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دييغو مارادونا »سيناغرا« لعب مع نابولي قبل انتقاله للكرة الشاطئية

كريستيان ابن مالديني يتألق مع ناشئي ميالن

انزو زيدان يسير على خطى والده في ريال مدريديوردي كرويف تألق مع إياكس وبرشلونة ومان يونايتدادينيو ابن االسطورة بيليه لعب فترة حارس مرمى سانتوس

كاسبر شمايكل حارس مرمى متميز

فريق الجولة السادسة من الليغا والكالتشيو
مع مرور كل جولة من الدوري اإلسباني لكرة القدم، 
تزداد الكرة في بالد الفالمنغو جماال ورونقا وتزداد متعة 
وفنيات حتى أصبح الصغير كالكبير ينافس وينتصر على 
أكبر املالعب.. كحال مايوركا الذي خرج بتعادل ثمني من 
الكامب نو أمام البطل برشلونة االسبوع املاضي. اجلولة 
السادسة ش����هدت نتائج منتظرة إلى أبعد احلدود حيث 
واصل ڤالنسيا تصدره للترتيب بفوز مقنع على حساب 
ضيفه أتلتيك بلباو في املس����تايا كما فعل أيضا ڤياريال 
الذي يحتل املركز الثاني حيث تغلب على ضيفه راسينغ 
سانتاندر في املدريغال بهدفني نظيفني. وكان متوقعا جدا 
أن ينتفض ريال مدريد في وجه أحد خصومه معلنا عن 
عودته بقوة للمنافسة على جميع األلقاب أمام ديبورتيفو 
الكورونا. امليرنغي أمتع كثيرا إلى جانب تسجيله ستة 
أهداف واستحق لقب أفضل فريق في الليغا في املرحلة 
السادسة. ليس ذلك فقط ألن معظم العبيه مت اختيارهم 

ضمن التشكيلة األساسية للجولة.

التشكيلة المثالية لليغا

كالوديو براڤو )ريال سوسييداد(
جيرمي ماثيو )ڤالنس����يا(، راميس )ريال مايوركا(، 

كاسيرس )إشبيلية(، داميا )أوساسونا(
تشابي ألونسو، دي ماريا، أوزيل، كريستيانو رونالدو 

)ريال مدريد(
أدوريز )ڤالنسيا(ونيلمار )ڤياريال(

فريق اجلولة: ريال مدريد
العب اجلولة: كريستيانو رونالدو
أسوأ فريق: ديبورتيفو الكورونا

أسوأ العب: مدافع ديبورتيفو الكورونا زي كاسترو

مدرب اجلولة: جوزيه مورينيو
 أجم����ل هدف: ه����دف دي ماري����ا الثالث في ش����باك 

الديبور 

ايطاليا

أكسبت نتائج اجلولة السادسة من مباريات الدوري 
اإليطالي البطولة أكثر إثارة وتش����ويق حيث أن اإلنتر 
فشل للمباراة الثانية أن يفوز وهو ما يعني بقاء التسيو 
في الصدارة منف����ردا وحلاق ميالن الذي فاز في اإلينيو 
تارديني به في املركز الثاني برصيد 11 نقطة. تش����كيل 

األسبوع: اخلطة 3 � 4 � 3
سيريغو )باليرمو(

كريش����يتو)جنوى( كوردوب����ا )اإلنت����ر( بن عطية 
)أودينيزي(

ماوري )التسيو( هامسيك )نابولي( بيرلو )امليالن( 
بينزي )أودينيزي(

الفيت����زي )نابول����ي( طون����ي )جنوى( إليش����يتش 
)باليرمو(

البدالء: أنتونيولي � دوسينا � كيليني � كراسيتش � 
إيتو � باستوري � كورفيا
فريق األسبوع: نابولي

العب األسبوع: إيزيكويل الفيتزي � نابولي
مدرب األسبوع: لويجي دل نيري � يوڤنتوس

أسوأ فرق اجلولة: بارما
أسوأ العبي اجلولة: فرانسسكو توتي � روما

أسوأ مدربي اجلولة: سينيسا ميهايلوفيتش )فيورنتينا( 
هدف األسبوع: هدف أندريا بيرلو جنم ميالن في مرمى 

بارما

كالوديو براڤو
 )ريال سوسييداد(

أدوريز 
)ڤالنسيا(

نيلمار
 )ڤياريال(

داميا 
)أوساسونا(

كريستيانو رونالدو
 )ريال مدريد(

كاسيرس
 )إشبيلية(

راميس 
)ريال مايوركا(

جيرمي ماثيو
 )ڤالنسيا(

دي ماريا
)ريال مدريد(

تشابي ألونسو
)ريال مدريد(

مسعود أوزيل
)ريال مدريد(

نجل زيدان يسير في طريق أبناء لعبوا في أندية آبائهم
أبرزهم أوالد مارادونا وكرويف وبيليه وشمايكل ومانشيني

بعد أن حت���ول انزو جنل 
أسطورة كرة القدم الفرنسي������ة 
زين الدين زي����دان من شاب 
يافع إلى جنم يح����اول املنتخب 
االسباني حتت 16 سنة الفوز 
بخدماته بسبب مستواه املتميز 
الذي بدا به في ناش���ئي ريال 
مدريد مؤخرا، يبقى السؤال 
مطروحا... هل سيلتحق انزو 
برك�����ب وال���ده ال���ذي كان 
جنم����ا ال يش��������ق له غبار 
في الريال في النادي امللك�����ي 
ويوڤنتوس اإليطالي ليصير 
بذل���ك مثل الكثي���ر من أبناء 
الذي����ن  السابق����ني  النجوم 
لعبوا في نفس أندية آبائهم.

 »france soir« صحيف���ة 
الفرنسية ع����ادت بها الذاكرة 
إلى الوراء لتق�����دم لنا 7 العبني 
كانوا قد لعبوا في نفس األندية 
التي كان آباؤهم فيها جنوما 

كبارا:
مارادون���ا  دييغ���و   �  1
»س���يناغرا«: جنل أسطورة 
األرجنتني دييغ���و مارادونا 
وال���ذي كان نتاج عالقة غير 
ش���رعية ملارادونا م���ع فتاة 
من نابولي تدعى كريس���تينا 

سيناغرا. 
لعب لفترة قصيرة في نادي 
نابولي اإليطالي س���نة 2003 
قب���ل أن يتحول ملنتخب كرة 
القدم الشاطئية بسبب فشله 

في البروز كمحترف.
2 � ي���وردي كرويف: ابن 
الهولندي�������ة  األس���طورة 
يوه�����ان كرويف الذي تألق 
مع برشلونة 1978/1973 وقبلها 
أياكس 1973/1964، حيث  مع 

لعب االبن يوردي في النادي 
الكاتالوني س���نة 1992/1988 
أياكس أمستردام  وقبلها مع 

1988/1981
ش���ولبي  إيدس���ون   �  3
أو »إديني���و«:  ناس���كيمنتو 
ابن اجلوهرة السوداء بيليه، 
حي����ث لعب كحارس مرمى 
ال���ذي  في نادي س���انتوس 
سطع فيه بريق والده بيل����ي 
وق�����اده للفوز بلقب الدوري 
ملرتني. لكن إيدينيو انغم�����س 
في عالم االنحراف واجلرمية 
حيث ألقي القبض عليه سنة 
2006 بعد تورطه في جتارة 
إلى  املخ���درات. باإلضاف�����ة 
تورطه في جرمية قتل سائق 

دراجة نارية.
جن��������ل  فيليب���و:   �  4
روبيرت���و  اإليطال�������ي 
مانشين����ي مدرب مان سيتي 
حاليا، وميثل حاليا فريق والده 

السابق فيرتوس انتيال.
5 � توم���اس انس: بدأ في 
ن���ادي ليڤرب���ول االجنليزي 
الذي ب���رز والده في����ه )بول 
انس( القائد السابق ملنتخب 

اجنلترا.
6 � كاسبر ش���مايكل: ابن 
احلارس الدمناركي األسطورة 
بيتير شمايك����ل، وال�����ذي 
يلعب في مانشس���تر سيتي 
الن���ادي الذي أنهى فيه والده 

مسيرته سنة 2003.
7 � ديفانت���ي ك���ول: جنل 
أس���طورة مان يونايتد آندي 
كول، يلعب حاليا في مانشستر 
س���يتي حيث لعب والده من 

.2006/2005

كورنيكوڤا مازالت »صغيرة« على الزواج
ظهرت على غالف مجلة مكسيم.. وتواصل مسيرتها مع اإلغراء

نفت العبة التنس الس���ابقة الروس���ية 
»أنا كورنيكوفا«، الرفيقة العاطفية للمغني 
اإلس���باني »إنريكي إغلسياس«، التخطيط 
ملش���روع زواج قريب، بداع���ي أنها مازالت 
»صغيرة على الزواج«. وأوضحت »كورنيكوڤا« 
)29 عاما( خالل مؤمتر صحافي في كوستاريكا 
حيث واجهت األميركية »أشلي هاركليرود« في 
مباراة استعراضية، أنها ال تفكر في الزواج 
حالي���ا قائلة »أمتتع بحياتي بدون زواج، ال 

أزال صغيرة السن«.
ومن جانبه نفى املطرب اإلسباني الشهير 
»إنريكي إغليس���ياس«، صحة األنباء التي 
ترددت حول حم���ل صديقته جنمة التنس 

الروسية »أنا كورنيكوڤا«، ووصفها 
بأنها مجرد ش���ائعات. وفي 

مقابلة أجرتها معه قناة 
»بي تي في« التلفزيونية 

ومقرها في بلغاريا، 
حي���ث أجرى حفال 
نظمته  موسيقيا 
ش���ركات  إحدى 
االتصاالت احمللية، 
قال »إغليسياس«: 
»الشائعات متثل 
جزءا م���ن عملنا 

وكل ما ينبغي على 
املش���اهير فعله هو 

الضحك عليها«.
إنه ال يشعر  وأضاف 

بأنه جنم ويتصرف في حياته 
اخلاصة، كما لو كان شخصا عاديا.

وكانت إحدى وسائل اإلعالم األميركية قد نشرت 
نبأ حمل »كورنيكوڤا« من »إغليسياس«.

وقد أثيرت األقاويل حول قرب الزواج نظرا 
الرتداء »كورنيكوڤا« مؤخرا خلامت أملاس���ي 
ثمني في إصبع اخلنصر باليد اليسرى، مما 
قد يدل على تقدم »اغلسياس« بطلب الزواج 
منها. وكان أحد الصحافيني قد س���أل العبة 
التنس حول مدل���ول اخلامت إال أنها رفضت 
التعليق على األم���ر وأخفته خلف ظهرها. 
يذكر أن »اغلسياس« و»كورنيكوڤا« تعارفا 
ف���ي عام 2001 أثناء تصوير املغني للڤيديو 
كليب اخلاص بأغنية Escape وارتبطا عاطفيا 

بعدها في عالقة مستقرة ترددت العديد من 
الشائعات خاللها حول زواجهما.

الشقراء أن حتتل  الروسية  واستطاعت 
بجمالها وإثارتها قل���وب الكثيرين، وتنال 
بامتياز لقب إحدى أجمل نساء عالم الرياضة 
وأكثرهن إثارة. وستظهر كورنيكوڤا في عدد 
 »Maxim« شهر اكتوبر املقبل من مجلة مكسيم
في عدد من الص���ور املثيرة بلباس البحر، 
وبنظرات وأوضاع فيها الكثير من اإلغراء.

وعند س���ؤالها في املجلة هل أنت عزباء 
قالت: »على الورق نعم أنا عزباء، ولكن أنا 
في عالقة« وهي تقصد عالقتها الشهيرة مع 

جنم الغناء العاملي أنريكه إغليسياس.
وأك���دت كورنيكوفا حتى بعد 
التنس  ابتعدت عن عالم  ان 
انه الي���زال لديها الكثير 
التي تشتهر به بعد ان 
انتش���رت فضائحها 
األخيرة على أغلفة 
املجالت. وعندما مت 
سؤالها في إحدى 
املجالت األميركية 
عن م���ا اذا كانت 
جاسوسة  تعمل 
مث���ل مواطنته���ا 
انا تش���امبان ام ال 
فأجابت كورنيكوڤا 
وقالت: »ان���ا من اجل 
السالم واحلق والصدق، 
واعتقد اذا كنت جاسوسة فلن 

تتركني بلدي وتتستر علي«.
وتكلم���ت انا ايضا ف���ي حديثها إلحدى 
املجالت األميركية عن طبيعة عملها مع إحدى 
املنظمات األميركي���ة )منظمة خدمات األمم 
املتحدة( وقالت: »انا أحب العمل معهم جدا، 
وهم يضعون صور لي على اجلدران في كل 
مكان، ال اعتقد اني قابلت أشخاصا حتترمني 

وتعاملني بلطف كما يفعلون«.
وعلى صعيد آخر، أشارت »كورنيكوڤا«، 
التي تعمل ايضا عارضة أزياء، أنها استمتعت 
برياضة التنس طوال مسيرتها على الرغم 
من عدم إحرازها أي لقب حيث لم يس���عفها 

احلظ بسبب تعدد إصاباتها.

التشكيلة األفضل في المرحلة السادسة للدوري االسباني 


