أخــــــيـــــــــــــــراً ..الـــــــــــــــديـــكـــــــــــــــة صـــــــــــــــاحــــــت بــقـــــــــــــــوة

دومنـيك :هــزمنــا منـافــسني أصغــر منـا والـربازيل ال تقـلقنـا!

فـازت فـرنـســا علــى أسبــانيـا  1/3يف
اللقــاء الــذي جـمع بـينـهمــا مـســاء
اول امـ ــس يف هـ ـ ــانـ ـ ــوفـ ـ ــر يف خــتـ ـ ــام
منـافـسـات الــدور الثـانـي لنهــائيـات
ك ــأس العــالـم لك ــرة الق ــدم املقــامــة
حـاليـا يف أملـانيـا وتـأهلت للـدور ربع
النهــائي من الـبطـولـة حـيث تلـتقي
مـع ال ــبـ ـ ـ ــرازيـل الـ ـ ـسـ ـب ــت املـقـ ـبـل يف
فرانكفـورت .وسجل ديفيد سـانشيز
فيا الهدف االسباني من ركلة جزاء
يف الـدقيقـة 28
وأدرك
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران ـ ــك
ريـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ــري
ال ــتع ـ ـ ــادل
لفـ ــرنـ ـسـ ـ ــا

يف ال ــدقــيق ــة  .41وأض ــاف ب ــاتـ ــريك
فـييــرا الهــدف الثــانـي لفــرنـســا قـبل
نه ــايـ ــة اللق ــاء ب ـسـت دق ــائـق وسجل
زين الـدين زيـدان الهـدف الثـالث يف
الدقيقة االخيرة من زمن اللقاء.
وقــال زيــدان عقـب اللقــاء" :أردنــا أن
نقوم بـأشياء عـظيمة يف هـذه املباراة
لنثبت أن لـدينا أكـثر مما قـدمناه يف
الدور االول".
وأض ــاف "أعـتق ــد أنـن ــا أثـبـتـنـ ــا ذلك
ب ــالفعل االن .سـنعــد أنفــسن ــا جيــدا
ملـبــاراة الــدور ربع الـنهــائـي وسـنكــون
حـريـصني للغـايـة متـامـا كمـا كنـا يف
هذا اللقاء".
وسـي ـط ــر املـنــتخـب االسـب ــانــي عل ــى

مجريات الـلعب خالل الشوط االول
واسـتحق أن يـتقــدم يف الــدقـيقــة 28
مــن ركلـ ــة جـ ــزاء احـتـ ـســبهـ ــا احلـكـم
االيـطالـي روبرتـو روسي علـى ليلـيان
تورام.
وانـب ــرى فـي ــا لـلك ــرة بـنج ــاح وسـجل
منها الهدف االسباني الوحيد.
وعلـى الرغم من عـودة زيدان يف هذه
املــبـ ـ ــاراة بع ـ ــدم ـ ــا غ ـ ــاب عــن امل ـب ـ ــاراة
الـ ــسـ ـ ــابق ـ ــة ب ـ ـس ـب ــب االيق ـ ــاف ف ـ ــإن
امل ـن ــتخــب االســبـ ـ ــانــي ظـل الف ـ ـ ــريق
االفـ ــضل االكــثـ ـ ــر ته ـ ــدي ـ ــدا مل ـ ــرم ـ ــى
فرنسا.
ويف وقت تـوقـع فيه كـثيــرون أن تنـال
فـرنـسـا هـزميـة قــاسيــة تبـدل احلـال
واشـتـ ــد ال ـصـ ــراع يف
م ـن ـ ـطـق ـ ـ ــة وسـ ــط
امل ـ ـلـ ــع ـ ـ ـ ـ ــب ب ـ ـ ـ ـ ــني
سـ ـ ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ــك
ف ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــريـجـ ـ ـ ـ ـ ــاس
وتـشــابي آلـونـسـو
من جهـة وزيدان
وف ـي ـي ـ ــرا مــن

جهة أخـرى لكن الفـرنسيـني جنحوا
يف تسجيل هدف الـتعادل قبل نهاية
ال ـ ــشـ ـ ــوط االول ب ـ ـ ــأربع دق ـ ـ ــائق عــن
ط ــريق ريـب ــري بعــد أن تـب ــادل الكــرة
مـع زمالئه قـبل أن ي ــسكـنه ــا شـب ــاك
احلارس االسباني إيكر كاسياس.
وحتـسـن االداء الفــرنــسي كـثيــرا مع
بــدايــة الـش ــوط الث ــاني ومــرر زيــدان
الكرة إلى فلورنت مالود الذي حاول
إيـ ـ ـ ــداعهـ ـ ــا املـ ـ ــرمـ ـ ــى مــن فـ ـ ــوق رأس
كـ ــاسـيـ ــاس لـكـن االخـيـ ــر متـكـن مـن
إبعـ ــادهـ ــا عـن شـب ـ ــاكه يف الـلح ـظـ ــة
االخيرة.
وأج ـ ــرى امل ـ ــدرب االس ـب ـ ــانــي ل ـ ــوي ــس
آراج ــونـي ــس تغـيـي ــريـن دفع ــة
واح ــدة حـيـث أخ ــرج فـي ــا
وراوول ج ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ــزال ــي ـ ـ ــس
وأشـرك خواكني ولويس
ج ــارسيــا ب ــدال منـهمــا
مــن دون أن ي ـتـغــي ـ ـ ــر
شـيـئـ ــا علـ ــى أرض
املـلـع ــب حـ ـي ــث
واصـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت

ف ــرن ـس ــا هـيـمـنـته ــا عل ــى مج ــري ــات
اللعب.
وسـ ـ ـ ــدد ريــب ـ ـ ــري ك ـ ـ ــرة خ ـ ـطــي ـ ـ ــرة يف
الـ ــدقــيقـ ــة  60ورد علــيه فـيـ ــرنـ ــانـ ــدو
توريس مباشرة بكرة مماثلة.
وج ـ ــاء اله ـ ــدف الف ـ ــرنـ ـسـي الـث ـ ــانـي
بعــدمــا ســدد زي ــدان الكــرة مـن ركلــة
حـ ــرة مـبـ ــاشـ ــرة وأخـفق آلـ ــونـ ـسـ ــو يف
إبعـادهــا عن املـرمـى فـوجـدت فـييـرا
غيـر املراقب يف وضع مـناسب للغـاية
الحراز هدف التقدم الفرنسي.
وانـ ـ ــدفع امل ـن ــتخــب االس ـب ـ ــانــي إل ـ ــى
االم ـ ــام سعـيـ ــا وراء تـ ــسجــيل هـ ــدف
التـعادل لكـن زيدان أحـسن استغالل
الف ـ ــرص ـ ــة وجنح يف إح ـ ــراز اله ـ ــدف
الثالث لفرنسا.
واله ـ ــزمي ـ ــة ه ـ ــى االول ـ ــى
السبــانيـا مع آراجــونبـس
الـذي قادهـا يف  26مباراة
منـذ أن تـولـى مهـمته مع
املنتخب.
وأعرب كاسياس عن خيبة

أمله وقـال" :لم نكن نـستحق الهدف
الـثـ ــالـث لـكـن هـ ــذه هـي كـ ــرة القـ ــدم
وسنعود إلى ديارنا".
وأض ــاف "رمبـ ــا نك ــون ق ــد ت ــراخـيـن ــا
بعـض الـشـيء بعـدمــا سجـلنـا هـدف
التقدم".
وعقـب املبـاراة قـال املـدرب الفـرنـسي
راميون دومـينيك" :لقد كنـا شجعانا
وأذك ـي ـ ــاء وع ـ ــرف ـن ـ ــا ك ـيـف نح ــتف ــظ
بـثقـتنــا بــأنفــسنــا فـتمـكن ــا من قـلب
تأخرنا إلى قوز كبير".
وأضـاف "لقـد قـدمنـا عـرضـا سـريعـا
وحتكـمنــا يف إيقــاع املبــاراة وحــرمنــا
منـافـسـينــا االصغــر سنـا مـن اللـعب
كما يرغبون".
وتـ ــابع "رمبـ ــا نـكـ ــون مجـمـ ــوعـ ــة مـن
اخملـ ـض ـ ــرمــني لـكــن ي ـب ـ ــدو ل ــي إنهــم
يعـرفـون كـيفيـة الفـوز مببـاريـات كـرة
القدم .لقد أقنعني ريبري للغاية يف
هذه املـباراة وأثبت زيـدان أنه ال يزال

مــــــصـــــــــــالـح املـــــــــــال وراء زجيـــــــــــات مــــــــشـــــــــــاهــــري الــكـــــــــــرة
مــن االزواج اخملل ـصــني اصح ــاب
الــطق ــوس الـث ــابـت ــة بع ــد اح ــراز
االهـ ـ ـ ــداف يـ ـ ـ ــأت ــي جن ــم الــكـ ـ ـ ــرة
االسـب ــانـي ــة راؤول ج ــون ــزالـيــس.
ويحرص كابنت ريـال مدريد بعد
كل هـ ـ ــدف يحـ ـ ــرزه علــي تق ـبــيل
دبلـ ــة زواجه مـن مـ ــامـني سـ ــانـ ــز
التـي ارتبـط بهـا بعــد قصــة حب
كانـت بدايـتها يف اطـار البيـزنس
ح ـيــث ال ــتقــيـ ـ ــا يف بـ ـ ــار مي ــتلــكه
راؤول .وكــانت مــامـني عنــد ذلك
تع ــمل ن ـ ــادل ـ ــة يف الــب ـ ــار وت ـ ــزوج
االثـنــان يف  1999ول ــديهـمــا االن
اربــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اطــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال .ورغـ ـ ــم ان
االجنـل ــيـ ـ ـ ــزي بـ ـي ـكـهـ ـ ـ ــام اصـ ـبـح
عـنصـرا اسـاسيـا يف ريـال مـدريـد
اال ان بعـض التقـاريـر نقلـت عن
م ــامني بــأنهــا تـبحـث دائم ــا عن

بيالردو :مباراتنا مع أملانيا سيحسمها باالك أو ريكيلمي
قـ ـ ــال كـ ـ ــارلـ ـ ــوس ب ــيالردو مـ ـ ــدرب
املـنتخب االرجنـتيني املـشارك يف
كـأس العالم عـام  1986إن مفتاح
مـبـ ــاراة املـنــتخـب أمـ ــام ن ـظـيـ ــره
االملـ ــانـي يف دور الـثـمـ ــانـيـ ــة يـ ــوم
اجلـ ـمـعـ ـ ـ ــة املـقـ ـبـل سـ ـي ـكـ ـ ـ ــون يف
اخـت ــراق االرجـنـتــني لقلـب دف ــاع
أملــانـيــا الــذي ميـثله كــريـسـتــوف
ميتزيلدر وبـير ميرتساكر اللذان
اعـتـبـ ــرهـمـ ــا بــيالردو أضـعف مـ ــا
لدى املنتخب االملاني.
وأض ــاف أن العـب خـط ال ــوسـط
االمل ـ ــانــي م ـ ــايــكل ب ـ ــاالك ك ـث ـي ـ ــر
الـلـع ــب يف مـقـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــة الـفـ ـ ـ ــريـق
وكـ ــذلك كـثـي ــر الـت ـس ــدي ــد نح ــو
مـ ـ ــرمـ ـ ــى اخلـ ـص ــم وأنه أو العــب
خ ــط وس ــط االرج ـن ـتــني خـ ـ ــوان
رومـ ـ ـ ــان ري ـكـ ـيـلـ ـمـه هـ ـ ـ ــو الـ ـ ـ ــذي
س ـ ـيـح ـ ـ ـ ـ ــدد "إيـق ـ ـ ـ ـ ــاع" م ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــاراة
االرجنتني وأملانيا.
وأبـ ـ ـ ـ ــدى بـ ـيـالدرو تـخـ ـ ـ ـ ــوفـه م ــن
اجلمهـور االملــاني قــائال إن لقـاء

االرجـنـتـني مـع الفـ ــريق االمل ــانـي
سـيكــون أصـعب مـن لقــاء أمل ــانيــا
واالرج ـن ـتــني ع ـ ــام  1986بـك ـث ـي ـ ــر
بـ ـسـبــب لعـب املـنــتخـب االملـ ــانـي
عـلـ ـ ـ ــى أرضـه ووسـ ــط جـ ـمـهـ ـ ـ ــوره
مـشيـرا إلـى أن هنـاك الـكثيـر من
املـشجـعني االرجـنتـينـيني الــذين
س ـي ـ ـشـ ـ ــدون مــن أزر م ـن ــتخ ــبهــم
ب ـصـ ـ ــوتهــم الـ ـ ــذي يف ـ ــوق ص ـ ــوت
املشجعني االملان.
ويف مـعرض رده عـلى سـؤال حول
املـنــتخـب ال ــذي ي ــرشـحه لـلف ــوز
بـكـ ــأس العـ ــالـم ،قـ ــال بــيالردو إن
احلـ ـ ــديــث عــن امل ـ ـ ــرشح حـ ـ ــديــث
صـع ــب وإن االرجـ ـنـ ـت ــني ك ـ ـ ـ ــان ــت
مرشحـة ولكنهـا تغلـبت بصعـوبة
على املكسيك.
وأب ــدى بــيالردو إعجـ ــابه بالعـبـي
امل ـنــتخــب االمل ـ ــانــي م ـيـ ـ ــروسالف
كلـوزه ولـوكـاس بـودولـسكي قـائال
إنهمـا أكثر شيء بـهره يف صفوف
املنتخب االملاني.

لفت االنظار.
وكـان البـيزنـس فيمـا يبـدو اطارا
ايـض ــا لـب ــداي ــة مع ــرف ــة تـيـي ــري
هنــري جنـم املنـتخـب الفــرنــسي
ون ــادي ارسـنـ ــال االجنلـيـ ــزي مع
زوجته احلـاليـة كليـر التي كـانت
تعمل كعـارضة حتت اسـم نيكول
ميــري .وظهــر االثنــان يف اعالن
عن احدى سيارات رينو .ويعيش
الــزوجــان حــاليــا مـع ابنـهمــا تي
البـالغ من العمر عـاما واحدا يف
ضــاحيــة هــامــسبـتيــد الـلنــدنيــة
املليئـة باملـشاهـير يف منـزل ثمنه
 11مليون دوالر ..فقط.
ومــثلـمـ ــا ت ـ ــزوج ديل بـيـيـ ــرو مـن
شقــيقـ ــة زمــيلـه ..فعـلهـ ــا ايــضـ ــا
روكـي س ــانـت ــا ك ــروز رأس ح ــرب ــة
منتخـب باراجـواي ونادي بـايرن

ميــونيخ االملـانـي .وجيـزيل الـتي
تــزوجهــا س ــانتــا كــروز عــام 2003
هـي شقـيق ــة ريك ــاردو ت ــاف ــاريلـي
زمـ ـ ـيـلـه الـ ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ـ ــابـق يف ن ـ ـ ـ ـ ـ ــادي
اس ــون ـسـي ــون .وانــتقل ال ــزوج ــان
الي املــانيــا بعـد انـضمـام ســانتـا
ك ــروز الـي ب ــاي ــرن مـي ــونـيـخ لكـن
سلـ ــسلـ ــة مـن االصـ ــاب ـ ــات ابقــته
بـع ــي ـ ـ ـ ــدا ع ــن املـالع ــب .واجن ــب
الـ ـ ــزوجـ ـ ــان طـفلــني مــنـ ـ ــذ ذلـك
الـ ــوقـت ..لـكـن حـني بـلغـت مـ ــدة
صيـام سانـتا كـروز عن التهـديف
لبـايــرن  1565دقيقـة قـال املـديـر
الفني اولي هـونيس اعتقد انه..
ولـيس زوجته ..يف اجـازة لرعـاية
االطفال.
وتـ ــزوج جنـم الـبـ ــرتغـ ــال لـ ــوي ــس
فــيجـ ــو مـن عـ ــارضـ ــة ازيـ ــاء هـي

يف مقـدوره أن يكون احملـرك اخلبير
للمنتخب".
وأوضـح "لـق ـ ـ ــد ش ـ ـ ــاه ـ ـ ــدت يف ه ـ ـ ــذه
املـبـ ــاراة زيـ ــزو ال ـ ــرائع الـ ــذي سـجل
هـدفا وزمن املباراة يـحتضر ...يا له
من سيناريو رائع".
وقـال زيـدان" :ال نـقلق من مـواجهـة
البـرازيل .لقد سـبق أن لعبنـا معهم
مـن قـبل ولــديـنــا ذكــرى طـيـبــة عـن
هـ ــذا الـلقـ ــاء ...واملهــم أن املغـ ــامـ ــرة
مستمرة".
مــثل أسـب ـ ــانـي ـ ــا :إيـك ـ ــر ك ـ ــاسـي ـ ــاس،
سـي ــرجـي ــو رام ــوس وب ــابل ــو إب ــانـي ــز
وك ــارلــس بـي ــول وم ــاري ــان ــو ب ــارنـي ــا،
تشابي آلونـسو وسيسك فابريجاس
وتـ ـشـ ــابـي (مـ ــاركـ ــوس سـيـيـنـ ــا ،)72
راوول (لويـس جارسيـا  )54و ديفيد
فــيـ ـ ــا (خـ ـ ــواكــني  ،)54فــيـ ـ ــرنـ ـ ــانـ ـ ــدو
توريس.
ومثل فــرنسـا :فـابيـان بـارتيـز ،ويلي
سـ ــانـيـ ــول ولــيلـيـ ــان ت ـ ــورام ويلـيـ ــام
جـ ــاالس وإريك آبـي ــدال = ب ــاتـ ــريك
فـيـيـ ــرا وكل ــود م ــاكـيلـيلـي  ،فـ ــرانك
ربيـري وزين الـدين زيـدان وفلـورنت
مـالودا (سـيدنـي جوفـو  ،)74تيـيري
هنري (سيلقان ويلتورد.
وأدار الـلـقـ ـ ـ ــاء احل ـك ــم االيـ ــطـ ـ ـ ــال ــي
روبـرتـو روسي أمـام  43ألف متفـرج.

الـســويــديــة هـيلـني سف ــدين (30
عامـا) ولديهمـا االن ثالث بنات.
وك ــانـت هـيلـني ق ــد انـتـقلـت الـي
ب ـ ـ ــرشلـ ـ ــونـ ـ ــة يف ســن الـ ـ ــواحـ ـ ــدة
والع ـش ــريـن مـن عـم ــره ــا حـيـث
ال ــتق ــت مع ف ــيج ـ ـ ــو يف مـ ــطعــم
مـحلــي .وكـ ـ ــان ف ــيجـ ـ ــو يف ذلـك
ال ــوقـت جنـم ب ــرشل ــون ــة يف حـني
كــانت هـيلـني يف قمــة مــسيــرتهــا
الـعملية كعارضـة .وتزوج االثنان
عام  2001وتـعيش االسـرة حالـيا
يف ميالنو .والطريف ان سفدين
ال تــذهـب كـثـيــرا الـي ب ــرشلــونــة
االن حـ ـي ــث ل ــم يـع ـ ـ ـ ــد فـ ـيـج ـ ـ ـ ــو
مـحبــوب ــا مثـلمــا كــان يف امل ــاضي
بعــد انـتق ــاله الـي ريــال مــدريــد
االســب ـ ــانــي قــبل ان ي ـ ـســتق ـ ــر يف
انترناسيونالي االيطالي.

 11مليون شخص حرضوا احتفاالت املدن االملانية
صــرح مــارك ــوس زيجلــر املــدي ــر االعالمـي
لالحتـاد الـدولي لكـرة القـدم (الفيفـا) يف
العــاصـمــة االملــانـيــا بــرلـني أن احـتفــاالت
امل ــشجعـني يف امل ــدن االمل ــانـي ــة مبـب ــاري ــات
بـطـولـة كــأس العـالـم لكــرة القــدم شهـدت
حـتى االن حـضور نحـو  11مليـون مشجع
وحـطمت بـذلـك جميع االرقـام القيـاسيـة
يف بطوالت كأس العالم السابقة.
وأضــاف م ـس ــؤول الفـيفــا أن احلــدث فــاق
الـت ـ ــوقع ـ ــات حـيـث ك ـ ــان الفــيف ـ ــا يـت ـ ــوقع
م ـش ــارك ــة نح ــو ثـم ــانـي ــة ماليـني شخـص
حـتـ ــى نه ــاي ــة الـب ـط ــول ــة يف الـتـ ــاسع مـن
الشهر املقبل.
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دروس

التأريخ يعيد نفسه
لم يكن املدرب دميون دومـينيك الذي قاد
مـنتخب فـرنسـا الى فـوز ساحق وتـأريخي
عل ــى اسـب ــانـي ــا حــمله ال ــى ربع الـنه ــائـي
بجـ ـ ــدارة ،مخ ـط ـئـ ـ ـاً ولــم ي ـ ــذهــب بع ـي ـ ــداً
بتـصوراته عنـدما اكـد ان مباراته القـادمة
ام ــام البــرازيل سـتك ــون استـثن ــائيــة علــى
جميع االجتاهات.
ففي هذا اللقـاء الذي سيكـون العالم كله
علــى مــوعــد معه مـســاء الــسبـت سيـعيــد
التـأريخ نفـسه ويعـود املـونـديـال واحـداثه
الى اخللـف وحتديداً الى عام  1998الذي
احـتضنت فيه فـرنسا لقـاء قمة املـونديال
بني فرنسا والبرازيل الذي انتهى بنتيجة
ت ـ ـ ــاريخ ـيـ ـ ــة ملـ ـصـلح ـ ـ ــة اصحـ ـ ــاب االرض
بـثالثـي ــة نـظـيف ــة ه ــزت شـب ــاك عـم ــالق ــة
السامبا.
اذن لقــاء التحـدي يفـرض نفـسه مجـدداً
بــني م ـ ـ ــدرس ـتــني ك ـ ـ ــروي ـتــني ع ـمـالق ـتــني
أشاحت االولى عن وجهها احلقيقي وهي
تــدحــر القــوة االسـبــانـيــة والـثــانـيــة الـتـي
شقت طـريقها شأنها شـأن كل مرة عندما
اك ـ ــدت ام ـ ــام اق ـ ــوى اخل ـص ـ ــوم وأع ـت ـ ــاهــم
شراسة غانا علو الكعب البرازيلي.
فبعـد ان ظهـرت معـطيـات الـدور االول يف
مـونـديـال املــانيـا صعـوبــة مهنــة املنـتخب
التـونسي الـذي واجه صعوبـات شاقـة غير
متـوقعـة امـام سـويـسـرا وكـوريـا اجلنـوبيـة
وتوغـو ..ها هـو العمالق الـفرنـسي يـخرج
مـن ت ــأريخ مــونــدي ــال  1998يعـيــد كـتــابــة
مجده الكردي امام خـصوم يتطلعون الى
ازالــة اثــار ذلك املــونــديــال ونـسـج عنــوانــا
جديداً ملقابلة التحدي يف احدى جلسات
مونديال املانيا.
ه ــذا ال ــسعـي الـبـ ــرازيلـي رفع لـه مق ــدمـ ـاً
كــارلــوس بــاريــرا شعــاراً واضح ـاً قــال عـنه
انهـا احلقيقـة املـؤكـدة يقـول رونـالـدو لكل
املنـاسبـات ومهـمتنـا الـبت لهـا عمالقـة يف
مقدمتهم الرجل املناسب رونالدو
وازاء شعــار التحـدي هــذا يبـرز حتـد آخـر
يحمل لـواءه زنـد الكـرة الفـرنـسيـة زيـدان
املـتطلع الـى بصـمة جـديدة مـشرفـة يودع
بهـا عــالم كــرة القــدم العبـاً فـذاً تـتحـدث
عنه فصول املونديال
خليل جليل

