
"علينا أن ننسى خيبة األمل التي تعرض لها ليفربول ونفكر في املنتخب اإلجنليزي،فأنا لم اعد افكر سوى في كأس العالم،اآلن اشعر بأنني الئقًا 
للمشاركة في املونديال،فقد تعرض إلصابات كثيرة هذا املوسم أثرت بالسلب على أدائي، ولكنني واثق بأنني سأظهر باملستوى احلقيقي الذي ينتظره 

مني الشعب اإلجنليزي ،وفي الثالثني من العمر تبدأ بالتفكير في االعتزال الدولي لكن يجب أن ال تنسحب وأنت غير محقق لشيء 

االجنليزي ستيفن جيرارد 
صحيفة "صن"البريطانية 25 مايو 2010

قض���ى مهاجم فريق س���امبدوريا 
انطونيو كاسانو على فرصه في االنضمام 
ال���ى منتخب ايطالي���ا بتأكيده انه لن 
يؤجل زواجه املقرر في يونيواملقبل من 
السباحة االيطالية كارولينا مارسياليس. 
وجتاهل مدرب منتخب ايطاليا مارشيلو 
ليبي كاسانو وهو واحد من الالعبني 
املوهوبني في الدوري االيطالي على مدار 
عامني على الرغم من احتياج بطل العالم 
للمزيد من املواهب.ونضج الالعب البالغ 
من العمر 27 عاما الذي أثرت صورته 
كالعب مشاغب على ليبي بشكل كبير في 
السنوات االخيرة وعاد الى قمة مستواه 

في املوسمك احلالي.ومن املقرر ان يقيم 
كاسانو  حفل زفافه في 19 يونيو .وكان 
العب روما وريال مدريد السابق يتمنى 
االنضمام للمنتخب االيطالي لكن ليبي 

كان له رأي اخر.
وشكل انضمام كاسانو الى املنتخب 
االيطالي حتت قيادة روبرتو دونادوني 
خلوض نهائي���ات كأس االمم االوروبية 
2008 مفاج���أة اال انه لم ينضم للفريق 
حتت قيادة ليبي الذي ابتعد عن اختيار 
الالعبني الذين يسهل استثارتهم مثل ماريو 

بالوتيلي مهاجم انترناسيونالي.
ورمبا كان كاسانو الذي حدد موعد 

زفافه خالل فترة اقامة البطولة يسعى 
لل���ي ذراع ليبي اال ان���ه لم تصدر عن 
الالعب اي اشارات بشأن امكانية اعادة 

تفكيره قريبا في تغيير املوعد.
وقال كاس���انو "أتصرف كما يحلو 
لي. رمبا ال يحظى اسلوبي بالقبول من 
قبل البع���ض اال انني كنت دوما هكذا 
وسأس���تمر كذلك".ومع ذلك سيشجع 
املهاج���م االيطال���ي مننتخ���ب بالده 
عندما يلعب مع باراغواي ونيوزيلندا 
وسلوفاكيا ضمن املجموعة السادسة.
وقال كاس���انو "انا ايطال���ي لذا فانني 

سأشجع ايطاليا".

أخبار وأسرار

جون تيري

دل بوسكي.. بركان خامد يستعد لالنفجار
أحمد حسين

يعد مدرب اس��بانيا املخضرم ڤيسنتي دل بوسكي شخصا من نوع مهدد باالنقراض، وهو 
النوع الذي يثبت أن التألق ليس ضروريا من أجل الوصول الى النجومية، ويصفه البعض بأنه 
بركان خامد يس��تعد لالنفجار في جنوب افريقيا، دل بوسكي كان وما يزال وسيبقى احد اهم 
صناع تاريخ ريال مدريد وس��يبقى احد اهم رجال القرن املاضي في الكرة االسبانية فكان احد 
االسباب املهمة في تتويج »امللكي« بلقب نادي القرن، فبخبرته وتفكيره وعقليته في اللعب متكن 
من االخذ بيد ريال مدريد الى االلقاب والبطوالت ومتكن من اعادة الريال الى منصات التتويج 
ولك��ن ف��ي النهاية ُطرد املدرب من النادي امللكي عام 2003 ولم يتم جتديد العقد معه بحجة انه 
ليس مدرب املس��تقبل مع انه افضل مدرب ميك��ن ان يتولى هذا املنصب وهو مدرب احلاضر 
واملستقبل للريال ولكن االدارة كان يهمها آنذاك مصلحة املال اوال ولذلك رحل دل بوسكي رغم 
تتويج ريال مدريد بالدوري االسباني موسم 2003/2002، وعلى هذا مت التخلي عن املدرب الذي 
جلب للريال سبعة ألقاب في 4 مواسم، وقد استطاع الريال في فترة دل بوسكي حتقيق الفوز 
104 مباريات من 186 مباراة خارج قواعده وهو س��جل رائع، دل بوس��كي محارب ضاع بسبب 

اخليان��ة، رغم ان املدرب الكبير كان يقول: »ان االرث الذي نفاخر به اليوم، تناقله 
املدربون والالعبون جيال بعد جيل، وال يس��تغرب أحد اننا اصبحنا رهبانا، 

كرسنا حياتنا في سبيل مجد الريال«.
وعقب رحيل دل بوس��كي من قلعة »امللكي« ارسل مشجعو ريال 

مدريد رس��الة ملدربهم قالوا فيها: عل��ى أيامك غير، على أيامك كنا 
نفرح، كنا نرقص كنا نزداد عشقا، كنا نترقب كنا نرفع االلقاب، 
كن��ا نضحك على أيامك غير، على أيامك كان ل� »البالنكو« طعم 
آخر كان سنتياغو برنابيو حافال باالجنازات، كانت االحتفاالت 
هي العنوان كانت صيحات »Olee« كالعادة تدوي في االرجاء 
كانت اجلماهي��ر ال تنفك تقولها »نحن االبطال«، فعالً أيامك 
غير، على أيامك كنت تقلب النتائج، كنت تسحرنا كنت بيديك 
اخلفيتني تشير بعصاك السحرية كنت كمن يعزف االحلان، 
أحلان االنتصارات كنت تشعرنا باالمان، كنت تعطينا االمان 
مهم��ا بلغت الظروف فقد كنت حاضرا، كنت متواجدا داخل 

االسوار جتعل البالنكو منيعا من االقتحامات 
أيامك غي��ر، على أيامك لم نكن ني��أس، لم نكن نضجر 

هكذا كانت نظراتك العجيبة تعطينا االمل تعطينا احساسا بان 
املرينغي في أمان يخسر هنا ويكسب هناك لكن احملصلة هي 

ان »االلقاب حاضرة« نعم فلم تكن تقبل مبوس��م فارغ أبدا كنت 
الطم��وح دائما الى ان يكون فريقك هو االفضل حتى توجت معه 

بلقب »نادي القرن«.
ماذا حصل؟ في ليلة س��وداء حيكت فيها املؤامرات بعد تلك الليالي 

املالح والسهرات على أهازيج التتويج نعم تتويج الليغا ملوسم 2003/2002 
بعد مسلسل من العناء بسبب التنافس الشديد من جهة واخلروج الصعب بدفاع 

هش من دوري االبطال استطاع »رجل االلقاب« السيطرة على املوقف واخلروج بلقب 
الليغ��ا الذي »نفتقده« اآلن ها هي التصريحات من هن��ا وهناك تخرج وتتعالى بخروج املدرب 
بحج��ج تافهة بل أكثر من تافهة صفقة واحدة كانت ثمن االعتراض عليها هكذا، نعم لكن يبدو 
أن الطرف اآلخر ال يهمه سوى املكاسب واالموال وبدأت رحلة املعاناة وتغير االسماء، واملشكلة 
واحدة الى ان وصلنا الى هنا، نعم هذه هي النتيجة اآلن نتيجة اس��تمرت ملوسمني وكل امانينا 
أال تستمر للثالث نعم لقد عبث بتاريخنا بكل جدارة وبكل معنى الكلمة لقد اصبح يضرب املثل 
بهبوطنا وضعف امكانيتنا لقد أصبحنا »االسد الذي شاخ« وحان الوقت للكل كي ينتقم، نريد 
»رجل االلقاب« فهو القادر ولنترك سجل االلقاب يتحدث عن نفسه فهو أبلغ من كل هذا الكالم 
ولنترك ألبوم الصور يتحدث أيضا فبالتأكيد سينقل لنا حكاية أيام جميلة بيضاء بلون البالنكو، 
كان من ورائها رجل س��نبقى نحترمه ونخلده نعم فهو بحق من أفضل من درب البالنكو على 
مدى تاريخ حافل، أتى اآلن من شوهه وعبث به ولكن عزاءنا الوحيد انك مدرب املنتخب االسباني 

وقادر على قيادته للتتويج بلقب كأس العالم للمرة االولى في تاريخ الكرة االسبانية.
وباعتبار دل بوس��كي مدربا غير مألوف ملنتخ��ب »مصارعو الثيران«، اتخذ موقف وهدف 

الفوز مبنتهى الهدوء، وجعل دل بوس��كي، التعقل س��مته االساسية لتحقيق مسيرة استثنائية 
ناجحة، واآلن هو بصدد السفر الى جنوب أفريقيا بهدف قيادة املنتخب االسباني للفوز بلقب 
كأس العالم للمرة االولى في تاريخه، وقال دل بوس��كي وهو مبتس��م »نعم، الفوز بلقب كأس 
العالم س��يحول كل أحالمي الى حقيقة«، لكن ابتسامة دل بوسكي لم تكن عبثا أو حتى طموحا، 

وامنا تظهر الرغبة في اسعاد جماهير كبيرة واسعاده هو أيضا.
وال يحب دل بوس��كي التحدث عن اجنازاته الشخصية، ولكن اجنازاته تتحدث عن نفسها، 
فبعد أن أقيل من ريال مدريد قبل سبعة أعوام لم يستمر أي مدرب في املنصب ملوسمني كاملني، 
ونادرا ما ينزعج املدرب الهادئ دل بوسكي، لكنه أيضا سريع في اظهار عدم ثقته فيمن يصفونه 
بأنه »مدرب ملجموعة رائعة« بدال من مدرب له القدرة على التعامل مع املسائل التكتيكية، وقال 
دل بوس��كي »هذا يخفي ملسة خبث، أليس كذلك؟«، واعتزل دل بوسكي كالعب خط وسط في 
عام 1984، بعد أكثر من عش��رة أعوام في صفوف ريال مدريد، واصل العمل في النادي امللكي 
حيث تولى تدريب فريق الصف الثاني وبعدها درب الفريق االول بني عامي 1999 و2003، وقاد 
دل بوس��كي ريال مدريد الى الفوز بلقب الدوري االسباني مرتني ولقب دوري أبطال أوروبا 
مرتني ولقب كأس انتركونتينينتال مرة واحدة وغيرها من االلقاب، وقال دل بوسكي 
»لم أكن أتوقع قطع هذا املشوار، لم تكن لدي موهبة كبيرة )كالعب( وقضيت 
11 عاما في نفس النادي، وبعد أن اس��تمتعت بالعمل في كرة القدم بهذه 

الطريقة، ال شك في أنني أشعر بسعادة كبيرة«.
وتولى دل بوسكي مهمة تدريب منتخب اسبانيا، التي رمبا تكون 
االخيرة في مسيرته، في يوليو 2008 عندما عني مدربا للمنتخب 
خلفا للويس أراغونيس، عقب فوز اس��بانيا بلقب كأس اوروبا 
)يورو 2008(، ومع ذلك تالشت الشكوك على الفور وظل دل 
بوس��كي صادقا مع نفسه، فقد ظهر بنفس أسلوبه واحتفظ 
بكل االش��ياء اجليدة التي خلفها له أراغونيس في املنتخب، 
وأدلى دل بوسكي »بتفاصيل شخصية« من عالقة جيدة مع 
وس��ائل االعالم والتعاطف مع املشجعني الى رغبة في دمج 
الالعبني الشباب وايجاد حلول لزيادة االنسجام في امللعب، 
ولم يكن كل ش��يء سهال كما يبدو االمر، فتدريب منتخب 
ليس كالتدريب على مستوى االندية حيث يكون هناك روتني 
يومي، وصرح دل بوسكي »أدركت أيضا أنها مسؤولية كبيرة«، 
ورغم قوة املنتخب االسباني اال ان الفائز املتعقل دل بوسكي 
قال ان العدو الرئيسي السبانيا »قد تكون اسبانيا نفسها، وطلب 
دل بوسكي من املشجعني والالعبني علينا أن نكون حذرين، النه 
ليس جيدا أن تكون مرش��حا للف��وز باللقب مما قد يؤدي لنتائج 
عكسية«. وقال دل بوسكي »هدفنا االساسي هو الوصول الى نهاية 
املش��وار، بالطبع، ولكن يجب علينا التقدم خطوة تلو االخرى«، وقال 
»اجلميع يعتقد أنها س��تكون نزهة ف��ي حديقة، وهذا ليس واقعا، التقليل 

من شأن املنافسني هو أسوأ شيء ميكن أن يفعله رياضي«.
ويختلف دل بوس��كي كثيرا عن املدربني الذي��ن يجمعون الكثير من املال الرتداء 
النظارات الشمسية االنيقة، انه لديه مشكالت قليلة في التحدث الى الصحافيني، ورغم ذلك ليس 
من السهل ايجاد شخص ينتقد دل بوسكي، املعروف بقلة أعدائه، رمبا تكون عالقته متوترة فقط 
مع رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز الذي أقال دل بوسكي من منصب املدير الفني في 
عام 2003 بعد أيام فقط من التتويج بلقب الدوري االسباني وبدون أسباب مقنعة، وتعد هذه أكبر 
خيبة أمل في مسيرة دل بوسكي االحترافية، ولكنه اآلن وهو في التاسعة واخلمسني من عمره 

يسعى الى هدف أكثر أهمية وهو قيادة املنتخب االسباني الى الفوز بلقب كأس العالم.
ونادرا جدا في اس��بانيا ما يح��دث اتفاق حول اختيارات املدير الفن��ي للمنتخب في قائمة 
كأس العالم، وغالبا ما تتذمر وسائل االعالم في اقليم كاتالونيا أو مدريد بأن املدرب لم يستدع 
عددا كافيا من الالعبني س��واء من العاصمة أو من االقليم، ولكن هذه املرة لم يحدث ذلك بعدما 
جنح دل بوسكي في حتقيق ما هو أقرب الى املستحيل عن طريق كسب رضا اجلميع بالقائمة 
املختارة لكأس العالم، وهذا اجناز مهم النه يعني أنه س��يحظى مبؤازرة جميع املش��جعني )مع 

اختالف ميولهم(«.
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من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

الخميس 27  مايو  2010  

أبدى مهاجم املنتخب الهولن���دى األول لكرة القدم 
ديرك كويت تخوفه الشديد بعد تهديدات منظمة القاعدة 
بتفجير امللعب الذى سيحتضن مباراة هولندا والدمنارك 
فى كأس العالم، واملقرر إقامتها 14 يونيو املقبل.وقال 
كويت لصحيفة ميرور اإلجنليزية، "أصابنى رعب شديد 

بع���د أن علمت بنية القاعدة تفجي���ر ملعب اللقاء"، 
وأضاف: "بع���د نبأ القبض على أعضاء القاعدة، 

شعرت ببعض اآلمان ولكن يجب أن يتم تأمني 
امُلباريات بصورة جيدة".ُيذكر أن تنظيم القاعدة 
أعلن عن استهدافه املنتخب الدامناركى بسبب 
"أزمة" الرسوم املس���يئة للرسول. وتلعب 
هولندا مع الدامنارك فى املجموعة اخلامسة 

ومعهما اليابان والكاميرون.

تهديدات القاعدة 
ُتصيب كويت بالرعب

تورط العب الكرة بول تيري األخ األكبر جلون تيري جنم تشلسي في 
فضيحة أخالقية مع خطيبة زميله في فريق روش����دن وديامونز بالدرجة 
اخلامسة اإلجنليزي.ونشرت صحيفة "ديلي ستار" اإلجنليزية تقريرًا أكدت 
فيه تورط بول تيري في فضيحة جنسية مع خطيبة حارس مرمى فريقه 
دالي روبرتس.وسبق أن شن اإلعالم اإلجنليزي حملة شرسة على قائد البلوز 
جون تيري بسبب تورطه في فضيحة أخالقية مع صديقة زميله السابق 
في املنتخب واين بريدج مدافع مانشستر سيتي. وأعلن املدير الفني لفريق 
الدرجة اخلامسة جسنت إيدنبروه فتحه حتقيقًا داخليًا حول تلك الواقعة، 
بعدما تضامن عدد كبير من الالعبني مع حارسهم، وطالبوا مجلس اإلدارة 
باالس����تغناء عن بول تيري. ويبدو أن عائلة تيري أصبحت مثارا للجدل 
اإلعالمي، إذ سبق ومت اتهام إدوارد تيري والد الالعبني باالجتار بالكوكايني، 
واعت����رف فيما بعد بحيازته وتوزيعه خالل خضوعه للمحاكمة ، ومنتظر 

بول تيريصدور حكم بحقه مطلع شهر يونيو املقبل خالل انطالقة املونديال.


