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حنني إلى العصر الذهبي

فرنسا تريد حكم أوروبا
تشعر كرة القدم الفرنسية وكأنها تحكم قارة اوروبا ّ
برمتها،
فهناك في االتحاد االوروبي للعبة يجلس ميشال بالتيني على
كرسي الرئاسة .اما في املالعب فقد اصبح فرانك ريبيري االفضل،
في الوقت الذي بدأت فيه اندية الدوري الفرنسي تهدد الجميع
كريم
شربل ّ
تتخطى مسألة حمل النجم الفرنسي
ف��ران��ك ريبيري لجائزة افضل العب
ف��ي اوروب ��ا مل��وس��م  ،2013-2012أطر
الجوائز الفردية ،فهي تعني الكثير
بالنسبة ال��ى ال�ك��رة الفرنسية التي
�ان ري��ادي ف��ي «ال�ق��ارة
تبحث ع��ن م�ك� ٍ
ال �ع �ج��وز» ال �ت��ي ح�ك�م�ت�ه��ا ف ��ي ف�ت��رة
من الفترات وتحديدًا مع بزوغ نجم
م �ن �ت �خ��ب ف��رن �س��ا ب�ي�ن ع ��ام ��ي 1998
و 2000ح �ي��ث ت� � � ّ�وج ب�ل�ق�ب��ي
ك��أس ال�ع��ال��م وك ��أس أوروب ��ا
على التوالي.
وال ي� �خ� �ف ��ى ان ال� �ف ��وت� �ب ��ول
الفرنسي عاش ايامًا عصيبة
م� ��ع ه � �ب ��وط اس � �ه ��م االن ��دي ��ة
على صعيد النتائج الفنية
ف ��ي امل �س��اب �ق �ت�ي�ن ال �ق��اري �ت�ي�ن
اي دوري اب� � �ط � ��ال اوروب� � � ��ا
و«ي � � � ��وروب � � � ��ا ل � � �ي� � ��غ» .أض� ��ف
ال� ��ى ه� ��ذه ال �ن �ق �ط��ة ال �ت��ده��ور
ال��ره �ي��ب ف ��ي ح��ال��ة منتخب
«ال � � � � ��دي � � � � ��وك» ال� � � � � ��ذي ان� �ك� �ف ��أ
مل �ص �ل �ح��ة م �ن �ت �خ �ب��ات اخ ��رى
ف ��ي امل ��ون ��دي ��ال و«ال � �ي � ��ورو».
وتنسحب ه��ذه املسألة على
الالعبني الفرنسيني ،اذ منذ
يبدو ميشال بالتيني
اع � �ت� ��زال زي � ��ن ال� ��دي� ��ن زي � ��دان
منزعجًا من النظام
ف �ش �ل��ت ف ��رن� �س ��ا ف� ��ي ت �ق��دي��م
الحالي لالنتقاالت
ن � �ج� � ٍ�م م � ��ن امل � �س � �ت� ��وى االول
يمكنه الوقوف في دائرة املع
في عالم كرة القدم،
ال �ن �ج��وم ع �ل��ى غ� ��رار م��ا فعل
اذ وصفه بأنه مليء
ً
ريبيري اخيرًا بفوزه بالنزال
باالحتيال آمال
ّ
ال� � � ��ذي خ� ��ط� ��ه م � ��ع ال �ن �ج �م�ي�ن
تطويره .واضاف:
االرجنتيني ليونيل ميسي،
«اليوم بات الالعب
اذ ل ��م ي �ك��ن م �ت��وق �ع��ًا اب � �دًا ان
من
اشبه بمنتج اكثر
يسحب اي الع� ٍ�ب في اوروب��ا
وهناك
كونه العبًا
ال �ب �س ��اط م ��ن ت �ح��ت االث �ن�ي�ن
ب � �ع � ��دم � ��ا ظ � � �ه � ��را وك ��أن� �ه� �م ��ا
الكثير من االشخاص
س �ي �ح �ك �م��ان ال� �ك ��رة ال �ع��امل �ي��ة
يحاولون منح الالعب
لسنوات طويلة بعدما ّ
حوال
فرصة لكسب اموال
ال� � ��دوري االس �ب��ان��ي ودوري
من اجل الحصول على
�راع
االب � �ط� ��ال س��اح �ت�ي�ن ل� �ص � ٍ
عموالت .الالعبون
ف� ��ردي ب�ي�ن�ه�م��ا ع �ل��ى ج��وائ��ز
ليسوا احرارًا اذ
االفضل.
بكيانات
يرتبطون
اذًا رم � ��زي � ��ة ك� �ب� �ي ��رة ت��رك �ه��ا
مالية بشكل يسبق
ريبيري بجائزته االوروبية
ّ
ال �ت��ي س��ل �م��ه اي��اه��ا م��واط�ن��ه
انتماءهم للنادي».
م �ي �ش��ال ب�لات �ي �ن��ي ،واالخ �ي��ر
ك � ��ان ي �ع �ت �ب��ر دائ� �م ��ًا ب�م�ث��اب��ة
امل ��واس ��اة ل�ل�ف��رن�س�ي�ين ،اذ ان
ح� �ض ��وره ل�ت�س�ل�ي��م ال �ج��ائ��زة
بصفته رئ�ي�س��ًا ل�لات�ح��اد االوروب ��ي،
ُ
اع��ت �ب��ر ج ��ائ ��زة ت��رض �ي��ة وت �ع��وي��ض
الب �ن��اء ف��رن�س��ا ل�غ�ي��اب ن�ج��وم�ه��م عن
امل� �س ��رح ح �ي��ث ي�ص�ع��د ع � ��ادة اف�ض��ل
ثالثة العبني في القارة.
واالك �ي��د ان ف��رن�س��ا ت ��رى ف��ي ج��ائ��زة
ري �ب �ي��ري ام� �ت ��دادًا ل�ن�ص��ره��ا ال�س��اب��ق
ب��وص��ول بالتيني ال��ى س � ّ�دة رئ��اس��ة
«ي ��وي� �ف ��ا» ،وم� � ّق � ّ�دم ��ة ل �ب �ل��وغ ال �ه��دف
امل�ن�ش��ود املتمثل ب��اس�ت�ع��ادة املكانة
ع �ل��ى ال �ص �ع �ي��د ال � �ق ��اري ان ك� ��ان م��ن
خ�لال االن��دي��ة او م��ن خ�لال املنتخب
الوطني.
وال يمكن التوقف كثيرًا عند منتخب
«ال��دي��وك» ال ��ذي ي�ب��دو ب��أم��ان حاليًا
ولديه فرصة كبيرة الستعادة امجاد
املاضي الغابر ،اذ يملك مدربًا ذكيًا
ه��و دي��دي�ي��ه دي �ش��ان وم�ج�م��وع��ة من

نظام
االنتقاالت
يؤرق بالتيني

املواهب التي يمكنها فرض سطوتها
سريعًا على الساحة العاملية...
اذًا ما ينقص الكرة الفرنسية لتأكيد
ً
ح�ك�م�ه��ا ال �ف �ع �ل��ي ف �ع�ل�ا ع �ل��ى ال �ق��ارة
االوروب � �ي� ��ة ،ه��و اس �ت �ع��ادة «ل �ي��غ »1
مل�ك��ان�ت��ه ال �ق��دي �م��ة ح �ي��ث ك ��ان ج��اذب��ًا
ل �ل �ن �ج��وم امل �خ �ت �ل �ف��ي ال �ج �ن �س �ي��ة قبل
ان ت�ب��دأ ال�ه�ج��رة منه ال��ى البطوالت
ال�ت��ي ت�ع� ّ�د االق ��وى ح��ال�ي��ًا ع�ل��ى غ��رار
بطولتي انكلترا واسبانيا.
وه �ن��ا ي��رت �ب��ط االم� ��ر ب��االن��دي��ة دون
س� ��واه� ��ا ح �ي��ث ي �ف �ت��رض ان ي �ت��رك��ز
ع �م �ل �ه��ا ف � ��ي ات � �ج� ��اه� ��ات م� �ت� �ف � ّ�رع ��ة،
ل �ع��ل اول �ه��ا ال �ت �ش��دي��د ع �ل��ى اب�ق��ائ�ه��ا
ً
للمواهب ال�ص��اع��دة ف��ي ال�ب�لاد ب��دال
م � ��ن ت ��رك� �ه ��ا ت� ��ذه� ��ب ال � � ��ى ب� �ط ��والت
وط �ن �ي��ة اخ � ��رى .وم �ع �ل��وم ان ف��رن�س��ا
ك��ان��ت ف��ي ال�ع�ص��ر ال�ح��دي��ث امل �ص� ّ�در
االول للنجوم الجدد الى ابرز الفرق
االوروب� �ي ��ة ،ف��اف�ت�ق��دت بطولتها ال��ى
االسماء الالمعة وباتت مبارياتها ال
ً
تشكل عامال جاذبًا للجمهور حول
العالم.
ّ
ل � �ك ��ن ه � �ن� ��اك م � ��ا ي� �م� �ك ��ن ان ي �ع��ط��ل
ه ��ذا ال �ت� ّ
�وج��ه ح��ال �ي��ًا ،وت �ح��دي �دًا في
االن��دي��ة الكبيرة او ال�ث��ري��ة منها اذا
ص ��ح ال �ت �ع �ب �ي��ر ،ف �ه �ن��اك ف ��ي ب��اري��س
ً
س��ان جيرمان وم��ون��اك��و م�ث�لا يبدو
ّ
التوجه االساسي نحو جذب النجوم
االج��ان��ب اص�ح��اب االس�م��اء ال��رن��ان��ة،
ال � ��ذي � ��ن ي � ��أخ � ��ذون م � �ك� ��ان امل �ح �ل �ي�ي�ن
امل �م �ي��زي��ن ،ع�ل��ى غ ��رار م��ا ح�ص��ل في
ب ��اري ��س س� ��ان ج �ي��رم��ان ح �ي��ث ُدف ��ع
الهداف كيفن غاميرو خارجًا بعدما
اصبح خ��ط الهجوم متخمًا بأمثال
ال �س��وي��دي زالت� ��ان إب��راه�ي�م��وف�ي�ت��ش
واالوروغوياني إدينسون كافاني.
ط �ب �ع��ًا ،اس �ت �ق �ط��اب ال �ن �ج��وم ال �ك �ب��ار
ه��و ام��ر م�ه��م ل��رف��ع م�س�ت��وى سمعة
ال� � � � � ��دوري ،ل� �ك� �ن ��ه ل � ��ن ي � �ج� ��دي ن �ف �ع��ًا
ب��ال �ن �س �ب��ة ال� ��ى امل �ن �ت �خ��ب ال��وط �ن��ي.
لكن في حال اخذت االندية املبادرة
ً
ب��دال م��ن املنتخب ل��رف��ع ش��أن ال�ك��رة
الفرنسية فعليها اذًا ج�ع��ل فرنسا
م ��رك ��ز ال � �ق� ��وة ع� �ب ��ر ان � �ت � ��زاع ال �ح �ك��م
م��ن امل��ان �ي��ا اآلن (ب �ف �ع��ل ف ��وز ب��اي��رن
م �ي ��ون �ي ��خ ب �ل �ق��ب دوري االب � �ط� ��ال)
ٌّ
ب� �ع ��دم ��ا ب �س �ط ��ت ك� � ��ل م � ��ن ان �ك �ل �ت��را
واس�ب��ان�ي��ا واي�ط��ال�ي��ا سيطرتها في
ف �ت��رات مختلفة ،بينما ب�ق��ي اللقب
االوروب � ��ي ال�ك�ب�ي��ر ال��وح�ي��د لفرنسا
عبر مرسيليا عام .1993
واالكيد ان الفرصة تبدو متاحة اآلن
وقت مضى ،اذ مع التبذير
اكثر من اي ٍ
امل ��وج ��ود ف ��ي ال �ع��اص �م��ة ال�ف��رن�س�ي��ة
وامارة موناكو تحديدًا ،يمكن للكرة
الفرنسية ان تحقق امل�ط�ل��وب ،وذل��ك
قبل ان تفوتها هذه الفرصة مع اقرار
ق��ان��ون «ال � ��روح ال��ري��اض �ي��ة امل��ال �ي��ة»
ّ
�اد س �ق �ف��ًا في
ال � ��ذي س �ي �ح��دد ل �ك��ل ن � � ٍ
عمليات ش��راء الالعبني ،وه��و ام��ر ال
يتوافق ابدًا مع النزعة املوجودة في
باريس وموناكو حاليًا.
ك��رة فرنسا بخير ،لكنها ليست في
ع �ص��ره��ا ال ��ذه� �ب ��ي ب ��ل ع �ل��ى ت �خ��وم
س� �ن ��وات م �ج �ي��دة ت �ع �ي��د ال �ي �ه��ا ت�ل��ك
االفراح التي ّ
عمت في احدى امسيات
ص�ي��ف  1998ف��ي ال�ش��ان��زي�ل�ي��زي��ه مع
االن�ت�ص��ار ال�ت��اري�خ��ي على ال�ب��رازي��ل
ال��ذي حمل معه ان�ج��از ال�ف��وز بكأس
العالم.

اعتبرت جائزة ريبيري امتدادًا للنصر الفرنسي السابق بوصول بالتيني الى رئاسة «يويفا» (فاليري هاش ــ أ ف ب)

برنامج بطوالت انكلترا وايطاليا والمانيا وفرنسا بتوقيت بيروت
انكلترا (املرحلة الثالثة):
 السبت:مانشستر سيتي  -هال سيتي ()14.45
كارديف  -إفرتون ()17.00
نيوكاسل  -فوالم ()17.00
نوريتش سيتي  -ساوثمبتون ()17.00
وست هام  -ستوك سيتي ()17.00
كريستال باالس  -سندرالند ()19.30
 االحد:ليفربول  -مانشستر يونايتد ()15.30
وس� ��ت ب��روم �ي �ت��ش ال �ب �ي��ون  -س��وان �س��ي
()15.30
ارسنال  -توتنهام ()18.00
املانيا (املرحلة الرابعة)
 السبت:ب ��وروس� �ي ��ا م��ون �ش �ن �غ�ل�ادب��اخ  -ف �ي��ردر
بريمن ()16.30
هانوفر  -ماينتس ()16.30

فولسبورغ  -هيرتا برلني ()16.30
نورمبرغ  -اوغسبورغ ()16.30
ه ��ام� �ب ��ورغ  -اي �ن �ت ��راخ ��ت ب��ران��وش �ف��اي��غ
()16.30
شالكه  -باير ليفركوزن ()19.30
 االحد:شتوتغارت  -هوفنهايم ()16.30
اي� �ن� �ت ��راخ ��ت ف ��ران� �ك� �ف ��ورت  -ب��وروس �ي��ا
دورتموند ()18.30
ايطاليا (املرحلة الثانية)
 السبت:كييفو  -نابولي ()19.00
يوفنتوس  -التسيو ()21.45
 االحد:روما  -فيرونا ()19.00
اتاالنتا  -تورينو ()21.45
ميالن  -كالياري ()21.45
بولونيا  -سمبدوريا ()21.45

اودينزي  -بارما ()21.45
ساسوولو  -ليفورنو ()21.45
جنوى  -فيورنتينا ()21.45
كاتانيا  -انتر ميالنو ()21.45
فرنسا (املرحلة الرابعة)
 السبت:ايفيان  -ليون ()15.00
باريس سان جيرمان  -غانغان
()18.00
باستيا  -تولوز ()21.00
لوريان  -فالنسيان ()21.00
رينس  -نانت ()21.00
رين  -ليل ()21.00
سوشو  -اجاكسيو ()21.00
 االحد:سانت اتيان  -بوردو ()15.00
نيس  -مونبلييه ()18.00
مرسيليا  -موناكو (.)22.00

