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انقذ جنم برشلونة االسباني ليونيل ميسي منتخب بالده االرجنتني 
من اخلسارة امام جاره االوروغوياني بادراكه التعادل 2-2 في الرمق 

االخير من املباراة الودية أول من أمس.
وتقدم املنتخب االوروغوياني مرتني االولــى عبر مهاجم باريس 
سان جرمان الفرنسي ادينسون كافاني )34( قبل ان يدرك مهاجم 
مانشستر سيتي االنكليزي سيرخيو اغويرو التعادل لالرجنتني، ثم 
منح لويس سواريز من برشلونة التقدم مجددا لالوروغواي )69(، 
قبل ان يعادل زميله في الفريق الكاتالوني ميسي النتيجة في الوقت 

بدل الضائع من ركلة جزاء.
وكان ميسي سجل هدف املباراة الوحيد في مرمى الغرمي التقليدي 

البرازيل في مباراة ودية اقيمت في الرياض اجلمعة.
ولم يكن ميسي قد خاض قبل موقعة البرازيل اي مباراة مع منتخب 
بالده منذ ان طرد في مباراة املركزين الثالث والرابع في كوبا اميركا 
في 7 يوليو املاضي، وذلك بسبب إيقافه ملدة ثالثة اشهر وتغرميه 50 

ألف دوالر على خلفية اتهامه االحتاد القاري بالفساد.
ودخل ليونيل ميسي جنم برشلونة في مشادة كالمية حادة مع 
إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، خالل املباراة الودية 

بني منتخبي األرجنتني وأوروجواي.
ونقلت صحيفة »أوليه« األرجنتينية تفاصيل املشادة الكالمية بني 
الالعبني، التي بدأت في الدقائق األخيرة للشوط األول بعدما سدد 
ميسي ركلة حرة. انطلقت املشادة برسالة شديدة اللهجة من كافاني 

جتاه ميسي يقول فيها »هيا نشتبك«.
إال أن أيقونة البارسا كان رده على مهاجم بي إس جي حاضرا بقوة، 

قائال »في الوقت الذي تريده«

مــدّرب املنتخب املصري حسام البدري يكشف 
أسباب الظهور املتواضع ملنتخب الفراعنة في 

التصفيات املؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2021.
ــزا حسام الــبــدري تــواضــع أداء فريقه في  وع
املباراتني إلى الظروف الصعبة التي عاشها الفريق 
بعد أن مت تعيينه قبل فترة قصيرة للغاية قبل 

انطالق املباريات الرسمية بتصفيات كأس أفريقيا.
 وقال في هذا الصدد »التأخر في تعيني اجلهاز 
الفني لم يساعد، فلم يتجمع الفريق إال في معسكر 
واحــد فقط في شهر أكتوبر ولم يتجمع املنتخب 

خالل سبتمبر وهذا األمر تسبب في مشكلة كبيرة 
للجهاز الفني للتعرف على الالعبني وحتفيظ 

طريقة اللعب وأسلوب اجلهاز الفني«.
وأوضح قائالً »إن توقف الدوري ملدة 40 يوماً 
كان أزمة أخرى كبيرة للجهاز الفني واملنتخب الذي 
يشكل العبو الــدوري املصري قوامه األساسي ما 
أفقد أغلب الالعبني حساسية املباريات واجلاهزية 

الفنية والبدنية رغم اجلهود املبذولة«.
واعــتــرف بأنه غير راض متــامــاً على نتيجة 
مباراتي كينيا وجزر القمر ولكنه أكد في ذات الوقت 

أن القادم أفضل وسيتم تطوير األمور في املرحلة 
املقبلة بانضمام عناصر جديدة للمنتخب وعلى 

رأسها محمد صالح بعد شفائه من اإلصابة.
وفشل املنتخب املصري في حتقيق الفوز األول 
له في التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 
2021 عقب تعادله سلبياً مع مستضيفه منتخب 
ــار اجلولة الثانية من  جــزر القمر االثنني في إط

مباريات املجموعة السابعة.
وكــان الفراعنة قد استهلوا التصفيات بشكل 
مهتز عندما تعادلوا )1-1( على أرضهم في برج 

العرب أمــام كينيا في اجلولة األولــى، فيما وصل 
منتخب جزر القمر مفاجأة املجموعة إلى النقطة 
الرابعة بعد أن كان فاز خــارج ملعبه على توغو 

بهدف نظيف في اجلولة األولى.
وفي املجموعة ذاتها، تعادل منتخب كينيا مع 

منتخب توغو بهدف ملثله.
رفع منتخب جزر القمر رصيده إلى 4 نقاط في 
الصدارة بفارق نقطتني عن كينيا الثانية ومصر 
الثالثة، فيما يتذيل منتخب توغو ترتيب املجموعة 

بنقطة وحيدة.

منتخب مصر يواصل نتائجه املخيبة حتت قيادة حسام البدري

اإلصابة تبعد خاميس رودريغيز 
عن ريال مدريد

أعلن نــادي ريــال مدريد االسباني أول من أمــس أن العــب وسطه 
الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز الذي أصيب خالل التمارين مع 
منتخب بالده األسبوع املاضي، يعاني من التواء في الرباط الداخلي 
للركبة اليسرى. وأفــاد النادي امللكي في بيان مقتضب نشره على 
موقعه الرسمي »بعد االختبارات التي أجريت اليوم لالعب خاميس 
رودريغيز من قبل الطاقم الطبي في ريال مدريد، مت تشخيص إصابته 
بالتواء في الرباط الداخلي للركبة اليسرى«. ولم يحّدد الريال مدة 
ابتعاد رودريغيز عن املالعب، غير أن وسائل إعالم إسبانية أشارت إلى 
أن غياب العب بايرن ميونيخ السابق ميكن أن يستمر حتى بداية العام 
املقبل. وكان رودريغيز أصيب خالل متارين منتخب بالده قبل اللقاء 

الودي أمام البيرو السبت في مدينة ميامي األميركية.
ولم يخض رودريغيز الذي تعرض في أغسطس املاضي إلصابة في 
ربلة الساق في الدوري اإلسباني أمام بلد الوليد، سوى سبع مباريات 
في »ال ليغا« هذا املوسم، منها ثالث كبديل، إضافة إلى مباراتني في 
مسابقة دوري أبطال أوروبـــا. أمــا ظهوره األخير بقميص النادي 
املدريدي فيعود إلى 22 أكتوبر في املسابقة القارية أمام غلطة سراي 
التركي حيث دخل أرض امللعب في الدقيقة 79. علماً أن عدم خوضه 
للمباريات لم مينع مدّرب كولومبيا البرتغالي كارلوس كيروش من 
استدعائه لالنضمام إلى »كافيتيروس« لالستحقاقني الوديني أمام 

البيرو واإلكوادور.

هنري يكشف عن خطأ وحيد 
سيتجنبه في مونتريال

ال يحتاج تييري هنري إلى تذكير بالفترة القصيرة التي قضاها في 
تدريب موناكو، لكن مهاجم فرنسا السابق قال إنه يأمل في االستفادة 
من هذه التجربة حني يبدأ مهمته اجلديدة كمدرب ملونتريال إمباكت 
في الــدوري األمريكي للمحترفني. وأخفق هنري في ترك بصمة مع 
موناكو املتعثر وأقيل في يناير املاضي، بعد 103 أيام فقط من توليه 
املهمة، لكنه لن يسمح لتجربته التدريبية األولى بأن تلقي بظاللها 

على مهمته اجلديدة.
وقال هنري، الفائز بكأس العالم مع فرنسا في 1998، في مؤمتر 
صحفي خالل تقدميه في مونتريال: »أنتم تتذكرون دائما األمور 
اجليدة لكن مستواي حتسن حني كنت العبا بفضل املصاعب التي 

عشتها«.
وتابع: »أمتنى أن يساعدني هذا ألصبح مدربا جيدا«.

وخــالل فترة هنري في موناكو، الــذي لعب بني صفوفه أيضا 5 
مواسم، وتوج معه بلقب الدوري الفرنسي في 1997، خسر الفريق 
11 من إجمالي 20 مباراة. ورغم تعثر هنري )42 سنة( قال إنه من 

اخلطأ االستسالم وعدم االستفادة من دروس املاضي.
وأوضح: »لم متض األمور كما ينبغي في موناكو وميكنني إعطاء 
الكثير من األعــذار لكن هذا ال يجدي نفعا في نهاية املطاف وأنا هنا 
لتدريب مونتريال«. وأردف: »تعلمت كثيرا هناك واخلطأ الوحيد 
الذي قد ارتكبه هو عدم االستفادة من تلك التجربة. يجب مواجهة 

األمر«.
وقبل موناكو عمل هنري مساعدا ملدرب منتخب بلجيكا لكنه لم 
يتول مسؤولية تدريب فريق مبفرده. ويتوق هنري، الــذي سجل 
51 هدفا في 123 مباراة مع فرنسا وشارك في كأس العالم 4 مرات، 
لفرصة إلثبات أنه قد يصبح مدربا ناجحا. وأكمل: »األمــر يتعلق 
بالقتال طيلة الوقت. هذه ليست قصتي وحدي بل قصة كل شخص 
في احلياة. ستسقط ولكن الفكرة في كيفية النهوض«. وسيبدأ هنري 
مهمته من منتصف يناير 2020 حني يبدأ الفريق معسكره التدريبي. 
وحقق مونتريال 12 انتصارا هذا املوسم مقابل 17 خسارة بينما 
تعادل 5 مرات ولم يتأهل إلى األدوار اإلقصائية للدوري األمريكي، 

للموسم الثالث على التوالي.
وقال هنري إنه يشعر بعاطفة قوية جتاه مدينة مونتريال التي 
تتحدث الفرنسية وحتظى مبجتمع متعدد الثقافات وأعرب عن أمله 
في خوض مغامرة طويلة فيها. وأضاف: »إذا جمعت أفضل جزء في 

أوروبا وأفضل جزء في أمريكا الشمالية ستصل إلى مونتريال«.

فيدرر: ال أرى سببًا للتوقف اآلن
قال جنم التنس السويسري روجــر فيدرر، إنه يبحث دائما عن 
»التحسن«، في الوقت الذي اعتبر فيه أن »الوقت لم يتأخر« لتعلم 

أشياء جديدة، رغم بلوغه سن الـ38.
ــالل مــؤمتــر صحفي فــي بوينوس آيـــرس، حيث  وقـــال فــيــدرر خ
سيخوض مباراة استعراضية أمام األملاني الشاب ألكسندر زفيريف: 
»أمتنى االستمرار في املالعب ألطول فترة ممكنة، ولكني في عام 2004 
كنت أمتنى االستمرار حتى سن الـ35 أو الـ36، ولكني في مرحلة 
مختلفة اليوم. لم أتخيل استمراري حتى هذا العمر، ولكن ها أنا ذا.. كما 

أنني سعيد بدون وجود إصابات«.
ــاف املصنف الثالث عامليا: »كــل جيل يحمل أشياء جديدة،  وأض
وأعتقد أنني ما زلت قادًرا على التعلم، وهذا ما أفعله حاليا.. سأتعلم 
شيئا جديدا في املباراة املقبلة.. سألعب وسأستمتع، وبالطبع سأحاول 
تقدمي أشياء جديدة.. أبحث دائما عن التحسن، ومع بلوغي 38 عاما 
ما زلت أتعلم«. وأقر »املايسترو« بأن الرؤية لم تتضح بعد حول إذا 
ما كان سيعلن عن اعتزاله بشكل مفاجئ، أم سيكون مخططا له قبل 

شهور.
وأوضح »ال توجد قواعد، هذا أمر يشعر به أي العب. األمر سيتوقف 
على حالتي الصحية، وعلى عائلتي، ونتائجي. أشعر أنني بحالة جيدة 

اآلن، واستمتع مبسيرتي. ال أرى أي سبب للتوقف اآلن«.

ميسي خالل شجاره مع كافاني

كافاني مع  ويشتبك  أوروغواي  أمام  اخلسارة  من  األرجنتني  ينقذ  ميسي 

في 19 نوفمبر 1969، وبينما حــرم العالم 
بسبب مشكلة في االرســال من مشاهدة الهبوط 
الثاني على القمر لطاقم »أبــولــو 12«، كان 
البرازيليون على موعد تاريخي ميثل الكثير 
بالنسبة اليهم: الهدف االلف لالسطورة البرازيلي 

بيليه بقميص فريقه سانتوس.
ـــون أرانــتــيــس دو  بالنسبة للبرازيل وإدس
ناسيمنتو امللقب بـ »بيليه« لم يكن باإلمكان 
ــذا الــتــاريــخ لتحقيق هذا  اختيار أفــضــل مــن ه
االجنــاز التاريخي، فالشعب البرازيلي يحتفل 
في هــذا اليوم بالعلم الوطني الــذي مت اطالقه 
مبناسبة إعــالن اجلمهوريةالبرازيلية في عام 
1889. أما بيليه فيحتفل في اليوم ذاته بذكرى 

ميالد والدته.
هل هناك هدية أجمل من »الهدف األلف« أو الـ 
»غول ميل« لتقدميه مع الكثير من الفخر جلميع 
البرازيليني في هذه املناسبة الوطنية؟. ففخر 
كبير للبرازيليني أن يكون لديهم أفضل العب 
وأفضل هــداف على مر التاريخ، وفخر عظيم 
لــوالــدة بيليه، ماريا سيليستي أرانتيس، أن 

تشاهد جنلها يدخل كتاب االساطير.
جــانــب الــقــدر صــاحــب الــرقــم 10 فــي فريق 
سانتوس وحرمه من جتاوز »قمة إيفرست« في 
مدينة سلفادور البرازيلية قبل ثالثة ايــام من 
املوعد التاريخي: قبل نهاية مباراة سانتوس أمام 
باهيا، شاهد بيليه تسديدته تصطدم بالعارضة، 
قبل أن يتلقف زميله خايير باال الكرة من أمامه، 

ويسجل الهدف الذي كان ينتظره »امللك«.
ولكن ألعظم الفنانني، أجمل اللوحات: سيكون 
ملعب ماراكانا االسطوري في ريو دي جانيرو، 
حيث كان سانتوس يستعد الستضافة مواطنه 
فاسكو دي غاما، مسرحا للهدف األلف لبيليه.             

ــــود حتضرت  الــكــامــيــرات بــاالبــيــض واالس
لتوثيق هذه اللحظة التاريخية، هذا احلدث الذي 
أقيم امام 80 ألف متفرج. فحتى األمطار لم يكن 

بامكانها أن  تفسد هذه االحتفالية.
كاد »امللك« أن يسجل هدفه االلف في الشوط 

ــاردو  ــارس االرجنتيني إدغ االول، غير أن احل
ــوام بعمليات  أنـــدرادا الــذي سيتهم بعد عــدة أع
اغتيال لصالح الطغمة العسكرية احلاكمة في 
بــالده خالل تلك الفترة )1976-1983(، صد 
تسديدته. ومرة جديدة تصدت العارضة حملاولة 

أخرى لبيليه.
»لن تسجل اليوم« هتف خصوم بيليه. أحدهم 
كــان يدعى رينيه، سجل عن طريق اخلطأ في 
مرمى فريقه دي غاما، أمام »امللك« بيليه الذي 

كان ينتظر هدفه االلف.
مع اقتراب املباراة من نهايتها، في الدقيقة 78 
وبينما كانت النتيجة تشير الى التعادل 1-1 
حصل بيليه على خطأ داخل منطقة اجلزاء. لقد 
كتب الحقا في سيرته الذاتية أن »ركلة اجلزاء 
هي طريقة جبانة للتسجيل«، ولكن لم يسبق له 

أن وجد صعوبة في التنفيذ كما واجه هذه املرة. 
ألن من حوله، وصل الغليان الى ذروته، في وقت 
لم يكن بامكان »امللك« أن يهدر ركلة اجلزاء، فيما 

كان العداد يشير الى الرقم 999 هدفا.
 لبضع دقائق، تسارعت مشاهد سريالية: 
اقترب العديد من العبي الفريق املنافس للتحدث 
مع مسدد ركلة اجلــزاء، من أجل تأخير اللحظة 
التاريخية. حتى بيليه نفسه بدا وكأنه يواسي 
صاحب اخلطأ، فوضع يده على كتفه. وأخيرا 
داس أحــد العبي فاسكو دي غاما وهــو يحمل 
الكرة، على عالمة اجلــزاء، كما لو أراد أن يخلق 

حفرة صغيرة أو رمبا اللقاء تعويذة.                  
الرقم ألف على القميص

 أخيرا، وضع احلكم الكرة على عالمة اجلزاء، 
فيما وضــع بيليه الــهــادىء، يديه على وركيه، 

قبل أن يهرع للتسديد. وبعدما تباطأ في اللحظة 
االخــيــرة، فتح قدمه اليمنى وســدد على يسار 
ــرأ« تسديدته بشكل  ــارس أنـــدرادا الــذي »ق احل
صحيح فارمتى على اجلهة الصحيحة وملس 
الــكــرة بـــدون أن مينعها مــن دخـــول الشباك. 

»غووووول«!
بينما كــان بيليه يركض اللتقاط الكرة من 
الشباك لتقبيلها، اجــتــاح عــشــرات املصورين 
والصحافيني واجلماهير أرض امللعب لالحتفال 
بهذه اللحظة التاريخية مع بطل تلك األمسية، 
وحملت اجلماهير بيليه على األكتف والكرة 
ما تــزال بني يديه، بينما حاولت »سحابة« من 

امليكروفونات احلصول على كلماته االولى.
تهيأ زمالء بيليه في سانتوس لهذه اللحظة، 
فوقفوا في وســط امللعب يشاهدون ما يحصل 
بدون أن يحركوا ساكنا أمام هذا املد اجلماعي، 
وبعدما متكن بيليه مــن االفـــالت مــن احلشود 
توجه إلى أحضان رفاقه. وبينما كان محموال 
على كتفي حارس الفريق، أدلى صاحب الهدف 
األلف بكلماته االولى لالعالميني، مهديا اجنازه 

االسطوري »لألطفال الفقراء في البرازيل«.
عندها اعطاه أحدهم قميصا كتب عليه الرقم 
ألــف. فــارتــداه، قبل أن يقوم بلفة شرف لتحية 
اجلماهير لتتوقف املباراة لفترة 20 دقيقة، حتت 
وابــل من الهتافات املتواصلة جلماهير ملعب 

ماراكانا.
كــان يجب لهذه املــبــاراة أن تنتهي!، غير أن 
الدقائق العشر االخيرة من عمر اللقاء لم تعد 
مهمة ألحد، وحتى فوز سانتوس بنتيجة 1-2. 
لقد غـــادرت اجلماهير امللعب الشهير بعدما 
شاهدت اجناز »امللك« الذي كتب التاريخ وحصل 

على القمر.
سجل االسطورة البرازيلية 1281 هدفا في 
1363 مباراة خالل مسيرة امتدت 21 عاما، منها 
77 هدفا في 91 مباراة مع منتخب البرازيل. وهو 
الالعب الوحيد املتوج بكأس العالم ثالث مرات 

)اعوام 1958 و1962 و1970(.

الهدف األلف لألسطورة البرازيلي بيليه بقميص فريقه سانتوس

املصري املنتخب  أداء  تواضع  أسباب  يوّضح  البدري 

50 عامًا على الهدف األلف »للملك« بيليه
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