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يبدو ب��اري��س س��ان جيرمان مرشحا بقوة لتحقيق 
فوز سابع على التوالي عندما يستضيف اليوم األربعاء 
رانس الوافد اجلديد في ختام مباريات املرحلة السابعة 
من ال��دوري الفرنسي لكرة القدم، فيما ميلك ليون فرصة 

مناسبة للتقدم أكثر على حساب مضيفه ديجون.
وحقق س��ان جرمان حامل اللقب حتى اآلن العالمة 
الكاملة )18 نقطة من 18 ممكنة( بعد أن حول األحد تخلفه 

أمام مضيفه رين الى فوز سادس تواليا )1-3(.
»مدرب شاب«                  

في غياب مهاجمه الشاب كيليان مبابي الذي تألق مع 
منتخب به الفائز بكأس العالم 2018، بسبب إيقافه لثالث 
مباريات، وصيام األوروغوياني إدينسون كافاني عن 
التهديف، ميلك املدرب األملاني توماس توخل حلول عديدة 
مثل النجم البرازيلي نيمار )26 عاما( الذي قام في املباراة 
السابقة بدور صانع األلعاب وأمد زم��الءه بكرات خطرة 

وفي أوقات مناسبة.
وأثنى نيمار على أسلوب توخل )45 عاما( في اللعب 
والتدريب على حد سواء، وقال في هذا الصدد »إننا نتقدم 
بشكل أفضل. إنه مدرب شاب ونحن نحب الطريقة التي 

يتبعها في اللعب وفي التدريب«.
وأضاف »إننا نقدر طريقة تواصله مع الالعبني وآمل بأن 

تساعدنا مساهمته على حتقيق أشياء كبيرة هذا املوسم«.
ويبدو مرتاحا ملا يقدمه العبوه برغم اخلسارة في وقت 
قاتل أمام ليفربول الثالثاء املاضي في دوري أبطال أوروبا 

.)3-2(
»الطريقة والروح«                  

ك��ان م���درب ل��ي��ون ب��رون��و جينيسيو األك��ث��ر سعادة 
االسبوع املاضي بعد أحلاق رجاله هزمية »غير متوقعة« 
مبضيفهم بطل انكلترا مانشستر سيتي )2-1( في املسابقة 

األوروبية، وحسم القمة املبكرة مع مرسيليا محليا 2-4.
وحقق ليون، ثالث املوسم املاضي، قفزة كبيرة الى األمام 
في سلم ترتيب الدوري حيث استقر في املركز السابع )10 
نقاط( بفارق األهداف خلف مرسيليا وأمام مضيفه ديجون 

الذي أنهى موسمه الثاني بني النخبة في املركز احلادي 
عشر متقدما خمسة مراكز عن املوسم األول.

وعزا جينيسيو هذه االنتفاضة لرجاله إلى »الطريقة 
والروح، وأنا سعيد جدا لذلك. لقد كان االسبوع رائعا رغم 
أنه لم يبدأ جيدا امام كاين )2-2 في املرحلة السابقة(، لكنه 

انتهى بشكل رائع«.
وأضاف »أحيي املجموعة التي حققت نتيجتني طيبتني 
في أربعة أيام. يجب أن نستفيد من هذا الوقع وأن ننكب 
على التحضير للمباراة ضد ديجون. لم يتراجع مستوانا 
عما قدمناه أمام مانشستر سيتي بسبب الطريق والروح 

التي ميلكها الالعبون«.
وت��اب��ع »رغ��م ع��دم مشاركة )البوركينابي( برتران 
ت��راوري��ه ض��د سيتي، أثبتنا أن��ن��ا مجموعة منسجمة 
وموهوبة. لدينا املوهبة، لكن علينا أن نظهر بنفس الروح 

ونفس احلماس في كل مبارياتنا«.
وسجل ت��راوري��ه هدفني من أه��داف ليون األربعة في 

مرمى مرسيليا.
»أخطاء دفاعية كثيرة«                  

من جانبه، عزا مدرب مرسيليا رودي غارسيا هزمية 
رجاله الثانية هذا املوسم في البطولة احمللية الى »االخطاء 
الدفاعية الكثيرة«، وق��ال في تعليقه على مباراة األمس 
»الفريق اآلفضل ف��از، ونحن ارتكبنا مزيدا من األخطاء 

الدفاعية ال تسمح لنا بأن نأمل بتحقيق الفوز«.
وأضاف »كان املستوى جيدا في الشوط األول، ومن 
الطبيعي ان يقع التعادل )1-1(، لكن الثاني كان كارثيا. 
كانت هناك مساحات شاسعة أمام العبني ميلكون مثل 
هذه املوهبة. طرد لنا العب )في الدقيقة 83( وأصيب 
آخ��ر، فلم نكن فعالني في منطقة املنافس. قمنا بأشياء 
جيدة في املجمل، لكننا لم نستمر بنفس الصالبة حتى 

النهاية«.
ويلعب اليوم أيضا ب��وردو الثالث عشر )7( مع ليل 
الثاني )13 نقطة( في واح��دة من أهم مباريات املرحلة، 

باريس سان جيرمان يسعى لالبتعاد بالصدارةوكاين مع مونبلييه، وأميان مع رين، ونيم مع غانغان.

مودريتش يكسر هيمنة رونالدو وميسي

سان جيرمان يسعى لتحصني صدارته أمام رانس

اآللة الدعائية سالح ريال مدريد للسيطرة على الكرة العاملية
أكد حفل االحت��اد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
جل��وائ��ز األف��ض��ل »ذا بيست« أن ري��ال مدريد 
اإلسباني هو ن��ادي الكرة األق��وى على مستوى 
العالم، بعدما استحوذ خالل السنوات األخيرة 

على جوائز الفيفا.
ويأتي على رأس قائمة العبيه الذين فازوا 
مؤخرا بجوائز »ذا بيست« الالعب الكرواتي 
لوكا مودريتش الذي فاز، اإلثنني، بنسخة العام 

اجلاري لهذه اجلائزة الكبيرة.
ودخل خمسة العبني ارتدوا قميص ريال مدريد 
في املوسم املاضي ضمن التشكيلة املثالية للعام 
اجلاري، وهم: سيرجيو راموس ورافائيل فاران 

ومارسيلو ومودريتش وكريستيانو رونالدو.
فيما ف��از الوافد اجلديد على النادي امللكي، 
البلجيكي تيبو كوراتوا، بجائزة أفضل حارس 

مرمى في العالم.
وخ��ل��ف م��ودري��ت��ش النجم البرتغالي في 
التتويج بجائزة الفيفا ألفضل العب في العالم 
بعدما فاز بها رونالدو في املوسمني املاضيني، 
ليجد ريال مدريد مسوغا قويا للتحدث عن تفوقه 

وكبريائه أمام العالم أجمع.
وليس س��را ما ق��ام به رئيس ري��ال مدريد، 
فلورنتينو بيريز، عقب انتهاء املونديال األخير، 
حيث أك��دت العديد من امل��ص��ادر أن��ه استخدم 
نفوذه وآلته الدعائية القوية لتدعيم موقف 

مودريتش بعد أن تخلى عن كريستيانو رونالدو 
الذي انتقل مؤخرا ليوفنتوس اإليطالي، فقد كان 
الالعب الكرواتي هو فرس الرهان بالنسبة له 

هذه املرة.
ووج���د بيريز ضالته ف��ي ف��وز مودريتش 
بجائزة أفضل الع��ب ف��ي بطولة ك��أس العالم 
2018 بروسيا، حتى جاء فوز الالعب الكرواتي 
بلقب أفضل العب في أوروبا، ليمنح رئيس ريال 
مدريد قدرا أكبر من الرضا ويثرى تطلعاته ملا 

هو أكبر.
واآلن توج مودريتش بجائزة أفضل العب في 
العالم، وهي اجلائزة التي متنح مسوغا للذين 
يعتقدون أن الفوز ب��دوري أبطال أوروب��ا أكثر 

أهمية أو شهرة من التتويج بلقب املونديال.
ولم يكن أي من الالعبني الثالثة الذين ترشحوا 
في املرحلة النهائية للفوز بجائزة »ذا بيست«، 
مودريتش ورونالدو ومحمد صالح، قد فاز مع 

فرنسا بلقب املونديال األخير.
ويعتبر فوز مودريتش بجائزة أفضل العب 
في العالم مبثابة نهاية حلقبة سيطرة الثنائي 
ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على اجلوائز 

الفردية طوال عقد كامل.
ولم يحضر النجمان الكبيران حفل األمس، 
وهو ما يعد أحد التصرفات التي ال يغفرها الفيفا 
عادة، واآلن يتبقى لنا أن نرى إذا ما كانت جائزة 

الكرة الذهبية ستنحاز إلى هذه احلقبة اجلديدة، 
وتنهي عصر احتكار الثنائي ميسي ورونالدو أم 

ستبقي على جانب من هذه السيطرة.
ول��م يغفل مودريتش خ��الل كلمته في حفل 
الفيفا أمس عن اإلعراب عن امتنانه لبيريز، كما 
تقدم بالشكر أيضا جلماهيره، حيث قال: »أرغب 
في أن أتقدم بالشكر للنادي وجلماهير، هذه 

اجلائزة هي لكم«.
ويعد حصول مودريتش على جائزة األفضل 
هو أقصى ما كان يحلم به ريال مدريد بعد رحيل 

رونالدو إلى الدوري اإليطالي.
وك���ان م��ن أع��ج��ب امل��ف��ارق��ات ال��ت��ي شهدها 
احلفل وج��ود ثالثة من أص��ل أربعة مدافعني 
في التشكيلة املثالية للعام من صفوف ريال 
مدريد، وهم: سيرجيو راموس ورافائيل فاران 

ومارسيلو.
ولكن أكثر شيء أشعر ريال مدريد و إدارته 
بالرضا هو ف��وز أح��د العبيه بجائزة الالعب 
األفضل في العالم، ذلك الالعب البالغ من العمر 
33 عاما ويلعب ضمن صفوف النادي امللكي منذ 
2012 والذي جنح في أن يكون أول من يخلف 
كريستيانو وميسي ويتمكن من فك االشتباك 

بينهما.
وميكننا أن نستنبط من كل ما تقدم أن اآللة 

الدعائية لريال مدريد تعمل بشكل رائع وبال كلل.

فرانس فوتبول تطلق 
جائزة الكرة الذهبية 

للسيدات ألول مرة
أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية يوم االثنني أنها 
ستطلق ألول مرة جائزة الكرة الذهبية للسيدات هذا العام 
بحيث تضم قائمة الترشيحات املختصرة، التي ستكشف 
عنها الشهر املقبل، أسماء 15 العبة إلى جانب 30 العبا 

مرشحا لنيل اجلائزة.
وظل احلفل السنوي لتوزيع اجلوائز، ال��ذي سيقام 
هذا العام في باريس في الثامن من ديسمبر كانون األول، 
مقتصرا على الالعبني ال��رج��ال منذ 1956 حينما فاز 

األسطورة االجنليزي ستانلي ماثيوس باجلائزة األولى.
وقالت الالعبة الدولية الفرنسية ويندي رينار مدافعة 
أوملبيك ليون للمجلة ”إنها خطوة إلى األمام. كرة القدم 
النسائية تتطور ومساحة ع��دم امل��س��اواة تتقلص رغم 

وجود هامش للتحسن“.
وأضافت الالعبة البرازيلية مارتا ”متنيت دائما أن أرى 

العبة تفوز بهذه اجلائزة املرموقة“.
وكانت جائزة الكرة الذهبية متنح من املجلة الفرنسية 
باالشتراك مع االحت��اد الدولي )الفيفا( في الفترة بني 
2010 و2015 قبل أن تصبح جائزة مستقلة بذاتها 

مجددا.
وفازت األمريكية كارلي لويد والهولندية ليكي مارتنز 

بجائزة الفيفا ألفضل العبة منذ استحداثها في 2016. 

الكرواتي لوكا مودريتش

حصل الكرواتي لوكا مودريتش على جائزة االحتاد الدولي لكرة 
القدم )الفيفا( ألفضل العب في العالم 2018 في حفل أقيم في لندن 

يوم االثنني.
ونالت البرازيلية مارتا جنمة نادي أورالندو برايد جائزة أفضل 

العبة.
وفاز مودريتش )33 عاما( بلقب دوري أبطال أوروب��ا مع ريال 
مدريد وبعدها لعب دورا ب��ارزا في وصول كرواتيا لنهائي كأس 
العالم في روسيا قبل اخلسارة أمام فرنسا.وقال مودريتش ”هذه 
اجلائزة ليست لشخصي فقط بل أهديها لكل زمالئي في الفريق في 
ريال مدريد ومنتخب كرواتيا. لم أكن ألفوز بهذه اجلائزة بدون دعم 

املدربني. لوال عائلتي ما وصلت لهذه املكانة“.
وهذه أول مرة منذ البرازيلي كاكا في 2007 التي يفوز فيها العب 
بخالف كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بجائزة األفضل. ولم 

يحضر الالعبان احلفل.
وحصل البرتغالي رونالدو، الذي انضم إلى يوفنتوس من ريال 
مدريد قبل انطالق املوسم اجل��اري على املركز الثاني في ترتيب 
اجلائزة هذا العام بينما جاء الدولي املصري محمد صالح العب 

ليفربول في املركز الثالث.
وف���ازت م��ارت��ا )32 ع��ام��ا( ال��ت��ي تلعب ف��ي دوري ك��رة القدم 
للمحترفات في الواليات املتحدة بجائزة أفضل العبة في العالم 

خمس مرات متتالية آخرها في 2010.
وتفوقت الالعبة البرازيلية التي قادت بالدها للفوز بكأس كوبا 
أمريكا في ابريل نيسان على ثنائي أوملبيك ليون ادا هجربرج من 

النرويج واألملانية جنيفر ماروجان لتحصل على اجلائزة.
ونال ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم 
في روسيا جائزة أفضل مدرب للرجال بينما حصل مواطنه رينالد 
بيدروس على لقب أفضل مدرب للسيدات بعد فوزه بدوري األبطال 

مع أوملبيك ليون.
وق��ام بالتصويت الختيار أفضل الع��ب وم��درب ق��ادة ومدربو 
املنتخبات الوطنية ومجموعة منتقاة من الصحفيني وألول مرة بناء 

على استفتاء للجماهير على االنترنت.
وفاز الدولي البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد بجائزة 

أفضل حارس هذا العام.
ون��ال ه��دف ص��الح في مرمى إيفرتون في ال��دوري االجنليزي 
املمتاز جائزة أفضل هدف في 2018 بناء على استفتاء للجماهير 
متفوقا على هدف جاريث بيل الرائع بضربة خلفية مزدوجة في 

نهائي دوري األبطال لصالح ريال مدريد.
مودريتش خالل حفل أفضل العب في العالم لعام 2018 في لندن 

يوم االثنني. تصوير: جون سيبلي - رويترز.
وحصل مشجعو بيرو على جائزة الفيفا ألفضل مشجعني بينما 
نال األملاني لينارت تي ال��ذي يلعب في تركيا جائزة الفيفا للعب 

النظيف بعدما تبرع بخاليا جذعية ملساعدة مريض بسرطان الدم. 

فلورنتينو بيريز
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