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مونديال جنوب أفريقيا   

من 11 يونيو وحتى 11 يوليو

الثماني، وعلى تلك  املجموعات 
اخلاص����ة بنا، بات من املؤكد أن 
املهمة صعبة جلميع املنتخبات. 
نشعر بسعادة عارمة ألننا سنالقي 
منتخب البل����د املضيف في أول 
كأس عاملية افريقية. نعلم جميعا 
الدعم  أنهم سيس����تفيدون من 
اجلماهيري العارم، لذلك يتعني 
علينا تدبير هذا األمر بسالسة. كما 
أوقعتنا القرعة مع منتخبني من 
أميركا الالتينية، وستكون هاتان 
املوقعتان عسيرتني ال محالة. رغم 
أننا نع����رف حق املعرفة طريقة 
لعبهم، وفنياته����م العالية، فهم 
قادرون على تنومي املباراة. وال 
يجب السقوط في هذا الفخ. لقد 
واجهنا هذين املنتخبني في الفترة 
األخيرة، لذلك أعرف ما أقول ومدى 
الصعوبات التي سنالقيها. يجب 
علينا اآلن التفكير في املعسكرات 
التحضيرية بهدوء، مع العلم أننا 
منلك امتيازا مهما، إذ لن نضطر 
للعب في املرتفع����ات في الدور 
األول، وقد كنت متخوفا من هذا 

األمر«.

نجوم الديوك

بعد اعتزال زين الدين زيدان 
وفابيان بارتيز وكلود ماكليلي 
وليليان تورام سنة 2006، ظهر 
على الساحة الفرنسية جنوم جدد، 
ولم يبق من اجليل الذهبي لسنة 
1998 س����وى تيري هنري، الذي 
تسلم ش����ارة الكابنت من باتريك 
فيي����را، الذي يئ����ن حتت وطأة 
اإلصابة من����ذ مدة طويلة. وبرز 
في الفريق العبون مهرة مثل وليام 
غاالس، قائد خط الدفاع، باإلضافة 
إلى جيرمي توالالن والسانا ديارا، 
اللذين يعتبران ركيزة أساسية في 
وسط امليدان، فيما يقدم كل من 
النشيط يوان جورجوف واملبدع 
فران����ك ريبي����ري والعائد بقوة 
نيكوال أنيلكا احللول الهجومية 
الرئيسية التي يعتمد عليها رميون 
دومينيك، إلى جانب كرمي بنزمية 
وأندريه بيير جينياك وفلوران 

مالودا وكذا لويك رميي.

تاريخ كبير ولقب واحد

الفرنسي 12  شارك املنتخب 
م����رة بالنهائي����ات، لعب خاللها 
مبارات����ني نهائيتني، ومتكن من 
الفوز باللقب الذهبي مرة واحدة. 
ويعتب����ر احمللل����ون الكرويون 
تش����كيلة الديوك من املنتخبات 
القوية التي دأبت على بث احلماس 
واإلثارة والتشويق في نهائيات 
كأس العالم األخيرة.وقبل الفوز 
باللقب س����نة 1998، اس����تطاع 
الثالثة  املرتبة  »الزرق« احتالل 
خ����الل دورة 1958 و1986، وكذا 

املركز الرابع سنة 1982.
األلقاب: لقب كأس العالم سنة 
1998.الفوز مرتني بكأس القارات 
2001و2003، والفوز مرتني بكأس 

أمم اوروبا 1984 و2000.

مباريات فرنسا في المجموعة األولى

يبدأ منتخب فرنسا مسيرته 
في كيب تاون. ومن هناك، ينطلق 
في رحلة طويلة إلى بولوكواين 
ليلعب ضد املكس����يك. واملسافة 
ب����ني هات����ني املدينت����ني كبيرة 
بالفعل، لذل����ك ال ميكنك قطعها 
إال بالس����فر ج����وا. وم����ن هناك 
سيس����افر الفريق الفرنسي إلى 
مانغونغ/ بلومفونتني ملواجهة 
البلد املضيف، جنوب أفريقيا في 

املباراة األخيرة باملجموعة.

مع منتخب أقل من عشرين سنة، 
ومرورا مبنتخب حتت 21، ليحط 
الرحال في األخير بسفينة الكبار.
أما مسيرته كالعب، فقد شهدت 
إذ ش����غل  التقلبات.  الكثير من 
دومينيك مركز الدفاع بالعديد من 
النوادي، واستطاع الفوز مرتني 
بلقب الدوري الفرنسي بصحبة 
ستراسبورغ 1979 وبوردو 1984، 
وأيضا مرتني بكأس فرنسا مع 
ليون 1973 وباريس سان جرمان 
1982، باإلضافة إلى اس����تدعائه 
حلمل قميص املنتخب في ثماني 

مناسبات.
وقال مدرب املنتخب الفرنسي 
رمي����ون دومينيك: »كان التأهل 
هدفنا األس����مى، وكنا نعرف أن 
األمر لن يكون سهال. لكن لم أسمح 
للشك بالتسرب إطالقا إلى داخلي. 
اننا قضينا سنتني في  صحيح 
ظروف صعبة، بيد أن كل مكونات 
املنتخب كانت تؤمن بأننا سننجح 
في العب����ور للنهائيات، وهذا ما 
حدث بالفعل. لقد متكنا من حجز 
بطاقة املشاركة في حدث كروي 
عاملي استثنائي. وأقصد نهائيات 

كأس العالم بجنوب افريقيا«.
ويعتبر املنتخب الفرنس����ي 
بطل العالم على أرضه عام 1998 
أبرز املرشحني في هذه املجموعة، 
لكن املنتخب الذي يشرف عليه 
رميون دومينيك بلغ النهائيات 
بصعوبة عبر امللحق وفوز مثير 

للجدل على جمهورية ايرلندا. 
واضاف دومينيك عقب اجراء 
القرعة: »بعد التعرف على تركيبة 

سفينة املنتخب، لكن عاب عليه 
اآلخرون فش����له خ����الل »يورو 

.»2008
ورغم أن دومينيك لم يستطع 
حتقي����ق أي إجن����از كبي����ر في 
أنه املدرب  إال  املنتخب،  صحبة 
الذي أش����رف أطول م����دة على 
تدريب الديوك، إذ يرى البعض 
أن الس����بب يكمن ف����ي وصوله 
للمب����اراة النهائية في مونديال 
املانيا 2006. وبالرجوع إلى تاريخ 
هذا الرجل، جند أنه درب نادي 
ميلهوز ث����م أوملبيك ليون، قبل 
الدخول لعالم تكوين املنتخبات 
الفرنسية باختالف فئاتها، بداية 

نظيفة، قبل أن يجهزوا الحقا على 
منتخب النمسا )1-3(.

هذه النتائج املتباينة أدت إلى 
انقسام في اراء املتتبعني، فهناك 
م����ن الم املنتخب على هذا األداء 
الباهت واضطراره للعب مباراة 
امللحق للتأهل، بينما رأى اآلخرون 
التألق في  الدي����وك  أن مبقدور 
نهائيات بالد مانديال، على اعتبار 
أن أصدقاء هنري عاشوا وضعا 
مشابها خالل التصفيات التأهيلية 
للنسخة املاضية ملونديال 2006، 
ولكنهم لعب����وا املباراة النهائية 

في األخير.
الفرنس����ي  وق����دم املنتخب 
مستويات متفاوتة في التصفيات 
وهذا ما جعله يحتل املركز الثاني 
وراء صربيا متخلفا عنها بفارق 
نقطة واحدة، فقد كانت عروض 
املنتخب الفرنسي خارج أرضه 
ضعيفة. لكن ال ميكن االستهانة 
مبنتخب يضم العبني مخضرمني 
ومواه����ب صاع����دة وجنوم من 
مستوى عاملي يشكلون العمود 

الفقري له.

المدرب..نقطة ضعف

ميثل م����درب الديوك رميون 
دومينيك لغزا محيرا في حد ذاته 
ونقطة ضعف كبيرة، إذ يعتبر 
ش����خصية غامضة للكثيرين. 
ف����االراء متباين����ة بخصوصه، 
حيث ثمن بعض املتتبعني اختيار 
دومينيك على رأس الطاقم الفني 
للزرق وأشادوا بروح التواصل 
التي متتع بها منذ توليه قيادة 

الفرنس����ي  يعيش املنتخب 
مرحل����ة تاريخي����ة فري����دة من 
نوعها، إذ متث����ل نهائيات كأس 
العالم راب����ع تأهل على التوالي 
بالنس����بة للديكة، إذ لم يسبق 
إطالقا للفرنسيني في تاريخهم 
الكروي أن داوموا على التواجد 
بالنهائيات بشكل متوال مثل ما 
نعيشه خالل السنوات األخيرة. 
وال يختلف اثنان على أن املنتخب 
الفرنسي مت اعتباره على الدوام 
من الفرق ذات املس����توى اجليد 
بفضل املردود الطيب الذي أبان 
عنه منذ أول نسخة لنهائيات كأس 
العالم 1930، كما قدم للعالم العبني 
كبارا سحروا عشاق املستديرة، 
لكن منذ الس����نوات األخيرة من 
عقد القرن املاضي، تغيرت نظرة 
العالم ملنتخب الديكة، حيث أصبح 
»الزرق« يحتلون مكانة بارزة بني 
أقوى الفرق العاملية ويدخلون كل 
الدولية بهدف واحد  املنافسات 

ووحيد، أال وهو انتزاع اللقب.
لقد عرف جي����ل زين الدين 
زيدان ولوران بالن وديديه ديشان 
وفابيان بارتيز.. من أين تؤكل 
الكتف، وانتزعوا الكأس الثمينة 
التي بحث عنها الرعيل السابق 
من ميشال بالتيني وأالن غيريس 
ولويس فرنانديز وجون تيغانا، 
لكنهم لم يتمكنوا من جتاوز عتبة 
نصف النهائي سواء في نسخة 
1982 أو 1986، واس����تمر العمل 
الدؤوب لتفوز فرنسا باملونديال 

على أرضها سنة 1998.
ورغم أن املنتخب الفرنسي لم 
يظهر بقوته املعهودة في الفترة 
املمتدة من 2002 إلى 2006، إال أنه 
كان قاب قوسني من إعادة إجناز 
1998، خالل النسخة السابقة على 
األراضي األملانية، لوال فشله في 
مب����اراة النهائي أم����ام املنتخب 
اإليطالي، بعد أن احتكم الطرفان 
لركالت اجلزاء الترجيحية، والتي 
أبطاال  توجت أصدقاء كانافارو 

للعالم.
ورغ����م أن الكرة الفرنس����ية 
افتقدت كثيرا لعطاءات العب من 
طينة زيدان، إال أن منتخب الديكة 
اليزال يعج بنجوم كبار يصنعون 
أمجاد أكبر األندية العاملية مثل 
فرانك ريبي����ري وكرمي بنزمية 
وتييري هنري ووليام غاالس.

الطريق إلى جنوب أفريقيا

أن كل اجلماهي����ر  األكي����د 
الالعبني،  الفرنس����ية، وحت����ى 
آمنوا عشية مباراتهم املصيرية 
مع املنتخ����ب اإليرلندي مبقولة 
»الغاية تبرر الوس����يلة«، حيث 
التأهل بش����ق  ضمن����وا تذكرة 
األنف����س خالل مب����اراة امللحق، 
أن  التعادل )1-1( بعد  بتحقيق 
انتهت مباراة الذهاب بفوز أصدقاء 
هنري )1-0(. وإميان الفرنسيني 
بهذا القول نابع من املشاكل اجلمة 
التي عاشوها طيلة الدور التأهيلي 
الس����ابعة،  اخلاص باملجموعة 
سواء خالل مواجهاتهم لصربيا 
أو رومانيا أو حتى ليتوانيا.كما 
عاش الشارع الكروي الفرنسي 
على إيقاع هزة عنيفة بعد خسارة 
الديوك أمام النمسا )1-3(. وأمام 
وضع حرج مثل هذا، كان لزاما 
عل����ى العبي رمي����ون دومينيك 
االنتفاضة بق����وة، فتعادلوا مع 
صريب����ا خ����ارج قواعدهم )1-

1(، رغم لعبهم بعش����رة العبني 
وتأخرهم في النتيجة. ثم عادوا 
ليدكوا شباك جزر فارو بخماسية 

كريستيانو رونالدو يتألق ويقود البرتغال 
لفوز تاريخي على كوريا الشمالية بالسبعة، 
واجلزائر تخس���ر باألربعة ام���ام اجنلترا، 
وإيطاليا تتوج بطلة للمونديال. كأس العالم 
ل���م تبدأ بعد، فمازال يفصلن���ا 110 أيام عن 
ضرب���ة البداية يوم 11 يوني���و املقبل، لكن 
مجلة 4-4-2 البريطانية قفزت فوق األيام 
والشهور ورسمت سيناريو مونديال جنوب 

افريقيا 2010.
ركزت املجلة في تقريرها على املنتخب 
اإلجنليزي وتوقعت خروجه من الدور ربع 
النهائي بعد بداية قوية في املجموعة الثالثة 
يفوز فيها على الواليات املتحدة 3-1 ثم على 
اجلزائر في املب���اراة الثانية يوم 18 يونيو 
بأربعة أهداف مقابل هدف ورس���مت املجلة 
س���يناريو املباراة امام املنتخب اجلزائري 
وقالت: »في املب���اراة الثانية دخل املنتخب 
االجنلي���زي بثقة بعد الف���وز األول، وفاجأ 
جيرمن ديف���وي املنتخب اجلزائري بهدفني 
في وقت مبك���ر من املباراة، قبل أن يضيف 
روني الهدف الثالث، وفي حلظة فقدان التركيز 
من العبي املنتخب االجنليزي جنح املنتخب 
اجلزائري في خطف هدف من تس���ديدة من 
داخل منطقة اجلزاء س���جلها احملترف في 
صفوف هال االجنليزي، كامل غيالس، وبدأ 
املنتخب اجلزائري الش���وط الثاني بضغط 

كبير على االجنليز، اال أن وين روني استغل 
إحدى املرتدات ليسجل الهدف الرابع، لتنتهي 

املباراة بأربعة أهداف لهدف«.
وفي املب���اراة االخيرة تع���ادل املنتخب 
االجنليزي مع نظيره السلوفيني بهدف لكل 
منهما. وفي دور ال� 16 فاز املنتخب اإلجنليزي 
على استراليا بثالثة أهداف نظيفة قبل ان 
يودع البطولة في ربع النهائي أمام األرجنتني 
بهدف ليونيل ميسي في الدقيقة السابعة من 

بداية املباراة.
وعن أهم مباريات املونديال توقعت املجلة 
فوز فرنس���ا على نيجيريا 3-2 بعد مباراة 
مثيرة، وكذلك فوز إيطاليا على إسبانيا 3-4، 
بينما ستشهد املباراة التي جتمع بني البرتغال 
وكوريا الشمالية أكبر عدد من األهداف في 
املونديال عندما تفوز البرتغال على كوريا 
الشمالية 7-2 يحرز منها كريستيانو رونالدو 

ثالثة أهداف.
وفي النهائي ستفوز إيطاليا على األرجنتني 
بهدف البرتو جيالردينو وتتوج بطلة للعالم 
للمرة الثانية على التوالي واخلامس���ة في 
تاريخها.ولم تنس مجلة 4-4-2 اإلجنليزية 
أن تتوقع تألق ديڤيد سانتون الظهير األمين 
النتر اإليطالي ويفوز بلقب أحس���ن العب 
في املونديال بعد جناحه في إيقاف خطورة 

ليونيل ميسي.

قائد ايطاليا فابيو كاناڤارو يحمل كأس العالم في مونديال أملانيا 2006

فرانك ريبيري خليفة زيدان يسعى لقيادة الديوك للفوز بكأس العالم للمرة الثانية

ملسة يد تييري هنري ساهمت في تأهل فرنسا لكأس العالم على حساب ايرلندا

رسمت سيناريو المونديال ورشحت األرجنتين للنهائي على حساب إنجلترا 

مجلة 4 - 4 - 2 البريطانية تتوقع
فوز إيطاليا بكأس العالم

هنري وغاالس وريبيري وبنزيمة يقودون الديوك الستعادة األمجاد والمنافسة بقوة على اللقب

فرنسا تسعى لصدارة المجموعة األولى وتخشى مفاجآت أصحاب األرض
< التأسي���س واالنضم���ام 

ل� »فيفا« 1907-1919
< املدرب: رميون دومينيك

< كاب���نت الفري���ق: تييري 
هنري

< أول مب���اراة دولية: أمام 
بلجيكا 3-3 )1904(

< أكبر فوز: على اذربيجان 
)1995( 0-10

< أثقل هزمية: من الدمنارك 
)1908( 17-0

< التأه���ل لكأس العال���م: 
13 مرة

< أبرز اإلجنازات: بطل العالم 
وبطل أوروبا مرة واحدة

< تصنيف »فيفا«: 7

فرنسا


