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الرياضة الدولية

موهوبون وآخرون يستفيدون من شهرة اآلباء :أوالد يلعـ
ثمة الكثير من أبناء نجوم كرة القدم في فترة التسعينيات
حتى اآلن من العبني ومدربني يزاولون أيضًا مهنة آبائهم ،بعضهم
ُيتوقع له مستقبل باهر ،فيما آخرون ال يحملون من اآلباء سوى االسم
الذي استفادوا منه من اجل لعب الكرة
حسن زين الدين
قبل  4أع ��وام ،ظهر ال��ى العلن فجأة
اس��م شمايكل ال �ح��ارس األس �ط��وري
للدنمارك ونادي مانشستر يونايتد
اإلن �ك �ل �ي��زي ،وت �ح��دي �دًا ف ��ي ص�ف��وف
غ� ��ري� ��م ال � �ث� ��ان� ��ي م��ان �ش �س �ت��ر
س� �ي� �ت ��ي ،ب� �ي ��د ان ش �م��اي �ك��ل
ه��ذه امل��رة ل��م يكن بيتر ال��ذي
اخ �ت �ت��م م �س �ي��رت��ه أي� �ض ��ًا ف��ي
«ال �س �ي �ت �ي��زي �ن��س» ،ب ��ل نجله
ك � ��اس� � �ب � ��ر .غ � �ي� ��ر أن ال � �ش� ��اب
ال ��ذي ال�ت�ح��ق بالسيتي منذ
 2002ل��م يصمد ف��ي ال�ن��ادي،
ح �ي��ث ان �ت �ق��ل ف ��ي  2009ال��ى
نوتس كاونتي ،ثم الى ليدز
ي��ون��اي �ت��د ،ل�ي�ح��ط رح��ال��ه في
ليستر سيتي ن��ادي الدرجة
ال �ث��ال �ث��ة اإلن �ك �ل �ي��زي��ة .بغض
ال �ن �ظ ��ر ع� ��ن ك � �ف� ��اءة ك��اس �ب��ر،
ال� ��ذي ي�م�ت�ل��ك خ��ام��ة م�م�ي��زة،
ُ
لكنها ال ت �ق��ارن ط�ب�ع��ًا بتلك
ال �ت ��ي ك� ��ان ي�م�ت�ل�ك�ه��ا وال � ��ده،
ف��إن �ن��ا اس �ت �ط �ع �ن��ا أن ن�ش�ت��م
رائحة بيتر من خ�لال نجله،
م��ن ح�ي��ث ال�ش�ب��ه ال�ك�ب�ي��ر في
الشكل بينهما .ف��ي العامني
امل��اض �ي�ين أي �ض��ًا ،استطعنا
م � �ش� ��اه� ��دة ال � �ن � �ج ��م ال� �غ ��ان ��ي
ع �ب �ي ��دي ب �ي �ل �ي��ه م � �ج� ��ددًا م��ن
خالل نجليه اندريه وج��وردان أيوو
في فريق الوالد السابق ،الذي عرف
فيه أحلى أيامه ،مرسيليا الفرنسي.
أما هذا املوسم ،فتعرفنا الى تياغو
أل� �ك ��ان� �ت ��ارا الع � ��ب وس � ��ط ب��رش �ل��ون��ة
اإلس �ب��ان��ي ،ن�ج��ل ال��دول��ي ال�ب��رازي�ل��ي
السابق مازينيو.
اذًا ،ك ��اس� �ب ��ر وأن� � ��دري� � ��ه وج � � � ��وردان
وت � �ي ��اغ ��و أوالد ن � �ج� ��وم ب � � � ��رزوا ف��ي
التسعينيات وأوائل األلفية الجديدة،
وه��ا ه��م ي�س�ي��رون ع�ل��ى خ�ط��ى اآلب��اء
ف ��ي امل�س�ت�ط�ي��ل األخ� �ض ��ر .األم � ��ور لم
ت�ن�ت��ه ع �ن��د ه ��ذا ال �ح��د ،اذ إن ال�ف�ت��رة
امل�ق�ب�ل��ة س�ت�ش�ه��د ب ��روز أب �ن��اء ن�ج��وم
م��ن ت �ل��ك ال �ف �ت��رة وه� ��ذه ُاألي � ��ام أي�ض��ًا
على ال�س��اح��ة ،بعضهم أض ��يء عليه
وال �ب �ع��ض اآلخ � ��ر ال ي � ��زال ف ��ي ال �ظ��ل،

أطلق
األسطورة
الفرنسية زين
الدين زيدان
على ولده اسم
إنزو ( 16سنة)
تيمنًا بإنزو
فرانشيسكولي
نجم األوروغواي
السابق

في الوقت الذي يتضح فيه أن هناك
أوالدًا آخرين لنجوم ،لكنهم تخطوا
مرحلة امل��راه�ق��ة ،ول��م يتركوا أي أثر
ِّ
حتى اآلن ُيذكر بإبداعات آبائهم.
القصة تبدأ ،بطبيعة الحال ،من انزو،
ن�ج��ل ال�ن�ج��م ال�ف��رن�س��ي ال�س��اب��ق زي��ن
ال ��دي ��ن زي� � ��دان ،ال � ��ذي أط�ل��ق
عليه والده هذا االسم تيمنًا
بإنزو فرانشيسكولي ،نجم
االوروغواي السابق ،ويبدو
أن زيدان الجديد ( 16سنة)،
ال��ذي يلعب ف��ي امل��رك��ز ذات��ه
ال ��ذي ش�غ�ل��ه «زي� ��زو» سائر
ع�ل��ى خ�ط��ى وال � ��ده ،ه ��ذا ما
يؤكده التنافس الكبير منذ
اآلن ب�ين فرنسا واسبانيا،
التي يحمل جنسيتها على
ً
ت�م�ث�ي�ل�ه��ا م �س �ت �ق �ب�لا ،ك��ذل��ك
ف � � ��إن ال� �ب ��رت� �غ ��ال ��ي ج ��وزي ��ه
م� ��وري � �ن � �ي� ��و م � � � � ��درب ري � � ��ال
مدريد لم يتوان عن اش��راك
ان��زو ،ال��ذي يلعب مع فريق
ال �ن��اش�ئ�ين ف��ي ال� �ن ��ادي ،في
ح �ص��ة ت��دري �ب �ي��ة م��ع ن�ج��وم
ال�ف��ري��ق االول ،م��ا ي��دل على
أن ��ه م��ؤم��ن ب�م��وه�ب�ت��ه ،وق��د
ي � �ك� ��ون امل � ��وس � ��م امل� �ق� �ب ��ل او
الذي يليه على أبعد حدود
م �ف �ص �ل �ي�ين ب��الّ �ن �س �ب��ة إل ��ى
ان��زو ،حيث يمكن ان يرقى خاللهما
الى الفريق االول.
وم��ا دام الحديث يتعلق بمورينيو،
ف��إن اب�ن��ه فيليكس ( 16س�ن��ة) كذلك
ه� � ��و الع� � � ��ب ف� � ��ي ف � ��ري � ��ق اك ��ادي� �م� �ي ��ة
«كانيياس» املرتبط بعالقات وثيقة
م��ع ري ��ال م��دري��د ،وه��و يشغل مركز
ح��ارس املرمى ،كما كانت الحال مع
ج ��ده ال ��ذي ح�م��ل اس �م��ه أي �ض��ًا .غير
ان م��وري �ن �ي��و االب � ��ن ،ال � ��ذي ت�ح��دث��ت
شائعات في العام املاضي عن قرب
ال�ت�ح��اق��ه ب��أك��ادي�م�ي��ة ال�ن��اش�ئ�ين في
ب��رش�ل��ون��ة «ال م��اس �ي��ا» ،وه ��و م��ا لم
يحصل ،يبدو مختلفًا عن والده ،من
حيث قوة الشخصية ،اذ إن فيليكس
خ��رج م��ن امللعب قبل أي��ام وال��دم��وع
تنهمر من عينيه ،وذلك ألنه تعرض
الهانات من العبي الفريق املنافس!

ال يمتلك االبن رونالد املوهبة التي كان يتمتع بها والده رونالدو ،رغم أنه ال يفارقه في السراء والضراء (أرشيف)
ف � ��ري � ��ق ك� ��ان � �ي � �ي� ��اس ل � �ب� ��س ق �م �ي �ص��ه
أي� � �ض � ��ًا أح � � � ��د أب � � �ن� � ��اء ن� � �ج � ��وم ري� � ��ال
م��دري��د ال �س��اب �ق�ين ،ون�ع�ن��ي ه�ن��ا «إل
فينومينو» أو«ال�ظ��اه��رة» البرازيلي
رون��ال��دو .غير ان االب��ن ،ال��ذي يدعى
رون ��ال ��د ( 16س �ن��ة) ،ال ي �ب��دو س��ائ �رًا
على خطى ال��وال��د ب�ت��ات��ًا ،رغ��م ان� ّ�ه ال
يفارق األخير في خطاه أينما تنقل،

بسبب عدم امتالكه املوهبة الكروية،
اذ إن الفتى يفضل اكثر االستمتاع
ب �م �ش��اه��دة ال �ن �ج ��وم ،وع �ل��ى رأس �ه��م
معشوقه األرجنتيني ليونيل ميسي!
في انكلترا ،يبدو ان ديفانتي يسير
ع �ل��ى خ �ط��ى وال � ��ده آن� ��دي ك ��ول نجم
هجوم انكلترا ومانشستر يونايتد
سابقًا ،حيث ان الفتى ( 16سنة) يلعب

حاليًا في ناشئي مانشستر سيتي،
ال ��ذي ارت ��دى قميصه ال��وال��د أي�ض��ًا،
وم��ع منتخب ب�ل�اده ت�ح��ت  17سنة.
باالنتقال الى ايطاليا ،فإن كريستيان
مالديني ال ي��زال يشغل ال��رأي العام
بعدما أظهر الفتى ( 16سنة) ال��ذي
ّ
وق � ��ع ل �ف��ري��ق ال �ن��اش �ئ�ي�ن ف ��ي م �ي�لان
أن��ه يمتلك خامة مميزة ،وق��د يكون

ّ
التسيو وسان جيرمان يحتاجان إلى هدايا اآلخرين للتأهل
يوروبا ليغ

ّ
تدريبية (أ ف ب)
العبو باريس سان جيرمان خالل حصة

ق��د تفتقر منافسات بطولة «ي��وروب��ا
ل�ي��غ» ل�ك��رة ال�ق��دم ال��ى فريقني مهمني،
هما التسيو اإليطالي وباريس سان
جيرمان الفرنسي ،إذ إنهما مهددان
بعدم التأهل الى دور الـ  32للبطولة.
ال � �ف� ��ري� ��ق اإلي � �ط � ��ال � ��ي ف � ��ي امل �ج �م ��وع ��ة
الرابعة برصيد  6نقاط وهو الرصيد
ذات ��ه لشريكه ف��ي ال��وص��اف��ة فاسلوي
ال� ��روم� ��ان� ��ي ،ب �ي��د أن األخ � �ي ��ر ي �ت �ف��وق
على التسيو في املواجهات املباشرة،
وب��اري��س س��ان ج��رم��ان ف��ي املجموعة
السادسة برصيد  7نقاط وهو الرصيد
ذات � ��ه ل �ش��ري �ك��ه ري� ��د ب� ��ول س��ال��زب��ورغ
ال �ن �م �س ��وي ال � � ��ذي ي �ت �ف ��وق ع �ل �ي��ه ف��ي
املواجهات املباشرة .ويحتاج التسيو
وب � ��اري � ��س س � ��ان ج� ��رم� ��ان ال � ��ى ال �ف ��وز
ع�ل��ى ضيفيهما سبورتينغ لشبونة
واتلتيك بلباو ،وانتظار خدمة من اف
س��ي زي��وري��خ ال�س��وي�س��ري وس�ل��وف��ان

ب ��رات� �ي� �س�ل�اف ��ا ال� �س� �ل ��وف ��اك ��ي ب� ��إرغ� ��ام
ضيفيهما فاسلوي وسالزبورغ على
التعادل أو الخسارة .وتأهل  15فريقًا
حتى اآلن ويتنافس  19آخ��ري��ن على
البطاقات التسع املتبقية ،وستلتحق
الفرق الـ  24املتأهلة باألندية الثمانية
ص ��اح � �ب ��ة امل � ��رك � ��ز ال � �ث� ��ال� ��ث ف � ��ي دور
امل �ج �م ��وع ��ات ل � � ��دوري األب � �ط� ��ال وه��ي
مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد
اإلنكليزيان وبورتو البرتغالي حامل
اللقب وأي��اك��س أم�س�ت��ردام الهولندي
وط��راب��زون س�ب��ور ال�ت��رك��ي وفالنسيا
اإلس �ب��ان��ي وأومل �ب �ي��اك��وس ال�ي��ون��ان��ي
وف �ي �ك �ت��وري��ا ب�ل�س��ن ال �ت �ش �ي �ك��ي .وه ��ذا
برنامج اليوم:
 ال� ��راب � �ع� ��ة :زي � ��وري � ��خ (س� ��وي � �س� ��را) -فاسلوي (رومانيا) ،التسيو (ايطاليا)
 س �ب��ورت �ي �ن��غ ل �ش �ب��ون��ة (ال �ب��رت �غ��ال)( 20:00بتوقيت بيروت)

 الخامسة :دينامو كييف (اوكرانيا) م� ��اك� ��اب� ��ي ت � ��ل أب � �ي� ��ب (اس � ��رائ� � �ي � ��ل)،ب�ش�ي�ك�ت��اش (ت��رك �ي��ا)  -س �ت��وك سيتي
(انكلترا) ()20:00
 ال � �س ��ادس ��ة :س �ل ��وف ��ان ب��رات �ي �س�لاف��ا(س�ل��وف��اك�ي��ا)  -س��ال��زب��ورغ (ال�ن�م�س��ا)،
ب� ��اري� ��س س � ��ان ج� �ي ��رم ��ان (ف ��رن� �س ��ا) -
اتلتيك بلباو (اسبانيا) ()20:00
 ال�ع��اش��رة :ماكابي حيفا (اس��رائ�ي��ل) شالكه (امل��ان�ي��ا) ،ستيوا بوخارست(روم� ��ان � �ي� ��ا)  -اي � ��ك الرن � �ك ��ا (ق� �ب ��رص)
()22:05
 ال� �ـ  :11ف�ي�س�لا ك ��راك ��وف (ب��ول��ون�ي��ا) تفنتي (ه��ول �ن��دا) ،ف ��والم  -اودن�س��ي(الدنمارك) ()22:05
 الـ  :12شتورم غراتس (النمسا)  -ايكاثينا (ال�ي��ون��ان) ،اندرلخت (بلجيكا)
 ل��وك��وم��وت �ي��ف م��وس �ك��و (روس � �ي� ��ا)(.)22:05

