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كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

االثنين 7  يونيو  2010  

حص���ل املدي���ر الفني احلال���ي ملنتخب 
االرجنتني دييغو ارماندو مارادونا على لقب 
املدرب »االكثر اباحية« بعد ان اعطى الضوء 
االخضر لالعبي املنتخب االرجنتيني لكرة 
القدم لاللتقاء بزوجاتهم وصديقاتهم طوال 
منافسات املونديال. كما اعلن مارادونا عزمه 
اجلري عاريا في شوارع العاصمة االرجنتينية 
بيونس آيرس اذا جنح منتخب االرجنتني في 
الفوز مبونديال جنوب افريقيا 2010، لذلك 
فقد اختارته عدة مواقع في االرجنتني واميركا 
اجلنوبية للفوز بلق���ب املدير الفني االكثر 
اباحية، لينضم بذل���ك الى قائمة اخرى من 
االلقاب التي حصل عليها اهمها املدرب االكثر 

اثارة للجدل وعدو الصحافة الرياضية.

وسيتمكن العبو منتخب األرجنتني لكرة 
القدم من لقاء زوجاتهم فقط خالل كأس العالم، 
لكن في أيام الراحة ومن دون تناول الكحول.

وقال طبيب املنتخب األرجنتيني دوناتو فيالمي 
في حديث إلى راديو »دل بالتا« احمللي »ميكن 
لالعبني لقاء زوجاتهم في جنوب افريقيا واملبيت 
معهن، لكن م���ن دون كحول«، ويبدو النجم 
السابق دييغو مارادونا مدرب منتخب األرجنتني 
متساهال بعض الشيء مع الالعبني خالفا ملا 
كانت عليه احلال مع أسالفه خصوصا كارلوس 
بيالردو. وتلعب األرجنتني بطلة العالم عامي 
1978 و1986 ف���ي مونديال جنوب افريقيا في 
املجموعة الثانية إلى جانب نيجيريا، كوريا 

اجلنوبية، واليابان.

أليكس زوجة قائد إنجلترا 
ستيڤن جيرارد

مارادونا يسمح للزوجات 
باقتحام معسكر األرجنتين

أخبار وأسرار

مهاجم األرجنتين سيرجو اغويرو مع صديقته جيانينيا
»أبنة مارادونا« وفي االطار مارادونا مع صديقته

أبرزها غياب زوجات الالعبين

غارديان: 5 أسباب تجعل اإلنجليز أكثر تفاؤاًل
إنهم يفضلون النظر إلى اجلزء اململوء من الكوب، 
هكذا هم اإلجنليز، حينما يتعلق األمر مبشاركة منتخبهم 
في كأس العالم، حيث أفاد تقرير شامل عن كأس العالم 
لصحيفة »غارديان« يحتوي على 100 صفحة تشمل كل 
كبيرة وصغيرة عن املونديال، بأن هناك 5 أسباب على 
األقل جتعل اإلجنليز أكثر تفاؤال بتحقيق نتائج رائعة 
في املونديال، حيث تسود حالة من التفاؤل »املعتاد« 
بقدرة منتخب »األسود الثالثة« على الفوز بكأس العالم 
بعد انتظ����ار دام 44 عاما، حيث كان اللقب املونديالي 

األول واألخير لإلجنليز قد حتقق عام 1966.
وطرح ريتشارد وليامز ضمن ملف كأس العالم في 
صحيفة غارديان األسباب اخلمسة للتفاؤل االجنليزي 
غير املسبوق قبل أيام من انطالق مونديال جنوب القارة 
السمراء، وهي الفرصة األخيرة لكبار النجوم، وعقلية 
الفوز لكاپيلل����و، ووجود أفضل أجنحة العالم، غياب 

زوجات الالعبني واملنافسون ليسوا في قمتهم.
وسرد هذه األسباب.الفرصة األخيرة لكبار النجوم: 
ج����اء في قمة دواعي التفاؤل بتحقيق نتائج جيدة أن 
املنتخب اإلجنليزي لديه عدد من النجوم الذين يخوضون 
غم����ار التجربة املونديالية للم����رة األخيرة، حيث لن 
يسعفهم عامل السن إلى التواجد في املونديال القادم 
عل����ى األرجح.ويتمتع هؤالء النجوم مبكانة تاريخية 
كبيرة في الكرة اإلجنليزية، ولكنهم لم يحققوا اللقب 
الكبي����ر من قبل، وهو ما يجع����ل من مونديال جنوب 
أفريقيا الفرصة األولى واألخيرة لهم لتحقيق مجد كروي 
غير مسبوق، وهؤالء النجوم هم قائد »االسود الثالثة« 
ستيفن جيرارد جنم وسط ليڤربول، وجنم تشلسي 
فرانك المبارد وزميله قائد املنتخب السابق جون تيري، 
باإلضافة إلى آش����لي كول أحد أفضل من شغلوا مركز 

املدافع األيسر في تاريخ الكرة االجنليزية.
عقلي����ة الفوز لكاپيللو: يش����هد التاريخ التدريبي 
لكاپيلو أنه مدرب يعشق االنتصارات، ويجعل رهانه 
األوحد على حتقيق البط����والت، حيث يتمتع بعقلية 
الفوز دون النظر إلى هوية الفريق املنافس أو األجواء 

الصعبة التي قد يواجهها في بعض األحيان.

أفضل أجنحة العالم: تتمتع قبل أن يتم اس����تبعاد 
ثيو والكوت من قائمة األسود الثالثة في املونديال كان 
اإلجنليز يفتخرون ب����أن لديهم أفضل أجنحة العالم، 
والالفت أن جميعهم يلعبون في الناحية اليمنى، وهم 
وآرون لينون جنم توتنهام، وشون رايت فيليبس العب 
مانشستر سيتي، وثيو والكوت جنم أرسنال الذي مت 
اس����تبعاده، ويتمتع لينون وفيليبس على الرغم من 
قصر قامتهما بالسرعة الفائقة واملهارات االستثنائية 
التي ال تتوافر كثيرا لنجوم الكرة االجنليزية، وسوف 
يكون لهما دور مح����وري في قيادة املنتخب لتحقيق 

نتائج كبيرة في املونديال.
غياب زوجات الالعبني: منذ أن تولى كاپيللو قيادة 
املنتخ����ب االجنليزي قرر أن ينهي ظاهرة »س����يرك« 
زوجات الالعبني، فقد كان لهذه الظاهرة تأثير سلبي 
كبير على اإلجنليز ف����ي مونديال 2006، خاصة أنهن 
يجذبن األنظار واألضواء أكثر من الالعبني أنفس����هم، 
كما قرر كاپيللو منع الهواتف النقالة في املعسكرات، 
ومن����ع أي العب من التفاوض مع أي ناد طيلة فترات 
انشغاله بالواجب الوطني مع املنتخب، وجنح كاپيللو 
في فرض االنضب����اط الذي يش����كل العامل األول في 

منظومة جناح أي فريق.
املنافسون ليسوا في قمتهم: بحسب حتليل »غارديان« 
فإن منتخبات أملانيا وإيطاليا وفرنسا وهي من القوى 
التقليدية في املونديال ليسوا في قمة توهجهم وميكن 
السيطرة عليهم وجتاوز أي منهم في أي دور، ورمبا 
يفشلون في حتقيق نتائج جيدة حتى لو لم يلتقوا مع 
املنتخب االجنليزي، في حني يتمتع كاپيللو مبعرفة 
عميقة بالكرة اإلس����بانية وهو ما يبعث على التفاؤل 
إذا كان����ت هن����اك مواجهة اجنليزية اس����بانية، وقال 
التقري����ر إن اإلجنليز لديهم تاريخ جيد في املواجهات 
مع األرجنتني، ويتبق����ى اخلطر الوحيد في البرازيل، 
وبشكل عام مييل التحليل االجنليزي إلى التفاؤل إلى 
حد جتاهل بعض الفروق الواضحة في املستوى الفني 
للمنتخب االجنليزي مقارنة مع 3 منتخبات على األقل 

وهي البرازيل واألرجنتني وإسبانيا.

صديقات وزوجات العبي إنجلترا ممنوعات من السفر إلى جنوب أفريقيا

»إسبانيا تلعب حاليا أفضل من البرازيل، وأعتقد أنه يجب على منتخبنا التحلي بقدر أكبر من النضج، وهو األمر الذي يحدث دائما 
في املسابقات الكبيرة، ما ينقص إسبانيا هو الفوز بلقب كأس العالم، لكن أمتنى أال يكون في هذه النسخة، وإذا ما وصلت البرازيل 
وإسبانيا إلى النهائي فستكون أفضل مباراة ميكن مشاهدتها حاليا، لو حدث هذا األمر فستكون مباراة تاريخية، والفوز باملونديال 

سيكون له مردود جميل في مسيرتي الشخصية«.

دانيل ألڤيس
مجلة »سوكر إيز اليف« 4 يونيو 2010

واقعية دونغا.. وخيال »السيليساو«
أحمد حسين

انتقادات كثيرة كانت قد رافقت مس��يرة كارلوس كايتانو بليدورن فيري أو »دونغا« 
املول��ود في 31 أكتوبر 1963 م��ن أصول أملانية وإيطالية، من��ذ أن مت تعيينه مدربا خلفا 
لكارل��وس ألبرتو باريرا بعد مونديال 2006، ألنه أظهر في بادئ األمر اختالفا كبيرا في 

العقلية، ما اعتبر تشويها صريحا لتقاليد املدرسة البرازيلية العريقة. 
وبعد لقبي »كوبا أميركا« وكأس القارات وصدارة التصفيات والعودة لقمة التصنيف 
العاملي هدأت العاصفة، وميكن القول إن ثبات دونغا واستقراره في اخليارات واألسلوب، 
أوصل��ت عناصر املنتخب البرازيل��ي ملرحلة هضم كاملة، وهو ما يع��د نقطة الثقل في 

العملية.
إيجابيات دونغا ال تتوقف عند هذا احلد، بل تبتعد بالنظر لنوعية العناصر اجلديدة التي 

أضافت الكثير من الصالبة والتماسك، فقد جلب إيالنو، فيليبي ميلو، راميريس، 
كليبر، سانتوس وأندرسون، أعاد كليبرسون ووضع ثقته بلويس فابيانو 

بعدما أعطى الفرصة كاملة لفاغن��ر الف، كما نزع صفة النجومية 
واس��تبدلها بروح اجلماعية، وهو ما ينم عن ش��خصية قوية 

برؤية دقيقة وفلسفة واضحة املعالم.
كل ذلك ال يخفي اجلوانب السلبية، كما ال ميكن نسيان 

التحديات احلقيقية، بدءا من معضلة الظهير األيس��ر، 
مرورا بضغ��ط رونالدو، أدريانو، رونالدينيو، دييغو 
وغرافيتي، جيلبيرتو سيلفا وألكسندر باتو، كل ذلك 
ضغوط كانت مطروحة على دونغا وجهازه الفني قبل 
ان يقرر استبعادهم.. لذا فإن املسألة ليست بالصورة 
السلسة التي يتصورها البعض.املثالية التي يطلبها 
البرازيليون باقتران النتائج واألداء اخلالب، تبدو 
بعيدة متاما عن واقع برازيل � دونغا، ألنه ورغم 
توافر العناصر الكفيلة بتحقيق ذلك، تظل منهجية 
التنظيم والدفاع احملكم هي أساس النجاح كما أنه 
النمط الذي لطامل��ا احتاجت له الكرة البرازيلية.. 
والتغيير املفاجئ لن يجلب سوى املتاعب، كما كان 

األمر مع باريرا في املونديال األخير.
تقلص الفوارق بني الصغار والكبار أمر بات غير 

جديد في عالم كرة القدم احلديثة، فاالختالف شاسع 
بني البرازيل وباقي املنتخبات، لكن ذلك يظل كالما على 

ورق ميحوه العطاء واحلضور على أرض الواقع. 
ال تهليل وال تهويل � كما كان اإلس��بان، بل فتح ملف 

سريع، عنوانه استعادة املجد الكبير، ومضمونه إجابات عن 
أسئلة منطقية لرجل زرع املنطقية بسالح الواقعية وغير في ثالثة 

أعوام ما لم تغيره الثقافة البرازيلية عبر تاريخها الطويل.
وخاض دونغا مسيرة رائعة العبا بعد تألقه في مركز االرتكاز، خاض 

خاللها 377 مباراة وس��جل 39 هدفا، بني عامي 1980 و2000، قادته بني 10 أندية، 
بينها ثالثة أندية إيطالية )بيزا وفيورنتينا وبيس��كارا( وش��توتغارت األملاني، إضافة إلى 
جوبيلو ايواتا الياباني. ولم تقل مس��يرته الدولية م��ع املنتخب البرازيلي تألقا، إذ طالت 
مسيرته 16 عاما بدأت في 1982 وانتهت في 1998، لعب خاللها 91 مباراة وسجل 6 أهداف، 
وأس��هم في ف��وز منتخب بلده بكأس العالم ع��ام 1994 وكأس القارات 1997، إضافة إلى 
عشرات األلقاب مع كل األندية التي لعب لها، ما صنع منه قائدا طبيعيا، وهذا ما قاده إلى 
تدريب املنتخب البرازيلي عام 2006 على رغم أنه لم يسبق له أن خاض جتربة التدريب 
من قبل.وبدايته مع املنتخب كانت رائعة، إذ حقق الفوز في 4 مباريات من اخلمس األولى، 
وسرعان ما شبهه املتابعون باملدرب الفائز مبونديال 2002 فيليب لويس سكوالري، وعلى 
عكس س��لفه كارلوس البرتو بيريرا، فإن دونغا وضع معايير صارمة لكنها كانت عادلة 

ب��ني جميع الالعبني الذين يحق لهم متثيل البرازيل، فلم يعد االس��م الكبير من الالعبني 
يضمن له مكانا في تش��كيلة دونغا، ولم يعد حجم النادي الذي يلعب له النجم ميثل أي 
أهمية لدونغا، فقط ما يس��تطيع الالعب تقدميه ملنتخب الس��امبا، وهكذا تنقل دونغا بني 
كل ال��دول األوروبية ملتابع��ة الالعبني البرازيليني، إذ وجد العب��ني مثل دانيل كارافاليو 
وفاغنر الف ودودو مع سكس��ا موس��كو الروسي، كما أعطى دونغا أهمية بالغة للنجوم 
احمللي��ني، فحظيت أندية مثل كوريثنيانز وفالمنغو وس��او باولو بعديد من املمثلني لهم 

في املنتخب البرازيلي.
ومن بني »الرباعي الساحر« الذي ضم رونالدينيو وادريانو وكاكا ورونالدو، فإن كاكا 
حافظ على مكانه أساس��يا، وحتى رونالدينيو لم يجد هذا املكان في التش��كيلة األخيرة. 
وعل��ى رغم اعتبار كثيرين أن تش��كيلته كثيرا ما تخلو من النج��وم وأفضل من ميثل 
البرازيل، على غرار تش��كيلته األخيرة للمشاركة في املونديال، إال أنه دائما ما 
يخرس أفواه النقد بنتائج إيجابية وبطوالت عديدة. وعلى مدار السنوات 
الثالث املاضية، حاول دونغا تغيير روح الفريق بالقوة نفسها التي 
أظهرها خالل مسيرته كالعب خط وسط مدافع يتميز بالصالبة 
واإلص��رار أكثر من املهارة، وجن��ح دونغا في بناء فريق ال 
يتمي��ز فيه أي العب بأفضلية عن اآلخرين مبن في ذلك 

كاكا أبرز جنوم الفريق.
ويتميز املنتخب البرازيلي حتت قيادة دونغا بأنه 
متوازن أكثر منه المعا ومشرقا، فال يضم الفريق في 
خط هجومه القوة واملهارة نفسيهما التي كان عليها 
ثالثي الراء )رونالدو وريفالدو ورونالدينيو(، الذين 
قادوا الفريق إلى لق��ب كأس العالم، 2002 ولكن 
كاكا وزميليه املهاجمني روبينيو ولويس فابيانو 
أثبتوا كفاءتهم أيضا، إذ سجل املنتخب البرازيلي 
33 هدف��ا في 18 مب��اراة خاضها في التصفيات.

واألكثر من ذلك أن الدفاع لم يعد نقطة ضعف في 
املنتخب البرازيلي على عكس ما كان عليه الوضع 

في البطوالت األولى لكأس العالم.
وكتب عشاق »السيليساو« رسالة ملدرب جنوم 
الس��امبا هذا نصها: سيد دونغا: نكتب اليك باسم 
املاليني الذين يعش��قون املنتخب البرازيلي بحرارة 
حول هذا العالم م��ن داخل البرازيل وخارجها، وكلنا 
نشترك في شيء واحد وهو: حب البرازيل بكل ما اوتينا 
من قوة. اننا نحب البرازيل بكل جنون ونتنافس في هذا 
احلب على الرغم من ان كثيرا منا من خارج البرازيل، وبات 
مشجعو السليس��او من خارج البرازيل ينافسون البرازيليني 
في حبهم لهذا املنتخب. لقد أمس��ت البرازيل شغلنا الشاغل، نفرح 
عندما تفوز ونحزن عندما تخسر، ندافع عنها بكل قوتنا اذا انتقدها من 
يش��جع املنتخبات االخرى، كثيرا منا يسهر حتى س��اعات الصباح الباكرة فقط 
ليشاهد »السيليساو« لتسعني دقيقة بسبب اختالف الوقت بني البرازيل وكثير من دول 
العالم. فرحنا كثيرا عندما ش��اهدناك حتمل كأس العالم في 1994 وبكينا بحرارة عندما 
خس��رمت في نهائي 1998 وفرحنا من كل ذرة في قلوبن��ا عندما فازت البرازيل في عام 
2002، ثم بكينا من جديد عندما خس��رت البرازيل في 2006. سيد دونغا: نتابع املنتخب 
البرازيلي منذ طفولتنا ونتمنى من كل قلبنا أن يفوز بكأس العالم السادسة في تاريخه، 
ونح��ن نؤمن بامكانياتك، وكلنا ثقة ان همك االول واالخير هو مصلحة املنتخب كمدرب 
له��ذا الفريق، وعهدناك منذ زمن بعيد بأنك حتب البرازيل كالعب وكمدرب، لذلك نتمنى 
منك العمل بجد، ونتمنى ان تقود كتيبة جنوم البرازيل كاكا وروبينيو ولوسيو وفابيانو 

والفيس لتحقيق اللقب السادس«.

قل ما
ودل


