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الرئيس االميركي باراك أوباما »عاشق الكرة« يقود حملة اميركا الستضافة مونديال 2018 بيكام وروني مع رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون ودعاية الستضافة مونديال 2018 

بيكام يتحدى أوباما في سباق استضافة مونديال 2018
سيترك منافسني أساسيني الجنلترا مثل استراليا 
وامللف املشترك السبانيا والبرتغال. هناك قضية ملحة 
لعودة البطولة إلى أوربا. ورغم أن املانيا استضافت 
مونديال 2006، إال أنه مع ذهاب البطولة إلى جنوب 
افريقيا في صيف العام املقبل وإلى البرازيل في 2014، 
فإن لهذين البلدين مشكلة جسيمة من ناحية األمنية، 
لذا فإن االحتاد الدولي لكرة القدم يريد مكانا »آمنا« 
إلقامة البطولة، ومبا أنه من الصعوبة تصور إقامة 
ثالث نهائيات كأس العالم خارج املناطق األوربية 
املربحة، فإن هذا سيكون عائقا هائال أمام استراليا 
إال إذا كان عرضها مثيرا لإلعجاب. من ناحية أخرى، 
بالتر ال يؤيد امللفات املشتركة، لذا إذا أرادت اسبانيا 
التحدي اجلدي لعطاء اجنلترا فعليها أن تنفصل عن 
البرتغال. وحتى لو فعلت ذلك، فهي تتوجس خيفة 
من شبح العنصرية في مباريات كرة القدم احمللية. 
ورغم التعامل مع تعقيدات كرة القدم العاملية، يجب 
على االحتاد االجنليزي أن يقرر قبل ديسمبر املقبل 

املالعب الـ 12 التي ستستضيف البطولة.
وســــبق ان اســــتضافت اجنلترا نهائيات كأس 
العالم لكرة القدم عــــام 1966، ومن املقرر ان يعلن 
االحتاد الدولي لكرة القدم اسم البلد املستضيف في 

10 ديسمبر 2010.

في املالعب واملدرجات عند مشاركة بناتي مبباريات 
كرة القدم في شيكاغو«.

الوسيلة الوحيدة التي ميكن اكتشافها هي إنه 
إذا قدمت اجنلترا وأميركا عطاء مشــــتركا، األولى 
الستضافة مونديال 2018 والثانية تستهدف مونديال 
2022 الذي من شأنه أن يسمح حللفائهما في اللجنة 
التنفيذية بدعم بعضهمــــا بعضا ككتلة واحدة، ما 

تعتبر من الدول غير املفضلة الستضافة البطولة 
ولكنها لعبت بورقتها الرابحة من خالل املشــــاركة 
الفعالة ألوباما الذي بعث برسالة إلى رئيس »فيفا« 
جوزيف بالتر، معربا عن أمله بقدوم نهائيات 2018 
إلى بالده، قائال: »عندما كنت طفال لعبت كرة القدم 
في الطرق الترابية في جاكارتا التي جمعت أطفال 
احلي معا، وعندما كنت أبا شاهدت الروح ذاتها حية 

يعتبر كابنت اجنلترا السابق ديڤيد بيكام الشخصية 
الرئيسية الستقطاب أكبر عدد من املؤيدين الستضافة 
اجنلترا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2018. 
وفي ملعب وميبلي الضخم بدأ مؤخرا حفل اطالق 
احلملة التي حضرها الالعبون االجنليز الكبار من 
املاضي واحلاضر. وسيقود حملة العطاء إلى جانب 
بيكام األمير وليــــام واحتاد الكرة االجنليزي الذي 
سيحاول على الصعيد العاملي وقف كاريزما الرئيس 
األميركي بــــاراك أوباما الذي يدعم عرض الواليات 
البلد  املنافس الجنلترا.وتعتبــــر اجنلترا  املتحدة 
املفضل الستضافة مونديال 2018 من قبل العديد من 
مكاتب املراهنات، ولكن احلصول على هذه االستضافة 
عملية معقدة ويتطلــــب الكثير من جلنة العرض 
للتأثير االســــتراتيجي خالل األشهر املقبلة. وهنا 
سيكون بيكام واألمير وليام املفتاحني الرئيسيني 
والضروريني لضمان استئناف اللقاءات مع رؤساء 

الدول واصحاب النفوذ في كرة القدم العاملية.
ظاهريا، العملية بســــيطة، وهناك 24 شخصا 
في اللجنة التنفيذية في »فيفا«، فعلى أي بلد يقدم 
عرضه الســــتضافة هذه البطولة أن يقنع 13 منهم 
للتصويت ملصلحته، واقناعهم بالقيام بذلك هو اجلزء 
األصعب. وكانت الواليات املتحدة حتى وقت قريب 

يرفض العمل في مجال التدريب بعد اعتزاله

باولو مالديني: افتقدت التواجد في »الميالنيللو«
العب كالس�د املنيع في منطقة الدفاع، ال يس�مح مبرور كرات اخلصم الى 
منطقة اجلزاء، قائد نادي ميالن السابق ورمزه كما كان والده تشيزاري من قبل، 
انه االيطالي الرائع باولو مالديني، االس�طورة التي ل�ن ولم تتكرر في املالعب 

العاملية.
اب�ن مدينة ميالن املخلص مالديني ولد في مدين�ة ميالن في 26 يونيو عام 
1986، ل�م يرتد زيا آخر غير زي فريق مدينته مي�الن وكان بحق االبن املخلص 
لها، لم تغره األموال او العروض التي كانت تنهال عليه من كل حدب وصوب وبقي 

متمسكا بعشقه »امليالن« وبقي وفيا له حتى موعد اعتزاله.
مجلة »وورلد س�وكر« العاملية التقته بعد أسابيع قليلة من اعتزاله، فكان هذا 

احلوار التالي: 

م��ا مدى صعوب��ة خلع حذاء ك��رة القدم وتعليقه وعدم اس��تخدامه 
استعدادا لالعتزال؟

لقد كنــــت محظوظا جدا، حيث لعبت فــــي امليالن طوال حياتي 
وهــــو بالفعل فريق جيد جدا، ولطاملــــا التفت عائلتي حولي أيضا. 
فلقد سارت كل األمور بأفضل صورة لها. وقد حققت كل ما متنيته 

ملستقبلي الكروي.
هل اشتكى جسدك من اإلرهاق وحتميله ما يفوق طاقته قائال انه قد 

حان وقت الراحة؟
إن ما يدعو للســــخرية، هو أننــــي بحالة أفضل بكثير خالل هذا 
العام عن املواسم الثالثة السابقة. فها أنا أتدرب وبشكل منتظم عقب 
إجرائي لعمليتي اجلراحية على الركبة ولقد حتسنت األمور كثيرا، 
بــــل ميكنني مواصلة اللعب ولكنني ال أرغب في ذلك. ولقد اعتقدت 
في بداية الســــنة املاضية أنني سأشارك في عدد قليل من املباريات 

وها أنا ذا أشارك فيها جميعا.
إذن ال أمل في عودتك ورؤيتك مع بداية املوس��م الكروي القادم بأي 

شكل؟
ال، بالتأكيد ال، فأنا أقف على أرض صلبة. وأعني بذلك أنه عندما 
أنظر إلى مسيرتي الكروية أجد أنني قد بقيت في املالعب بالدرجة 
الكافية حيث بدأت باللعب في دوري الدرجة A وأنا في سن السادسة 

عشرة وها أنا ألعب إلى اآلن في سن األربعني.
أتعني بذلك أنك ال تش��عر بالندم؟ وأنك قد حققت كل ما تريد؟ وهل 
تعتقد بأن اخلسارة أمام نادي ليڤربول في نهائي دوري األبطال لم تكن 

مؤملة ولو بدرجة قليلة؟
ولم يجب أن تكون تلك الذكرى سيئة؟ فقد كانت املباراة واحدة 
من أفضل املباريات النهائية التي شــــاركت فيها على اإلطالق. ولقد 
قدم الفريق أداء جيدا وكنا األحق بالفوز حيث لعبنا بشــــكل أفضل 

بكثير من ليڤربول. وقد كانت تلك الهزمية، على أي حال، دافعا 
لنا للثأر عند مقابلتهم عقب ذلك بســــنتني، فالنهائي 

الثاني من اجلائز أن يكون غير ُمرض لكنه كان 
خيــــر برهان على إصرارنا وقــــد هزمنا بوكا 

جونيورز )فــــي كأس العالم لألندية( فقط 
لتأكيد حقيقة قوة فريقنا. فلعبنا بشكل 
أفضل من ليڤربول في اسطنبول وكنا 
األجدر بالفوز، ولكن كما تعرف، هذه 
هي احلياة. ولقد تعلمت الكثير خالل 
مسيرتي الكروية، وميكنني تقبل هزمية 

كتلك، فقد قدمنا أفضل ما لدينا.
هل تش��عر بالندم لنتيج��ة مباراة 
قمت باملش��اركة فيها.. وتتمنى لو أنك 

لم تشارك فيها أبدا؟
متنيت عدم املشــــاركة في مباراة 

العودة لربــــع نهائي كاس أوروبا ضد 
نادي مرســــيليا )عام 1991(. تلك كانت 

حقا املباراة التــــي لم تنته بالطريقة التي 
كنت أمتناها. 

ه��ل كان من الصع��ب مش��اهدة الفريق يتوج 
ب��كأس العالم 2006 دون مش��اركتك، عل��ى الرغم من 

كونك اإليطالي األكثر تتويجا على اإلطالق؟
لقد تواجدت في أميركا ملتابعة املنتخب في نهائيات كأس العالم 
2006 ولكنني كنت بعيدا عن املشاركة لدرجة كبيرة. وعندما وصل 
الفريق إلى الدور قبل النهائي أيقنت أن كل شيء على ما يرام جتاه 
الوصول إلى النهائي. لقد شعرت بالسعادة للفريق وفي ذات الوقت 
شعرت بخيبة األمل لنفســــي، حيث تذكرت كم مرة كنا على وشك 
احلصول على اللقب حينما كنت متواجدا ومشاركا مع الفريق، ولم 
نفعل. ولكن في النهاية ال أستطيع االعتراض حيث انني تعلمت من 

احلياة عدم جدوى شكوى احلال.
أل��م يكن الوض��ع أليما في إيطالي��ا 90؟ ألم يج��در بإيطاليا حتقيق 

اللقب؟
لقد كانت إيطاليا 90 جتربة عظيمة، حتى إن كانت مخيبة لآلمال. 
رمبا لم يكن نيل اللقب مقدرا لنا ولكن كان يجب علينا بلوغ النهائي 
علــــى األقل. ولتتذكر جيدا أننا قــــد وصلنا لنصف النهائي دون أن 

تتلقى شباكنا أي هدف.
هل لديك أي ذكريات أخرى خاصة بكأس العالم؟

لقد كانت كأس العالـــم 1994 في الواليات املتحدة األميركية 
غريبة. فأنا أذكر جيدا كيف متكن منتخب أيرلندا من التسبب 
في املشـــاكل لنا في لعبتنا األولى أمامهم في ستاد العمالقة. 
ولقد اعتقدنا بأن الفوز سيكون حليفنا إال أن الهزمية األولى 
لنا قد ســـجلت مع بدء كأس العالم. وفـــي اللقاء التالي مع 
النرويج كانت املفاجأة القوية بطرد حارس املرمى لفريقنا. 

فيا لها من بداية ســـيئة وغريبـــة. وقد انتهى بنا األمر وصوال 
إلى النهائي واخلســـارة بضربات اجلزاء الترجيحية. فتلك هي 

كرة القدم.
ابنك كريستيان البالغ من العمر 12 عاما، يحاول أن يتبع نهج 

والده في الوقت احلالي. هل قمت بتش��جيعه لالنطالق في 
هذا االجتاه أم أنك اقترحت له شيئا آخر؟

لقد قدمـــت كرة القدم الكثير لي، فلم ال أدعه 
يحصل على فرصته؟ فلقد تركني والدي )كابنت 

امليالن الســـابق واملدرب السابق للمنتخب 
اإليطالي سيزاري مالديني( أحصل على 

فرصتي.
تكملة حلديثنا عن والدك، هل ش��كلت 

قيادت��ك ككابنت للمنتخ��ب اإليطالي في 
ظل تواج��د والدك كم��درب للمنتخب 

صعوبة؟
ال، لم تكن كذلك أبدا، بل كانت 
متثــــل حالة من التميــــز الفريد 

حقا.
إل��ى  تتح��دث  كن��ت  ه��ل 
التدريبات  والدك كثي��را عق��ب 

واملباريات؟
ليس بدرجة تتجاوز حدود 

حديث كابنت الفريق ملدربه.
مخطط��ات  أي  لدي��ك  ه��ل 

مس��تقبلية محدده؟ فف��ي املاضي 
صرح��ت بأن��ك ال تري��د العمل في 

التدريب بأي شكل، فهل يبقى احلال 
كما هو عليه؟

بكل تأكيد. فأنا لن أدرب. وهي مهنة 
عظيمة لكنني أراها ممتلئة بالضغط 
والتوتر العصبي وحتتوي على بعض 
األشــــياء البســــيطة والتي ال أحبها 
بخصوص كرة القدم. فلقد شاهدت 
مدرب امليالن أنشيلوتي عقب املباراة 
وهو يقوم بسبع مقابالت 

مختلفة ويجيب عن 
نفس األســــئلة سبع 

مرات مختلفة. وبكل 
بســــاطة، ليــــس لدي أي 
مخططات أكيدة وال أحب 
أن أقول انني سأفعل كذا 
وكذا وأنا لست على 
يقني من ذلك في هذه 

اللحظة.
ماذا عن العم�ل في الصحافة أو 

في مجال التمثيل؟
ال مجال أبدا لذلك.

ه���ل طلب منك رئيس امليالن، 
ب��رلسكوني  س��يلفي������و 

رئي�������س ال����وزراء، أن 
تخط�������و جت��اه األم�ور 

السياسي�ة وأن تنضم إليه؟
ال أبدا. فـأنا أعتقد أنه سعيد 

مبا أفعله هنا. ولـــم أرغب يوما 
فـي الدخول في األجواء السياسية. 

فاألمر يبدو لي كما لو أنك ترغب في عمل شيء مــا 
ويداك مربوطتان خلف ظهرك. فمــــن الصعب 

أن تطبــــق أفكــــارك على أرض الواقـع. 
والنسبــــة لبرلسكونــي فهــــو دائمــــا 

متواجـــد عندما حتتاج إليه.
 ما األم��ر الذي ستفتقده بش��دة 

عندما تعتزل؟
لطاملا كانت أفضل ذكرياتي هنا في 

امليالنيللو على أرضية ملعب التدريب. 
وذاك ما سأفتقده كثيرا وهو التواجد في 
امللعب وفي غرفة املالبس مع شبان من 
أماكن ودول مختلفة. فسأفتقد ذلك اجلو 

وكل شيء بشكل كبير.
ودع معشوقته في مباراة روما

مالديني يرفع لقب دوري أبطال أوروبا 2007


