
»فوز اوروغواي باملباراة األولى امام فرنسا، سيدعم فرصنا بنسبة كبيرة في التأهل للدور الثاني، واألرجنتني 
من أبرز املرشحني للفوز بلقب املونديال مع إسبانيا والبرازيل، قائمة راقصي التانغو تضم مجموعة من أمهر 

دييغو فورالن الالعبني في العالم«.
صحيفة ماركا اإلسبانية 22 مايو 2010

رونالدو وبوارو.. وجهان لعملة واحدة

اللبنانيون منشغلون بتأمين نقل المباريات

عبداهلل العنزي 
إن خرج��ت من ديارك باحثا عن املجد، توجه الى كل بقاع املعمورة ولكن 
إياك والتوجه الى بريطانيا، فهناك ش��عب يجي��د لعبة الغرور جيدا وبالكاد 

يعت��رف باملوهبة اذا ما كنت اجنبيا، فهم يرون كل ش��يء لديهم 
هو األفضل، فنهر الراين ال يضاهيه نهر إطالقا، وس��اعة 

البي��ك بن هي األدق في العالم، ووليام شكس��بير لم 
تنجب األمهات ش��اعرا مثله قط، ولكن ان كسرت 

تل��ك القاعدة هناك وبرزغ جنمك فاعلم انك إما 
ان تكون أسطورة خيالية من ورق كما هيركل 

بوارو بطل روايات اغاثا كريس��تي او انك 
معجزة حقيقية على االرض مثل كرستيانو 
رونالدو، فالشهرة التي حققهما بوارو 
ورونالدو من بالد الضباب فاقت كل 
االحتماالت، فاألول كان الشخصية 
اخليالية االولى التي أبنت في وفاته 
الثاني  اما  النيوي��ورك،  بصحيفة 
فألن��ه اصبح الش��خص املفضل 
لدى ثلث س��كان الكرة االرضية 

بدون مبالغة.
رونالدو لم يحت��ج إال لفترة 
بسيطة في صفوف مان يونايتد 
ليحطم تلك املقولة الشهيرة في 
عالم ك��رة الق��دم »املواهب في 
الالتيني��ة واملدارس في  اميركا 
اوروبا«، ف��ذاك الفتى البرتغالي 
الوس��يم أخذ يبهر العالم بأسره 
وهو يداعب املس��تديرة بقدميه، 
فإن ولى به��ا ميينا قالت جماهير 
اخلصوم »يا ساتر« وان اخذها يسارا 

ردد املدافعون »لطفا بنا يا رب«، فهو 
صنع كل شيء في اجنلترا، وقاد فريقه 

الى املجد من بطولة الى اخرى، فكافأته 
اجلماهير بأن تضعه في خانة جورج بست 

وبوبي تشارلتون، فعلى الرغم من صافرات 
االستهجان التي ينالها كلما وطأت قدماه ايا 

من املالعب االجنليزية باستثناء »اولدترافولد« 
اال انه اثبت ثقة كبيرة بالنفس وأخذ يسجل الهدف 

تل��و اآلخر محققا 3 بطوالت للدوري على التوالي مع 
مان يونايتد، ليش��د الرحال الى ريال مدريد كأغلى العب 

في التاريخ مقابل 132 مليون دوالر.
رونالدو العب بثقل كبير في أرضية امللعب، وجوده فقط من دون حركة 
يربك حسابات اخلصوم، فتجدهم في حيرة من أمرهم هل نتركه أم نراقبه، 

وان حترك في البساط األخضر قام زمالؤه مرحبني »اسفرت وانورت«، هو 
لن يكون بحاجة الى احد سوى كرة قدم بني قدميه، وحكم شديد احلزم جتاه 
اخلشونة، اما الباقي فاتركه على ابن البرتغال الذي سيجد ألف طريقة وطريقة 
ليركن الكرة بها في شباك اخلصوم، مرة بقدمه اليمنى، واخرى 
باليس��رى، وتارة برأس��ه، وهذه من ركلة حرة، وتلك من 
ركلة جزاء، وان تطلب األمر »فزعة« من احد فال تقلق 
سيجبر احد املدافعني على وضعها في مرماه، كل 
هذه األمور يفعلها رونالدو اذا ما دخل املباراة 
مبزاج سيئ للغاية، اما اذا ما علمت انه »رايق« 
قبل املباراة، فحدث وال حرج، فعليك أوال 
ان تغلق هاتفك الناقل لعدم اإلزعاج، والبد 
ان تدع��و كل اصدقائك حلضور فيلم 
املوسم الذي يقوم رونالدو ببطولته 

وكتابته وإخراجه.
والبرتغال التي لم يحالفها احلظ 
في احلصول على كأس العالم على 
الرغم من احملاوالت اجلادة التي 
قام بها النجم الكبير ايزيبيو دي 
س��لفا في مونديال 1966 ولكنه 
لم يس��تطيع اال ان يحقق لقب 
الهداف آنذاك من دون ان يالمس 
ال��كأس الذهبية، اال ان البرتغال 
أعادت مجدها م��ع جيل لويس 
فيغ��و وروي كوس��تا ونون��و 
غوميش وحتت قيادة سكوالري 
في مونديال أملانيا 2006 اال انها 
لم تفل��ح ايضا واكتف��ت باملركز 
الرابع، ولكن هذه املرة س��يكون 
كل ش��يء على عاتق رونالدو، فقد 
نضج كثيرا عما كان عليه في 2006، 
فطريق الش��باك الى مرمى اخلصوم 
اصبح اس��هل كثيرا، هذا باإلضافة الى 
تواجد جنوم من وزن لويس ناني، وديكو، 
وسيماو ليكونوا جنبا الى جنب للعودة من 

جنوب افريقيا الى لشبونة ببطولة.
هيركل بوارو احتاج الى عوامل عديدة للشهرة 
في بالد الضباب، مثل األناقة، وش��اربني كثيفني، 
وخاليا رمادي��ة صغيرة »ذكائه«، ه��ذا باإلضافة الى 
الغرور الذي ميلكه وهو بال ش��ك اكتسبه من التعايش في 
املجتمع البريطاني، أما رونالدو فإنه قد يتش��ابه كثيرا مع صفات 
بوارو، فهو ميلك األناقة والذكاء والغرور ايضا اال انه قد يختلف عن بوارو 

في حالقة شاربيه، وقد يكون في وقت الحق بطال للعالم، من يدري رمبا!

قل ما
ودل

كشفت ســــيليا كوتشيتيني  ـ والدة النجم األرجنتيني ليونيل 
ميســــيـ  أن ابنهــــا مثير للفوضى وغير هــــادئ باملرة داخل منزل 
أســــرته، فهو يختلف متاما عن املوهبــــة اخلجولة والصامتة التي 
يظهر بها أمام جماهير بالده وناديه برشــــلونة اإلسباني، ومتنت 
أن ينجح منتخب األرجنتني في استعادة لقب املونديال حتى تعود 
هيبته على مستوى العالم. وقالت والدة ميسي: »إنه األسوأ خلف 
األبواب املغلقة.. ال يحتمل، ولــــو اجتمعنا فإنه دائما أول من يبدأ 
بقذف األشياء أو إلقاء املياه علينا، وخاصة مع شقيقته، فهو نقطة 
ضعفها، وهو قادر على إغضابها بسهولة، حيث يلقيها في املغطس 
أو يوقعها على األرض، معنا هو مختلف متاما«. وأكدت ســــيليا أن 
ميسي ـ رغم جنوميته ـ ال يجرؤ على إظهار عدم االحترام لشقيقه 
األكبر، قائلة: »شقيقاه الكبيران يخططان له كل شيء، عندما يتحدث 
إليه شــــقيقه األكبر ال يجرؤ على الرد عليه، ويحني رأســــه أمامه، 
إننا أسرة مترابطة للغاية، فهو يتمتع أيضا بدعم عائلتي، وكل من 
رافقوه في الرحلة«. وأعربت األم عن سعادتها لكونها والدة أشهر 
العبي كرة القدم: »إنه أمر رائع، فهو يجعلنا نعيش كل يوم أشياء 

كثيرة جميلة، احلقيقة أننا لم نكن نحلم بذلك «.
ولم تبخل سيليا في مديح برشــــلونة: »إننا ندين للنادي بكل 
السعادة التي عشناها، ألنهم كانوا معنا حتى في اللحظات الصعبة، 
برشلونة ســــيبقى دائما في قلوبنا«. يذكر أن اثنني من أبناء خالة 
ليونيل ميسي هما الشقيقان ماكسميليانو وإميانويل بيانكوتشي، 
يلعبان في كروز أزول املكسيكي وميونيخ 1860 األملاني على الترتيب، 
ما يدفع للتفكير في أن جينات جنم برشــــلونة الكروية جاءت من 
ناحية والدته. وعلقت األم على هذا األمر: »إننا نقول له ذلك دائما، 
لكن الواقع أن والدي ال يعرف شــــيئا عن كــــرة القدم، ولم تعجبه 
قط، ولم يتابعها ســــوى في ســــن كبيرة عندما بدأ األوالد اللعب، 
لكننا نقول ذلك دوما، إننا نحن )الوالدتان( من نقل جينات الكرة، 
ألن أبناء شــــقيقتي مارسيال رائعون في كرة القدم«. وتؤكد سيليا 
كوتشيتيني أنها حماة رائعة، خاصة أن ولديها الكبيرين متزوجان، 
وعالقتها بزوجتيهما أكثر من ممتازة، فهما »رائعتان، اما بالنسبة 
لروكوتسو، صديقة ميســــي التي يواعدها منذ أكثر من عام، فهي 

مازالت في مرحلة التعارف«، لذا لم حتدد رأيها بعد.

أخبار وأسرار

»سيليا« والدة ميسي
 تكشف الوجه الخفي ألفضل العب في العالم

أوباما »يحرج« بالتر ويرفض
دعوته لحضور كأس العالم

اعتذر رئيس الواليات املتحدة األميركية باراك 
أوباما عن دعوة رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( جوزيف بالتر مبديا رغبته في احلضور 
ولكنه يرتبط برحالت خارجية في وقت إقامة 
البطولة. ووفقا للبيان الصادر عن البيت األبيض 
فإن نائب الرئيس األميركي بايدن سينوب عن 
رئيسه في متثيل الواليات املتحدة بعدما يتجه هو 
وزوجته إلى مصر وكينيا لالجتماع مع رئيسي 

البلدين ثم يتجه إلى جنوب أفريقيا.
وأشار أوباما إلى رغبته في حضور املونديال 
ولكن سفره إلى اندونيسيا وأستراليا في منتصف 
الشــــهر اجلاري مينعه من احلضور وال ميكنه 
تأجيل هذه الســــفريات ألنها كانت مؤجلة في 
وقت ســــابق. يذكر أنه كانت هناك أنباء تؤكد 
عزم الرئيس األميركــــي ذي األصول األفريقية 
على حضور املونديال ولكن جاءت األمور ليعلن 

أوباما عن رفضه لدعوة بالتر.

بيروت ـ ناجي شربل
ينشـــغل اللبنانيون قبل أيام من انطـــالق كأس العالم، بكيفية 
احلصول على صورة املباريات تلفزيونيا، وان كان قسم ال بأس به 
من سكان املدن، قد اشتروا بطاقات قناة اجلزيرة الرياضية اخلاصة 

باملونديال.
وفي معلومات لـ »األنباء« ان املدير العام لشركة »وورلد سبورت 
فوتبول« بيار كاخيا، حاول جاهدا إقناع إدارة قناة »اجلزيرة« بيع 
حقوق بث املباريات ارضيا لشاشة »املؤسسة اللبنانية لالرسال«، 
إال انه لم يوفق في مســـعاه. وقد عرض كاخيا تاليا شراء احلقوق 
لبيعها لشـــركات الصحون الالقطة الكبـــرى. إال انه واجه عثرات، 
وانتهى األمر مبفاوضات من عدد من الشركات مع وكالء »اجلزيرة« 
في بيـــروت، من دون التوصل الى صيغة نهائية، وان كان عدد من 
أصحاب الشركات توقعوا جالء األمور في الساعات القليلة املقبلة.

وبالتزامن مع بيع بطاقات »اجلزيرة«، جلأ عدد من شركات الصحون 
الالقطة الى تبليغ زبائنهم بتوافر املباريات عبر قناتني فرنسيتني، 

حتسبا لوصول األمور إلى حائط مسدود مع »اجلزيرة«.
فـــي املقابل، لوحظ ان غالبية املقاهي واحلانات والفنادق أعلنت 
عن فتح أبوابها للراغبني في متابعة املباريات، وقدم بعضها عروضا 
خاصة بذلك. ولفت قيام إحدى الشـــركات بتوفير 10 آالف مقعد في 
مجمع ميشال املر، مع اإلعالن عن برامج خاصة وجوائز قيمة تصل 

قيمتها إلى مليون دوالر أميركي.
والثابت ان اللبنانيني سيحصلون على صورة من جنوب افريقيا، 
وان يكـــن املصدر غير محدد بعد، علمـــا ان البعض جلأ الى توفير 
صور عبر األقمار األوروبية بشراء صحون القطة عمالقة وتصدير 

الصورة منها الى املشتركني.
املونديال في لبنان 2010 سيكون خارج املنازل كما يبدو في شكل 
كبير، عشية إطاللة فصل الصيف. وقد جهزت أماكن السهر واملسابح 

شاشات عمالقة لتوفير املباريات لروادها.

من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
35» مونديال جنوب افريقيا 2010 «
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