السبت  9أيلول  2017العدد 3270

رياضة
الكرة اإلسبانية

ّ
قوة رونالدو في طريقة نومه!
ل ـي ــس خ ــاف ـي ــا أن ال ـن ـج ــم ال ـبــرت ـغــالــي
كــري ـس ـت ـيــانــو رونـ ــالـ ــدو ه ــو م ــن أكـثــر
الالعبني تمتعًا بالطاقة البدنية التي
ُ
ت ـ َـع ـ ّـد سـ ـ ّـر ق ــوت ــه وم ــواص ـل ـت ــه ال ـتــألــق
رغ ــم ب ـلــوغــه  32ع ــام ــا ،إذ إن ــه يسعى
ب ــاس ـت ـم ــرار إل ـ ــى ت ـط ــوي ــر ه ـ ــذه ال ـق ــوة
عـبــر تـمــاريــن قــاسـيــة ،أو ال ـتــزام حياة
منضبطة بـعـيـدًا مــن ت ـنــاول الـكـحــول
والسهر وغـيــرهــا .لكن على مــا يبدو،
فـ ــإن ن ـجــم ري ـ ــال م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي ال
يكفيه ذل ــك ،بــل ب ــات يبحث عــن سبل
أخــرى للوصول إلــى مبتغاه ،بما في
ذلك تغيير طريقة نومه .ولهذا الغرض
يستعني «الدون» حاليًا باختصاصي
في أمراض النوم يدعى نيك ليتلهالز،
الــذي كشف لصحيفة «ذا إنديبندت»
الـبــريـطــانـيــة ال ـعــديــد م ــن األس ـ ــرار عن
طريقة نوم النجم البرتغالي.
وي ـقــول ليتلهالز إن مــا تعلمه خــال
عـمـلــه مــع رون ــال ــدو ،هــو أن األخ ـيــر ال
ي ـه ـتــم إط ــاق ــا بــال ـح ـم ـيــات ال ـغــذائ ـيــة،
كذلك فإنه ال يسعى إلى تقليد أحد.
مـحــور اهـتـمــامــه مـنـصـ ّـب عـلــى معرفة
م ــدى ن ـجــاح أي إجـ ــراء بــالـنـسـبــة إليه
على وجه التحديد ،وهكذا «قمنا معًا
بـتـغـيـيــر ن ـظــام الـ ـن ــوم» بــالـنـسـبــة إلــى

يستعين رونالدو حاليًا باختصاصي في أمراض النوم (أرشيف)

رونالدو.
وبحسب ليتلهالز ،فإن «سي آر  »7ال
ي ـنــام كمعظم ال ـنــاس ثـمــانــي ســاعــات
متواصلة ،بل خمس مــرات في اليوم،
ملدة تسعني دقيقة في كل مرة.

وليس هذا فقط ،بل سرير رونالدو ال
بــد أن يـكــون نظيفًا ،بحيث ال بــد من
تـغـيـيــر األف ــرش ــة ك ــل ي ــوم حـتــى يـكــون
على درجة عالية من النظافة.
ّ
وب ــذل ــك ،يــتـبــع رون ــال ــدو اآلن نصائح

كرة المضرب

فالشينغ ميدوز
ّ
تتوج بطلة جديدة
االخـ ـتـ ـص ــاص ــي ل ـي ـت ـل ـه ــال ــز الـ ـ ـ ــذي لــم
يـ ــؤمـ ــن يـ ــومـ ــا بـ ـح ــاج ــة الـ ـجـ ـس ــم إل ــى
ال ـ ـنـ ــوم لـ ـس ــاع ــات مـ ـت ــواصـ ـل ــة ،ل ـكــونــه
نـمـطــا «تـقـلـيــديــا وغ ـيــر طـبـيـعــي ،فهو
يــدفــع اإلن ـســان إلــى الـنــوم فــي ساعات
مجد بالنسبة
القيلولة ،وهو أمر غير
ٍ
إلى العبي كرة القدم الذين يحتاجون
في هذه الفترة بالذات إلى طاقة بدنية
عالية ،لكونها تتزامن مــع الحصص
التدريبية».
أمــا عــن كيفية استلقاء رونــالــدو على
السرير ،فال بد أن يتخذ األخير وضع
ال ـج ـنــن أثـ ـن ــاء الـ ـن ــوم .وال غ ــراب ــة في
ذلــك ،فهو الــذي تربطه بوالدته ماريا
دول ـ ــوري ـ ــس دوس س ــان ـت ــوس عــاقــة
وث ـي ـق ــة ،ح ـت ــى أنـ ــه اشـ ـت ــرى ل ـه ــا فـيــا
فاخرة بجوار مقر مسكنه بالعاصمة
مدريد.
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى قـ ــائ ـ ـمـ ــة امل ـ ـم ـ ـن ـ ــوع ـ ــات الـ ـت ــي
وضعها الخبير فــي سلوكيات النوم
الـصـحـيــح ،ع ــدم اسـتـخــدام أي وسيلة
رق ـم ـيــة لـتـسـعــن دق ـي ـقــة ق ـبــل ال ــذه ــاب
إلـ ــى الـ ـس ــري ــر ،ب ـم ــا ف ــي ذلـ ــك ال ـهــاتــف
الذكي والكمبيوتر املحمول وغيرها،
الـتــي يـســود إجـمــاع على أنـهــا تسبب
اضطرابات في النوم.

الكرة اإليطالية

الخطوة األولى لتوتي المدرب
ع ـ ـلـ ــى غ ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ـ ــن الـ ـنـ ـج ــوم
ال ـســاب ـقــن ،م ـثــل اإلس ـب ــان ــي جــوسـيــب
غ ــواردي ــوال ،م ــدرب مانشستر سيتي
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ،وال ـف ــرن ـس ــي زي ـ ــن ال ــدي ــن
زي ــدان ،مــدرب ريــال مــدريــد اإلسباني،
واإليـطــالـيــن أنطونيو كونتي مــدرب
تشلسي ،وفينتشنزو مونتيال مدرب
ّ
م ـيــان ،يــتـجــه الـنـجــم اإليـطــالــي اآلخــر
فــرانـشـيـسـكــو ت ــوت ــي ل ـس ـلــوك درب ـه ــم،
بـعــد أن أس ــدل ال ـس ـتــار عـلــى مسيرته
الع ـب ــا ،ال ـتــي اس ـت ـمــرت  24ع ــام ــا ،ولــم
ي ـ ـعـ ــرف خ ــالـ ـه ــا ف ــريـ ـق ــا غـ ـي ــر روم ـ ــا،
وسيبدأ خطواته األولــى نحو العودة
إلــى املالعب بعد فترة ،لكن هــذه املرة
بصفة مدرب ،إذ إنه سيخضع لدورات
تـ ـخ ـ ّـول ــه ن ـي ــل ش ـ ـهـ ــادة مـ ـ ـ ــدرب ،وذلـ ــك
بحسب وسائل اإلعالم اإليطالية.
وكـ ــان تــوتــي ق ــد وض ــع حـ ـ ّـدًا ملسيرته

األس ـطــوريــة كــاعــب فــي أي ــار املــاضــي
ّ
لينضم هذا املوسم
عن عمر  40سنة،
إلى الجهاز اإلداري لـ«جيالوروسي»،
إال أن دوره ال يزال غامضًا.
وبحسب صحيفتي «ال غازيتا ديللو
سبورت» و«كورييري ديللو سبورت»
اإلي ـط ــال ـي ـت ــن ،ف ـ ــإن ب ـط ــل الـ ـع ــال ــم مــع
«سـ ـ ـك ـ ــوادرا آت ـ ـ ـ ــزورا» ف ــي س ـن ــة 2006
سيخضع بــدءًا مــن  18أيـلــول الـجــاري
لـ ـ ـ ـ ـ ــدورات م ـ ــن أج ـ ـ ــل ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـلــى
الـشـهــادة «ب» فــي الـتــدريــب املمنوحة
من قبل االتحاد األوروبي لكرة القدم.
وتـسـمــح ه ــذه الـش ـهــادة بـتــدريــب فــرق
ُ
ال ـهــواة وال ـش ـبــاب .وه ــي تـ َـعـ ّـد املرحلة
األولــى اإلجبارية في مشوار التدريب
االحترافي .وسيخضع توتي لــدورات
في تريغوريا ،أي مركز تدريبات نادي
روما.

كوتينيو لن يلعب

سيغيب العب ليفربول البرازيلي فيليبي
كوتينيو عن مباراة القمة املقررة اليوم
ضد مانشستر سيتي في املرحلة الرابعة
من الدوري اإلنكليزي املمتاز .ولم يشارك
كوتينيو في ٍّأي من مباريات ليفربول هذا
املوسم ،بعدما تقدم من إدارة النادي بطلب
للسماح له باالنتقال إلى برشلونة اإلسباني،
لكن الصفقة لم تتم .ورغم سفره إلى البرازيل
ومشاركته مع منتخب بالده في تصفيات
مونديال روسيا  ،2018بقي كوتينيو
خارج تشكيلة املدرب األملاني يورغن كلوب،
ألسباب تتعلق بإصابة في ظهره ،بحسب ما
يزعم ناديه.
كذلك ،سيغيب قائد سيتي ،البلجيكي
فينسان كومباني ،عن املباراة بسبب
اإلصابة.

سيخضع توتي
لدورات في التدريب
(أرشيف)

الكرة اللبنانية

ّ
«باق مع المنتخب»
«دودو» يرد على الشائعاتٍ :
عبد القادر سعد
عادت بعثة منتخب لبنان لكرة القدم
إل ــى ب ـيــروت ،منهية رحـلــة شــاقــة إلــى
الـعــاصـمــة الـكــوريــة الـشـمــالـيــة بيونغ
يانغ ،وفترة انقطاع طويلة عن لبنان
ب ــدأت مـنــذ صـبــاح الـسـبــت ،نـظـرًا إلــى
ص ـع ــوب ــة وسـ ــائـ ــل الـ ـت ــواص ــل ه ـن ــاك،
وانتهت يوم أمس مع وصــول البعثة
إلى مطار بكني.
ه ــذا االن ـق ـط ــاع ل ـعــب دورًا ك ـب ـي ـرًا في
ات ـســاع دائ ــرة الـشــائـعــات وال ـكــام عن
إشـكــاالت فــي املنتخب ،أزكتها عــودة
املـ ـسـ ـتـ ـش ــار الـ ـفـ ـن ــي يـ ــوسـ ــف م ـح ـمــد
ّ
التوجه
«دودو» مــن أبــو ظبي وع ــدم
إل ـ ــى كـ ــوريـ ــا .أض ـ ــف إلـ ـي ــه الـ ـك ــام عــن
ن ـي ــة م ـح ـمــد االس ـت ـق ــال ــة م ــن مـنـصـبــه
واالن ـت ـقــال إل ــى ن ــادي الـنـجـمــة بصفة
مــديــر للفريق .لكن الــافــت أن األخير
كان حاضرًا في استقبال البعثة أمس
إل ــى جــانــب رئ ـيــس لـجـنــة املـنـتـخـبــات
مازن قبيسي.

ً
يوسف محمد في المطار ،مستقبال
البعثة اللبنانية (مروان بو حيدر)

نجحت سلون سيتفنز في التأهل الى
نهائي بطولة الواليات املتحدة لكرة
املضرب ،آخر البطوالت األربع الكبرى،
على مالعب "فالشينغ ميدوز" في
نيويورك ،بعد تغلبها على مواطنتها
املخضرمة فينوس وليامس في نصف
النهائي  1-6و 6-0و.5-7
أما الطرف الثاني في النهائي فهو
األميركية األخرى ماديسون كيز
الخامسة عشرة الفائزة على مواطنتها
كوكو فانديفيغه العشرين  1-6و.2-6
وهي املرة األولى التي تبلغ فيها كيز
وستيفنز املباراة النهائية إلحدى بطوالت
"الغراند سالم" ،حيث كانت أفضل نتيجة
لستينفز ( 24عامًا) وكيز ( 22عامًا)
في البطوالت الكبرى بلوغهما نصف
نهائي بطولة أوستراليا عامي 2013
و 2015على التوالي .والتقت الالعبتان
مرة واحدة سابقًا وتغلبت فيها ستيفنز
على كيز في الدور األول من دورة ميامي
األميركية عام  .2015وقالت كيز" :من
كان يعتقد في كانون الثاني بعدما
أجريت مع ستيفنز جراحتني وغبنا عن
بطولة أوستراليا املفتوحة ،أننا سنتأهل
إلى نهائي بطولة الواليات املتحدة
ً
املفتوحة .من املهم فعال أن نعيش ذلك
معًا بعد كل ما حصل معنا".

أصداء عالمية

وت ـ ـ ــأت ـ ـ ــي خ ـ ـ ـطـ ـ ــوة تـ ـ ــوتـ ـ ــي مـ ـن ــاقـ ـض ــة
لـتـصــريـحــات أدل ــى بـهــا لـ ـ «كــوري ـيــري
ديللو سبورت» منذ عام حني قال« :من
نــاحـيــة ،سـيــروقـنــي أن ّ
أدرب .لـكــن في
الوقت الراهن ،أنا ال أفكر في املوضوع
كثيرًا .بالنظر إلى طباعي ،ال أدري إذا
كنت أستطيع إدارة مجموعة».
وبطبيعة ال ـحــال ،ف ــإن الـعـشــاق الكثر
ل ـ «إل كــابـيـتــانــو» سينتظرون بـفــارغ
ّ
الصبر أن يطل عليهم نجمهم املحبوب
مـجــددًا بــزي امل ــدرب ،ومــن ي ــدري ،فقد
ً
ّ
األحب
يصبح مستقبال مدربًا لفريقه
إلى قلبه ،روما؟

حضور «دودو» قطع الطريق على ما
يـقــال عــن ابـتـعــاده عــن املنتخب ،وهو
ّ
أم ــر أكـ ــده ف ــي حــديــث م ــع «األخـ ـب ــار»،
مـشــددًا على اسـتـمــراره مــع املنتخب،
ونافيًا أن يكون هناك أي إشـكــال مع
الالعبني ،وتحديدًا هيثم فاعور.
وعـلـمــت «األخ ـب ــار» أن اإلش ـكــال الــذي
حـصــل ب ــن «دودو» وف ــاع ــور انـتـهــى
فــي أب ــو ظ ـبــي ،وكــانــت ه ـنــاك م ـبــادرة
مـ ــن فـ ــاعـ ــور ت ـ ـجـ ــاه م ـح ـم ــد ورسـ ــالـ ــة
اعـتــذار .كذلك أكــد فاعور لـ «األخـبــار»
أن صعوبة التواصل من كوريا فتحت
امل ـج ــال لـتـنــامــي ال ـشــائ ـعــات ،لـكــن في
ال ـح ـق ـي ـقــة ال وج ـ ــود ألي م ـش ـك ـلــة مــع
دودو «ح ـيــث خــرج ـنــا م ـعــا م ــن قــاعــة
الـ ــوصـ ــول» ،إض ــاف ــة إل ــى ع ــدم وج ــود
مشكلة أيضًا مع القائد حسن معتوق.
محمد تـحــدث عــن مــا أشـيــع عــن نيته
انـتـقــالــه إل ــى الـنـجـمــة مــدي ـرًا للفريق،
نافيًا أن يكون هذا الكالم صحيحًا ،بل
ذهب أبعد من ذلك ،مشيرًا إلى أن من
ّ
ب ــث ه ــذا الـخـبــر خبيث فــي مضمونه
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وتوقيته «فــأنــا ال نية لــي لالنضمام
إل ـ ــى ال ـن ـج ـم ــة ،ول ـ ــو ك ـ ُن ــت أريـ ـ ــد ذل ــك،
لقبلت بالعرض الذي ق ّدم ّ
إلي قبل أن
ّ
باق
أتسلم منصبي في املنتخب .أنــا ٍ
مع منتخب لبنان ،وكل ما هو خالف
ذلك غير صحيح».
أمـ ــا بــالـنـسـبــة إلـ ــى االنـ ـتـ ـق ــادات الـتــي
ُو ّجهت إلى ّ
القيمني على املنتخب في
ّ
معسكر أبو ظبي ،واعتبار أنه تحول
إلى العبي أندية كالنجمة واألنصار
والـ ـعـ ـه ــد ،خ ـص ــوص ــا ب ـع ــد الـ ـص ــورة
التي انتشرت وتجمع العبي النجمة
الستة ،إضافة إلى صورة أحمد جلول
بقميص النجمة ،فقد أوضح «دودو»
أن صــور العبي النجمة أمـ ٌـر طبيعي،
وهي تحصل مع منتخبات أوروبية،
ومنها منتخب إسبانيا ،وكذلك العبو
ُبرشلونة على سبيل املثال ،فالصورة
أخ ــذت لالعبني بقميص املنتخب ،ال
بقميص النجمة ،أما صورة جلول مع
قميص النجمة ،فجاءت بعد انتقاله
إلى النادي ،وهذا ممكن.

تحقيق بحق ديلي آلي

ً
إجراء تأديبيًا
فتح االتحاد الدولي لكرة القدم
بعد «حركة اإلصبع» التي قام بها العب
منتخب إنكلترا وتوتنهام ديلي آلي في
املباراة ضد سلوفاكيا االثنني في تصفيات
كأس العالم  .2018وشوهد آلي يقوم بحركة
بأصبعه في الدقيقة  77من املباراة ،لكنه
أشار إلى أنه كان يمازح زميله كايل ووكر،
وأنها ليست حركة ّ
موجهة ضد الحكم.

كوريا الشمالية تواجه جارتها
الجنوبية واليابان

في ظل األزمة الناجمة عن التجارب النووية
لكوريا الشمالية ،سيلتقي منتخب كوريا
الشمالية نظيريه الجنوبي والياباني في
بطولة شرق آسيا لكرة القدم في كانون األول
املقبل .وأعلن االتحاد الياباني أن منتخبه
سيواجه كوريا الشمالية في افتتاح البطولة
التي تقام على أرضه في التاسع من كانون
األول ،ثم يلتقي الجاران الشمالي والجنوبي
في الثاني عشر من الشهر ذاته.

