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) مـن مالعـب املـــانـيـــا

برلني /يوسف فعل

تقام الـيوم املـباراة الـثانـية يف دور
ربع النهائي لبطولة كاس العالم
 2006بــني مــن ــتخ ـبــي فـ ـ ــرن ـ ــسـ ـ ــا
والـب ــرتغ ــال يف م ــديـن ــة مـي ــونـيخ
ح ــي ــث ي ـ ـ ـ ــأمـل كـال الـف ـ ـ ـ ــريـق ــني
حتـقـ ـيـق حـل ــم خـ ـ ـ ــوض امل ــبـ ـ ـ ــاراة
الـنه ــائي ــة الكبــر بـطــولــة كــرويــة
اسمـا انـهمــا اكتــسبــا ثقـة كـبيـرة
بع ـ ــد ف ـ ــوزهــم ـ ــا عل ـ ــى الــب ـ ــرازيل
وان ـكـل ــتـ ـ ـ ــرا وذلــك سـ ـيـجـعـل م ــن
امل ــوقع ــة مفـت ــوح ــة االحـتـم ــاالت
لــت ـ ــشـ ـ ــابـ ـ ــة ظ ـ ـ ــروف الف ـ ـ ــريقــني
ولرغبتهما بالفوز
وحتـدث دومنـييك مـدرب فـرنـسـا
للصحافة قائال:
ن ـ ــري ـ ــد اس ـت ـثــمـ ـ ــار الفـ ـ ــوز عل ـ ــى
الــبـ ـ ــرازيل ب ـ ــال ـ ـشــكل الـ ــصح ــيح
وجنعـله مــص ـ ــدر ق ـ ــوة مل ـ ــواجه ـ ــة
ف ــريق يلـعب بـطــريقــة بــرازيـليــة
وبعقليـة اوربيـة من حـيث التـزام
الالعـبني بــواجبــاتهم الـدفــاعيـة
كـمــا ان ل ــديهـم مــدرب ـاً ي ـسـتحق
االحترام والعبـونا اصبحـوا اكثر
تـ ــص ــم ــي ــم ـ ـ ــا ورغ ــب ـ ـ ــة ب ـ ـ ــالـف ـ ـ ــوز
فـ ـ ــالالعــبـ ـ ــون يق ـ ــدم ـ ــون افـ ــضل
مالـديهم وبـاستـطاعـتهم اجتـياز
البــرتغـال خـاصـة إذا قـدم زيـدان

زيدان :علينا نسيان الفوز عىل الربازيل والتأهب للنهائي
ريكاردو :هنري لن يفعل شيئاً امامنا والفوز سيوشح بأعالم بلدي

نفس عروضه امـام البرازيل فان
االمور ستصب يف مصلحتنا
وسـنلـعب بـنفـس الـطــريقــة الـتي
خضنا بها مباراتنا السابقة.
امـا زيــدان فقـال :نـريـد ان نـركـز
بصــورة اكبـر علــى مبــاراتنـا امـام
الـب ــرتغ ــال ون ـسـي ــان الف ــوز عل ــى
البــرازيل وحتــدثـت مع الالعـبني
وقلــت لهـم إذا اردنـ ــا االسـتـمـ ــرار
بـ ــالفـ ــرح فـعلـيـنـ ــا الـتـغلــب علـ ــى
البــرتغـال والـوصـول الــى املبـاراة
النهائية وعندها ستكون فرحتنا
اكبر
والفـ ــريق الـبـ ــرتغ ــالـي مـنــتخـب
عنيد وصعب املراس
بـيـنـمــا قــال فـيـيــري :مـب ــاراة ربع
الـنهــائـي يحــدث فـيهــا مفــاجــات
غي ــر متــوقعــة وقــد تق ــدم مبــاراة
كـبـي ــرة وتـب ــذل مـجهـ ــوداً سخـيـ ـاً
ولــك ــن حـلـ ـمــك م ــن املـ ـمــك ــن ان
الحتـقـق ـ ـ ــة وع ــن ـ ـ ــده ـ ـ ــا تـ ـ ـشـع ـ ـ ــر
بــاحلسـرة وهـدا الـشعـور النـريـده
والنحب ان يراودنـا وذلك الياتي
االمن خالل الفوز واالنتقال الي
املباراة الـنهائيـة ممايتـطلب عدم
تفـ ــويــت الفـ ــرصـ ــة الـتـي قـ ــد لـن
تاتي مرة اخرى.
وتسـود حـالــة من التفـاؤل اجـواء

م ــنـ ـتـخ ــب الـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــوك ويـ ـ ـ ـ ــؤدي
الـالعبــون الــوح ــدات التــدريـبيــة
ب ـ ـ ــروحــي ـ ـ ــة ع ـ ـ ــالــي ـ ـ ــة وان ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع
كبيرومبزيج من املزاح.
والف ـ ــوز عل ـ ــى الــب ـ ــرازيل س ـ ــاهــم
ب ـشـكل غـيــر اعـتـي ــادي يف تغـيـيــر
طموحات وافكار الالعبني
ويف اجل ــانـب اآلخ ــرعـمل امل ــدرب
سـك ـ ـ ــوالري كل مـ ـ ــايف وسـعه مــن
اجـل تهـيـئـ ــة الالعـبـني للـمـب ــاراة
املـصيـريـة بـالصـورة املنـاسبـة من
خالل كالمـه معهم حـول الـبحث
عن حلظات سعيـدة اخرى كالتي
عشـناهـا بعـد الفـوز علـى انكلـترا
واذا ك ـن ـتــم حتــبـ ـ ــون االنــت ــصـ ـ ــار
واسعـ ــاد املاليـني الـتـي تـت ــابـعكـم
فعليكم اجتـياز فريق فرنسا النه
ل ــيـ ـ ــس اف ـ ـضـل مـ ـنــك ــم بـل انـه ــم
سيجـدون صعوبة يف مواجهتكم.
وال ــواضح مـن حــديـث سكــوالري
انــة يــركــز علــى اجلــانب املـعنــوي
وادخ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــة ضـ ــمـ ــن خـ ـ ــط ـ ـ ـطـه
الـت ــدريـبـي ــة لـي ـصـب يف اجل ــانـب
الفني
واملباريـات من هذا الـوزن تتطلب
اعـداداً خـاصـاً يخـتلف عن بـاقي
املباريات
كـريـسـتيـان رونـالـدو قـال :متنـيت

ان انـهـ ــي احـالم االنـ ـكـلـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــز يف
الــب ــطـ ـ ــولـ ـ ــة وحتـققــت ام ـن ـي ـتــي
وسـ ــأعـمـل عل ـ ــى انهـ ــاء مـ ـسـيـ ــرة
زيــدان يف الـبـطــولــة وسـنجـعلهـم
يلحقـون بالـبرازيل ويعـودون الى
ديارهم ..مبـاراتنا ستكون اصعب
لــو واجهنــا البــرازيل امـا فـرنـسـا
ف ـ ــانــن ـ ــا س ــنهـ ـ ــزمهــم يف ال ـ ــوقــت
االصلـي والنـنـتـظ ــر احل ـسـم عـن
طـ ــريق ضـ ــربـ ــات اجلـ ــزاء لـلفـ ــوز
عـل ـ ـيـهـ ــم والارى صـعـ ـ ـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ـ ـ ــة يف
الــوصــول الــى املـبــاراة الـنهــائـيــة
الـتي سـتكــون لـص ــاحلن ــامن دون
شــك واجل ــمـ ـيـع يـ ـتـح ـ ـ ـ ــدث ع ــن
زيــدان لكـننــا منـتلـك من يــوازيه
يف النجومية واملهارة.
امـا احلــارس ريكـاردو الـذي دخل
تـ ـ ــاريخ كـ ـ ــاس الع ـ ــالــم مــن اوسع
اب ـ ــوابـه بع ـ ــد ص ـ ــده ثـالث ركالت
ج ـ ـ ــزاء نفـ ـ ــذهـ ـ ــا افـ ــضل الع ـبــي
انـكلـت ـ ــرا وجلــب الف ـ ــوز لفـ ــريـقه
فقــال ل ــدينــا اقــوى خـط دف ــاعي
يـق ـ ـ ـ ــدم امل ـ ـ ــس ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــدة لـلـج ــمـ ـيـع
وبـ ـ ــاســت ــطـ ـ ــاع ـتـه ايقـ ـ ــاف اقـ ـ ــوى
واخـط ــر امله ــاجـمـني وهـن ــري لـن
يـفعل شـيـئــا امــامـن ــا واذا وصلـت
املـب ــاراة الـ ــى ركالت اجل ــزاء ف ــان
الفوز سيوشح بأعالم البرتغال

أبــــــــــــــرزهـــــم أويـــــن وكـــــيــــــــــــــويـل وإســـــيــــــــــــــان

اإلصـابـة واإلقصـاء يـوقفـان عـدد ًا مـن النجـوم عن اجلـري يف ميـادين املـونـديـال
تـ ــوقفـت أسـم ــاء ب ــارزة عـن ال ــركــض عل ــى
املـستطيل األخضر يف املـونديال العاملي الـ
 18يف أملـانيـا يف وقت كـان يتــوقع لبـعضهـا
االسـتـم ـ ــرار يف إسعـ ــاد اجلـمـ ــاهـيـ ــر الـتـي
وصـلت ألملــانيــا يف وقت مـبكــر قـبل ســاعــة
البدء.
وكـ ــان لــبعــض هـ ــؤالء الالعـبـني ب ـصـمـ ــات
واضحـة علـى منـتخبــاتهم الـوطـنيـة حني
صــدمـت اجلم ــاهيــر إمــا لعــدم تقــدميـهم
املــستــويــات امل ــرضيــة أو لـتعــرض بعـضـهم
إلص ــابـ ــات أبعـ ــدتهـم ق ـس ــراً عـن ال ــركــض
وحتقيق املأمول منهم.
وي ـ ـ ـ ــأت ــي يف مـق ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــة ه ـ ـ ـ ــؤالء الـالع ــب
اإلجنل ـي ـ ــزي أويــن ال ـ ــذي ص ـ ــدم ال ـ ـش ـ ــارع
الـرياضي اإلجنلـيزي بعد تعـرضه إلصابة
ق ـ ــد ت ــبع ـ ــده ع ــن املالعــب ملـ ـ ــدة( )5أشه ـ ــر
مت ــواليــة وكــانـت اجلم ــاهيــر اإلجنـليــزيــة
تعول كثيراً علـى هذا الالعب الذي أصبح
خلـيـطـ ـاً بـني اخلـب ــرة يف امل ــون ــدي ــال بع ــد
مشـاركته ألول مـرة بكـأس العـالم بـفرنـسا
98م وصغر سـنه حيث رشحه بعض النقاد
لـيكــون أحــد هــدايف أمل ــانيــا 2006م  ،ولـكن
تـلقــيه اإلص ـ ــاب ـ ــة ح ـ ــرم ج ـم ـ ــاه ـي ـ ــر بالده
واجلمــاهيــر الـتي كــانت تــراهن عـليـه من
االستمتاع مبا يقدمه.
ولـم يكـن حــال األوكــرانـي أن ــدريه فــورنـني

الفيفا يكلف االوروغوياين (الريوندا)
ملواجهة فرنسا والربتغال

اختــار االحتــاد الــدولـي لكــرة
ال ــق ـ ـ ـ ـ ــدم (فـ ـ ـي ــف ـ ـ ـ ـ ــا) احلـ ـك ـ ــم
ـوي ـ ـ ـ ــان ــي خـ ـ ـ ـ ــورخ ــي
االوروغ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ
ـون ـ ـ ــدا لقـ ــي ـ ــادة مــبـ ـ ــاراة
الري ـ ـ ـ
ـ
فـ ــرنـ ـسـ ــا والـب ـ ــرتغـ ــال الـيـ ــوم
االربعاء يف ميـونيخ يف نصف
نهــائي كـأس العـالـم الثــامنـة
عشرة.
وسيعاون الريوندا ( 38عاما)
مــواطنــاه والتـر ريـال وبــابلـو
فانديونو.
وقــاد الـط ــاقم االوروغــوي ــاني
مب ــاراتني يف ال ــدور االول من
النهائيات احلـالية ،ايطاليا-
ـوالي ـ ــات امل ــتحـ ـ ــدة (،)1-1
ـال ـ ـ ـ
وفرنسا-توغو (-2صفر).
ـيف ـ ـ ــا ـق ـ ـ ــد اخــت ـ ـ ــار
وك ـ ـ ــان الف ـ ـ
ـ
املكـسيـكي بـينـيتـو ارشـونـديـا
امل ـ ـ ــان ــيـ ـ ـ ــا
لـق ـ ــي ـ ـ ــادة م ـ ــب ـ ـ ــاراة ـ
وايطـاليـا اليـوم يف دورمتـونـد
يف امل ـب ـ ــاراة ال ـث ـ ــان ـي ـ ــة ض ـمــن
نصف النهائي.
ـون ـ ـ ــدا مـ ـ ـســيـ ـ ـ ــرتـه
الري ـ ـ ـ ـ
ـب ـ ـ ــدأ ـ
الـتـحكـيـمـي ــة عل ــى الــصعـي ــد
الدولي عـام  ،1999وشارك يف
اوملـبـي ــاد اثـيـن ــا  ،2004وك ــأس

ال ــق ـ ـ ـ ــارات عـ ـ ـ ـ ــام  ،2003وق ـ ـ ـ ــاد
بعــض م ـب ـ ــاري ـ ــات ت ــصف ـي ـ ــات
اميـركا اجلـنوبيـة املؤهلـة الى
مونديال املانيا 2006.
مـن جهــة اخــرى ذكــرت مـصــادر
االحت ــاد ال ــدولــي لكـ ــرة الق ــدم
(الفــيفـ ــا) أن العـبـي املـنــتخـب
االرجنـتينـي لينـادرو كـوفـريه و
م ـ ــاكـ ـســي رودريجـي ـ ــز يجـب أن
يقـ ــدمـ ــا املـعلـ ــومـ ــات املـتـ ــوفـ ــرة
لــديهمـا حـول واقعــة االعتـداء
الـتــي أعقـبـت مـبـ ــاراة أملـ ــانـيـ ــا
واالرجـنـتـني يف م ــوع ــد أقـص ــاه
اليوم االربعاء.
وأكدت مصادر الفيفا يف برلني
أن جل ـن ـ ــة ال ـنـ ـظ ـ ــام بـ ـ ــالفــيف ـ ــا
سـتـتــمكـن مــن اتخ ــاذ ق ــراره ــا
حــول العقــوبــة املنــاسبــة عـقب
سماع أقوال الالعبني االثنني.
ومــن ن ـ ــاح ـي ـ ــة أخ ـ ــرى ي ـتـ ـ ــوقع
الفـيفــا احلـصــول علــى تقــريــر
مـن العب املـنتخـب االجنليـزي
وايــن رونــي ال ـ ــذي طـ ـ ــرد خالل
مبــاراة إجنـلت ــرا والبــرتغــال يف
إطـار دور الثـمانـية بـسبب ركله
العـب ـ ـاً ب ـ ــرتغـ ــالـي ـ ـاً يف مـ ــوعـ ــد
أقصاه بعد غد اخلميس.

بــأفـضـل من أويـن فقــد حــرمـته اإلصــابــة
مـن م ــواصل ــة تقــدمي ــة العــروض املـمـتعــة
وتـف ـ ـ ــاه ـمـه اجل ـم ـيـل مـع زم ـيـلـه أن ـ ـ ــدريـه
شفتشنكو .
وم ــن القـ ـ ــارة ال ـ ـس ـمـ ـ ــراء تـ ـ ــوقـف الالعــب
الغ ــانـي مــيك ــايل إسـي ــان عــن اللعـب بع ــد
خ ــروج مـنـتخـب بالده (ب ــرازيل إف ــريقـي ــا)
أمام منتخب البرازيل يف الدور الثاني.
ولم يـكن حــال اإلسبـان بـأفـضل من غـانـا
فقـد فجعـوا هم اآلخـرون بخروج مـنتخب
بـالدهم أمام الـديوك الفـرنسيـة رغم أنهم
كـانـوا يـرشحــون منـتخبـهم للـوصـول الـى
املـبــاراة الـنهــائـيــة وكــانــوا يــراهـن ــون علــى
العـبه ف ــرن ــادو ت ــوريــس ال ــذي ت ــوقف ه ــو
أيـضاً عـن الركـض بعد مـا سجل  3أهداف
يف الـبطـولـة قبل خـروج منـتخبه وقـد كـان
يتـوقع بــأن يكـون مـونـديـال أملــانيـا 2006م
هـ ــو املـ ــولـ ــد اجلـ ــديـ ــد لــنجــمهــم القـ ــادم
توريس.
وكـان تـوقف احلـارس الـسـويـسـري روزبـول
عــن املـ ـ ـ ــواصلـ ـ ـ ــة مع م ـن ــتخ ــب بالده ه ـ ـ ــو
الـ ـصـ ـ ــدمـ ـ ــة الـك ـبـ ـ ــرى لـه بعـ ـ ــد رغ ـب ــته يف
مـ ــواصلـ ــة إبق ــاء شـبـ ــاكه عـ ــذراء بع ــد م ــا
حافظ عليها لـ  390دقيقة خالل مباريات
منـتخـب بالده يف املــونــديــال (بعــد تــأكيــد
الفـيفــا أن ضــرب ــات التــرجـيح ال تع ــد من

األه ـ ـ ــداف ال ـتــي حتـ ـ ـســب) إال أن خ ـ ـ ــروج
منتخـب بالده أمام أوكـرانيـا حرم بـول من
االقـتـ ــراب مـن الـ ــرقــم القـيـ ــاسـي يف عـ ــدم
ولـ ـ ـ ــوج مـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ــاه أي هـ ـ ـ ــدف ..يـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــر أن
الـسويسـريني كانـوا راضني كل الرضـا عما
قــدمه مـنتخـب بالدهم خـاصـة أن لــديهم
مشاركة مهمة أخـرى عندما يضيّفون أمم
أوروب ـ ـ ـ ــا يف 2008م وكـلـه ــم أمـل أن ي ـك ـ ـ ـ ــون
مـنــتخــب بالدهــم علـ ــى نفــس احلـم ــاس ــة
واجلدية.
وكــان السـويـديـون أكثـر اجلمـاهيــر حسـرة
خلـيـب ــة أملهـم الكـبـيــرة يف جنـمهـم الــذي
ظل ـ ــوا ي ـ ــراه ـنـ ـ ــون عل ــيه ك ـث ـي ـ ــراً زاالت ـ ــان
إبـراهيمـوفيتـش إال أن الالعب خـيب تلك
اآلمـال ولم يقـدم خالل مبـاريـات مـنتخب
بالده ما يـشفع له بـأن يكـون النجـم الذي
يشار له بالبنان.
الهولنـديون وبعد مباراة منتخبهم األولى
أم ــام ص ــربـي ــا أكـ ــدوا للجـمـيع أن العـبهـم
أريـن روبـن هــو أحــد االكـت ـشــاف ــات املهـمــة
الـتـي ســيقـ ــدمهـ ــا املـ ــدرب فـ ــان بـ ــاسـنت يف
أملانيا ولكن خروجهم أمام البرتغال أوقف
روبــن عــن مـ ـ ــواصل ـ ــة عـ ـطـ ـ ــائه وعـ ـ ــروضه
اإليج ــابـيـ ــة بعـ ــد حتقــيقه ه ــدفـني خالل
الــدور األول وك ــان يتــوقع أن يحــرز املــزيــد
خالل األدوار املقبلة.

الالعـب التقليـدي رأس احلربـة املكـسيكي
ب ــورجـيـتـي ك ــان ه ــو أح ــد ال ــذيـن ت ــوقف ــوا
ولديه الكثير من الـطموح الذي كان يريد
أن يقدمه من خالل أملانيا.
احللــم األس ـت ـ ـ ــرالــي ال ـ ـ ــذي ت ـب ـ ـ ــدد أم ـ ـ ــام
الـطـليـان بـدد أيـضـاً أحـالم العبـهم هـاري
كيـويل الـذي كـان يـطمح بـأن يكـون املنقـذ
للـكـ ــرة األسـتـ ــرالـيـ ــة وت ـصــبح نـ ــداً قـ ــوي ـ ـاً
ملنـتخبـات أوروبـا وأمـريـكيـا ،هــاري كيــويل
يعتبـر الـنجم البـارز يف أستـراليـا لـسنـوات
ع ــدة واسـتـط ــاع أن يك ــون املـنق ــذ ملـنـتخـب
بالده يف املـ ــونـ ــديـ ــال يف أكـثـ ــر مـن مـبـ ــاراة
ولـكــن ح ـ ــال كـ ـ ــرة الق ـ ــدم ونـ ـظ ـ ــام خ ـ ــروج
اخلـاســر جعـل كيـويـل يتـوقـف كمـا تــوقف
منتخب بالده.
جنم اإلكوادور تـينوريـو توقف عن الـركض
وهـو الـذي ذهب إلـى أملـانيـا ولـديه الـرغبـة
بأن يـكون (إيتـو) جديـداً يف الكرة العـاملية
وكـان لـديه من اإلمكـانـات الـكبيـرة الـكثيـر
مم ـ ــا جـعل اإلك ـ ــوادوريــني ي ـ ــراه ـنـ ـ ــون أنه
سـيكــون نــسخــة ثــانـيــة مـن الكــامـيــرونـي
ولـكــن خـ ـ ــروج م ـن ــتخ ــبه أمـ ـ ــام م ـن ــتخــب
اإلجنلـي ـ ــز العـتـي ـ ــد ح ـ ــرم تـيـن ـ ــوري ـ ــو مـن
تــسجـيل اسـمه ضـمـن اكـت ـشــافــات أملــانـيــا
 2006م.

يف مواجهة حاسمة ..الفرنسيون جاهزون لعبور مانع الربتغال
قبل بدايـة بطولـة كأس العـالم  2006بأملـانيا انـتظر
الكـثيــرون ان تك ــون البـطــول ــة من نـصـيب املـنتـخب
البــرازيلي الـذي يـسعـى الحـراز الـلقب الـسـادس يف
تـاريخه مع بطوالت كأس العالم والدفاع عن اللقب
الــذي أحــرزه قـبل أربعــة أعــوام يف كــوري ــا اجلن ــوبيــة
خـ ــاصـ ــة وأنـه ميلـك جـي ــشـ ــا مـن أف ـضـل الالعـبـني
احملترفني يف مختلف املراكز.
لكـن يـب ــدو أن أح ــدا لـم يـبـلغ املـنــتخــب الف ــرن ـسـي
"الـديوك الـزرقاء" بـذلك وعلـى وجه اخلصـوص لم
يـبلـغ زين ال ــدين زيــدان قــائ ــد املنـتخـب الفــرنــسي.
ففـي مبـاراة مـثيــرة علي مـلعب مــدينـة فــرانكفـورت
االملـانية أطـاح املنتخب الفـرنسي بـطل العالم 1998
بنظيـره البرازيلي بقسـوة شديدة من بطـولة العالم
احلالية يف أملانيا.
تغـلب املنـتخب الفــرنسـي علي نـظيـره البـرازيلي /1
صفــر ليـمحـو أي تـواجــد للفــرق غيــر األوروبيـة يف
املــربع الــذهبـي للبـطـولـة حـيث أصـبحت مــواجهتـا
الـدور قبل النـهائي أوروبيـة خالـصة رغم أنهـا ليست
املرة األولي التـي يخلو فيهـا املربع الـذهبي لبـطولة
كـأس العـالـم من فـرق قـارة أمـريكـا اجلنـوبيـة حـيث
حــدث ذلك عـامـي  1966و 1982أيضـا إال أنهـا كــانت
مفاجـأة هذه املـرة ..وقال الـبرازيلـي كارلـوس ألبـرتو
بـاريـرا املـديــر الفنـي للمـنتخـب البـرازيلـي "ال ميكن
الق ــول ان املنـتخـب البــرازيـلي خــرج مـبك ــرا للغــايــة
ولكننا لم نتوقع ان تكون النهاية كذلك".
أما بـالنسـبة لـنجم خط الـوسط الفـرنسي بـاتريك
فـييـرا الـذي كـان علـى وشك تـسجيل هــدف التقـدم
لف ــريـقه يف نه ــاي ــة الــش ــوط األول للـمـبـ ــاراة ولكـنه
تـعرض للـعرقلـة من املـدافع البـرازيلي جـوان منعته

من التـقدم نـحو املـرمى فـقال :إن الـنتيجـة لم تكن
مف ــاج ــأة .وأوضح "م ـسـت ــوان ــا يـتح ـسـن مـن مـب ــاراة
ألخـرى" ..وقـال فـييـرا "لقـد خـضنـا بـالـفعل مبـاراة
نه ــائي ــة يف البـطــولــة احل ــاليــة وهـي مب ــاراتنــا أمــام
كـوريـا اجلنـوبيـة يف الـدور األول الننـا كنـا نعـرف ان
الهــزميــة فـيهــا تعـني خــروجنــا مـن البـطــولــة .وقــد
حققـن ــا الـتع ــادل ال ــذي ن ــري ــده وحت ـسـن أداؤن ــا يف
املباراة عن املباراة األولى".

ق ــال فـيـي ــرا جنـم خــط وســط أرسـنـ ــال االجنلـي ــزي
سـابقـا ويـوفـنتــوس االيطـالي حـاليــا :انه يتـوقع ان
تـكون املـباراة أمـام املنـتخب البـرتغـالي صعـبة مـساء
الـيــوم يف الــدور قـبل الـنهــائـي للـبـطــول ــة وان تكــون
أصعـب مـن املـبـ ــاراة الـتـي خ ـ ــاضه ـ ــا الف ـ ــريق امـ ــام
امل ـنــتخــب الــبـ ـ ــرازيلــي يف دور ال ـثــم ـ ــانــيـ ـ ــة ..وأوضح
"املـنـتخـب الـب ــرتغــالـي ت ــأهل مـثلـنــا إلـي الــدور قـبل
الـنهــائـي ويــريــد مـثلـنــا أيـضــا ان يـت ــأهل للـمـبــاراة

الـنه ــائيــة ..ولـكن مــا مـن سبـب مينـعنــا مـن تقــدمي
عــرض جيــد .وكمــا قـلت إن مــستــوانــا يـتحـسـن من
مباراة الخـرى وأعتقد أننـا سنظهر مبـستوى أفضل
أمام املنتخب البرتغالي.
ق ــال رمي ــون ــد دومـيـنــيك امل ــدي ــر الفـنـي للـمـنـتخـب
الفرنسي والذي تعرض النتقادات عنيفة يف وسائل
االعالم الفرنسـية بسبب االداء املتواضع للفريق يف
املبــاراتني األولــى والثــانيــة للفـريق يف كـأس العــالم
احلـاليــة :إنه سعيـد للغـايـة بـاالداء الــراقي لفـريقه
أم ــام املنـتخـب البــرازيلـي ..وأوضح "م ــا من كـلمــات
تـستـطيع الـتعبيـر عن ذلك إنهـا من أروع اللحـظات
يف تاريخ كرة القدم الفرنسية".
قــال دومـينـيك :انه دعــا الـالعبـني لالحـتفــال بهــذه
اللحظـة ولكـن سيبـدأ بعـد ذلك علي الفـور االعداد
للمبـاراة القادمة أمـام املنتخب البرتغـالي املقرر لها
مـساء الـيوم يف الـدور قبل النهـائي للبـطولـة ..وقال
دومـينـيك "املـنتخـب البـرتغــالي فـريق قــوي للغـايـة
ويجـب ان نكـون يف أفـضل حــاالتنــا لنـصبح قــادرين
علي عبور هذه املباراة".
جتـدر االشارة إلـي أن الهدف الـذي سجله هـنري يف
الــدقـيقــة  57مـن املبــاراة أم ــام البــرازيل هــو الهــدف
األول الـذي يسجـله هنري اثـر متريـرة من زيدان يف
أكـث ــر مـن  50مـب ــاراة خـ ــاضه ــا االثـنـ ــان معـ ـاً ضـمـن
املـنتخب الفرنـسي ..وقال هنـري :إنه يجب أن يكون
ت ــركيــز الفــريق ح ــاليــا علـي مبــاراته أمــام املـنتـخب
البرتغالي.
اضاف "هـؤالء الذين يعـرفونـني جيدا يـدركون انني
لــست مـقتـنعــا الننــا لـم نحقق شـيئــا بعــد .أمــامنــا
مباراتان وبعدهما نرى ما حققناه يف البطولة".

