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ينتظر الجميع 
»سوبر 
كالسيكو« 
الكرة األرجنتينية 
بين نادي ريفر 
بليت وغريمه 
التقليدي بوكا 
جونيورز في 
الجولة الثالثة 
عشرة من 
الدوري المحلي. 
وستجري القمة 
على ملعب 
»المونيمونتال« 
معقل ريفر. 
والتقى الطرفان 
في 207 لقاءات 
على مستوى 
المسابقة هذه 
فاز بوكا في 75 
مقابل 67 لريفر، 
وكان التعادل 
سيد الموقف 
في 65 مناسبة.

تعتبر هذه القمة جماهيرية بامتياز على مستوى العالم )أليخاندرو باجينا/ فرانس برس(

سوبر كالسيكو األرجنتين

اختارت مجلة »ذا رينغ ماغازين« األميركية 
املتخصصة، منح املالكم الراحل محمد علي لقب 
األفضل في عام 1966 بأثر رجعي، وذلك بعد 50 

عامًا من رفضها منحه هذا التكريم المتناعه عن 
تأدية الخدمة العسكرية ومن ثم املشاركة في 

حرب فيتنام. وأعلنت املجلة أنها بصدد تصحيح 
قرارها باختيار مالكم الوزن الثقيل الراحل 

األفضل في ذاك العام، وهو الذي توفي في يونيو/
حزيران املاضي بسبب مشكالت في التنفس.

حقق راسل وستبروك ثالثية مزدوجة »تريبل 
دابل« سابعة على التوالي لم تكن كافية لتجنب 

فريقه أوكالهوما سيتي ثاندر خسارته األولى بعد 
6 انتصارات متتالية، أمام ضيفه هيوسنت روكتس 

102-99 ضمن الدوري األميركي في كرة السلة 
للمحترفني. وسجل وستبروك )28 عامًا( 27 نقطة 
و10 متابعات و10 تمريرات حاسمة، فاصبح أول 
العب منذ مايكل جوردان أسطورة شيكاغو بولز 

في 1989 يحقق 7 ثالثيات مزدوجة متتالية.

بفضل هدف أحرزه العبه نيك هولدن قبل أربع 
دقائق وخمس ثوان من نهاية الوقت اإلضافي 

فاز نيويورك رينجرز 1-صفر خارج أرضه على 
شيكاغو بالكهوكس في دوري هوكي الجليد في 
أميركا الشمالية. ونجح أنتي رانتا حارس مرمى 
رينجرز في الخروج بشباكه نظيفة للمرة األولى 

في املوسم الحالي بعد أن أنقذ 26 محاولة على 
شباكه، وفي مباراة أخرى فاز واشنطن كابيتالز 

4-1 على مضيفه بافالو سابرس.

قرار بأثر رجعي 
يعيد االعتبار للراحل 

محمد علي

وستبروك يعادل رقم 
األسطورة مايكل جوردن 

رغم الخسارة

هولدن يقود 
فريقه للفوز في دوري 

هوكي الجليد
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توفيق الصنهاجي

ــي فــي  ــربــ ــعــ يـــتـــنـــوع الــــتــــواجــــد الــ
األنــديــة األوروبـــيـــة، إال أن العبي 
الـــعـــربـــي  واملــــــغــــــرب  ــر  مــــصــ دول 
ــفـــرق،  ــرز الـ ــ ــم فــــي تــشــكــيــات أبــ ــ يـــبـــقـــون األهــ
الجزائريون،  الــدولــيــون  كثيرًا  ينشط  حيث 
األخـــرى، ومعهم  تلو  اإلنــجــازات  ويحققون 
الكرة  إغــفــال نجوم  املغاربة دون  الــدولــيــون 
بشكل  األنــظــار  باتوا محط  الذين  املصرية، 
كــبــيــر بــعــد أن كــــان تــألــقــهــم األكـــبـــر يقتصر 
عــلــى الــعــمــاقــن األهــلــي والـــزمـــالـــك، ويمكن 
األكثر  مصر،  املــغــرب،  الجزائر،  دول  اعتبار 
حضورًا من بن كل العرب في أعتى األندية 

األوروبية.
وتـــألـــقـــت الـــعـــنـــاصـــر الـــعـــربـــيـــة بــشــكــل كــبــيــر 
هـــذا املــوســم، فــي أرقـــى الـــدوريـــات بــأوروبــا، 
ــا  ــ أبــــطــــال أوروبــ فــــي دوري  وبـــالـــخـــصـــوص 
ــا لـــيـــغ، املــســابــقــة  ــيــــوروبــ بـــاإلضـــافـــة إلـــــى الــ
الثانية من حيث األهمية، وهما  األوروبــيــة 
املسابقتان اللتان انتهى دور مجموعاتهما 
بحر األســبــوع الــجــاري، وســجــل تــأهــل زخم 

كبير من الاعبن العرب إلى الدور املقبل.
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يمكن القول إن مسيرة محرز برفقة ليستر 
سيتي، قد فتحت الباب أمام مصراعيه في 
وجـــه الــاعــبــن الــجــزائــريــن اآلخـــريـــن، لكي 
يحذوا حذو زميلهم، كما أن اهتمام ليستر 
زاد بكل ما هو جزائري، عسى الفريق يجد 
محرزًا آخر يقدم اإلضافة، في دوري األبطال 
هــــذه املــــــرة، بــاعــتــبــارهــا املــســابــقــة األشــهــر 
أوروبــــيــــا، بــالــتــالــي يــمــكــن أن تــشــكــل هــدفــا 
النادي  لتألق  حتمية  واستمرارية  أســمــى، 
املفاجأة بإنكلترا والعبيه، وهو األمر الذي 

دفعهم إلى التعاقد مع إسام سليماني.
ليستر  وتمكن  الاعبان  بــرز  فقد  وبالفعل، 
بفضل إضافتيهما من عبور دور مجموعات 
دوري األبطال بنجاح، عقب احتاله الصف 
 13 بــرصــيــد  الــســابــعــة  فــي مجموعته  األول 
مباريات  خمس  محرز  خــاض  حيث  نقطة، 
خــال هــذا الــدور سجل فيها أربعة أهــداف، 
اآلخــر  هــو  بنصيبه  سليماني  ســاهــم  فيما 
القيمة  التأهل مــن خــال مشاركته  فــي هــذا 

في ثاث مباريات.
ولــــم يــكــن مـــحـــرز وســلــيــمــانــي، الــجــزائــريــن 
الوحيدين، اللذين تمكنا من التأهل من دور 
مجموعات دوري أبطال أوروبا هذا املوسم، 
إذ انــضــاف إلــيــهــمــا اســمــان آخـــــران، يتعلق 
األمر بياسن براهيمي، املتألق في املجموعة 
البرتغالي،  بــورتــو  صحبة  ذاتــهــا  السابعة 
املحتل للصف الثاني خلف ليستر، وفوزي 
ــــاض ســــت مـــبـــاريـــات كــامــلــة  ــــذي خـ ــــام، الــ غــ
الثانية،  املــجــمــوعــة  الــــدور نفسه ضــمــن  فــي 
وتألق  بل  اإليطالي،  نابولي  ناديه  صحبة 
فـــي مــعــظــمــهــا إذ ســجــلــه يــتــحــدث عـــن ثــاث 

كرات حاسمة أثناء املباريات.
الجزائرين  النجوم  عن  الحديث  يمكن  وال 
ــــدون الــحــديــث عـــن نــظــرائــهــم املـــغـــاربـــة أو  بـ
ــلـــى مـــســـتـــوى هـــذه  ــألـــقـــن عـ ــتـ املـــصـــريـــن املـ
الــكــرة  الــنــنــي، نــجــم  املــســابــقــة، إذ إن محمد 
ــر مــــن الـــوصـــول  ــ ــة، تــمــكــن هــــو اآلخــ ــريـ املـــصـ
ــــى دور ثـــمـــن الــنــهــائــي،  بـــرفـــقـــة أرســــنــــال إلـ
بـــعـــد تـــصـــدرهـــم ملــجــمــوعــة ضـــمـــت بـــاريـــس 
نفسه  األمـــر  الفرنسي، وهــو  ســان جيرمان 
درار،  نبيل  املــغــربــي،  الــدولــي  إلــى  بالنسبة 
املركز  الفرنسي،  الذي احتل فريقه موناكو 
األول فــي مــجــمــوعــتــه، بــالــرغــم مــن هزيمته 
ــواجـــهـــة أمــــــام بـــايـــرن  ــي آخـــــر مـ الـــقـــاســـيـــة فــ
بــنــتــيــجــة 3-0، وهـــي  ــــي  ــانـ ــ األملـ ــفـــركـــوزن  ــيـ لـ
درار  املغربي  تتويج  عرفت  التي  املــواجــهــة 
بجائزة أفضل العــب في املــبــاراة، من طرف 

ــاملـــي، املـــخـــتـــص فــي  ــعـ ــكـــورد الـ مـــوقـــع هـــوسـ
إحصائيات الدوريات واملسابقات العاملية، 

إذ نال تنقيط 8.1.
ــــي دور ثــمــن  فـ ــرب مـــمـــثـــا  ــ ــغـ ــ املـ ــكــــون  ــيــ وســ
نهائي دوري األبطال األوروبي باعٍب ثاٍن، 
ويــتــعــلــق األمــــر هــنــا بــنــجــم أســــود األطــلــس 
املهدي بنعطية، مدافع يوفنتوس اإليطالي، 
الذي خاض أخيرًا أول مواجهة له في هذه 
ــام ديــنــامــو  املــســابــقــة كــأســاســي، وكــانــت أمــ
زاغريب الكرواتي، وهي املباراة التي انتهت 
بفوز نادي السيدة العجوز بهدفن نظيفن، 
لــه أن دخل  علما أن الــدولــي املــغــربــي سبق 

بديًا في مباراتن من دور املجموعات.
الـــذيـــن  ــــرب  ــعـ ــ الـ ــبــــن  الــــاعــ عــــــدد  كــــــان  وإذا 
سنتابعهم في دور الثمن من دوري األبطال 
قد وصل إلى السبعة العبن، فإن العدد يعد 
تــزداد جنسيات  إذ  ليغ،  اليوروبا  في  أكبر 
لبلدين  عــنــاصــر ممثلة  وتــنــضــاف  الـــعـــرب، 

عربين آخرين، وهما تونس، وسورية.
الــدور  فــي  ممثلة  تــونــس  باملقابل، ستكون 
املــقــبــل مـــن املــنــافــســة األوروبــــيــــة بــاملــهــاجــم 
ــــرف بـــصـــفـــوف  ــتـ ــ ــــحـ ــــدي حـــــــربـــــــاوي، املـ ــمـ ــ حـ
أندرلخت البلجيكي، الذي صعد هو اآلخر، 
ــانـــي فــــي جــــدول  ــثـ ــز الـ ــركــ بـــعـــد أن احـــتـــل املــ
املــجــمــوعــة الــثــالــثــة،  ولـــم يــخــض حــربــاوي، 
ليغ،  اليوروبا  إال مباراتن هــذا املوسم في 

وغاب عن املواجهة األخيرة، التي حضرها 
سانت  بصفوف  مغربيان  العبان  باملقابل، 
ايــتــيــان، كسبا بــدورهــمــا ورقـــة الــعــبــور إلى 
ــقــــادم مـــن املـــنـــافـــســـة، بــعــد مــشــوار  الــــــدور الــ
حــافــل بــالــتــألــق طــيــلــة ســت مــبــاريــات بــدور 
املــجــمــوعــات، إذ يتعلق األمـــر هــنــا، بكيفن 
مــالــكــويــث، املــدافــع األيــمــن املــغــربــي األصـــل، 
والـــذي رفــض حمل قميص أســـود األطلس 
في نهائيات أمم أفريقيا القادمة، وسيختار 
ــغــــرب الحـــقـــا، وأســـامـــة  مـــا بـــن فــرنــســا واملــ

طنان، مهاجم األسود.
ويــعــتــبــر نـــــادي أوســمــانــلــيــســبــور الــتــركــي، 
باعبه املغربي األصل، الفرنسي الجنسية، 
التي  املغمورة  األندية  ريغاتان، من  أدريــان 
تمكنت من حجز مقعد لها في الدور القادم 
أيضا،  املنافسة، عن جــدارة واستحقاق  من 
بــعــد احــتــالــه لــلــمــركــز األول فـــي املــجــمــوعــة 
انتصارات  ثاثة  بعد  نقاط   10 برصيد   12

خاض محرز 5 
مباريات خالل هذا الدور 

سجل فيها 4 أهداف

سينتظر الجديدي 
صاحب االنتصارات الثالثة 

أي تعثر للوداد

زماء  فــاز  وهزيمتن وتعادل وحيد، حيث 
الـــاعـــب املـــغـــربـــي، الـــــذي ســبــق لـــه أن حمل 
ــاراة وديـــــــة فــقــط،  ــ ــبـ ــ قـــمـــيـــص األســــــــود فــــي مـ
ويــتــطــلــع ملـــبـــاراة رســمــيــة رفــقــة األســـــود، ما 
إن يكون جــواز سفره املغربي جــاهــزًا، على 

فريق زيوريخ السويسري بهدفن نظيفن.
املــتــواجــدة في  وفــي بقية األســمــاء املغربية 
الـــــدور املــقــبــل مـــن الـــيـــوروبـــا لــيــغ، نــجــد كــًا 
ــــروان داكـــوســـتـــا، مـــدافـــع أوملــبــيــاكــوس  مـــن مـ
اليوناني، يوسف توتوح، العب أي ف سي 
كــوبــنــهــاغــن الـــدانـــمـــاركـــي، املــقــصــى مـــن دور 
مــجــمــوعــات دوري األبـــطـــال، بــاإلضــافــة إلــى 
نــجــم نــجــوم أيــاكــس أمــســتــردام الــهــولــنــدي، 

حكيم زياش.
وتضم قائمة الاعبن الجزائرين املتأهلن 
إلى دور اليوروبا ليغ القادم، كًا من رشيد 
الفرنسي، الخارج  غزال العب أوملبيك ليون 
ــال، ونــبــيــل بن  مـــن مــنــافــســات دوري األبــــطــ
طالب، العب شالكه 04 األملاني، فيما ستكون 
الكرة املصرية حاضرة وبقوة أيضا في هذا 
الدور، من خال نجمها محمد صاح، العب 
روما، الذي تمكن من احتال املرتبة األولى 
املنافسة ذاتها،  الخامسة من  في املجموعة 
برصيد 12 نقطة نتيجة لثاثة انتصارات، 
وثــاثــة تـــعـــادالت، كـــان آخــرهــا سلبيا، أمــام 

أسترا جيورجيو الروماني بميدان األخير.

ال أهداف في لقاء فرانكفورت وهوفنهايم
ملعب  على  السلبي  بالتعادل  وهوفنهايم  فرانكفورت  أينتراخت  لقاء  انتهى 
األول »كومرتسبانك أرينا« في مباريات األسبوع الـ14 من الدوري األملاني لكرة 

القدم.
الــصــفــراء، حيث كان  بالبطاقات  لكنها حفلت  أهـــداف،  أي  املــبــاراة  ولــم تشهد 
نصيب أصحاب األرض سبع بطاقات صفراء، منها اثنتان لتيموثي تشاندلر 
الذي تم طرده، مقابل ثالث بطاقات صفراء للضيوف. بهذه النتيجة يحصل 
كل فريق على نقطة وحيدة، بحيث أصبح لدى هوفنهايم 26 نقطة في املركز 
نــال فرانكفورت نقطة وبــات فــي جعبته 26 نقطة لكنه يحتل  الــرابــع، وكــذلــك 

املركز الخامس بفارق األهداف.

سارميينتو يهزم تيجري في الدوري األرجنتيني
بفوز سارميينتو  الــقــدم  لكرة  األرجنتيني  الـــدوري  مــن  الــــ13  الجولة  انطلقت 

وتيمبيرلي وتعادل ألدوسيفي مع باتروناتو.
وتغلب سارميينتو على ضيفه تيجري بهدفني نظيفني سجلهما إريك غودوي 

بالخطأ في مرماه )د.36( وماكسيميليانو فورناري )د.45(.
بـــ16 نقطة، فيما تجمد رصيد  الــــ16  املــركــز  إلــى  ارتــقــى سارميينتو  وبــفــوزه 
الضيوف عند 17 نقطة في املرتبة الـــ14 بفارق األهــداف أمــام جــودوي كروز 
الذي خسر أمام مضيفه تيمبيرلي بهدف دون رد أحــرزه ماركوس فيفيروا 
الــذي  الــتــرتــيــب  فــي  نقطة  بــــ13  ـــ21  ــ ال للمركز  األرض  ليقفز صــاحــب  )د.90( 
يعتليه إستوديانتس بـ27 نقطة. وفي أولى مباريات الجولة تعادل ألدوسيفي 
مع ضيفه باتروناتو )1-1( ليحتل األول املركز الـ27 بعشر نقاط، فيما يحل 

الضيوف باملرتبة الـ13 بـ18 نقطة.

تعادل إيجابي بين غرناطة وملقا
عاد غرناطة بنقطة من ملعب مضيفه ملقا »ال روساليدا« بعدما اقتنص تعاداًل 
الـ15 لدوري الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم  قاتاًل بهدف ملثله في الجولة 
»الليغا«. أنهى أصحاب األرض الشوط األول متقدمني في النتيجة بالهدف الذي 
الدقيقة 24. إال أن العبي غرناطة تمكنوا من  أحــرزه إغناسيو كاماتشو في 
أرتيم  األوكــرانــي  املهاجم  بثماني دقائق فقط عبر  النهاية  التعادل قبل  إدراك 

كرافتس. وبهذه النتيجة، يصبح رصيد ملقا 21 نقطة في املركز الثامن، فيما 
أصبح رصيد غرناطة 9 نقاط يقبع بها في املركز التاسع عشر وقبل األخير 

وذلك حتى انتهاء جميع مباريات الجولة.

تشابيكونسي  يعلن اسم مدربه الجديد
أعلن نادي تشابيكونسي البرازيلي، الذي لقي 19 من العبيه وكل جهازه الفني 
تقريبًا مصرعهم في حادثة جوية مؤخرًا بكولومبيا تعيني فانغر مانشيني 

كمدرب جديد له.
ويعد هذا أول تعاقد يبرمه النادي منذ حادث الطائرة التي كانت تتوجه بالفريق 
أمــام  ســودأمــيــركــانــا  بطولة  نهائي  ذهـــاب  لــخــوض  الكولومبية  ميديني  ملدينة 

أتلتيكو ناسيونال الكولومبي.
لقوا  الــذيــن  الــــ71  الضحايا  أحــد  املـــدرب كايو جــونــيــور،  وسيخلف مانشيني 
مصرعهم في حادث سقوط الطائرة التي كانت تقل 77 راكبًا. وجرى اإلعالن 
عــن اســـم املــــدرب عــقــب اجــتــمــاع مانشيني مــع رئــيــس املــجــلــس االســتــشــاري 
للنادي، بلينيو دافيد دي نيس فيليو. يشار إلى أن تشابيكونسي الذي منح 
الرابعة  الــدرجــة  دوري  فــي  يلعب  كــان  الضحايا  لــذكــرى  تكريمًا  البطولة  لقب 
تنافسي في 2017  إلى تكوين فريق  النادي  البرازيلي حتى 2006. ويحتاج 
البرازيلي.  األولــى  الدرجة  ودوري  ليبرتادوريس  كــأس  بطولة  ألنــه سيخوض 
يشار إلى أن مانشيني لم يكن يشغل أي منصب منذ سبتمبر/أيلول املاضي 

حينما أقيل من تدريب فيتوريا.

يــســعــى الـــــوداد الــبــيــضــاوي الســتــعــادة نغمة 
ــر ثـــاث  ــ ــارات الــــتــــي فـــارقـــتـــه فــــي آخــ ــ ــــصـ ــتـ ــ االنـ
ــبــــاريــــات، عـــنـــدمـــا يـــحـــل ضــيــفــا ثـــقـــيـــًا عــلــى  مــ
حسنية أغـــاديـــر مــســاء الــيــوم األحــــد فــي قمة 
الــثــانــيــة عــشــرة مــن دوري املحترفن  الــجــولــة 
ــرة الــــــــقــــــــدم. وأكـــــــــــد الــــفــــرنــــســــي  ــ ــكــ ــ املـــــغـــــربـــــي لــ
سيباستيان ديسابر مــدرب الــوداد الــذي حل 
ــازم على  بــديــا لــلــمــدرب تــوشــاك، أن فــريــقــه عـ
تعويض إهداره لبعض النقاط في آخر ثاث 
مباريات اكتفى خالها بالتعادل سلبيا أمام 
ــام اتــحــاد طــنــجــة و1-1 أمــام  الـــرجـــاء و2-2 أمــ
ــال ديــســابــر »بـــعـــد بــدايــة  ــ ــان.  وقـ ــركــ نــهــضــة بــ
انــتــصــارات تحالفت  عــدة  فيها  موفقة حققنا 
في  بــالــتــعــادل  نكتفي  جعلتنا  معطيات  عــدة 
آخـــر ثـــاث مــبــاريــات، وبــالــتــالــي تضييع عــدة 
نــقــاط مــنــهــا خـــوض جــمــيــع املـــبـــاريـــات بعيدًا 
وأرضية  والغيابات  واإلصابات  قواعدنا  عن 
املــلــعــب فــي الــلــقــاء األخــيــر أمــــام بـــركـــان، وهــي 
ذات عــشــب صــنــاعــي غــيــر مــســاعــد«. وأضـــاف 
مدرب الوداد »لست راضيا على التعادل أمام 

اإلسباني  مــدريــد  أتلتيكو  نـــادي  إعـــان  عقب 
لـــــــكـــــــرة الــــــــقــــــــدم عــــــــن إطـــــــــــــاق اســــــــــم »وانـــــــــــــدا 
تباينت  الجديد،  متروبوليتانو« على ملعبه 
ردود أفعال العبي الفريق بن الفرح باالنتقال 
لــلــعــب عــلــى املــلــعــب الــجــديــد والـــحـــزن ملــغــادرة 
احتضن  الـــذي  كــالــديــرون«  »فيسنتي  ملعب 
ــدار 50  مــبــاريــات »الــروخــيــبــانــكــوس« عــلــى مـ

عاما.
وقــــال مــهــاجــم الــفــريــق، فــرنــانــدو تـــوريـــس، إن 
التفكير في كلمة )متروبوليتانو(، في إشارة 
ــــذي اســتــضــاف مــبــاريــات  ــم املــلــعــب الـ إلــــى اســ
الفترة ما بن 1923 وحتى 1966،  الفريق في 
أمـــر »مـــؤثـــر لــلــغــايــة« و«يــفــيــض بــالــكــثــيــر من 

املشاعر«.
وقال توريس خال تقديم اسم امللعب الجديد 
فــي )فيسنتي كــالــديــرون( »هـــذا االســـم يوقظ 
بداخلنا الكثير من املشاعر. يجب االستمتاع 
بـــه، واالســتــمــتــاع أوال بــالــكــالــديــرون، والـــذي 
ــرة،  ــكـ ســـتـــذهـــب مـــعـــه جــمــيــع ذكـــريـــاتـــي مــــع الـ
وأتــمــنــى أن أحـــكـــي لـــجـــدي فـــي يــــوم مـــا أنــنــي 

لعبت على ملعب املتروبوليتانو«.

نهضة بركان ألننا كنا متقدمن في النتيجة 
رغـــم الــغــيــابــات، لــكــنــنــا قــبــلــنــا هـــدف الــتــعــادل 
مــن ركــلــة ثــابــتــة مــمــا يــفــرض علينا أن نعود 
االنــتــصــارات، حيث سنتوجه  لطريق  سريعا 
ملــديــنــة أغــاديــر لــخــوض مــبــاراة ليست سهلة 
أمــــام حسنية أغـــاديـــر«، ورغــــم اكــتــفــاء الــــوداد 
ثــاث مباريات فقد حافظ  آخــر  فــي  بالتعادل 
على صدارته برصيد 25 نقطة، لكنه لم يعد 
يــتــقــدم ســــوى بــنــقــطــة واحــــــدة عــلــى مـــطـــارده 
املــبــاشــر الـــدفـــاع الــحــســنــي الـــجـــديـــدي، بينما 
املتتالية  الثاثة  االنتصارات  مسيرة  توقفت 
مواجهة  آخــر  فــي  بالتعادل  أغــاديــر  لحسنية 
أمــــام أوملــبــيــك خــريــبــكــة لــيــتــراجــع إلــــى املــركــز 
الــســابــع بــرصــيــد 16 نــقــطــة. ومـــن املــحــتــمــل أن 
السنغالي  مــدافــعــه  الــــوداد  عــن تشكيل  يغيب 
ــة مــقــابــل عـــودة  ــابـ مــرتــضــى فــــال بــســبــب اإلصـ

املدافع يوسف رابح بعد تعافيه من إصابة. 
ــر الــــــــدفــــــــاع الــــــجــــــديــــــدي صــــاحــــب  ــتــــظــ ــنــ ــيــ وســ
االنتصارات الثاثة املتتالية أي تعثر للوداد 
الـــذي يعد الــفــريــق الــوحــيــد الـــذي لــم يتعرض 
لــلــهــزيــمــة لــكــي يــنــقــض عــلــى املـــركـــز األول في 

وأضــاف: »أعتقد أن األمر تتداخل فيه الكثير 
من املشاعر. عندما رأينا اإلعان للمرة األولى 
)تـــــم عـــــرض فـــيـــديـــو خـــــال الـــتـــقـــديـــم يــعــرض 
تأثرت  املتروبوليتانو(،  ملعب  ذكــريــات  فيه 
ــذا املــمــثــل وعـــضـــو الـــنـــادي  كــثــيــرا بــمــعــرفــة هــ
الــــــذي يـــذكـــرنـــي بــــجــــدي، الــــــذي أذكــــــر حــديــثــه 
عـــن املــتــروبــولــيــتــانــو والــتــصــبــب عـــرقـــا عند 
الحديث عن تاريخ النادي ومعرفة ماذا يمثل 

لجماهير األتلتي«.
ــا املـــدافـــع األوروغـــوايـــانـــي ديــيــغــو غــوديــن،  أمـ
عن  فأعرب  املــدريــدي،  بالفريق  الثاني  القائد 
ــــلء املــلــعــب الــجــديــد بــالــذكــريــات  ثــقــتــه فـــي »مـ
الــرائــعــة والــســعــادة واملــشــاعــر«، مــوضــحــا أنــه 
لـ«الروخيبانكوس«، ولكنه  لم يولد مشجعا 

اآلن أصبح »ضمن مشجعيه«.
وصـــرح: »لــم أولـــد كمشجع ألتلتيكو مــدريــد، 
ولكني اآلن كذلك. هذه اللحظة مليئة باملشاعر 
بسبب التغييرات التي تحدث، ولكنها أيضا 
مع  والتطلعات  واإليجابية  بالطموح  مليئة 
بالنسبة  الكثير  يعني  الـــذي  الــجــديــد  امللعب 
لــجــمــيــع جــمــاهــيــر األتـــلـــتـــي. نــتــمــنــى أن نــقــدم 
بــالــذكــريــات  نـــمـــأه  لــنــا وأن  أداء  أفـــضـــل  فــيــه 

والسعادة«.
وأكد العضو املنتدب ألتلتيكو مدريد، ميغيل 
أنــخــل خــيــل مـــاريـــن، بــعــد تــوقــيــع االتـــفـــاق مع 
شركة )واندا( الصينية لرعاية امللعب الجديد 
ملدة خمسة مواسم، أن هذا امللعب »يعد قفزة 
»يقربهم«  التحالف  هــذا  وأن  للنادي  هائلة« 
من »العاملية«. وقال مارين خال حفل التقديم 

حال تغلبه على ضيفه الوافد الجديد شباب 
أطلس خنيفرة الذي انهزم في آخر مباراتن. 
ويـــحـــتـــضـــن مــلــعــب طــنــجــة الـــكـــبـــيـــر »ديـــربـــي 
الشمال« مساء اليوم األحد بن اتحاد طنجة 
املنتشي بالفوز على الرجاء البيضاوي بهدف 
الــثــالــث بــرصــيــد  بــاملــركــز  دون رد واالنــــفــــراد 
املتراجع  التطواني  املــغــرب  وجـــاره  نقطة،   22
إلـــى املـــركـــز الـــســـادس بــرصــيــد 17 نــقــطــة بعد 
الــخــســارة على أرضـــه أمـــام الــرجــاء بالنتيجة 
ذاتها. وسيخوض الرجاء البيضاوي املباراة 
بــــدون جــمــاهــيــر أمــــام ضــيــفــه نــهــضــة بــركــان، 
بــســبــب عــقــوبــة جـــديـــدة مـــن لــجــنــة االنــضــبــاط 
املغربي،  لاتحاد  التابعة  الرياضية  والـــروح 
بــســبــب شــغــب جــمــاهــيــره فـــي مـــبـــاراة املــغــرب 
التطواني بعد إلقاء ألعاب نارية على امللعب 
وتوقف  كثيف  ضــبــاب  انتشار  فــي  والتسبب 
مدينة  أمــن  استجابت سلطات  وقــد  املـــبـــاراة، 
الدار البيضاء لطلب نادي الرجاء باستضافة 
منافسه نهضة بركان على ملعب األب جيكو، 
املــبــاراة بمدينة  الفريق خــوض  بعدما رفــض 
مـــراكـــش. وفـــي بــاقــي املــبــاريــات يبحث الفتح 
الرباطي حامل اللقب عن تحقيق فوزه الثالث، 
صاحب  املراكشي  الكوكب  يستضيف  عندما 
الجيش  يحل  بينما  املتتاليتن،  الهزيمتن 
القنيطري،  الــنــادي  املــلــكــي ضيفا عــلــى جـــاره 
ــــع شـــبـــاب  ــة مـ ــ ــادلـ ــ ــاب قـــصـــبـــة تـ ــبــ ــلـــتـــقـــي شــ ويـ
الريف الحسيمي وأوملبيك أسفي مع أوملبيك 

خريبكة.
)رويترز(

»إنــــه حـــدث هـــام ونــشــعــر بــطــمــوح كــبــيــر عقب 
توقيع هذا االتفاق«. وتابع »هذا األمر يعني 
بالنسبة لي قفزة هائلة في التحالف بن واندا 
وأتــلــتــيــكــو مـــدريـــد. هــمــا عــامــتــان تــجــاريــتــان 

تتطوران بشكر كبير وعامليتان.
ومن جانبه، وصف دييغو سيميوني، املدير 
الذي  الخاص  بـ«اليوم  الحدث  للفريق،  الفني 

يحمل الكثير من الذكريات والطموح«، مؤكدا 
ــه عــلــى »ضـــــرورة الـــفـــوز« على  فـــي الـــوقـــت ذاتــ

فياريال.
وصـــرح الـــ«تــشــولــو« خـــال الــحــفــل »إنـــه ليوم 
ــــاص، يــحــمــل الــكــثــيــر مـــن ذكـــريـــات املــاضــي  خـ
مـــا يــجــب أن  قــيــل  لــقــد  والــطــمــوح للمستقبل. 
يقال )في إشارة إلى تصريحات الجميع خال 

يجب  الـــنـــادي(.  شــعــار  وتغيير  امللعب  تقديم 
الفوز في مباراة غد اإلثنن ، ليس أكثر«. أما 
العـــب الـــوســـط، كــوكــي ريــســوركــســيــون، أعــرب 
عـــن شـــعـــوره بــمــشــاعــر مــتــبــايــنــة بـــن الــحــزن 
ـــ24 عــامــا املــاضــيــة، لــم يــعــرف إال  ألنـــه خـــال الــ
لأتلتي، وفرح  واحــدا  واحــدا وملعبا  شعارا 
من  الــنــادي  حققها  التي  الكبيرة«  لـ«الخطوة 

»كافة النواحي«.
وقـــــــــال الــــــاعــــــب الـــــــدولـــــــي »أشــــــعــــــر بـــالـــحـــزن 
والــســعــادة فــي آن واحـــد. خــال أعــوامــي الــــ24، 
ــد ومــلــعــب واحـــد  ــرف ســـوى شــعــار واحــ لـــم أعــ
ألتــلــتــيــكــو مــــدريــــد، ولـــكـــنـــي فــــي الــــوقــــت ذاتــــه 
ســعــيــد ألنـــنـــا حــقــقــنــا خـــطـــوة كــبــيــرة لــلــغــايــة 
تـــتـــواكـــب مـــع املـــســـتـــوى الـــــذي نــقــدمــه حــالــيــا، 
العاملي  املستوى  على  أيضا  نحققه  مــا  وهــو 
في كافة النواحي«. فيما أفصح قائد الفريق، 
غـــابـــي فـــرنـــانـــديـــز، عـــن مــشــاعــره إزاء »تــطــور 
الــنــادي« الــذي يتجه »دون أدنــى شــك« إلــى أن 
أنــه مع  إلــى  يكون مؤسسة »عماقة«، منوها 
للملعب، واندا متروبوليتانو،  الجديد  االسم 
ا مـــــن تــــاريــــخ  ــار، فـــــــإن جــــــــزء ــ ــعـ ــ ــــشـ ــيـــر الـ ــغـــيـ وتـ
وقــال  استعادته«.  »تمت  )الروخيبانكوس( 
ــة الـــنـــادي يــتــطــور بهذا  فــي هـــذا الــصــدد »رؤيــ
ــر مــؤثــر. أعــتــقــد أنــنــا نــتــجــه لنكون  الــشــكــل أمـ
مؤسسة عماقة دون شــك. ومــع هــذا الشعار 
ا  الجديدين، فإننا نستعيد جزء امللعب  وهذا 
من تاريخ النادي«. وتابع »على الجماهير أن 

تفخر بماضي وبمستقبل هذا النادي«.
)إفي(

مشاعر متباينة بعد اإلعالن عن اسم ملعب أتليتكو الجديدالوداد عازم على استعادة نغمة االنتصارات أمام أغادير

فرنسية  إعالمية  تقارير  كشفت 
مارسيليا  أولمبيك  نادي  رغبة  عن 
فــي تــعــزيــز صــفــوفــه بــالــالعــب 
الدولي الجزائري، ياسين إبراهيمي، 
البرتغالي،  بورتو  ميدان  متوسط 
وذكر موقع »أوروبا 1« الفرنسي، 
قائمة  وضــع  مارسيليا  فريق  أن 
التعاقد  ينوي  الذين  الالعبين  ألبرز 
الشتوي،  الميركاتو  خالل  معهم 
مقدمتهم،  في  إبراهيمي  وبأن 
إلى جانب التونسي أيمن عبد النور 

العب فالنسيا اإلسباني.

مارسيليا يتطلع 
لضم إبراهيمي

يعول الوداد البيضاوي 
على العودة إلى أجواء 

االنتصارات بالدوري 
المغربي من خالل 

مواجهة حسنية أغادير

تباينت ردود الفعل بين 
الفرح والحزن بعد إعالن 

أتليتكو مدريد عن ملعبه 
الجديد

)Getty /محرز وسليماني يصنعان ربيع ليستر )لورين غريفذيتس

محمد صالح ركيزة أساسية بروما اإليطالي )كالوديو باسكاوزي/ األناضول(

حكيم زياش مهاجم أياكس الهولندي )آيهان مهميت/األناضول(

حمدي الحرباوي العب أندرلخت البلجيكي )يوريك يانسز/فرانس برس(

ملعب واندا متروبوليتانو يعوض فيسنتي كالديرون )بوراك أكبولوت/ األناضول(الوداد اشتاق إلى أجواء الفوز )فضل سينا/ فرانس برس(

نجوم 
العرب

شهدت المواسم األخيرة، تطورًا كبيرًا 
في عدد الالعبين العرب المتواجدين في 

ساحة أعتى األندية األوروبية، وأداء الفتًا من 
معظمهم

تواجد الفت في المنافسات 
األوروبية

مباريـات
      األسبـوع
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تزداد رقعة قضايا تهرب الالعبني 
الضريبي يومًا بعد آخر، إذ كشفت 
مــســتــنــدات مــســربــة نــشــرهــا مــوقــع 
)فوتبول ليكس(، عن تورط أسماء جديدة من 
بينها األرجنتيني أنخيل دي ماريا ومواطنه 
تهرب ضريبي  في قضية  باستوري  خافيير 
عبر وضع األموال التي يتحصالن عليها من 
اإلعــالنــات فــي إحـــدى الـــدول الــتــي ال تشملها 

الضرائب على الدخل.
بـــارت« اإللكترونية  ونــشــرت جــريــدة »مــيــديــا 
مكتب  شبكة  ضمن  تعتبر  والــتــي  الفرنسية، 
الــتــحــقــيــقــات الــصــحــافــيــة األوروبـــــيـــــة، بعض 
الــوثــائــق الــتــي تثبت أن العــبــّي بــاريــس ســان 
جيرمان أودعا األموال التي يتحصالن عليها 
ــقـــوق الــــصــــورة فــــي إحــــــدى دول املــــالذ  مــــن حـ
الــضــريــبــي لتجنب دفـــع الــضــرائــب فــي الــقــارة 
األوروبـــيـــة. وأكــــدت الصحيفة فــي مــا يخص 
دي مــاريــا العـــب مــانــشــســتــر يــونــايــتــد وريـــال 
مدريد السابق، أنه دفع مبلغ 150 ألف يورو 
إلحدى الشركات البنمية تحت بند اإلعالنات. 
وجاء هذا األمر بتوصية مباشرة من صندوق 
 1.85 مبلغ  إضافة إلخفاء  »دويـــن«،  استثمار 
الــعــذراء البريطانية،  الــجــزر  مليون يــورو فــي 
والــتــي يــرجــح أن تــكــون قــد جـــاءت عــلــى شكل 
مــكــافــأة حــني غــــادر الـــنـــادي املــلــكــي إلـــى فريق 

العبو المالذات 
الضريبية

تكشف »فوتبول ليكس« يومًا بعد آخر عن عمليات تهرب ضريبي من قبل 
أكبر،  الضريبي، وذلك من أجل كسب مبالغ  المالذ  الكبار في دول  الالعبين 
كريم  الفرنسي  عن  الجميع  تحدث  فيما  نفسه  عن  للدفاع  خرج  البعض 

بنزيمة وأطلق عليه البعض لقب »الرجل الضريبي النظيف«

3031
رياضة

تقرير

ــام بـــاســـتـــوري  ــ الـــشـــيـــاطـــني الـــحـــمـــر. بــــــــدوره، قـ
بإنشاء شركة وهمية في األوروغـــواي بهدف 
إعــالنــات  يـــورو على شكل  إخــفــاء 1.9 مليون 
بــارت«. وكشف موقع  بحسب جريدة »ميديا 
»فوتبول ليكس« أخيرًا عن أن النيابة العامة 
في العاصمة اإلسبانية مدريد قد اتهمت دي 
ألونسو  وتشابي  كارفاليو  وريــكــاردو  ماريا 
كوينترا  وفابيو  فالكاو  رادميل  والكولومبي 

بالتهرب والتحايل الضريبي.

بوغبا ينضم للقائمة
جاء الدور على الالعب الدولي الفرنسي، بول 
يونايتد  مانشستر  مــيــدان  مــتــوســط  بــوغــبــا، 
بانتقاله  أغلى صفقة  مثل  والــذي  اإلنكليزي، 
مــن يوفنتوس إلــى الــــدوري اإلنــكــلــيــزي خالل 
املــيــركــاتــو الــصــيــفــي. وكــشــفــت الــتــســريــبــات أن 
الــســاهــريــن عــلــى تــســيــيــر أعـــمـــال هـــذا الــالعــب 

اخـــتـــاروا شــركــة »أوف شــــور«، مــقــرهــا جــزيــرة 
»جيرسي« البريطانية، وهو نوع من الشركات 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــتــاجــر عـــن طــريــقــهــا ويــكــون 
حسابك خارج البلد الذي تقيم فيه وليس في 
الداخل وتستعمل للتهرب من الضرائب. وأكد 
موقع »أوروبا 1« الذي نشر الخبر أن الشركة 
ــم انـــشـــاؤهـــا قــبــل تــوقــيــع بــوغــبــا مـــع شــركــة  تـ
»أديداس«، والتي يجني الالعب منها عائدات 

مالية تراوح بني 25 و40 مليون يورو.
ــابـــارت« الــفــرنــســي إلــى  ــديـ ــيـ ــار مـــوقـــع »مـ ــ وأشــ
الــدولــي  الــالعــب  مكتشف  تنازيفتي،  ولــيــد  أن 
الــفــرنــســي مــنــذ أن كـــان ســنــه 13 عــامــا، والـــذي 
كان مسؤوال عن حقوق صورة الالعب بوغبا، 
بــعــقــد مــدتــه 15 عــامــا لــشــركــة بــلــوكــســمــبــورغ، 
كان ضحية تحايل بني الالعب ووكيل أعماله 
ــالــــي، مــيــنــو رايــــــــوال. وذكـــــــرت صــحــيــفــة  اإليــــطــ
»لوموند الفرنسية أن بوغبا رفض الرد على 
هــذه االتــهــامــات، بينما تــولــى رايـــوال اإلجــابــة 
قائال: »إنها اتهامات باطلة وال أساس لها من 
الصحة، واملؤكد أنها معلومات وقع تأويلها 

بالخطأ«.

رونالدو يكشف الوثائق 
رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي  النجم  نشر 
اإلسباني، كشوفات مالية  ريــال مدريد  العــب 
تــثــبــت أنـــــه صـــــرح عــــن دخـــــل بـــأكـــثـــر مــــن 225 
مليون يورو خالل 2015، وذلك بعد اتهامات 
األيــام  وفــي  الضريبي.  بالتهرب  لــه  صحافية 
األخــيــرة نشرت صحف أوروبــيــة عــدة أبرزها 
خالل  ووثائق  تقارير  األملانية،  شبيغل«  »در 
ــــدو بــالــتــهــرب  ــالـ ــ ــة، تــتــهــم رونـ ــيـ الـــفـــتـــرة املـــاضـ
الــضــريــبــي. وبــحــســب الــتــســريــبــات فـــإن الـــدون 
دوالر(  مليون   160( يـــورو  مليون   150 اخــفــى 
مــن الــعــائــدات اإلعــالنــيــة، عــن السلطات املالية 

اإلسبانية.
ــة  ــالــ ــن خـــــــالل وكــ ــ مــ ــرا  ــ ــ ــاديـ ــ ــ مـ ورد صـــــــــــاروخ 
»جــيــســفــوت« الـــتـــي تــمــثــلــه، بــنــشــر تــفــاصــيــل 
مدخوله خالل 2015، والتي سبق له تقديمها 
إلـــــى ســـلـــطـــات الــــضــــرائــــب اإلســـبـــانـــيـــة، عــلــى 
األرجـــح فــي آذار/ مـــارس. وتــؤكــد التفاصيل 
أن الــنــجــم املــرشــح لنيل جــائــزة افــضــل العــب 
يــورو  مليون   227,2 مبلغ  الــعــالــم حصد  فــي 
في عام 2015، غالبيتها من خــارج إسبانيا. 
وأوضحت »جيستيفوت« التي يملكها مدير 
منديش:  جـــورج  البرتغالي  رونــالــدو  أعــمــال 
ــن تـــهـــرب  ــ ــة عـ ــيــ ــاضــ »حــــكــــي خــــــالل األيـــــــــام املــ
رونـــالـــدو، وهـــو الــــذي كـــان مــدركــًا لــواجــبــاتــه 
الضريبية منذ بداية مسيرته االحترافية في 
أقــام فيها إسبانيا وإنكلترا  التي  الـــدول  كــل 
والــبــرتــغــال(، وليست لديه ولــم تكن لديه أي 
قــضــيــة مــع الــســلــطــات الــضــريــبــيــة فــي أي من 

هذه الدول«.
واعــتــبــرت أيــضــًا: »هــــذا الــنــشــر الــــذي لــم يكن 
واجبًا قانونيا، يشكل إثباتًا غير قابل للشك 
أن كريستيانو رونالدو وممثليه يتعاونون 

E E

رونالدو كشف 
وثائق تثبت براءته من 

التهرب الضريبي

ستروتمان ينجو بقرار محكمة االستئناف
إيطاليا  في  الرياضي  االستئناف  محكمة  قبلت 
الطعن الـــذي تــقــدم بــه نـــادي رومـــا وألــغــت إيقاف 
العب وسط الفريق، الهولندي كيفني ستروتمان، 
بداعي ادعاء تعرضه العتداء خالل مباراة دربي 

العاصمة أمام التسيو يوم األحد املاضي.
واعتبرت املحكمة »أنه ال يمكن استبعاد إمكانية 
استفز  قد  ستروتمان  الالعب  يكون سقوط  أن 
العـــب الــفــريــق املــنــافــس )دانــيــلــو( كــاتــالــدي الــذي 

أصر على جذب األول من قميصه«.
يذكر أن لجنة االنضباط اعتبرت أن هذه الواقعة 
ــبـــاب فـــي إشـــهـــار حــكــم الــلــقــاء  »كـــانـــت أحـــد األسـ
الحمراء لكاتالدي«، بينما أكدت املحكمة  البطاقة 
أن »دورهـــــــا لــيــس تــحــديــد الـــعـــالقـــة بـــني الــســبــب 
والتأثير الخاص بواقعة تحايل محددة«. ولهذا، قبلت املحكمة الطعن الذي تقدم به روما 

وألغت قرار لجنة االنضباط بإيقاف الالعب ملباراتني.

يويفا يحفظ شكاوى ضد بنفيكا
أعلن نادي بنفيكا البرتغالي أن االتحاد األوروبي لكرة القدم )يويفا( قرر حفظ الشكاوى 
املقدمة من نادي سبورتنغ لشبونة حول رشاوى مزعومة قدمها النادي األحمر للحكام.
وأثيرت »قضية البطاقات«، كما تعرف في البرتغال، في أكتوبر/تشرين األول من العام 

املاضي على إثر تصريحات تليفزيونية لرئيس نادي سبورتنغ، برونو دي كارفاليو.
وأكد كارفاليو أن بنفيكا عرض على الحكام واملندوبني واملراقبني »باقة« تتضمن دعوات 
عشاء وقميص األسطورة البرتغالية الراحل أوزيبيو، بما يوازي قيمة 250 ألف يورو في 
املوسم. وأكدت النيابة البرتغالية أنها قامت في 11 أكتوبر/تشرين األول املاضي بتفتيش 
مقر نادي بنفيكا بحثًا عن إيجاد أي أدلة حول هذه القضية التي يتم التحقيق فيها. من 
املعنية  السلطات  بمطالبة  للعبة  البرتغالي  االتحاد  فيه  طالب  بيانا  النادي  نشر  جانبه، 

بإجراء التحقيقات الالزمة من أجل كشف جميع الحقائق.

اعتزال اإلنكليزي بوبي زامورا
ــورا  أعــلــن الـــالعـــب الـــدولـــي اإلنــكــلــيــزي بــوبــي زامــ
اعــتــزالــه كــرة الــقــدم االحــتــرافــيــة بعد 17 موسمًا 

قضاها في هذا املجال.
وكــان زامــورا الــذي سيكمل 36 عاما في يناير/
الثاني املقبل، رحل عن صفوف برايتون  كانون 
أند هوف ألبيون في نهاية موسم 2016-2015. 
ــال املــهــاجــم عــلــى حــســابــه بــشــبــكــة )تــويــتــر(  ــ وقـ
تلقيتها.  التي  الرسائل  لكل  »ممنت  االجتماعية 
بالفعل أعلنت اعتزالي. سأفتقد زمالئي والفرق 

واملدربني. شكرًا لدعمكم طوال هذه السنوات«.

بالتر منزعج من إنفانتينو
كشف رئيس االتحاد الدولي السابق لكرة القدم )فيفا( جوزيف بالتر أن الرئيس الحالي 
الهاتفية بعد  اتصاالته  يــرّد على  لم  إذ  املناسب،  بالشكل  لم يحترمه  إنفانتينو  جياني 

انتهاء االنتخابات األخيرة التي خلفه على إثرها.
الـــ80 عامًا الكثير من االتهامات في ما يخص قضايا الفساد،  وواجــه بالتر صاحب 
وخسر مؤخرًا االستئناف الذي تقدم به أمام محكمة التحكيم الرياضي بوجه إيقافه 
لست سنوات على إثر تجاوزه لوائح القيم. وصرح بالتر لبرنامج »وورلد فوتبول« الذي 
يعرض على هيئة اإلذاعة البريطانية »بي بي سي«: »التقيت إنفانتينو الذي بدأ مهامه 
في فبراير/ شباط وذلك بهدف مناقشة بعض املسائل التي ينبغي حّلها في االتحاد 
الدولي للعبة، وكانت االتصاالت بيني وبينه قوية حتى إنه زارني في منزلي«. وأضاف: 
»تحدثنا في بعض القضايا التي من املفترض حلها، وأبلغني حينها أنه سيعمل على 
األمر، لكن منذ ذلك الحني لم يرد علّي مطلقًا، حاولت الوصول إليه عبر إرسال خطاب 
له، حتى إنني أمتلك رقم هاتفه الخاص، وقد عمدت لالتصال به وعلمت بأن الرقم ما 

زال في حوزته«.

تمّيزه مّثل منتخب بالده تحت 15 سنة وتحت 16 سنة.
ــنــادي أيــاكــس فــي بــدايــة  عـــاش كــلــويــفــرت الــحــقــبــة الــذهــبــيــة ل
ــبـــاراة لـــه مـــع الــفــريــق يـــوم 21  ــاض أول مـ الــتــســعــيــنــيــات وخــ
أغسطس/ آب 1994 بعمر الـ18 عامًا في السوبر الهولندي 

أمام نادي فينورد ويومها سجل هدفه األول.
في تلك الفترة انطلق كلويفرت صحبة العبني آخرين تحولوا 
إلــى نــجــوم فيما بعد مــن فــريــق أيــاكــس على غـــرار إيــدغــار 
ديفيدز وكالرينس سيدورف والحارس إدوين فان درسار. 
وفي دوري األبطال 1995 دخل في الدقيقة 85 وسجل هدفًا 
أمام ميالن في النهائي. بعد هذه الفترة في هولندا انتقل إلى 
أحد أصعب الدوريات في العالم وهو اإليطالي، وكان الخيار 
ــدأ كــلــويــفــرت بشكل  يــومــهــا الــلــعــب ملــيــالن ســنــة 1997، وبــ
جيد وســجــل خــالل ذلــك املــوســم 9 أهـــداف فــي 33 مــبــاراة، 
نــادي برشلونة وتحديدًا في عام  إلــى  لكنه انضم بعد ذلــك 

ثانية  ليجتمع  إسترليني  جنيه  ماليني   8,75 مقابل   1998
بمواطنه املدرب لويس فان غال، وشكل هناك ثنائيًا رائعًا مع 
البرازيلي ريفالدو وحقق لقب الليغا في موسم 1999-1998، 
وسجل خالل السنوات التي قضاها هناك حتى 2004 124 

هدفًا في 249 مباراة خاضها.
الهولندي رحاله بعد ذلك في فريق نيوكاسل  املهاجم  حّط 
يونايتد فسجل خالل املوسم 13 هدفًا في 33 مباراة لكنه 
تــرك الــنــادي رغــم تألقه فــي بعض املــبــاريــات أمــام تشلسي 
من  كلويفرت إلسبانيا  عــاد  التالي  املوسم  وفــي  وتوتنهام، 
بوابة فالنسيا لكن وبعد 202 دقيقة فقط تعرض لإلصابة، 
لينهي املوسم ويغادر إلى ليل الفرنسي الذي لعب معه فترة 
أنه يريد االعتزال نهاية  املــدرب كلود بويل  أبلغ  قصيرة ثم 
بــالده في 79  مّثل منتخب  أنــه  يذكر  موسم 2008-2007. 

مباراة وسجل 40 هدفًا.

حسين غازي

قــدمــت هــولــنــدا الــكــثــيــر مــن املــهــاجــمــني املــمــيــزيــن عــلــى مــدار 
تــاريــخــهــا مــن مــاركــو فـــان بــاســنت إلـــى رود خــولــيــت مـــرورًا 
برود فان نستلروي وآخرين، لكن الجميع يذكرون املهاجم 
ــــذي ولـــد يـــوم 1 يــولــيــو عــام  بــاتــريــك ستيفان كــلــويــفــرت، وال
لعب  كلويفرت  تعلم  الهولندية.  أمستردام  مدينة  في   1976
كـــرة الــقــدم فــي الـــشـــوارع وبــعــدهــا قــضــى فــتــرة قــصــيــرة في 
فريق شيلينغووديه، قبل أن يحط رحاله في أكاديمية أياكس 
للصغار بعمر السبع سنوات، وهي التي تعتبر الرائدة على 

مّر السنني في صناعة النجوم والالعبني الكبار.
لعب كلويفرت في الكثير من املراكز حني كان طفاًل ومنها 
الكرة وكذلك  كــان يمتلك مهارة كبيرة في  الــدفــاع،  في قلب 
تقنية عالية وسرعة، إضافة لتلك الطاقة االنفجارية، وبسبب 

باتريك كلويفـرت

على هامش الحدث

نستعرض في 
فقرة وجه رياضي 

مسيرة مهاجم 
هولندي مميز 

حصد دوري 
األبطال مع 

أياكس وتألق مع 
برشلونة

ثنائي سان 
جيرمان دي 
ماريا وباستوري 
تحت المجهر 
)فرانك فيفه/ 
فرانس برس(

باتت أسماء الالعبين المتهمين بالتهرب الضريبي تنتشر بشكل كبير، ففي 
ثم  ميسي  ليونيل  األرجنتيني  النجم  مع  الشهيرة  القصة  بدأت  البداية 
مواطنه خافيير ماسكيرانو، إضافة إلى رئيس بايرن ميونخ أولي هونيس 
أسماء  ظهرت  األخيرة  الفترة  في  لكن  ذلك،  خلفية  على  سجن  الذي 
جوزيه  البرتغالي  المدرب  وكذلك  إيتو  صامويل  غــرار  على  جديدة 
ماريا،  دي  مثل  التقرير  في  ذكرناها  التي  األسماء  إلى  وصوًال  مورينيو، 

بوغبا وباستوري.

األسماء تزداد تدريجيًا

وجه رياضي

واالمتثال  الشفافية  من  بــروح  السلطات  مع 
ــات الــصــحــافــيــة  ــامـ ــهـ ــانـــت االتـ لـــلـــقـــانـــون«. وكـ
اخذت منحى رسميا في أعقاب إعالن وزارة 
الــخــزانــة اإلســبــانــيــة أنــهــا ســتــجــري عمليات 
ــاســــب« لــتــوضــيــح  ــنــ تــفــتــيــش فــــي الــــوقــــت املــ
الــحــالــة الــضــريــبــيــة لــرونــالــدو الــــذي اتهمته 
يورو  مليون   150« بإخفاء  املسربة  الوثائق 
في املــالذات الضريبية«. وكان النادي امللكي 

بنزيمة الرجل الضريبي األول
كريم  الفرنسي  النجم  أن  عــن  الجميع  تحدث 
بــنــزيــمــة يــعــتــبــر الــشــخــص املــثــالــي فـــي مــجــال 
املــال والضريبة. إذ في الوقت الــذي يتهم فيه 
الضريبي،  بالتهرب  الــالعــبــني  مــن  كبير  عــدد 
تحدث الجميع في فرنسا عن املواطن الصالح 
»بنزيمة« الذي يدفع ضرائبه كبقية املواطنني 
على خالف بعض السياسيني هناك. وكشفت 

قد دافع عن نجمه هذا األسبوع، وطالب في 
بــيــان رســمــي االحـــتـــرام األقــصــى لــالعــب مثل 
ــدو الــــذي تــمــيــز بسلوكه  ــالـ كــريــســتــيــانــو رونـ
املــثــالــي خــــالل كـــامـــل الــفــتــرة الـــتـــي أمــضــاهــا 
في الــنــادي. ومــن أبــرز األســمــاء املشمولة في 
يونايتد  مانشستر  مــدرب  ليكس«  »فوتبول 
اإلنكليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي 

يمثله منديش أيضًا.

صــحــيــفــة »لـــــوبـــــوان« الــفــرنــســيــة أن بــنــزيــمــة 
البحث عــن دول  إلــى  لــم يلجأ  وخــالفــًا لغيره 
أن يثبت شركته  اخــتــار  إذ  الــضــريــبــي،  املـــالذ 
»بــوب« في مدينة ليون، وأن يفي بالتزاماته 
تــجــاه مــصــالــح الــضــرائــب الــفــرنــســيــة. ويملك 
مهاجم الريال نسبة 90% من األسهم بشركته 

بينما يقتسم والداه نسبة %10.
)العربي الجديد(
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ليون

سانت إيتيان
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مونشنغالدبخ

شالكه
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ألكمار

أوترخت

تفينتي

إيبار
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إنتر
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