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»قلة أدب«
أقل ما يوصف به مدرب فرنسا رميون دومينيك 
أنه »قليل أدب« بعدما رفض مصافحة املدرب اخللوق 
البرازيلي كارلوس البرت���و باريرا الذي مّد له يده 
مصافحا إال أنه بكل صفاقة أبقى يده ساكنة في موقف 
غير أخالقي وال يقدم عليه أي رجل عاقل، وانتظرنا 
الى ما بعد مباراة فرنس���ا وجنوب افريقيا لتبرير 
موقفه إال انه في املؤمتر الصحافي قال »أرفض اإلجابة 
عن هذا السؤال«، واألكيد ان هذا املدرب يعاني من 
مش���اكل عديدة قبل مجيئه الى املونديال وانسحب 
ذلك على أداء فريقه فال ميكن ملدرب ميلك مثل هذه 
النزعة العدوانية ان يحقق النجاح في عمله، فكان من 
الطبيعي ان يخرج وصيف بطل العالم في النسخة 
الس���ابقة من الباب الضيق جدا، ف���إذا كان املدرب 
يتعامل مع اآلخرين مبثل ه���ذه الفوقية والتعالي 
فكيف إذن سلوكه مع العبيه ولرمبا يكون نيكوال 
انيلكا على حق في مش���كلته م���ع هذا املدرب الذي 
ينضح عنصرية ومتييزا، ووضح ذلك بعد اإلصرار 
على استبعاد الثالثي »العربي« كرمي بنزمية وسمير 

نصري وحامت بن عرفة.
خروج فرنسا من الدور األول أصابنا باحلزن ألنها 
واحدة من املدارس العريقة في تدريس الكرة، فهي التي 
أجنبت ميش���يل بالتيني وتريزور وجيرمي وتيغانا 
وزيدان وهنري وتريزيغيه وغيرهم من النجوم، ويتحمل 
مسؤولية هذا اإلخفاق بالدرجة األولى مدربهم دومينيك 
بشهادة الالعبني والرأي العام الفرنسي فإذا كان خالف 
املدرب مع العب أو اثنني فيمكن متريره »وبلعه« ولكن 
خالفه مع نصف الفريق، فهل كلهم عل ى خطأ واملدرب 

دومينيك على صواب؟!
< منح شارة الكابنت الى النجم ليونيل ميسي بوجود 
عناصر أكبر وأقدم من���ه وفي مقدمتهم خوان فيرون 
له داللة على استقرار األمور في املنتخب االرجنتيني، 
فمارادونا يرى ان الشارة ستخلق من ميسي شخصية 
جديدة الى جانب شخصيته الطاغية في اجلانب الفني 
وكأنه أي مارادونا يرى نفس���ه فيه عندما أسندت له 
الشارة في مونديال 1986 بدال من دانيال باساريال بقرار 
من املدرب السابق كارلوس بيالردو وجنح في احراز كأس 
العالم بجدارة، وشاهدنا ميسي في مباراته مع اليونان 
وكأنه ميسي »برشلونة« ويراوغ خصومه بسهولة ولو 

كانت حتت قدميه كرتان وليس كرة واحدة.
< كنت من املش����ككني في قدرة جنوب أفريقيا على 
التنظيم املثالي ولكن لم أتصور ان يخرج املنتخب املضيف 
من البطولة من الدور األول مبثل هذه السهولة وذلك ألول 
مرة في تاري����خ كأس العالم، ونتمنى مع خروج جنوب 
افريقي����ا ان تختفي أيضا آلة »فوفوزيال« مصدر اإلزعاج 

للسمع والبصر والتذوق أيضا.
ناصر العنزي

غونزاليس.. الممثل الوحيد المتبقي لجنوب أفريقيا

أفريقيا حاليا  تعيش جنوب 
في حالة حداد بعد خروج منتخب 
»بافانا بافانا« من الدور األول، ولكن 
هناك مواطنا جنوب أفريقي واحدا 
مازال ينافس في املونديال وهو 
مارك غونزاليس العب املنتخب 

التشيلي.
أفريقيا قد  وكان����ت جن����وب 
تغلب����ت على فرنس����ا 2-1 أمس 
ضمن املجموع����ة األولى لتحتل 
املركز الثالث بفارق األهداف خلف 

املكس����يك لتودع املونديال، فيما 
تأهلت املكس����يك مع أوروغواي 

املتصدرة الى الدور الثاني.
وقال غونزاليس لدى وصوله 
الى نيلسبروت بصحبة املنتخب 
التشيلي: »كانت العودة إلى جنوب 
أفريقيا مبثابة احللم بالنسبة لي 
خاص����ة أن هذه الع����ودة جاءت 
بطريقة مميزة ألنني سألعب كأس 
العالم، لدي العديد من الذكريات 

مع هذا املكان«.

وولد العب خط الوسط التشيلي 
في مدينة ديربان اجلنوب أفريقية 
عام 1984 إبان عهد سياسة الفصل 
العنصري، وكان والده العب كرة 
قدم أيضا انتقل إلى جنوب أفريقيا 
في عام 1982 لالحتراف في نادي 

»موروكا سوالوز« في سويتو.
ومع إطالق س����راح نيلسون 
مانديال من االعتقال في عام 1990 
ث����م انتهاء عهد سياس����ة الفصل 
العنصري بعدها بسنوات قليلة 

متك����ن غونزالي����س الصغير من 
ارتياد مدرسة متعددة األجناس 
حيث عايش السنوات األولى من 
التكام����ل العنص����ري في جنوب 

أفريقيا.
واعترف الالعب التشيلي بأن 
هذه التجربة أثرت في تش����كيل 
شخصيته وأنه يشعر باختالف 
عن باق����ي زمالئه ف����ي املنتخب 

التشيلي.
وقال غونزاليس: »إنني حتى 

ال أحب نفس نوع املوسيقى التي 
يحبونها، فأنا أفضل الغناء باللغة 
اإلجنليزية ول����ذا فإنني دائما ما 
أضع الس����ماعات عندما أستمتع 
إلى موس����يقاي املفضلة ألنهم ال 

يحبونها«.
وانتقل غونزاليس إلى تشيلي 
عام 1994، وفي سن ال� 18 بدأ مشواره 
االحترافي مع نادي أونيفيرسيداد 

كاتوليكا التشيلي.
وف����ي ع����ام 2004، انتقل إلى 

أوروبا حيث لعب ألندية ألباسيتي 
وريال سوسييداد وريال بيتيس في 
أسبانيا، كما لعب لنادي ليڤربول 
اإلجنليزي، ويلعب حاليا مع نادي 

سسكا موسكو الروسي.
وتتصدر تش����يلي املجموعة 
الثامنة برصيد 6 نقاط من مباراتني، 
وذلك قبل أن تلتقي في مباراتها 
األخيرة مع اسبانيا غدا اجلمعة، 
ويجب على تشيلي جتنب الهزمية 

لتضمن التأهل.

جنوب أفريقيا تساند التشيلي مارك غونزاليس

منساه: العقيدة الدينيةساركوزي يستقبل هنري اليوم
هي مفتاح نجاح غانا

»فيفا« لن يعاقب ڤيا

انفصاليون إيطاليون: اآلزوري سيقدم رشوة 

غرق شاب كوري جنوبي أثناء االحتفاالت

 يس����تقبل الرئيس الفرنسي نيكوال س����اركوزي مهاجم املنتخب 
تييري هنري صباح اليوم في االليزيه حسب ما اعلن راديو »مونتي 
كارلو« أمس، والذي اشار الى ان الرجلني اتفقا على التحدث ملدة ساعة 
تقريبا بعد االزمة التي نشبت في املنتخب الفرنسي في مونديال جنوب 
افريقيا، ورفضت مصادر االليزيه تأكيد او نفي اخلبر.  وقال الراديو 
»يغادر تييري هنري جنوب افريقيا على منت رحلة خاصة، سيمضي 
الليل في باريس قبل ان يقابل رئيس اجلمهورية في الصباح«.  وتابع 
»يتوجه املهاجم الفرنسي بعد ذلك الى كاتالونيا لتمضية اجازته، ثم 
من املتوقع ان ينهي اجراءات انتقاله الى فريق نيويورك رد بولز في 

الدوري االميركي«.

يرى قائد املنتخب الغاني جون منساه أن التمسك بالعقيدة 
الدينية هو السبب الرئيسي وراء العروض الرائعة للفريق في 
كأس العالم، وافتتح املنتخب الغاني مشواره بالفوز على صربيا 
ف����ي اجلولة األولى من مباريات املجموعة الرابعة ثم تعادل مع 
نظيره األسترالي، وتكمن قوة املنتخب الغاني في متاسك خط 
وسطه ووحدة العبيه، وكذلك صالة الالعبني مع بعضهم البعض 
في نهاية التدريب، وصرح منس����اه قائال »إننا فقط نصلي هلل، 
إننا مسيحيون ونعرف جميعنا اهلل«، وأضاف »إننا نصلي قبل 
املباراة وكذلك بعدها«، وتأثير تلك الصلوات يتضح لكل من يحضر 
تدريبات الفريق، وقال منساه »اعتدنا على الغناء، بعد التدريبات 
نغني معا، ليس دائما ولكن نقوم بذلك بالتأكيد في اليوم السابق 
للمباراة«، ويعتقد منس����اه أن التمسك بالعقيدة الدينية هو ما 

جعل املنتخب الغاني الشاب يحافظ على تركيزه.
وكان املنتخب الغاني للشباب )حتت 20 عاما( قد توج بلقب 
كأس العالم للشباب العام املاضي في مصر، وانضم عدة العبني 
منه إلى املنتخب األول الذي وصل إلى نهائي كأس األمم األفريقية 
بأنغ����وال في يناير املاضي، وكان ديدي آيو وجوناثان منس����اه 
وكوادو أسامواه شاركوا مع منتخب الشباب الغاني، وقد شاركوا 
في املباراة التي تعادل فيها املنتخب األول مع نظيره األسترالي 

1/1 يوم السبت املاضي.
وقال منساه »إنهم العبون شبان لكنهم أدوا بشكل جيد، إننا 
واثقون من حماس����هم وثقتهم، لذلك ميكنهم العمل بشكل جيد 

من أجل بالدهم ومن أجل أنفسهم أيضا«.
وأضاف منس����اه »هذا هو سبب لعبهم بشكل جيد، يجب أن 
يضغط����وا بقوة ومن ثم ميكنهم تق����دمي عرض أفضل من الذي 

قدموه أمام أستراليا«.
وأشاد مدافع فريق ليون الفرنسي، الذي لعب املوسم املاضي 
لفريق س����ندرالند اإلجنليزي بعقد إع����ارة، بالالعب جوناثان 

منساه.
وقال جون منساه »لقد أدى بشكل جيد، عندما جنتمع نتحدث 
معا ونشاهد بعضنا البعض في التدريبات، كل شيء نفعله معا، 

لذلك اكتسب خبرة كبيرة منا«. 

أفلت املهاجم االسباني داڤيد ڤيا من تلقي عقوبة بسبب صفع مدافع 
منتخب هندوراس إميليو إزاغويري في الوجه خالل مباراة منتخبي 
اسبانيا وهندوراس، حيث قرر االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( عدم 
فتح قضية بشأن هذه الواقعة. وصرح بيكا أودريوزوال املتحدث باسم 
»فيف����ا« في مؤمتر صحافي عقد أمس »ق����ررت جلنة االنضباط عدم 
اتخاذ أي إجراء تأديبي، حيث انها لم جتد أي أس����باب لفتح قضية«. 
وكان ڤيا، النجم املنتقل من ڤالنسيا إلى برشلونة في املوسم املقبل، 
ق����د وجه ضربة بظهر يده إلزاغويري ف����ي الوجه خالل املباراة التي 
أقيمت أمس االول، ويبدو أن احلكم الياباني يويتش����ي نيشيمورا لم 
يشاهده. وقال ڤيا عقب املباراة »كنت أقوم مبد ذراعي« مؤكدا أنه لم 
يقصد صفع الالعب املنافس. ولكن فيسنتي دل بوسكي املدير الفني 
للمنتخب االس����باني وصف احلادث بأنه »أحمق« و»خطير«. وميكن 
ل� »فيفا« اتخاذ إجراء ضد العب استنادا إلى مشاهدة تسجيل املباراة 

بالتلفزيون إن لم يذكر احلكم احلادث في تقريره عن املباراة.

فجر حزب »رابطة الشمال« اإليطالي االنفصالي عاصفة من اجلدل 
عندما قال ان منتخب بالده لكرة القدم »اآلزوري« سيقدم رشوة لنظيره 

السلوڤاكي لضمان الفوز والتأهل لدور ال� 16.
وقال زعيم احلزب أومبيرتو بوسي عن املباراة بني إيطاليا وسلوڤاكيا 
املقررة اليوم »على أي حال سيش����ترون املباراة«، وأضاف »س����وف 
ترون، في املوس����م التالي سينضم العبان أو ثالثة سلوڤاكيني لفرق 

كرة قدم إيطالية«. 

ومن االحتفاالت ما قتل، هذا هو املصير الذي واجهه ش����اب كوري 
جنوبي بينما كان يحتفل بتأهل منتخب بالده إلى دور ال� 16.

فعندما قفز أربعة أصدقاء ف����ي نهر »هان ريفر« احتفاال بصعود 
كوريا اجلنوبية إلى الدور التالي من البطولة بعد تعادلها أمس األول 
مع نيجيريا 2 � 2 في ختام منافسات املجموعة الثانية، غرق أحدهم 
)20 عاما(،  حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية اجلنوبية الرسمية 
لألنباء صباح امس. وذكرت يونهاب، نقال عن الش����رطة، أن الطالب، 
الذي أشارت إليه ب»لي« فقط، انتشلت جثته من النهر بعد 15 دقيقة، 

وأعلنت وفاته في املستشفى.

دومينيك جلب العار!
عبدالعزيز جاسم

 يحكى أن ملك فرنس��ا لويس الرابع عش��ر كان مش��هورا بذكائه 
وحكمت��ه وخدعه الكثيرة، وكان من أغ��رب قصصه أنه دخل في يوم 
على أحد الس��جناء في اح��دى قالعه محكوم عليه باإلع��دام، فقال له 

س��أعطيك فرصة للحي��اة مرة أخرى لك��ي تنجو بحياتك، 
فف��ي ه��ذه الزنزانة هناك مخرج واح��د فإن وجدته 

فس��أعطيك حريت��ك ولديك الي��وم بأكمله، وان 
دخلت علي��ك الصبح ووجدتك فس��أعدمك 

فم��ا كان من الس��جني إال أن يفرح وذهب 
يبح��ث عن املخ��رج، فوجد ف��ي إحدى 

الزوايا بابا يؤدي إلى مخرج، فكس��ره 
وأخذ يج��ري حتى وصل إلى طريق 
مس��دود ثم وجد باباً آخ��ر بزاوية 
أخرى وذهب من خالله ليجد سورا 
كبي��را، ومن خلفه نه��ر فعاد وفي 
آخر احملاوالت قال السجني سأحفر 
حتتي لعلي أجد مخرجا وفعال وجد 
مخرج��ا وفيه درج كبير ونزل منه 
بسرعة لكنه وجده مغلقا في النهاية 
فظل ط��ول الليل يندب حظه ويئس 

من احملاولة حت��ى جاءه لويس الرابع 
عشر في الصباح فقال له أراك موجودا 

ولم تخرج فق��ال للملك أن��ت هزأت بي 
يا موالي ال يوجد مخرج في الس��جن فما 

كان م��ن امللك إال أن ضحك وقال له لقد تركت 
لك باب الس��جن مفتوحا وأنت لم تفكر في أسهل 

الطرق لذلك أنت تستحق اإلعدام.
 واحلال نفسه ينطبق على املدرب »الغبي« للمنتخب الفرنسي 

رمي��ون دومينيك الذي ظل يبحث خل��ف العبني عفى عليهم الزمن مثل 
جبريل سيسيه وتييري هنري، وترك شبابا قادرين على السير به بعيدا 
في املونديال مثل جنم ريال مدريد كرمي بنزمية، وارسنال سمير نصري، 

ومرس��يليا حامت بن عرفة، فقط ألنهم من أص��ول عربية، وأخذ يتخبط 
مثل السجني ميينا وسارا وال يجد مخرجا، فكان مصيره إعدام منتخب 
بالكامل حقق نقطة يتيمة وهدفا وحيدا، ذل به الفرنسيني وأخرجهم من 

املونديال بخفي حنني.
 وعندما يقول األسطورة زين الدين زيدان، ان دومينيك 
ال يصلح لقيادة »الديوك« فهو محق بذلك، ألنه أدرى 
بفكره بع��د أن عانى األمرين منه في الس��نوات 
املاضية، وبعد أن »قامت الدنيا وقعدت« ومترد 
الالعب��ون وملوا م��ن دومينيك وعنجهيته 
مت��رد أنيل��كا وتاله جمي��ع الالعبني ثم 
أبعد القائد باتريس إيفرا من التشكيلة 
لقيادت��ه العصيان عليه، ولم يش��فع 
تدخ��ل الرئي��س الفرنس��ي نيكوال 
س��اركوزي، ف��ي إصالح م��ا دمره 
املذلة  اخلس��ارة  فكانت  العنصري 
عل��ى يد جن��وب أفريقي��ا منطقية 
جدا، واخلروج كان متوقعا ورحيل 
دوميني��ك واقعا، واخلاس��ر األكبر 
هو فرنس��ا التي حتتاج إلى سنوات 
الس��تعادة هيبتها م��رة أخرى على 

مستوى أوروبا والعالم.
 ورمبا ال يأتي هنري آخر وينقذهم 
ويؤهلهم بي��ده لكن البركة في الش��باب 
بنزمية وعرفة ونصري الذين يسيرون على 
خط��ى إمبراطور الديوك »زي��زو« الذي قادهم 

الى اللقب الوحيد في كأس العالم. 
 ول��و كان املل��ك لويس الرابع عش��ر حيا، وش��اهد 
دوميني��ك ألعدم��ه، ألنه كلما يخ��رج يجد الطري��ق مغلقا لذكائه 
الش��ديد مثل الس��جني، ورمبا هذا الفكر وراثي، ونصيحة الى دومينيك 
ال تعد إلى فرنس��ا، فهناك ألف لوي��س ينتظرك ولكنهم لن يعدموك، بل 

سيرموك بكل ما حملت ايديهم، ألنك فعال جلبت لهم العار!


