
ب��زغ جنم اإيدين ه��ازارد، بل ظه��رت �سم�سه 
واملواه��ب  العظيم��ة،  مبوهبت��ه  ال�ساطع��ة 
يف ك��رة الق��دم تعن��ي املتع��ة نع��م، ولكنه��ا 
ا امل��ال، فقد كان له��ازارد العديد  تعن��ي اأي�سً
م��ن "املعجب��ات" -اأندي��ة عاملي��ة- الالئي 
يالحقن��ه ويرغ��ن يف �سم��ه، ولكن��ه وم��ن 
بينه��ن حدد اختياره بنف�سه من دون اإمالءات 

من اأحد.
ري��ال مدري��د، بر�سلون��ة، مان�س�س��ر �سيت��ي، 
متت��ع  لق��د  اآر�سن��ال...  يونايت��د،  مان�س�س��ر 
باهتم��ام كل ه��وؤالء بينم��ا كان يعلق ناديه 
بطاق��ة ثمن��ه ومكت��وب عليه��ا "40 ملي��ون 
ي��ورو" وه��و ثمن �سيجعل��ه اأغل��ى �سفقة بيع 
يف تاريخ الدوري الفرن�سي اإىل جانب اإي�سيان 
وقته��ا. ويف �سي��ف 2012 كان الوق��ت ق��د 
ح��ان، فلم يكن حينها ال�سوؤال املطروح "متى 
�سيخ��رج ه��ازارد؟" ب��ل كان فق��ط "اإىل اأي��ن 
�سيتج��ه؟" و�س��ط ترق��ب الع��امل باأ���ره. غري 
اأن��ه �رح حينه��ا "اأنا مل اأخ��ر بعد" حماواًل 
الهروب من ه��ذا ال�سوؤال قبل املباراة االأخرية 

لفريقه ليل.
ال��دويل البلجيك��ي هو اأف�سل ق�س��ة معا�رة 
ميك��ن اأن نرويه��ا يف اللي��ج 1 احلالًي��ا. لق��د 
ترع��رع يف جو حيث يتمتع الالعبون ال�سغار 
وال�سب��اب بفر���ص الظه��ور مع الفري��ق االأول 
وبفر�س��ة احل�س��ول عل��ى الدقائ��ق الالزم��ة 

ل�سقل اأية موهبة �ساعدة، وقد كان ذلك.
 "لق��د اكت�سفن��ا فت��ى عل��ى �سغر �سن��ه ميتلك 
طريق��ة ا�ستثنائية يف اللعب"، هكذا عبرّ مدير 
اأكادميي��ة لي��ل الفرن�سي ج��ان مي�سيل فاندام 
حينم��ا راأى ه��ازارد يلع��ب يف اأح��د دوريات 

بلجيكا وعمره ال يتجاوز 12 �سنة.
 غ��ري اأن هازاراد، �ساأنه �ساأن اأي العب نا�سئ، 
مل تك��ن الطريق اأمامه معبدة فال بد له من اأن 
مير بال�سعوبات. وق��د �رح فران�سوا فيتايل 
امل�س��وؤول ع��ن قب��ول الالعب��ن ال�سب��اب يف 
النادي قائاًل "مل تكن ق�سته خيالية. لقد كان 
موهوًب��ا نعم، ولك��ن كان عليه تق��دمي الكثري 
من الت�سحيات". وواحدة من هذه الت�سحيات 
كان تغي��ريه لعقليته بالكام��ل، فو�سوله اإىل 

ه��ذا امل�ست��وى يف اللي��ج 1 تطلب من��ه جهًدا 
م�سنًي��ا يف احلف��اظ على لياقت��ه بعدما كان 

يهمل هذا اجلانب يف ال�سابق. وقد مت ا�ستدعاء 
والديه للحديث معهما بهذا اخل�سو�ص كما مت 

��ا.  حينه��ا التفتت اإلي��ه والدته  توبيخ��ه اأي�سً
و�ساألته "هل ه��ذا �سحيح يا اإيدين؟" فاأجاب 
"نع��م، هذا �سحيح". لق��د كان "اأميًنا" وهذا 

اأحد اأهم مميزاته يف راأي فاندام.
وخط��ا ه��ازارد اأول خطواته يف مالعب الليج 
1 وعمره 16 �سنة مع فريقه ليل يف املباراة 
اأمام نان�سي �سهر نوفمب من �سنة 2007، لقد 
كان ميتل��ك كل املقوم��ات واملهارات اإالرّ اأنها 

كانت البداية فقط ملزيد من ال�سقل.
لق��د م��ر زم��ن طوي��ل من��ذ اأن م��رت موهب��ة 
كموهبة ه��ازارد يف املالع��ب الفرن�سية. وقد 
به��ر اجلمي��ع باأدائ��ه من��ذ اأن ب��داأ يف 2007 

اأمام نان�سي وبعمر 16 عاًما فقط.
يف املوا�س��م اخلم���ص التالي��ة متك��ن ه��ازارد 
م��ن القيام ب� 654 مراوغ��ة يف 147 مباراة 
خا�سها مع فريقه ليل مبعدل 4.4 مراوغة يف 
كل مب��اراة. ولنعرف قيمة ه��ذا الرقم يعر�ص 
االإح�سائي��ة االآتية: خالل ه��ذا املو�سم يوجد 
اأربع��ة العب��ن فقط و�سل��وا اإىل ه��ذا املعدل 
يف الدوري��ات االأوروبية اخلم�ص الكبى، فقط 

اأربعة، ومن بينهم هازارد نف�سه.
كان��ت االأندية حتوم ح��ول البلجيكي، كما اأن 
كاب��اي وجريفيني��و توجه��ا اإىل البميريليج 
بينم��ا رح��ل عادل رام��ي اإىل اإ�سباني��ا. ولكن 
وعل��ى الرغم م��ن العرو���ص الالمتناهية قرر 

هازارد البقاء ملو�سم اآخر.
مو�س��م ازداد فيه البلجيك��ي توهًجا وخا�سة 
بع��د تغي��ري مرك��زه م��ن اجلن��اح االأي���ر اإىل 
العم��ق، فاآت��ى ه��ذا اأكل��ه و�ساع��ف اأرقام��ه 
��ل اإيدي��ن 20 هدًفا واأعط��ى 16 متريرة  ف�سجرّ
حا�سم��ة وفاز م��رة اأخرى باأف�س��ل العب يف 
ال��دوري الفرن�سي. ولكن لي��ل كان يعاين، فقد 
كان يتف��كك �سيًئا ف�سيًئ��ا، فكان ذلك هو وقت 
الرحي��ل. ع��امل كرة الق��دم كل��ه كان بانتظار 
قرار ه��ازارد. وحينم��ا كانت الق��ارة العجوز 
ت�ستعي��د اأنفا�سه��ا من مب��اراة نهائية عظيمة 
ح�س��م فيها ت�سيل�سي لقب دوري اأبطال اأوروبا 
بركالت اجلزاء اأمام البايرن، وبعد ت�سعة اأيام 
فق��ط، اأعلن ه��ازارد وجهته قائ��اًل "اأنا اأغ�نرّي 

للفائز بدوري االأبطال".
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ذك��رت تقاري��ر �سحفية اإيطالي��ة، اأن اأنطوني��و كونتي، مدرب 
ت�سيل�سي، ميلك 3 عرو���ص، من اأندية كبى يف اأوروبا. ويقدم 
كونت��ي، يف اأول عام له بالدوري االإجنليزي، مو�سًما كبرًيا مع 
ت�سيل�س��ي، ويقوده ل�س��دارة البمييريلي��ج، بفارق 10 
نقاط عن اأقرب مالحقيه، قبل 11 جولة على نهاية 

البطولة.
وقال��ت �سبك��ة "�س��كاي �سب��ورت اإيطالي��ا" الي��وم 
االأربع��اء: "كونت��ي، 47 عاًما، قد يج��دد عقده مع 
ا اأخرى  ت�سيل�سي، االأي��ام املقبلة، لكنه ميلك عرو�سً
عل��ى الطاول��ة". واأ�ساف��ت: "اإن��ر ميالن، 
توا�س��ل م��ع ممثل��ي كونت��ي، وم��ن 
الإدارة  خي��اًرا  يك��ون  اأن  املمك��ن 
النريات��زوري، ل��و مل ت���ر االأم��ور 
عل��ى خري م��ا ي��رام، م��ع �ستيفانو 
بي��ويل، ال��ذي لديه عق��د ممتد ل�14 
��ا،  اأي�سً "كونت��ي  �سه��ًرا". وتابع��ت: 
بر�سلون��ة  لتدري��ب  املر�سح��ن  اأح��د 
خلًف��ا الأنريك��ي، ال��ذي اأعل��ن رحيل��ه 
بنهاي��ة املو�سم، كم��ا اأن ممثلي املدرب 
االإيط��ايل، تلق��وا ات�س��االت م��ن م��الك 
ميالن ال�سينين". واأبلغ كونتي و�سائل 
اعالم بريطانية "دوري اأبطال اوروبا، 
اأعتق��د اأننا يجب اأن ن�س��ارك فيها كل 
عام، يج��ب اأن تك��ون منزلنا". وبعد 
ف��وز ت�سيل�سي بال��دوري االجنليزي 
املمت��از يف 2015-2014 حت��ت 
ت�سبب��ت  موريني��و  جوزي��ه  قي��ادة 
م�س��رية كارثي��ة املو�س��م املا�س��ي 
يف فقدان املدرب البتغايل من�سبه 
واأنهى الفريق اللندين املو�سم يف املركز 
العا�ر ليف�سل يف التاأهل للعب يف اأوروبا.

رحلة كفاح إيدين هازارد من الدوري الفرنسي الى البريمير ليغ

مهمة خارجية صعبة تنتظر روما ومانشستر يونايتد في الدوري األوروبي
 16 دور  ذه��اب  مناف�س��ات  اخلمي���ص،  الي��وم  تنطل��ق، 
بال��دوري االأوروبي لك��رة القدم، حيث يع��د فريقا روما 
االإيط��ايل ومان�س�س��ر يونايت��د االإجنلي��زي االأقرب لنيل 
مببارات��ن  ال��دور  ه��ذا  �سي�سته��الن  ولكنهم��ا  اللق��ب، 

�سعبتن.
و�سيح��ل امل��ان يونايتد �سيف��ا على رو�ست��وف الرو�سي 
على ملعب "اأوليمب 21"، يف لقاء لن يكون �سهال ملمثل 

اإجنلرا الوحيد يف هذا الدور من البطولة القارية.
و�سي�سط��ر "ال�سياط��ن احلم��ر" لقطع م�ساف��ة قدرها 3 
اآالف كل��م خلو�ص هذه املباراة ولك��ن العامل االإيجابي 
بالن�سبة لهم يكم��ن يف عدم خ�سارتهم مطلقا يف رو�سيا 

من قبل.وا�ستهل رو�ستوف ه��ذا املو�سم م�سريته يف دور 
املجموع��ات بدوري االأبط��ال االأوروب��ي وكان مناف�سا 
عني��دا حيث تغلب على فرق منها بايرن ميونخ االأملاين، 
وهو ما جعله يحتل املركز الثالث يف جمموعته لي�سارك 
يف ال��دوري االأوروبي.و�سيخو���ص رو�ست��وف لقاء مان 
يونايتد، الذي يدربه البتغايل جوزيه موينيو، برحاب 
حيث يطمح الفريق الرو�سي لتحقيق الفوز وامل�سي نحو 

التتويج بلقب دوري اأوروبا للمرة االأوىل يف تاريخه.
اأم��ا ال�سياط��ن احلمر، فرغ��م الت�سكك ح��ول م�ستواه بعد 
خ�سارت��ه يف دور املجموعات بال��دوري االأوروبي اأمام 
فناربخ�س��ة الرك��ي بهدفن لواح��د، اإال اأن��ه تخطى هذا 

ال��دور كو�سيف وبل��غ ثمن نهائي البطول��ة ولكن الوقت 
ق��د حان لكي يلع��ب بطريقة تليق به كمر�س��ح لنيل لقب 

البطولة.
فيم��ا ي�ستع��د روم��ا ملواجه��ة اأوليمبي��ك لي��ون خ��ارج 
قواع��ده، وه��و ال��ذي بره��ن ال��دور املا�س��ي اأن��ه قادر 
عل��ى املناف�سة بق��وة على البطول��ة، كم��ا اأن ليون لي�ص 
بالفريق ال�سهل وهو الذي فاز الدور املا�سي على األكمار 

الهولندي 4-1.
وكان الفريق��ان قد تواجها قب��ل نحو 10 اأعوام يف ثمن 
نهائ��ي دوري االأبط��ال يف مب��اراة انته��ت بف��وز روما، 
وال��ذي �سيخو�ص ثمن نهائ��ي دوري اأوروبا بعد اأن مني 

بالهزمية يف الدوري املحل��ي اأمام الت�سيو بهدفن دون 
رد واأمام نابويل 2-1 ، مما يهدد ا�ستمراراه يف و�سافة 

الكالت�سو.
وي�سه��د دور ال�16 ب��دوري اأوروبا لق��اء اأملانيا خال�سا 
بن �سالك��ه �ساحب االأر�ص وبورو�سيا مون�سنجالدباخ، 
بع��د اأن تواجه��ا ال�سب��ت املا�س��ي يف البوند�سليج��ا يف 
لق��اء ف��از فيه االأخ��ري 2-4.ويف لق��اء بلجيكي خال�ص 
اأي�س��ا، ي�ست�سيف جين��ت فريق كي اآر �س��ي جينك، علما 
باأن مراكزهما متقاربة يف الدوري املحلي ولكن االأخري 
حق��ق مفاج��اأة ال�سبت املا�س��ي وفاز عل��ى كلوب بروج 

املت�سدر 2-1.

راموس مندهش من االتحاد 
األوروبي

أرباح قياسية لشركة "أديداس" األلمانية في 2016

وليامز تنسحب من بطولتين وتمهد الطريق أمام كيربر

اأعلن��ت �ركة التجهي��زات الريا�سية االملانية 
"اأديدا�ص"، حتقيق اأرباح قيا�سية فاقت املليار 
دوالر يف ع��ام 2016 الذي �سه��د اإقامة دورة 
االلعاب االوملبية يف ري��و دي جانريو وكاأ�ص 
اأوروب��ا يف كرة الق��دم.  وانعك�ست هذه النتائج 
الت��ي فاقت التوقعات، عل��ى اأداء اأ�سهم ال�ركة 
يف البور�س��ة، اإذ حقق��ت مكا�س��ب باأك��ر م��ن 

�سبعة باملئة ام�ص االأربعاء.
لل�رك��ة كا�س��ب  التنفي��ذي  الرئي���ص  واعت��ب 
رور�ست��د اأن 2016 كان "عام��ًا ا�ستثنائي��ًا" 
لل�رك��ة الت��ي حقق��ت من��واً باأكر م��ن ع�رة 
باملئ��ة يف معظ��م مناط��ق العامل الت��ي تن�سط 
فيه��ا. واأو�سحت ال�ركة الت��ي تتخذ من اإقليم 
ال�سافي��ة  اأرباحه��ا  اأن  له��ا،  مق��راً  بافاري��ا 

ارتفع��ت بن�سب��ة 60،5 باملئة الع��ام املا�سي 
مقارن��ة مع الع��ام ال��ذي �سبقه، لتبل��غ 1،02 
ملي��ار يورو )1،07 ملي��ار دوالر(. وهي املرة 
االأوىل تتخط��ى اأرب��اح ال�رك��ة عتب��ة املليار 
دوالر، وهو رقم ف��اق توقعاتها اخلا�سة وتلك 

التي قام بها املحللون االقت�ساديون.
وارتفع��ت عائ��دات ال�رك��ة 14 باملئ��ة لتبلغ 
اأ�سهم  19،3 ملي��ار يورو. وانعك�ص ذل��ك على 
"اأديدا�ص" يف بور�سة فرانكفورت، اذ ارتفعت 
بن�سب��ة ثماني��ة باملئ��ة يف ال�ساع��ات االأوىل 
للت��داول، قب��ل ان ي�ستق��ر االرتف��اع عن��د 7،5 
باملئ��ة )181،27 دوالرا لل�سه��م(. واأو�سحت 
"اأديدا���ص" اأنها متكنت م��ن حتقيق هذا االأداء 
وزي��ادة عائداته��ا عل��ى رغ��م عوام��ل �سلبي��ة 

ترتبط بالفوارق يف اأ�سعار �رف العمالت. 
وقال رور�ستد "بناء على اأدائنا، �سيتوا�سل 
زخمن��ا ونحق��ق نتائ��ج" اأف�س��ل يف �سن��ة 
ال�ركة منو  2017، والت��ي تتوقع فيه��ا 
باملئ��ة،  و13   11 ب��ن  مب��ا  عائداته��ا 
وتاأم��ل خاللها حتقي��ق اأرب��اح ت�سل اىل 
1،2 مليار يورو. ويعود الف�سل االأ�سا�سي 
اإىل عالمته��ا   2016 ال�رك��ة يف  الأداء 
التجاري��ة املعروفة "اخلط��وط الثالثة"، 
والت��ي �ساهم��ت يف 16،6 باملئ��ة م��ن 
العائ��دات، اإ�ساف��ة اإىل عالم��ة "ريبوك" 
الريا�سي��ة التي متلكه��ا اأي�س��ًا، علمًا اأن 
م�ساهم��ة االأخ��رية اقت���رت عل��ى 1،1 

باملئة.
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ان�سحبت �سريينا وليام��ز من بطولتي اإنديان ويلز 
وميامي املفتوحة ب�سبب اإ�سابة بركبتها الي�رى، 
ونتيجة لذلك �سيذهب املرك��ز االأول يف الت�سنيف 

العاملي لل�سيدات اإىل االأملانية اأجنيليك كريبر.
وا�ستع��ادت �سريين��ا �س��دارة الت�سني��ف العامل��ي 
لل�سيدات يف يناير / كانون الثاين املا�سي، بعدما 
حققت رقم��ا قيا�سيا يف حقبة االحراف واأحرزت 
لقبها 23 يف مناف�سات الفردي بالبطوالت االأربع 
الكبى يف اأ�سراليا. وانطلقت بطولة اإنديان ويلز، 
ام�ص االأربعاء، بينما �ستقام بطولة ميامي - التي 
توج��ت �سريين��ا بلقبها 8 م��رات - يف الفرة بن 

اأبريل / ني�سان. اآذار والثاين من  20 مار�ص / 
وقال��ت �سريين��ا ملوقع بطول��ة اإنديان ويل��ز اأم�ص 
االول الثالث��اء: "لالأ�س��ف يج��ب اأن اأن�سح��ب م��ن 
املفتوح��ة."  وميام��ي  ويل��ز  اإندي��ان  بطولت��ي 
واأ�ساف��ت: "مل اأمتك��ن م��ن امل��ران ب�سب��ب اإ�سابة 
يف الركب��ة واأ�سع��ر باالإحباط ولن يك��ون بو�سعي 
والتحل��ي  قدم��ا  امل�س��ي  �ساأوا�س��ل  امل�سارك��ة. 
باالإيجابي��ة. اأتطل��ع اإىل الع��ودة يف اأق��رب وق��ت 
)35 عام��ا( يف حاج��ة  ممك��ن." وكان �سريين��ا 
لبلوغ قبل نهائي بطولة اإنديان ويلز للحفاظ على 
فر�س��ة البقاء يف �س��دارة الت�سنيف العاملي، لكن 

ان�سحابه��ا �سيعني اأن كريب��ر �ستعود للمركز االأول 
وفقًا ملوقع احتاد الالعبات املحرفات. 

ويف 2015 �سارك��ت �سريين��ا يف بطول��ة اإندي��ان 
ويل��ز الأول مرة منذ وق��وع م�سهد �سيء يف 2001 
وتعر�س��ت  النهائي��ة  باملب��اراة  ف��ازت  عندم��ا 
الإ�س��اءات عن�ري��ة من بع���ص امل�سجعن �سدها 
و�س��د عائلته��ا. وح��دث ه��ذا االأمر ك��رد فعل من 
ان�سح��اب فينو�ص �سقيق��ة �سريينا م��ن مباراتهما 
يف الدور قبل النهائ��ي للبطولة يف ذلك العام بعد 

دقائق قليلة من البداية.

مل يكن دور املنقذ، الذي لعبه �سريجيو رامو�ص، مع ريال مدريد، اأم�ص اأمام 
ناب��ويل، باجلديد عل��ى الالعب، واإمنا كان مبثابة ا�ستم��رار مل�سل�سل تقدمي 

دور البطولة، بدون �سغوط، يف االأوقات الع�سيبة، خالل املباريات.
وا�ستحوذ رامو�ص، عل��ى اأغلب عناوين �سحف اإ�سبانيا، ال�سادرة االأربعاء، 
بع��د اأن اأهدى الفريق ثنائي��ة ب�ربتي راأ�ص خالل ال�سوط الثاين، قاده بها 

للفوز على م�سيفه نابويل )1-3( يف اإياب ثمن نهائي دوري االأبطال.
وا�ستغل رامو�ص، يف اأكر من منا�سبة، غياب ال�سغوط عنه، وترقب اجلميع 
للح�س��م من قبل الق��وة الهجومية للفريق، ليخطف القل��وب بهز ال�سباك يف 

للحظ��ة  املنا�سبة.ا
االإح�سائي��ات، اأن االأم��ر لي���ص بجديد على وك�سفت 

رامو���ص، حي��ث اإن 18 من ب��ن 21 هدًفا 
الالع��ب منذ الهدف الذي اأحرزه يف نهائي �سجلها 

دوري اأبط��ال اأوروبا عام 2014، جاءت 
والريال متعاداًل اأو متاأخًرا يف النتيجة.

وتعج��ب رامو�ص لدى اإبالغه، باأن االحتاد 
االأوروب��ي للعب��ة "يويف��ا" احت�س��ب الهدف 
الثاين للريال يف مباراة اأم�ص، با�سم دراي�ص 
مريتينز العب ناب��ويل )باخلطاأ 

يف �سباك فريقه(.
وقال رامو�ص: "احت�سبوا 
با�س��م  اله��دف 
مريتين��ز!.. ال تعبثوا 
اأ�س��دق  ال  مع��ي. 
حرم��وين  اأنه��م 
م��ن احت�سابها 

ثنائية".
تاأل��ق  ج��اء 
 30 رامو���ص، 
ليتاأه��ل  عاًم��ا، 
ريال مدريد اإىل ربع النهائي 
للمو�س��م  االأبط��ال،  ب��دوري 
ال�ساب��ع عل��ى الت��وايل، كما 
ع��دد  بذل��ك  الفري��ق  رف��ع 
املتتالي��ة،  املباري��ات 
الت��ي مل تخ��ل م��ن اأهداف 

ل�ساحله اإىل 47.

كونتي مطلوب من كبار أوروبا


