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من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

السبت 5  يونيو  2010  

«كأس العالم هي األخيرة لي مع املنتخب البرتغالي، وسأعتزل اللعب الدولي بعدها ألني بحاجة لقضاء وقت أطول مع أسرتي 
حيث أشعر بحنني حقيقي للجلوس بني أفراد أسرتي، لقد قضيت سنوات طويلة بعيدا عنهم منذ اختياري للعب على املستوى 

الدولي«.
ديكو
صحيفة »ابوال« البرتغالية 23 مايو 2010

 نفتقد »سليط اللسان«

تكريم الخطيب ضمن أساطير أفريقيا على هامش المونديال

بالل غملوش
املش��اكس، املثير للجدل، املتغطرس، العبقري، الظاهرة، الداهية، كلها صفات 
جتتمع في شخصية املدرب البرتغالي الصاخب جوزيه مورينيو، هو مدرب قلما 
م��ر مثيل له، تختلف أحيانا مع أفكاره التدريبي��ة، وعبقريته في ابتداع اخلطط 
التكتيكية. ولكن البد ان ترفع له القبعة احتراما وتقديرا على اجنازاته في البرتغال 
واجنلترا وايطاليا، أحيان��ا كثيرة ال يحبذ الكرة املمتعة والهجومية، رغم انه من 
مدرس��ة »برازيل اوروبا«، كما تتصف الكرة البرتغالية، فجل ما يهمه هو البحث 

عن الفوز بصرف النظر عن الطريقة ألن »الغاية تبرر الوسيلة«.
يجيد مورينيو تطبيق طريقة »كاتيناتشيو« ببراعة فائقة، 

وكأنه هو ابتدعها، ومن خاللها أمسك باملجد من أطرافه 
ال� 3، عندما قاد انتر ميالن الى الثالثية التاريخية 

)الدوري والكأس في ايطاليا ودوري أبطال 
أوروبا( في املوسم املنتهي، وأعاد الى أذهان 

اإليطاليني عامة ومشجعي انتر خاصة، 
اسم املدرب هيلينيو هيريرا الذي 

ال� »روزونيري«  صنع اجنازات 
في فترة الستينيات من القرن 
املاضي، وكرس سطوته على 
اوروبا بلقبي دوري األبطال 
عام��ي 1964 و1965، وكان 
العمر  مورينيو يبل��غ من 
س��نتني، وهذا اللقب كان 
عقده مورينيو مع تشلسي 
االجنليزي، فحقق كل شيء 
مع النادي اللندني، ما عدا 
دوري ابطال اوروبا، ورمبا 
هذا أحد أس��باب مغادرته 

»ستامفورد بريدج«.
توقع املدرب االجنليزي 
الراح��ل »الس��ير« بوب��ي 

روبسون ان يكون ملورينيو، 
عندما كان األخير مس��اعدا له 

في تدريب س��بورتينغ لشبونة 
البرتغالي وبرشلونة االسباني، شأنا 

عظيما بقوله »قال لي مورينيو انه يريد 
أن يكون مدربا أساس��يا، وشعرت بأنه 

يوما من األيام سيكون مدربا عظيما، كانت 
عنده ثقة عظيمة في قدراته«.وهكذا كان.

ميلك مورينيو »كاريزما« وشخصية قوية، يبلغ 
تأثيرها مداه في أي فريق يكون محظوظا باإلش��راف 

على تدريبه، كما كان عليه احلال مع بورتو البرتغالي وتشلسي 
وانتر ميالن، والحقا في فريقه اجلديد ريال مدريد االسباني، فالفرق املنافسة 
تهاب مورينيو نفسه، اكثر من النادي الذي يدربه. ورمبا ينفرد مورينيو مبيزة 
عن غيره من املدربني، فمن املتعارف عليه ان يكون ألي متابع لكرة القدم العبه 

املفضل، ولكن هذا املدرب كسر القاعدة، وبات له جمهورا خاصا، وهناك الكثير 
من عشاق اللعبة واظبوا على حضور مباريات انتر في الفترة االخيرة، ليس حبا 
في النادي االيطالي فحسب، إمنا إعجابا باملدرب البرتغالي، ما يعني ان مورينو 
يزيد من رصيد شعبية فريقه، وقد يحدث ذلك ايضا مع ناديه امللكي اجلديد. 
قبل إزاحة الس��تار عن كأس العالم في جن��وب افريقيا، اعدت وكاالت األنباء 
العاملية تقارير عن النجوم الذين سيفقدهم املونديال، الن منتخبات بالدهم أخفقت 
في التواجد في العرس العاملي األفريقي، ولكن لم تذكر قط من هم أبرز املدربني 
الغائبني عن النهائي��ات، وبطبيعة احلال يأتي مورينيو في طليعة 
هؤالء، الشك ان حضوره سيكون مادة دسمة للصحافة، 
ويسهل عليهم الكثير في التفكير ب� »املانشيت«، ألن 
صاحب اللسان السليط، يختار كلماته بفلسفة 
تستفز منافسيه وما أكثرهم، وتصل احيانا 
الى حد الس��خرية منه��م، كما قال عن 
مدرب روما االيطالي كالوديو رانييري 
عندما كان األخير مدربا لتشلسي 
»عاش في إجنلترا 5 سنوات، وكان 
يعاني ليقول كلمة صباح اخلير 

ومساء اخلير«.
البع��ض  ق��د يتس��اءل 
مس��تغربا، ملاذا ال يوظف 
التدريبية  مورينيو علومه 
في خدمة منتخب البرتغال، 
ويقوي من حظوظها في 
الصراع على التتويج باللقب 
العاملي للم��رة االولى في 
تاريخها؟ واجلواب ببساطة 
كما يقول مورينيو »ال أحبذ 
تدريب املنتخب، ألنني اريد 
ان أدرب كل ي��وم«. ولكن 
رمبا يأتي يوما ميل فيه من 
التدريب اليومي، بعد ان يكون 
قد اتخم باأللقاب التي بلغت حتى 
اآلن 14 لقبا، وتسرب امللل اليه، 
فيعدل عن قراره ويش��رف على 
تدري��ب أي منتخب ليس بالضرورة 
منتخب بالده، ألنه يعشق التحدي ويريد 
ان يبحث عن طموحات أعلى مستوى من 
مسابقات األندية محليا وقاريا،  ليرصع سجله 

الذهبي بنجمة كأس العالم.
 فكما تقدم »السامبا« املتعة في األداء، يجيد مورينيو 
اإلثارة في الكالم، وهذا ما سنفتقده في جنوب أفريقيا، ألن 
»السبيشل وان« كما أطلق على نفسه بعد توليه تدريب تشلسي، لن يقف في 
املنطقة الفنية املخصصة للمدربني، او يظهر في قاعة املؤمترات الصحافية.

وسنردد له اغنية »فنان العرب« محمد عبده »األماكن كلها مشتاقه لك«.

قل ما
ودل

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
يطير إلى جوهانسبرغ في 7 اجلاري النجم األشهر في تاريخ الكرة املصرية ونائب رئيس النادي 
األهلي احلالي محمود اخلطيب وذلك لتكرميه ضمن أساطير الكرة االفريقية على هامش مونديال 
2010 . جاء ذلك في دعوة رسمية تلقاها اخلطيب مؤخرا من إحدى الشركات الرياضية القائمة على 
تنظيم املونديال لالحتفاء به مع جنوم القارة السمراء مثل روجيه ميال )الكاميرون(، جورج وياه 
)ليبيريا(، عبيدي بيليه )غانا(، بادو الزاكي )املغرب(، طارق ذياب )تونس(، ساليف كيتا )مالي(. 
وجاءت دعوة محمود اخلطيب حلفل أساطير الكرة اإلفريقية الذي يتم تنظيمه على هامش بطولة 
كأس العالم بوصفه أشهر جنوم الكرة املصرية على مر العصور وأحد الالعبني أصحاب القدرات 
العالية والهداف األول للمس����ابقات االفريقية لألندية. واليزال »بيبو« يحمل الرقم القياسي لعدد 
األهداف حيث سجل 37 هدفا في البطوالت اإلفريقية لناديه األهلي، ولم يقترب أي من العبي أندية 
القارة من هذا الرقم حتى اآلن. كما يعتبر اخلطيب الالعب املصري الوحيد الذي حصل على الكرة 
الذهبية عندما كرمته مجلة »فرانس فوتبول« الفرنسية عام 1983 بحصوله على 
جائزة أحسن العب في القارة السمراء. وجاء في الدعوة التي تلقاها أسطورة 
كرة القدم املصرية أن تكرميه والنجوم القدامى للقارة اإلفريقية يأتي تقديرا 
خاصا من اللجنة العليا املنظمة للمونديال وملساهمة هؤالء األساطير في 
انتش����ار اللعبة ولفت أنظار العالم إلى كرة القدم اإلفريقية والى القارة 
السمراء مؤكدين على إنها غنية باملواهب الكروية. ويتخلل احلفل الذي 
سيقام في كبرى الفنادق في جوهانسبرج مشاهدة احلضور ملخصا 
ملشوار كل جنم من النجوم احملتفى بهم وكذلك اللحظات املؤثرة لهم 
مع منتخبات بالدهم واألندية التي لعبوا لها. وسيقوم النجوم 
الذين سيتم تكرميهم في هذه املناسبة بجولة في 9 اجلاري 
ملشاهدة معالم جوهانسبرغ. وفى اليوم الذي يليه ستتم 
إتاحة الفرصة لسفراء القارة اإلفريقية لقضاء يوم حر في 
عاصمة جوهانسبرغ على أن يشاهدوا مباراة االفتتاح بني 
جنوب إفريقيا واملكسيك املقررة في 11 اجلاري كما جاء في 

برنامج الدعوة التي مت توجيهها لهم.

كش����فت آخر التقارير االجنليزية حول حمى ش����راء قمصان منتخبات 
املونديال أن قميص جنم منتخب اجنلترا وين روني يتصدر قائمة النجوم 
األكثر مبيعا متفوقا على البرغوث األرجنتيني ميسي واالجنليزيني جيرارد 

والمبارد والبرتغالي رونالدو واالسباني ديڤيد فيا.
وذك����رت صحيفة »ذا ص����ن« االجنليزية أن مبيع����ات قميص املنتخب 
االجنليزي امللقب باألس����ود الثالثة فاقت مثيالتها االسترالية والبرتغالية 
والهولندي����ة واألرجنتينية، وضمت القائم����ة 3 العبني من اجنلترا واحتل 
رون����ي املقدمة في الئحة.والقمصان األكث����ر مبيعا في املونديال والتي جاء 
ترتيبها على النحو التالي: االول قميص اجنلترا األساسي »روني« )الرقم 
10(، والثاني قميص روني االحتياط����ي مع املنتخب ايضا والثالث قميص 
جيرارد مع املنتخب )الرقم 4(، والرابع قميص روني مع مان يونايتد وفي 

املركز اخلامس قميص ميسي مع األرجنتني )الرقم 9(.
والطريف أن مبيعات قميص ميسي الذي يحمل ألوان العلم االرجنتيني 
زادت في القترة األخيرة بني االسكوتلنديني حتديدا الذين يرفضون تشجيع 
جيرانهم االجنليز بحس����ب ما ذكر »راي ايفان����ز« على رئيس موقع »كيت 
باغ« املتخصص في بيع قمصان املنتخبات العاملية، حيث صرح بان هناك 
طلبا كبيرا ايضا على قمصان املنتخب االس����كوتلندي على الرغم من عدم 
تأهله للمونديال.يذكر أن جماهير اجنلترا فقط تنوي صرف حوالي مليار 
جنيه استرليني خالل املونديال بداية من 562 مليون جنيه استرليني على 
التلفاز وحتى 30 مليون جنيه استرليني على املشروبات الكحولية اضافة 

الى املصاريف االخرى كقمصان املنتخب واملأكوالت وغيرها.

منع املدير الفني للمنتخب اإلجنليزي فابيو كاپيللو جنوم 
الفريق من اصطح���اب زوجاتهم إلى جنوب أفريقيا، مؤكدا أن 
وجود زوجات وصديقات جنوم املنتخب اإلجنليزي ليسوا موضع 
ترحيب في جنوب أفريقيا خ���الل البطولة. واصطحب جنوم 
املنتخب االجنليزي زوجاتهم وصديقاتهم إلى نهائيات كأسي العالم 

2002 و2006 وكانت النتيجة 
خروج الفريق من الدور ربع 
النهائي أمام البرازيل والبرتغال 
� عل���ى الترتي���ب � وكان من 
املقرر أن تذهب كولني زوجة 
املهاجم واين روني وأليكس 
كوران عارضة األزياء زوجة 
س���تيڤن جي���رارد، لكن بعد 
قرار كاپيللو قررن البقاء في 
منازلهن ومتابعة ازواجهن من 
خلف الشاشة الصغيرة. وكما 
جرت العادة لكل قاعدة شواذ، 
فإن كابيللو ينوي اصطحاب 
زوجته لورا جيسي بيرفيليبو 
وابنيهما، وستحضر لورا جميع 
مباريات املنتخب اإلجنليزي في 

املونديال، وقالت لصحيفة »لندن املسائية«: في الواقع انها ليست 
فرصة إللقاء نظرة على كرة القدم بل فرصة لزيارة بلد جديد 
ورؤية جميع جنسيات العالم والتعرف عليهم عن قرب«، وحضرت 
زوجة كاپيللو األس���بوع املاضي معس���كرا تدريبيا للمنتخب 
اإلجنليزي في مرتفعات النمسا وقالت شقيقتها فاليريا: »لورا 
ستقف دائما إلى جانب كاپيللو، 
انهما متزوجان منذ س���نوات 
طويلة عندما وقعا في احلب«. 
في املقابل، قال متحدث باسم 
االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم: 
»نحن ال نعلق على املس���ائل 
اخلاصة التي تقوم بها عائلة 

كاپيللو«.
م���ن جانب آخر، كش���فت 
صحيفة »صندي اكسبرس« 
أن سلطات كرة القدم في هولندا 
حذرت زوجات وصديقات العبي 
منتخبها من السفر إلى جنوب 
أفريقيا بس���بب التهديد الذي 
طال صفوفه من قبل تنظيم 

القاعدة.

قميص روني األكثر مبيعًا.. 
وميسي الخامس

كاپيللو: لن تذهب أي زوجة 
من زوجات الالعبين إلى جنوب أفريقيا

أخبار وأسرار


