
«الميثاق»- خاص 
رأينا العجب في مونديال البرازيل.. المنتخبات الكبيرة تتساقط 
بــدون سبب والمنتخبات الصغيرة وخاصة من امريكا الالتينية تتعملق 

وتستأسد وكأنها صانعة االنجازات.
فالمنتخبات األوروبية الكبيرة أمثال (ايطاليا /انجلترا/البرتغال /اسبانيا/
وسويسرا) قدمت لنا موندياًال مخيبًا لآلمال ومستويات حتى المنتخبات 
اآلسيوية ال تقدمها بل تقدم أفضل منها.. وكاد الكثير منها على وشك الخروج 
المبكر بعد خروج وسقوط كل من اسبانيا وانجلترا والقادم أفدح باحتمالية 

خروج كل من ايطاليا وسويسرا والبرتغال.
ما يميز هذه الجولة من المونديال أن المنتخبات األوروبية تستعرض 
عضالتها وإمكاناتها على شقيقاتها الفرق والمنتخبات األوروبية فقط فكما 
أسقطت ألمانيا البرتغال باألربعة وأجهضت هولندا األسبان بالخماسية فقد 
أحبطت فرنسا شقيقتها وجارتها سويسرا بالخمسة في واحدة من المباريات 
التي شهدت تفوقًا فرنسيًا نظنه قادرًا على المواصلة المواكبة في صد االجتياح 

والتطور الكروي الالتيني في المونديال.
الكرة الالتينية

 وعلى الجانب اآلخر فإن السقوط األوروبي في المونديال امام الكرة الالتينية 
مازال أصداؤه تتصاعد وتتوسع لصالح الكرة الالتينية التي أصابت الكرتين 
االيطالية واالنجليزية في مقتل وفــي غضون يومين متتاليين فالفريق 
االورجواني قدم أمام االنجليز واحدة من أهم واكبر مبارياته على اإلطالق 
وصعق االنجليز بهدفين خرافيين من أقدام ورأس المهاجم األجمل لويس 
سواريز وجعل االنجليز يعتمدون على النتائج االيطالية في استمرارية 
فريقهم على الصمود والبقاء ..وألن فاقد الشيء اليعطيه فإن الطليان لم 
يساعدوا حتى أنفسهم وخسروا في مباراة تراجيدية أمام أحد الفرق المغمورة 
والمطمورة في أمريكا الشمالية /منتخب كوستاريكا / وبهدف تاريخي لن 

ينساه كل من الطليان وال الكوستاريكيين أبدًا ألن ذلك الهدف هو الذي فتح 
الباب على مصراعيه للتأهل الكوستاريكي إلى األدوار القادمة، وهو الهدف 
ذاته الذي أزاح االنجليز تمامًا من فرصة احتفاظهم ببارقة األمل للمواصلة، 
وهو الهدف عينه الذي جعل أحالم الطليان تتوقف على حافة وهاوية الفوز 
أو الفوز على االورجــواي إن أرادت ايطاليا االستمرار والحفاظ على فرص 

حظوظها بالتأهل إلى األدوار التالية.
أمريكا هي األهم!!

ومن هنا فإن إفرازات المونديال حتى اآلن تعطي األولوية والتقدم الكروي 

لصالح المنتخبات التي هي األقرب إلى األرض 
والجمهور من خالل تأكد تأهل كٍل من تشيلي وكوستاريكا وهما فريقان 
أمريكيان التينيان لم تكن لهما من الحظوظ والقوة ما يجعلهما من أوائل الفرق 
ولكن اإلصرار والحرص على التواجد هو من جعل هذين المنتخبين يحصالن 
على بطاقتي التأهل قبل كٍل من البرازيل البلد المضيف واألرجنتين المنتخب 

األقوى هجومًا على باقي المنتخبات األخرى.
إما مسألة تأهل كٍل من األرجنتين والبرازيل فالمسألة مسألة وقت ليس إال 
لعدم استكمال باقي مبارياتهما ..والننسى التأهل الكولمبي الذي سبق جميع 

الفرق المشاركة في المونديال .
وكما هو واضح فإن مونديال البرازيل لن يخرج البتة من حصول أحد الفرق 
الالتينية على الكأس العالمية هذه المرة لتتساوى القارتان في االستحواذ 
على الكأس العالمية بعشر مرات.. القارات األخرى ليست أكثر حظًا وال تفوقًا 
عن القارة العجوز بل على العكس تمامًا فقد قدمت المنتخبات اآلسيوية 
واألفريقية واحدة من أسوأ مشاركاتها المونديالية على اإلطالق من حيث 
النتائج والعروض السيئة ولم يبق من اآلمــال والطموحات الكروية لكلتا 
القارتين إال ما سوف يقدمه المنتخب الكوت ديفواري فقط الذي فاز في أولى 
مبارياته وخسر في الثانية من المنتخب الكولومبي الذي بفوزه على االفيال 

ضمن التأهل المبكر إلى الدور السادس عشر..
بل على العكس تمامًا فقد قدم المنتخب الكاميروني عرضًا وسلوكًا فاقدًا 
تمامًا لألخالق والمثل الرياضية خاصة بعد تعارك اثنين من العبيه ضد 
بعضهما البعض وخسروا كل مبارياتهم التي لعبوها وخرجوا من الباب الضيق 

والباب الخلفي للمونديال بسبب ذلك السلوك الالأخالقي على اإلطالق.
الهداف أوروبي حتى اآلن

 ونأتي اآلن إلى صدارة الهدافين فقد عزز الفرنسي الكبير النجم والمهاجم 
كريم بن زيمة صدارته للهدافين وتعادل مع زميله المهاجم األوروبــي 
والهولندي فان بيرسي برصيد ثالثة أهداف لكٍل منهما مع أفضلية واضحة 
لصالح بن زيمة الذي سوف يلعب مباراة منتخبه الثالثة أمام اإلكوادور بينما 
لن يستطيع فان بيرسي ذلك باعتباره حصل على إنذارين في مباراتي فريقه 

السابقتين أمام كل من اسبانيا واستراليا .
 ولكن يمكن اعتبار صراع الهدافين مازال في البداية وهناك من النجوم 

والهدافين مازالوا تحت التسخين لخوض هذه المنافسة اللذيذة جدًا.
مونديال البرازيل أباح فقط ببعض أسراره ومازال يحتفظ بأسرار أخرى 

..وما زلنا نالحق ونتابع ونطارد تلك األسرار.. فانتظرونا كل أسبوع.

ليس هناك شيء غريب في أن يؤكد الكابتن أرحب  
محمد الصرحي ، حضوره في مواعيد لعبة االسكواش 
التي ارتبط بها كبطل متميز ونجم يجيد كتابة سطور جديدة 
حين يكون هناك موعد متجدد مع منافسات اللعبة في بالدنا .
 فالرجل متمكن ولديه خصوصية في مسيرته الرياضية 
وتحديدًا مع " االســكــواش" وتؤكد كيف كان يحرص على 
امتالك متطلبات كل مرحلة فيها لينال منها الفائدة التي 
تضعه في االتجاه الصحيح، حين يحضر بإرادته وفنون اللعبة 
التي يتفوق فيها من خالل ما مر به وما سعى إليه وما احتاجه 
وهو يتبدى العبًا واعدًا إلى أن صار بطًال متميزًا يصنع الفارق 
بقوة الحضور والشخصية في سنوات متتالية في بطوالت 

اللعبة األنيقة.
أرحب هو أيضًا رجل أعمال وعضو مجلس إدارة االتحاد العام للتنس واإلسكواش 
والحاصل على وسام فارس جمهورية إيطاليا من خالل عالقاته الواسعة وقدرته 
على تعزيز التعاون االيطالي اليمني والفائز ببطولة اإلسكواش لثالثة أعوام 

متتالية وواحد من ابرز األبطال  الذين  ساهموا في نشر لعبة 
االسكواش في بالدنا، وكل هذا لم يأت من فراغ وصدفة ، وإنما 
ألنه أراد أن يتبوأ موقعًا الفتًا عبر منافسات لعبة أحبها وأعطاها 
الوقت والجهد والحرص الشديد حتى في ترحاله ومغادرته خارج 
الوطن ، فقد كان يبحث عن مواقع اللعبة ليتعرف على جزئياتها 
والغوص فيها بقصد العودة وهو محمل بما يخدم مقوماته مع 
اللعبة والسعي إلى فتح مجال النتشارها بين شباب كثيرين 

يبحثون عنها وعن خصوصياتها .
يحتاج " أرحب" كالعب في االسكواش وبطل فيها وكإداري 
، وكشخصية دالة على أدوار تتميز أيضًا ، وقيادي شغوف 
ومحب للجميع ، إلى مساحة أوسع لعرض بعض مالمح تلك 
ات ، ألنه حالة رائعة في رياضة الوطن ، بعدما جمع  العطاء
تلك الخصال وقدمها بروح الرياضي المخلص.. لكننا سنكتفي بأن نكتب 
عناوين التميز لعلها تحمل الرسالة التي أردنا أن نقدم بها روعة إنسان يجب 

أن يفتخر به وبما يقدمه في مسار رياضي اختصت به لعبة االسكواش.
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مفاجآت واستعراضات!!
كان اليوم التاسع من كأس العالم مزركشًا باأللوان، خصوصًا  

الزرقاء.
 حيث عجز األزرق الشاحب األزوري عن استغالل الفرص العديدة 
التي أتيحت له في مباراته ضد منتخب كوستاريكا المتألق والعنيد 

الذي تأهل مباشرة إلى ثمن النهائي.
في حين لم تحسم الديوك الزرقاء بعد تأهلها رغم العرض القوي 

الذي قدمته ضد سويسرا.
فقد أصبح كل شــيء ممكنًا في المجموعة الخامسة بعد فوز 
اإلكوادور على هندوراس رغم أن األخير كان سباقًا إلى التسجيل 

قبل أن تعود كتيبة التريكولور في النتيجة. 
هذه هي المرة الثامنة منذ بداية البطولة التي نشهد فيها مثل 

هذه العودة في النتيجة. 

إشراف:

يحيى الضلعي
العدد:  (١٧١٦)

االثنين
 23 / 6 / 2014م  
25 / شعبان / 1435هـ

مونديال البرازيل.. الفرق األوروبية تظلم بعضها..

آسيا وأفريقيا.. لم يبق إال األفيال!! 
سطوع 

وتفوق للكرة 
الالتينية.. 

وأوروبا 
تحتفظ 

بالهداف 

سعادة غامرة لدياز األب واالبن
كان جونيور دياز محور االهتمام واالحتفاالت  

في الفوز الذي حققته كوستاريكا على إيطاليا 
بــهــدف دون رد لتحجز مقعدها فــي أدوار خــروج 
المغلوب.  وكــان هــذا الظهير النحيل، الــذي يتمتع 
بالسرعة والقوة على المستطيل األخضر، قد تجمهر 
حوله زمالئه بعد أن أرسل تمريرة رائعة اقتنص منها 
برايان رويز هدف المباراة الوحيد.. تكرر األمر بعد 
صافرة النهاية التي أعلنت الفوز األهــم لكتيبة "لوس 
 FIFA.com تيكوس" في تاريخها. في تصريح لموقع
بعد أن خفت صخب االحتفاالت في ملعب بيرنامبوكو: 
"األمر استثنائي جدًا ألني لم أضمن أبدًا أن أكون 

ضمن التشكيلة األساسية." 
وكان دياز، الذي يحترف مع نادي ماينز 
األلماني، قد ظهر اسمه في الفريق األول 

كــــبــــديــــل عــن 
الــظــهــيــر 

األيـــســـر 
بــــــرايــــــن 
أوفـــــيـــــدو 
ــــــــــــــــذي  ال
ــــعــــّرض  ت

لكسر 
في القدم في 
وقت سابق من هذا العام. وأضاف قائًال: "أن أكون طرفًا 
في صنع هدف ومساعدة الفريق، هذه هي اللحظة 
األفضل في مسيرتي ومن أفضل اللحظات في حياتي."

يعيش دياز حاليًا ُحلمًا لم يتوقعه أبدًا.. أما حماسته 
فيبدو أنها معدية لفريقه، وقد أصبحت ابتسامته 
العريضة تجسيدًا لإلثارة التي يشعر بها المنتخب 
الكوستاريكي طامحًا لتحقيق إنــجــاز مظفر في 

البرازيل. 

هارت: شكرًا جزيًال للجماهير
ى على ُمحّيا جو هارت، أكدته  

ّ
اإلحباط الذي تجل

الجمل التي كان يختارها بمنتهى الدقة والحذر، 
إذ الح شبح مغادرة العرس الكروي في األفق بعد الخسارة 
المريرة أمام األوروجواي في ساو باولو بنتيجة (٢-١). 
كان باإلمكان أن تأخذ األمــور مجرى مغايرًا. إذ تعالت 
هتافات األنصار القادمين إلى البرازيل في ربع الساعة 
األخير من عمر مقابلتهم الثانية ضمن المجموعة الرابعة 
والذي كان مصيريًا بأتم معنى الكلمة.  فقد شاهدوا واين 
روني وهو يهز الشباك في مرحلة المجموعات للمرة األولى 
في مشواره الكروي في كأس العالم معّدًال بذلك نتيجة 

المباراة وباعثًا بصيص أمل في نفوس األنصار.
ولكن قذيفة لويس سواريز التالية جرفت بفريق 
المدرب روي هودجسون إلى الهاوية.. كما تتبع الالعبون 

على أعصابهم، شأنهم شــأن األنــصــار، المفاجأة التي 
فجرتها كوستاريكا يوم الجمعة بانتصارها على األزوري 
بنتيجة ١-٠ ليتيقن ستيفن جيرارد وزمالؤه وكذلك 
جماهير منتخب األسود الثالثية الذين قطعوا المحيط 
األطلسي في رحلة طويلة بأنهم عائدون للديار على 
جناح السرعة. سيحزمون أمتعتهم وخيبة أمل أخرى 
تثقل كاهلهم، فمنذ السويد ١٩٥٨م لم يخرج المنتخب 
اإلنجليزي من أي بطولة لكأس العالم قبل انطالق الدور 

الثاني.
 وبالنظر إلى ردة فعل هارت فإن كل المعنيين باألمر 
يشعرون بــمــرارة الــخــســارة.. بيد أن العــب مانشستر 
يونايتد كان جل تفكيره منصبًا على إيصال رسالة إلى 

أبناء بلده.

«روني» يطلب السماح 
من مشجعي انجلترا

قـــــــدم مـــهـــاجـــم  
مانشستر يونايتد 
ـــذاره  ــــــي، اعـــت ـــــن رون واي
للجمهور اإلنجليزي، بعد 
الخروج الكارثي لمنتخب 
ــقــدم من  إنــجــلــتــرا لــكــرة ال
الـــــدور األول لــمــونــديــال 
الــبــرازيــل، إثــر خسارتين 
ـــــام إيــطــالــيــا  «١-٢» أم

واألوروجواي.
ـــــــي»، على  وكـــتـــب «رون
صفحته بــمــوقــع «فيس 
بـــوك»: إنــه «محبط تماًما 
وحـــزيـــن لــلــغــايــة» بعد 
الخسارتين في المجموعة 

الرابعة.
وكانت كوستاريكا بفوزها 
على إيطاليا «١-٠»، قضت 
على آمال اإلنجليز المتبقية 

بالتأهل الى الدور الثاني.
وقال «روني» الذي نجح 
في تسجيل أول هدف له 
في كــأس العالم خالل 
المباراة مع األوروجواي 
ـــب  طـــل «أ  :«٢ -١ »
ــاح مـــن جميع  ــســم ال
الــمــشــجــعــيــن الــذيــن 

ســافــروا إلــى البرازيل 
ــن بــقــوا في  ــذي وال
منازلهم ألننا لم 
نتيجة  نحقق 

أفضل».
وأضــــــــاف: 
ــــا  ــــدم «عــــن
كـــنـــا نــدخــل 

إلــى كل مباراة 
ـــت لــديــنــا  ـــان ك
ــرة  ــي ــب ـــقـــة ك ث
بأنفسنا، ومــن 
ــــمــــؤســــف أن  ال
ــثــقــة لم  هــــذه ال

تؤت ثمارها».

أرحب الصرحي .. في رحاب التألق !!


