
27

رياضة

اعتبر برشلونة 
أفضل فريق 
إسباني في 
القرن 21 
لنتائجه بجميع 
المسابقات 
بين موسمي 
 ،2020-2000
وفقا لدراسة 
أجراها مركز 
األبحاث والتاريخ 
واإلحصاء 
اإلسباني رغم 
أن ريال مدريد 
يتفوق عليه 
أوروبيا. وتصدر 
برشلونة الترتيب 
يليه الريال 
ثم أتلتيكو. 
أما بالنسبة 
لدوري األبطال، 
فاألفضل هو 
الريال.

برشلونة هو األفضل في الدراسة اإلسبانية )لوال بو / األناضول(

برشلونة... فريق القرن

اعترف العداء الجامايكي يوسني بولت، أن 
النجم كريستيانو رونالدو يمكنه التغلب عليه 

بسهولة في العدو، نظرًا للسرعة في الركض التي 
أصبح يمتلكها »صاروخ ماديرا«. وقال بولت 

في تصريحات لصحيفة »ماركا«: »سيفوز علّي 
 سهولة ألنه ال يزال نشطًا للغاية، 

ّ
رونالدو بكل

 يوم، بالنسبة لي إنه رياضي 
ّ

وهو يعمل بجد كل
رائع وهو دائمًا في صدارة رياضته، أعتقد أنه 

وصل للوقت الذي أصبح فيه أسرع مني«.

قال روبرت بيدج مساعد مدرب منتخب ويلز، إن 
غاريث بيل بات يستمتع مجددا باللعبة، بعدما 

عاد إلى توتنهام، وعقب فترة صعبة مع ريال 
مدريد، وأكد أن ذلك ربما يساعد الالعب على 

التألق مع منتخب بالده. ونقلت )بي.بي.سي( عن 
بيدج قوله: »يبدو لي أنه يستمتع بكرة القدم... 

اآلن مع توتنهام، فإنه يملك مورينيو الراغب في 
وجوده ويحاول أن يعتمد عليه، اآلن أصبحنا 
نملك العبا عاد إلى حب اللعبة ويستمتع بها«.

أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم إلغاء مباراة 
املنتخبني الروماني والنرويجي ضمن مسابقة 

دوري األمم األوروبية في كرة القدم، بعد قرار 
السلطات النرويجية منع منتخب بالدها من 

السفر إلى بوخارست بسبب حالة موجبة 
لفيروس كورونا. وقال االتحاد األوروبي »املباراة 
ال يمكن أن تلعب«. وأمر وزير الصحة النرويجي 
منتخب بالده بعدم السفر إلى رومانيا لخوض 

املباراة بسبب تفشي فيروس كورونا.

يوسين بولت: 
رونالدو أسرع 
وسيفوز علّي

بيل يستمتع 
بكرة القدم منذ

العودة إلى توتنهام

إلغاء مباراة 
النرويج ورومانيا 

بسبب كورونا

Monday 16 November 2020
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منتخب جنوب السودان 
ال يملك أي نقطة 

في التصفيات األفريقية

إسبانيا ُتصعب موقفها بتعادل مثير أمام سويسرا
وضع املنتخب اإلسباني نفسه في موقف ال يحسد عليه في املجموعة الرابعة، 
ليهدي صدارة  أمــام سويسرا،  ملثله  اإليجابي بهدف  بالتعادل  اكتفى  أن  بعد 
لــواحــد،  أهـــداف  بثالثة  أوكــرانــيــا  أكـــرم ضيافة  الـــذي  أملانيا  ملنتخب  املجموعة 
وذلك في إطار مواجهات الجولة الخامسة وقبل األخيرة. وعلى ملعب )سانت 
جاكوب بارك(، تصدر قائد املنتخب اإلسباني وريال مدريد، سرخيو راموس، 
املشهد وسرق األضواء من الجميع، ليس ألنه بات بمشاركته في املباراة أكثر 
العب في القارة العجوز يخوض مباريات دولية مع منتخب بالده برصيد 177 
جانلويجي  والعالم  إيطاليا  في  املرمى  أسطورة حراسة  رقم  مباراة، محطما 
بوفون. ولكن أيضا ألن صاحب الـ34 عاما تكفل بمفرده بإهدار ركلتي جزاء 
كانتا كفيلتني بقلب النتيجة لصالح اإلسبان، حيث أهدر األولى في الدقيقة 57، 
والثانية في الدقيقة 80، وفي كلتا الركلتني كان التألق من نصيب الحارس يان 
سومر. وفي املباراة الثانية باملجموعة، اقتنص املنتخب األملاني 3 نقاط ثمينة، 
بنتيجة )1-3(.  انتصار كبير  إلــى  أوكــرانــيــا بهدف  أمــام  تــأخــره  قلب  أن  بعد 
النهائي  النتيجتني، يتأجل حسم صدارة املجموعة واملتأهل لنصف  وبهاتني 
ليوم الثالثاء املقبل الذي سيشهد مواجهة من العيار الثقيل بني إسبانيا وأملانيا 
الــصــدارة  أجــل ضمان  مــن  التعادل  أملانيا  منتخب  ويكفي  األول.  ملعب  على 
والتأهل للمربع الذهبي، بينما ال بديل أمام اإلسبان سوى حصد النقاط الثالث 

من أجل استعادة الصدارة والتأهل لنصف النهائي.

فرنسا تثأر من البرتغال في عقر 
دارها وتبلغ نصف النهائي

األمــم األوروبــيــة،  أولــى بطاقات نصف نهائي دوري  الفرنسي  املنتخب  حجز 
إثر فوزه خارج قواعده على منتخب البرتغال بهدف نظيف باملجموعة الثالثة. 
لنجم وســط تشلسي  الثمني  االنتصار  هــذا  فــي  بالفضل  العالم  بطل  ويــديــن 
نغولو كانتي صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 53. وضرب املنتخب الفرنسي 
أكثر من عصفور بهذه النتيجة، حيث إنه ثأر لخسارته في نهائي بطولة األمم 
لقب  ليطيح حامل  نظيف،  بهدف  استضافها،  التي  )يــورو 2016(  األوروبــيــة 
الــدوري األوروبــي من دور املجموعات. كما أن رجال املدرب ديدييه ديشامب 
باتوا أول املتأهلني لنصف النهائي بعد أن رفعوا رصيدهم إلى 13 نقطة في 

صدارة املجموعة، بفارق 3 نقاط عن حامل اللقب، منتخب البرتغال.

قبرص تنتصر.. وتعادل أذربيجان
قلب منتخب قبرص تأخره بهدف أمام ضيفه منتخب لوكسمبورغ إلى فوز 
)2-1(، في الجولة الخامسة من مباريات املجموعة األولى من املستوى الثالث 
لبطولة دوري أمم أوروبا. وفي املباراة األخرى باملجموعة ذاتها، تعادل منتخب 
منتخب  ويتصدر  )مونتنيغرو(.  األســود  الجبل  مع ضيفه  أذربيجان سلبيا 
في  لوكسمبورغ  منتخب  ويحل  نــقــاط،  بعشر  املجموعة  ترتيب  مونتنيغرو 
املركز الثاني بتسع نقاط، ثم أذربيجان في املركز الثالث بخمس نقاط، ويأتي 

منتخب قبرص في املركز األخير بأربع نقاط بعد أن حقق فوزه األول.

سينر يحصد لقبه األول 
في بطوالت المحترفين للتنس

الالعبني  اتحاد  بطوالت  في  بلقب  فائز  أصغر  سينر  يانيك  اإليطالي  أصبح 
 4-6 بوسبيسيل  فاسيك  الكندي  على  تغلب  عندما  عاما   12 في  املحترفني 
و3-6 و7-6 في نهائي بطولة صوفيا املفتوحة للتنس. الالعب البالغ عمره 19 
عاما حسم اللقب عندما كسر إرسال بوسبيسيل مبكرا في املجموعة الثانية. 
لكن الالعب الكندي قلب تأخره بكسرين متتاليني ليلجأ الالعبان إلى املجموعة 
الفاصلة. وحافظ كل منهما على إرساله قبل اللجوء للشوط الفاصل، حيث 
أطــاح بوسبيسيل بضربة خلفية خارج  اللقب عندما  ظل سينر هادئا ونــال 

امللعب.

لوساكا ـ العربي الجديد

تتجه األنظار صوب مواجهات أخرى صعبة 
األمــم  كــأس  لبطولة  املــؤهــلــة  التصفيات  فــي 
األفــريــقــيــة، الــتــي قــرر »كـــاف« تأجيلها عاما 
واحـــدا بسبب تفشي فــيــروس كــورونــا، بعد 
أن كـــان مــن املــقــرر إقــامــتــهــا فــي الــكــامــيــرون، 
حــيــث سيتم إطــاقــهــا فــي املــكــان ذاتـــه شهر 
ــام 2022 بــدال  كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر مـــن عــ
ــل مــنــتــخــب زامــبــيــا  مــــن مــطــلــع 2021. ويـــحـ
لقاء عصيب يمثل  ضيفا على بتسوانا في 
الــفــرصــة األخـــيـــرة بــالــنــســبــة لــلــمــنــتــخــبــن ال 
ــفــــوز. ويــمــلــك منتخب  ــن الــ بـــديـــل خــالــهــا عـ
زامبيا 3 نقاط في املركز الثالث بفارق نقطة 
فيما  الوصيف،  زيمبابوي  عن  فقط  واحــدة 
ويتيح  نــقــطــة،  فــي جعبتها  بــتــســوانــا  تملك 
لـــهـــا الــــفــــوز الــــوصــــول لــلــنــقــطــة 4 ومــاحــقــة 
زيمبابوي أيضا، واإلبقاء على آمال التأهل 
املجموعة  وفي  املقبلة.  القارية  البطولة  إلى 
مع  فاسو  بوركينا  منتخب  يلتقي  الثانية، 
مـــاالوي فــي مواجهة نــاريــة ال تقبل القسمة 

كشف رئيس اللجنة الخماسية إلدارة اتحاد 
كرة القدم في مصر، عمرو الجنايني، أن نادي 
ليفربول اإلنكليزي مطمئن إلى حالة نجمه 
مــحــمــد صــــاح، املـــصـــاب بــفــيــروس كـــورونـــا، 
الــذي حضر  بلدته نجريج،  أكــد عمدة  فيما 
الوقائية  اإلجــــراءات  أن  زفـــاف شقيقه،  حفل 
الحفل. وُأصيب صاح،  كانت متخذة خال 
ج مع ليفربول بلقب الدوري اإلنكليزي  املتوَّ
املوسم املاضي ودوري أبطال أوروبا 2019، 
بالفيروس عشية مباراة منتخب »الفراعنة« 
مع توغو ضمن الجولة الثالثة من تصفيات 

كأس أمم أفريقيا 2021. 
وقــــال الــجــنــايــنــي فــي تــصــريــحــات صحافية 
مسحات  أجرينا  البروتوكول،  »بحسب  إنــه 
لــجــمــيــع الــاعــبــن واإلداريــــــــن. بــعــد صـــدور 
الـــنـــتـــائـــج، تــبــيــنــت إصـــابـــة صــــاح والعــبــن 
ــراءات لعمل  مــن تــوغــو«. وتــابــع: »أخــذنــا إجــ
ثانية، بحسب بروتوكول املصابن،  مسحة 
وذلك في مختبرات رسمية، فتأكدت إصابة 

صاح«.
 وأضاف: »في التوقيت عينه، تكلم صاح مع 

نقاط في   7 األول حاليا  اثــنــن. ويملك  على 
الفوز  له  ويتيح  أوغندا،  بمشاركة  الصدارة 
حسم تأهله إلى بطولة كأس األمم األفريقية، 
في املقابل يملك منتخب ماالوي 3 نقاط وال 
الــفــوز لإلبقاء على آماله  بديل أمــامــه ســوى 
فــي املــنــافــســة عــلــى الــوصــافــة فــي املجموعة 
ــاســـو عــلــى  عـــلـــى األقـــــــل. وفـــــــازت بـــوركـــيـــنـــا فـ
مـــــاالوي بــثــاثــة أهـــــداف لــهــدف فـــي الــجــولــة 
املاضية على ملعب األول في لقاء شهد تألق 

السانا تراوري. 
ــي املـــجـــمـــوعـــة نــفــســهــا، يــلــتــقــي مــنــتــخــب  ــ وفـ
ــنـــدا مـــع جــنــوب الـــســـودان فـــي لــقــاء آخــر  أوغـ
حاسم في التأهل، حيث يتيح الفوز ألوغندا 
فيما   ،10 للنقطة  والــوصــول  التأهل رسميا 
ال تملك جنوب السودان أية نقاط وخسرت 
ــدا بـــهـــدف دون  ــنــ لـــقـــاءهـــا األخـــيـــر أمـــــام أوغــ
رد. وفـــي املــجــمــوعــة الــثــالــثــة، يــحــل منتخب 
جــنــوب أفــريــقــيــا ضيفا عــلــى ســاوتــومــي في 
عقر دار األخــيــرة بحثا عــن فــوز آخــر يؤمن 
بــه تــواجــده فــي الــوصــافــة مــع حسم صراعه 
القوي مع السودان. ويملك منتخب »األوالد« 

ليفربول، وكــان تقريبًا من  الطبي في  فريقه 
دون عوارض. يوَجد حاليًا في فندق املعسكر 
متبعة  الــصــحــة  وزارة  وإجـــــــراءات  مــــعــــزواًل، 
بالتنسيق مع الفريق الطبي لليفربول، وهم 
ــور عــلــى مــا يـــرام.  مطمئنون إلـــى أن كــل األمــ

حالة الاعب النفسية جيدة جدًا«. 
وكان صاح )28 عامًا( قد حضر حفل زفاف 
ــه إلـــــى الـــقـــاهـــرة  ــولــ شــقــيــقــه نـــصـــر فـــــور وصــ
لــانــضــمــام إلـــى مــعــســكــر املــنــتــخــب، بحسب 
له على وسائل  انتشرت  وفيديوهات  صور 
كمامة  مــع  فيها  ظهر  االجتماعي  التواصل 
أحيانًا ودونها في أحيان أخرى، وخصوصًا 
في أثناء التقاط الصور وفي حلقة الرقص. 
ــفــــل تـــكـــريـــمـــه مــن  ــا حــ ــــك حــــضــــر بــــعــــدهــ ــذلـ ــ كـ
االتــحــاد املــصــري لكرة الــقــدم، بعدما أصبح 
الـــدوري اإلنكليزي  يــفــوز بلقب  أول مــصــري 
ودوري أبــطــال أوروبـــــا. وعـــن مــشــاركــتــه في 
حــفــل االتـــحـــاد املـــصـــري، أضــــاف الــجــنــايــنــي: 
»ظــهــر فــي الحفل مــا ال يــزيــد على 5 دقــائــق، 
ــتـــرام الــتــبــاعــد  ــده، مـــع احـ ــ دخـــل فـــي مــمــر وحـ
االجتماعي وارتداء الكمامات. تسّلم الجائزة 
بنفسه، وحتى املذياع لم يمسكه أحد سواه، 

بحسب متطلبات ليفربول«.
 بدوره، قال ماهر شتّيه، عمدة قرية نجريج، 
ــــاح: »تـــحـــدد الـــزفـــاف بــنــاًء  مــســقــط رأس صـ
أراد أن يكون الحضور  على مواعيد محّمد، 
ــــدودًا وال يـــزيـــد عـــلـــى ســبــعــن شــخــصــًا  ــــحـ مـ
مـــن األقــــــارب فـــقـــط«. وتـــابـــع: »حـــصـــل تــبــاعــد 
ــان املــــكــــان مـــفـــتـــوحـــًا، ولــيــس  ــ اجـــتـــمـــاعـــي، وكــ

حاليا 6 نقاط من فوزين وخسارة، فيما لم 
املركز  وتحتل  نقاط  أيــة  ساوتومي  تحصد 
األخــيــر فــي الــجــدول. وفـــازت جنوب أفريقيا 
فــي آخــر لــقــاء على ســاوتــومــي بهدفن دون 
تــاو  بــيــرســي  املــتــألــق  الــثــنــائــي  رد سجلهما 
وزونغو. وفي املجموعة الرابعة، يستضيف 
منتخب غامبيا نظيره الغابون في لقاء رد 
االعتبار واإلبقاء على آمــال الــصــدارة، حيث 
يتصدر الغابون حاليا القمة برصيد 7 نقاط 
مقابل 4 نقاط لغامبيا. وفازت الغابون على 
غامبيا 2-1 في الجولة املاضية، شهد تألق 
اإلنكليزي  أرســنــال  هـــداف  أوبــامــيــانــغ  بيير 
منتخب  ملصلحة  جميا  هــدفــا  سجل  الـــذي 
بــــــاده. وفــــي املــجــمــوعــة الـــســـادســـة، يلتقي 
موزمبيق  مضيفه  مــع  الــكــامــيــرون  منتخب 
في مواجهة لن تبدو سهلة وتحمل الطابع 
الثأري. وفاز األول في الجولة املاضية على 
تألق  القمة وســط  وتــصــدرت   1-4 موزمبيق 
يــتــصــدرهــم كلينتون  الــنــجــوم  لــلــعــديــد مـــن 
الهجوم  نجمي  بوبكر  وفيسنتي  مــوانــغــي 
وسجا 3 أهداف. ويملك الكاميرون 7 نقاط 
في املركز األول مقابل 4 نقاط ملوزمبيق في 
الــوصــافــة، والــتــي تسعى إلــى الــفــوز لإلبقاء 
فريق واحد  يتأهل  التأهل، حيث  آمــال  على 
فقط من هذه املجموعة إلى البطولة القارية 
فــي ظــل مــشــاركــة الــكــامــيــرون البلد املضيف 
فيها. وفي املجموعة التاسعة يلتقي منتخب 
 6 الكونغو  ويملك  إسواتيني،  مع  الكونغو 

نقاط، مقابل رصيد خال إلسواتيني.

مغلقًا. ارتدى صاح الكمامة وأزالها فقط في 
عندما حضّناه  الــصــور. حتى  التقاط  أثــنــاء 

كنا نقّبله في كتفه، ال وجهه«.
ــــر أن صـــــاح يــخــضــع  ــاد قــــد ذكـ ــحــ ــان االتــ ــ وكــ
لـــلـــبـــروتـــوكـــول الــطــبــي بــعــد تــنــســيــق طبيب 
املنتخب محّمد أبو العا مع نادي ليفربول، 
وُحِجَر داخل غرفته في الفندق، كما وجميع 

ت غرفة خاصة 
َ
ز

ِّ
من خالطهم أخيرًا، إذ »ُجه

ــــرى ملــتــابــعــتــه طــبــيــًا، في  بــالــعــزل وغـــرفـــة أخـ
الــوقــت الــــذي يــتــواصــل فــيــه طــبــيــب املنتخب 
ــو الــعــا، مــع كــيــم مــوكــســن، رئيس  مــحــّمــد أبـ
لــيــفــربــول، للمتابعة  لــنــادي  الــجــهــاز الــطــبــي 

والتنسيق أواًل بأول«. 
وانــــــضــــــم صــــــــاح إلــــــــى الئـــــحـــــة اإلصــــــابــــــات 

ــــادي  ــنـ ــ ــــى مـــنـــهـــا الـ ــانـ ــ ــــي عـ ــتـ ــ ــــد-19 الـ ــيـ ــ ــــوفـ ــكـ ــ بـ
اإلنكليزي منذ بداية املوسم، بعد السنغالي 
ســاديــو مــانــي، اإلســبــانــي تــيــاغــو ألــكــانــتــارا، 
الــســويــســري شــيــردان شــاكــيــري، والــيــونــانــي 
كوستاس تسيميكاس. وبعد تأكيد إصابته، 
ــــي لـــيـــفـــربـــول  ــاراتـ ــ ــبـ ــ ــــاح عـــــن مـ ــ ســـيـــغـــيـــب صـ
ليستر  ــدز«  »ريــ ـــ الــ يستضيف  إذ  املــقــبــلــتــن، 
اإلنكليزي،  الـــدوري  منافسات  ضمن  سيتي 
أبـــطـــال  اإليــــطــــالــــي ضـــمـــن دوري  ــا  ــتــ ــاالنــ وأتــ
ــا عــلــى مــلــعــب »أنــفــيــلــد« فـــي 21 و25  ــ ــ أوروبـ

تشرين الثاني/ نوفمبر تواليًا. 
وأســهــم صـــاح الـــذي شـــارك املــوســم الحالي 
الــثــمــانــي لليفربول  املـــبـــاريـــات  فـــي  أســاســيــًا 
فــي الــــــدوري، وســجــل ثــمــانــيــة أهـــــداف، بفوز 
-2019 ملوسم  »بريمييرليغ«  الـ بلقب  فريقه 

أوروبــا  أبطال  إلــى لقب دوري  2020، إضافة 
 .2018-2017 فـــي  والـــوصـــافـــة   ،2019-2018
واجتاحت مواقع التواصل االجتماعي ردود 
أفعال متباينة، بعد إعان إصابة نجم فريق 
بــكــورونــا. وأرجـــع مــغــردون إصابة  ليفربول 
صاح إلى عدم التزامه اإلجراءات االحترازية 
خال حضوره حفل زفاف شقيقه، في الوقت 
الذي تعّمد فيه الاعب عدم نشر أي صورة له 
على مواقع التواصل االجتماعي في »تويتر« 
أو »فيسبوك«، خوفًا من إلقاء اللوم عليه من 
قبل الجهاز الفني لنادي ليفربول أو إدارته، 
اللذين ال يعيشان اآلن أفضل حاالتهما، بعد 

إعان إصابة نجم الفريق األول.
)العربي الجديد، فرانس برس(

ليفربول مطمئن إلى وضع صالح بعد إصابته بكوروناجنوب أفريقيا تواجه ساوتومي في لقاء حسم الوصافة
سيواجه منتخب زامبيا 

ضيفه البتسواني في 
لقاء الفرصة األخيرة 

بتصفيات أمم أفريقيا

لقي فريق ليفربول 
بعض الطمأنات إلى حالة 

نجمه المصري محمد 
صالح المصاب بكورونا

منتخب جنوب أفريقيا يبحث عن خطف وصافة المجموعة )فييل ماغاكوي/فرانس برس(

فارق درجة الحرارة بين الجزائر وزيمبابوي يقلق بلماضي )خافيير سوريانو/فرانس برس(

الجماهير الجزائرية تتطلع لضمان التأهل المبكر )فضل سنا/فرانس برس(

صالح أصيب بكورونا بعد العودة إلى بالده )ميغيل ميدينا/فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

مجدي طايل

فـــــوز رابــــــع وحـــســـم الــــصــــعــــود، أم 
تأجيل غير متوقع. عنوان يفرض 
ــى الـــجـــمـــاهـــيـــر  ــلــ ــوة عــ ــ ــقـ ــ نـــفـــســـه بـ
العربي  والجمهور  خــاص  بشكٍل  الجزائرية 
 منتخب الجزائر 

ّ
بصورة عامة، حينما يحل

ــابــــوي فــي  ــبــ ــمــ ــدم ضـــيـــفـــًا عـــلـــى زيــ ــ ــقـ ــ لــــكــــرة الـ
الــرابــعــة من  الجولة  هـــراري ضمن  العاصمة 
املؤهلة  للتصفيات  الثامنة  املجموعة  عمر 
إلى نهائيات كأس األمم األفريقية املقبلة في 
الثاني  كانون  يناير/  في  املقررة  الكاميرون 
2022. ويــتــيــح الـــفـــوز لــلــجــزائــر فـــي عــاصــمــة 
زيـــمـــبـــابـــوي إعـــــان تــأهــلــه املــبــكــر إلــــى كــأس 

الجزائر 
والتأهل األفريقي

كتيبة بلماضي تالقي زيمبابوي

لتحقيق  القدم  لكرة  الجزائر  منتخب  يتطلع 
لبطولة  التأهل  وضمان  بالتصفيات  جديد  فوزٍ 
التضفيات  منافسات  استئناف  مع  أفريقيا  أمم 
األفريقية حينما يواجه زمبابوي في لقاء ينشد 

فيه الفوز والتأهل

تقرير

لــقــاءات فقط،  املقبلة عبر 4  األمـــم األفــريــقــيــة 
وقبل نهاية التصفيات بجولتن في مستهل 
رحلة الدفاع عن لقبه الكبير الذي توج به في 

العاصمة املصرية القاهرة 2019. 
يــدخــل املــنــتــخــب الـــجـــزائـــري الــلــقــاء، ولـــديـــه 9 
نــقــاط مــقــابــل 4 نــقــاط لــزيــمــبــابــوي بـــفـــارق 5 

ــلـــة. ويــــخــــوض مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر  ــقـــاط كـــامـ نـ
الــلــقــاء، وهــو فــي حــالــة فنية مــمــتــازة، ويملك 
األفضلية بعدما فاز على زيمبابوي قبل أيام 
بثاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة 
من عمر املجموعة، إلى جانب ظهور العديد 
فــي أول  الــكــبــار بمستوى مميز  الــنــجــوم  مــن 
بعد   ،2020 عــام  فــي  للجزائر  مــبــاراة رسمية 
توقف طويل بسبب تفشي فيروس كورونا، 
الذي  املنتخب  كابنت  ريــاض محرز  يتقدمهم 
أدوارًا مختلفة، مثل  رابــحــة وأدى  كــان ورقـــة 
املــهــاجــم الــثــانــي وصـــانـــع األلـــعـــاب والــجــنــاح 
األيمن بشكل جيد، إلى جانب سفيان فيغولي 
الجناح األيمن السريع، وأحد الاعبن الذين 
يعتمد عليهم املدير الفني في بناء الهجمات 
بــجــانــب بـــغـــداد بــونــجــاح املــهــاجــم األول في 
ــرز  ــراء، وأحــــــد أبــ ــاربـــي الــــصــــحــ تــشــكــيــلــة مـــحـ
بــشــدة منذ  ملــعــت  الــتــي  التهديفية  الــعــنــاصــر 
ــرز أيــضــًا  قــــدوم بــلــمــاضــي فـــي عـــام 2018، وبــ
الــوســط املحترف  إسماعيل بــن نــاصــر العــب 
في ميان اإليطالي، الــذي قــّدم مــردودًا جيدًا، 
وظهر املخضرم ياسن براهيمي نجم الريان 
الــقــطــري لـــدى عــودتــه ملنتخب املــحــاربــن في 
من  أكثر  مميز، وصنع  بشكٍل  السابق  اللقاء 
فرصة خطيرة للتسجيل، وهو من العناصر 
الــتــي أضــافــت الــحــيــويــة لــوســط الــجــزائــر في 
الفني جمال  املــبــاراة األخــيــرة. ويراهن املدير 
املواجهة،  فــي  الــضــاربــة  قــوتــه  بلماضي على 
ــغـــداد بــونــجــاح  وتـــحـــديـــدًا ثــنــائــي الـــهـــجـــوم بـ
ــــاض مـــحـــرز قــائــد  ــــداف الـــســـد الــقــطــري وريــ هـ
املحاربن ونجم مانشستر سيتي اإلنكليزي، 
زيمبابوي  مرمى  في  وسجل  تألق  وكاهما 

خال لقائهما األخير.
وإلـــى جــانــب مــحــرز وبــونــجــاح يــبــرز العبون 
آخــــــرون مــثــل إســمــاعــيــل بـــن نـــاصـــر وجــمــال 
ــن ســـبـــعـــيـــنـــي وســـفـــيـــان  ــ ــلـــعـــمـــري ورامـــــــــي بـ بـ
فيغولي ورايس مبولحي حارس املرمى، إلى 
جــانــب الــوجــه الــجــديــد كــريــم العريبي هــداف 
الــنــجــم الــســاحــلــي الــتــونــســي، الــــذي قـــد يــنــال 
فرصة أخرى في الظهور كمهاجم بديل مميز 

مستقبًا لخافة بونجاح.
ويعتمد بلماضي على طريقة لعب 1-3-2-4، 
الهجوم ويراهن  إلــى 4-3-3 عند  التي تتغير 
فــيــهــا عــلــى الــتــحــضــيــر الــجــيــد لــلــهــجــمــات، ثم 
الحلول الفردية ملحرز وفيغولي في االختراق 
من الطرفن، وكذلك التسديد من خارج منطقة 
الكرات العرضية عبر  إلــى  الــجــزاء، باإلضافة 

تقّدم ظهيري الجنب.
ــلــــمــــاضــــي مــــــن املـــــديـــــريـــــن الـــفـــنـــيـــن  ويـــــعـــــد بــ

الجزائر حققت 
لقب نسخة 2019 على 

حساب السنغال

تمتلك الجزائر مجموعة من النجوم العالميين أبرزهم محرز )خافيير سوريانو/فرانس برس(

املــتــخــصــصــن فــــي الـــلـــعـــب بــــا مـــركـــزيـــة فــي 
الــهــجــوم وإجــــراء الــتــدويــر بــن مثلث الوسط 
املــهــاجــم، وكــذلــك تــقــّدم أحـــد العــبــي االرتــكــاز 
أو العــب  الــثــانــي  املــهــاجــم  لـــأمـــام وأداء دور 
الوسط املهاجم بخاف الضغط املرتفع على 
املنافس عند فقدانه الكرة، سعيًا الستخاص 
الــكــرة مــع اســتــغــال الـــزيـــادة الــعــدديــة لــه في 
محاولة للتسجيل، وهو أسلوب حقق نجاحًا 
 املباريات التي خاضها املنتخب 

ّ
كبيرًا في كل

الــــجــــزائــــري مـــنـــذ أن تـــولـــى جـــمـــال بــلــمــاضــي 
مسئولية قيادة الفريق، الذي يبحث عن رقم 
الـ  قياسي تاريخي يتمثل في تخطي حاجز 

والــحــفــاظ على  الــســابــعــة،  للنقطة  لــلــوصــول 
 صـــحـــوة مــنــتــخــب زامــبــيــا 

ّ
ــل الـــوصـــافـــة فـــي ظــ

انتصاراته،  استمرار  من  والتخوف  األخــيــرة 
ــز الــثــانــي  ــركــ ــبـــابـــوي عـــلـــى املــ ــة زيـــمـ ــقـ ومـــاحـ

والتأهل إلى النهائيات القارية.
الفني  املــديــر  أكــد جمال بلماضي  مــن جانبه 
لــلــجــزائــر فـــي تــصــريــحــات إعـــامـــيـــة خــوضــه 
للمواجهة،  الــثــاث  الــنــقــاط  عــن  الــلــقــاء بحثًا 
ــرارة بــن  ــ ــحـ ــ ــة الـ ــ ــارق درجــ ــ مــــشــــددًا عـــلـــى أن فــ
كان  لــذا  يقلقه،  ما  أكثر  وزيمبابوي  الجزائر 

السفر املبكر على منت طائرة خاصة.
ــاراة فــقــط،  ــبــ ــل نـــقـــاط املــ ــال« نــلــعــب مـــن أجــ ــ وقــ

24 مــبــاراة متتالية بــدون خــســارة، وهــو رقم 
قياسي مسجل باسم املنتخب املصري.

الــتــي يسعى  الــوحــيــدة  الفنية  األزمـــة  وتبقى 
بــلــمــاضــي لــتــجــاوزهــا فــي لــقــائــه املــرتــقــب مع 
زيــمــبــابــوي هــي آخـــر 30 دقــيــقــة مــن لقائهما 
السابق، حينما هبط األداء وظهرت مساحات 
بن العبي الوسط والدفاع استغلها منتخب 
زيـــمـــبـــابـــوي عـــبـــر كـــــــرات بــيــنــيــة طـــولـــيـــة فــي 
ــــس مــبــولــحــي وتــهــديــد  الــــوصــــول ملـــرمـــى رايــ

مرماه أكثر من مرة بخاف تسجيل هدف.
ــة املـــــــبـــــــاراة حـــاجـــة  ــوبــ ــعــ ــــن صــ ــد مــ ــ ــزيـ ــ ومـــــــا يـ
ــأي نتيجة  زيــمــبــابــوي بـــدورهـــا إلـــى الـــفـــوز بـ

الفوز يتيح لنا التأهل رسميًا إلى كأس األمم 
ــع وأمـــر  األفــريــقــيــة مــبــكــرًا، الــتــأهــل املــبــكــر رائــ
ــواء لــكــون الــفــريــق هـــو حــامــل  نــســعــى إلــيــه ســ
الـــلـــقـــب، أو لــلــرغــبــة فـــي اســـتـــغـــال املـــبـــاراتـــن 
املقبلتن في منح الفرصة للكثير من الوجوه 
الشابة ومتابعة أكبر عدد من املحترفن في 
الــحــفــاظ عــلــى سجل  الـــخـــارج، أو سعيًا وراء 
املنتخب خاليًا من أي هزائم، علينا أن نتغلب 

 الصعوبات، فقد تعودنا على ذلك«.
ّ

على كل
ــبـــل انــــطــــاق الـــجـــولـــتـــن الــثــالــثــة  وأضـــــــاف »قـ
ــا نـــلـــعـــب لـــلـــفـــوز عــلــى  ــنــ ــة أكــــــــدت أنــ ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ والـ
ــل الــتــأهــل  ــاراتـــن مـــن أجــ ــبـ زيــمــبــابــوي فـــي املـ

ومواصلة املشوار الذي بدأه الفريق منذ فترة، 
املحترفن  الاعبن  مــن  كبير  مــخــزون  لدينا 
العربية وأوروبــــا ولــهــذا ال أنظر  املنطقة  فــي 
يومًا إلى تأثرنا بغياب أي العب، وهو من أهم 
بنود مشروعي عندما توليت قيادة املنتخب، 
 

ّ
وهو صناعة تشكيلة مليئة بالنجوم في كل
إلــى مستويات  بالجميع  والــوصــول  املــراكــز، 
مــتــقــاربــة، لـــدى الــجــزائــر مجموعة رائــعــة من 
 مــكــان ونــثــق فـــي قــدراتــهــم، 

ّ
الــاعــبــن فـــي كـــل

ونراهن عليهم في سباق الدفاع عن لقب بطل 
أمم أفريقيا 2022 والتأهل إلى نهائيات كأس 

العالم املقبلة في قطر 2022«.

Monday 16 November 2020 Monday 16 November 2020
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لندن ـ العربي الجديد

ــة نــــجــــم كـــــــرة الــــقــــدم  ــمـ تــــعــــود عـــظـ
رونــالــدو،  كريستيانو  البرتغالي 
ــل عــــلــــى جــــــائــــــزة الــــكــــرة  ــ ــاصـ ــ ــحـ ــ الـ
الــذهــبــيــة خــمــس مــــرات، بــشــكــل أســاســي إلــى 
إصـــراره على أن يكون أفضل العــب كــرة قدم 
في العالم، الفكرة التي غرسها في ذهنه منذ 
طفولته والــتــي قــدمــت لــه والــدتــه دولــوريــس 
لعبت  لتحقيقها.  جوهرية  مساعدة  أفييرو 
هــــذه الـــســـيـــدة، الـــتـــي أصــيــبــت خــــال الــفــتــرة 
املــاضــيــة بــســكــتــة دمــاغــيــة وخــضــعــت لــعــاج 
مـــنـــهـــا فــــي مــســتــشــفــى )نـــيـــلـــيـــو مـــيـــنـــدوســـا( 
محوريا  دورا  البرتغالية،  فونشال  بمدينة 

في مسيرة ابنها الباهرة.
ــا فــــي مــديــنــة  ــهـ ــنـ ــت ابـ ــ فـــــوالـــــدة »الـــــــــــدون« ربــ
ــــروف  ــــل ظـ ــــي ظـ فــــونــــشــــال، مـــســـقـــط رأســـــــــه، فـ
أسرية صعبة بسبب مشكات والده جوزيه 
ديــنــيــس إلدمـــانـــه الــكــحــول وقــــد تـــوفـــي األب 
ــان كــريــســتــيــانــو يــبــلــغ من  فـــي 2005 حـــن كــ
العمر 20 عاما، كما أن شقيقه األكبر هوغو 
كــان يعاني أيضا من اإلدمـــان على الكحول. 
ودفـــعـــت هــــذه املــشــكــات دولــــوريــــس أفــيــيــرو 
إلـــى تــولــي مــســؤولــيــة أســرتــهــا، وقـــد وصفت 
»األم الباسلة«. وكان نجاح ابنها الصغير  بـــ

أمهات 
صنعن النجوم

من  كبير  بقدر  أبناؤهن  لهن  يدين  نساء  القدم،  كرة  نجوم  والدات  إنهن 
الدافع  أنهن  سيما  ال  العالمية،  الكرة  مالعب  في  وإبداعاتهم  نجاحهم 
الحقيقي للكثير من هؤالء النجوم لتقديم وجبات فنية دسمة للجماهير 

وشق طريق النجومية في عالم الساحرة المستديرة

3031
رياضة

تقرير

أحــد أعــظــم إنــجــازات حياتها، وهــو انتصار 
حقق لها مكاسب على املستوى الشخصي، 
فقد نشرت كتابا عن الطهي بعنوان »مطبخ 
الــعــائــلــة الــبــرتــغــالــي«، كــمــا شــاركــت فــي عــدد 
التجارية  عامتها  أطلقت  املــشــروعــات-  مــن 
ابنها.  -التي دشنها  الزيتون  لزيت  الخاصة 
عــاوة على ذلــك، كانت أم »صـــاروخ ماديرا« 
أحــد املــدافــعــن األســاســيــن عنه حــن رأت أن 
ابنها تــعــرض لـــأذى. فقد كــانــت دولــوريــس 
ــن أبـــــرز الـــنـــاشـــطـــات عــلــى شــبــكــات  واحــــــدة مـ
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي حـــن وجــهــت البنها 
تهمة اغتصاب في الواليات املتحدة، مطالبة 
من  كانت  كما  )فيسبوك(،  على  دعــم  بحملة 
أشد املدافعن عنه واملنتقدين للعنف البدني 
الــذي تعامل به بعض الخصوم مع الاعب. 
ــعـــرض ابـــنـــهـــا لــإصــابــة  ــالــــت األم حــــن تـ وقــ
ــورو 2016(  ــا )يــ ــ فــي نــهــائــي كـــأس أمـــم أوروبـ

واضطر للخروج من املباراة ليكتفي بمؤازرة 
زمائه بحرارة من الدكة االحتياطية: »ليس 
ــذا الــحــال.  بــمــقــدوري مــشــاهــدة ابــنــي عــلــى هـ
كرة القدم تتعلق بركل الكرة وليس بإلحاق 

الضرر بالخصم«.
وتــتــشــابــه بــســالــة دولـــوريـــس أفــيــيــرو، الــتــي 
األســـرة حن  عــن منزل  ابنها  عايشت رحيل 
كــــان فـــي الــثــانــيــة عـــشـــرة مـــن الــعــمــر لينضم 
نـــادي سبورتنغ  فــي  الناشئن  إلــى صــفــوف 
لــشــبــونــة، فـــي الــعــديــد مـــن الــنــقــاط مـــع قصة 
سيليا كوتشيتيني، والدة النجم األرجنتيني 
في  ابنها وهــو  ودعــت  التي  ليونيل ميسي، 
نفس العمر حن رحل عن مدينة روساريو، 
مسقط رأسه، ليختبر حظه بنادي برشلونة 
اإلسباني. انتقل ميسي رفقة والده خورخي 
لإقامة في العاصمة الكتالونية، بينما كان 
صــبــيــا يــافــعــا يــعــانــي مـــن نــقــص هــرمــونــات 
ــه فـــي األرجــنــتــن  الــنــمــو، فـــي حـــن مــكــثــت أمــ
ــن،  ــريـ ــة أبــنــائــهــا الـــثـــاثـــة اآلخـ ــايـ لــتــتــولــى رعـ

رودريغو وماتياس وماريسول.
كـــان هـــذا االنــفــصــال أحـــد أصــعــب الــلــحــظــات 
بالنسبة ألسرة ميسي، وباألخص بالنسبة 
ــه. لـــطـــاملـــا شـــعـــر »الــــبــــرغــــوث«  ــ ــدتــ ــ ــ لــلــيــو ووال
بالكثير من التقدير تجاه أمــه، حتى أنه في 
عــام 2011 رســم صورتها بوشم على ظهره. 
الــتــي حققها  ــازات  اإلنـــجـ أن  وأكــــدت سليليا 
ابــنــهــا فــي »مــســيــرتــه ال تــكــف عــن مفاجأتنا 
يــــومــــا بــــعــــد يــــــــــوم«، وذلــــــــك فـــــي واحــــــــــدة مــن 
مقاباتها النادرة التي أجرتها في ديسمبر/
كــانــون األول املــاضــي مــع أحـــد بــرامــج إذاعـــة 
)سي أن أن( ، فلطاملا حرصت على االبتعاد 

عن اإلعام واألضواء.
في تلك املقابلة، تقول: »قد يرى البعض أنه 
يلعب بشكل سيئ. بل إننا نحن أنفسنا قد 
نرى ذلك، ونخبره باألمر. إنني أخبره بذلك«، 
ــك فـــي مــعــرض شــكــواهــا مــمــن يــنــتــقــدون  وذلــ
ابـــنـــهـــا بــطــريــقــة مــهــيــنــة، مــضــيــفــة أن »ذلــــك 

يؤملني كأم«.
جونسالفيس،  نــاديــنــي  تصمت  لــم  وبــاملــثــل 
والـــــدة الـــبـــرازيـــلـــي نــيــمــار، حـــن لـــم تــــرق لها 
االنـــتـــقـــادات الــتــي تــعــرض لــهــا ابــنــهــا. فحن 
ــيـــرمـــان  تــــعــــرض مــــهــــاجــــم بـــــاريـــــس ســـــــان جـ
روسيا  مــونــديــال  عقب  النــتــقــادات  الفرنسي 
باملبالغة  اتــهــامــات  لــه  2018، عندما وجــهــت 
في السقوط على أرض امللعب وفي إصاباته، 
قالت األم: »أحبك، وسأبقى دائما إلى جوارك 

ابني.. محاربي«.
وكتبت جونسالفيس على حسابها الرسمي 
أكبر  »إنني  حينها:  )إنستغرام(  موقع  على 
ــتــــرام، ال تــــدع كــلــمــات  مــعــجــبــة بــــك، وبـــكـــل احــ
واتــــهــــامــــات مــــن ال يـــحـــبـــون اآلخــــريــــن تــثــبــط 
يحبونك،  بمن  مقارنة  أقلية  إنــهــم  عزيمتك. 

ومن يعرفون قلبك باألساس«.
ومن بن نجوم كرة القدم البرازيلية اآلخرين 
بــدعــم كبير مــن أمهاتهم يبرز  الــذيــن حــظــوا 

أمهات الالعبين كلمة 
سر نجوميتهم في عالم 

كرة القدم

ديربي كاونتي ينفصل عن مدربه
فيليب  اإلنكليزي عن مدربه  الثانية  الدرجة  املنافس في دوري  انفصل ديربي كاونتي 
السابق  هولندا  منتخب  وتولى كوكو العــب  الجديد.  للموسم  بداية ضعيفة  بعد  كوكو 
قيادة ديربي العام املاضي بعد رحيل فرانك المبارد وقاده الحتالل املركز العاشر في 
الدرجة الثانية. لكن ديربي انتصر مرة واحدة في 11 مباراة في املوسم الحالي ويتذيل 
الترتيب برصيد ست نقاط. وقال ديربي إن مساعد املدرب كريس فان فيردن واملدرب 
توان سخيبرز رحال أيضا بالتراضي. وقال ديربي في بيان »يود النادي تسجيل امتنانه 
لسلوك فيليب وجهازه الفني في مواقف صعبة للغاية خالل عهده مع الفريق«. وأضاف 
»ساعد فيليب وجهازه الفني على تطوير عدد ال بأس به من العبي األكاديمية، وكان له 

إسهامات مالية ضخمة وجهود شخصية في مشروعات النادي الخيرية«.

هازارد لم يتعاف من فيروس كورونا
أكد اإلسباني روبرتو مارتينيز، املدير الفني لبلجيكا، أن التحاليل التي أجراها نجم ريال 
مدريد اإلسباني، إيدين هازارد، أثبت أنه ما زال مصابا بفيروس كورونا. وقال مارتينيز 
»فيما يتعلق بموقف إيدين هازارد، نعمل مع الجهاز الطبي لناديه )ريال مدريد(، ولكنه 

ليس متاحا بعد، ولن يكون بإمكانه السفر. هازارد ما زال مصابا بفيورس كورونا«.

وولف مستمر كمدير لفريق مرسيدس
أكـــد الــنــمــســاوي تــوتــو وولــــف أنـــه سيستمر في 
منصبه كــمــديــر لــفــريــق مــرســيــدس فــي املــوســم 

املقبل في بطولة العالم للفورموال1 .
 )RTL( وقـــــال وولـــــف فـــي تــصــريــحــات ملــحــطــة
ــفــريــق ولـــدي  األملـــانـــيـــة »أنــــا شــريــك فـــي مــلــكــيــة ال
عالقة ممتازة مع الجميع. حتى اآلن كان الطريق 
ناجًحا للغاية، مع لويس )هاميلتون( ومع ألقاب 
املصنعني السبعة؛ لكن هناك العديد من الرحالت 
خالل املوسم، مع 250 ليلة فندقية، عملًيا، لذلك 
ــام أو عـــامـــني أو  ــه فـــي غـــضـــون عــ مـــن املــمــكــن أنــ
املنصب  مــا هــذا  أعـــوام، سيشغل شخص  ثالثة 
وسأستمر في منصب إداري آخــر، ولكن بدون 
الكثير من الليالي بعيًدا عن املنزل. ولكن في العام 
املقبل سأستمر في هذا املنصب مبدئيا«، وتابع 
»ستكون هناك تغييرات في املستقبل، ولكن يمكنني أن أؤكد بنسبة 100% أنني العام 

املقبل سأستمر في منصب مدير مرسيدس«.

المدرب كوديت يقود سيلتا فيغو
قاد األرجنتيني إدواردو »تشاتشو« كوديت أول مران له كمدرب لسيلتا فيغو باملدينة 
الرياضية للنادي، حيث التقى بالعبيه الجدد بعد وصوله إلى املدينة عقب تعيينه مديرا 
فنيا للفريق. وكان سيلتا فيغو قد أعلن رسميا عن تعيني كوديت مدربا جديدا للفريق 
الفنية إلنترناسيونال، متصدر  اإلدارة  يونيو/حزيران 2022. ورحل كوديت عن  حتى 
دوري الدرجة األولى البرازيلي حاليا، واملؤهل لثمن نهائي كأس ليبرتادوريس، عقب دفع 
الشرط الجزائي املنصوص عليه في عقده. ويخلف العب كرة القدم السابق في املنصب، 
إشبيلية  أمــام  إمرته،  تحت  مباراة  أول  الفريق  وسيخوض  جونينت،  غارسيا  أوسكار 

السبت املقبل على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

بالوتيلي يحدد وجهته المقبلة بعد نفي بيراميدز
أثـــيـــرت تــكــهــنــات أخـــيـــرًا بــشــأن انــتــقــال املــهــاجــم 
بيراميدز  إلى  بالوتيلي  ماريو  الشهير  اإليطالي 
املصري، لكن النادي الثري نفى ذلك، بينما ظهرت 
مؤشرات قوية على وجهته املقبلة والتي ستكون 
خارج أوروبا. ونشر رئيس نادي فاسكو دا غاما 
على  لبالوتيلي  فيديو  سيانو  ليفني  الــبــرازيــلــي 
صفحته على »إنستغرام« وهو يقول »سنلتقي 
ميالن  نجم  مع  بالتعاقد  توقعات  قريبًا«، وسط 

اإليطالي ومانشستر سيتي اإلنكليزي السابق.
وقــــال رئــيــس فــاســكــو دا غــامــا ملــحــطــة »بـــي بي 
بالوتيلي،  رايـــوال، وكيل  بمينو  إّن عالقته  ســي« 
الــنــادي  ستساعده فــي جــذب أســمــاء كبيرة إلــى 
البرازيلي الــذي لعب له األســطــورة رومــاريــو. وال 
يرتبط بالوتيلي )30 عامًا( بأي فريق حاليًا بعد إنهاء التعاقد مع بريشيا االيطالي، وكان 
يتدرب أخيرًا مع فريق مغمور بدوري الدرجة الرابعة في بالده. ودفعت مشاكل بالوتيلي 
وقلة انضباطه داخل وخارج امللعب أندية أوروبا لتجاهل التعاقد معه هذا املوسم، لتصل 

إليه بعض العروض من خارج القارة من البرازيل والصني على وجه التحديد.

»سيليساو«. قدم لودي الشهر املاضي أداء عالي املستوى  الـ
خالل الجولتني األوليني من التصفيات املؤهلة لكأس العالم 
أمــام  الــبــرازيــل 5-0 ضــد بوليفيا، و2-4  فــازت  2022، حــني 
البيرو. ويستغل لودي، الذي يلعب بحرية أكبر هجوميًا مع 
املنتخب على عكس مركزه في أتلتيكو، اإلمكانيات الدفاعية 
لدوغالس لويز في خط الوسط، من أجل تأمني املمر األيسر 
بشكل أفــضــل. وبــالــتــالــي، يـــؤدي لـــودي دور الــجــنــاح معظم 

الوقت، ما يعطي نيمار حرية أكبر في التمركز.
ــــى جــهــة الــيــمــني، يــتــمــتــع دانــيــلــو بــســمــات دفــاعــيــة أكــبــر  وإلـ
بكثير مــن املــخــضــرم دانــيــال ألــفــيــس، الـــذي غــاب اســمــه في 
االستدعاءين األخيرين، رغم أنه ال يزال يحلم بلعب نهائيات 
كأس العالم للمرة الثالثة بعمر الـ39. وسيعتمد املدرب تيتي 
على ظهيره االيسر الجديد الذي قد يلعب دورًا مختلفًا في 
املحور األيسر خالل املباريات املقبلة. قبل شهر قال لودي 

معه  األشــيــاء  من  الكثير  تعلمت  »لقد  مؤتمر صحافي  في 
)سيميوني(، خصوصًا لجهة قراءة اللعبة بشكل أفضل«.

وجود لودي هبة سماوية لتيتي، الذي يرى أن بــروزه يأتي 
في أفضل توقيت، مع تراجع مستوى مارسيلو منذ أسابيع، 
إثــبــات نفسه كبديل على قدر  فــي  أليكس ســانــدرو  وفشل 
املهمة. الالعب الوحيد الذي يمكن أن يطغى عليه، هو أليكس 
اإلنكليزي  يونايتد  إلى مانشستر  للتو  انتقل  الــذي  تيليس 

من بورتو البرتغالي، واستدعي للبرازيل.
يعرف لودي أن لديه إرثًا ثقياًل ليحمله، مع وجوده في مركز 
شغله سابقًا العبون كبار كروبيرتو كارلوس أو مارسيلو. 
لكنه بدا أنه يعرف طريقه حني قال »أحاول أن أحذو حذوهم 
وأن أصوغ طريقي بنفسي. أعلم أن هناك الكثير من الضغط 

في املنتخب وأنك بحاجة إلى شخصية، وأال تخاف شيئًا«.
)العربي الجديد(

استغل الظهير األيسر الشاب رينان لودي تراجع أداء مواطنه 
إلى  بتعبيد طريقه  اإلسباني مارسيلو،  ريــال مدريد  العــب 
تشكلية املنتخب البرازيلي خالل تصفيات مونديال 2022 
في قطر، إذ إن تماهيه مع نيمار يصنع العجائب في فريق 
يعتمد بقوة على الجهة اليسرى. وفي الثانية والعشرين من 
عمره فقط، تمكن املدافع الذي وصل بداية املوسم املاضي إلى 
األوروبية  القدم  التأقلم سريعًا مع كرة  أتلتيكو مدريد، من 
واالنضباط التكتيكي الذي فرضه مدربه دييغو سيميوني.

»كولشونيرو« لتعويض رحيل مواطنه  وبعد استقدامه من الـ
فيليبي لــويــس والــفــرنــســي لــوكــا هــيــرنــانــديــس، يــبــدو لــودي 

مندمجًا بشكل مثالي ضمن أفضل خط دفاع في الليغا.
ولم يحتج البرازيلي الشاب الذي نشأ في أتلتيكو باراناينسي 
ــدأ أســاســيــًا في  ألكــثــر مــن خــمــس مــبــاريــات دولــيــة فــقــط، بـ
ــه فـــي الــجــهــة الــيــســرى ملنتخب  ــدارتـ ثــــالث مــنــهــا، لــيــثــبــت جـ

رينان لودي

على هامش الحدث

يسير رينان لودي 
على خطى روبرتو 
كارلوس ومارسيلو 

في الرواق األيسر 
للمنتخب البرازيلي، 

ويسعى للتألق 
واستغالل الفرصة

والدة رونالدو 
يعود لها فضل 
كبير في تألق 
نجلها )كريس 
)Getty/برونسكيل

حامل لقب الدوري اإلسبان

مارادونا  أرماندو  دييغو  األرجنتينية  القدم  كرة  أسطورة  والدة  تعتبر 
واسمها  نجلها،  أجل  من  ضحين  اللواتي  األمهات  بين  من  واحــدة 
كرة  أسطورة  يطلق  كما  مارادونا،  أرماندو  »ملكة«  توتا‹،  »السيدة 
وافتها  التي  فرانكو،  سالفادورا  دالما  والدته  على  األرجنتيني  القدم 
المنية عام 2011. ودالما كانت واحدة من النساء اللواتي تركن عالمة 
فارقة في تطور مسيرة مارادونا على مدار السنين، وهو الذي يحمل 

على ظهره وشما لزهرة تحمل عبارة »توتا، أحبك«.

ملكة مارادونا

وجه رياضي

رونــالــدو نــازاريــو ورونــالــديــنــيــو. فبالنسبة 
لأول، كان لوالدته سونيا نازاريو دور بارز 
بحديثها عن الكثير من جوانب حياة ابنها 
فــي ســنــوات نــشــاطــه. أمـــا دونــيــا ميجيلينا، 
والدة رونالدينيو، فلم تكن على نفس القدر 
من املشاركة، ولكنها كانت حاضرة في أغلب 
انــتــصــارات ابــنــهــا. وفـــي مــا يتعلق بــســانــدرا 
بــيــكــهــام، والـــــدة اإلنــكــلــيــزي ديــفــيــد بــيــكــهــام، 

الفائقة  سرعته  بسبب  نجمه  وسطع  الــقــدم، 
وأهــــدافــــه الـــحـــاســـمـــة. وإلـــــى جـــانـــب مــهــاراتــه 
الكروية، يتميز مبابي بأصوله املتنوعة، فهو 
من مواليد فرنسا ألب من الكاميرون وأم من 
زرعت  والتي  العماري،  فايزة  تدعى  الجزائر 
الرياضة، حيث كانت العبة  في أبنائها حب 
في نــاد ينافس في الــدوري الفرنسي املمتاز 
لكرة اليد. وتعيش فايزة )44 عاما( في الوقت 

ــقــــدت وجـــــــدت فــــي األعـــــــــوام األخـــــيـــــرة عــلــى  فــ
شبكات التواصل االجتماعي طريقا للتفاعل 
كــل ما  بالتعليق على  ابنها وأحــفــادهــا،  مــع 
ينشره الاعب السابق بأندية مثل مانشستر 

يونايتد وريال مدريد.
بدوره سطع نجم كيليان مبابي في مونديال 
ــيــــا، حــيــنــمــا كــــان أحــــد العـــبـــي املــنــتــخــب  روســ
الفرنسي املتّوج بلقب كأس العالم 2018 لكرة 

الــحــالــي فــي بــونــدي القريبة مــن بــاريــس، مع 
زوجــهــا ووالــــد كيليان ويــلــفــريــد مــبــابــي )47 
عــامــا( الـــذي يــعــد ريــاضــيــا أيــضــا، حــيــث كــان 
العــب كــرة قــدم، ويـــدرب حاليا نــاديــا صغيرا 
في منطقته. ولفايزة وويلفريد 3 أوالد، واحد 
أفضل  مبابي بجائزة  وتــّوج  بالتبني.  منهم 
الـــ21 لبطولة كأس  العــب صاعد في النسخة 

العالم التي استضافتها روسيا.

أعلنت الحكومة املحلية في مدريد أن العب التنس رافائيل نادال سيحصل على وسام 
»السلوكيات  »الثاني من مايو« رتبة الصليب األكبر، أعلى وسام تقدمه، عرفانا منها بـ
النموذجية التي تميز بها في خدمة املواطنني«. وستقدم رئيسة حكومة مدريد، إيزابيل 
الذي  الفخري لالعب  التقدير  دياز أيوسو، تقريرا إلى مجلس حكومة املنطقة ملنح هذا 
»القيم والجهود« التي »نحتاج جميعا إلى تذكرها كثيرا اآلن في هذا  تمتلئ مسيرته بـ
الوضع الصعب« الناجم عن تفشي الوباء، بحسب املسؤولة. وفاز نادال في 20 بطولة 

كبرى وهو الوحيد الذي رفع كأس روالن غاروس 13 مرة.

صورة في خبر

أعلى وسام تكريم لنادال

Monday 16 November 2020 Monday 16 November 2020
االثنين 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  1  ربيع اآلخرة 1442 هـ  ¶  العدد 2268  السنة السابعة االثنين 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  1  ربيع اآلخرة 1442 هـ  ¶  العدد 2268  السنة السابعة


