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كلوزه :سنواصل حتقيق طموحات اجلامهري االملانية
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برلني /موفـد املدى /يوسف
فعل
تنـتظــر اجلمــا هيـر والــشعب اال
ملـا نـي مبــاراة منـتخـبهـا بــالقلق
مع املـنتخـب االرجنـتيـني يف دور
الـ 8بف ــارغ الـصـب ــر مع م ـش ــاع ــر
ممل ـ ــوءة ب ـ ــالقـلق واخل ـ ــوف مــن
الهــزميــة ومغ ــا درة البـطــولــة بــا
لـ ـ ــرغــم م ــن ثقـ ـ ــة اجلــمـ ـ ــاهــيـ ـ ــر
الـع ـ ـ ــالــي ـ ـ ــة بـق ـ ـ ــدرات الع ـب ـيـه ـ ـ ــا
وعـ ــزمهـم علـ ــى الف ــوز واجـتـي ــاز
الصعوبات.
وقـال كلـينـزمـان مـدرب الفـريق:
االرجـنتني فـر يق طمـو ح وكبيـر
وميتلك عنا صر جيدة ويتمنى
الف ـ ــوز عل ـي ـن ـ ــا لـك ـن ـن ـ ــا اكــمل ـن ـ ــا
استعـداداتنـا وسـنلعب بـا سلـوب
يال ئـم مـتــطلـب ــا ت املـب ــاراة وش ــا
ه ـ ـ ـ ــدن ـ ـ ـ ــا جـ ـمـ ـيـع م ــب ـ ـ ـ ــا ري ـ ـ ـ ــا ت
االرجنتني يف الـبطولـة واكتملت
الصـورة امامنا واعطينا واجبات
لال عـبـني سـي ـطــبقـ ــونه ــا اثـن ــاء
املـبـ ــاراة الـتـي اتـ ــوقـعهـ ــا ملـيـئـ ــة
باالثارة.
وعلى الالعبني ان يكـونوا قليلي
اال خ ـط ـ ــاء الن ال ـ ــو ضـع صعــب
وخــاص ــة ان اجلمـيع يــري ــد منــا
م ــواصلــة الـتق ــدم نحــو بــر لـني
بغـض النظـر عمـا سنـواجهه يف
طر يقنا.
ثــم حت ـ ــدث عــن امل ـب ـ ــاراة قـ ـ ــائال:

بـ ــاالك ب ـ ــدأت اسهـم مـنــتخـبـنـ ــا
تـتصـاعـد وراء كل مبـاراة نـلعبهـا
ممـ ـ ــا جعـل الالع ـبــني ي ـ ــزدادون
ثقـة وعزمية واصـراراً على الفوز
واملـنــتخـب االرجـنـتـيـنـي ف ـ ــريق
كـبـي ــر مب ـسـت ــواه اي ـضـ ــا ولكـنـن ــا
ايضـا نـسـتمـد قـوة اضــافيــة من
تـ ــشجــيع اجلـمـ ــا هـيـ ــر وحــبهـم
لـلفـ ــريـق وال نخـ ــاف مـن اي فـ ــر
يق.
وعــبـ ـ ــر الهـ ـ ــداف كل ـ ــوزةع ــن رأيه
ب ـ ــاملـب ـ ــاراة وق ـ ــال لـيـ ــس املهـم ان
اسـجل اهـ ــدافـ ــا وامنـ ــا االهـم ان
نفــوز ونــواصل املــسيــرة واقـصــاء
االر جنـتني خـطــوة نحـو خـطف
الـلـقــب وحتـق ـيـق طــم ـ ـ ــو ح ـ ـ ــات
الـ ـ ــشعــب االملـ ـ ــانــي الـ ـ ــذي يـقف
وراءنـا جـميع ـاً كمــا اننـا تـواقـون
خلوض املباراة لتأكيد جدارتنا.
وتـ ـسـ ــود املعـ ـسـكـ ــر االرجـنـتـيـنـي
اجـ ـ ــواء مــن ال ــثقـ ـ ــة وال ــتفـ ـ ــاؤل
ب ـ ــاحـ ـ ــراز الفـ ـ ــوز وابع ـ ــاد الــبل ـ ــد
امل ـضــيف عـن الـب ـطـ ــولـ ــة وتـ ــركه
يتابع املباريات من املدرجات.
وحتـدث بيكـرمان مـدرب الفـريق
عن املباراة حيث قـال انها صعبة
ومهـمــة يف الــوقـت نفــسه ونحـن
نعـرف نقـاط القـوة والـضعف يف
املـنــتخـب اال ملـ ــانـي ودرسـنـ ــاهـ ــا
بـصــورة جيــدة ووضـعنــا احللــول
املنـا سبـة لها وفـر يقنـا ا ال قرب

لـلفـ ــوز المــتالكـنـ ــا مـ ــا يـ ــؤهلـنـ ــا
لـ ـ ــذلـك كــمـ ـ ــا ان اجلــمـ ـ ــا هــيـ ـ ــر
االمل ــانيــة الـتي تـســانــد ف ــريقهــا
ســتخـ ــرج حـ ــزيـنـ ــة علـ ــى تـ ــوديع
منتخبها للمونديال.
وق ـ ـ ــال امل ـ ـ ــدافـع ال ـ ـ ــرائـع اي ـ ـ ــاال:
واجهنـا يف مبـاريـات سـابقـة مهـا
جمني اكثر خـطورة من املنتخب
االملـانـي واوقفنــا خطـورتهـم ولم
يقـ ــدمـ ــوا شـيـئـ ــا لـ ــذلـك فـ ــانـنـ ــا
جـاهـزون ملـواجـهتهم ومـراقـبتهم
وابعاد اخلـطورة عن مرمـانا مما
يع ـطــي الفـ ــرص ـ ــة ملهـ ــاجـمـيـنـ ــا
باخـطار املرمى االملاني الذي لن
يصمد طويال.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد جنـ ــم خـ ـ ــط الـ ـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ــط
ريـكـل ـي ـمــي أن الـف ـ ـ ــوز س ـيـك ـ ـ ــون
حـلـ ـيـف ف ـ ـ ـ ــريـقـه النـه االفـ ـ ـضـل
ويـقـ ـ ـ ــدم الـعـ ـ ـ ــروض اجلـ ـمـ ـيـلـ ـ ـ ــة
واللــمح ـ ــات ال ـ ـس ـ ــاح ـ ــرة اث ـن ـ ــاء
امل ـب ـ ــاري ـ ــات وامل ـنــتخــب االمل ـ ــانــي
يـ ـ ـ ــراه ــن عـلـ ـ ـ ــى اجل ــمـ ـ ـ ــا ه ــيـ ـ ـ ــر
وتشجيعهـا الكبير له واعتقد ان
ذلـك اليخ ــدمه النـن ــا معـت ــادون
علـ ــى الـلعـب وســط جـمـ ــاهـيـ ــر
غـفيــرة وقــد ي ـوّل ــد ذلك ضغـط ـاً
على الالعبني االملان ويؤثر على
قدراتهم.
امـ ـ ــا املــبـ ـ ــاراة الــثـ ـ ــا نــيـ ـ ــة ال ـتــي
ســتجــمع اي ـطـ ــالـيـ ــا واوكـ ــرانـيـ ــا
ف ـسـتكــون صــراعــا بـني الــدفــا ع

املونديال يف عيون اهل الكرة
احـمـــد جـــاسـم :متـنـيـت مــشـــاركـــة مـنـتخـبـنـــا يف املـــانـيـــا
صــالح راضي :كـأس العــالم أثـرى علـميــة التــدريب بـالـدروس!
حـبيـب جعفــر :الكــوريــون قــدمــوا كـــرة آسيــويــة حـــديثــة

املـ ـن ـ ـظ ــم والـهـجـ ـ ـ ــوم اخلـ ـ ـ ــاطـف
للطليـان وسرعة حـركة االوكران
وقـ ــال املـ ــدرب االي ـطـ ــالـي لـيـبـي
ف ـ ــوزنـ ـ ــا عل ـ ــى اس ـت ـ ــرال ـي ـ ــا مــنح
الالعـبني ثقــة اكبــر وحبـاً للفـوز
وجتـ ــاوزنـ ــا االخ ـطـ ــاء الـتــي وقع
فيهـا الفـريق واعتقـد اننـا اقـرب
للفـوز والتـاهل لـدور الـ 4كمـا ان
الع ـب ـيــنـ ـ ــا اليجـ ـ ــدون صع ـ ــوب ـ ــة
مب ـ ــواجهـ ــة شــيفـ ـشـنـكـ ــو اف ــضل
العـبـيهـم النـه يلعـب مـنــد فـتــرة
يف الـدوري االيطـالي وملعــرفتنـا
بطرق واسـاليب لعبـه وسنسقط
ال ـ ــورق ـ ــة ال ـتــي ي ـ ــراه ــن عل ــيه ـ ــا
بلوخني.
وحتـ ـ ـ ـ ــدث دي بـ ــيـ ـ ـ ـ ــرو بـقـ ـ ـ ـ ــولـه:
املـنــتخـب االوكـ ــرانـي لـن يـ ـشـكل
عق ـب ـ ــة ل ـن ـ ــا وس ـنـلعــب مــن اجل
الف ــوز مـن ــذ الـلح ـظ ــات االول ــى
للمباراة.
امـ ــا بل ــو خـني م ــدرب اوك ــرانـي ــا
فقـال :ميتـاز الـطليـان بـدفـاعهم
القـوي ويعـتمـدون علـى الهجـوم
ال ـ ـ ــس ـ ـ ـ ــريـع ..وضـع ــن ـ ـ ـ ــا ذلــك يف
مخـطـط ــا تنــاوسـنقــدم أمــامـهم
مـبـ ــاراة كـبـيـ ــرة ...واسـت ـطـ ــرد يف
حديثه:
بعـد فـوز العبـينـا علـى سـويـسـرا
فــانهم يـريـدون تـأكيـد جــدارتهم
واسـتحقــاقـهم يف الــوصــول الــى
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وانكشف بريق املونديال..

هولندا واالرجنتني رفعتا شعار (اهلجوم الكاسح)

اسماعيل القطان

علـى مــا يبـدو فـان سخـونـة صـيف العـراق
الالهبة وصلت الى مـونديال املانـيا فبدأنا
ن ـش ــاه ــد وب ــاسـتـمـت ــاع وان ــده ــاش ع ــروض
املـنتـخبــات املعــروفــة علــى حقـيقـته ــا كمــا
نعـرفها وكما هو سجلهـا املدون الذي يؤكد
على علو كعبها ومتيزها.
لـم نحـكم نـحن الــذي عـشـقنــا كــرة القــدم
وهـوسهـا وفنـونهـا وحفـظنـا عن ظهـر قلب
اسـم ــاء مـنـتخـب ــاته ــا وان ــديـته ــا واشه ــر ال
عبـيها ومـدربيهـا واهم املـباريـات واللقاءات
ونـت ــائـجه ــا وال ي ــسع اجمل ــال ال سـتع ــرض
معكم مـا أخـزنه يف ذاكـرتي من هـذا ،أقـول

لم نحـكم علـى مـستـويـات الفـرق حـسـبمـا
ق ــدمــته مـن امل ــش ـ ــوار االول للـمـ ــونـ ــديـ ــال
اس ــته ـ ــوتــن ـ ــا عـ ـ ــروض بعـ ــض الفـ ـ ــرق مــن
امل ـ ــواجه ــات االول ــى مــثل مـنــتخـب غـ ــانـ ــا
وساحل العاج على سبيل املثال.
فلم نقـل عن البرازيل الـتي قدمت عـروض ًا
ب ــاهـت ــة حـت ــى لـم ن ـش ــاه ــد مل ـش ــاهـي ــره ــا
الصـوالت واجلـوالت املعـروفـة لهم وكـذلك
احلـال ينـطبق علــى انكلتـرا وايطـاليـا بـان
ه ــذه الف ــرق ال أمل فـيهــا ومـنهــا اسـتـنــاد ًا
لـنت ــائجهــا يف تلـك املبــاريــات الـتي مــرت ،
الننــا ومـعنــا كل الهــواة العــاشـقني لـسحــر
الـكرة املـدورة منتلك خـزينـ ًا ميكننـا من ان
(نحلل بتأ ٍن وصواب غالباً).

وهـك ـ ــذا اف ــصح ــت الف ـ ــرق االص ــيل ـ ــة عــن
(مع ـ ــدنه ـ ــا االص ــيل) وب ـ ــدأت تـ ـ ــدافع عــن
ع ــريـنه ــا وسـجله ــا وسـمعـته ــا  ..ف ــامل ــانـي ــا
الصعبة املـراس لم تتهاون ..وايطاليا التي
دخلــت ن ـ ــادي (الـلعــب ال ــش ـ ــامـل) بع ـ ــد ان
تخلت عن اخلـطة الدفاعيـة طابعها الذي
ك ــان مييــزه ــا ،واسب ــاني ــا التـي شم ــرت عن
ســواعــد االص ــرار من ــذ البــداي ــة فتــسلـقت
سلـم الفــوز يف مبـاريــاتهـا وكــذلك انكـلتـرا
بـدرجــة أقل نـوعـ ًا مــا وأثبـتت (غـانــا) انهـا
ف ـ ـ ــرس ال ـ ـ ــره ـ ـ ــان املــن ـ ـطـلـق ب ـثــب ـ ـ ــات رغــم
خروجها.
وهـولنـدا واألرجـنتـني اللتـان أثبـتتــا انهمـا
مـن املدارس الكـروية املتـميزة بـاعتمـادهما

(الهج ــوم الك ــاسح) ثـم ال ـســويــد املـت ـســرع
نوع ًا ما بعناد.
وتبقـى البـرازيل فاكـهة كل املـونديـاالت مذ
ب ـ ـ ــدأت وال ـتــي ملـع مـع ـ ـ ــدنـه ـ ـ ــا االص ـيـل يف
مـب ـ ــاراته ـ ــا مع الـي ــاب ـ ــان الفـ ــريـق املق ـ ــاتل
فق ــدمـت ص ــورته ــا احلقــيقـيـ ــة وابـ ــدعـت
وتـنوعت يف طـريقة وفـاجأت اجلـميع بهذه
(الــثل ـ ــة) مــن الالع ـبــني الــب ـ ــدالء ال ـ ــذيــن
اذهل ــوا الع ــالـم بـط ــريق ــة لعـبهـم وثقـتهـم
ومطــاولتهـم حتـى كـان رونـالــدينهـو ميـول
فقط هؤالء املبـدعني ولعب رونالدو فأبدع
بع ـ ــد ان سـجل ه ـ ــدفــني ولــيـ ـ ــدخل اس ــمه
كـأشهر هـداف يف بطـوالت كاس العـالم مع
الالعب االملاني الشهير (غير دمولر).

مشاهدات من كأس العالم
اكرام زين العابدين

يـ ـ ــواصـل (ملـحق املـ ـ ــونـ ـ ــديـ ـ ــال)
استـطالع آراء املعنيني يف الـشأن
الـكـ ــروي حـ ــول مـبـ ــاريـ ــات كـ ــأس
العـ ـ ــالــم اجلـ ـ ــاريـ ـ ــة يف املـ ـ ــانــيـ ـ ــا
وال ــدروس امل ـسـتـنـبـط ــة مـنه ــا ال
سـيمــا يف مجــال عـمل امل ــدربني،
والتقينا مبدرب حراس املنتخب
االوملـبـي احـم ــد ج ــاسـم وم ــدرب
ف ـ ـ ــريـق ال ـ ـ ــزوراء ص ـ ـ ــالـح راضــي
والالعب الـدولـي السـابق حـبيب
جعفر عبر هذه السطور:
أح ـم ـ ــد ج ـ ــاســم م ـ ــدرب ح ـ ــراس
مرمى االوملبي قال:
ان املونـديال ارفع بطولة عامليةت ـنـ ـظ ــمه ـ ـ ــا الف ــيف ـ ـ ــا وتخـ ـط ــط
املـنتـخبــات الع ــامليــة لـلمـشــاركــة
فيهـا كـانت فـرصـة بلــد السـامبـا
الـبرازيل كبـيرة يف بطـوالت كأس
الع ــالـم وك ــذلـك الف ــوز بخـمــس
كـ ــؤوس يف الـب ـطـ ــولـ ــة الـثـ ــامـنـ ــة
عشرة التي نظمت حتى االن.
وأضـاف :ان كـرة القـدم العـراقيـة
كــانت مـحظـوظـة النهـا حـصلت
على فرصة املشاركة يف مونديال
املـك ـ ـس ـيــك  1986يف مج ـم ـ ــوع ـ ــة
ذهـبـيـ ــة مــن الالعـبـني ال ميـكـن
تكرارهـا بسهولـة وكنت امتنى ان
اشاهد املـنتخب الوطني احلالي
وهو يـلعب الى جـانب املنـتخبات
العـ ـ ــاملــيـ ـ ــة خـ ـ ــاص ـ ـ ــة انه يـ ـضــم
مجموعة جيدة من الالعبني.
واكـ ــد بـ ــان املـ ــدربــني العـ ــراقـيـني
س ـيـح ـ ـ ــاول ـ ـ ــون االس ـتـف ـ ـ ــادة مــن

جت ــارب امل ــون ــدي ــال وت ــوظـيـفه ــا
ملــصلحـ ــة مهـمـتهـم الـت ــدريـبـي ــة
وانهـم يع ــدون مـب ــاري ــاته ح ــدث ــا
ليس عابرا وينتهي!
حـبـيـب جـعفـ ــر العـب املـنــتخـب
الوطني السابق قال:
انـتـظ ــر مـب ــاري ــات ك ــأس الع ــالـم
بلـهف ــة ش ــدي ــدة واحـ ــرص عل ــى
مـت ــابعـتهــا بـكل وق ــائعهــا واقــوم
ايـضــا بــاخـتيــار بعـض املبــاريــات
واالحتفـاظ بتسجيالتهـا لتكون
لي ارشيفا مهما يف عملي:
واك ـ ـ ــد جـعـف ـ ـ ــر ان املـ ـنـ ـتـخ ــب ـ ـ ــات
العــربـيــة واالسـيــوي ــة ظلـمـت يف
ه ــذا امل ــون ــدي ــال النه ــا وقعـت يف
مجمـوعـات قـويــة او مع بعـضهـا
الــبع ــض وه ـ ــذه احل ـ ــال ـ ــة قـللــت
فـرص انتقالها الى الدور الثاني
واضـ ــاف :كـنـت امتـنـ ــى انــتقـ ــال
مـنـتخـب كــوريــا اجلـنــوبـي ــة النه
فعال قــدم ك ــرة اسيــويــة ح ــديثــة
ل ـكـ ــن احلـ ـ ــظ خ ـ ـ ـ ـ ــذلـه فـغ ـ ـ ـ ـ ــادر
البطولة من دورها االول.
أمـ ــا عـن تـ ــوقـعه عــن الفـ ــريقـني
اللذين سيلعبان نهائي البطولة
فـرشح فـريقـي البـرازيل واملــانيـا
لـكـ ـ ــونه ـم ـ ــا اك ـث ـ ــر اس ـتـحق ـ ــاق ـ ــا
خلـ ــوض املـبـ ــاراة الــنهـ ــائـيـ ــة مـن
وجهة نظره.
الـ ــدكـتـ ــور ص ـ ــالح راضـي مـ ــدرب
فريق الزوراء:
اما مدرب بـطل الدوري للموسم
احلــالـي الــدكـتــور ص ــالح راضـي
فكـان له رأي خــاص عنـدمـا اكـد

ان عـرس املـونـديـال فـرصــة لكل
امله ـت ـمــني بـكـ ـ ـ ــرة القـ ـ ـ ــدم يف كل
ارج ـ ــاء املعـمـ ــورة النـه يحــمل يف
طــيـ ـ ــاته الـك ـث ـي ـ ــر مــن ال ـ ـش ـ ــؤون
املفيـدة بكـرة القـدم ..واضاف ان
البلد املنظم (املـانيا) بذل جهدا
ك ـبــي ـ ـ ــرا مــن اجـل اظـه ـ ـ ــار ه ـ ـ ــذا
امل ــون ــدي ــال ب ـشـكل جـمـيل ي ــدل
عــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى انــه االف ـ ـ ـ ـضــل م ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ
انـ ــطالق ــتهـ ـ ــا يف عـ ـ ــام  1930وان
مـالع ــب امل ـ ـ ـ ــان ــي ـ ـ ـ ــا اسـ ـتـقـ ـبـل ــت
جـم ــاهـي ــراً كـبـي ــرة مـن مخــتلف
اجل ـن ـ ـســيـ ـ ــات وشـجعــت ب ـ ـشــكل
جـميل لكل الفـرق ليس بلـدانها
فــق ـ ـ ـ ــط ،واكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ان طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوالت
مـ ـسـتـ ــديـ ــرة سـتـعقـ ــد ملـنـ ــاقـ ـشـ ــة
اخلـطـط الـتــدريـبـيــة احلــديـثــة
الـ ـت ــي طـ ـبـق ــت يف م ــب ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــات
الـب ـطـ ــولـ ــة وكـ ــذلـك االسـ ــالـيـب
االحتـرافية للمدربني والالعبني
واالخطــاء التـحكيـميــة وغيـرهـا
من االمور.
واخـتـتــم القـ ــول بـ ــأن انـ ــشغ ـ ــاله
بـ ــاعـ ــداد نـ ــادي الـ ــزوراء خلـتـ ــام
ال ـ ـ ــدوري احملل ــي لهـ ـ ــذا املـ ـ ــوســم
حـ ـ ـ ــرمـه م ــن م ــتـ ـ ـ ــابـعـ ـ ـ ــة بـعـ ــض
املـب ــاري ــات اجلـمــيل ــة مـن ال ــدور
االول ولكـنه عــاد واكــد ان االيــام
املق ــبلـ ـ ــة س ـتـك ـ ـ ــون مخـ ـص ــصـ ـ ــة
للـمــونــديــال ولـيــس لغـي ــره النه
فـعال ي ـ ـس ــتحـق ان نعـ ـط ـيـه جل
وق ـت ـن ـ ــا ون ـ ـس ــتف ـي ـ ــد م ــن دروسه
وعـب ــره الـث ــرة الـتـي سـت ــسهـم يف
اضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــات عـل ـمــي ـ ـ ــة لـع ـمـلــن ـ ـ ــا
التدريبي.

الــــتـجــــنــــيـــــــــس يـغـــــــــــزو املـــــــــــونـــــــــــديـــــــــــال
متابعة  /كرمية كامل
شهـ ــدت ب ـطـ ــولـ ــة ك ـ ــأس العـ ــالـم
احلـ ــالـيـ ــة الـكـثـيـ ــر مـن امل ـ ــواقف
واملفـارقات التـي تستحق الـتوقف
عنــدهــا ولعـل من ابــرز مــا يلـفت
النـظـر يف املـونـديـال احلــالي هـو
كثـرة الـالعبـني اجملنــسني الــذين
ل ــم يجـ ـ ــدوا فـ ـ ــرصـ ـ ــة ال ـت ـم ـث ــيل
الــدولـي مع مـنـتخـب ــات بل ــدانهـم
االصـليــة فقــرروا احلـصــول علــى
جنـسيـات او حتـى مجـرد جوازات
سفـ ـ ــر لـ ـ ــدول اخـ ـ ــرى ت ـ ـ ــأهلــت او
ضـمنـت التــأهل الــى الـنه ــائيــات
حتــى ي ــؤ ّمنــوا النفـسـهم فــرصــة
الـ ــظه ـ ــور كـل اربع س ـن ـ ــوات وهــي
فـتــرة زمـنـيــة لـي ـسـت ب ــالقـصـيــرة
ويعتبـر هـذا املـونـديـال هـو االكبـر
يف عـ ـ ـ ــدد الـالعـ ـب ــني اجملـ ـن ـ ـ ـس ــني
والـ ــذيـن ميــثل ـ ــون بلـ ــدانـ ــا غـيـ ــر
بلــدانـهم االصـليــة ويعــد الفــريق
الـسـويـسـري الـذي ودع الـبطـولـة
يف الـ ــدور  16احـ ــد اكـث ـ ــر الفـ ــرق
مت ـي ـي ـ ــزا يف ه ـ ــذا اجمل ـ ــال اذ ضــم
سبعـة العبني هم من اصـول غير
ســويـســريــة بعـضـهم حـصل علــى
اجلنسـية السـويسريـة مطلع عام
 2004مــثل العـب ن ــادي (ب ــارم ــا)
وغيـرهم .امـا املنـتخب الفـرنـسي
فـمــن املعـ ــروف عــنه انـه يعـتـمـ ــد
بـشكل اسـاس علـى قـاعـدة كـبيـرة

مـن الالعـبـني االج ــانـب خ ــاص ــة
االف ــارق ــة عل ــى وجه اخلـص ــوص
الــذيـن حــصل ــوا علــى اجلـن ـسـيــة
الفــرن ـسـي ــة يف مقـتـبل اعـمــارهـم
زيدان يف سن السادسة من العمر
والالعب هـنري الذي حصل على
اجلنـسيـة الفـرنـسيـة وهـو يف سن

 12عـاما وتيـمنا بـذلك حمل رقم
( )12يف املـالع ــب وق ـ ـ ـ ــد ف ـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ــأ
املـ ـنـ ـتـخ ــب االنـغ ـ ـ ـ ــول ــي اوس ـ ـ ـ ــاط
ال ـبـ ـطـ ـ ــولـ ـ ــة لـ ـض ــمه اث ـنــني مــن
الالع ـبــني ال ـب ـ ـ ــرتغـ ـ ــال ـيــني وهــي
ظ ــاه ــرة الفـتـ ــة لالن ـظ ــار ب ـشـكل
كـبـيـ ــر كـ ــونهـ ــا جـ ــاءت عـك ــس مـ ــا

مــتعـ ــارف علــيه اذ ان مـ ــا تعـ ــارف
علــيه اجل ـم ـيـع ان تقـ ـ ــوم الف ـ ــرق
االوروبيـة بضم الالعبني االفارقة
ال ـ ــى صف ـ ــوفه ـ ــا لالســتفـ ــادة مـن
م ــواهـبهـم وقـ ــابلـيـ ــاتهـم الفـنـي ــة
الكبيرة وليـس العكس حيث فقد
هــذان الالعـبــان فــرصــة الـظهــور

مع املـنــتخـب الـبـ ــرتغـ ــالــي لعـ ــدم
ق ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ــة املـ ـ ـ ـ ــدرب س ـكـ ـ ـ ـ ــوالري
بقـ ــدراتهـمـ ــا الفـنـي ــة ووج ــدوا يف
احملـطــة االنغ ــولي ــة خيــر فــرصــة
لل ـ ــوج ـ ــود يف امل ـ ــون ـ ــدي ـ ــال ولـكــن
املـهمــا خــاب بعــد خــروج انغــوال
مـن الـ ــدور االول مـن املـ ــونـ ــديـ ــال
ولــم يـ ــظهـ ـ ــر اه ـت ـمـ ـ ــامـ ـ ــا بـ ـ ــذاك
امل ـ ـس ـتـ ـ ــوى الف ـنــي الـ ـ ــذي يـلفــت
االنظار اليهما.
ام ـ ـ ــا امل ـ ـ ــان ـي ـ ـ ــا ال ـبـل ـ ـ ــد امل ـ ـض ـيـف
للـم ــون ــديـ ــال فق ــد ضـم العـبـني
مجـنـ ـسـني احـ ــدهـمـ ــا نــيجـيـ ــري
واالخـ ــر مـن غـ ــانـ ــا وكـ ــذلـك ضـم
مـنــتخـب ايـ ــران العـب ـ ـ ًا مــن اصل
املــانـي وضـم املـنـتخـب الـتــون ـسـي
الع ـبــني مــن اصـل ب ـ ـ ــرازيـلــي لــم
يـتـمـكـنـ ــا مـن املـ ـشـ ــاركـ ــة بـ ـسـبـب
االصـابـة ويبـدو ان هـذه الظـاهـرة
آخـذة يف االرتفاع مع مرور الزمن
يف بـط ــوالت ك ــأس الع ــالـم ورمب ــا
نـ ــشه ـ ــد يف ال ـبـ ـطـ ـ ــوالت املقــبل ـ ــة
منـتخبــات مجنـسـة بـاكـملهــا من
الالعـبـني غـي ـ ــر االصلـيــني علـ ــى
اعـتبــار ان االمــر ال يـحتــاج ســوى
القليل من املال لتربح املنتخبات
الـ ـســمعـ ــة والـ ــرصـيـ ــد اجلـيـ ــد يف
الـنـتـ ــائـج بعـ ــد ان اصــبحـت كـ ــرة
القـدم جتـارة رابحــة ال تضـاهيهـا
أيـ ــة جتـ ــارة اخـ ــرى يف العـ ــالـم يف
حسابات الربح وليس اخلسارة.

