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 وسائل اإلعالم تبرز اللحظات السعيدة والمثيرة للجدل في حياة الالعبين
 بعد انتهاء عام ٢٠١٠، وبزوغ 
شـــمس ٢٠١١ اليـــوم ابـــرزت 
وســـائل االعالم ابرز فضائح 
٢٠١٠ اخلاصة بنجوم الرياضة 
العامليني الذين مألت فضائحهم 
الصفحات االولى في الصحف 
العامليـــة. وجـــاء ٤ من العبي 
املنتخب اإلجنليزي لكرة القدم 
ضمن قائمة أشهر اخليانات في 
عام ٢٠١٠، هم: واين روني العب 
مان يونايتد اإلجنليزي، وأشلي 
كول العب تشلسي اإلجنليزي 
أيضـــا، وزميلـــه بالفريـــق 
وقائد «البلـــوز» جون تيري، 
وآخرهم ويلشير العب أرسنال 
اإلجنليزي. واعتلى جون تيري 
قائد املنتخب اإلجنليزي قائمة 
فضائح الرياضيني في ٢٠١٠ بعد 
خيانته املزدوجة لزوجته مع 
صديقة رفيقه باملالعب واين 
بريدج العب مانشستر سيتي 
اإلجنليزي، والتي دفع تيري 
ثمنها غاليا بخسارة شارة القائد 
في املنتخب اإلجنليزي. وفي 
املرتبة الثانية أشلي كول العب 
تشلسي اإلجنليزي، الذي خان 
زوجته املطربة املعروفة شيريل 
تويدي، وهي اخليانة التي أدت 
في النهاية إلى فراق بني االثنني 
بعدما عاشا قصة حب طويلة 
توجت بالزواج ملدة عامني فقط 
حتى مت اكتشاف اخليانة.وجاء 
واين روني ليكمل مسلســـل 
اخليانات الـــذي ال ينتهي في 
املنتخب اإلجنليزي، بعدما قضى 
الليالي احلمراء مع عاهرة تدعى 
أثناء حمل  جينفر تومبسون 
زوجته كولني في ابنهما كاي. 
واختتم الشاب جاك ويلشير 
العب أرسنال اإلجنليزي خيانات 
٢٠١٠، بعدما دخل في عالقة مع 
راقصة خليعة، حسبما ذكرت 
صحيفة «ذا صن» البريطانية 
واسعة االنتشار، والتي قالت 

ســــعيدا للعديد من جنوم كرة 
القدم، ســــواء على املستويني 
العربي والعاملي، وحتديدا فيما 
يتعلق باجلوانب الشــــخصية 
بالنسبة إليهم. شهد عام ٢٠١٠ 
دخول مجموعــــة من الالعبني 
عش الزوجية وإجناب البعض 
اآلخر األوالد، األحداث التي كان 
جميعها حديث وسائل اإلعالم 
املختلفة. واهتمت وسائل اإلعالم 
املصرية أيضــــا بخبر خطوبة 
جنــــم املنتخب املصــــري عماد 
متعب وملكة جمال مصر يارا 
نعوم، حيث مت إعالن اخلطوبة 
بعد سلسلة من الشائعات التي 

انتشرت حولهما.
  من جانب اخر، وبعد تأهل 
املنتخب اجلزائــــري لفعاليات 
كأس العالــــم األخيرة بجنوب 
افريقيا ٢٠١٠، أعلن عنتر يحيى 
قائد «اخلضر» زواجه بشقيقة 
زميله كرمي زياني، ومت على إثره 

إن الالعـــب الصغير ذهب من 
خلف صديقته ليمارس اخليانة 
الراقصـــة. وأضافت أن  مـــع 
ويلشير تبادل الرسائل املثيرة 
مع الراقصة جيسيكا جيسن، 
والتقاها للمرة األولى في ناد 
ليلي بلندن في أغسطس املاضي 
عندمـــا كان يحتفل بالفوز في 
مباراة، وسألها إن كانت تريد 
كأســـا من اخلمر، وانتهى هذا 
اللقاء بسهرة حمراء في منزل 

أحد أصدقائهما.
  وكانت فضيحة تورط العبي 
منتخب فرنسا فرانك ريبيري 
وكرمي بنزمية وايفرا مع ساقطة 
شابة تدعى زاهية قبل انطالق 
مونديال ٢٠١٠ الصيف املاضي 
ابـــرز الفضائح املثيرة للجدل 

خالل العام املاضي.

  اللحظات السعيدة

املقابل جاء عام ٢٠١٠    وفي 

االحتفال بزفاف يحيى، وكذلك 
التأهل للمونديال بحضور جنوم 
املنتخــــب اجلزائري.كما دخل 
النجــــم اجلزائري نذير بلحاج 
القفص لذهبي وسط أجواء كبيرة 
حولت شوارع وهران الشرقية 
إلى ساحات ممتلئة باملعجبني 
وأنصار املنتخب الوطني الذين 
جاؤوا من كل مكان ليشاهدوا 
أحد جنوم «محاربي الصحراء» 
وهو يودع حياة العزوبية، ما 
جعل الســــلطات احمللية توفر 
حماية أمنية خاصة لبلحاج منذ 
انطالق موكب السيارات وصوال 

إلى قاعة األفراح.
  وفي عام ٢٠١٠، توجه حارس 
مرمى األزرق والقادسية نواف 
اخلالدي إلى األراضي السعودية 
برفقة أسرته لعقد قرانه بإحدى 

كرميات األسر السعودية.
  واستحوذ خبر إجناب املصري 
محمد زيدان احملترف في صفوف 

بوروسيا دورمتوند األملاني طفال 
من صديقته األملانية ســـتينا، 
اهتمام جميع وسائل اإلعالم، 
ســـواء األملانيـــة أو املصرية، 
وقرر منح جنله آدم اجلنسية 
الدمناركية، مسترجعا الذكريات 
اجلميلة التي عاشها مع صديقته 
األملانية هناك منذ أن كان العبا 
بأحد األندية الدمناركية وحتى 

وصوله إلى الدوري األملاني.
العاملي،    وعلـــى الصعيـــد 
دخل الهولندي شـــنايدر عش 
الزوجية بعد أن حصل منتخب 
بالده على املركز الثاني في كأس 
العالم ٢٠١٠، حيث عقد الزفاف 
فـــي مدينة ســـيينا اإليطالية 
بحضور مجموعة من النجوم، 
في مقدمتهم البرتغالي جوزيه 

مورينيو.
  كما تزوج البرازيلي ألكسندر 
باتو مهاجم ميـــالن اإليطالي 
املمثلة ســـتيفاني بريتو (٢٢ 
عاما) قبل ان ينفصال مؤخرا.

واعتنقت صديقة األملاني املنحدر 
من أصل تركي مسعود أوزيل 
اإلسالم، وذلك قبيل انطالق كأس 
العالم، حيـــث ذكرت صحيفة 
«بيلد» األملانية واسعة االنتشار 
على موقعها اإللكتروني وقتها 
أن ماريا كونر ترتبط بأوزيل 
منذ فترة، وذلك قبل ان ينفصال 

مؤخرا.
  وصالح اإلجنليـــزي واين 
روني زوجته وقام بعمل رحلة 
في البحـــر الكاريبي من أجل 
تعويض أسرته عن املشكالت 
واالضطرابات التي تسبب بها، 
بعدما انكشـــفت عالقته بفتاة 
ليل، قبل ثالثة أشـــهر تقريبا، 
وكادت حينهـــا تنهي عالقته 
بزوجته، لكن مبرور األيام عادت 
ثقة كولـــني بزوجها روني من 
جديد فأسدل الستار على تلك 

املشكلة. 

 روني وكول وتيري وريبيري وجوفو وبنزيمة أصحاب أشهر الفضائح في ٢٠١٠

  بيكام وزوجته يعامالن معاملة الملوك
 صحيفة «بيبول» اإلنجليزية:

 «ماركا»: نادال أفضل من كاسياس وتشافي

 نشــــرت صحيفة «ذا بيبول» اإلجنليزية صورا 
للنجــــم اإلجنليزي ديڤيد بيكام وزوجته ڤيكتوريا 
وأوالدهما الثالثــــة وهم يخرجون من منصة مطار 
هيثرو اللندني واملخصصة للملكة إليزابيث وباقي 
أفراد العائلة املالكة البريطانية فقط. واحتاج بيكام 
إلى تصريح خاص من السلطات املختصة الستخدام 
هذه املنصة في كل مرة يسافر فيها إلى لندن قادما 

من مكان اقامته في الواليات املتحدة األميركية. 
  واخلدمة عبارة عن النزول من الطائرة وركوب 

سيارة خاصة تأخذهم إلى املنصة امللكية واالنتظار 
فترة وجيزة جدا حتى تصل حقائبهم ومن ثم اخلروج 
من بوابة خاصة ليجدوا سيارة ليموزين بانتظارهم 
دون احلاجة للوقوف في طابور لفحص وثائق السفر 

أو ألي سبب كان. 
  يذكر أن عائلــــة بيكام تدفع ٣٠٠٠ جنيه عن كل 
شخص في سبيل احلصول على هذه اخلدمة، وبحسبة 
بسيطة يدفع بيكام ١٥٠٠٠ جنيه في كل مرة يسافر 

هو وعائلته إلى لندن. 

 مت اختيار العب التنس االسباني رافائيل نادال 
املصنف األول عامليا كأفضل رياضي في اسبانيا في 
العقد املاضي من قبل صحيفة «ماركا» االســــبانية. 
ووفقا الســــتطالع رأي من قبل صحيفة املاركا على 
أفضل رياضــــي في العقد املاضي فاز رافائيل نادال 
بأغلبية ساحقة من زوار الصحيفة على االنترنت، 
واســــتطاع ان يهزم الرموز الرياضية األخرى مثل 
بو غاسول واالسباني فرناندو الونسو سائق فريق 
فيــــراري للفورموال ١. ووفقا للتقارير الصادرة عن 

صحيفة ماركا حقق نادال من عدد ٥٠ الف شخص 
قاموا بالتصويت على هذا االستفتاء ٢٠ ألف صوتا، 
متقدما على باو غاسول الذي حقق سبعة آالف صوت، 
في حني جاء فرناندو الونسو في املركز الثالث بستة 
آالف صوت. ثم جــــاء بعدهم جنوم كرة القدم ايكر 
كاسياس وتشــــافي هرنانديز في املرتبتني الرابعة 
واخلامسة على التوالي في االستفتاء، وأيضا استطاع 
نادال ان يحقق لقب أفضل رياضي موسم ٢٠١٠ في 

استفتاء أقامه موقع البايز االسباني.  

 العنزي ضمن تشكيلة منتخب العرب المثالية في ٢٠١٠

 العبــــون تألقوا ورفعوا راية بالدهم عاليا في شــــتى 
احملافل، فمنهــــم من تألق أوروبيا ومنهــــم من تألق في 
البطوالت احمللية العربية وبرهن على علو كعبه، وحفر 
اســــمه كأحد ابرز الالعبني الذين قدمتهم الكرة العربية، 
موقع «ابوظبي» قدم تشكيلة الالعبني العرب الذين تألقوا 
خالل عام ٢٠١٠ فقط، مع االشارة الى أن هناك الكثير من 
الالعبــــني املتألقني في العام األخيــــر وما قبله إال أن هذه 
التشكيلة هي فقط لسنة ٢٠١٠ لذلك لن جتد فيها أسماء 
العبني مميزين لكن ليس في عام ٢٠١٠ مثل أبوتريكة وكرمي 

زياني وغيرهما. والتشكيلة على طريقة: ٤ ـ ٣ ـ ٣.
  علي احلبسي (حارس مرمى عمان): الالعب اخلليجي 
الوحيد احملترف في الدوري االجنليزي حيث يلعب في 
صفوف ويغان على سبيل اإلعارة من بولتون، احلبسي 
متكن من فرض نفســــه العبا أساسيا في الفريق بعد ان 
كان على دكة االحتياط في بداية املوسم وتقدمي مستوى 

رائع شرف به الكرة العمانية واخلليجية والعربية.

  عبدالقادر دكة (قلب دفاع سورية): على الرغم من انه 
لم يحرز أي ألقاب مع منتخبه السوري سوى التأهل الى 
نهائيات كأس آسيا ٢٠١١، إال أن دكا كان من ابرز الالعبني 
في فريقه االحتاد احللبي الســــيما انه كان احد العناصر 
الرئيســــية التي قادته إلى إحراز كأس االحتاد اآلسيوي 

على حساب القادسية.
  مجيد بوقرة (قلب دفاع اجلزائر): قدم مستوى رائعا 
مع فريقه احلالي غالســــكو رينجرز االسكوتلندي، كما 
يعتبر بو قرة صخرة الدفاع القوية ملنتخبه وواحدا من 

ركائز اخلضر األساسية الدفاعية.
  احمد احملمدي (ظهير أمين مصر): استطاع إبراز نفسه 
كنجم مصري جديد بعد أن جنح في االحتراف في صفوف 
نادي سندرالند االجنليزي معارا من نادي انبي احمللي، 
وفي فترة قصيرة متكن احملمدي من حجز مكانه كظهير 
أمين واللعب أساســــيا حيث يقدم مستوى عاليا ومتكن 

من صناعة العديد من األهداف.

  هوار مال محمد (ظهير أيســــر العراق): واصل تقدمي 
عروضــــه القوية في منتخبه وقبله مع فريقه الســــابق 

بيروزي االيراني.
  محمد الشلهوب (جناح أيسر السعودية): قاد منتخبه 
في نهائي خليجي ٢٠ في اليمن، إال أن األخضر لم يحقق 
اللقب، الشلهوب قدم أداء قويا برهن فيه على علو كعبه، 
كما ساهم كثيرا في استعادة الهالل لصدارة دوري زين 
باإلضافة إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا ٢٠١١ في قطر.

  حسن يبدا (العب وسط اجلزائر): كان احد العناصر 
التي قدمت أداء جيدا في املونديال وكان أفضل العب في 
محاربــــي الصحراء بعد العبي خــــط الدفاع، يبدا يظهر 
بشــــكل ممتاز مع نابولي كلما سنحت له الفرصة وهو 

عقل مفكر ممتاز في خط الوسط.
  فهد العنزي (جناح أمين االزرق): مستقبل باهر ينتظر 
العنزي، وهو برأي اجلميع لديه القدرة على االحتراف في 
الدوريات األوروبية، العنزي قاد األزرق إلى إحراز بطولة 

كأس «خليجي ٢٠١٠» وحقق لقب أفضل العب فيها.
  أحمد خليل (مهاجم االمارات): العب أهلي دبي وجنم 
املنتخب اإلماراتي، برهن خليل خالل العام انه من بني 
الالعبني املوهوبني، السيما بعد ان قاد املنتخب االوملبي في 

نهائيات اوملبياد الصني وحتقيق امليدالية الفضية.
  مروان الشـــماخ (مهاجم املغرب): العب أرســـنال 
االجنليزي بعد االنتقال من بوردو الفرنسي، وهو من 
بني ابرز النجوم على الســـاحة األوروبية هذا املوسم 
الســـيما بعد إحرازه العديد من األهداف املثيرة، وهو 

العب ميتاز بالضربات الرأسية بشكل ممتاز.
  منير احلمـــداوي (مهاجم املغرب): يلعب حاليا في 
نادي أياكس أمستردام قادما من صفوف أي زد الكمار، 
كما لعب في نـــادي توتنهام اإلجنليـــزي، وهو يقدم 
مستوى رائعا هذا املوسم، متكن من إحراز العديد من 
األهداف املميزة لفريقه كان أبرزها ضد ميالن في دوري 

أبطال أوروبا. 

 بيكام وزوجته ڤيكتوريا واطفالهما بروكلني وروميو وكروز 

 العب مانشستر سيتي االجنليزي «املخدوع» واين بريدج رفض مصافحة «اخلائن» جون تيري وفي االطار صديقة بريدج  
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