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مارادونا.. ولحية كاسترو

كلينتون يتمنى المشاركة في المونديال بسبب »الحذاء البني«

سمير بوسعد
من أحياء النوس احدى ضواح��ي بيونس آيرس الفقيرة الى منصات املجد 

والش��هرة.. ومن اضواء الكاميرات وحديث النق��اد الى غرف االنعاش 
والعالج من املخدرات.. سنوات طويلة مرت بحياة »االسطورة« 

االرجنتينية دييغو مارادونا جعلت منه الش��خصية االشهر 
ف��ي بالد »التانغو« متخطيا ف��ي حلظات كثيرة ذكريات 

ومواقف ايفيتا بايرون زوجة الديكتاتور االرجنتيني 
الس��ابق خوان بايرون، التي رحلت وهي تردد »ال 

تبكي من اجلي يا ارجنتينا«.
فمارادونا دخل في سجال وشغب مع هرم 

كرة الق��دم العاملية )فيفا( ورئيس��ها احلالي 
السويس��ري جوزيف بالتر، وتصريحات 
ابن االرجنتني النارية التي هزت اركان البيت 
الدولي في زيوريخ، مما حرمه من الكثير 
من االشادات به وحتييده عن املناسبات 
الرمزية واالحتفاالت السنوية ل� »فيفا« 
لكن ذلك لم مينعه من س��رقة اضواء 
الشهرة مجددا من خالل تبنيه ملسيرة 
الثوري ارنستو تشي غيفارا وزياراته 
املتكررة للرئيس الكوبي السابق فيدل 
كاسترو حتى بات االثنان وجهان لعملة 
واحدة في محاربة الس��لطة املطلقة 

في العالم.
مارادونا االسم االكثر ملعانا على 
خارطة الرياضة العاملية، والرسم االكبر 
مساحة على جدران االرجنتني، طغى 
حضوره على جدران االحياء الفقيرة 
في جنوب افريقيا، وعندما يجتمع عدد 
من انصار منتخب »االوالد« ينظرون 
الى جدار قدمي مرسومة عليه صورة 
مارادونا قبل ان يلعبوا كرة القدم حفاة 
احيانا، ويسددون على مرمى نصب من 
عوارض قدمية بال ش��باك تاركني العناء 

ملخيلتهم الى السماء عندما يسجل احدهم 
هدفا في املباراة ليتذكروا مارادونا ومسيرته 

كعنوان عريض لهم يشحذ هممهم ويعتبرونه 
ايقونة ال تنسى.

وآخر صرعات مارادونا إطالق حليته التي 
شابهت كثيرا حلية كاسترو بشيبها وبسوادها، 

في صورة اعطت جمالية لالعب كان يشيب امامه 
اعتى املدافعني وترتعد فرائص اقوى احلراس عندما 

ينطلق بالكرة، وها هو اليوم ب� »لوك جديد« حامال على 
كتفيه مسؤولية كبرى في الوصول ب� »التانغو« الى منصة 

التتويج في املونديال بعد غياب عنها منذ مونديال املكسيك عام 
1986، عندما قهر االملان في نهائي مثير، لكنه شرب من الكأس نفسها 

وامام »املانشافت« ايضا، بعد ان انتزعوا الكاس في مونديال ايطاليا عام 1990، 
وبكى مارادونا بحرقة الطفل الذي تخطف منه لعبة كان يتسلى بها.

هذا هو مارادونا االنسان الذي توج في »ليلة امللك« ببرنامجه الشهير وبذكراه 
التي ال تنسى في نابولي االيطالي حيث احيا فريقا فقيرا وحوله الى فريق غني 
بالقابه وطموحاته، ووضعه على سدة الكرة االيطالية واالوروبية، مانحا 
املدينة االيطالية فرحة ال تنسى، حتى قال احدهم عندما توج نابولي 
بلقب »الكالتشيو« خالل زيارته الحدى املقابر »افرحوا اآلن 

وارتاحوا فمارادونا اهدانا اللقب للمرة االولى«.
هذه ش��هرة الالعب واالنسان واملشاغب واملدرب 
املشاكس وصاحب الصراعات مع الطليان والفضائح 
التي الحقته طويال وشرعية الزيجات التي كشفت 
خباي��ا كثيرة من حياته اخلاصة حتى وقع في 
براثن تعاطي املخدرات وعرض حياته للخطر، 
واستمر في املعاناة 6 اعوام قبل ان »ينظف« 
من التخدير. عاد مجددا الى ساحات الرياضة، 
معبرا عن حبه وشغفه بالكرة وناديه السابق 
ب��وكا جونيورز الذي ش��جعه بحرارة 
بسيجاره الكوبي وبدانته املخيفة، وجتاوز 
كل االزمات الت��ي عصفت به، ليكون 
الدائم لالرجنتني واملنافس  الس��احر 
البرازيلي  السوداء  للجوهرة  االبدي 
بيليه، عب��ر التصريحات النارية في 
مناس��بات كثيرة، ورده الالذع على 
انتقادات »امللك«، مما يجسد احلالة 
العدائية املستمر بني راقصي »التانغو« 

و»السامبا«.
ومارادونا جنح في مجاراة جنوم 
كبار في اللعبة، فهو ليس مثل بيليه 
او بكنباور او دي ستيفانو فحسب، 
لكنه تف��وق عليهم حتما في احتالل 
العناوي��ن العريض��ة ف��ي صفحات 
الصح��ف، وش��غل العال��م مبواهبه 
ومشاكله، وحتما سيتذكر اجلميع انه 
ذلك الالعب الذي ربح العالم بعبقريته 
وخس��ر نفسه بسبب املخدرات وابتعد 
عن مالعب كرة القدم مرغما بعدما خدر 
هذا املنش��ط اسلوبه وفنه ونقله من امام 
مرمى كرة القدم الى رهبة القضاة واحملاكم 

واروقة املستشفيات واملصحات.
دافع مارادونا عن الوان ارجنتينوس جونيورز 
وبوكا جونيورز وبرش��لونة االسباني ونابولي 
االيطالي ونيولز اولد بوي��ز، والقابه: كأس العالم 
للشباب عام 1979، كأس االمم القارية )انتركونتيننتال( 
ع��ام 1993، قاد فريقه نابولي االيطالي الى الفوز بكأس 
االحت��اد االوروبي عام 1989، والى الف��وز ببطولة ايطاليا 
عامي 1987 و 1990، وكذلك الى الفوز بكأس ايطاليا عام 1987، 
كما قاد بوكا جونيورز الى الفوز ببطولة االرجنتني عام 1981، وتوج 
مع برش��لونة بكأس اسبانيا عام 1983، وفاز بلقب هداف الدوري االيطالي عام 

1988، وخاض 88 مباراة دولية سجل خاللها 33 هدفا.

قل ما
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كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

الثالثاء 1  يونيو  2010  

أخبار وأسرار

بنزيمة ..المصائب 
ال تأتي فرادى

تتوالى املصائب واألزمات على النجم الفرنسي كرمي 
بنزمية احملترف في صفوف ريال مدريد اإلسباني، 
حيث رفع محام���و الالعب دعوى انتحال هوية بعد 
ظهور اسم بنزمية في حتقيق أمني ضد الدعارة على 
اإلنترنت بجزيرة »الرونيون« الفرنسية الواقعة في 
احمليط الهندي. ورفع احملامون الدعوى بعد علمهم 
بقيام أحد مستخدمي شبكة اإلنترنت بإرسال صور 
خادشة للحياء لطالبة في ال� 14 من عمرها حتت اسم 
كرمي بنزمية. وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم والدي 
الفتاة بشكوى من احتمال وجود جرمية إرسال مواد 
جنسية عبر اإلنترنت. واكتشف الوالدان أن احملادثات 
بني ابنتهما واملدعو كرمي بنزمية قد وصلت إلى أعلى 

درجات التقارب بينهما، حتى وصل األمر إلى قيامه 
بإرساله صورا خادشة للحياء للفتاة. وذكرت صحيفة 
»ل���و جورنال دي ليل دي الرونيون« أن الش���كوى 
أدت إلى قيام النيابة العامة بفتح حتقيق مبدئي في 
الواقعة.وبالفع���ل، كان من املقرر أن يقوم احملققون 
باس���تجواب بنزمية خالل لقاء فرنس���ا الودي أمام 
الص���ني، وهي املباراة التي تق���ام في ال�4 من يونيو 
اجلاري.يذكر أن مدرب فرنس���ا رميون دومينيك لم 
يستدع كرمي بنزمية للمشاركة في املونديال، كما أن 
بنزمية من الالعبني املتورطني في فضيحة جنسية 
مع إحدى فتيات اله���وى القاصرات برفقة مجموعة 

من جنوم الكرة الفرنسية.

شهد اجتماع رئيس الواليات املتحدة األميركية باراك أوباما بالالعبني في البيت األبيض حضور الرئيس االسبق 
للواليات املتحدة بل كلينتون الذي أبدى إعجابه الشديد مبالبس العبي منتخب بالده قائال »أمتنى أن أشارك في 
كأس العالم بس�بب احلذاء البني الذي يرتديه العبو املنتخب، إنه األكثر أناقة بني كل أحذية الرياضيني«. ومتنى 
كلينتون الرئيس الفخري مللف اس�تضافة أميركا ملونديال 2018 أن ينجح بوب برادلي املدير الفني للواليات 

املتح�دة األميركية والعبوه في حتقيق نتائج إيجابية في املونديال. وكان أوباما قد طالب العبي منتخب بالده ب� 
»بذل أقصى جهد لهم« خالل مش�اركتهم في كأس العالم، وقال أوباما إنه يتمنى أن يدرك كل منهم قيمة »متثيل 
ب�الده في منافس�ات كأس العالم«. وتلعب أميركا ف�ي املجموعة الثالثة من كأس العالم م�ع منتخبات إجنلترا 

واجلزائر وسلوڤينيا.

أعل���ن مكتب املطرب���ة وعارض���ة االزياء 
البريطانية ش���يريل كول عبر وسائل اإلعالم 
أنها بدأت اإلجراءات القضائية لطالقها من جنم 
نادي تشلس���ي ومنتخب اجنلترا آشلي كول 
بسبب ما اسمته »تصرفاته غير املعقولة«. يأتي 
هذا القرار بعد زواج دام قرابة أربع س���نوات 
ويؤكد التكهنات التي ظلت تستعر على صفحات 

»التابلويد« الشعبية منذ زمن.
وقال املكتب إن املغنية سلمت ملف قضيتها 
الى محكمة لندن العليا وإنه يتوقع إلجراءات 
الط���الق أن تكتمل قبيل بدء منافس���ات كأس 
العالم في 11 اجلاري. وتبعا لتقارير الصحافة 
البريطانية، فإن املغنية »املليونيرة« ال تسعى 
للحصول على أي أموال من زوجها »املليونير 
أيضا« املتهم بأنه أقام سلسلة طويلة من العالقات 
غير املشروعة مع عدد من حسان العالم. ويذكر 
أن النجمني التقيا أول مرة في العام 2004، وفي 
العام التالي طلب يدها عندما كانا يستمتعان 
بعطلة في دبي ثم تزوجا في يوليو 2006، لكن 

الزواج بدأ مشواره الى االنفصال منذ نهايات 
العام نفسه عندما زعمت موديل تدعى بروك 
هيلي أنها ارتبطت مع���ه بعالقة عابرة. وفي 
مطلع عام 2008 زعمت مصففة شعر تدعى اميي 
والتون لصحيفة »صن« أنها أيضا لديها جتربة 
عاطفية معه، وبلغ األمر ذروته في فبراير املاضي 
عندما خرجت صحف التابلويد مبا أسمته »لغز 
الصور العارية«. ووضعت املوضوع في إطار 
ما اعتبرته »فضيحة جنسية كروية أخرى«، 
في إش���ارة الى متاعب كابنت تشلس���ي وقائد 
املنتخب االجنليزي س���ابقا جون تيري الذي 
ت���ورط � رغم زواجه � ف���ي عالقة مع صديقة 

زميله الكروي وين بريدج السابقة.
وقالت الصحف إن صورا عارية آلشلي كول 
أرس���لت الى الهاتف احملمول اخلاص بإحدى 
»موديالت الصدر العاري« وتدعى سونيا وايلد، 
ونقلت عن هذه األخيرة قولها إنها تلقت صور 
 ،»SMS« النجم الكروي الشهير عاريا مع رسائل

فردت امبا هو أحسن.

ش�ير يل
 تقرر الطالق من زوجها آشلي كول


