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من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

االربعاء 26  مايو  2010  

«واثقون من حمل الكأس لكننا مرعوبون من نقطة ضعفنا )شبح ركالت الترجيح( وأعتقد أن ضربات الترجيح أصبحت هاجسا مخيفا 
بأذهاننا فال يفرق كثيرا كيف يكون أداؤنا بأى مباراة جيدا إذ عندما يتم االحتكام لركالت الترجيح نفشل مرة أخرى ومن الصعوبة التخلص 
من مثل هذا الهاجس إذا ما سيطر على أذهاننا. وهذا هو سبب تفوق األملان في تنفيذ ركالت الترجيح التي يسددونها بثقة وغرور. وأعتقد 

أن منتخب إجنلترا بحاجة إلى الكثير من هذه الصفات التي يتحلى بها األملان«.

فرانك المبارد
صحيفة »صن« اإلجنليزية 5 مايو 2010

التزال قضية فتاة الليل الفرنسية من 
اصل جزائري زاهية ظهار تس����يل الكثير 
من احلبر وتثير املزيد من اجلدل، علما أن 
زاهية البالغة من العمر 19 ربيعا وجدت 
نفسها في قلب أكبر فضيحة أخالقية تهز 
املنتخب الفرنسي لكرة القدم، بتورطها في 
عالقة مع ثالثة من العبي »الزرق« عندما 
كانت التزال قاصرا من الناحية القانونية، 
وقد جعل هذا اجلدل »زاهية«، الفرنسية من 
أصل جزائري، واحدة من مشاهير املجتمع 
الفرنسي، وبالرغم من أن القضاء الفرنسي 
لم يقل كلمته بعد في هذه القضية، اال أن 
هذا لم مينع من تواصل اجلدل واملفاجآت 
في ه����ذه »الفضيحة«، ولعل أبرز حلقات 
هذا املسلسل هي الرسالة التي بعثت بها 
زاهية الى مدرب فرنسا رميون دومينيك، 
وقالت صاحبة الرسالة مخاطبة دومينيك 
إنها ال تريد أن يكون لعالقتها السابقة مع 
4 من العبي املنتخب الفرنسي تأثير على 
مستقبلهم الكروي، مضيفة أنها تتمنى أال 
يتم ابعاد كل من فرانك ريبيري املتزوج 
من مواطنة جزائرية، وكرمي بنزمية وحامت 
بن عرفة )استبعدا فعليا( وسيدني غوفو، 
اضافة الى الالعب حامت بن عرفة ذي األصول 
التونسية، وأضافت »زهية« أنها ال تريد 
الظهور في صورة الضحية، مشيرة الى 
أنها كانت دائما تخف����ي عمرها احلقيقي 
حتى ال يهرب »زبائنها«، وأنها فعلت ذلك 
أيضا مع العبي املنتخب، مؤكدة أن هؤالء 

لم يكونوا يعرفون أنها قاصر.
ودعت املدرب الى جتاهل هذه القضية 
عند ضبط تشكيلة »الزرق«، ألن أي متهم 
ب����ريء حتى تثبت ادانته كما تنص عليه 
القوانني واألعراف، حسب رسالتها، واذا 
كان دومينيك عند اعالنه التشكيلة قد أبقى 
على كل من ريبيري وغوفو، اال أنه أبعد كال 
من كرمي بنزمية وحامت بن عرفة وسمير 
نصري، حتى وان كان ه����ذا األخير غير 
معني بالفضيحة.  وقد أثار ابعاد بنزمية 
الذي كان يوصف بخليفة زين الدين زيدان 
ردود فعل متباينة، حتى وان كان املدرب 
قد برر هذا االبعاد بتراجع مستوى العب 
مدريد، مؤكدا أنه ال عالقة لقراره بالفضيحة 

اجلنسية املشتبه تورطه فيها.
ولم متر رس����الة »زهي����ة« دون اثارة 
زوبعة أخرى، خاصة أن مجلة »إكسبريس« 
التي نش����رتها على موقعها  الفرنس����ية 

االلكتروني »نسيت« عنوان زاهية في ذيل 
الرس����الة، وهو ما فجر أزمة أخرى، حتى 
بعد أن س����ارع مسؤولو التحرير باملجلة 
الى حذف العنوان بع����د حوالي 5 دقائق 
من نشره، اال أن هذه الفترة على الشبكة 

العنكبوتية تعادل دهرا من الزمن. 
وق����د اعتذرت املجلة ل����� »زاهية« عن 
هذا اخلطأ، الذي سيكون من نتائجه رمبا 
اقدام »عاهرة ال����زرق« على تغيير محل 
اقامتها مرة أخرى بعد أن كانت قد فعلت 
ذلك بعد تفجر الفضيحة. وكان الرئيس 
الفرنسي نيكوال ساركوزي قد دخل على 
اخلط ليقول كلمته في هذه القضية التي 
تعامل معها الكثير من املسؤولني الفرنسيني 
بالصمت، وقال ساركوزي في كتاب سيصدر 
قريبا ونشرت مجلة »لوبوان« مقتطفات 
منه، ان ذكر أس����ماء الالعبني و»التحامل 

االعالمي« عليهم بينما التزال القضية في 
مرحلة التحقيق القضائي، فضيحة حقيقية 
وتصرف غير مسؤول. وعلى جانب آخر 
واص����ل اجلزائريون متابعة اجلدل الدائر 
في الضفة األخرى، فقد نش����رت جريدة 
»الشروق« مقابلة مع حماة ريبيري املقيمة 
بالغرب اجلزائري، قالت فيها ان األزمة بني 
ابنتها )وهيبة( وصهرها انتهت، وان األمور 
عادت الى مجاريها، وذلك بعد املعلومات التي 
راجت عن قرب وقوع طالق بني الزوجني، 
ودافعت احلماة عن صهرها مؤكدة أنه كان 
ضحية مؤامرة نس����جها له رفاق السوء 
الذين طاملا حذرته زوجته منهم، مشددة 
على أن ريبيري يدفع ثمن دخوله االسالم، 
وأن هناك من يريد تشويه صورته ويسيء 
اليه، لكن احلماة اعترفت، وان بكثير من 

التحفظ، أن صهرها أخطأ.

أخبار وأسرار

حكمة سقراط.. ودهاء كابيللو
أحمد حسين

في اليونان القدمية اش��تهر س��قراط )469-399 ق.م( بحكمته وفي أحد األيام صادف 
الفيلس��وف أحد معارفه الذي جرى له وقال له بتلهف: »س��قراط، أتعلم ما سمعت عن أحد 
طالبك؟«. رد عليه سقراط »انتظر حلظة قبل أن تخبرني، أود منك أن جتتاز امتحانا صغيرا 
يدعى امتحان »الفلتر الثالثي«، فتعجب الرجل: »الفلتر الثالثي؟«، تابع سقراط: »هذا صحيح 
قبل أن تخبرني عن طالبي لنأخذ حلظة لنفلتر ما كنت س��تقوله. الفلتر األول هو الصدق، 
هل أنت متأكد من أن ما ستخبرني به صحيح؟« رد الرجل »ال، في الواقع لقد سمعت اخلبر« 
قال س��قراط، »حسنا، إذن أنت لست أكيدا أن ما س��تخبرني به صحيحا أو خطأ. لنجرب 
الفلتر الثاني، فلتر الطيبة، هل ما س��تخبرني به عن طالبي شيء طيب؟« »ال، على العكس. 
تابع س��قراط »حسنا إذن ستخبرني بشيء سيئ عن طالبي على الرغم من أنك غير متأكد 
من أنه صحيح؟« بدأ الرجل بالش��عور باإلحراج. تابع س��قراط: »مازال بإمكانك أن تنجح 
باالمتحان، فهناك فلتر ثالث، فلتر الفائدة، هل ما ستخبرني به عن طالبي سيفيدني؟« قال: 

»في الواقع ال«. تابع س��قراط »إذن، إذا كنت ستخبرني بشيء ليس 
بصحيح وال بطيب وال بذي فائدة أو قيمة، فلماذا تخبرني 

به من األصل؟« فسكت الرجل وشعر بالهزمية واالهانة 
لهذا السبب كان سقراط فيلسوفا يقدره الناس 

ويضعونه في مكانة عالية.
ويتذكر امل��درب االيطالي املخضرم 

فابيو كابيللو املدير الفني للمنتخب 
االجنليزي لكرة القدم هذه احلكمة 

قب��ل تصدي��ق أي ادع��اءات او 
اخبار فاضحة تذكرها الصحف 
البريطانية عن العبيه حيث انه 
لو صدق كابيللو ما تنش��ره 
الصحف البريطانية الستبعد 
اغلب جنوم منتخب »االسود 

الثالثة«.
املدرب اإليطالي  واشتهر 

بأسلوبه القوي في إدارة الفرق 
الت��ي يدربها وكذل��ك تعليماته 

الصارمة اخلاصة بالنظام وااللتزام. 
كما يحظى كابيللو بسجل تدريبي 

رائع حيث سبق له الفوز بلقب الدوري 
اإليطال��ي مع كل من ميالن ويوڤنتوس 

وروما باإلضافة للقب الدوري االسباني مع 
ريال مدريد.

وجنح املدرب االيطال��ي في فترة زمنية قصيرة 
في نقل منتخب اجنلترا من احلضيض الى احد املنتخبات 

املرشحة الحراز كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه.
 كابيلل��و ه��ذا املدرب الصارم صاحب الش��خصية القوية الذي يف��رض احترامه على 
اجلميع. جنح في ايقاظ تشكيلته بعد ان تغلغل التراخي في نفوسها في بعض الفترات ولم 
تك��ن تثق بقدراتها على احراز االلقاب. فباش��راف كابيللو، لم يكن أي العب ضامنا مكانه 
االساس��ي في صفوف املنتخب مهما عال شأنه. وادخل كابيللو نظاما صارما في صفوف 
املنتخ��ب، وأكد رفضه القاطع الصطحاب زوجات الالعبني إلى أي بطولة، ومنع العبيه من 
حمل الهواتف النقالة عند تناولهم العشاء. بيد ان طريق املنتخب االجنليزي لم تكن وردية 
حيث واجه جون تيري بالذات مشاكل عائلية حيث اتهم باقامة عالقة خارج اطار الزواج مع 
صديقة زميله الس��ابق واين بريدج، ما دفع كابيللو الى جتريده من ش��ارة القائد ومنحها 
ملدافع مان يونايتد ريو فرديناند. وكان الصارم كابيللو قد اكد ان تيري لن يرتدي ش��ارة 
قيادة الفريق مجددا حتت قيادته. ورغم تورط تيري واملدافع االعس��ر آشلي كول والعب 
الوسط املتميز فرانك المبارد وماكينة االهداف التي ال تهدأ واين روني واملهاجم ذو الطول 

الفارع بيتر كراوش في فضائح جنسية وادمان للكحوليات اال ان كابيللو صدق بعض هذه 
االقاويل واستبعد ش��ارة الكابنت من تيري وهدد آشلي كول باالستبعاد من املنتخب لكنه 
وضع االدعاءات االخرى عن بعض الالعبني في »الفلتر الثالثي« ورمبا القى بها في س��لة 

املهمالت مؤكدا ثقته في روني والمبارد وكراوش وباقي العبي اجنلترا.
 وسيحتفل كابيللو بعيد ميالده الرابع والستني في 18 يونيو املقبل عندما تالقي اجنلترا 
اجلزائ��ر في اجلول��ة الثانية من منافس��ات املجموعة الثالثة التي تض��م الواليات املتحدة 
وسلوڤينيا، وتعهد كابيللو باعادة الكرة االجنليزية الى القمة، مشيرا الى انه يتمنى ان يبقى 
في منصبه حتى عام 2012 وان يكون موجودا في »يورو 2012«. وقاد كابيللو االجنليز في 
22 مباراة حتى اآلن، فاز في 16 منها بينها 10 متتالية وتعادل في اثنتني وخسر 4 مباريات 

بينها 3 ودية أمام املانيا وفرنسا واسبانيا.
واعتب��ر كابيللو، الذي يخوض اول جتربة على رأس االدارة الفنية الحد املنتخبات، ان 
مش��اركة االجنليز في املونديال س��تكون فاشلة في حال عدم بلوغه املباراة النهائية، 
وقال »بالنسبة لي، عدم التأهل الى املباراة النهائية سيكون فشال«، 
مضيفا »عندما تسلمت مهامي كان العبو املنتخب االجنليزي 
في احلضيض، كانوا خائفني، لكني جنحت في اعادة 
ترتيب اوراق البيت االجنليزي، حتدثت كثيرا الى 
الالعبني وفرضت قوانني وأعدت الفخر الى 
الوان املنتخب االجنليزي«. وتابع »كنت 
صارما في التعامل وفرضت االنضباط 
لدينا  واجلدية، وبالتالي اصبحت 
مجموعة حديدية ستقول كلمتها 
في جنوب افريقيا«، معربا عن 
امل��ه ف��ي ان جتم��ع املباراة 
النهائية بني اجنلترا وايطاليا. 
وقبل السفر جلنوب افريقيا 
رفض كابيللو اإلقامة في جناح 
ملكي خاص في نفس الفندق 
الذي من املق��رر أن يقيم به 
املنتخب اإلجنليزي في مدينة 
روس��تنبورغ. وفضل كابيللو 
اإلقام��ة في إح��دى الغرف التي 
تتشابه مع غرف الالعبني، وطالب 
كابيللو إدارة الفندق مبنع الكحوليات 
طوال فترة إقام��ة املنتخب اإلجنليزي 
في الفندق. وصرح كابيللو وشدد على أن 
العبيه سيحرمون من تناول الكحوليات وسوف 
يتم عزله��م عن مناطق اللهو واملتعة بصن س��يتي 

بجنوب أفريقيا.
ولكي تكون من العظماء.. يجب أن تنتصر على العظماء أنفسهم.. 
جملة نسمعها كثيرا.. ولكن ال نراها واقعا امامنا اال قليال. كابيللو من القالئل الذين طبقوا 
هذه املقولة.. سنوات قليلة احتاجها ليكون بني عظماء التكتيك في عالم الكرة.. بل يكون في 
طليعة مدربي العالم حاليا.. ونشرت جريدة »صنداي تاميز« قائمة ضمت املدربني األغنى في 
بريطانيا، وجاء على رأسها كابيللو بثروة بلغت 34 مليون جنيه إسترليني، مبرتب سنوي 
يصل إلى 6.5 ماليني جنيه إسترليني، ليكون كابيللو أيضا )63 عاما( أعلى مدربي املنتخبات 
دخال في التاريخ. البعض يصفه بالديكتاتور.. املتسلط.. بسبب قراراته التي يراها البعض 
صارمة ولكن ما يفعله كابيللو ال يدل اال على ثقته الكبيرة بقدراته العالية.. ودائما ما نرى 
ف��ي امللعب تطبيقا لقراراته.. ثقة املل��وك.. نراها في كابيللو.. ولم يخطئ روني عندما قال 
لكابيلل��و في أول لقاء جمعهما معا: »أنت الرجل املناس��ب أطلب ما تريد وأمتنى اال تخيب 
ظن��ي«. وعندما ترى فريقك يقوده مدرب مث��ل كابيللو.. تتغلغل الثقة في النفوس بدرجة 

كبيرة.. يظن البعض أنها غرور.. ولكن العذر لهم.. ثقة امللوك ال يعيشها أي أحد.

نش����ر أحد املواقع الكندية تقري����را مطوال عن املنتخبات التي 
س����تفتقدها اجلماهير خالل بطول����ة كأس العالم القادمة بجنوب 
افريقيا، والتي جاء على رأس����ها املنتخب املصري الذي فش����ل في 
انت����زاع بطاقة التأهل وخس����رها ملصلحة نظي����ره اجلزائري بعد 

منافس����ات طاحنة ولقاء فاصل. وقال موقع »س����ي بي سي« 
الكندي انه من احملزن أن يتم تنظيم أول بطولة كأس عالم 

في افريقيا ويغيب عنها أبط����ال القارة املتوجني بلقب 
كأس األمم لثالث مرات متتالية ليشاهدوا منافساتها 
في املنازل، بينما ستشارك بها جنوب افريقيا التي 
لم تلعب مباراة واحدة في التصفيات، وذلك فقط 
ألنها الدولة املضيفة. وحت����دث املوقع أيضا عن 
غياب كرواتيا وروس����يا املصنفت����ني 9 و11 على 
العالم، مؤكدا أنه من احملزن أن تفتقد اجلماهير 
العبني أكفاء مثل أندريه أرشافني ولوكا مودرك، 

فيما ستشارك منتخبات غريبة في تصنيف أغرب 
مثل كوريا الشمالية ونيوزيلندا على الرغم من أن 

ترتيبها 78 و106 على التوالي. وأكد املوقع أن التوزيع 
اجلغرافي للمنتخبات املشاركة، وعلى الرغم من أنه 

يتيح للقارة األوروبية احلصول على نصيب األسد من 
املشاركة، اال أن الوضع مازال غير عادل، خاصة في ظل 
مشاركة نيوزيلندا وكوريا الشمالية وغياب منتخبات 

كبيرة مثل مصر وروسيا. 

الدول���ي  الفرنس���ي  هاج���م 
نيكوالس أنيلكا مهاجم تشلسي 
السابق  الفني  االجنليزي مديره 
للبلوز ومدرب بورتسموث حاليا 
االسرائيلي أفرام غرانت مؤكدا أنه 
كان »يعامله بطريقة مهينة«، وقال 
أنيل���كا: »غرانت لم يكن يثق في 
امكاناتي، وكان ينظر الى بطريقة 
مهينة«، وأضاف: »كان لسان حاله 
يقول، لقد أحضرتك من بولتون 
الى تشلسي، يكفيك هذا الفخر«، 
وتابع: »عدم ثقته في امكاناتي كان 
له أثر سلبي على مستواي، وكان 
أحد أسباب اهداري ركلة اجلزاء 
احلاس���مة أمام مان يونايتد في 
نهائي دوري أبطال أوروبا املوسم 
الى  أنيلكا  قبل املاضي«، وانتقل 
تشلسي في يناير 2008، وينتهي 
تعاقد الالعب مع ال� »بلوز« بنهاية 

املوسم احلالي.

قائد منتخب مصر أحمد حسن يحمل 
كأس افريقيا »انغوال 2010«

المدرب االسرائيلي أفرام غرانت 
يوجه العب تشلسي انيلكا 

قل ما
ودل

موقع كندي: أبطال القارة السمراء
أبرز الغائبين عن المونديال

أنيلكــا:
غرانت كان يتعمد إهانتي

بطلة فضيحة »الديوك« تدافع 
عن نجومها .. وَحماة ريبيري 

تقول إنه ضحية إسالمه

بطلة فضيحة منتخب فرنسا زاهية »هدية عيد ميالد ريبيري« على غالف مجلة باري ماتش الفرنسية 


