
»هل انتهيت؟ اطالقا، أنا أزداد خبرة اآلن، سأستمر في اللعب، لكن إذا فزت في جنوب افريقيا بكأس العالم فقد أفكر في االعتزال بعدها.. 
أنا متفائل، فإيطاليا لديها مزيج جيد من اصحاب اخلبرة والشباب، وميكننا الدفاع عن لقبنا بأفضل صورة في جنوب افريقيا«.

فابيو كاناڤارو
صحيفة »كالتشيو إيطاليا« السبت 1 مايو 2010

ذكرت تقاري���ر إخبارية أن العارضة 
واملمثلة األميركية كيم كارداشيان قررت 
الس���فر جلنوب أفريقيا ل� »دعم« العب 
ريال مدريد، النجم البرتغالي كريستيانو 
أثناء املونديال. وأش���ار موقع  رونالدو 
»سبورت« اإلسباني إلى أن كل املؤشرات 
تؤكد وجود عالق���ة عاطفية بني االثنني، 
فضال عن أنها تسير بشكل جيد وجدي. 

يذكر أن بع���ض املجالت األميركية أكدت 
وجود عالقة بني رونالدو وكارداش���يان، 
ونشرت صورا لهما وهما يتناوالن عشاء 
رومانسيا في أحد املطاعم مبدريد خالل 
أبريل املاضي. وقطعت العارضة عالقتها في 
مارس املاضي بالعب كرة القدم األميركية 
ريجي بوش، الع���ب فريق نيو أورليانز 

سانتس، بعد ارتباط دام ثالثة أعوام.

أخبار وأسرار

VINI.. VIDI..VICI .. جئت فرأيت فانتصرت
أحمد حسين

 VINI.. VIDI.. كتب االمبرطور الروماني يوليوس قيصر الى اهله مبش��را بالنصر
VICI، اي »جئت.. فرأيت، فانتصرت«.. وبعد مرور اكثر من 2000 عام على رحيل قيصر 
جاء احد أحفاده املدرب املخضرم صاحب الش��عر األبيض املتميز والوجه الس��ينمائي 
مارتشيلو ليبي والذي اش��تهر بأناقته وخبرته وعبقريته وعقليته التكتيكية العالية.. 
ليجس��د القول املأثور »جئت فرأيت فانتصرت« في موندي��ال أملانيا 2006 عندما قاد 

جيوش الروم��ان بقيادة توتي وطوني وجيالردينو واينزاغي وجاتوزو 
وبيرلو ودل بييرو والقائد كانافارو واحلارس االمني بوفون للفوز 

بكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخ اآلزوري واألولى منذ 24 
عاما حيث أحلق الهزمية بجيوش غانا والتشيك والتعادل 

م��ع اميركا ثم تخط��ى عقبتي اس��تراليا )في دور ال� 
16( واوكراني��ا في ربع النهائي بصعوبة قبل معركة 

نصف النهائي النارية امام املانيا صاحبة االرض 
واجلمهور2 - 0 ثم الفوز في اخلتام على فرنسا 

بركالت الترجيح. ويسعى امبراطور هذا الزمن 
م��درب االزوري ليبي لتكرار االنتصار في 

جنوب افريقيا بعدما انتصر في املانيا.
ومينح العارفون بعالم كرة القدم ليبي 
لقب ملك التدريب الداهية، بفضل نظرته 
التكتيكية الثاقبة، ولعل س��ر جناح هذا 
املدرب هو قدرته على توظيف كل العب 
في مرك��زه الذي يجيد اللعب فيه مما 
يدفع��ه الى تقدمي مس��توى فني عال 
يتطور مبرور الوقت ومن مباراة إلى 

أخرى.
وجن��ح ليبي، الذي يشبهه الكثيرون 
بنج��م الف��ن الس��اب��ع ب�ول نيومان، 
م��ن الفوز بكل األلقاب في مس��يرته 

الرياضي��ة احلافل�ة كمدرب.
 وهذا األم��ر بالضبط هو ما جعله 
يتنحى جانبا يوم 12 يوليو 2006، وهو 

في قمة عطاءاته، وق��ال آنذاك: »لقد كان 
هدفي عندما تسلمت قيادة املنتخب للفوز 

بكأس العالم، وقد حققت هذا الهدف«.غير 
أن��ه ع��اد بق��وة بع��د فش��ل األزوري 

خ��الل »ي��ورو 2008«، وهكذا اس��تطاع 
م��ع م��رور الوق�ت إع��ادة الهيب��ة للكرة 

االيطالي��ة م��ن جديد.. كما يفخر ليبي بإجنازه 
الفريد من نوعه، إذ خاض 31 لقاء دوليا متواصال 

دون أن يتعرض ألي هزمي��ة. إضافة إلى كل هذا، 
ميتاز العبقري ليبي بحس تدريبي مرهف وباختيارات 

تكتيكية صارمة.. ويعتقد ليبي ان اخلبرة ستكون مفتاح 
الفوز بالكأس، رافض�ا ف�كرة االعتماد على عنصر الشباب 

بش��كل كبير في التشكيل األساس��ي لألزوري، وذلك ردا على 
االنتقادات التي وجهت له بعدم إعطاء الفرص للنجوم الشابة واالعت�ماد 

عل��ى احلرس القدمي ال�ذي فاز معه بكأس العالم 2006، حي��ث صرح للم��وقع 
الرسمي لالحتاد الدولي لكرة القدم قائال: »للفوز بك�أس العال��م يج�ب أن تلعب سبع 
مباريات على مدار شهر واحد، ونحن ال نحتاج حقا لالعبني مبتوسط أعمار 24 عاما. 
قيمة الالع��ب ال ميكن احلكم عليها من س��نه أو إمكانياته الفنية«. وأضاف: »إذا كنت 
سألعب بفريقي احلالي ط�وال موسم بأكمل��ه فرب��ما ك��ان ميك��ن أن تختلف خياراتي، 

لك�ن ال ض�ير م��ن اللع��ب به�ذا الف�ري��ق لش�ه�ر واح�د. ل��و كنت سلمت بالرأي 
العام قبل أربع سنوات ألبقيت العبني مثل كانافارو وبوفون في بيوتهم«.

وك��ان ليبي )62 س��نة( العب��ا س�ابق��ا حي��ث ب��دأ مسيرت��ه ع��ام 1969 مع 
نادي س��افونا وانتق��ل بع��دها إل�ى س��مب��دوريا واختت��م مس�يرت�ه الكروية مع 
نادي بس��توييزي.وبعد اعتزاله توجه إلى التدريب، وأصبح مدربا لناشئي سمبدوريا 
عام 1982، ثم انتقل لتدريب اندية تشيزينا عام 1989، ثم لوكيزي، وأتاالنتا ونابولي 
قب��ل ان يتولى تدريب يوڤنتوس ع��ام 1994، وقد قاده إلى الفوز بلقب 
ال��دوري اإليطالي ثالث م��رات وكأس إيطاليا مرة واحدة، وكأس 
السوبر اإليطالي أربع مرات ولقب دوري أبطال أوروبا وكأس 

السوبر األوروبية و»انتركونتيننتال« مرة واحدة. 
وفي ع����ام 1999 درب إنتر مي��الن، وت�ركه في 
ع��ام 2001، وع��اد إلى ت�دري����ب يوڤنتوس مرة 
أخ��رى، ليقوده إلى الفوز بلقب الدوري اإليطالي 
مرتني متتاليتني، وأوصله إلى نهائي دوري أبطال 
أوروبا إال أن��ه خس�ر أم��ام مي��الن بضربات 
الترجيح، وف��ي ع��ام 2004 وبعد ك��أس أمم 
أوروبا ال�تي أقيم�ت ف�ي البرتغ��ال، أسندت 
مهمة ت�دري��ب االزوري إلي��ه، وق��اده 
للف��وز بك����أس العال��م 2006 قب��ل 
استقالته وتعيني روبيرتو دونادوني بدال 
منه، وبع��د »يورو 2008« عاد لتدريب 
االزوري مرة أخرى إال أنه فش��ل في 
حتقيق أي نتائج تذكر في كأس العالم 
للقارات حيث سقط أمام منتخبي مصر 
والبرازيل وخرج من األدوار األولى. 
أما ف��ي تصفيات كأس العالم فاملهمة 

كانت سهلة للغاية.
انط�الق مونديال جنوب  وقب��ل 
افريقي�ا ذهبت ترشيحات اخلبراء بني 
االجنليز واالسب��ان والبرازيليني للفوز 
باللقب او هذا م��ا يظنونه حتى انهم 
وضع����وا حامل اللق����ب ايطاليا في 
الثاني للمرش��حني، وكأنهم  التصنيف 
نس����وا االزوري وتاريخ����ه املجي��د 

والك��ؤوس االربع السابقة.
 ويخطئ من يعتقد ان عودة ليبي ستذهب 
ادراج الرياح، او انها مجرد مناسبة اللتقاط 
بعض الص��ور.. فعندما يكرر املدرب االيطالي 
قب��ل انطالق املونديال، وعلى مس��مع م��ن كل 
مواطني����ه، ان ب��الده س����وف تنتصر، ميكن 
التوق��ع ان�ه سيب��ذل ك��ل جهوده في هذا السبيل.
حيث قال ليبي أخطط للعودة للمجد مرة أخرى وأمتنى 
قي��ادة إيطالي��ا لتحقيق النجمة اخلامس��ة، وأع�رب ع��ن 
أمل��ه ف���ي خ�وض نهائي كأس العالم أم��ام منتخ�ب إجنلترا 
ال��ذي ي�درب��ه مواطنه فابيو كابيللو.وقال ليبي »أنا أتعطش ملشاهدة 
تصرف كابيللو عندما تعزف املوسيقى السالم الوطني إليطاليا«. وتخوض ايطاليا 
الدور األول ضمن املجموعة السادس��ة وهي ستلتقي مع بارغواي في 14 يونيو ثم مع 
نيوزيلندا في 20 منه ومع س��لوڤاكيا في 24 منه. وميكن استش��فاف من بني سطور 
تصريح��ات امبراطور عالم التدريب ليبي ان���ه ج��اء ال�ى جن��وب افريقي�ا لي��رى 

ث��م ينتصر م��رة اخرى.

تسافر إلى جنوب أفريقيا لـ »دعم« رونالدو 
كارداشيان 

أقنعة أكسجين لالعبي كوريا 
الجنوبية في المونديال

المدرب الصربي بورا 
مليونوڤيتش يدخل كأس 

العالم من باب التحليل 

القناع المكسيكي..
 من المصارعة الحرة 

إلى التشجيع في المونديال

طلب مدرب كوريا اجلنوبية هوه 
جوجن مو أقنعة أكسجني لالعبي فريقه 
ملساعدتهم على االستعداد للعب على 
ارتفاعات شاهقة خالل كأس العالم.

وقال متحدث باسم احتاد كرة القدم 
في كوريا اجلنوبية لوكالة يونهاب 
الكورية اجلنوبية لألنباء إن هوه طلب 
األقنعة التي ستقلل كمية األكسجني 
التي يستنش���قها الالعبون من أجل 
محاكاة نقص األكسجني في املناطق 
املرتفعة بجنوب أفريقيا، لكنه أشار إلى 
أن املسؤولني يبحثون خيارات أخرى. 
وأضاف: »نبحث كل اخليارات مبا في 
ذلك ما يسمى خيام املرتفعات التي 
تقل فيها كمية االكسجني«. وستلعب 
كوريا اجلنوبية مباراتني من لقاءاتها 
في الدور األول في مناطق عند مستوى 
سطح البحر، لكن مباراتها الثانية في 
املجموعة الثانية أمام األرجنتني في 
17 يونيو س���تقام في جوهانسبرغ 
التي ترتفع بواق���ع 1700 متر فوق 
مستوى سطح البحر. وتضم املجموعة 
الثانية االرجنتني ونيجيريا واليونان 

بجانب كوريا.

استغل قطاع رجال األعمال قرب 
العالم، لالس���تفادة  انطالق كأس 
جتاري���ا عن طريق خلط عادة في 
رياضة املصارعة بكرة القدم، وهي 
تصنيع أقنعة للمنتخبات املشاركة 
البطول���ة.كان صاحبا هذه  ف���ي 
املبادرة رجلي األعمال املكسيكيني 
موني���كا تينوكو وإدغار باتينيو، 
اللذين قاما حتى اآلن بتصميم 10 
أقنعة ملنتخبات كل من إس���بانيا 
واألرجنتني والبرازيل واملكسيك 
واميركا وفرنسا وإيطاليا وإجنلترا 
وأملانيا وجنوب أفريقيا.وال ميكن 
التشجيعية إال عن  شراء األقنعة 
طريق منافذ البيع اإللكترونية، وهي 
مصنوعة بنسبة 70% من الليكرا 
و30% من الورنيش. ويتم تصنيع 
كل قناع ارت���كازا على ألوان علم 
كل منتخب، وفقا ملا أكده أصحاب 
املبادرة في مؤمتر صحافي. يذكر أن 
ارتداء األقنعة أصبح عادة في عالم 
املصارعة احلرة باملكسيك، حيث 
بدأها مورسيالجو بيالسكيس وتاله 
بلو دمي���ون ورودولفو جوثمان، 
ثم مص���ارع )WWE( احلالي ريي 

ميستيريو.

أمي ألبستني فستاناً لتنقذني من القتل
في تصريحات خاصة لصحيفة غارديان، قال جنم خط 
وسط نادي بورتس����موث اإلجنليزي وقائد منتخب جنوب 
أفريقيا آرون موكينا، إن والدته ألبسته زي البنات في طفولته 
لتنقذه من القتل في املذبحة التي شهدها نظام الفصل العنصري 
في جنوب أفريقيا آنذاك.ولم يكن موكينا الذي سيظهر كقائد 

ملنتخبه في كأس العالم يرى عيد ميالده الثاني عش����ر 
ما لم تلبس����ه أمه مثل الفتيات إلخفائه عن األعمال 

الوحشية في أيام نظام الفصل العنصري.
 وكانت البلدة التي يعيش بها موكينا قرب 
موقع مذبحة في 1992، عندما قام أعضاء حزب 
أنكاثا ومبساعدة الشرطة باجتياح البلدة ليال 
لقتل أكثر من 40 شخصا من بينهم النساء 
احلوامل واألطفال، ووقتها أشيع أن القتلة 
يريدون تطهير البلدة من اجليل املقبل من 

الرجال.
 ويقول موكينا »وقتها كان عمري 11 عاما، 

ولكنني أتذكر أنه ف����ي اليوم التالي كنت في 
طريقي إلى املدرسة وكان الناس يبكون، وكان 

مروعا جدا حينما سمعنا أن هناك مذبحة حدثت 
في الليل بينما الناس نائمون«.

وأضاف »بعدها انتشرت الكثير من الشائعات 
القائلة أن هؤالء الناس يريدون قتل الصبية الصغار، 

لذلك قررت أمي أن تلبسني الفساتني كالبنات«.

أك����د املدرب الصربي بورا مليونوڤيتش أن����ه فقد األمل في قيادة 
منتخ����ب في كأس العالم بجنوب أفريقيا لتعزيز رصيده من تدريب 
املنتخبات املونديالية في النهائيات، ألنه ميلك رقما قياسيا، حيث قاد 
خمسة منتخبات في نهائيات كأس العالم، هي املكسيك في مونديال 
مكسيكو عام 1986 وحقق فيها التأهل إلى الدور ربع النهائي، ثم درب 
كوس����تاريكا مبونديال 1990 بإيطاليا وبلغ معها الدور الثاني قبل أن 
يتعاق����د معه االحتاد األميركي في مونديال الواليات املتحدة، ووصل 
حينها إلى الدور الثاني أيضا ثم انتقل إلى نيجيريا لتدريب منتخبها في 
مونديال 1998 بفرنسا وحقق نتائج الفتة.وآخر محطات بورا في كأس 
العالم كانت مع منتخب الصني في مونديال 2002 في اليابان وكوريا، 
غي����ر أن الفريق الصيني خرج من الدور األول.وأضاف أنه يرغب في 
عدم الغياب عن كأس العالم 2010 ولو من خالل حتليل املباريات عبر 
قناة تلفزيونية، حيث هن����اك بعض العروض للقيام بهذه التجربة، 
خاصة أنه أصبح اآلن يفكر في التوجه نحو التحليل أكثر من التدريب 
بعد تقدمه في العمر وبلوغ 66 عاما.كما أوضح أيضا أنه ال يدرب في 
الفترة احلالية ولم يتلق أي عروض على عكس الكالم الذي تردد أخيرا 

بأنه سيعود لقيادة العراق في أمم آسيا املقبلة.

قائد جنوب افريقيا آرون موكينا يهدي 
فانيلته للزعيم نيلسون مانديال 

قل ما
ودل

قائد »األوالد« موكينا:

بـورا:
 أشارك في كأس العالم

من بوابة التحليل

40
من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «
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