
العب برشلونة ليونيل ميسي بجوار جنم ريال مدريد كريستيانو رونالدو 

صحيفة »كورير ديلو سبورت« اإليطالية تشعل نار الفتنة مجددًا بين أسطورتي الكرة في عيد ميالدهما

أشعلت صحيفة »كورير ديلو سبورت« 
اإليطالية نار الفتنة مجددا بني أسطورتي كرة 
القدم في العالم البرازيلي بيليه واألرجنتيني 
دييغو أرماندو مارادونا بس���بب عيد ميالد 
األسطورة البرازيلي )السبت املاضي( وعيد 
ميالد الفتى الذهبي األرجنتيني اليوم حيث 
سيكمل مارادونا عامه اخلمسني اليوم ممثال 

نصف قرن من االبداع والفضائح.
ونشرت الصحيفة اإليطالية تقريرا تؤكد 
فيه أن العيد السبعني ملولد النجم امللقب ب� 
»اجلوهرة السوداء« لقي كل اهتمام من االحتاد 
البرازيل���ي، وكذلك مارادونا الذي يحل يوم 
ميالده اليوم 30 أكتوبر، ونقلت الصحيفة عن 
املوقع الرسمي لالحتاد البرازيلي على اإلنترنت 
عبارة »بيليه هو األعظم على مر العصور«، 
في حني أن خالفات مارادونا مع مس���ؤولي 
االحتاد األرجنتيني جعلتهم يتجاهلون أي 

تعليق على عيد مولده.

التناحر بين الصفوة

اسمان ساهما كثيرا في عوملة كرة القدم، 
وموهبة كل منهما أدخلت الساحرة املستديرة 
ضمن أجندة العمل اإلبداعي، فانضم إلى جانبها 
املثقفون مع العامة، والسياسيون مع العلماء 
من كل أنحاء املعمورة يشجعون ويصفقون 
ملن يداعبها أكثر. بيليه ومارادونا هما األشهر 
عامليا ممن سجلوا حضورا بارزا في ذاكرة 
عشاق الكرة، وبالرغم من احلب الكبير الذي 
نال���ه كالهما دون غيرهما، وعلى الرغم هذا 
اإلجماع العاملي حولهما كأفضل العبي كرة 
قدم طوال تاريخ اللعبة إال أن العالقة بينهما 
لم ترتق يوما إلى إبداعاتهما الكروية. غالبا، 
في كل بلد هناك مناذج مشابهة حلالة النجمني 
بيليه ومارادونا، والسؤال الذي يفرض نفسه 

»ملاذا كل هذا التناحر ب���ني الصفوة؟«، هل 
هو اإلنس���ان وأنانيته التي جتعله يبحث 
عن أفضليته على اآلخر، أفضلية مطلقة؟.. 
أم إنها حرب تصريح���ات مصطنعة هدفها 
خطف األضواء الغائبة عنهما ليستمرا في 
جني أكبر قدر ممكن من ماليني الدوالرات عبر 
اإلعالنات التي تس���ند إليهما، والدليل أنهما 
التقيا أخيرا بحضور زين الدين زيدان في أحد 
مطاعم باريس وقد ارتسمت على وجهيهما 
عالمات السعادة الغامرة وهما يروجان في 
إعالن مدفوع األجر »باملاليني«، وكانت آخر 
التصريحات العدائية ب���ني النجمني عندما 
قال بيليه إن مارادونا كان العبا عظيما لكن 
اإلجناز الوحيد الذي حققه كان هدفا سجله 
بيده خدع به احلكم واملنافس وخرج ليقول 
إنها »يد اهلل« ولم يأخذ في اعتباره أنها خدعة، 
ورد عليه مارادونا بديبلوماسية قائال »بيليه 

يتكلم ألنه ال يجد عمال يشغله«.

70 عاما من اإلبداع

وكان أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه 
استعاد بعيد ميالده السبعني، ذكريات مسيرته 
الكروية الرائع���ة والتاريخية بفخر والتي 
نقلته من احلياة البسيطة باألحياء الفقيرة 
في البرازيل إلى الش���هرة العاملية والثروة 
وإعجاب املاليني من البشر. ويحظى بيليه 
بسجل مدهش ورائع من اإلحصائيات واألرقام 
في مسيرته الكروية حيث سجل 1280 هدفا 
في 1360 مباراة خاضها على مدار مسيرته 

ليصبح األفضل في التاريخ.
وعلى مس���توى األندية، حطم بيليه كل 
األرقام القياسية في البرازيل، حيث سجل 127 
هدفا لسانتوس في عام 1959 و110 أهداف في 
عام 1961 و101 هدف في عام 1965 وقاد الفريق 

للفوز بلقبني في بطوالت العالم لألندية.كما 
يحمل بيليه الرقم القياس���ي في عدد مرات 
تس���جيل ثالثة أهداف )هاتريك( في مباراة 
واح���دة، حيث جنح في ذلك 92 مرة وكذلك 
في عدد األهداف التي يسجلها على املستوى 
الدولي )97 هدفا(. وإلى جانب ذلك، اشتهر 
بيليه بأخالقياته العالية وروحه الرياضية 
ولم يتم إنذاره، إضافة إلى عدم تعرضه للطرد 
طوال مسيرته كالعب، واعتزل بيليه اللعب 
في عام 1974 وهو في الثالثة والثالثني من 
عمره، لكن املش���اكل املالية دفعته إلى ترك 
البرازي���ل في العام التال���ي للعب في فريق 
نيويورك كوزم���وس األميركي. وعلى مدار 
نحو ثالث سنوات، كان بيليه أكثر الالعبني 
تقاضيا للمال في دوري كرة القدم بأميركا 
الشمالية، كما أثار بيليه اهتمام املاليني من 
األميركيني في اللعبة ذات الش���عبية األولى 
ف���ي العالم، وأصبح كتابه »حياتي واللعبة 
اجلميلة« من أفضل الكتب مبيعا في العالم. 
إال أن النقطة السوداء في تاريخ بيليه تعد 
خالفه الشهير مع مارادونا حول أحقية أي 
منهما بلقب أفضل العب في العالم، مما يدفع 
وس���ائل اإلعالم بني احلني واآلخر إلشعال 

الفتنة بينهما.
وذكرت »كورير ديلو سبورت« أن األسطورة 
األرجنتينية الذي يعاني من مشاكل مع رئيس 
االحتاد األرجنتينى خوليو جرنادونا ومدير 
االحتاد كارلوس بي���الردو وجد ضالته من 
التكرمي عن طريق جماهير نابولي التي رفعت 
صورا كبيرة له احتفاال مبولده اليوم ليتم 
عامه اخلمسني، وذكرت الصحيفة أن مارادونا 
ميل���ك موطنني أصليني األول هو األرجنتني 

األساطير زيدان وبيليه ومارادونا خالل تصوير أحد اإلعالنات في باريس وفي اإلطار مارادونا وبيليهوالثاني هو نابولي اإليطالية.

مارادونا نصف قرن من اإلبداع والجنون.. وبيليه 70 عامًا من العطاء 

معدله التهديفي 1.25 هدف في كل مباراة ومرشح لتحطيم رقم سانشيز القياسي

امتدح���ت صحيف���ة ماركا 
اإلسبانية، البرتغالي كريستيانو 
رونالدو العب ريال مدريد، بعد 
تسجيله 10 أهداف في الدوري 
اإلس���باني خالل 8 مباريات. 
وحتت عنوان: »رونالدو ملك 
أوروب���ا« نش���رت الصحيفة 
البرتغالي  الالعب  تقريرا عن 
املنتقل إلى الفريق امللكي مطلع 
املوس���م املاضي قادما من مان 
يونايتد مقابل 80 مليون جنيه 

إسترليني.
وقال���ت م���اركا، ان املع���دل 
التهديفي لرونالدو »1.25 هدف 
في كل مباراة هو األعلى في تاريخ 
الدوري اإلسباني«، وأضافت: »إذا 
اس���تمر الالعب البرتغالي على 
هذا املعدل فسيس���جل 47 هدفا 
في ال���دوري، وس���يصبح أكثر 
العب يس���جل أهدافا في موسم 
واحد في تاري���خ الليغا«. يذكر 
أن هوغو سانش���يز العب ريال 

مدريد السابق هو صاحب الرقم 
القياسي في عدد األهداف املسجلة 
في موسم واحد برصيد »38 هدفا« 
في موسم 1988 � 1989. وتطرقت 
الصحيفة الشهيرة للمقارنة بني 
رونالدو ومنافسه األرجنتيني 
ليونيل ميسي العب برشلونة، 
مؤكدة على أن »رونالدو تفوق 
على ميس���ي بعد ه���ذه البداية 
األسطورية لالعب البرتغالي في 
املوسم احلالي«. وسجل ميسي 

5 أهداف في املوس���م احلالي مع 
البارسا في الدوري، باإلضافة إلى 
4 أهداف في دوري أبطال أوروبا. 
وذكرت ماركا إن رونالدو تفوق 
على كل هدافي الدوريات األوروبية 

املختلفة بأهدافه العشرة.
ولم تت���ردد »ماركا« القريبة 
من ريال مدريد بوصف رونالدو 
بالالعب األفضل من ميسي مرتني، 
حيث استندت الصحيفة إلى عدد 
أهداف رونالدو التي قالت إنها )10( 

وأهداف ميس���ي التي ال تتجاوز 
ال� 5، مما يجعل رونالدو أفضل 
مرتني من ميسي حسب وصفها. 
الصحيفة متنت أن يواصل رونالدو 
هذا املعدل التهديفي ليسجل 47 
هدفا في نهاية املوسم كواحد من 
أفضل األرقام ف���ي تاريخ الكرة 
األوروبية وكأفضل رقم في تاريخ 
الليغا اإلسبانية، كما أنها أشادت 
برونالدو كونه املتصدر لسباق 

احلذاء الذهبي في أوروبا.

نجمة التنس الروسية 
ماريا شارابوڤا مع خطيبها 

العب السلة السلوڤيني
»ماركا«: رونالدو »ملك أوروبا« وأفضل من ميسي مرتين ساشا فوياسيتش

المحمدي ونصري وهيرنانديز ضمن
فريق األسبوع بالدوري اإلنجليزي

اختير اجلناح األمين الدولي املصري أحمد 
احملمدي ضمن فريق األس���بوع التاس���ع من 
الدوري االجنليزي املمتاز الذي تختاره شبكة 
سكاي سبورتس البريطانية بعدما قدم آداء 
مميزا هذا األسبوع قاد به فريقه سندرالند للفوز 
على أستون فيال بهدف نظيف. وكان احملمدي 
قد قام بأداء رائع على اجلبهة اليمنى لفريق 
سندرالند وصنع العديد من الفرص لزمالئه. 
هذا وتعتبر هذه هي املرة الثانية التي اختير 
فيها احملمدي ضمن فريق األس���بوع لسكاي 
سبورتس حيث كانت املرة األولى في األسبوع 
الس���ادس عندما القى فريقه سندرالند فريق 

ليڤربول وانتهى اللقاء بالتعادل 2 � 2.
وفيما يلي تشكيلة األسبوع كاملة:حراسة 
املرمى لوكاس فابيانس���كي )آرسنال(. خط 
الدفاع: س���تيفني كار )برمنجهام س���يتي( � 
نيماني���ا فيديدتش )مانشس���تر يونايتد( � 
س���وتريوس كيرجياكوس )ليڤربول( � فيل 
جاكيل���كا )إيڤرت���ون(. خط الوس���ط:أحمد 
احملمدي )سندرالند( � سمير نصري )آرسنال( 
� ش���يخ تيوتي )نيوكاس���ل( � س���تيورات 
هولدين )بولتون( � جيروم توماس )وست 
برومتش(. خط الهجوم: خافيير هيرنانديز 

)مان يونايتد(.

العب السلة في ليكرز األميركي قدم خاتم الخطوبة
 لنجمة التنس بـ 250 ألف دوالر

كانت زيجات املشاهير ومازالت، خصوصا 
بني مشاهير عالم الرياضة والفن، زيجات 
زجاجية تتحطم عند أول صدمة. وينطبق 
هذا على مشاهير السياسة أيضا. ورغم هذا، 
ثمة اس���تثناءات الفتة. ولقد اختار األملان 
زيجة بطلة التنس السابقة شتيفي غراف 
وزوجها النجم األميركي أندريه أغاس���ي 
كأجنح زيجة بني املشاهير حتى اآلن. احملللة 
النفسية ليزا فيشباخ حتدثت عن عاملني 
أساسيني في جناح زيجات املشاهير، األول 
هو تساوي الطرفني في الشهرة والنتائج 
احملققة، والعامل الثاني هو احلب. وأكدت 
أن هذين العاملني يلعبان دورا كبيرا في 

جناح زواج غراف واغاسي.
وانضمت جنمة التنس الروسية ماريا 
ش���ارابوڤا والعب كرة السلة السلوڤيني 
ساشا فوياسيتش جنم فريق لوس اجنيليس 
ليكرز بطل دوري كرة السلة االميركي الى 
قائمة اشهر الرياضيني املرتبطني ببعضهما 

بعد اعالن خطوبتهما االسبوع املاضي.
وقدر ثمن خ���امت اخلطوبة الذي قدمه 
فوياسيتش إلى شارابوڤا ب� 250 ألف دوالر.
وكان فوياس���يتش )26 عاما( قد أعلن أن 

ش���ارابوڤا )23 عاما( وافقت على الزواج 
منه األس���بوع املاضي.وظه���رت النجمة 
الروس���ية إلى جانب خطيبها جنم فريق 
»لوس أجنيليس ليكرز« في كاليفورنيا وهي 
تضع اخلامت. ونقل موقع »يو أس مغازين« 
عن خبير املجوهرات مايكل أوكونر قوله 
إن حجم املاسة يبلغ ما بني 7 و8 قراريط 
وقدر ثمنه بنحو 250 ألف دوالر.يشار إلى 
أن شارابوڤا وفوياسيتش يتواعدان منذ 
حوالي سنة. وأكد فوياتشيتش ان شارابوڤا 
)23 عاما( صاحبة ثالثة القاب في البطوالت 
االربع الكبرى قالت »نعم« ردا على عرضه 
للزواج منها مضيفا انهما »يشعران بسعادة 
بالغة« معا. وعرض فوياتشيتش )26 عاما( 
الزواج من شارابوڤا اثناء احتفالهما مبرور 
عام واحد على اللقاء االول بينهما في حفل 
عند احد االصدقاء كما تأكد خبر خطبتهما 
في الصفحة اخلاصة ملايك تروديل املسؤول 
عن موقع ليكرز الرسمي على االنترنت. ولم 
يحدد االثنان موعدا حلفل الزفاف.وفازت 
شارابوڤا املصنفة 18 عامليا حاليا ببطولة 
وميبلدون عام 2004 واميركا املفتوحة في 

2006 واستراليا املفتوحة في 2008.

شارابوڤا وفوياسيتش أحدث 
خطوبة بين بطلين رياضيين
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