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أبناء الـ«أساطير»

ـبون الكرة

ّ
املخدرات واألزياء!
من الكرة إلى
ّ
ل � ��م ي � ��وف � ��ق أب� � �ن � ��اء «أس � ��اط� � �ي � ��ر» ك ��رة
ال �ق��دم ف��ي املستطيل األخ �ض��ر ،حيث
م � ��روا م � ��رورًا ع ��اب �رًا ف ��ي ت ��اري ��خ ه��ذه
ال �ل �ع �ب ��ة ،ل �ي �ص��ح ال � �ق� ��ول ب ��أن ��ه ل�ي��س
ب��ال �ض��رورة أن ت�ك��ون اب��ن ن�ج��م كبير
حتى تصبح نجمًا .فايدينيو نجل
«م �ل��ك» ال �ك��رة ال �ب��رازي �ل��ي بيليه لعب
ف �ت��رة ق�ص�ي��رة ح ��ارس م��رم��ى لفريق
وال� ��ده ال�س��اب��ق س��ان �ت��وس ،ث��م انتقل
م � ��ن امل �ل��اع � ��ب ال� � ��ى خ� �ل ��ف ال �ق �ض �ب��ان
ب �ت �ه��م ارت� �ب ��اط ��ه ب �ع �ص��اب��ات ات �ج��ار
ب� ��امل � �خ� ��درات .أم � ��ا دي �ي �غ��و س �ي �ن��اغ��را
أو دي�ي�غ��و م ��ارادون ��ا ج��ون �ي��ور نجل
«األس� � �ط � ��ورة» األرج �ن �ت �ي �ن��ي دي�ي�غ��و
ارم� ��ان� ��دو م� ��ارادون� ��ا م ��ن ع�ل�اق��ة غير
شرعية مع امرأة ايطالية عندما كان
العبًا في صفوف نابولي ،فقد تنقل
ب�ين العديد م��ن ف��رق ال��درج��ة الرابعة

اإليطالية ليحط رحاله في منافسات
ال� �ك ��رة ال �ش��اط �ئ �ي��ة .م ��ن ج��ان �ب��ه ،ف��إن
ل��وران نجل رئيس االتحاد األوروب��ي
لكرة القدم والنجم الفرنسي السابق
م �ي �ش��ال ب�لات �ي �ن��ي أراد ال �س �ي��ر ع�ل��ى
خطى والده ،فلعب في صفوف فريق
ّ
ن��ان �س��ي ف� �ت ��رة ق �ص �ي ��رة ،ل �ك �ن��ه ط��ل��ق
الكرة سريعًا ليتفرغ الختصاصه في
مجال املحاماة.
ي� �ب� �ق ��ى أن ج� � � � � ��وردي ن � �ج� ��ل ال� �ن �ج ��م
ال �ه��ول �ن��دي ال �س��اب��ق ي��وه��ان ك��روي��ف
ع��رف ش�ه��رة أك�ث��ر م��ن أوالد األس�م��اء
ال �س��اب �ق��ة ،إذ إن� ��ه ل �ع��ب ف ��ي ص �ف��وف
ف��رق برشلونة واألفيش وإسبانيول
اإلس� �ب ��ان� �ي ��ة وم��ان �ش �س �ت��ر ي��ون��اي �ت��د
االن�ك�ل�ي��زي ،لكن ل��م يصل مطلقًا الى
نجومية وال��ده وانتهى به األم��ر عام
 2008في عالم املوضة واألزياء.

أصداء عالمية
بنزيمة أفضل العب فرنسي
منحت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية،
مهاجم ريال مدريد اإلسباني لكرة القدم
الدولي كريم بنزيمة ،جائزة أفضل العب
فرنسي لعام  ،2011فيما عادت جائزة
أفضل مدرب الى املدير الفني لليل ،بطل
الدوري ،رودي غارسيا .وقد اختارت
بنزيمة لجنة تحكيم تكونت من العبني
حازوا الجائزة سابقًا ،وذلك بسبب
تألقه مع منتخب بالده ،وفريقه ريال
َ
مدريد .وخلف بنزيمة مهاجم مانشستر
سيتي اإلنكليزي سمير نصري ،الذي
نال الجائزة العام املاضي .أما غارسيا،
فاستحق الجائزة لقيادته ليل الى الثنائية
(الدوري والكأس املحليني) املوسم املاضي.
وهو يخلف مدرب مرسيليا ديدييه
ديشان (.)2010

مارك غاسول مستمر مع ممفيس

تتنافس فرنسا وإسبانيا
على الظفر بخدمات
انزو ابن زين الدين زيدان
كريستيان مالديني ورث
الموهبة عن والده
وجده تشيزاري
باولو ّ
جيوفاني نجل دييغو
سيميوني وشم كأس
دوري األبطال على
جسده ويحلم
باللعب فيها

خليفة لوالده باولو ،الذي تفوق في
ال�س��اب��ق ع�ل��ى أب�ي��ه ت �ش �ي��زاري ف��ي ال�ـ
«روسونيري» ،ومنتخب «اآلزوري».
أم��ا عدسات املصورين ،فال تتوانى
عن تتبع الفتى ،وكان آخرها التقاط
ص��ورة ل��ه بقميص ب��رش�ل��ون��ة ،ال��ذي
يكن له كريستيان محبة.
ام � ��ا ف� ��ي األرج � �ن � �ت �ي�ن ،ف � ��إن ال �ج �م �ي��ع

ي�ت�ح��دث ه�ن��اك ع��ن ج�ي��وف��ان��ي ،نجل
الع� � ��ب وس� � ��ط م �ن �ت �خ��ب األرج� �ن� �ت�ي�ن
ال �س��اب��ق دي �ي �غ��و س �ي �م �ي��ون��ي ،اذ إن
الفتى ( 16سنة) ُيعد من بني أفضل
الناشئني في البالد ،حيث يتوقع له
مستقبل ب��اه��ر .ب�ي��د أن سيميوني
االب � � ��ن ال ي �ش �غ ��ل م� ��رك� ��ز وال � � � ��ده ف��ي
امل �ل �ع��ب ،اذ إن ��ه ي�ل�ع��ب م �ه��اج �م��ًا في

ناشئي ري�ف��ر ب�لاي��ت .الفتى امل��ول��ود
ف��ي اس�ب��ان�ي��ا ك��ان ح��دي��ث الصحافة
االس� �ب ��ان� �ي ��ة ق� �ب ��ل أي � � � ��ام ،وت� �ح ��دي� �دًا
ص�ح�ي�ف��ة «م ��ارك ��ا» امل ��دري ��دي ��ة ،ال�ت��ي
أجرت مقابلة مع جيوفاني ،تطرقت
فيها الى رغبته في اللعب التلتيكو
مدريد ،فريق والده السابق.
وق � ��د ذك � � ��رت ال �ص �ح �ي �ف��ة أن ال �ف �ت��ى

املتأثر بالبرازيلي رونالدو ومواطنه
هيرنان كريسبو ،يحمل على جسده
وش�م��ًا ل�ك��أس دوري أب �ط��ال أوروب ��ا،
وال�س�ب��ب؟ «ألن�ن��ي أح�ل��م باللعب في
تلك املسابقة».
آخ��ر األس�م��اء الناشئة ه��و جاستني
ك � �ل� ��وي � �ف� ��رت .وع� � �ن � ��د ال � �ح � ��دي � ��ث ع��ن
ك�ل��وي�ف��رت ف ��إن امل �ق �ص��ود ه�ن��ا طبعًا
ب� ��ات� ��ري� ��ك ن� �ج ��م ه� ��ول � �ن� ��دا ال� �س ��اب ��ق.
ج��اس�ت�ين ال ��ذي ي�ب�ل��غ  12س�ن��ة فقط
ي �ل �ع��ب ح ��ال� �ي ��ًا ف� ��ي ف ��ري ��ق األش� �ب ��ال
الياكس امستردام ،وقد أظهر شريط
فيديو تناقلته امل��واق��ع االلكترونية
على شبكة االنترنت مهارته ،حيث
راوغ منافسيه بطريقة فنية مميزة.
باالنتقال الى األبناء األكثر نضجًا،
ف� � ��إن م ��وه �ب �ت �ه ��م ت � �ب� ��دو م� � �ح � ��دودة،
وال ��دل� �ي ��ل ع �ل��ى ذل � ��ك أن االع� �ل ��ام ل��م
يتناولهم اال ملامًا .واذا ما استثنينا
ب � ��اول � ��و ( 19س � �ن� ��ة) ن� �ج ��ل ت �ش �ي��رو
ف �ي��رارا م��داف��ع اي�ط��ال�ي��ا وي��وف�ن�ت��وس
السابق ،الذي يلعب في فريق شباب
«ال �س �ي��دة ال �ع �ج��وز» أي� �ض ��ًا ،وم� ��ارك
( 22سنة) اب��ن يورغن كلوب ،مدرب
بوروسيا دورتموند األمل��ان��ي ،الذي
ي�ل�ع��ب ف��ي ال�ف��ري��ق ال��ردي��ف ل�ل�ن��ادي،
ف ��إن امل��ون�ت�ي�ن�ي�غ��ري ف�لادي �م �ي��ر (21
س� �ن ��ة) اب � ��ن دي � � ��ان س��اف�ي�س�ي�ف�ي�ت��ش
واالي� �ط ��ال� �ي�ي�ن ف �ي �ل �ي �ب��و ( 21س �ن��ة)
اب � ��ن روب� ��رت� ��و م��ان �ش �ي �ن��ي ،ودي �ف �ي��د
( 22س� �ن ��ة) اب � ��ن ك ��ارل ��و ان �ش �ل��وت��ي،
واالنكليزي تشارلي ( 23سنة) ابن
تيدي شيرينغهام ،يلعبون في فرق
م �ت��واض �ع��ة ج � �دًا ،وي� �ب ��دون ب�ع�ي��دي��ن
كل البعد عن سلوك درب النجومية
التي سلكها آباؤهم.

• مونديال األندية •

نيمار يسعى إلى إيصال سانتوس إلى النهائي
س �ت �ع��رف ال � �ي ��وم ه ��وي ��ة أول ط � ��رف ف ��ي امل � �ب ��اراة
ال �ن �ه��ائ �ي��ة ل �ب �ط��ول��ة ك� ��أس ال �ع��ال��م ل�ل�أن��دي��ة ل�ك��رة
ال �ق��دم ع�ن��دم��ا يلتقي س��ان �ت��وس ال �ب��رازي �ل��ي بطل
ام �ي ��رك ��ا ال �ج �ن��وب �ي��ة م ��ع ك ��اش �ي ��وا ري� �س ��ول ب�ط��ل
ال�ي��اب��ان ف��ي م��دي�ن��ة ت��وي��وت��ا ،ض�م��ن ال ��دور نصف
النهائي .وتقام املباراة الثانية لنصف النهائي،
غ � �دًا ال �خ �م �ي��س ،ب�ي�ن ب��رش �ل��ون��ة اإلس �ب ��ان ��ي ب�ط��ل
أوروب � ��ا وال �س��د ال �ق �ط��ري ب�ط��ل آس �ي��ا .وس�ت�ت��وج��ه
األن�ظ��ار نحو نجم سانتوس ومنتخب البرازيل
ال��واع��د ن�ي�م��ار ( 19ع��ام��ًا) ال ��ذي تعلق عليه آم��ال
كبيرة لقيادة فريقه الى النهائي ،ويعتبر نيمار
أح��د أب��رز ن�ج��وم البطولة بعد مهاجم برشلونة
ال��دول��ي األرجنتيني ليونيل ميسي بالنظر الى
موهبته الفنية ال�خ��ارق��ة ،م��ا جعله هدفًا ألفضل
األندية العاملية التي تتهافت على التعاقد معه،
ف��ي مقدمها ري��ال م��دري��د وبرشلونة اإلسبانيان
وتشلسي االنكليزي.

وس�ي�ح��اول س��ان�ت��وس اس�ت�غ�لال اإلره ��اق البدني
لالعبي كاشيوا ريسول الذين دخلوا البطولة بعد
منافسة ماراتونية لتحديد بطل اليابان ،كما انهم
خاضوا مباراتني في البطولة العاملية ،األولى أمام
اوك�لان��د سيتي ال�ن�ي��وزي�ل�ن��دي ( )0-2ومونتيري
املكسيكي حسمها بركالت الترجيح .3-4
وأعرب نيمار الذي مدد عقده أخيرًا مع سانتوس
حتى عام  ،2014عن سعادته بأن تتاح له فرصة
اللعب في بطولة العالم لألندية ،وأضاف انه صدم
باالهتمام الكبير الذي يحظى به في اليابان.
وي �ل �ع��ب ال� �ي ��وم أي� �ض ��ًا ،ال �ت��رج��ي ال �ت��ون �س��ي بطل
افريقيا مع مونتيري املكسيكي بطل الكونكاكاف
في مباراة تحديد املركزين الخامس والسادس.
وخيب الترجي آمال أنصاره في الدور ربع النهائي
ع �ن��دم��ا خ �س��ر أم� ��ام ال �س��د  2-1واج �ت��اح��ت بعض
جماهيره امللعب تعبيرًا عن غضبها من الهزيمة.
مهاجم سانتوس نيمار خالل تدريب أمس
(توشيفومي كيتامورا ــ أ ف ب)

توصل العب االرتكاز اإلسباني مارك
غاسول الى اتفاق مع فريقه ممفيس
غريزلير للعب في صفوفه في الدوري
األميركي للمحترفني في كرة السلة.
وقال مارك ،الشقيق األصغر لباو،
العب ارتكاز لوس أنجلس ليكرز ،على
حسابه في املوقع االجتماعي تويتر« :أنا
فخور بالقول إنني توصلت الى اتفاق
مبدئي مع فريقي» .وبحسب صحيفة
«ذا كوميرسيال ابيل» املحلية فإن مارك
( 2.13م) توصل الى اتفاق ملدة  4اعوام
مقابل  58مليون دوالر ( 44مليون يورو).

غوتزه يغيب عن دورتموند مباراتني
سيغيب العب وسط بوروسيا
دورتموند األملاني الدولي
ماريو غوتزه في املباراتني
الباقيتني للفريق هذا العام ،إثر
اصابته بالتواء في العضالت
خالل مباراة دورتموند مع
كايزرسالوترن في الدور املحلي.
سيفتقد دورتموند العبه الدولي (19
سنة) أمام فرايبورغ في املرحلة األخيرة
ذهابًا ،وفي دور  16في الكأس ضد
فورتونا دوسلدورف.

هليب إلى برشلونة مجددًا
سيعود الدولي البيالروسي ألكسندر
هليب الى صفوف فريقه السابق برشلونة
اإلسباني ،بطل إسبانيا وأوروبا ،في فترة
االنتقاالت الشتوية الشهر املقبل ،بعدما
أعلن ناديه فولسبورغ األملاني استغناءه
عنه نهائيًا .وكان هليب معارًا من الفريق
الكاتالوني ،بيد أن مشاكله العضلية
أسهمت في تقليص نسب مشاركته مع
الفريق األملاني.

األهلي يواجه بايرن وريال
أعلن األهلي املصري أنه تلقى عرضني
عبر إحدى شركات التسويق الكبرى
إلقامة مباراة ودية ضد بايرن ميونيخ
األملاني الشهر املقبل في قطر.
وأضاف مصدر إداري في النادي
القاهري إن هناك عرضًا آخر يتعلق
بخوض مباراة ودية أخرى ضد ريال
مدريد اإلسباني في القاهرة خالل شهر
آب املقبل .وستحسم لجنة الكرة في
األهلي موقفها من قبول العرضني في
اجتماعها املقبل.

