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الرياضة الدولية
انزو حديث الصحافة هذه االيام .هو انزو نجل زين الدين زيدان ،ذاك الالعب الكبير الذي أعلن
اعتزاله لعبة كرة القدم قبل  4سنوات ،وها هو ولده البكر يحمل املشعل إلكمال مسيرة يتوقع لها
النقاد ان تكون مذهلة كما حدث مع األب

ّ
إحفظوا هذا االسم جيدًا
إنزو زين الدين زيدان
حسن زين الدين
ذات ي� ��وم م ��ن ع� ��ام  1996ب� ��زغ نجم
ش ��اب ي��دع��ى زي ��ن ال��دي��ن زي � ��دان .ظل
ه � ��ذا ال� �ف ��رن� �س ��ي م � ��دة ع� �ش ��رة أعوام
ح� ��دي� ��ث ال� � �ن � ��اس ف � ��ي ان� � �ح � ��اء الكرة
األرضية .بفنياته العالية ومراوغاته
وتّ� �س ��دي ��دات ��ه ،ص �ن ��ع «زي � � � � ��زو» ،كما
يلقب ،أسطورته الخاصة في املالعب
ال�ع��امل�ي��ة .اآلن ،ب�ع��د م ��رور  4سنوات
ع �ل��ى اع� �ت ��زال ه ��ذا النجم
م�ل�اع ��ب ك � ��رة ال � �ق� ��دم ،بدأ
اس��م زي��دان ي�ت��ردد بكثرة
ع �ل��ى ص �ف �ح��ات الجرائد
وامل� �ج�ل�ات .ب��ال �ط �ب��ع ،فإن
ن�ج�م��ًا ك��زي��دان ال ينتهي
أث��ره بمجرد اع�ت��زال��ه ،بل
تظل ل��ه اط�لاالت��ه املميزة
وتصريحاته التي تغني
ع��ال��م ك��رة ال �ق��دم .اال ان ال�ح��دي��ث اآلن
ه��و ع��ن خليفة «زي� ��زو» ف��ي املالعب،
أي ن �ج �ل��ه األك� �ب ��ر ان� � ��زو .ف �م �ن��ذ فترة
وه��ذا الفتى ذو الخمسة عشر عامًا
يصنع اب��داع��ات��ه م��ع فريق الناشئني
ال �خ��اص ب �ن��ادي وال ��ده ال�س��اب��ق ريال
م��دري��د االس�ب��ان��ي ،وه��ا ه��ي الصحف
ت � �ت ��اب ��ع ع � ��ن ك� �ث ��ب ت � �ط� ��ور مستوى
ال �ف �ت� ُ�ى ي��وم��ًا ب �ع��د آخ� ��ر ،وب � ��دأت منذ
اآلن ت� ��رس� ��م ال� �ش ��ائ� �ع ��ات واألسئلة
ب �ش��أن م�س�ت�ق�ب�ل��ه :ه��ل س�ي�م�ث��ل بلده
األم ف��رن�س��ا أم اس�ب��ان�ي��ا ال�ت��ي يحمل
جنسيتها أيضًا؟ هل سيكون بالفعل
خليفة لزيدان ويعيد ابداعات والده

أطلق «زيزو»
على ابنه اسم
انزو فيرنانديز كي
ال يوضع موضع
المقارنة به

انزوتيمنًا
ّ
بانزو
فرانشيسكولي
يعتقد زين الدين زيدان
بأن نجله انزو (الصورة)
سيكون له شأن كبير في
عالم الكرة في املستقبل
القريب ،وقد أطلق «زيزو»
ّ
اسم انزو على نجله تيمنًا
بالنجم االوروغوياني السابق
انزو فرانشيسكولي الذي
كان املثال األعلى لزيدان في
مالعب كرة القدم.

املالعب؟ هل شهرة والده
مجددًا الى ً
ستكون عامال ايجابيًا أم سلبيًا على
مسيرته؟
أس �ئ �ل��ة ت �ب ��دو ف ��ي م �ك��ان �ه��ا بطبيعة
ال �ح��ال ،وخ�ص��وص��ًا أن أم�ث�ل��ة كثيرة
ألب� �ن ��اء ن� �ج ��وم اح� �ت ��رف ��وا ك� ��رة القدم
قدمها لنا التاريخ ،كااليطالي باولو
اب��ن ت�ش�ي��زاري مالديني والهولندي
ج � � � � � � ��وردي اب� � � � ��ن ي� � � ��وه� � � ��ان كرويف
واالرجنتيني خوان سيباستيان ابن
رامون فيرون وغيرهم ،وهذه األمثلة
ليس بالضرورة
وغيرها تظهر لنا انه ً
ان ي�ك��ون ال�لاع��ب ن�ج�لا لنجم سابق
حتى يبرز في عالم اللعبة ،كما حصل
مع جوردي كرويف على سبيل املثال،
اذ شتان بني ما قدمه هو في املالعب
والده الهولندي الطائر كما
قدمه
وما ّ
ّ
ك��ان يلقب .لكن التقارير الصحافية
ال � � � � ��واردة م� ��ن اس� �ب ��ان� �ي ��ا ت �ش �ي��ر إلى
ّ
متنبئة بنجم خارق
غير ذل��ك كليًا،
سيولد قريبًا اسمه انزو زيدان .حتى
إن ال�لاع��ب يحمل اس��م عائلة والدته
ف�ي��رن��ان��دي��ز ك�ش�ه��رة ك��روي��ة ل��ه ،وذلك
حتى ال يوضع في موضع املقارنة مع
والده ،على األقل من الناحية النفسية
واملعنوية ،عند نطق اسم زين الدين
زيدان ،وهذه نقطة مهمة ،حيث يجب
عدم الربط مطلقًا بني الولد وأبيه.
م �س ��أل ��ة أخ� � ��رى ق� ��د ت� �ض � ّ�ر بموهبة
الفتى ،وه��ي ك�ث��رة تركيز الصحافة
ع�ل�ي��ه وه��و ف��ي س��ن ص�غ�ي��رة ،م��ا قد
يضعه تحت ضغط قد يفقده التركيز
ف��ي ل�ع�ب��ة ال ت �ع��رف األخ �ط ��اء بتاتًا.

وق��د نقلت محطة «ي ��ورو سبورت»
عن الفتى قوله «عندما كنت أصغر
سنًا كنت محميًا من الصحافة .اآلن،
م��ع ارت �ف��اع م�س�ت��وى االداءّ ،
تغيرت
االمور» .
وف��ي ه��ذه النقطة ،فإنه ال حديث في
ه��ذه ال�ف�ت��رة ف��ي العاصمة م��دري��د اال
ع ��ن ه ��ذا ال �ف �ت��ى ،ح �ت��ى إن مسؤولي
ري��ال م��دري��د أب��دوا دهشتهم للتطور
ال�س��ري��ع ف��ي م�س�ت��وى ان ��زو م��ع فريق

األوروبية
الوطنية
البطوالت
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ريال يتابع انطالقته الجيدة وبايرن يحقق انتصاره األول

ت ��اب ��ع ري � ��ال م ��دري ��د ب ��داي �ت ��ه الجيدة
ف ��ي ال � � ��دوري ،ح �ي��ث ف� ��از ع �ل��ى ضيفه
إس �ب��ان �ي��ول  0-3ف ��ي اف �ت �ت��اح املرحلة
ال� � ��راب � � �ع� � ��ة .س� �ج� �ل� �ه� �م ��ا البرتغالي
ك � ��ري� � �س� � �ت� � �ي � ��ان � ��و رون� � � � � ��ال� � � � � ��دو ()28
واألرجنتيني غونزالو هيغواين ()79
والفرنسي كريم بنزيمه (.)88
كذلك فاز اتلتيك بلباو على ضيفه ريال
مايوركا  .0-3سجلها دافيد لوبيز ()44
وميكل س��ان خوسيه دومينغيز ()62
وسوتو اينيغو بيريز (.)2+90
وت � �غ � �ل� ��ب أوس� � ��اس� � ��ون� � ��ا ع � �ل� ��ى ريال
سوسييداد .1-3

أملانيا
ح�ق��ق ب��اي��رن ميونيخ ان�ت�ص��اره األول
ف��ي ال� ��دوري ه��ذا امل��وس��م ع�ل��ى حساب
مضيفه ه��وف�ن�ه��اي��م 2ـ .1وب �ع��د بداية
سريعة للفريق املضيف ال ��ذي افتتح
التسجيل في الثانية الـ 37عبر البوسني
وداد ايبيزيفيتش ،انتظر البايرن حتى
ال��دق�ي�ق��ة ال � �ـ 63ليسجل ه��دف التعادل
عبر توماس مولر ،وبقي حتى الدقيقة
األخ�ي��رة ليحقق الفوز عبر البلجيكي
دانييل فان بوينت.
م ��ن ج��ان �ب��ه ،ت��اب��ع م��اي �ن �ت��س سلسلة
انتصاراته عندما حقق فوزه الخامس

كأس انكلترا :أرسنال يقصي توتنهام
فاز أرسنال على ضيفه توتنهام  1-4في دربي
شمال لندن ،ضمن الدور الثالث من مسابقة
كأس رابطة األندية اإلنكليزية املحترفة.
وب �ع��د ت �ع��ادل ال�ف��ري�ق�ين ف��ي ال��وق��ت األصلي
 1-1ع�ب��ر ه��ان��ري الن�س�ب��ري ( )15لألرسنال
واإليرلندي روب��ي كني لتوتنهام
( ،)49سجل ألرس �ن��ال ف��ي الوقت
اإلضافي الفرنسي سمير نصري
(ال� �ص ��ورة) ( 92و )96والروسي
أندريه أرشافني (.)105
وهنا باقي النتائج:

في خمس مراحل ،على حساب ضيفه
ك��ول��ن 2ـ ،0سجلهما ل��وي��س هولتبي
( 72و.)90
إلى ذلك ،سحق هانوفر ضيفه فيردر
ج��ل ل �ه��ان��وف��ر كليمنز
ب��ري �م��ن 4ـ .1س � ً
ف��ري �ت��ز ( 11خ �ط��أ ف��ي م��رم��ى فريقه)،
دي��دي �ي��ه ي ��اك ��ون ��ان ( )53كريستيان
ش��ول �ت �ن��ز ( )79وال � �ن� ��روج� ��ي محمد
عبد ال�ل�اوي ( ،)90ولبريمن تورسنت
فرينغز (.)36

سندرالند  2-1وست هام
ستوك سيتي  0- 2فوالم
ب ��رن ��دف ��ورد  3-4( 1-1رك �ل��ات الترجيح)
افرتون
برمنغهام  1 - 3ام كاي دونز
بورتسموث  2-1ليستر سيتي
بيرنلي  0 -1بولتون
ول� �ف ��ره ��ام� �ب� �ت ��ون  2-4نوتس
كاونتي
ميلوول  2 - 1ايبسويتش تاون
بيتربره  3 - 1سوانسي

سمير نصري
مسجل هدفني
لألرسنال من
ركلتي جزاء في
الوقت االضافي
(أيان كينغتون
ــ أ ف ب)

إيطاليا
ت �ب��رز م��واج�ه��ة الت�س�ي��و ال ��راب ��ع ،الذي
ي �ع��رف ب��داي��ة ج �ي��دة ه ��ذا امل��وس��م ،مع
م� �ي�ل�ان ال� �ط ��ام ��ح إل � ��ى ال� �ل� �ق ��ب ،ضمن
املرحلة الرابعة التي تنطلق اليوم.
من جهته ،يأمل تشيزينا املتصدر أن
تكون محطة مضيفه كاتانيا خطوة
ناجحة في مساره املفاجئ هذا املوسم،
ولم يكن منتظرًا من تشيزينا تحقيق

الناشئني في النادي.
واحتلت ص��ورة ان��زو غ�لاف صحيفة
الشهيرة
«أ س» الرياضية االسبانية ً
ال � �ت ��ي أف � � � ��ردت ت� �ق ��ري� �رًا م� �ف� �ص�ل�ا عن
الفتى ق��ال��ت فيه ان ان��زو يسير على
خ �ط ��ى أب � �ي� ��ه ،ول � ��ه امل� � �ه � ��ارات الفنية
العالية نفسها التي عرف بها والده
األسطورة ،بما في ذلك طريقة األداء
وإم ��رار ال �ك��رة .ونقلت الصحيفة عن
مدير النادي امللكي خورخي فالدانو

أرسنال يفتقد
قائده لـ 3أسابيع
املفاجأة في بداية موسمه النخبوي،
وخصوصًا أنه كان في الدرجة الثالثة
منذ موسمني فقط.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ،ي �س �ت �ق �ب��ل إن � �ت ��ر ميالن
ب � �ط ��ل أوروب � � � � � ��ا وح � ��ام � ��ل ال � �ل � �ق ��ب في
األع��وام الخمسة املاضية على ملعبه
«ج��وس�ي�ب��ي م �ي��ات��زا» ،ب ��اري ال ��ذي لم
يخسر ب�ع��د ،وه��و ي��أم��ل تعافي العب
وسطه الهولندي ويسلي سنايدر من
اإلص��اب��ة ،ف��ي وق��ت ي�س�ع��ى ف�ي��ه روما
ال�ـ 17إلى تحقيق انتصاره األول حني
يستقبله ب��ري�ش�ي��ا ال�خ��ام��س ال ��ذي لم
يخسر بعد.
وهنا البرنامج
* األرب� � �ع � ��اء :ب��ول��ون �ي��ا × أودينيزي
(21.45بتوقيت بيروت)
كالياري × سمبدوريا ()21.45
بريشيا × روما ()21.45
كاتانيا × تشيزينا ()21.45
جنوى × فيورنتينا ()21.45
إنتر ميالن × باري ()21.45
ليتشي × بارما ()21.45
التسيو × ميالن ()21.45
نابولي × كييفو ()21.45
* ال �خ �م �ي��س :ي��وف �ن �ت��وس × باليرمو
()21.45
(أ ف ب ،األخبار)

أعلن نادي أرسنال اإلنكليزي
لكرة القدم أن قائده اإلسباني
سيسك فابريغاس سيغيب
عن صفوفه نحو ثالثة أسابيع
بسبب اإلصابة .وأصيب
فابريغاس في أوتار باطن
الركبة بعدما أحرز هدفًا في
املباراة التي انتهت بالتعادل
الدوري
1ـ 1مع سندرالند في ُ
يوم السبت املاضي ،واستبدل
سريعًا .من جهته ،سيبتعد
الدولي الجزائري كريم زياني
عن فوسبورغ األملاني من
شهرين إلى ثالثة أشهر؛ ألنه
سيخضع لعملية جراحية في
وركه ،بحسب ما أعلن فريقه
أمس .وكان العب الوسط
الجزائري يعاني أوجاعًا ،وقد
ارتأى الطاقم الطبي للفريق
األملاني أنه ال يمكن تجنب
العملية الجراحية للتخلص
من هذه املشكلة.

