
 " أن أرتدي القميص رقم 9 في املنتخب البرازيلي خالل كأس العالم شيء رائع ومسئولية أعتبرها جميلة، ألنه طاملا ارتدى 
هذا الرقم العبون عمالقة أمثال رونالدو وكاريكا،كنت على أعصابي وانتظر بفارغ الصبر اعالن قائمة املنتخب، وعندما مت االعالن 

ووجد أسمي ضمن املختارين فرحت واعتبرتها مكافأة عن ادائي في الفترة املاضية".
لويس فابيانو
صحيفة سبورت االسبانية  15 مايو 2010

تعتزم املطربة االجنليزية ڤيكتوريا بيكام زوجة العب كرة القدم االجنليزي 
الش���هير ديڤيد بيكام القيام بتجربة حمل رابعة في أعقاب كأس العالم.ونقلت 
مجلة "نيو" البريطانية عن مصدر مقرب من عائلة بيكام قوله: "ڤيكتوريا وديڤيد 
يتمني���ان إجناب طفلة.. فهو يرغب في املزيد م���ن األطفال ".وتتمنى ڤيكتوريا 
"35 عاما" أن ترزق هذه املرة بطفلة كما أن أبنائها الثالثة الذكور سعداء بخطط 

والديهم ويتمنون أن تكون لهم شقيقة صغيرة.
وكانت ڤيكتوريا قد أكدت أنه سيكون بوسع زوجها الذهاب إلى كأس العالم 
2010 عل���ى رغم معاناته من إصابة في وتر أكيليس وغيابه املنتظر عن املالعب 
طوي���ال. وعلى الرغم من أن ڤيكتوريا لم توضح أن إصابة بيكام س���تمنعه من 
املش���اركة، فإن املؤك���د أن وجود الالعب اإلجنليزي س���يكون من أجل املؤازرة 
املعنوية ملنتخب بالده خالل منافسات املونديال. وأضافت ڤيكتوريا "كل الالعبني 
في إجنلترا وميالن يقفون بجوار الالعب ويؤازرونه من أجل العودة سريعا إلى 

املالعب".ويلعب بيكام للوس أجنليس غاالكسي األميركي، لكنه تعرض لإلصابة 
عند وجوده على سبيل اإلعارة في صفوف ميالن اإليطالي.وقالت زوجة بيكام 
املوجودة في مؤمتر خيري متعلق بهوليوود "لقد تركته في املنزل، ولذلك فإنه 
يقوم ببعض الواجب���ات املنزلية.. أمر رائع أن يكون موجودا في املنزل.. وإنه 
سعيد بذلك". وكان فابيو كابيللو قد رفض انضمام بيكام للجهاز الفنى ل�"األسود" 
خالل كأس العالم. وقال كابيللو ف���ى تصريحات لصحيفة ميرور اإلجنليزية: 
"بيكام س���يتواجد مع الفريق فى كأس العالم، ولكنه لن ينضم للجهاز الفنى"، 
وأضاف: "ال ميكن أن يقوم مبهام املدرب، س���نعتمد عليه لتحفيز الالعبني، ألنه 

عنصر مهم فى الفريق".
وتاب���ع امل���درب اإليطالى: "لقد اخت���ار بيكام أن يكون معنا ب���داًل من قضاء 
إجازته، ووجوده أيًضا له أهمية كبيرة فى دعم ملف إجنلترا للترش���ح لكأس 

العالم 2018".
انته���ت املطربة اللبنانية نانس���ي عجرم من 
تصوير إعالن جديد لصالح ش���ركة املشروبات 
الغازي���ة "كوكا ك���وال" التي تروج له���ا قبل أيام 
في بيروت.وهي بعنوان "ش���جع بعلمك". يذكر 

انها األغنية الترويجية الرس���مية لكأس العالم 
2010 وتؤدي فيها نانس���ي غن���اء املقطع باللغة 
العربية ويشاركها ألول مرة فنان صومالي يدعى 

"كنعان".

تغني »شجع بعلمك«.. 
األغنية الترويجية لكأس العالم

أخبار وأسرار

األحمق »دومينيك«.. عدو الشعب الفرنسي
أحمد حسين

»الرج��ال اربعة انواع، رجل يدري ويدري أنه ي��دري فذاك عالم فخذوا عنه، ورجل 
ي��دري وه��و ال يدري أنه يدري فذاك ناٍس فذكروه، ورج��ل ال يدري وهو يدري أنه ال 

ي��دري، فذاك طالب فعلموه، ورجل ال يدري وال ي��دري أنه ال يدري فذاك أحمق 
فارفضوه«.

والنوع االخير يجسده مدرب املنتخب الفرنسي رميون دومينيك 
حيث لم متر على الكرة الفرنسية فترة عصيبة، مليئة بالفضائح 

واالنعكاسات السلبية التي تس��بق بطولة كبيرة بحجم 
كأس العالم، كالتي مر ومير بها منتخب الديوك حاليا، 

وفي حني انها تقض مضاجع الفرنس��يني، اال أنها 
مصدر ارتياح لشخص واحد، دومينيك الرازح 

حتت ضغط ورمبا بغض وكره ش��ديدين من 
كل فئات الشعب الفرنسي.

وبدءا من يد االسطورة تييري هنري 
الذي قادت ملسته الى تسجيل هدف التعادل 
ضد ايرلندا في ملحق التصفيات، وبالتالي 
ضمان التأهل الى النهائيات، ومرورا 
مبطالب واسعة النطاق برحيل دومينيك 
قبل النهائيات، نهاية بفضيحة زاهية، 
الفتاة التي أوقعت في شباكها عددا 
من جن��وم املنتخب على رأس��هم 
فران��ك ريبيري وك��رمي بنزمية.
وحتى من دون هذه الفضائح فان 
رحلة التصفيات كانت مريرة، ورغم 
كل ذلك يعي��ش الواهم واالحمق 
دوميني��ك، الذي ال ي��دري انه ال 
يدري، ورمب��ا يصرح بان الفوز 
بكأس العالم في متناول الديوك.

اليوم  الفرنس��يون  يتس��اءل 
بص��وت عال: »ما الذي فعلناه كي 
نستحق دومينيك؟ ما هي اجلرمية 

الت��ي ارتكبناها؟«، قبل أن يوافقهم 
العالم متسائلني: »ما الذنب الذي اقترفه 

الفرنس��يون كي يظ��ل دومينيك في 
منصبه بع��د كارثة يورو 2008، وبعد 

املباريات املخزية التي لعبها املنتخب في 
تصفيات كأس العالم؟! فهذا الرجل الذي قال 

عنه العب ارسنال السابق روبرت بيريس 
انه »غير كفء« وش��اركه رأيه كل فرنسي 

بع��د أن طلب يد زوجته على الهواء مباش��رة 
في التلفزيون، في أعقاب أس��وأ هزائم مني بها 

املنتخب الفرنسي في تاريخه.
كل فرنس��ي يعرف أن العروض الرائعة التي أهلت 

املنتخ��ب للوصول الى املباراة النهائية في مونديال 2006 
)وحفظت ماء وجه دومينيك(، كانت نتيجة جهود العبيه الكبار 

الذين اختاروا الفريق م��ن البداية، واختاروا أيضا التكتيكات التي 
يلعبون بها رغما عن أنف مدربهم الذي ال حول له وال قوة، وذلك منذ دور 

ال� 16 لتلك البطولة فصاعدا. وال ميكن أن يضم خط هجوم املنتخب الفرنس��ي جنوما 
بوزن بنزمية وهنري وأنيلكا وريبيري وغوركييڤ ومالودا، ثم يعاني بش��دة من أجل 
احراز هدف وحيد في مرمى جزر فارو..لكن مهما فعل الفرنس��يون فسيظل دومينيك 

يقود منتخبهم على االقل خالل فترة املونديال.
كان دومينيك العبا ناجحا، بعدما برز مدافعا مع ليون، مس��قط رأس��ه، على رغم انه 
ينحدر من جذور اس��بانية كاتالونية، اذ هاجر والده اس��بانيا ف��ي ظل حكم الديكتاتور 
فرانشيس��كو فرانكو. ومثل دومينيك منتخب بالده في 8 مناس��بات خالل عقد 
الس��بعينيات، وأحرز كأس فرنسا مع ليون وبطولة الدوري مع كل من 
ستراسبورج وليون. واشتهر بصالبته الدفاعية، عكستها شخصيته 
القوية والصلبة، مثلما اش��تهر في مطلع مسيرته التدريبية 

مع موليوز وليون رجال نظاميا وعصاميا.
التصق اس��مه على مدى 11 عاما بتدريب منتخب 
فرنسا للشباب، اذ لعب دورا كبيرا في تخريج العديد 
من النجوم الى املنتخب االول.وكان خيارا مفاجئا 
عندما عينه االحتاد الفرنسي مدربا للمنتخب، 
في 12 يوليو 2004، لكنه كان يوما سعيدا له، 
اذ يؤمن دومينيك بشدة بحظوظ االبراج 
ومعاني االشارات، التي ال يعتبر ايا منها 
صدفة، فتاري��خ تعيينه مدربا كان في 
اليوم نفسه التي ولدت فيه ابنته االولى، 
وايضا في يوم الذكرى السادسة على 
فوز فرنسا بكأس العالم، وهكذا بدأ 
يربط ادارته للمنتخب، مثيرا الكثير 
من اجلدل، فه��و أعلن في احدى 
املناس��بات ان��ه ال يفضل اختيار 
الالعبني من برج »العقرب«، وايضا 
ال يحب��ذ اختيار أكثر من العبني 
اثنني من برج »االسد«، وبالتالي لم 
يشارك أي العب من برج »العقرب« 
ف��ي موندي��ال 2006، وأبرزهم 
روبرت بيريس، فيما متس��ك ب� 
»االسدين« تييري هنري ووليام 
غاالس، فتسببت هذه املزاجية في 
ادارة املنتخب بتلطيخ صورته في 
االعالم احمللي ونفور الالعبني وجنوم 
الفريق، فلم يكن مستغربا ان يعلن 
كل من زين الدين زيدان وليليان تورام 
وكلود ماكاليلي اعتزالهم الدولي بعد نحو 
شهر على تعيينه، وزادت حدة النقد بعدما 
عانى املنتخب أمام البوس��نة في املباراة 
االولى حتت ادارته في أغس��طس 2004. 
وبعدها بسنة كاملة ازدادت أحوال املنتخب 
سوءا، اذ قبع منتخب »الديوك« في املركز الرابع 
ضمن مجموعة قوية حوت ايرلندا وسويس��را 
واسرائيل في تصفيات كأس العالم، علما بأن االول 
فقط يتأهل تلقائيا الى النهائيات االملانية، فيما يخوض 
الثاني ملحقا.لكن 4 أيام في أغسطس 2005 غيرت مصير 
دومينيك، اذ عدل كل م��ن زيدان وتورام وماكاليلي عن قرار 
اعتزالهم، لتتغير حظوظ املنتخب، اذ تألق الثالثي وجنح املنتخب في 
جن��ي 10 نقاط من املباريات االربع االخيرة ليتصدر املجموعة ويتأهل الى 
النهائيات، على رغم االش��اعات عن خالفات عميقة بني زيدان ودومينيك، وفي مونديال 
2006، وعلى رغم أن الفريق لم يحظ بترش��يح اخلبراء، فانه بعد بداية مهتزة، جنح في 

الوصول الى املباراة النهائية، التي خسرها بركالت الترجيح أمام ايطاليا.

ڤيكتوريا بيكام 
تتحضر لحملها الرابع عقب كأس العالم

قل ما
ودل

36
من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
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االثنين 31  مايو  2010  

نانسي 

على رأس حسناوات كأس العالم

كالنسي

لن تخلو »كأس العالم« من العنصر النس����ائي 
وخاصة زوجات وصديقات جن����وم كرة القدم فقد 
مت اختي����ار 7 من هؤالء احلس����ناوات من صديقات 
العبي اشهر 7 منتخبات لعمل كليب ترويجي مدته 
3 دقائق.. وكان في مقدمة احلسناوات آبي كالنسي 
صديقة بيتر كراوش الت����ي ترتدي مالبس الفريق 
البريطاني.. وتلتها عارضات لبقية املنتخبات من 
فرنسا واملانيا واالرجنتني والبرازيل وتعتبر كالنسي 
عارض����ة أزياء بريطانية من مواليد 10 يناير 1986، 
حصلت على العديد من اجلوائز في مجال عروض 
املالبس الداخلية، لكن الشهرة احلقيقية جاءت سنة 
2006 بعد الكش����ف عن ارتباطها بعالقة غرامية مع 
واحد من أب����رز العبي كرة القدم في بريطانيا وهو 

بيتر كراوش. وفي عام 2007 حلت آبي في املركز 37 
في قائمة مجلة FHM للنساء األكثر إثارة في العالم، 
وفي عام 2009 قفزت إلى املركز الثاني عشر قبل أن 
تقفز مجددا إلى املركز العاشر في قائمة هذا العام.

وكانت كالنس����ي قد قررت االستغناء عن جميع 
العروض التي قدمتها لها دور االزياء ومنتجو العطور 
في الواليات املتحدة.. اما الس����بب فهو عدم قدرتها 

على العيش بعيدا عن صديقها »كراوش«.
وكانت »ابي كالنسي« قد تلقت العديد من العروض 
من ال����وكاالت االميركية في اعقاب اش����تهارها بعد 
مسلسل »اجلميلة والوحش«.. لكنها قررت مغادرة 
الوالي����ات املتحدة.. وقالت اب����ي إن املهم عندها هو 

احلب والعودة الى صديقها.


