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كليبرز يتقدم

قال املدرب بيب غوارديوال إن غابرييل جيسوس 
مهاجم مانشستر سيتي سينتقل إلى ملعب 

ويمبلي مع الفريق، وقد يظهر أمام أرسنال في 
كأس االتحاد اإلنكليزي اليوم األحد، بعد معاناته 

من إصابة في القدم. وأشار غوارديوال إلى أن العبه 
تحسن كثيرا. شارك معنا في التدريبات«. وتابع 

»هو في حالة معنوية جيدة ونحن سعداء بعودته 
إلينا. كل التشكيلة ستنتقل معا إلى ويمبلي 

ا من املجموعة، بعد ذلك سنرى«. وسيكون جزء

أعلنت لجنة القيم املستقلة باالتحاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( أن إدواردو لي الرئيس السابق التحاد 

كوستاريكا عوقب باإليقاف مدى الحياة ملخالفة 
ميثاق القيم. ولي واحد من بني 42 شخصا وكيانا 
تم اتهامهم في تحقيقات أميركية في أكبر فضيحة 

فساد في تاريخ )فيفا(. وكان لي، العضو السابق 
باللجنة التنفيذية التحاد كونكاكاف، أقر أمام 

محكمة أميركية في أكتوبر/تشرين األول املاضي 
بارتكاب جرائم فساد وقبول رشوة.

سيغيب إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر 
يونايتد حتى نهاية املوسم، بعد تعرضه إلصابة 
قوية في أربطة ركبته اليمنى خالل مباراة فريقه 

مع أندرلخت البلجيكي في الدوري األوروبي، 
بحسب ما ذكرت الصحف البريطانية. وخضع 

زالتان لفحص باألشعة فوق الصوتية، وأشارت 
شبكة »سكاي« إلى أن زالتان سيغيب حتى نهاية 

املوسم، فيما أشارت »اي اس بي ان« إلى أنه 
تعرض لقطع في الرباط الصليبي.

جيسوس قد يعود 
أمام أرسنال على ملعب 

ويمبلي

إيقاف رئيس سابق التحاد 
كوستاريكا مدى الحياة 

بتهمة الفساد

زالتان إبراهيموفيتش 
المصاب يغيب حتى 

نهاية الموسم
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محمد السعو

الــحــقــيــقــة، لكالسيكو  دقـــت ســاعــة 
مــلــعــب  ســـيـــشـــهـــده  الـــــــذي  األرض 
»سانتياغو برنابيو« مساء اليوم 
التقليديني، ريال مدريد  الغريمني  األحد بني 
وبـــرشـــلـــونـــة، وهــــي املــــبــــاراة الـــتـــي يــنــتــظــرهــا 
القدم اإلسبانية والعاملية، والتي  عشاق كرة 
ــة الــثــالــثــة  ــولـ ــنــــدرج ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات الـــجـ تــ
والثالثني من مسابقة الدوري اإلسباني لكرة 

القدم.
وكـــمـــا جــــرت الـــعـــادة فــلــن يـــكـــون الــكــالســيــكــو 
املــثــيــر، إال حاسما فــي طــيــاتــه؛ فــالــفــوز لريال 
يعني  والـــجـــمـــهـــور  األرض  صـــاحـــب  مـــدريـــد 
الكثير مثلما يعني تماما لغريمه برشلونة؛ 
فسيشكل  تــحــقــق  إن  املــــدريــــدي  الـــفـــوز  أن  إذ 
فرصة ثمينة ومثالية لتمهيد التتويج بلقب 
الليغا الغائب عن خزائنه في األعوام املاضية، 
وربما سيكون التعادل أيضا فرصة ملواصلة 

مشوار النادي امللكي نحو هدفه.
الحياة«  »قبلة  فسيمنحه  برشلونه  فــوز  أمــا 
إن صـــح الــتــعــبــيــر؛ ذلـــك أن الـــثـــالث نــقــاط في 
الفارق  تمسح  فهي  الكثير،  تعني  البرنابيو 
ــع الـــغـــريـــم املــتــصــدر  الـــنـــقـــاطـــي وتــــســــاويــــه مــ
برصيد خمس وسبعني نقطة، علما أن لنادي 
أمـــام سيلتا  أخـــرى مؤجلة  مــبــاراة  العاصمة 
فــيــغــو، فــي حــني ســتــكــون أجــمــل هــديــة ثمينة 
لــجــمــاهــيــر بــرشــلــونــة فـــي بــقــاع األرض، بغد 
الخروج املخيب ملسابقة دوري أبطال أوروبا 
على يد يوفنتوس بعد التعادل سلبيا إيابا 

والهزيمة ذهابا بثالثية نظيفة.  
الــكــالســيــكــو ســيــحــظــى بــحــضــور جــمــاهــيــري 
»جــــارف« مــن مختلف بــقــاع الــكــرة األرضــيــة، 
فهو »كالسيكو األرض« كما يلقبه املتابعون، 
وسيشهد صراعا ناريا مثيرا طيلة التسعني 
دقيقة، في ظل تواجد أفضل العبي كرة القدم 
األرجنتيني  النجمان  مقدمتهم  في  العاملية، 
ليونيل ميسي أفضل العب في العالم خمس 

ريال مدريد وبرشلونة دقت ساعـة الحقيقة

العيار  من  مواجهة  في  وبرشلونة  مدريد  ريال 
الثقيل وسط صراع الفريقين على لقب الليغا قبل 
مدريد  فريال  المسابقة.  ختام  على  جوالت  ست 

هو صاحب الصدارة  ومتفوق بثالث نقاط على 
غريمه برشلونة، علما أن لنادي العاصمة مباراة 
يسعى  وهو  فيغو،  سيلتا  أمام  مؤجلة  أخرى 

بالتأكيد النتصار وسط جماهيره يعزز به صدارته، 
في  خزائنه  عن  الغائب  الليغا  لقب  من  ويقربه 

األعوام الماضية
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مــــــرات، والـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
أفضل العب في العالم أربع مرات وصاحبها 
فـــي املـــوســـم املـــاضـــي، واملــتــفــوق عــلــى نظيره 
للمربع  املتأهل  الريال  أيضا مع  املوسم  هــذا 

الذهبي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتــشــهــد مــوقــعــة الــيــوم صــراعــا بــني الالعبني 
الــســابــقــني، مـــدرب بــرشــلــونــة لــويــس إنــريــكــي، 
ــن الــديــن  ــال مـــدريـــد الــفــرنــســي زيــ ــ ــــدرب ريـ ومــ
ــا أجـــــواء  ــاشــ ــلـــذيـــن لــعــبــا مـــــــرارا وعــ زيـــــــدان الـ
فــي صفوف  كــانــا العــبــني  الكالسيكو حينما 
الــفــريــقــني، وفــــي ظـــل نــهــايــة مـــبـــاراة الـــذهـــاب 
بــني الــفــريــقــني بــالــتــعــادل بــهــدف لــهــدف، وهــو 
الــذي استفاد منه ريــال مــدريــد، فإن  التعادل 
الــصــراع سيكون مفتوحا بني املــدربــني ألجل 
انــتــصــار »تــدريــبــي« على اآلخــر  تسجيل أول 

في الكالسيكو.
املـــلـــعـــب  ــوم عــــلــــى أرض  ــجــ ــنــ الــ ــــي صــــــــراع  ــ وفـ
سيشتعل الكالسيكو، فعلى الرغم من الغياب 
املــتــوقــع لــلــنــجــم الــبــرازيــلــي نــيــمــار دا سيلفا 
الــويــلــزي غــاريــث بــيــل؛ إال أن املعركة  وربــمــا 
ســتــأجــج بـــني لــيــونــيــل مــيــســي وكــريــســتــيــانــو 
رونالدو، وبني املدافع جيرارد بيكيه ونظيره 
سيرجيو راموس املعروفان بإشعال األجواء.

ميسي ورونالدو... من سيحسمها؟
ولــطــاملــا أشــعــل الــنــجــمــان رونـــالـــدو وميسي 
اللذان يشكالن أيقونة ريال مدريد وبرشلونة 
على  األوليان  املنافسان  وهما  التوالي،  على 
جــائــزة الــكــرة الذهبية ألفضل العــب كــرة قدم 
في العالم في كل موسم منذ عام 2009، وهو 
الــعــام الـــذي شــهــد قـــدوم رونـــالـــدو لــلــريــال من 

مانشستر يونايتد اإلنكليزي.
مــرات  الذهبية خمس  الــكــرة  ميسي صــاحــب 
و2013،  و2012  و2011  و2010   2009 ــوام  أعــ
ورونـــــــالـــــــدو الــــــــذي نـــالـــهـــا ألربــــــــع مــــــــرات فــي 
قطبي  يشكالن  و2016  و2015  و2014   2008
ــا الــنــجــمــان  ــمــ ــنــــني، وهــ ــنـــذ ســ الـــكـــالســـيـــكـــو مـ
جيدة  بعالقة  ويحظيان  للفريقني  األوحـــدان 
ــم املــنــافــســة  ــ ــر، رغـ ــارج املــســتــطــيــل األخــــضــ ــ خــ

الشرسة جماهيريا بينهما.
املــلــعــب؛ فميسي  الــنــجــمــني فــي  يختلف حـــال 
بعد  مــع برشلونة،  أزمــة حقيقية  فــي  يعيش 
الــخــروج مــن دوري أبــطــال أوروبــــا، وتعرض 
الــدوري  فــي  نقاط  لنزيف  الكتالوني  الفريق 
اإلسباني، تسبب في فارق بينه وبني الغريم 
الــذي يملك فيه أفضلية على األقــل  رونــالــدو 

على مستوى النقاط.
ــاب كـــثـــيـــرا عــــن الــتــســجــيــل  ــ كـــمـــا أن مــيــســي غـ
فــي شــبــاك ريـــال مــدريــد مــنــذ سبعة وثــالثــني 
الــكــرات في شباك  شهرا، بعدما كــان يراقص 
ــراس املــيــريــنــغــي، لــكــن األمـــر ال  كــاســيــاس وحــ
ــام الــفــريــق  يــتــعــلــق بــالــحــظ الــســيــئ ملــيــســي أمــ
الـــذي سجل واحـــدا وعشرين هدفا  األبــيــض، 
فـــي شــبــاكــه بــجــمــيــع املــســابــقــات، مــنــذ بــدايــة 

مسيرته االحترافية مع فريقه الكتالوني. 
ليو  لــم يسجل  مــــــارس/آذار 2014،  ومــنــذ 23 
أي هدف في مرمى مدريد، حيث أنه فشل في 
هز شباك امللكي في نهائي كأس امللك، وفشل 
بــعــدهــا مــيــســي فـــي الــتــســجــيــل خــــالل خمس 

مباريات كالسيكو في عهد لويس إنريكي.
ــــدو أفـــضـــل أيــــامــــه رغـــم  ــالـ ــ  فــيــمــا يــعــيــش رونـ
ابتعاده  بسبب  سابقا  عاشها  التي  املعاناة 
للتأهل  الــريــال  فــقــاد  التهديفي،  مستواه  عــن 
ــــداف فـــي شــبــاك بــايــرن  بتسجيله خــمــســة أهـ
ميونخ ذهابا وإيابا، كما أنه أصبح الهداف 
ـــ 102 هــــدف،  الـــتـــاريـــخـــي لـــــــدوري األبــــطــــال بــ
وهــــو رقــــم قــيــاســي عـــاملـــي ال يــمــلــكــه إال هــو. 
لن  النجمني  كــال  أن  تــؤكــد  املعطيات  تلك  كــل 
الــفــوز في  املــجــريــات بتسجيل  يفرطا بحسم 
الــكــالســيــكــو وإعـــــــادة االبـــتـــســـامـــة ملــيــســي أو 

مــواصــلــة الــضــحــك لـــرونـــالـــدو فــلــمــن ستكون 
كلمة الحسم في النهاية؟

أم المعارك
وعلى ذات املنوال سيشهد خط الوسط صراعا 
مثيرا بني الثالثي سيرجو بوسكيتس والقائد 
أنــــدريــــس إنــيــيــســتــا والــــكــــرواتــــي راكــيــتــيــتــش 
مــع بــرشــلــونــة، وبــني نظرائهم األملــانــي توني 
كــــروس ومـــودريـــتـــش وفــرنــســيــســكــو أالركــــون 
إيسكو مع ريال مدريد، وهم الذين إن اعتمد 
ــان فــــي الــتــشــكــيــلــة األســـاســـيـــة  ــ ــدربـ ــ عــلــيــهــم املـ
كــمــا هـــو مــتــوقــع ســيــشــكــلــون مــعــركــة مــثــيــرة 
بأقوى  أشبه  العمليات  منطقة  في  وحاسمة 
معارك »الليغا«. ويعتبر الرسام إنييستا أحد 
أفــضــل الــالعــبــني فــي الــعــالــم فــي خــط الــوســط 
التي تهدي األهــداف  الحريرية  عبر تمريراته 
لزمالئه، وهو أكثر العب شارك في الكالسيكو 
مــن الــغــريــمــني فــي أربـــع وثــالثــني مـــبـــاراة، كما 

يــرجــح أن يــشــارك أساسيا  الـــذي  يعد إيسكو 
فــي ظــل غــيــاب الــويــلــزي غــاريــث بــايــل املصاب 
أحـــد أبــــرز العــبــي الـــوســـط فـــي الـــريـــال الــفــتــرة 
األخيرة، وهو معشوق الجماهير التي تطالب 
به أساسيا في التشكيل، كما يبرز الدور املهم 
االرتكاز على  أفضل العبي  أحد  لبوسكيتس 
ــن راكــيــتــيــتــش، وهــنــاك  اإلطــــــالق وبـــإســـنـــاد مـ
ــكــــرواتــــي مــودريــتــش  نــظــيــريــهــمــا كـــــروس والــ
صاحب الدور الحيوي الهام في خط الوسط.

ويــــــظــــــهــــــر الــــــــــــــــــدور الــــــهــــــجــــــومــــــي بـــــتـــــواجـــــد 
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ــــز ونــظــيــره  ــــواريـ ــــي لـــويـــس سـ ــانــ ــ ــوايــ ــ األوروغــ
الــفــرنــســي كـــريـــم بــنــزيــمــة فـــي صـــــراع ثــنــائــي 
مــن نــوع آخـــر، لكن ســواريــز يعاني كثيرا في 
الفترة األخيرة بغياب التسجيل، ويريد زيارة 
الشباك املــدريــديــة فــي أفــضــل األوقـــات إلعــادة 
الثقة، في حني إن مشوار بنزيمة متقطع تارة 

يسجل ويتألق وتارة يفشل في مسعاه.
وفــــي الـــدفـــاع ســتــكــون املـــواجـــهـــة شـــرســـة بني 
ــــوس وبــيــكــيــه زمــــالء املــنــتــخــب اإلســبــانــي.  رامـ
يشكل سيرخيو راموس )ريال مدريد( وجيرار 
بيكيه )برشلونة( ثنائيا من األصلب في قلب 
الدفاع، واألكثر مشاكسة في إشعال املنافسة 
بـــني الــفــريــقــني وســيــكــون لــلــحــارســني نــافــاس 
وشــتــيــغــن دور أيــضــا فـــي إثـــبـــات تــواجــدهــمــا 

وتألقهما في صد الكرات.

لحظات ال تنسى
يــحــمــل الــكــالســيــكــو فــــي بـــطـــولـــة إســبــانــيــا 

لــكــرة الـــقـــدم الـــرقـــم 234 ويــحــظــى بــالــعــديــد 
مـــن الــلــحــظــات الــتــاريــخــيــة بـــني الــفــريــقــني، 
وأولى تلك اللحظات فوز ريال مدريد 1-11 
ــاءات الــفــريــقــني  ــقـ والـــتـــي يــســجــلــهــا تـــاريـــخ لـ
ــــام 1943،  نــتــيــجــة تـــاريـــخـــيـــة حـــدثـــت فــــي عـ
وهــــي املــــبــــاراة الـــتـــي أثــــــارت جــــدال واســـعـــا، 
أكــدت تلقي العبي  التاريخ  خاصة أن كتب 
بــرشــلــونــة تــهــديــدات بــالــقــتــل، خــصــوصــا أن 
الحرب األهلية  املــبــاراة جــاءت وقتها عقب 
الــتــي عــصــفــت فــي إســبــانــيــا، والــتــي انتهت 
في عام 1939. كما سجل برشلونة انتصارا 
تاريخيا على حساب ريــال مدريد بنتيجة 
خمسة أهــــداف مــقــابــل ال شـــيء، فــي مــبــاراة 
-1993 موسم  اإلسباني  الـــدوري  كالسيكو 
1994 وهـــي املـــبـــاراة الــتــي ال تــــزال راســخــة 
في األذهــان، وجمعت الفريقني يوم الثامن 
مـــن شــهــر يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي مـــن عــام 
القدم  كــرة  لنجم  تألقا الفتا  1994 وشهدت 

ــاريــــو دي ســـوزا  الــبــرازيــلــيــة الـــســـابـــق، رومــ
فــاريــا، الــذي أحــرز ثالثة أهـــداف »هاتريك« 
ليفوز برشلونة بقيادة أسطورة كرة القدم 

الهولندية، يوهان كرويف.
كــمــا حــظــي الــنــجــم الــبــرتــغــالــي لـــويـــس فيغو 
ــى ريــــــــال مــــدريــــد  ــ ــ ــل مـــــن بــــرشــــلــــونــــة إلـ ــقـ ــتـ ــنـ املـ
ــامــــب نــــو«،  بـــاســـتـــقـــبـــال مـــشـــني فــــي مــلــعــب »كــ
بالخائن  برشلونة  جماهير  وصفته  بعدما 
في كالسيكو 2002، وشكل اللقاء توترا كبيرا 
ــل لــقــاء  ــ ــــذي يــفــرضــه فـــي األصـ فــــوق الــتــوتــر الـ
الكالسيكو، وألقت عليه الجماهير املقذوفات 
الـــغـــريـــبـــة، وعــــــاش يـــومـــهـــا لـــحـــظـــات عــصــيــبــة 
ــاراة الــتــي تــوقــفــت لــدقــائــق ثــم انتهت  ــبـ فــي املـ
بالتعادل السلبي من »حسن الحظ« الفريقني.

وتمكن برشلونة من هزيمة غريمه التقليدي 
ريال مدريد بشكل مذل، بعدما فاز عليه على 
أرضــــه وبـــني جــمــاهــيــره 6-2 فــي »ســانــتــيــاغــو 

برنابيو« في عام 2009.

يترقب محبو برشلونة وريال مدريد 
انطالق صافرة بداية مباراة الكالسيكو 
بني الغريمني التقليديني اللذين يحظيان 

بجماهيرية كبيرة في مختلف أنحاء العالم، 
إذ سيعيش الجميع حالة ترقب للمباراة 

التي سيحتضنها ملعب »سانتياغو 
برنابيو« ضمن الجولة الثالثة والثالثني من 

الدوري اإلسباني لكرة القدم.
صحيفة »ماركا« اإلسبانية أكدت أن 

الكالسيكو سيشهد رقما قياسيا جديدا 
فيما يتعلق بنسب املشاهدة، إذ ينتظر 

أن تحظى القمة الحاسمة بمشاهدة 650 
مليون مشاهد في أكثر من 185 دولة، 

وهو الرقم الذي سوف يحطم السجالت 
القياسية وقد تكون املباراة األكثر مشاهدة 

في تاريخ الليغا. وسيحظى مشاهدو 
الكالسيكو بأحدث التقنيات التلفزيونية، 
وذلك بفضل تواجد أكثر من 30 كاميرا 

تصوير بتقنيات مميزة في استاد 
سانتياغو برنابيو معقل فريق ريال 

مدريد. وسيكون هناك طائرة هليكوبتر 
تحلق على ارتفاع 40 مترا فوق امللعب 

ناهيك عن 40 كاميرا مثبتة في »سانتياغو 
برنابيو«، من بينها اثنتان متخصصتان 

للنجمني العامليني كريستيانو رونالدو 
وليونيل ميسي، وكذلك كاميرات أخرى 
ملتابعة املدربني زين الدين زيدان ولويس 

إنريكي. سيحظى املتابعون أيضا بكاميرا 
»عنكبوتية«، إضافة لكاميرا للتنقل بني 

مرمى الفريقني بشكل طولي، والكاميرات 
املعروفة بتقنية »360« درجة والتي 

تستطيع صنع اللقطة بالكامل من مختلف 
زاويا امللعب، والتي ستقدم للمشاهدين 
لقطات اإلعادة أيضا في 3 أبعاد من كل 

زاوية، وهو أمر يستخدم ألول مرة في 
بطوالت الدوريات األوروبية لكرة القدم.

أما على الصعيد الفني، فإن الكالسيكو 
سيتأجج إثارة؛ فالريال يريد الليغا عبر 
تلك املباراة، وهو اللقب الغائب منذ زمن 

عن خزائنه، وبرشلونة يبحث عن »ثورة« 
وانتفاضة حقيقية تعيده للمنافسة بعد 

الخروج من دوري أبطال أوروبا، شريطة أن 
يكون ميسي في يومه.

محمد...

لخوض  زيـــدان  الــديــن  زيــن  الفرنسي  يستعد 
أول كالسيكو لــه كــمــدرب لــريــال مــدريــد أمــام 
برنابيو«،  »سانتياغو  ملعب  على  برشلونة 
»زيــزو«  فيهما  يــذق  لــم  لقائي كالسيكو  بعد 
ولكن  نـــو«.  »كــامــب  ملعب  الهزيمة على  طعم 
ــذا الـــعـــام لـــه مـــيـــزة تــكــمــن فـــي أن  كــالســيــكــو هــ
البرسا سيجعله يقترب  الريال على  انتصار 
مــن لــقــب الــلــيــغــا، الــتــي يــتــصــدرهــا بــــ75 نقطة 
بـــفـــارق ثـــالث عـــن الــفــريــق الــكــتــالــونــي كــمــا أن 
ــدان أن يــقــدم  ــ ــ ــاراة مـــؤجـــلـــة. ويــــأمــــل زيـ ــبــ لــــه مــ
مباراة رائعة ال يمكن نسيانها في البرنابيو 
له  أول كالسيكو  وفــي  الــلــدود.  أمـــام منافسه 
كمدرب للريال، نجح زيــدان في وقف سلسلة 
مـــبـــاراة متتالية،  ـــ39  لــ انـــتـــصـــارات بــرشــلــونــة 
وحــيــنــهــا أقــيــم الــلــقــاء فــي الــثــانــي مــن أبــريــل/
نيسان بعد أن أهدر امللكي أي فرصة للتتويج 

النادي األبيض برئاسة فلورنتينو بيريز، 
إنجاز  لتحقيق  فرصة  الفرنسي  أمــام  تعد 
في  يتمثل  عــامــا   59 منذ  امللكي  لــم يشهده 
التتويج بثنائية الليغا والتشامبيونز ليغ 

في موسم واحد. 

لويس إنريكي آخر كالسيكو
يــخــوض لــويــس إنــريــكــي مــارتــيــنــيــز مــبــاراة 
الليغا، واألخــيــرة  فــي  لــه  الكالسيكو رقــم 32 
لــبــرشــلــونــة،  ــفـــريـــق األول  الـ ــمــــدرب فــــي  ــه كــ لــ
وكــذلــك األكــثــر حسما، والــتــي سيبحث فيها 
عن ترجيح كفة االنتصارات له كمدرب على 
امللكي، الذي فاز عليه في مناسبتني وخسر 
فــي مثليهما وتــعــادل فــي أخـــرى، وذلـــك منذ 
وصوله لقيادة البالوغرانا في موسم 2014-
ــم أن كـــل مــبــاريــات الــكــالســيــكــو لها  15. ورغــ
مذاق خاص للغاية، لكن لقاء االحد سيكون 
بــالــتــأكــيــد األكـــثـــر أهــمــيــة فـــي مـــشـــوار املــديــر 
القادم  الشهر  سيكمل  والــذي  للبرسا  الفني 
عــامــه الــــــ47. فــحــظــوظ حــامــل الــلــقــب الــحــالــي 
لليغا تعتمد باألخص على الفوز على غريمه 
الكالسيكو، وانتظار سقوطه في  األزلــي في 
املتبقية لفريق  الــســت  أخـــرى مــن  فــخ هزيمة 

املدرب الفرنسي زين الدين زيدان.
خالل  تتكرر  لــم  االستثنائية  الــظــروف  فــهــذه 

يتولى  بنيتيز  رافــائــيــل  كـــان  عــنــدمــا  بالليغا 
تدريب الفريق. وحينها حقق »زيزو« املفاجأة 
وفاز على البرسا في الكامب نو بنتيجة 2-1 
رغم أن امليرينغي كان يعاني من فقدان الثقة 

ونقص عددي بعد طرد سرخيو راموس.
ــادرة بــرشــلــونــة بــالــتــهــديــف وقــتــهــا  ــبـ ورغــــم مـ
عــبــر جـــيـــرارد بيكيه قــبــل نــحــو نــصــف ساعة 
الــفــرنــســي كــريــم بنزيمة  الــخــتــام، إال أن  عــلــى 
البرتغالي  سجل  فيما  للملكي  التعادل  أدرك 
كريستيانو رونالدو هدف الفوز قبل النهاية 
بخمس دقائق، ما جعل الفريق يستعيد ثقته 
بنفسه مجددا ليتوج في نهاية املوسم باللقب 

الحادي عشر له في دوري األبطال األوروبي.
وكانت ثالثة أشهر كافية لزيدان كمدرب لكي 
كان  أن  بعد  البرسا  أمــام  كبيرا  يحقق نصرا 
على  أتلتيكو  أمــام  بالهزيمة  مني  قد  الفريق 
ملعب سانتياغو برنابيو. وعلى مدار عشرة 
أعــوام، لم يتمكن مدرب للريال قبل زيــدان من 
الـــفـــوز فـــي أول كــالســيــكــو لـــه، حــتــى خــوانــدي 
ــه  ــ ــــوزيـ ــلـــيـــغـــريـــنـــي وجـ ــل بـ ــ ــويـ ــ ــانـ ــ رامــــــــــوس ومـ
مـــوريـــنـــيـــو وكــــارلــــو أنـــشـــيـــلـــوتـــي، فــجــمــيــعــهــم 

تعرضوا للهزيمة في أول كالسيكو لهم.
فــمــنــذ أن كــــان بـــرنـــد شــوســتــر مـــدربـــا لــلــريــال 
، لم يحقق أي مــدرب الفوز في أول  في 2007 
إلـــى أن تمكن زيـــدان  الــريــال  لــه مــع  كالسيكو 

الكالسيكو، ســـواء ألن  قبل  املــاضــيــة  املــواســم 
املوسم،  في مستهل  تقام  كانت  القمة  مــبــاراة 
كــان يعتمد على  األغلب  أو ألن برشلونة في 
نــتــائــجــه املــتــبــقــيــة لـــرفـــع الـــلـــقـــب. فــحــتــى هــذا 
الوقت، قاد لويس إنريكي برشلونة في خمس 
مباريات كالسيكو بالليغا، منها مباراتني في 
موسم 2014-15 )فاز في كامب نو 2-1 وخسر 
الـــبـــرنـــابـــيـــو 1-3( ومــثــلــهــمــا فــــي املـــوســـم  فــــي 
املــاضــي )فـــاز فــي البرنابيو 0-4 وخــســر على 

كامب نو 2-1(.
ــيـــرة، عــلــى مــلــعــب كــامــب نــو،  ــبـــاراة األخـ ــا املـ أمـ
فانتهت بتعادل برشلونة، في لقاء شهد تقدم 
أصحاب الضيافة بهدف أول للويس سواريز 
التعادل  وأدرك  عــاد  مــدريــد  ريـــال  لكن  )د53(، 
فـــي الـــوقـــت املــحــتــســب بـــدال مـــن الــضــائــع عبر 
مدافعه »املطرقة« سرخيو راموس. وكان هذا 
هو الكالسيكو رقم 31 للويس إنريكي، الذي 
ارتـــدى القميص األبــيــض فــي خمسة مواسم، 

وقميص البالوغرانا في ثمانية.
وبــعــد إقــصــاء بــرشــلــونــة مــن دوري األبــطــال، 
وكـــذلـــك خــــروج ريــــال مـــدريـــد مـــن كــــأس املــلــك، 
ستكون مواجهة األحــد هــي األخــيــرة للويس 
إنـــريـــكـــي فــــي الـــكـــالســـيـــكـــو، قـــبـــل الـــرحـــيـــل عــن 

صفوف البالوغرانا بنهاية املوسم الحالي. .
)إفي، العربي الجديد( 

مــن تــكــرار هــذا اإلنــجــاز. وفــي الـــدور األول من 
املوسم الحالي، خاض زيدان مع امللكي ثاني 
ديسمبر/كانون  مــن  الثالث  فــي  لــه  كالسيكو 
األول املــاضــي، وانــتــهــى بــالــتــعــادل اإليــجــابــي 
بهدف  تقدم  قد  الكتالوني  الفريق  كــان  حيث 

مـــن تــوقــيــع لــويــس ســــواريــــز، لــكــن »املــطــرقــة« 
ــاد لــيــنــقــذ املــلــكــي بــهــدف  ــــوس عــ ســرخــيــو رامــ
التعادل في الوقت املحتسب بدال من الضائع.

فــالــذكــريــات الــجــيــدة فــي الــكــامــب نــو محفورة 
في ذاكرة زيدان منذ أن كان العبا في صفوف 

الريال، فهو لم يخسر مباراة واحدة من خمسة 
لقاءات كالسيكو بني الفريقني. وهناك تاريخ 
ال يمكن أن ينساه زيـــدان وهــو 23 أبــريــل من 
عــام 2002 في الكامب نو خــالل ذهــاب نصف 
نهائي دوري األبطال عندما أحرز هدفا رائعا 

قاد امللكي إلى نهائي البطولة.
ومّثلت هذه املباراة نهاية لعنة طاولت الريال 
ــفــــوز عــلــى  ــدم الــ ــعـ عـــلـــى مــــــدار تــســعــة أعـــــــوام بـ
ملعب كــامــب نــو، وكــمــدرب أنــهــى أيــضــا لعنة 
أخـــرى تمثلت فــي عـــدم فـــوز أي مـــدرب جديد 
أبعد  كما  الكتالوني،  معقل  على  للميرينغي 
عــن األذهــــان الــخــســارة املــريــرة الــتــي مني بها 
الـــريـــال مـــع بنيتيز بــربــاعــيــة بــيــضــاء وجــعــل 
العبي امللكي يشعرون أن بمقدورهم املنافسة 

والفوز على خصمهم.
وعلى مدار خمسة مواسم لعب فيها »زيزو« 
مع امللكي، واجه برشلونة في 11 مباراة، فاز 
في أول مباراة منها في البرنابيو 2-0 بالليغا، 
وتعادل 1-1 في نصف نهائي دوري األبطال، 
الثاني،  بــالــدور  الليغا  فــي  النتيجة  وبنفس 
وخسر 1-2 في موسم 2003-2004 ثم فاز في 
آخــر كالسيكو  4-2 وخسر في  التالي  املوسم 

0-3 بفضل تألق البرازيلي رونالدينيو.
الـــريـــال والثقة  ــدان مــع  وبــكــل مــا يحققه زيــ
الــكــبــيــرة الــتــي يــضــعــهــا فــيــه مــجــلــس إدارة 

كالسيكو البرنابيو... األول لزيدان واألخير ألنريكي

االنتصار  الملكي  الفريق  حقق 
في مناسبتين فقط خالل مبارياته 
البرنابيو،  فــي  ــرة  األخــي الثماني 
كالسيكو  أول  فــي  إحــداهــمــا 
أما   ،1-3 الريال  فاز  عندما  إلنريكي 
تيتو  الراحل  مع  فكانت  ــى  األول
 )13-2012( موسم  في  فيالنوفا 
عندما فازت الكتيبة البيضاء 1-2.

مباراة  فــي  التعادل  وباستثناء 
 ،)11-2010( مــوســم  الفريقين 
للمدرب  الثالث  الموسم  وفــي 
من  الــبــرســا  تمكن  غـــوارديـــوال، 
الخروج بالنقاط الثالث في خمس 
الهزيمة  أبــرزهــا  ــات،  ــه ــواج م
-2008( موسم  في   2-6 المذلة 
09(، ورباعية الدور األول الموسم 

الماضي.

»هيمنة« 
في »البرنابيو«

على هامش الحدث

قالوا
والفريق  املباشر،  املنافس  أمــام  هــذه ستكون  ولكن  األهمية،  نفس  لها  املباريات  بحالة جيدة. جميع  »الفريق 

سيدخلها وهو في أفضل حاالته. لدينا حماس شديد إلسعاد الجماهير إنها مباراة حماسية«.
)البرازيلي مارسيلو، ظهير ريال مدريد(

¶  ¶  ¶
»إذا استطاع ريال مدريد الفوز، ولديه مباراة مؤجلة فإن لقب الليغا سيكون قريبا للغاية، هذه حقيقة ال يمكن 
إغفالها، األمر الحاسم سيكون سرعة الوصول لألمام حيث يحظى الفريقان بمهاجمني يلعبون دورا حاسما«.
)فرناندو مورينتس، العب ريال مدريد السابق(

¶  ¶  ¶
»العديد من الالعبني الهامني تعرضوا لصافرات استهجان في البرنابيو. على الرغم من مطالباته )كريستيانو( 
بتوقفها لن يسلم منها. كريستيانو العب يشعر بالنادي، ويشعر بألم شديد إزاء هذه الصافرات ألنه يقدم 

كل ما بوسعه من أجلهم«.
)األملاني بيرند شوستر، املدير الفني السابق لريال مدريد(

¶  ¶  ¶
اللقاء في ظل تقارب كبير واملباراة  إلى  »ريــال مدريد وبرشلونة يمتلكان فريقني ممتازين، لكنهما يصالن 
ستحمل قدرا كبيرا من الندية. هذا الكالسيكو سيكون حاسما جدا في مساعي السير نحو اللقب، هي ثالث 

نقاط حاسمة يلعب عليها الفريقان«.
)تشافي هرنانديز، العب برشلونة السابق(

هي أول مباراة ديربي 
سيخوضها زيدان على 

ملعب الريال بينما ستكون 
األخيرة بالنسبة ألنريكي 

مع برشلونة

ميسي ورنالدو قطبا المنافسة على أرضية الملعب )بوراك أكبولوت/األناضول(

جماهير ريال مدريد تريدها حاسمة )جيرارد جوليان/فرانس برس(

)Getty/جماهير برشلونة تنشد استعادة المنافسة على لقب الليغا )ديفيد راموس

)Getty/صراع مثير ومنتظر ألجل الفوز بالكالسيكو )أليكس كاباروس

المدربان وجها لوجه للمرة األخيرة )بوراك أكبولوت/األناضول(

كالسيكو... 
حسم أم ثورة«؟
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الدار البيضاء ـ توفيق الصنهاجي

على  الــيــوم  املغربية  الــكــرة  تعيش 
إيـــقـــاع أشــهــر مـــبـــاراة تــقــام فـــي كل 
مــــوســــم ريــــــاضــــــي، يـــتـــعـــلـــق األمـــــر 
بـــمـــبـــاراة الـــديـــربـــي الــبــيــضــاوي، الــتــي تجمع 
ــرجــــاء الـــريـــاضـــيـــن، إذ  الــغــريــمــن الـــــــوداد والــ
تــكــتــســي املـــواجـــهـــة أهـــمـــيـــة خـــاصـــة عـــنـــد كــل 
املــغــرب، وكذلك  فــي  الــكــروي  للشأن  املتتبعن 
لدى جماهير الفريقن العريضة، واملتواجدة 

بجميع أنحاء اململكة.
ويتميز ديربي هذا املوسم الثاني، بكونه األول 
الذي يقام على أرضية ملعب محمد الخامس 
بالدار البيضاء، معقل الفريقن البيضاوين، 
بعد غــيــاب امــتــد لسنة ونــصــف الــســنــة، إذ إن 
آخر ديربي جرى بهذا امللعب، كان أواخر عام 
2015، وانتهى بالتعادل السلبي بن الفريقن، 
لتغترب بعد ذلك املباراة بسبب إغالق ملعب 
الـــــدار الــبــيــضــاء الــشــهــيــر لـــإصـــالحـــات، الــتــي 
كلفت خزينة الجهات املعنية قرابة 10 مالين 
امليزانية  اللحظة، علما بأن  دوالر إلى حــدود 
الــعــامــة لــهــذه األشـــغـــال الــتــي ســيــتــم تكملتها 
على الرغم من فتح امللعب في وجه الجمهور 
البيضاوي، تصل الى حدود 22 مليون دوالر.
وكــانــت مـــبـــاراة ذهــــاب الــديــربــي لــهــذا املــوســم 

ديربي الكرة 
المغربية

تتجه أنظار الجماهير المغربية مساء اليوم إلى ملعب محمد الخامس بالدار 
الوداد  التقليديين  الغريمين  تجمع  التي  القمة  مباراة  تدور  حيث  البيضاء 

والرجاء، في مواجهة ال تقبل التكهن ورهانها لقب الدوري المغربي

3031
رياضة

تقرير

أقيمت شهر نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، 
على ملعب أدرار بأكادير، جنوب املغرب، وهي 
البيضاء  الــدار  التي احتضنت ديربي  املدينة 
فــي سابقة جعلت سكان  تاريخيا،  مــرة  ألول 
جـــنـــوب املــمــلــكــة يــعــيــشــون أجــــــواء الـــديـــربـــي، 
فـــي حـــن أن نــظــراءهــم بــالــشــمــال، لـــم يحظوا 
إيــاب  مــبــاراة  أقيمت  عندما  ذاتــهــا،  بالفرصة 
ديــربــي املــوســم املـــاضـــي، عــلــى أرضــيــة ملعب 
ابـــن بــطــوطــة بــطــنــجــة، أقــصــى شــمــال اململكة، 
وبدون جمهور، بفعل توقيف جماهير الرجاء 

الرياضي املستقبل آنذاك.
وتأتي مباراة اليوم، في خضم الصراع القائم 
بــــن الـــفـــريـــقـــن الـــغـــريـــمـــن عـــلـــى لـــقـــب املـــوســـم 
ــــوداد الــريــاضــي حاليا  الـــجـــاري، إذ يــحــتــل الــ
للمحترفن،  املمتاز  املغربي  الـــدوري  صـــدارة 
بــرصــيــد 51 نــقــطــة، بــفــارق 5 نــقــاط عــن أقــرب 
مـــطـــارديـــن مــبــاشــريــن وهـــمـــا كـــل مـــن الـــدفـــاع 

الحسني الجديدي والرجاء الرياضي، بينما 
املــشــوار،  تبقت ســت جـــوالت فقط على نهاية 

وتحديد بطل املوسم رسميا.
ويدخل الوداد الرياضي املواجهة، بمعنويات 
ــعـــد عــــودتــــه بـــاالنـــتـــصـــار نــهــايــة  ــة، بـ ــعـ ــفـ ــرتـ مـ
األســـبـــوع املـــاضـــي مـــن مـــيـــدان شـــبـــاب قصبة 
تـــادلـــة بــهــدفــي كـــل مـــن الــكــونــغــولــي فــابــريــس 
نغيسي أونداما، ومحمد أوناجم، في حن أن 
غريمه انهزم بعقر داره، أمام أوملبيك خريبكة 
بهدف وحيد، وهي الهزيمة الثانية التي مني 
بها الــرجــاء الــريــاضــي هــذا املــوســم، بعد تلك 
طنجة،  اتــحــاد  استقبل  عندما  تلقاها،  الــتــي 
الـــذهـــاب، بهدف  فــي مــرحــلــة  بملعب مــراكــش 

وحيد أيضا.
ــدو أن الـــضـــغـــط ســـيـــكـــون مـــكـــثـــفـــا عــلــى  ــ ــبـ ــ ويـ
الـــرجـــاء الــريــاضــي فـــي مـــبـــاراة الـــيـــوم مــقــارنــة 
ــوداد، بــحــســب الــحــســن عــمــوتــة، مــدرب  ــ مــع الــ
الوداد الرياضي، الذي صرح لوسائل اإلعالم 
املغربية بأن الوداد يدخل املباراة وفي حوزته 
فارق نقاط مهم عن بقية املنافسن على لقب 
املــوســم الــجــاري، وهــو مــا مــن شأنه أن يشكل 
فيما  الــفــريــق،  لعناصر  قــويــا  معنويا  حــافــزا 
يــرى املــدرب نفسه، أن الضغط سيكون أقوى 

على الرجاء، بحكم نتائجه األخيرة.
ولم تكن النتيجة السلبية التي حصل عليها 
الـــرجـــاء الــريــاضــي، نــهــايــة األســـبـــوع املــاضــي، 
الــوحــيــدة خــالل األيــام  أمـــام أوملبيك خريبكة، 
األخيرة، إذ إن الفريق تعادل قبل ذلك بأربعة 
ملثله،  املــراكــشــي، بصفر  الكوكب  بميدان  أيــام 
وهــو التعادل الــذي ال يخدم  مصالح الفريق 
الذي ينافس من أجل اللقب، علما بأن كل نقطة 
النهائية  السرعة  مــشــوار  فــي  تضييعها  يتم 
للقب، تعتبر بمثابة تقليص للحظوظ، وهو 
فاخر،  محمد  الــصــراحــة،  بكامل  عنه  عبر  مــا 
ــدرب الــفــريــق األخـــضـــر عــنــد انــتــهــاء مــبــاراة  مــ
أوملــبــيــك خريبكة، حيث قــال لــوســائــل اإلعــالم 
املــغــربــيــة، بـــأن حــظــوظ الــفــريــق تقلصت، غير 
أنه عاد لتدارك املوقف، خالل مؤتمر صحافي 
بحر األسبوع الجاري، يسبق مباراة الديربي، 
وقـــال بــأن أي نتيجة لــلــرجــاء يــوم األحـــد، من 
غير االنتصار، تعني باألساس ضياع اللقب.

وعــرفــت مـــبـــاراة الــكــوكــب املــراكــشــي والـــرجـــاء، 
ــام بــمــديــنــة مـــراكـــش،  ــ ــــرت قـــبـــل 10 أيــ ــتـــي جـ الـ
الفريق  جماهير  فيها  تسببت  شغب  أحـــداث 
الـــبـــيـــضـــاوي، املــنــقــســمــة لــفــصــيــلــي اإليـــغـــلـــز، 
ــذي اضــطــر االتــحــاد  ــر الــ والــغــريــن بـــويـــز، األمــ
املغربي لكرة الــقــدم، إلــى إصــدار قــرار معاقبة 
الرجاء الرياضي بلعب مباراة أوملبيك خريبكة 
األحد املاضي بمركب محمد الخامس بالدار 
البيضاء من دون جمهور، وهو ما زاد الطن 
الــخــســارة األليمة التي مني  بلة، وســاهــم فــي 

بها الفريق.
وصرح فاخر، مدرب الرجاء، مباشرة بعد تلك 
ــداث، قــائــاًل بــأنــه فــي الــوقــت الـــذي احتاج  األحــ
فـــيـــه فـــريـــقـــه لــجــمــاهــيــره الـــعـــريـــضـــة مــــن أجـــل 

الضغط سيكون مكثفًا 
على الرجاء الرياضي 

مقارنة مع الوداد

مصرع 7 من جمهور مانشستر يونايتد في نيجيريا
لقي سبعة أشخاص على األقل مصرعهم بينما أصيب عشرات آخرون في نيجيريا بعد 
سقوط سلك عالي الضغط بينما كانوا يشاهدون عبر التلفاز مباراة ملانشستر يونايتد، 
وفقا ملا تناقلته وسائل اإلعالم البريطانية. ولقي املشجعون مصرعهم صعقا بالكهرباء 
خالل املباراة بعد انفجار محول كهربائي ثم السلك الذي كان متهرئا ليسقط فوق سقف 
من الزنك باملكان الذي كان الجمهور يتابع فيه لقاء الفريق اإلنكليزي وأندرلخت البلجيكي 
في إياب ربع نهائي الدوري األوروبي، والذي انتهى لصالح أبناء البرتغالي جوزيه مورينيو 
االجتماعي  )تويتر(  موقع  على  صفحته  عبر  اإلنكليزي  الــنــادي  ونشر  لــواحــد.  بهدفني 
اليونايتد وأصدقاء وذوي املتضررين من  الخالصة لجمهور  تغريدة ورد فيها »تعازينا 
كارثة كاالبار بنيجيريا«. وبحسب الوسائل اإلنكليزية، فإن أغلب الضحايا لقوا مصرعهم 
في الحال، بينما تم نقل الباقي ويفوق عددهم 30 شخصا، إلى مستشفى قريب بدرجات 

حروق متفاوتة.

ترشيح فيرون لمنصب مدير منتخبات الناشئين في األرجنتين
تـــم تــرشــيــح العــــب الـــوســـط األرجــنــتــيــنــي ســابــقــا 
ورئيس نادي إستوديانتيس، خوان سياسيتيان 
فـــــيـــــرون، لـــيـــشـــغـــل مـــنـــصـــب مـــنـــســـق مــنــتــخــبــات 
أجــل خلق  الالتيني وذلــك مــن  البلد  فــي  الناشئني 
الالعب  األجيال. وقــال  الكبير في  التغير  نوع من 
السابق ملانشستر يونايتد وإنتر ميالن اإليطالي 
وضع  فقط  »يتبقى  تليفزيونية  تصريحات  فــي 
بـــعـــض الـــتـــرتـــيـــبـــات األخـــــيـــــرة، ولـــكـــنـــي ســأتــولــى 
مــســؤولــيــة مــنــتــخــبــات الــنــاشــئــني والـــتـــي يــجــب أن 
األندية  األرجنتينية.  الــكــرة  فــي  بــاألولــويــة  تحظى 
يجب أن تفكر في األوالد وفي مستقبلهم«. وعلى 
األرجنتيني  االتــحــاد  أعلن رئيس  ذلــك،  الرغم من 
الجديد، كالوديو تابيا، عن تعيني فيرون، الذي أعلن في وقت سابق عن نيته االستعانة في 

هذا املنصب بالالعبني السابقني الثنائي، الشقيقني جابرييل ودييغو ميليتو.

سامباولي: أقاتل من أجل وضع الفريق 
في أفضل مكانة ممكنة

قال األرجنتيني خورخي سامباولي، املدير الفني إلشبيلية، عقب فوزه على الجار األندلسي 
غرناطة بثنائية نظيفة إنه يتمنى أن يتمكنوا من املنافسة على املركز الثالث، مؤكدا إزاء 
الفريق  أن يواصل  اجــل  أنــه »سيترك كل شــيء من  الفريق  املحتمل عن  شائعات رحيله 
املــدرب األرجنتيني حول منافستهم  النقاط واحتالل أفضل مركز ممكن«. وقال  حصد 
على املركز الثالث إن أتلتيكو مدريد »سيواصل حصد النقاط بالتأكيد حتى النهاية«، ولهذا 
فسيحاول إشبيلية اللحاق به أيضا »في كل مباراة لكي يظل داخل املنافسة وانتظار تعثر 
أتلتيكو في أي مباراة«. وأضاف »املباراة القادمة )أمام سيلتا فيغو( ستكون صعبة للغاية، 
ولكننا سنقاتل في كل املباريات املقبلة بنفس التصميم وأتمنى أن نتمكن في النهاية من 

الفوز باملركز الثالث«.

يوفنتوس يتعاقد رسميًا مع األوروغوياني بينتانكور
أعلن نادي يوفنتوس اإليطالي عن تعاقده رسميا 
ــو بــيــنــتــانــكــور، العــب  ــغـ ــانـــي رودريـ ــويـ مــع األوروغـ
وســـط بــوكــا جــونــيــورز األرجــنــتــيــنــي، مــقــابــل 9.5 
مــاليــني يـــورو. وبــهــذا يصبح الــالعــب الــشــاب، 19 
للموسم  »الــبــيــانــكــونــيــري«  تــدعــيــمــات  أول  عــامــا، 
املـــقـــبـــل، حــيــث ســـيـــرتـــدي قــمــيــص بــطــل إيــطــالــيــا 
لخمس سنوات وحتى يونيو/حزيران عام 2022، 
وذلك وفقا ملا كشفه النادي عبر موقعه الرسمي 
على اإلنترنت. وقال البيان »يعلن نادي يوفنتوس 
عــن إنــهــاء االتـــفـــاق مــع بــوكــا جــونــيــورز مــن أجــل 
الحصول على الحقوق الرياضية لالعب رودريغو 
بينتانكور مقابل 9.5 ماليني يورو )10.1 ماليني 
دوالر(«. كما كشف البيان أيضا عن وجود بعض 
املتغيرات املتعلقة بأداء الالعب، مع أحقية النادي األرجنتيني في الحصول على 50% من 

نسبة إعادة بيع الالعب ألي ناد آخر.

هوفنهايم يحرم كولن من الفوز بتعادل قاتل 
في البوندسليغا

استهل كولن وهوفنهايم مواجهات الجولة الـ30 بالدوري األملاني لكرة القدم »البوندسليغا« 
بتعادل إيجابي بهدف ملثله، وذلك خالل اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب »راين إنرجي«.

وبهذا يقتسم الفريقان نقطة املباراة، حيث بات رصيد كولن 41 نقطة في املركز السادس 
مؤقتا، بينما أضاف هوفنهايم نقطته الـ55 ليقتنص بها املركز الثالث مؤقتا من بوروسيا 

دورتموند، الذي حل ضيفا على بوروسيا مونشنغالدباخ.

ســنــا مــثــل ريـــو فــرديــنــانــد وجـــون تــيــري.  وشــــارك أهيوغو 
املولود في لندن في أكثر من 200 مباراة في تسع سنوات 
مع أستون فيال الذي دافع عن ألوانه من 1991 حتى 2000، 
وبعدها لعب 126 مباراة مع ميدلسبره الذي تعاقد معه عام 
2000 في أغلى صفقة في تاريخ النادي آنذاك، مقابل ثمانية 
ماليني جنيه إسترليني )10.24 ماليني دوالر( وتوج بكأس 
رابطة األندية مع فيال وميدلسبره. وفي ميدلسبره بقي في 
صفوفه حتى 2007  حيث لعب موسما واحدا مع فريق ليدز 
يونايتد على سبيل اإلعارة. ومر أهيوغو في نهاية مشواره 
وشيفيلد   )2008-2007( االسكتلندي  برينجرز  الــكــروي 
يونايتد )2008-2009( وويمبلي )2012(، وهو توج خالل 
مسيرته بلقب كأس الرابطة ثالث مرات )1994 و1996 مع 
أستون فيال و2004 مع ميدلسبره(. وفي رينجرز بالدوري 
االسكتلندي املمتاز سجل هدف الفوز على الغريم التقليدي 

سيلتيك في لقاء قمة عام 2007 والذي اختير كأفضل هدف 
الجمهور. وأنهى أهيوغو  املوسم بتصويت  للنادي في هذا 
مسيرته مع شيفيلد يونايتد عام 2009 ثم انضم إلى الطاقم 
طاقم  في  قضاها  فترة  بعد   2014 في  لتوتنهام  التدريبي 

منتخب إنكلترا تحت 20 عاما.
دوري  في  املنافس  فيال  السابق ألستون  الالعب  وسيكرم 
القسم الثاني لدوري اإلنكليزي لكرة القدم، حني سيخصص 
مــبــاراة ضد  الــراحــل قبل  لــه دقيقة تصفيق تكريما لالعب 
وسيرتدي  األحـــد،  الــيــوم  مساء  سيتي  برمنغهام  منافسه 
العبو الفريقني شارات سوداء، فيما ذكر االتحاد اإلنكليزي 
لــلــعــبــة فـــي بــيــان »الــجــمــيــع بــاالتــحــاد شـــعـــروا بــحــزن كبير 
وصدمة فــور سماع نبأ رحيل أوغــو أهيوغو«. وقــال نادي 

توتنهام في بيان »نعلن بحزن شديد وفاة أوغو أهيوغو«.
)العربي الجديد(

شكلت وفاة الالعب اإلنكليزي أوغو أهيوغو مدافع أستون 
فيال ومنتخب إنكلترا السابق لكرة القدم عن عمر يناهز الـ 
التدريبات؛  أثناء  إثر تعرضه ألزمة قلبية مفاجئة  44 عاما 
صدمة كبيرة في أوساط الكرة البريطانية ككل، بعدما نقل 
أهيوغو الذي عمل مدربا لفريق توتنهام هوتسبير تحت 23 
عامًا إلى املستشفى، بعد سقوطه في مركز تدريب النادي 
امللعب،  شمال لندن وتلقى اإلســعــافــات األولــيــة فــي أرضــيــة 
ورغم تلقيه العالج فور وصوله إلى املستشفى أيضا، لكنه 
الجمعة. خاض  يــوم  األولـــى مــن صباح  الساعات  فــي  توفي 
أهيوغو، الذي بدأ مشواره في وست بروميتش ألبيون عام 
أربــع  فــيــال،  أســتــون  فــي  لكنه قضى معظم مسيرته   1989

مباريات مع منتخب إنكلترا.
 وكــــان بــإمــكــان أهــيــوغــو خـــوض مــبــاريــات دولــيــة أكــثــر مع 
مــع مدافعني أصغر  املنافسة  وقــوة  اإلصــابــات  لــوال  إنكلترا 

أوغو أهيوغـو

على هامش الحدث

جاءت وفاة 
الالعب أهيوغو 
لتشكل صدمة 

كبيرة في أوساط 
كرة القدم 

اإلنكليزية، بعدما 
لفظ أنفاسه 

األخيرة في 
التدريبات

الجماهير المغربية 
مستعدة لمباراة 
الموسم )جوستين 
تاليس/فرانس برس(

مباراة  اليوم  المغربي،  المنتخب  مدرب  رونار،  هيرفي  الفرنسي  يحضر 
الديربي بين الوداد والرجاء، من أجل الوقوف على مدى استعدادات 
وذلك  القادمة،  المواعيد  في  دعوتهم  ينوي  الذين  الالعبين  بعض 
بعد متابعة مباراة الكالسيكو بين الوداد والجيش. ومن أبرز األسماء نجد 
إلى  باإلضافة  بانون،  بدر  الدفاع  الرجاء جواد يميق وزميله في  العب 
المهاجم عبد اإلله الحافيظي، ومن جانب الوداد يحظى الثنائي أشرف 

بن شرقي ومحمد أوناجم المتألق مؤخرا بمتابعة مدرب المنتخب.

رونار النتقاء نجوم جدد

وجه رياضي

مساندته على تحقيق لقب هذا املوسم، الذي 
عاش فيه النادي األخضر أزمة مادية خانقة، 
فــإن هــذه الجماهير، غـــدرت الــفــريــق ولــم تكن 
في املوعد. كالم فاخر، هذا كان له مفعوله، إذ 
إن مساعي قوية بذلت في اآلونة األخيرة، من 
أجــل تــذويــب الــخــالفــات بــن الفصيلن، وهو 
األمــــر الــــذي نــجــحــت فــيــه بــشــكــل كــبــيــر بعض 
اجتماع  فــي  الجميع  التقى  أن  بعد  األطــــراف، 

أن يحصل فريقها املفضل على لقبه رقم 19، 
في تاريخ الدوري املغربي املمتاز لكرة القدم، 
إذ إنها ال تريد تحمل ضياع اللقب مرة أخرى 
بعد أن حصل لها ذلك، نهاية املوسم املاضي، 
الــربــاطــي بلقبه  الــريــاضــي  الفتح  عندما تــوج 
األول تاريخيا، على حساب الــوداد الرياضي 

املكتفي بلقب الوصيف.
الـــتـــي تسبق  تــصــريــحــاتــه  فـــي  عــمــوتــة  وزاد 

ــذا األســــبــــوع لــيــتــصــالــح الــفــصــيــالن،  خــــالل هــ
محمد  مركب  الــى  عودتهما  بالتالي،  ويعلنا 
الخامس بالدار البيضاء، يوم األحد من دون 
أية خالفات، وبهدف واحد هو مساندة الرجاء 
الرياضي الى آخر رمق، في قرار لن يكون إال 

ُمسعدا للجنرال فاخر وكتيبته.
ــدو أن الــجــمــاهــيــر  ــبــ ــانــــب اآلخـــــــــر، يــ ــي الــــجــ ــ فـ
الودادية العريضة، مصرة غاية اإلصرار، على 

الــديــربــي هـــذا األســـبـــوع، إذ اعــتــبــر أن مــبــاراة 
األحـــد هــي مــبــاراة ثـــالث نــقــاط فــقــط، مــحــاوال 
ــن الـــضـــغـــط الــــــذي تــعــيــش عــلــى  الــتــخــفــيــف مــ
إيــقــاعــاتــه عــنــاصــره طــيــلــة األســــبــــوع، مــشــيــرا 
الـــى أن دوره كــمــدرب هــو إزالــــة هـــذا الضغط 
القوي الذي تفرضه وسائل اإلعــالم املغربية، 
وجــمــاهــيــر الــفــريــقــن خــــالل األســـبـــوع بحكم 

أهمية املباراة.

أندي مــوراي، والسويسري  التحق الصربي نوفاك ديوكوفيتش باملصنف األول عامليا 
ستانيالس فافرينكا، وودع بطولة بطولة مونت كارلو لألساتذة، بسقوطه بشكل مفاجئ 
على يد البلجيكي ديفيد غوفني 2-6 و6-3 و5-7. وتعد هذه املرة األولى لغوفني، املصنف 
13 عامليا، التي يحقق فيها الفوز على ديوكوفيتش، املتوج بلقب مونت كارلو مرتني من 
قبل، في ســادس مواجهة تجمعهما وذلــك في مباراة امتدت لساعتني و35 دقيقة. ولم 
الفوز ألنه كان األفضل،  النجم الصربي في تهنئة منافسه مؤكدا بأنه استحق  يتردد 

وعن أدائه أبدى نوفاك رضاه عن املستوى الذي قدمه.

صورة في خبر

سقوط الكبار
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