
صرحت عارضة األزياء املثيرة األرجنتينية لوسيانا ساالزار 
الصديقة السابقة لنجم منتخب االرجنتني وبرشلونة االسباني 
ليونيل ميس����ي انها ستوفي بوعدها الذي وعدت به من قبل 
وانها ستتعرى في حال فوز املنتخب االرجنتيني مبونديال 

جنوب افريقيا.
وقالت النجمة ساالزار )30 عاما( لصحيفة »ماركا« االسبانية: 
»قلت ذلك بعد ما أصابني نفس الشعور الذي انتاب مارادونا في 
حالة حتقيق اللقب، وبعد ان نشر كالمي الذي قد صرحت به 
من قبل، سأفعل ما وعدت به.. وأتعرى لو فزنا باملونديال«.

وكانت ساالزار متواجدة قبل شهرين في مدرجات ملعب 
»س����انتياغو برنابيو« معقل ريال مدريد ملتابعة مباراته مع 
برشلونة في »كالسيكو« الدوري اإلسباني ومؤازرة ميسي.

يذكر أن ساالزار التي تقوم أحيانا بالتمثيل والغناء كانت 
قد اختيرت في كأس العالم 2006 كممثلة للفريق األرجنتيني، 
فيما وصفتها اجلماهير التي رافق����ت منتخب »التانغو« في 

مونديال أملانيا ب� »األم الروحية«.
وكان ميسي قد ارتبط لفترة بعالقة عاطفية مثيرة للجدل 
مع ساالزار والتي تكبره بسبعة أعوام قبل ان يتركها ويرتبط 

بصديقته احلالية انطونيال )22 عاما(.
وكان مدرب االرجنتني دييغو مارادونا، قد وعد ايضا من 
قبل انه في حالة فوز املنتخ����ب االرجنتيني مبونديال 2010 

سيتعرى فرحا.
م����ن جانب آخر، أعرب الرئيس البرازيلي لوال دا س����يلفا 
عن س����عادته وارتياحه بقرار األس����طورة مارادونا بالسماح 
لالعبي����ه بااللتقاء بصديقاتهم وزوجاته����م خالل املونديال، 
وقال: »أنا سعيد ومرتاح ان مارادونا سيسمح لالعبيه بذلك 

في املونديال«.
وأضاف لوال: »أمتنى أن يلتقي العبو األرجنتني بصديقتهم 
بكثرة في املونديال كي يدخلوا جميع مبارياتهم وهم مرهقون 

متاما، كما أن أفكارهم ستكون مشتتة«.

االرجنتيني ليونيل ميسي 
مع صديقته الحالية انطونيال 
وفي االطارصديقته السابقة 

لوسيانا ساالزار

صديقة ميسي السابقة: سأتعرى 
إذا فزنا بالمونديال..!

أخبار وأسرار

رونالدو أكثر شعبية من ميسي

جماهير جنوب أفريقيا يتوقعون
فوز البرازيل باللقب

غمرت حمى كرة القدم جنوب أفريقيا من 
كل جانب، وظه����ر التفاؤل واضحا في نظرة 
الرأي العام اإليجابية نحو كأس العالم، تلك 
النظرة التي تلمع بنور األمل، فيما يتوقعون 
من الفريق القومي حتقيق����ه، وهو ما جتلى 
في نتائج آخر بحث استقصائي أجراه فيفا، 
حيث أكدت نتائج اجلزء اخلامس من املسح 
ذي الستة أجزاء ش����يوع حس قوي بالفخر 
في جنوب أفريقيا إزاء اس����تضافة أهم حدث 
كروي في العالم )92%(، وهناك إميان راسخ 
بأن البطولة س����تنجح )86%(، وترقب شديد 

لبداية املنافسات )%86(.
وعند الس����ؤال عن الفريق الذي يشجعه 
الناس خالل البطولة أجاب 63% قائلني »جنوب 
أفريقيا«، وجاء بعدها البرازيل )11%( وإجنلترا 

.)%4(
وانعكست الثقة الكبيرة في الفريق الوطني 
في اإلجابة عن سؤال من سيفوز بالبطولة؟ 

حيث جاءت البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، 
في املرك����ز األول )37%(، بينما جاءت جنوب 
أفريقيا في املركز الثاني )13%( ثم إسبانيا في 

املركز الثالث )%8(. 
وقال 13% إن جنوب أفريقيا س����تصل إلى 
املباراة النهائية، بينما قال 22% إنها لن تتجاوز 

دور املجموعات.
وكان أول العب تتطلع اجلماهير ملشاهدته 
يلعب هو البرتغالي كريستيانو رونالدو )%17(، 
وجاء بعده األرجنتيني ليونيل ميسي )%12( 

ثم البرازيلي كاكا )%10(.
وال شك أن أبناء جنوب أفريقيا يتطلعون 
ملشاهدة كأس العالم 2010، سواء في املالعب أو 
على شاشات التلفاز، حيث خطط 38% ملشاهدة 
أكب����ر عدد ممكن من املباري����ات، بينما ينوي 
29% مش����اهدة كل املباريات بغض النظر عن 
املنتخبات التي تلعب. وفي إشارة واضحة إلى 
أن اهتمام أبناء جنوب أفريقيا لن يقتصر على 

فريقهم الوطني، قال 3% فقط إنهم لن يتابعوا 
إال مباريات منتخب جنوب أفريقيا.

وكما أشارت النسخ السابقة من استطالع 
الرأي، أشارت هذه النسخة أيضا إلى أن معظم 
من ردوا على أسئلة االستطالع يتوقعون أن 
متتد اآلثار اإليجابية، امللموسة وغير امللموسة، 
الستضافة كأس العالم لوقت طويل بعد انتهاء 
البطولة، حيث يرى 89% أن البطولة ستترك إرثا 
باقيا وستتذكرها أجيال متعاقبة، ويشعر %80 
بأنها ستوحد شعب جنوب أفريقيا، بينما يعتقد 
93% أن صورة البلد التي سيراها العالم بأسره 

ستجتذب مزيدا من السياح في املستقبل.
وأجاب عن أس����ئلة هذا االستطالع 1000 
جنوب أفريقي في كل املدن الكبرى واملدن التي 
ستستضيف كأس العالم 2010، ومت تخصيص 
حصص حسب األصل العرقي والسن والنوع. 
وأجري املسح عن طريق مقابالت مباشرة في 

األسابيع من 18 إلى 20 من عام 2010.

جماهير جنوب أفريقيا يشجعون البرازيل بعد منتخب 
»األوالد« ويتوقعون فوز »السيليساو« باللقب

»أمتنى أال تكون كوريا الشمالية مفاجأة املجموعة، يكفي املنتخبان البرتغالي والعاجي.. ال نريد أن تكون كوريا بنفس قوتهما، 
نعلم أننا في مجموعة املوت ولكن صعوبة املجموعة متثل دافعا كبيرا أمامنا لتحقيق نتائج إيجابية والعبور لألدوار النهائية«.

روبينيو
صحيفة »ماركا« اإلسبانية 1 يونيو 2010

 »ديونيزياس« اليونان 
سمير بوسعد

اس��أل من ش��ئت في بالد اإلغريق عن معبد االكروبولوس او هرقل فستجد 
اإلجابة الس��ريعة وال��ى أي جهة تقصدها ف��ي اليون��ان. وإذا أردت قصة حب 

جديدة على ش��اكلة »عقدة اوديب« فاسأل عن املدرب األملاني 
اوت��و ريهاغل النه بكل بس��اطة مقيم في اليونان عند 

ب��الد األس��اطير منذ ع��ام 2001 وصاحب املجد 
املخلد باهدائه »لقب يورو 2004« للش��عب 

الذي عرف ديونيزي��اس »آلهة العنب« 
و»هرق��ل« أس��طورة الق��وة، لكن 

االثنني لم ينجحا مثلما فعل »أديب 
»ديونيزي��اس  او  االغري��ق« 

اليونان« ريهاغل.
ويشابه ريهاغل بعضا 

م��ن مس��يرة أودي��ب 
التي تعن��ي باليونانية 
األق��دام  )صاح��ب 
املتورمة( وقد سمي 
أوديب بهذا االسم 
في األسطورة ألن 
ثقبا  ق��د  والديه 
قدمي��ه بقطع��ة 
مم��ا  معدني��ة 
لت�ورمهما  أدى 
وس�������ماها 
ند  س��ي�غ�م�و
ف��ي  فروي��د 
العقدة  البداي��ة 
ث��م  النووي��ة، 
العقدة  س��ماها 
األبوية. وأعطاها 
اسم عقدة اوديب 
 .1910 ع��ام  ف��ي 

انه  بقوله  معترف��ا 
مبشاعر  يحس  كان 

احلب ألمه ومش��اعر 
وال��ده،  م��ن  الغي��رة 

وألن ريهاغ��ل ل��م يحب 
أباه »أملانيا« مس��قط رأسه 

»املانشافت«  تدريب  ورفضه 
فان��ه فض��ل أم��ه »اليونانية« 

وعشقها ومازال.
ريهاغ��ل م��ن مواليد 9 أغس��طس 

1938 ف��ي إيس��ني األملاني��ة، ويعتبر مع 
مدرب سويسرا اومتار هيتسفيلد وأودو التيك 

وفرانتس بكنباور أفضل املدربني األملان الناجحني.
وجاءت مس��يرته كالعب مع ن��ادي مدينته احمللي روت 

ويس إيسني منذ عام 1960 وحتى عام 1963، وفي عام 1963 انتقل إلى 
هرتا برلني، ولعب حتى عام 1965، وانتقل بعدها إلى كايزرسلوترن، ولعب حتى 

عام 1972، وخاض ريهاغل 201 مباراة في الدوري األملاني.
وفي رحل��ة البحث عن املجد التدريبي، بدأ ريهاغل ع��ام 1974 بالتدريب في 
كيكرز أوفنباخ األملاني، ولكنه تعرض خلس��ارة مذلة أمام بوروس��يا دورمتوند 
0-12، وف��ي ع��ام 1981 أصبح مدربا لڤي��ردر برمين األملاني، 
واستمر حتى عام 1995، وقام بتدريب عدد من الالعبني 
املميزين في تلك الفترة، حيث درب رودي فولر 
وماريو باس��لر، وقاد الفريق إلى الفوز في 
الدوري مرتني في 1988 و1993، ومرتني 
ايضا ف��ي كأس أملانيا، ومرة بكأس 

الكؤوس األوروبية.
وف��ي موس��م 1996/1995 
جترب��ة  ريهاغ��ل  خ��اض 
تدريبية جديدة مع بايرن 
بداية  وبع��د  ميوني��خ، 
بحصوله  جدا  س��يئة 
السادس  املركز  على 
ف��ي ال��دوري، قام 
بش��راء  ريهاغ��ل 
ال�مه�اجم يورغن 
كل��ي��ن�سمان، 
دون ان يص�يب 
م��ع  جن��اح��ا 
»الباڤاري«، فتم 
بكنباور  تعيني 
بدي��ال له، وفي 
 1996 ع�����ام 
م�دربا  أصب��ح 
لكايزرسلوترن، 
وس��اع�ده على 
من  ال�ت�أه���ل 
الدرج��ة  دوري 
الثانية إلى االولى، 
 2000 ع��ام  وف��ي 
ت��رك الفري��ق بحثا 
عن مغامرة اخرى في 
بالد اإلغري��ق منذ عام 
2001 ومازالت مس��تمرة 

حتى اآلن.
ه��ذا ه��و »األس��طورة« 
احلديثة لليونان في سعيه الى 
االنتصار عل��ى مدرب األرجنتني 
دييغ��و مارادونا وكتيب��ة »التانغو« 
و»نتف« النس��ور النيجيري��ة، وايقاف 

االوروغوياني دييغو فورالن.
ال تس��تب��ع�دوا هذا الن��ه انتصر في مع�ركة 
ك��أس أوروبا ف�ي الب��رتغال، واس���ألوا عنه البرازيلي 
لوي��ز فيلي���ب س��كوالري والبرتغالي��ني. وال تس����ألوا ي��ونانيا 

ب�عدها.

قل ما
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