
أحلم بالتسجيل في كأس العالم، أريد أن أساعد االرجنتني بالصعود للمباراة النهائية و أمتنى أن أقدم أفضل ما لدى 
باملونديال،الفوز ببطولة مثل دوري األبطال هو نصر وفرحة كبيرة، وإنه لشيء رائع أن يرفع الكأس أخي غابريل السنة املاضية 

وهذا العام أرفعه أنا".
دييغو ميليتو
صحيفة أوليه األرجنتينية 24 مايو 2010

زيدان..المالعب كلها مشتاقة لك
 أحمد حسين

بعد اعتزالك كرة القدم في نهائي مونديال أملانيا 2006 بكت كرة القدم قائلة: 
»ال أريد أن أحزن فأحزاني طالت.. وحتى أشجار احلزن ألجلي مالت.. وأحالمي 
كلها سراب قد صارت«.. نحن بدونك كطائر جريح نسي كيف يرسو على غصن 

الشجر..ونحن بدونك عمر يضيع وقلب صريع ونبض فتر«.
ال أعلم من أين أبدا.. هل مبدحك.. أم بإطالق األحزان على رحيلك وغيابك.. 
فعل املستحيالت وقدم كل ما ميلك لكل ناد مثله ومع الديوك..هل ينفعنا الرجوع 

للماضي حملو حاضرنا السيئ.
زين الدين زيدان.. نحن متأكدون انه بوجودك لن يس��تطيع أي فريق مهما 

بلغت أشد قوته أن يعبث بتاريخك احلافل باالجنازات. واذا كان 
من شخص يجمع عليه جميع الفرنسيني املشهورين 

باخت��الف أهوائهم  وأذواقهم في كل مناحي 
احلياة، فإنه األسطورة اجلزائري األصل 

زيدان صانع أبرز اجنازين في تاريخ 
الكرة الفرنسية احلديثة.

عشق البطوالت.. وعشقه كل 
مدريدي وفرنسي.. ببساطة 

في زمان��ك كنا ال نعرف 
طعم احل��زن ال نعرف 
شيئا اسمه خسارة.. 
ذل.. هوان.. ضعف.. 
انهيار..ال حيلة باليد.. 
لم تكن هذه الكلمات 
موجودة في قاموسك 
أنت وحدك يا رائع.. 
بلغت الروح أشدها يا 
بانتظارك  زيزو نحن 
مهما كانت املس��افات 

واملستحيالت موجودة، 
لكن ال شيء مستحيال.. 

فحن بانتظارك مهما طالت 
األزمنة.. فبكل بس��اطة.. أنت 

األفضل.
حال لسان معشوقتي »كرة القدم«: 

تعال بجوراي واطلع على ذاكرتي فأنت 
فيه��ا.. كنت العبا ف��ي يوڤنتوس..ما أروعك 

حينها..وبعدها أصبحت ملكا مدريديا وأتيت بالبطوالت 
قبل ان متتط��ي جواد املجد مع منتخب فرنس��ا وحتلق في 

س��ماء الكون محققا كأس العالم 1998 وكأس أوروبا 2000 ما أروع تلك األيام.. 
لعلها تعود.

ولو كان كأس العالم ينطق لقال »زيزو وبس«.. لكن لسان حال الكأس يرثيك 
قائال: »خرجت مكس��ورا حزينا في النهاية.. وتركت قلبي منكسرا حلالك ماذا 
أفعل؟ هل بيدي حيلة؟ ويناديك الكأس قائال: »لم يبق لي أمل س��واك أريدك أن 
حتتوين��ي بني أحضانك.. أريدك أن تك��ون لي روحي وأن تهبني روحك.. وكل 
أملي أن تعود لي يوما كما أنني أس��عى حلضن��ك الدافئ حتى ولو كنت مدربا 

بعدما احتضنتني كالعب«.

ولم يصبح زيدان جنما عامليا واسطورة إال عندما أحرز لقب كأس العالم مع 
الديوك الزرق في 12 يوليو 1998. لقد كان زيزو موهبة فرنسية ساطعة يتميز 
عن زمالئه مبسافات، لكنه دخل تاريخ اللعبة عندما سجل الهدفني الشهيرين 

برأسه في مرمى احلارس البرازيلي.
كان صانع األلعاب اخلارق، املولود في مدينة مرسيليا اجلنوبية في 23 يونيو 
1972، ذا مه��ارات غير عادية، بحيث ال يتج��رأ اي زميل له ان يصنع فرصة 
لفريقه من دون ان حتمل بصمات »زيزو«، الذي لعب دورا اساسيا في تتويج 
منتخب بالده بطال لكأس العالم 1998 وكأس أمم اوروبا 2000، وكأس القارات 
2001، كم��ا لع��ب قراره في العودة عن قرار اعتزال��ه دورا في تأهيل منتخب 
الديوك الى املباراة النهائية لكأس العالم 2006. وزيدان أحد 
العبني اثنني فقط في تاريخ كرة القدم الذي يحرز 
جائزة أفضل العب ف��ي العالم ثالث مرات، 
الى جانب البرازيلي رونالدو، كما أحرز 
جائزة الكرة الذهبية ألفضل العب 

في اوروبا عام 1998.
الفرنس��ي  الالعب  ويرى 
أن الفوز كان مبثابة هدية 
رائعة إلى البلد كله »في 
امتلكنا شعور  النهاية 
بصن��ع ش��يء رائع 
يتخطى حدود الكرة. 
اجلميع انضموا إلى 
نفس القضية. لم يعد 
أو  هناك فرنسيون 
سود أو عرب. بعيدا 
عن االنتصار، جمع 
جناحنا بلدا كامال في 
احتفال واحد«. وقال 
الوقت قد  زيدان »كان 
حان لوضع نهاية لتاريخ 
محب��ط لفرنس��ا في هذه 
املرحلة من البطولة. املنتخب 
الذي ضم  العظي��م  الفرنس��ي 
غيري��س وتيغانا وبالتيني لم يكن 
قد عبر ألكثر من ذلك في الثمانينيات. 
كان في مصلحتنا م��رور وقت طويل على 
مش��اركتنا في بطوالت عاملية، وهي جتربة مفيدة 

للغاية«.
ذكريات كأس العالم 1998 في فرنس��ا هي األروع لدى زيدان، الذي اليزال 
يدرك حتى اليوم أن حلم تتويج فرنسا بطلة كان من املمكن أن ينهار في دور 
الستة عشر أمام پاراغواي. ويؤكد الالعب في كل مرة يسأل فيها عن ملحمة 
مونديال 1998 »كأس العالم متثل املرحلة األهم في مشواري الرياضي، وبالطبع 
أفضل مكافأة ميكن احلصول عليها. فالفوز بكأس العالم ميثل حلما ألي العب. 
وتس��جيل هدفني في املباراة النهائية ميثل أفضل ذكرى في مسيرتي كالعب 
كرة«. زيدان.. ذكرتنا باملاضي اجلميل ولعله يعود قريبا.. حتى ولو كنت مدربا 

ألن املالعب.. كلها مشتاقة لك.

زومـا 
يحّذر من مخاطر االتجار بالبشر 

قل ما
ودل

28
من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

الجمعة 28  مايو  2010  

حذر رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما جميع 
اآلباء واألمهات، وطلب منهم احلذر خالل نهائيات كأس 
العالم لكرة القدم في ظل احتمال تعرضهم للخطف 
وتهريبه����م إلى اخلارج من قب����ل عصابات االجتار 
بالبشر. وفي خطاب مبناسبة توقيع قانون حماية 
الطفل اجلديد، قال زوما إن اس����تضافة بطولة مبثل 
هذا احلجم ميكن أن تشكل فرصة للمجرمني وحتديدا 
خالل العطلة الطويلة التي ستحصل عليها املدارس، 
وستغلق املدارس في جنوب أفريقيا أبوابها على مدار 
الشهر الذي ستقام خالله البطولة التي ستنطلق في 11 
يونيو املقبل. وأضاف زوما »لن يتمكن جميع أولياء 
األمور واملشرفني على تربية األطفال من توفيق عطلتهم 
مع عطلة املدارس الطويلة. نحث أولياء األمور على 
االهتمام بشكل أكبر بأبنائهم وضمان حصولهم على 
احلماية والرعاية طوال الوقت«. وتابع »س����يصبح 
األطفال الذين سيسيرون مبفردهم في املراكز التجارية 
وستادات كرة القدم أهدافا ألشخاص يحملون نوايا 
ش����ريرة«. وتقول األمم املتحدة إن االجتار بالبشر 
يدر مليارات الدوالرات سنويا حيث يسقط 79% من 
الذين يتعرضون لهذه املش����كلة ضحية لالستغالل 
اجلنسي، ويقدر أن ما بني ستة وثمانية آالف شخص 

يتم بيعهم سنويا نصفهم من األطفال.

نفت عارضة األزياء ڤانيسا برونسيل دخولها في عالقة جنسية مع القائد 
السابق للمنتخب اإلجنليزي والعب تشلسي جون تيري، حينما كانت التزال 
الرفيقة العاطفية لزميله في املنتخب وين بريدج. وقالت برونسيل، طبقا ملا 
ذكره موقع )س���بورت( اإلسباني »لم أمارس أي عالقة« مع تييري، ما كان 
بيننا لم يكن س���وى صداقة، وليس شيئا آخر على املستوى العاطفي«. 
وأضافت العارضة »ال توجد كلم���ة واحدة صحيحة مما كتب حول هذا 
املوضوع، وما تردد ليس سوى سخافة«. يذكر أن بريدج قد اعتذر عن 
اللعب في صفوف املنتخب اإلجنليزي باملونديال لتجنب التعامل مع 

فضيحة برونسيل وتيري.

عالقتي مع تيري
 صداقة فقط

أخبار وأسرار

ڤانيسا برونسيل:

جون تيري

عارضة األزياء ڤانيسا برونسيل


