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أكدت مصادر 
من اتحاد 
أميركا الجنوبية 
لكرة القدم، 
»كونميبول«، 
أن فريق 
شابيكوينسي 
البرازيلي سيتوج 
بطال لمنافسات 
»كوبا سود 
أميركانا« دون 
أن يخوض 
المباراة النهائية، 
تكريما لضحاياه، 
الذين سقطوا 
في حادث 
الطائرة، التي 
كانت تقلهم 
إلى كولومبيا 
لمواجهة فريق 
أتليتكو ناسيونال، 
في النهائي 
القاري األول في 
تاريخ الفريق 
حسرة كبيرة على ضحايا فريق شابيكوينسي )Getty(البرازيلي.

تكريم األبطال

سيكون أمام كاشيما أنتلرز خمسة أيام فقط 
لالحتفال بإحراز لقب الدوري الياباني لكرة القدم 

للمرة الثامنة، قبل أن يواجه أوكالند سيتي في 
كأس العالم لألندية. وتوج كاشيما باللقب بشكل 
غير متوقع إذ خسر ذهابا 1-صفر ثم تأخر بهدف 

في لقاء اإلياب أمام أوراوا ريدز. لكن املهاجم مو 
كانازاكي سجل هدفني، أحدهما من ركلة جزاء في 

الدقيقة 79 ليمنح كاشيما لقبه األول، ويستكمل 
عقد املتأهلني لكأس العالم لألندية.

ألغيت مباراة ميتز ضد أوملبيك ليون في دوري 
الدرجة األولى الفرنسي لكرة القدم، بعد إلقاء 

ألعاب نارية على أرض امللعب بالقرب من انطوني 
لوبيز حارس مرمى الفريق الضيف. وطلب الحكم 

ليونيل غافريدو من العبي الفريقني ترك امللعب 
في الدقيقة 31 بعد الواقعة، ووفقا للوائح الدوري 
الفرنسي فإن املباراة يتم إلغاؤها إذا توقف اللعب 

ملدة 45 دقيقة، وهو ما حدث بعد نقل الحارس 
للمستشفى لتلقي العالج.

تحدث جيوفاني سيميوني، مهاجم جنوى 
اإليطالي، عن مستقبل والده دييغو سيميوني، 
املدير الفني الحالي ألتلتيكو مدريد، إذ أكد أن 
انتقاله لتدريب إنتر ميالن اإليطالي »سيحدث 

عاجال أم آجال«. وفي تصريحات ملحطة 
)أوندا ثيرو( اإلسبانية، تطرق نجل مدرب 

»الروخيبالنكوس«، الذي يقدم موسما طيبا، 
للحديث حول مستقبل سيميوني الذي من 

املحتمل أن يعود في وقت ما إلى فريقه السابق.

كاشيما أنتلرز 
يتأهل لكأس العالم 

لألندية

ألعاب نارية تتسبب 
في إلغاء مباراة 

ميتز وليون

نجل سيميوني: 
والدي سينتقل يومًا 

ما لتدريب إنتر ميالن
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شاركت مصر 11 مرة 
في المنافسات وُتوجت 

باللقب في ثالث

أتليتكو مدريد يواصل نزيف النقاط في الليغا
واصل أتليتكو مدريد نزيف النقاط بتعادله على ملعبه سلبيًا مع إسبانيول في 
الجولة الرابعة عشرة بدوري الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم. واحتفظ االتلتي 
بهذا التعادل باملركز الرابع بفارق األهداف أمام فياريال وعلى بعد تسع نقاط 
من ريال مدريد املتصدر في حني أضاف إسبانيول نقطة لرصيده ليصل إلى 
19 في املركز الثاني عشر. دانت السيطرة بشكل كامل ألتليتكو طوال اللقاء لكن 
اسبانيول استطاع تهديد مرمى الروخيبالنكوس مرتني من هجمتني مرتدتني 
في كل شوط أجهضهما الحارس السلوفيني يان أوبالك. في املقابل لم يتمكن 
األتليتي رغم سيطرته من تشكيل خطورة على مرمى الضيوف سوى في كرة 
الثاني من  الشوط  كــرة في منتصف  بعدما ســدد  أنطوان غريزمان  للفرنسي 

الجهة اليسرى مرت من أسفل الحارس بمحاذاة خط املرمى إلى الخارج.

تشلسي يسقط السيتي على ملعبه بثالثية
عزز تشلسي صدارته للدوري اإلنكليزي املمتاز بفوزه على مضيفه مانشستر 
الـــ14  الجولة  انطالقة  فــي  أهـــداف مقابل واحــد  »االتــحــاد« بثالثة  سيتي بملعب 
)د60(  كوستا  دييجو  اإلســبــانــي  توقيع  تشلسي  ثالثية  حملت  البطولة.  مــن 
هدف  جــاء  فيما  )د90(،  هـــازارد  إديـــن  والبلجيكي  )د70(  ويليان  والــبــرازيــلــي 
بالخطأ في مرماه )د45(.  الوحيد من خالل جــاري كاهيل  مانشستر سيتي 
التحم  بعدما  الفريقني  العبي  بني  مشادة  اللقاء  من  األخــيــرة  الدقيقة  وشهدت 
األرجنتيني سرخيو أغويرو بالبرازيلي ديفيد لويز متسببًا في سقوطه، ولكن 
استؤنف اللعب لثوان قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية بعدما طرد أجويرو 

والبرازيلي فرناندينيو. وبفوزه رفع تشلسي رصيده إلى 34 نقطة.

يوفنتوس ينفض غبار خسارة جنوى 
بثالثية أمام أتاالنتا

بعدما حقق  اإليطالي  الــدوري  في  انتصاراته  اللقب،  يوفنتوس، حامل  استعاد 
فوزا مستحقا بثالثة أهداف مقابل واحد على حساب ضيفه أتاالنتا على ملعب 
الدرجة  لـــدوري  عشرة  الخامسة  الجولة  منافسات  فــي  ســتــاديــوم«  »يوفنتوس 
األولى اإليطالي لكرة القدم. وتمكن »البيانكونيري« من قتل اللقاء بعدما سجل 
البرازيلي  ثنائية في غضون أربــع دقائق خالل الشوط األول )ق15 و19( عبر 
الشوط  الترتيب. وفي  دانييلي روجاني على  الصاعد  واملدافع  أليكس ساندرو 
الثاني، اختتم ماريو ماندزوكيتش ثالثية أصحاب األرض في الدقيقة 64 ، قبل 
أن يحرز العب الوسط السويسري ريمو فريلير هدف الشرف للفريق الضيف 

في الدقيقة 82.

اليبزيغ يواصل صدارة الدوري األلماني بفوز 
على شالكه

 1-2 بفوزه  )بوندسليغا(  القدم  لكرة  األملاني  الــدوري  اليبزيغ صــدارة  استعاد 
على ضيفه شالكه في الجولة الـ13 باملسابقة. تقدم تيمو ويرنير من ركلة جزاء 
للضيوف  تعادل  كوالسينا  سياد  أن  إال  الثانية  الدقيقة  في  األرض  ألصحاب 
بعدما سجل كوالسيناك  بنيران صديقة  الفوز  هــدف  وجــاء  الدقيقة 31.  عند 
هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 47، لتذهب نقاط املباراة الثالث لاليبزيغ 
فارق  على  االنتصار  بهذا  اليبزيغ  وحافظ  للبوندسليغا.  املوسم  هذا  الصاعد 

الثالث نقاط مع مالحقه بايرن ميونخ وله 30 نقطة.

أيندهوفن يواصل المعاناة في الدوري
واصل بي إس في أيندهوفن مسلسل نزيف النقاط في الدوري الهولندي لكرة 
القدم، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي خارج الديار أمام املتواضع رودا على 
ملعب »بارك ستاد ليمبورج« في إطار الجولة الـ15 من املسابقة. ويعد هذا هو 
التعادل الثالث في آخر أربع مباريات، السادس هذا املوسم، لرجال فيليب كوكو، 
التي من املمكن أن تبتعد في  املنافسة على الصدارة  ليضعفوا من آمالهم في 
حالة فوز فينورد وأياكس، األول والثاني على الترتيب، يوم األحد أمام كل من 

سبارتا روتردام وجرونينجن على الترتيب.

القاهرة ـ العربي الجديد

لــلــمــرة الــثــالــثــة فـــي تــاريــخــه، وعــلــى حــســاب 
املنتخب اإلنكليزي العريق، حصل املنتخب 
املــــصــــري لـــســـيـــدات اإلســـــكـــــواش عـــلـــى لــقــب 
بطولة العالم للفرق، بعد تغلبه في املباراة 
الــنــهــائــيــة عــلــى إنــكــلــتــرا 2 /1 فـــي الــبــطــولــة 
التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس، 
خالل الفترة من 28 نوفمبر/تشرين الثاني 

إلى 3 ديسمبر/كانون األول.
ــبـــاراة الــنــهــائــيــة الــتــي أقــيــمــت مساء  وفـــي املـ
الــســبــت، خــســرت نـــور الشربيني أمـــام لــورا 
ــوران جـــوهـــر على  ــ نــ ــازت  ــ مـــاســـارو 1-3، وفــ
أليسون واترز 3-صفر، ورنيم الوليلي على 

سارة غان بيري 3-صفر.
ولـــم تــحــصــل مــصــر عــلــى الــلــقــب مــن قــبــل إال 
مــرتــن عــبــر تــاريــخــهــا، أوالهـــمـــا فــي نسخة 
املــنــتــخــب  عـــلـــى  ــفــــوز  ــالــ بــ مـــصـــر  ــــي  فـ  2008
اإلنكليزي  2 /1 حن فازت أمنية عبد القوي 
وإنــجــي خــيــر الــلــه وخــســرت رنــيــم الوليلي، 
وثانيتهما في نسخة عام 2012 في مدينة 

ــــداف فـــي فــوز  ــرز عــلــي مــبــخــوت أربـــعـــة أهـ أحــ
الــشــبــاب،  الــجــزيــرة 7-3 عــلــى مضيفه  فــريــقــه 
بينما عـــاد األهــلــي لــالنــتــصــارات وفـــاز على 
العاشرة مــن دوري  فــي املرحلة  الــوحــدة 1-2 
املحترفن اإلماراتي لكرة القدم. وغاب األهلي 
حامل اللقب عــن االنــتــصــارات فــي آخــر ثالث 
ــــوالت، حــيــث كـــان فــــوزه األخـــيـــر عــلــى حتا  جـ
ــانـــي مــــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن  ــثـ ــر فــــي الـ ــفــ 6-صــ
الثاني املاضي. ورفع مبخوت رصيده إلى 14 
هدفًا لينفرد بصدارة هدافي املسابقة بفارق 
سيباستيان  األرجنتيني،  عن  أهــداف  ثالثة 
برصيد  الوحدة  هــداف  )تيجالي(  تاليابوي 
11 هـــدفـــًا. وكــــان يــمــكــن ملــبــخــوت أن يضيف 
هــدفــًا خــامــســًا لـــوال إضــاعــتــه ركــلــة جــــزاء في 
الــدقــيــقــة 49 وهـــو مــا كـــان سيبعده بــصــدارة 
هدافي البطولة املحلية، بفارق 4 أهداف عن 

أقرب منافسيه. 
وقــــــــــال الــــــالعــــــب الـــــــدولـــــــي اإلمــــــــــاراتــــــــــي، فــي 
الرياضية، عقب  أبوظبي  تصريحات ملحطة 
ــاراة: »الـــحـــمـــد لــلــه هــــذا فــضــل مـــن ربـــي.  ــ ــبـ ــ املـ
زمـــالئـــي واملــــــدرب لـــم يــقــصــروا مــعــي واملــهــم 

إنكلترا  على حساب  وكانت  الفرنسية،  نيم 
أيضا بالفوز 2/ 1 في املباراة النهائية، حن 
فازت رنيم الوليلي وأمنية عبد القوي رغم 

خسارة نور الشربيني في املباراة األولى.
مــن نسخة 1996، شــاركــت مصر  واعــتــبــارا 
11 مــرة، وحصدت املركز الرابع ثالث مرات 
أعوام 2000 و2002 و2004، وثالث ذهبيات 
فضية  ومــيــدالــيــة  و2016،  و2012   2008 فــي 

في 2006، وبرونزية في 2014.
وتحمل إنكلترا لقب البطولة التي أقيمت في 
البطولة  فعاليات  تجرى  حيث   ،2014 كندا 
كــل عامن مــرة للرجال فــي األعـــوام الفردية 

ومرة للسيدات في األعوام الزوجية.
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــري إلــــــى املـ ــ ــــصـ ــنـــتـــخـــب املـ وصــــعــــد املـ
الــنــهــائــيــة بـــالـــفـــوز عــلــى فــرنــســا فـــي نصف 
النهائي 3/صفر، حن تغلبت نور الشربيني 
ــيــــم الــولــيــلــي  عـــلـــى كـــامـــيـــل ســـيـــرمـــنـــور، ورنــ
لــورا بومبورتيه، ونـــوران جوهر على  على 
كولن أومــارد، فيما تفوق في ربع النهائي 
عــلــى الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة. وكــانــت 
بطالت مصر تجاوزن الدور األول بالعالمة 

الفوز والنتيجة. تسجيلنا ثالثة أهــداف في 
الــبــدايــة ســهــل علينا املـــبـــاراة«. وعـــن إهـــداره 
ركــــالت الـــجـــزاء فـــي املـــبـــاريـــات األخـــيـــرة، قــال 
مبخوت »هذا عادة ما يحدث لكنني سأحاول 
الــتــســجــيــل مــن ركــــالت الـــجـــزاء فــي املــبــاريــات 
الجزيرة  نجح  الكبير  الــفــوز  وبــهــذا  املقبلة«. 
فــي الــتــقــدم لــلــصــدارة بــرصــيــد 23 نــقــطــة من 
تسع مباريات متفوقًا على الوصل املتصدر 
السابق بنقطة واحدة بينما تراجع الشباب 
لــلــمــركــز الـــرابـــع بــرصــيــد 18 نــقــطــة مـــن عشر 
مباريات متأخرًا بفارق األهداف عن األهلي، 
الــذي خــاض مــبــاريــات أقــل. وافتتح مبخوت 
ــائــــق مــــن الـــبـــدايـــة  األهــــــــداف بـــعـــد ثـــمـــانـــي دقــ
بتسديدة من داخــل منطقة الــجــزاء، وأضــاف 
خلفان مبارك الهدف الثاني في الدقيقة 23، 
الــهــدف  وبــعــدهــا بدقيقتن أضـــاف مــبــخــوت 
الثالث للجزيرة والثاني له. وشهدت املباراة 
ــومــــاس دي فــيــنــســيــنــتــي،  أيـــضـــًا تــســجــيــل تــ
ــدأت فــي  ــ ــة أهـــــــداف بــ مـــهـــاجـــم الـــشـــبـــاب، ثـــالثـ
ــع اخــتــتــمــهــا  ــ الـــدقـــيـــقـــة 27 بـــعـــد مـــجـــهـــود رائــ
بــتــســديــدة مـــن داخـــــل مــنــطــقــة الــــجــــزاء. وفــي 
الدقيقة 54 وضع مبخوت هدفه الثالث لكن 
الجزيرة  دفــاع  خطأ  استغل  فينسينتي  دي 
وجعل النتيجة 4-2 في الدقيقة 70. وبعدها 
بــدقــيــقــتــن، أضـــاف مــبــارك بــوصــوفــة الــهــدف 
الخامس للجزيرة من متابعة تسديدة مبارك 
الرائعة من داخل منطقة الجزاء لترتد من يد 
ســالــم عبد الــلــه، حـــارس الــشــبــاب، ويسكنها 
بوصوفة الشباك. وقبل النهاية بعشر دقائق 

ــى، بــالــفــوز في  ــ الــكــامــلــة فــي املــجــمــوعــة األولـ
ونيوزيلندا  الهند  متتالية:  مباريات  ثــالث 

واملكسيك بنتيجة واحدة وهي 3/صفر.
ومــثــلــت املــنــتــخــب املـــصـــري نـــور الــشــربــيــنــي 
ــم الـــولـــيـــلـــي ونــــــــوران جـــوهـــر وأمــنــيــة  ــيــ ورنــ
عــبــد الـــقـــوي، ووضــعــه االتـــحـــاد الـــدولـــي في 
التصنيف األول على 17 دولــة شــاركــت في 

البطولة.
ــي املـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة إنــكــلــتــرا  ــت فــ ــعــ ووقــ
األميركية وويلز وكندا،  املتحدة  والواليات 
وأستراليا  وهــولــنــدا  ماليزيا  الثالثة  وفــي 
والنمسا، وفي الرابعة هونغ كونغ واليابان 

وفرنسا وإسبانيا وأملانيا.
يذكر أن العبة املنتخب املصري لإلسكواش، 
التصنيف  تــصــدرت  كــانــت  الشربيني،  نــور 
الــعــاملــي لــســيــدات الــلــعــبــة، ولــلــشــهــر السابع 
عــلــى الــتــوالــي مــنــذ يـــومـــن، وقـــد عــبــرت عن 
ســعــادتــهــا بــهــذا اإلنـــجـــاز مـــن خـــالل رســالــة 
قمة  على  لله  »الحمد  وكتبت:  تويتر.  على 
الــتــصــنــيــف الـــعـــاملـــي لــلــشــهــر الـــســـابـــع عــلــى 

التوالي«.
ــــات مـــصـــريـــات،  ــبـ ــ وشـــمـــلـــت الـــقـــائـــمـــة 4 العـ
حــيــث جــــاءت فــي الــوصــافــة رنــيــم الــولــيــلــى، 
وحــلــت نـــــوران جــوهــر فـــي املــرتــبــة الــثــالــثــة، 
وجـــاءت اإلنكليزية لـــورا مــارســوفــى رابــعــة، 
والــفــرنــســيــة كــامــيــلــى ســيــرمــى فـــي املــرتــبــة 
الــخــامــســة، ونــيــكــول ديفيد ســادســة، بينما 
األميركية  الــالعــبــة  صبحى،  أمــانــدا  احتلت 

من أصول مصرية، املركز السابع.

ســجــل مــبــخــوت هـــدفـــه الــــرابــــع عــنــدمــا حــول 
إلــى داخــل الشباك من مدى  تمريرة عرضية 
فــارس جمعة سباعية  يختتم  أن  قبل  قريب 
النهاية بدقيقتن. واختتم دي  الجزيرة قبل 
فــيــنــســيــنــتــي ثــالثــيــتــه فـــي الـــوقـــت املــحــتــســب 

وحسم   .3-7 النتيجة  لتصبح  الــضــائــع  بــدل 
األهلي فوزه على ضيفه الوحدة في الشوط 
في  الحمادي  إلسماعيل  هدفن  عبر  الثاني 
الدقيقة  والقائد أحمد خليل في  الدقيقة 53 
68، وقلص تيجالي هداف الوحدة الفارق في 

الوقت املحتسب بدل الضائع. وصعد األهلي 
لــلــمــركــز الــثــالــث بــرصــيــد 18 نــقــطــة مــن تسع 
مباريات، بفارق نقطتن عن الوحدة صاحب 

املركز الخامس.

وهران في صدارة الدوري الجزائري
وعوض فريق مولودية وهران تأخره بهدف 
عــلــى شبيبة   1-3 لــيــفــوز  األول  الـــشـــوط  فـــي 
ــدارة دوري املحترفن  الـــســـاورة، ويــنــتــزع صـ
الــجــزائــري لــكــرة الــقــدم. افــتــتــح عــبــد الرحمن 
الدقيقة  الزائر في  للفريق  التسجيل  بورديم 
الثالثة، وانتظر وهــران حتى الشوط الثاني 
وهشام  تيبة  بــن  عـــادل  عبر  ثالثية  ليسجل 
شريف وأمــن سويبع، فــي الــدقــائــق 58 و70 
و74. ورفــع مولودية وهــران رصيده إلــى 24 
نقطة فــي الــصــدارة بــفــارق نقطة واحـــدة عن 
حــامــل الــلــقــب، اتــحــاد الــعــاصــمــة، الـــذي خسر 
2-1 أمــــام اتـــحـــاد بــلــعــبــاس. وتـــوقـــف رصــيــد 
شــبــيــبــة الـــــســـــاورة عـــنـــد 18 نـــقـــطـــة بـــاملـــركـــز 
عــن تحقيق  القبائل  الــســابــع. وعــجــز شبيبة 
أول فوز بملعبه هذا املوسم، وخسر 1-صفر 
أمـــــام أوملـــبـــي املـــديـــة ثـــالـــث الــتــرتــيــب بــفــارق 
األهــداف عن اتحاد العاصمة. كما فاز فريق 
تاجنانت،  دفـــاع  على   1-2 داي  حسن  نصر 
واحد  بمركز  متقدما  الثامن  للمركز  ليتقدم 
باتنة  شباب  وتــعــادل  الخاسر.  الفريق  على 
أهــــداف ليحتال  بـــدون  مــع شــبــاب قسنطينة 

املركزين 10 و11 على الترتيب.
)رويترز(

فوز للجزيرة اإلماراتي ووهران في صدارة دوري الجزائرمصر تتوج ببطولة العالم لالسكواش لفرق السيدات
فازت مصر بلقب بطولة 
العالم لالسكواش للفرق 

بعد تغلبها بنتيجة 1-2 
في النهائي على إنكلترا

حقق الجزيرة اإلماراتي 
فوزًا كبيرًا على الشباب 

بسباعية، بينما تصدر 
وهران الدوري الجزائري

)Getty/نور الشربيني العبة منتخب مصر لالسكواش )فرانس برس

رونالدو لم يكن في مستواه وميسي غاب في الكثير من األوقات )بوراك أكبولوت/األناضول(

دقيقة صمت عن أرواح العبي تشابيكوينسي )بوراك أكبولوت/األناضول(

)Getty/علي مبخوت نجم الجزيرة اإلماراتي )توم دوالت

مباريـات
      األسبـوع

حسين غازي

أسدل الستار عن كالسكيو الكرة 
وريــال  برشلونة  بــن  اإلسبانية 
مدريد في الجولة الرابعة عشرة 
من الليغا، وشهد الكثير من األحداث املهمة 
على ملعب الكامب نو، أبرزها هدف املدافع 
اإلسباني سرجيو رامــوس في آخر أنفاس 
األورغواياني  الالعب  تقدم  بعدما  املــبــاراة، 

لويس سواريز بالنتيجة في الدقيقة 53.

دقيقة صمت وراية كتالونية
كــان وقــوف العبي برشلونة وريـــال مدريد 

كالسيكو 
األرض

راموس يظهر مجددًا

انتهى كالسيكو األرض بين نادي برشلونة وغريمه 
ملعب  على  جرى  الذي  مدريد  ريال  التقليدي 
الكامب نو في الجولة الرابعة عشرة من مسابقة 

الدوري اإلسباني بالتعادل اإليجابي

تقرير

فـــي مــلــعــب الـــكـــامـــب نـــو بــإقــلــيــم كــتــالــونــيــا 
فـــريـــق  العــــبــــي  أرواح  عـــــن  صــــمــــت  دقــــيــــقــــة 
سقطوا  الــذيــن  الــبــرازيــلــي،  تشابيكوينسي 
ــانـــت تــقــّلــهــم  ــتـــي كـ بـــعـــد تــحــطــم الـــطـــائـــرة الـ
نـــحـــو كـــولـــومـــبـــيـــا لــــخــــوض نـــهـــائـــي كـــوبـــا 

ــام أتــلــتــيــكــو نــاســيــونــال  ــ ســـودأمـــيـــركـــانـــا أمـ
ــا فــــي املـــــبـــــاراة، فــــأمــــام 98 ألـــف  ــرز ربـــمـ ــ ــ األبـ
إلى جانب بعضهم  النجوم  متفرج، تجّمع 
بــعــيــدًا عـــن الــطــريــقــة الــكــالســيــكــيــة املــتــبــعــة، 
ليونيل  األرجنتيني  الفريقن  قــائــدا  فــكــان 
مــيــســي واإلســـبـــانـــي ســرجــيــو رامـــــوس إلــى 
الالعبون،  وكذلك  البعض  بعضهما  جانب 
تحية  الجميع  صفق  الدقيقة  انــتــهــاء  ومــع 
ألرواح الـ76 الذين سقطوا في هذه الفاجعة.
ــان لــجــمــاهــيــر بــرشــلــونــة قصة  وكـــالـــعـــادة كـ
ــاريــــات الـــعـــاملـــيـــة الـــتـــي يــحــضــرهــا  ــبــ ــي املــ فــ
ــدد كـــبـــيـــر مــــن مـــحـــبـــي كـــرة  ــ ويـــشـــاهـــدهـــا عــ
الــقــدم حــول الــعــالــم، إذ طالبت كما كــل مرة 
رفع  بعدما  إسبانيا  عن  اإلقليم  باستقالل 
مشجعو الفريق الكتالوني األعالم الخاصة 
بهم، والتي يحظرها القانون الرياضي في 
إســبــانــيــا، إذ كــانــت الــســبــب فــي الــكــثــيــر من 
املـــرات بــفــرض عــقــوبــات على الــنــادي ورفــع 
الجمهور الفتة كتب عليها »مرحبًا بكم في 

الجمهورية الكتالونية«.

غياب النجمين
دائمًا ما تسلط وسائل اإلعالم الضوء على 
ــالـــدو  الــنــجــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونـ
ليونيل  األرجنتيني  وكذلك  مــدريــد(  )ريــال 
لكن  كالسيكو،  كــل  قبل  )برشلونة(  ميسي 
ــان ولــــم يــنــجــحــا في  ــنــ هــــذه املـــــرة غــــاب االثــ
التأثير على نتيجة املباراة، وإن كان الثاني 
حاول القيام ببعض األمور في اللقاء أكثر.

ظهر رونالدو الذي فشل في تسجيل هدف 
ــتـــراب مـــن دي  جـــديـــد فـــي الــكــالســيــكــو لـــالقـ
ستيفانو صاحب املركز الثاني برصيد 18 
هــدفــًا، ليبقى الـــدون بـــ16 هــدفــًا، واقتصرت 
مــحــاولــتــه فــي املـــبـــاراة عــلــى بــعــض الــكــرات، 
أبــــرزهــــا تــلــك الـــتـــي تـــجـــاوز فــيــهــا مــدافــعــن 
وسددها بن أحضان الحارس األملاني تير 
شتيغن، مــرورًا بكرة لم تعرف عنوانًا حن 
الــثــالث وآخــرهــا رأســيــة لم  علت الخشبات 
تشكل الكثير من الخطورة في آخر 5 دقائق.

أما ميسي الذي لم يتمكن للمباراة السادسة 
املنافس  أمــام  التسجيل  الكالسيكو من  في 
ــو هــــداف  ــ مــــدريــــد وهــ ريـــــــال  مــحــلــيــًا  األول 
الكالسيكو بـ21 هدفًا، منذ املباراة التي فاز 
فيها برشلونة بنتيجة 4-3 وكان له هاتريك 
يومها في عهد مواطنه تاتا مارتينو، ولكن 
اإلسباني  املـــدرب  عهد  فــي  استمر  النحس 
لــويــس إنــريــكــي إذ لــم يسجل ليو أي هدف 
في شباك الفريق املدريدي، وهو الذي كان 

النجمان رونالدو 
وميسي فشال في 

التسجيل بالكالسيكو

)Getty/سرجيو راموس صاحب الهدف القاتل في الدقيقة 92 )أنخيل مارتينيز

قــريــبــًا مــن ذلـــك حــن وجـــد نفسه فــي موقع 
مناسب للتسجيل، لكن كرته جــاورت قائم 

الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

زيدان وإنريكي
يبدو أن زيدان يسير بشكل جيد في الدوري 
اإلســبــانــي وكــذلــك عــلــى صعيد نــتــائــج ريــال 
مدريد بعدم تلقي أي هزيمة، إذ حافظ على 
ســجــلــه الـــخـــالـــي مـــن الــخــســائــر لــــــ33 مـــبـــاراة 
ــدرب اإلســبــانــي  مــتــتــالــيــة، وأفــشــل مخطط املــ
بقي  وبالتالي  السلسلة،  هذه  لكسر  إنريكي 

الفارق بن الطرفن 6 نقاط.
الــشــوط األول أن يتفوق  فــي  استطاع زيـــدان 

زيــدان، كان إقحام البرازيلي كازيميرو الذي 
أعاد بعض التوازن لخط الوسط، بعدما فقد 

الفريق لدقائق عديدة هويته.

راموس الحاسم
ــان املــــدافــــع ســرجــيــو  ــ ــاراة كـ ــ ــبـ ــ قـــبـــل نـــهـــايـــة املـ
رامـــــوس صــاحــب الــكــلــمــة الــفــصــل هـــذا األمـــر 
فعلى  قاطبة،  العاملية  الصحافة  عليه  أكــدت 
ديلو سبورت«  قالت »الغازيتا  املثال  سبيل 
اإليطالية »رامــوس يرد على سواريز ويعيد 
أمـــا مواطنتها  الــبــدايــة«،  إلـــى نقطة  املـــبـــاراة 
تـــوتـــوســـبـــورت فــكــتــبــت: »ســـرجـــيـــو رامـــــوس 
يــحــرج بــرشــلــونــة فــي الـــــ90 وريــــال مــدريــد ال 

عــلــى نــظــيــره إنــريــكــي فـــي الـــوســـط ال سيما 
مــن خـــالل تــحــركــات الــالعــب الــكــرواتــي لوكا 
ــتــــش، والـــــــذي كـــــان مــــحــــورًا النـــطـــالق  مــــودريــ
هجمات امليرنغي، إضافة لدوره الدفاعي في 
وبالفعل  ميسي،  األرجنتيني  النجم  إيــقــاف 
نــجــح فـــي ذلــــك بــأكــثــر مـــن مــنــاســبــة، كــمــا أن 
التنظيم الدفاعي بدا واضحًا إذ فشل نجوم 
ــي اقـــتـــحـــام املـــنـــاطـــق الــخــاصــة  بـــرشـــلـــونـــة فــ
بـــالـــزوار. تــفــوق إنــريــكــي فــي الــشــوط الــثــانــي 
ومع تسجيل سواريز للهدف زادت حظوظه 
وكــان قريبًا في أكثر من مــرة النتزاع التقدم 
املــريــح لــكــن العــبــيــه أضـــاعـــوا فــرصــًا عــديــدة، 
للفرنسي  بالنسبة  الثاني  الشوط  في  األهــم 

يزال متقدمًا بفارق ست نقاط، وفريق لويس 
إنريكي افتقد فرصة لتضييق الفارق«. وتكرر 
الــعــنــوان تــقــريــبــًا فـــي »بــيــلــد« األملــانــيــة الــتــي 
قــالــت: »رامــــوس يــســرق الــفــوز مــن برشلونة، 
شــكــرًا ســرجــيــو، الـــريـــال يــبــقــي عــلــى املــســافــة 
املــيــرور  أمـــا صحيفتا  عينها عــن مــالحــقــه«، 
والديلي ميل البريطانّيتان فركزتا على أمر 
مهم فــاألولــى قالت: »كــان ال بد أن يكون هو 
مــع بــدء العد التنازلي، وريـــال مــدريــد يتجه 
ارتــفــع سرجيو  ألول هزيمة بعد 33 مــبــاراة، 
ــغــــى تــقــدم  ــلــــى وســــجــــل الــــهــــدف الـــــــذي ألــ ألعــ
برشلونة برأسية أخرى من سواريز«، وجاء 
في الثانية: »سرجيو راموس يفعل ذلك مرة 

ــام بــرشــلــونــة بــعــد رأســيــة  أخــــرى، وثــانــيــة أمــ
جاءت من ضربة حرة لعبها لوكا مودريتش 

في الدقيقة 90«. 
وأعاد راموس لألذهان بهدفه القاتل ما فعله 
في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2013-
2014 أمام أتلتيكو مدريد حن عّدل الكفة في 
إلى  الطرفان  لينقاد  برأسه،  األخيرة  الدقيقة 
الــذي سجل فيه امليرنغي 3  الوقت اإلضــافــي 
أهداف أخرى، وكان السيناريو قد تكرر أمام 
ــــي هــذا  إشبيلية فــي نــهــائــي الــســوبــر األوروبـ
العام يوم كان األخير متقدمًا 2-1، لكن هدف 
سرجيو الرأسي أخذ املباراة إلى وقت إضافي 

وابتسم الحظ لرجال الفرنسي زيدان.
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مدريد ـ العربي الجديد

ــول لــيــكــس«  ــبــ ــوتــ نـــشـــر مــــوقــــع »فــ
البرتغالي الشهير، الذي دأب على 
الضريبي  الــتــهــرب  فضائح  نشر 
لالعبني باألرقام وباألدلة وساهم في الكشف 
الــقــدم،  عــن الفساد املستشري فــي عــالــم كــرة 
الالئحة  وشملت  للمتهربني.  جديدة  قائمة 
ــديـــدة الــنــجــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو  الـــجـ
ــــدرب جــوزيــه  رونــــالــــدو، وكـــذلـــك مــواطــنــه املــ
مـــوريـــنـــيـــو، ووكــــيــــل أعــــمــــال شــهــيــر مـــتـــورط 
وهـــو خــورخــي مــنــديــش، إضــافــة إلـــى النجم 
ــيــــل فـــالـــكـــاو، العــــب فــريــق  الــكــولــومــبــي رادامــ
مــونــاكــو الــفــرنــســي. وكـــانـــت دائـــــرة الــتــهــرب 
الــكــرة،  الــعــديــد مــن نــجــوم  الضريبي شملت 
فـــي مــقــدمــتــهــم لــيــونــيــل مــيــســي واإلســبــانــي 
تــشــافــي ألـــونـــســـو، واألرجـــنـــتـــيـــنـــي خــافــيــيــر 
املتهربني  ضمن  مــن  وغــيــرهــم،  ماسكيرانو 
مــن الــضــرائــب. وتــشــيــر الــتــفــســيــرات إلـــى أن 
الــالعــبــني يــتــهــربــون مــن الــضــرائــب ألســبــاب 
عــــديــــدة، أهــمــهــا أن كـــل العــــب يـــدفـــع مــبــالــغ 

أزمة التهرب 
الضريبي

عادت مشاكل التهرب الضريبي لالعبي كرة القدم العالمية لتطفو على 
السطح، بعدما دخل القائمة العبون جدد انضموا آلخرين سبق أن وقعوا 
في نفس الدوامة التي تشكل قلقا عارما لهم وألعمالهم نظير األموال 

الطائلة التي يتلقونها من عالم كرة القدم بشكل عام

3031
رياضة

قضية

طائلة للضرائب كلما زاد دخله السنوي، وال 
ولكنها  الضرائب،  لهذه  ثابتة  قيمة  توجد 
تزيد مع زيادة دخل الالعب، وقد تصل إلى 

دفعه أكثر من 45% من راتبه.

رونالدو في قفص االتهام
وكــشــفــت تــقــاريــر »فـــوتـــبـــول لــيــكــس« عـــن أن 
ــالـــدو،  الــنــجــم الــبــرتــغــالــي، كــريــســتــيــانــو رونـ
أخفى حوالى 150 مليون يورو عن مصلحة 
خــالل سبع سنوات  إسبانيا،  فــي  الضرائب 
ــذا وفــقــا لــتــســريــبــات صحافية  مــاضــيــة، وهــ
حصل عليها املوقع؛ إذ استعمل العب ريال 
الضرائب  للتهرب من  ُمحكما  مدريد نظاما 

وضعه وكيل أعماله، خورخي منديش، وهذا 
البرتغالي،  املــــدرب  أيــضــا  استعمله  الــنــظــام 
جوزيه مورينيو، الذي يقود فريق مانشستر 
الكولومبي،  واملــهــاجــم  اإلنكليزي،  يونايتد 

راداميل فالكاو، العب موناكو الفرنسي.
وتهرب رونــالــدو من دفــع ضرائب مليونية 
ــعــــذراء«،  ــزر الــ ــ عــبــر تــأســيــس شـــركـــة فـــي »جـ
النسخة  وذلــك وفقا لتقارير نشرتها أيضا 
ــــن مـــجـــلـــة »ديـــــــر شــبــيــغــل«  اإللـــكـــتـــرونـــيـــة مـ
األملــانــيــة األســبــوعــيــة. وتــم الكشف عــن هذه 
املــعــلــومــة مــن خـــالل تــســريــب مــلــفــات بحجم 
مكتب  شبكة  عليه  حصلت  تــيــرابــايــت   1.9
التحقيقات األوروبي، والذي كان يعمل فيه 

60 صحافيا ألكثر من سبعة أشهر.
وكشفت املجلة األملانية أن الوثائق تتضمن 
أســمــاء العديد مــن نــجــوم كــرة الــقــدم »الــذيــن 
ــاء دخـــولـــهـــم الــحــقــيــقــيــة عن  ــفـ يــتــعــمــدون إخـ
الضرائب«، أبرزهم رونالدو ومسعود أوزيل. 
ويـــفـــتـــرض أن نــجــم ريـــــال مـــدريـــد اســتــخــدم 
شركة وهمية في جزر العذراء من أجل إخفاء 

دخول دولية تقدر بنحو 75 مليون يورو.
وتــــزعــــم املـــجـــلـــة أن رونـــــالـــــدو اســـتـــفـــاد مــن 
الــتــي يــحــصــل عليها العبو  املـــيـــزات  بــعــض 
الـــكـــرة املــحــتــرفــون فـــي إســبــانــيــا حــتــى عــام 
اإللــكــتــرونــيــة  الــرســائــل  بــعــض  أن  إال   ،2014
إمكانية  إزاء  قلقهم  عن  كشفت  ملستشاريه، 
كشف السلطات تفاصيل الشركة الكاريبية 
الوهمية. وفي ما يتعلق بأوزيل، الذي لعب 
مــن قبل فــي صــفــوف ريـــال مــدريــد واآلن في 
أرسنال اإلنكليزي، شدد نفس املصدر على 
أنه بعد إجــراء فحص لــإقــرارات الضريبية 
الــخــاصــة بــالــالعــب فــي الــفــتــرة مــا بــني 2011 
كــان عليه  الــضــرائــب،  أمـــام مصلحة  و2013 
دفــــع 2.8 مــلــيــون يــــورو إضــافــيــة كــضــرائــب 
مستحقة، وأشــارت »ديــر شبيجل« ومكتب 
التحقيقات األوروبي إلى أنهما سيواصالن 
نــشــر مــزيــد مــن املــســتــنــدات حـــول كـــرة الــقــدم 

العاملية خالل األسابيع املقبلة.
 

خورخي منديش في الواجهة
ــي مــنــديــش  ــ ــــورخـ ــع، فــــــإن خـ ــ ــوقــ ــ وحــــســــب املــ
ــو امُلــــحــــرك الــرئــيــســي فـــي الــعــمــلــيــة، نــظــرًا  هـ
ألنـــه صــانــع نــظــام الــتــهــرب الــضــريــبــي الــذي 
ــــاله. وهــو  اســتــعــمــلــتــه األســـمـــاء املـــذكـــورة أعـ
الرجل الذي أنتج عملية ربط بني حسابات 
النجوم مع شبكة حسابات خارجية للتهرب 
من الضرائب، مثل إيرلندا، وجزر فيرجينيا 
وحوالي  وســويــســرا،  وبــانــامــا،  البريطانية، 

سبعة نجوم يستفيدون من هذا النظام.
وبعد هذه الفضيحة التي نشرها »فوتبول 
ليكس«، ستحوم حوله الشكوك مرة جديدة 
حدثت  لعمليات  الضريبي  التهرب  بقضية 
األول 2014، عندما  20 ديسمبر/كانون  في 
 2015-2010 لـــســـنـــوات  رعــــايــــة  ــقـــوق  حـ ــــاع  بـ
مقابل 74.7 مليون يــورو. وهذا األمر سمح 

كل العب يدفع مبالغ 
طائلة للضرائب كلما زاد 

دخله السنوي

الوداد يواصل الصدارة رغم التعادل في الدوري المغربي
حول الوداد البيضاوي تأخره بهدفني إلى التعادل 2-2 مع ضيفه اتحاد طنجة. وفاز 
نهضة بركان 3-صفر على ضيفه شباب قصبة تادلة في دوري املحترفني املغربي 
لكرة القدم. ورغم التعادل الثاني على التوالي إال أن الوداد ما زال في الصدارة برصيد 
24 نقطة، بفارق ثالث نقاط عن الدفاع الحسني الجديدي العائد بانتصار كبير 2-4 
على مضيفه الجيش امللكي الجمعة، بينما بات رصيد طنجة 19 نقطة في املركز الرابع 

من عشر مباريات.

الزمالك يعود لطريق االنتصارات على حساب الداخلية
الــفــوز فــي أول  الــزمــالــك تــوازنــه ليحقق  استعاد 
مباراة تحت قيادة مدربه الجديد محمد حلمي 
ــــدوري  بــتــفــوقــه 3-صـــفـــر عــلــى الــداخــلــيــة فـــي الـ
املصري املمتاز لكرة القدم. وعاد حلمي لقيادة 
الزمالك يوم األربعاء املاضي - بعد نحو أربعة 
صــالح  محمد  ليخلف   - استقالته  مــن  أشــهــر 
الجولة  الــتــعــادل 1-1 مــع وادي دجــلــة فــي  بــعــد 
إلــى 21  الزمالك رصيده  رفــع  املاضية. وبفوزه 
نــقــطــة لــيــتــقــدم لــلــمــركــز الـــســـادس - وتــتــبــقــى له 
أربع مباريات - مقابل تسع نقاط للداخلية في 
ــرزاق  املــركــز 14. وضـــع الــقــائــد مــحــمــود عــبــد الـ
املقدمة بعد 26 دقيقة  الزمالك في  )شيكاباال( 
بتسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء. وضاعف 
أحمد رفعت التقدم بتسديدة رائعة في الدقيقة 
65 ثم اختتم البديل باسم مرسي الثالثية من ركلة جزاء بعدها بأربع دقائق. ومنع 
افتقد فريق  الزمالك علي جبر قبل هدف شيكاباال، بينما  القائم هدفا مبكرا ملدافع 
املدرب حلمي لجهود املهاجم النيجيري ستانلي اوهاوتشي الذي أصيب قبل انتهاء 
بــدايــة جــيــدة دون  »الــفــوز يمثل  املــبــاراة للصحفيني  الــشــوط األول. وقـــال حلمي بعد 
تضخيم األمور فنحن نحتاج لبعض الوقت«. وأضاف »الجماهير تنتظر الكثير من 
الالعبني ونحن في مرحلة صعبة. سنركز في كل مباراة بمفردها وسنستعد من 

اآلن للقاء أسوان«.

إنفانتينو يحضر التأبين الجماعي لضحايا شابيكوينسي
ــاد الـــــــدوري لـــكـــرة الــقــدم  تـــواجـــد رئـــيـــس االتــــحــ
»فــيــفــا«، الــســويــســري جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو، في 
مــراســم الــتــأبــني الــجــمــاعــي الـــذي أقــامــتــه مدينة 
شــابــيــكــو لــضــحــايــا فــريــق شــابــيــكــويــنــســي في 
حادث الطائرة التي تحطمت يوم االثنني املاضي 
البرازيليني  أحــد  نفسه  معتبرا  كولومبيا،  فــي 
الــذيــن يــشــعــرون بــالــحــزن لــهــذه املـــأســـاة. وقــال 
ــتــي قــالــهــا أمــــام أكــثــر  إنــفــانــتــيــنــو، فـــي كــلــمــتــه ال
مــن 19 ألـــف شــخــص اكــتــظ بــهــم ملعب )أريــنــا 
»اليوم  الغزيرة،  األمطار  الرغم من  كوندا( على 
وأعرب  شابيكوينسي«.  كلنا  برازيليون،  كلنا 
الحاضرين  لجميع  ودعمه  مواساته  أيضا عن 
والذين أرسل لهم »تحية كبيرة«. واختتم رئيس 
الحدث بهتاف »هيا شابي!« كنوع  العالم مشاركته في  األكبر في  الكروية  املنظومة 
من الدعم للنادي ولهذه املدينة الصغيرة البالغ تعداد سكانها نحو 200 ألف شخص.

غولدن ستايت يستعيد التوازن في دوري السلة األميركي
الكبير  بفوزه  توازنه  املاضي  املوسم  بطل  ووريــرز وصيف  غولدن ستايت  استعاد 
على ضيفه فينيكس صنز 138-109 في دوري كرة السلة األميركي للمحترفني. على 
ملعب »اوراكــل ارينا« وامــام 19596 متفرجا، وبعد يومني من خسارته أمــام ضيفه 
هيوسنت روكتس )127-132( عندما توقفت انتصاراته املتتالية عند 11، ضرب بطل 
واستعاد صــدارة  املوسم  هــذا  السابع عشر  فــوزه  بقوة وحقق  املاضي  قبل  املوسم 
املنطقة الغربية بفارق فوز واحــد أمــام سان انطوينو سبيرز الثاني ولــوس أنجليس 

كليبرز الثالث. 
ويدين غولدن ستايت ووريرز بفوزه الى نجميه ستيفن كوري وكالي تومسون حيث 
سجل االول 31 نقطة، وأضاف الثاني 26 نقطة، فيما اكتفى النجم اآلخر كيفن دورانت 
بـ20 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة. وكشر غولدن ستايت عن أنيابه منذ الربع األول 
وحسمه بفارق 7 نقاط )37-30(، قبل أن يواجه مقاومة كبيرة من فينيكس في الربع 

الثاني وحسمه بفارق سلة واحدة فقط )27-29(.

إلى  أن يرحل عنه سنة 1997  قبل  بيني ميرابو  نــادي  مــع 
فريق  أكثر في  نفسه  العريق، هناك وجــد  فريق مارسيليا 
األول  الفريق  إلــى   2004 عــام  فــي  ليصعد  العمرية،  الفئات 
الرسمي  عقده  نصري  يوقع  أن  قبل  الرائعة.  رحلته  ويبدأ 
مع الفريق حاولت الكثير من الفرق التعاقد معه، على غرار 
أرسنال وليفربول ونيوكاسل يونايتد، لكنه في نهاية األمر 
الثامن عشر يوم 13 أغسطس/ بلغ عامه  وقع نهائيًا حني 

آب من عــام 2004، وبــدأ مسيرته كالعب محترف يــوم 12 
بعدما  2-0 على سوشو  فريقه  فــاز  أيــلــول حــني  سبتمبر/ 
دخل بدياًل لبرونو شيريو. أما يوم 17 أكتوبر/تشرين األول 
فقد شهد مشاركته األولى كالعب أساسي حني تعادل مع 
نادي سانت إيتيان بهدف ملثله، استمر في الفريق حتى عام 
الفترة 12 هدفًا في 166 مباراة،  2008 وسجل خالل هذه 
أحــرز خاللها لقب إنترتوتو في عام 2005. انتقل نصري 

بعد ذلك إلى نادي أرسنال اإلنكليزي مقابل 14 مليون جنيه 
إسترليني، وبدأ رحلة جديدة تحت قيادة املدرب الفرنسي، 
آرسني فينغر، والتي استمرت حتى عام 2011 فسجل خالل 
تلك الفترة 27 هدفًا في 125 مباراة، ورغم ذلك لم ينجح في 
تحقيق أي لقب مع الغانيرز.  حط نصري رحاله بعد ذلك في 
نادي مانشستر سيتي مقابل 25 مليون جنيه إسترليني 
وهناك خاض 171 مباراة وسجل خاللها 26 هدفًا، استطاع 
اإلنــجــازات على غرار  الكثير من  أن يحقق  الحقبة  تلك  في 
املجتمع وكأس  اإلنكليزي مرتني، وكذلك درع  الــدوري  لقب 
املــدرب  مع وصــول  لكن  املحترفة،  اإلنكليزية  األنــديــة  رابطة 
اإلسباني، بيب غوارديوال، للفريق خلفًا ملانويل بيلغريني، 
وجد نصري نفسه خارج الحسابات، فقرر أن يذهب مطلع 
املوسم الحالي إلى نادي إشبيلية معارًا، وربما نراه بقميص 

الفريق األندلسي بشكل نهائي قريبًا.

حسين غازي

الفرنسي،  أن  الفترة األخــيــرة إال  رغــم تكرر اإلصــابــات فــي 
ســمــيــر نـــصـــري، يــعــتــبــر أحــــد أهــــم العــبــي نــــادي إشــبــيــلــيــة، 
ويــعــتــمــد عــلــيــه املــــدرب األرجــنــتــيــنــي، خــورخــي ســامــبــاولــي، 
بشكل كبير في وسط امللعب، ملا يقدمه من حلول تكتيكية 
وكـــذلـــك فــنــيــة فـــي صــنــاعــة الــلــعــب واملــســاهــمــة فـــي تسجيل 
األهــــداف الــتــي دفــعــت الــنــادي األنــدلــســي للتقدم إلــى املــراكــز 
األمامية في الدوري الفرنسي لكرة القدم.ولد نصري يوم 26 
الفرنسية، وهو من  يونيو عام 1987 في مدينة مارسيليا 
أصول جزائرية، قارنه البعض في فترات سابقة بالفرنسي 
زين الدين زيدان، املدرب الحالي لريال مدريد، إذ يمتلك رؤية 
وإبداعًا يجعالنه العبًا غير اعتيادي في الكثير من األحيان.

بدأ نصري مسيرته في صفوف الفئات العمرية عام 1995 

سمير نصري

على هامش الحدث

نستعرض في 
فقرة »وجه 

رياضي« مسيرة 
العب فرنسي مميز 

يعيش فترة جيدة 
مع إشبيلية حاليًا

فوتبول ليكس يتهم 
كريستيانو رونالدو 
بالتهرب الضريبي )بوراك 
أكبولوت/األناضول(

الرياضية  العالمية  الصحف  من  لعدد  تجمع  نتاج  هي  ليكس  فوتبول 
واحدة،  شبكة  ضمن  وتعمل  أوروبية،  إعالمية  وسيلة   12 من  مكونة 
من أجل كشف معلومات سرية بالتعاون مع منظمة »التعاون األوروبي 
للتحقيقات«، حيُث تتم دراسة أكثر من 18.6 مليون وثيقة )1900 غيغابايت 
األلمانية(.  »ديرشبيغل«  صحيفة  من  عليها  حصلوا  المعلومات  من 
تهرب  قضايا  النشر  وسيتضمن  أسابيع  بعد  المعلومات  نشر  وسيتم 
ضريبي، وعالقات مع المافيا ومراهنات، ومن ضمن األسماء المتورطة 
يظهر البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح برشلونة اإلسباني والكولومبي رداميل 

فالكاو مهاجم موناكو.

كيف يعمل فوتبول ليكس؟

وجه رياضي

لـــرونـــالـــدو بــاالســتــفــادة مـــن نــظــام ضريبي 
تــمــامــا، وفــي  ــام 2014  نــهــايــة عـ يختفي مــع 
املـــجـــمـــوع نــجــح رونــــالــــدو فـــي الـــتـــهـــرب من 

حوالي 31 مليون يورو.
أيضا  ليكس«  »فوتبول  تسريبات  وكشفت 
البرتغالي جوزيه مورينيو،  املــدرب  أن  عن 
ــورو، وهــذا  تــهــرب مــن حــوالــى 12 مــلــيــون يــ
ــــى حـــســـابـــات  ــ ــلـــه بــــنــــجــــاح إلـ ــقـ املــــبــــلــــغ تـــــم نـ
ســويــســريــة بــاســم شــركــة وهــمــيــة ُمسجلة 

الــذي تــم تناقله  2013. وُيــقــدر املبلغ املــالــي 
بني شركات وهمية بحوالى 1.3 مليون تم 
جزر  وفــي  إيرلندية  حسابات  فــي  وضعها 
فــيــرجــيــنــيــا، وســيــتــعــرض فــالــكــاو ملحاكمة 

ضريبية في إسبانيا قريبا من دون شك.

نفي من تهرب رونالدو ومورينيو
ــفـــت وكــــالــــة جــســتــيــفــوتــي  ــا، نـ ــهـ ــبـ ــانـ ومــــــن جـ
الــريــاضــيــة مــزاعــم بــشــأن تــهــرب البرتغاليني 

ُيــذكــر أن  الــبــريــطــانــيــة.  فــي جـــزر فيرجينيا 
السلطات اإلسبانية كشفت تهرب مورينيو 
الـــضـــريـــبـــي قـــبـــل مــــغــــادرتــــه ريــــــــال مـــدريـــد 
وطــلــبــت مــنــه دفـــع غــرامــة مــالــيــة قــدرهــا 4.4 
مــاليــني يـــورو. وهــنــاك مهاجم آخــر متورط 
مـــع خـــورخـــي مـــنـــديـــش، وهــــو الــكــولــومــبــي 
الــذي هــّرب بعض أرباحه  رادامــيــل فالكاو، 
املــالــيــة إلـــى حــســابــات فــي ســويــســرا عندما 
لعب مع أتليتكو مدريد اإلسباني حتى عام 

من  مورينيو  رونــالــدو وجوزيه  كريستيانو 
»كل  بيان  في  الضرائب. وقالت جستيفوتي 
مورينيو  رونــالــدو وجوزيه  كريستيانو  من 
الضريبية  التزاماتهما  مع  تماما  متوافقان 
مع السلطات في كل من إسبانيا وبريطانيا 
رونــالــدو  لكريستيانو  اتــهــام  أو  تلميح  »أي 
أو جوزيه مورينيو بارتكاب جريمة تتعلق 
القانونية  السلطات  إبالغ  بالضرائب سيتم 

به وإقامة دعوى ضد من يوجهها«.

قال نيكي الودا، الرئيس غير التنفيذي لفريق مرسيدس للفورموال ون، إن نصف سائقي 
البطولة طلبوا االنضمام إلى الفريق منذ أن أعلن نيكو روزبرغ بطل العالم اعتزاله. وأخبر 
بطل العالم السابق مجلة الغازيتا ديلو سبورت »فعليا نصف السائقني أو ربما أكثر. 
أتلقى مكاملات هاتفية باستمرار«. وأعلن الودا أنه شعر بالصدمة عندما أخبره بقراره 
قبل ساعات قليلة من إعالنه. وأضــاف: »شعرت بغصة. لم أكــن أتوقع ذلــك. لم يتخيل 
أحد في مرسيدس أنه سيقول اكتفيت. في البداية لم أصدقه، وقلت له نيكو. هل تحاول 

خداعي؟ هل هذه مزحة؟ لكنه قال إن ذلك حقيقة. أمر ال يصدق«.

صورة في خبر

الكل يريد مكان روزبرغ
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