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أكد إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة، بعد 
فوز فريقه »املعنوي« على خيتافي، أنه لم يفكر 
في االستقالة على الرغم من الخروج املؤلم في 

نصف نهائي دوري األبطال. وأوضح فالفيردي 
في تصريحات: »أعتقد أن هذا األمر يحدث 

للجميع. عندما يكون هناك تعثر، أو نتيجة 
سيئة أو ال تسير األمور بشكل طيب، فدائمًا يتم 

الحديث عن هزة. ولكن الجميع ينهض أو يحاول 
النهوض، ال أفكر في االستقالة حاليًا«.

ى املهاجم روبن فان بيرسي، تحية وتكريمًا 
ّ
تلق

حارًا، على ملعب فريقه فينورد، لكونها املباراة 
األخيرة له كالعب محترف. وكان هذا التكريم 

حلوًا وُمرًا في نفس الوقت، نظرًا لخسارة فينورد 
أمام ضيفه أدو دين هاغ. وخرج الالعب من امللعب 

، ووقفت 
ً
في الدقيقة 92، ليتوقف اللقاء قليال

الجماهير املوجودة في املدرجات لتوجيه التحية 
لالعب، في وقت أقام العبو الفريقني ممرًا شرفيًا 

أثناء خروجه لتوديعه.

وّدع نجم خط الوسط الهولندي فرينكي دي 
يونغ، العب وسط فريق أياكس أمستردام، 

جماهير فريقه على ملعب )يوهان كرويف( 
بتحقيق لقب بطولة الدوري الهولندي وهو في 

غاية الحماس. وسيلعب العب الوسط الشاب مع 
فريق برشلونة الذي تعاقد معه في يناير/كانون 

الثاني املاضي لخمسة مواسم مقبلة، تبدأ من 
أول يونيو/حزيران املقبل مقابل 75 مليون يورو، 

باإلضافة إلى 11 مليونا أخرى كمتغيرات.

فالفيردي يؤكد 
عدم تفكيره في 

االستقالة من برشلونة

فان بيرسي يعتزل 
مع فينورد حيث بدأ 

مسيرته االحترافية

دي يونغ يودع 
جماهير أياكس قبل 

انتقاله إلى برشلونة

استعادت 
الرومانية 
سيمونا هاليب 
المركز الثاني 
في تصنيف 
العبات التنس 
المحترفات، 
وقلصت الفارق 
مع المتصدرة 
اليابانية ناومي 
أوساكا إلى 239 
نقطة، بعدما 
حققت نتيجة 
أفضل منها في 
دورة مدريد. 
ورغم خروجها 
من ربع نهائي 
الدورة اإلسبانية 
أمام السويسرية 
بليندا بنسيتش، 
رفعت أوساكا 
رصيدها إلى 
6356 نقطة، 
بينما تمكنت 
الرومانية التي 
بلغت النهائي، 
من استعادة 
المركز الثاني من 
التشيكية بيترا 
كفيتوفا.

)Getty( أوساكا حافظت على صدارتها للتصنيف بفارق 239 نقطة

239 نقطة

الثالثاء 14  مايو/ أيار 2019 م  9  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1716  السنة الخامسة
Tuesday 14 May 2019



2829
رياضة

يواصل رافاييل نادال 
تقديم نتائج متباينة في 

الموسم الحالي

بوكا يسقط في فخ التعادل أمام فيليز 
في ذهاب ربع نهائي كأس الدوري

سقط بوكا جونيورز في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه فيليز سارسفيلد 
في ذهاب ربع نهائي النسخة األولى من كأس الدوري األرجنتيني لكرة القدم. 
التي أقيمت بني أرخنتينوس  وبالتعادل السلبي أيضًا انتهت املباراة األخــرى 
جونيورز وضيفه خيمناسيا. وتقام مباراتا اإلياب في 17 من الشهر الجاري 
حيث يستضيف خيمناسيا أرخنتينوس جونيورز ويحل فيليز ضيفًا على 
ُتقام  الــدوري األرجنتيني  النهائية من كأس  املباراة  أن  بوكا جونيورز. ُيذكر 
ليبرتادوريس  لكأس  البطل  وسيتأهل  املقبل،  يونيو/حزيران  من  الثاني  في 
2020 بينما سيحجز الوصيف مقعدا في كأس أندية أميركا الجنوبية )كوبا 

سودأمريكانا(.

روما يهزم يوفنتوس بهدفين نظيفين
ــاراة التي  ــبـ ــا عــلــى ضــيــفــه يــوفــنــتــوس بــهــدفــني نظيفني فــي املـ ــاز فــريــق رومــ فـ
اإليطالي. سجل  الـــدوري  بطولة  من  ـــ36  ال الجولة  منافسات  جمعتهما ضمن 
الدقيقة )79( قبل أن يضيف  أليساندرو فلورينزي هدف »الذئاب« األول في 
الفوز رفع روما رصيده  الثاني )د.90+2(. وبهذا  الهدف  زميله إدين دجيكو 
إلى 62 نقطة، ارتقى بها للمركز الخامس املؤهل للدوري األوروبي. فيما واصل 
اللقب  حسم  بعد  تواليًا  الثالثة  للجولة  الــفــوز  عــدم  مسلسل  »البيانكونيري« 

لصالحه رسميًا، ليتجمد رصيده عند 89 نقطة في الصدارة.

ليون يفوز على مارسيليا بثالثية نظيفة

فاز فريق ليون على مضيفه مارسيليا بثالثية نظيفة في املباراة التي جمعتهما 
ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الفرنسي. سجل أهداف اللقاء كل من 
املهاجم اإليفواري ماكسويل كورني هدفني )د.24 وق86( وموسى ديمبيلي 
)د.84(. ولعب مارسيليا منقوصا منذ الدقيقة )67( بعد طرد مدافعه الكرواتي 
رفع  النتيجة،  وبهذه  مباشرة.  بطاقة حمراء  كاليتا-كار لحصوله على  دويــي 
ليون رصيده إلى 66 نقطة في املركز الثالث، املؤهل للدور التمهيدي في دوري 

األبطال، فيما تجمد رصيد مارسيليا عند 55 نقطة في املركز السادس.

بورتو يواصل تشبثه باللقب 
برباعية في شباك ناسيونال

بني  الــقــدم  لكرة  البرتغالي  الـــدوري  لقب  املثير على  الــصــراع  استمر مسلسل 
أهــداف  قــواعــده بأربعة  الثاني بنتيجة ثقيلة خــارج  فــوز  بنفيكا وبــورتــو بعد 
الصدارة مؤقتًا، وذلك ضمن مواجهات  إلى  به  ليقفز  نظيفة على ناسيونال، 
الجولة الـ33 وقبل األخيرة من املسابقة. سجل الضيوف ثنائية في كل شوط، 
حيث جاء هدفا الشوط األول عن طريق البرازيلي أليكس تيليس واإلسباني 
أوليفر توريس في الدقيقتني 14 و28 على الترتيب. فيما تكفل بتسجيل ثنائية 
موسى  املالي  واملهاجم  كــورونــا  خيسوس  املكسيكي  من  كل  الثاني  الشوط 
ماريغا )ركلة جزاء( في الدقيقتني 59 و88. ورفع الفوز رصيد فريق »التنانني« 
آفــي. في املقابل،  إلى 82 نقطة في الصدارة مؤقتًا، في انتظار هدية من ريو 
الـــ17 وقبل األخير، ورافق  املركز  تجمد رصيد ناسيونال عند 28 نقطة في 
بني  الهابطني  ثالث  تحديد  انتظار  فــي  الثانية،  درجــة  إلــى  رسميًا  فييرنسي 
تشافيس )32 نقطة(، وتونديال بنفس الرصيد، قبل مواجهتهما املصيرية في 

الجولة األخيرة األسبوع القادم.

نابولي يغلب سبال )2 - 1(
فاز فريق نابولي على مضيفه سبال )2 - 1( في املباراة التي جمعتهما ضمن 
الـــ36 من دوري الدرجة األولــى اإليطالي. سجل للضيوف  منافسات األسبوع 
البرتغالي ماريو روي  البرازيلي أالن ماركيز لوريرو )د.49( واملدافع  كل من 
)د.88(. بينما أحرز ألصحاب األرض املهاجم أندريا بيتانيا )د.84( من ركلة 
جزاء. وبهذا الفوز، رفع نابولي رصيده إلى 76 نقطة في الوصافة، فيما تجمد 

رصيد سبال عند 42 نقطة في املركز الحادي عشر.

أحرز الصربي نوفاك ديوكوفيتش املصنف 
األول عامليًا لقب دورة مــدريــد، رابــع دورات 
األســـــاتـــــذة لـــألـــف نــقــطــة فــــي كـــــرة الــتــنــس، 
الشاب  اليوناني  على  النهائي  فــي  بتغلبه 
ســتــيــفــانــوس تــســيــتــســيــبــاس الـــــذي أقــصــى 
نــادال.  النهائي اإلسباني رافايل  في نصف 
وتـــفـــوق ديــوكــوفــيــتــش عــلــى الــيــونــانــي )20 
عامًا واملصنف التاسع عامليًا( بمجموعتني 
دون رد 6-3 و6-4، ليحقق فــوزه األول عليه 
ــاراة بــيــنــهــمــا، ويـــفـــوز بلقبه  ــبــ فـــي ثـــانـــي مــ
الثاني هذا العام بعد تتويجه بلقب بطولة 
األربــع  البطوالت  أولــى  املفتوحة،  أستراليا 

الكبرى، في يناير/كانون الثاني املاضي.
ورفــع الصربي رصــيــده مــن األلــقــاب إلــى 74 
الرقم  بينها 33 لقب ماسترز، متساويًا في 
القياسي في املاسترز مع نــادال، وذلــك قبل 
نــحــو أســبــوعــني مــن انــطــاق بــطــولــة فرنسا 
ــانـــي الـــبـــطـــوالت الـــكـــبـــرى، فــي  املـــفـــتـــوحـــة، ثـ
26 مـــايـــو/أيـــار الــحــالــي فـــي بـــاريـــس، حيث 
ســيــســعــى إلحــــــراز لــقــبــه الــــرابــــع تـــوالـــيـــًا في 
الغراند ســام. وقــال ديوكوفيتش  بــطــوالت 

تأخره  هاميلتون  لويس  البريطاني  عــّوض 
بـــفـــارق أكـــثـــر مـــن نــصــف ثــانــيــة أمـــــام زمــيــلــه 
الـــفـــنـــلـــنـــدي فـــالـــتـــيـــري بــــوتــــاس خـــــال فــتــرة 
الكبرى،  إسبانيا  لجائزة  الرسمية  التجارب 
بـــفـــوزه بــلــقــب املــرحــلــة الــخــامــســة مـــن بطولة 
العالم لسباقات الفورموال 1، مانحا وزميله 
ــي خــمــســة ســبــاقــات  الـــثـــنـــائـــيـــة الـــخـــامـــســـة فــ
ملـــرســـيـــدس. واســـتـــفـــاد بـــطـــل الـــعـــالـــم خــمــس 
الصدارة  ليخطف  مثالية  انطاقة  من  مــرات 
من بوتاس، الــذي سجل أســرع توقيت خال 
الــتــجــارب لــلــمــرة الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي بعد 
سباقي الصني وأذربيجان، وأحكم سيطرته 
 

ّ
على السباق منذ البداية حتى النهاية. وحل
سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن 
األملاني  فــيــراري  سائَقي  على  متقدما  ثالثا، 
ســـيـــبـــاســـتـــيـــان فـــيـــتـــل وشـــــــــارل لـــوكـــلـــيـــر مــن 
مــونــاكــو، وبـــفـــوزه الــثــالــث هـــذا املـــوســـم، بعد 
صــدارة  هاميلتون  انتزع  والصني،  البحرين 
الــتــرتــيــب الـــعـــام مـــن زمــيــلــه بـــوتـــاس الــفــائــز 
وأذربيجان(،  )أستراليا  اآلخرين  بالسباقني 
بــفــارق ســبــع نــقــاط )112 مــقــابــل 105(، علما 

الــــذي تــــوج لــلــمــرة الــثــالــثــة فـــي مـــدريـــد بعد 
جـــدًا  مـــهـــم  الــــفــــوز  »هـــــــذا  إن  و2016   2011
بالنسبة إلي، ال سيما بشأن ثقتي«. وتابع: 
»لم أقدم أفضل أداء بعد فوزي في أستراليا، 
لكنني بدأت هذا األسبوع جيدًا، ولم أخسر 
أداء  أفــضــل  مــن  قــدمــت بعضا  أي مجموعة. 
لي هنا«. ورأى أن تسيتسيباس ربما عانى 
نــادال في  الصعبة ضد  بدنيا بعد مباراته 
متأخر.  لوقت  امــتــدت  التي  النهائي  نصف 
وأضــــاف: »كــنــت أحــتــاج الـــى رفـــع مــســتــواي، 
ســـتـــيـــفـــانـــوس مــــوهــــوب جـــــــدا. لـــكـــنـــه أنــهــى 
مباراته قرابة منتصف الليل، خاض أمسية 
طويلة«. وحرم ديوكوفيتش تسيتسيباس 
من الفوز باللقب الرابع في مسيرته واألول 
في  نهائي يخوضه  ثاني  فــي  املاسترز  فــي 
دورات من هذا النوع، بعد تورونتو الكندية 

2018 حني خسر أمام نادال. 
وحـــيـــا الـــيـــونـــانـــي مــنــافــســه الـــصـــربـــي الـــذي 
يشكل »مصدر إلهام من خــال ما تقوم به، 
أسبوعا  قدمت  اللقب.  تستحق  مذهل.  أنــت 
رائــعــا. كـــان أيــضــا أســبــوعــا رائــعــا بالنسبة 

ــا، الــنــقــطــة  ــيـ ــانـ ــبـ ــي ســـبـــاق إسـ بـــأنـــه كـــســـب فــ
اإلضــافــيــة ملــســجــل أســــرع لــفــة، كــمــا سمحت 
هذه الثنائية لفريق مرسيدس برفع رصيده 
في صدارة ترتيب الصانعني إلى 217 نقطة، 

وبفارق كبير عن فيراري )121(.
ــا بــشــكــل  ــمــ وقــــــال هـــامـــيـــلـــتـــون: »أتــــفــــاهــــم دائــ
جيد مــع فــالــتــيــري«، فــي إشـــارة إلــى الــحــادث 
العالم  الــســابــق بطل  زميله  مــع  الـــذي جمعه 
األملــانــي نيكو روزبـــرغ فــور االنطاقة، وأدى 
اإلسبانية  الحلبة  على  معا  خروجهما  إلــى 
عام 2016. وتابع: »إنجاز تاريخي أن تحقق 
خــمــس ثـــنـــائـــيـــات«، مــضــيــفــا: »كـــانـــت األمــــور 
هاميلتون  واعترف  االنطاقة،  عند  حامية« 
تأديتي  بــعــد  بالتعويض  تعلق  »األمــــر  بـــأن 
ــــال الـــتـــجـــارب الـــرســـمـــيـــة، بــعــد  الـــســـيـــئـــة« خـ
أن تــأخــر بـــفـــارق أكــثــر مـــن نــصــف ثــانــيــة عن 

بوتاس، وهو أمر غير اعتيادي بالنسبة له.
ــع هــامــيــلــتــون )34 عــــامــــا( رصــــيــــده مــن  ــ ورفــ
االنــتــصــارات فــي الفئة األولـــى إلــى 76، خلف 
ــم الــقــيــاســي لـــعـــدد االنـــتـــصـــارات  ــرقـ حـــامـــل الـ
)91( واأللقاب )7( األسطورة األملاني ميكايل 

شوماخر.
في املقابل، عزا بوتاس انطاقته السيئة إلى 
عند  املنافسة  بــأن  مقرا  ميكانيكية،  مشكلة 
املنعطف األول بني هاميلتون وفيتل كانت 
الفنلندي  الــشــيء«، ووجــد  »محتدمة بعض 
هاميلتون  بــني  األول  املنعطف  عــنــد  نفسه 
باملركز  االحــتــفــاظ  فــي  وفــيــتــل، ولكنه نجح 
الثاني بعدما اضطر سائق فيراري للخروج 

ــع ذكــــريــــات جـــيـــدة ودعــــــم جـــيـــد مــن  إلــــــي، مــ
املشجعني«. وكان اليوناني، قد فاجأ نادال 
 ،6-2  ،4-6 عليه  بــفــوزه  النهائي،  نصف  فــي 
و6-3، وأسقطه للمرة األولى في رابع مباراة 
ــل اإلســبــانــي املــتــوج  بــيــنــهــمــا. وبـــذلـــك، واصــ
ــبـــرى، تــقــديــم  ــكـ ــبـــطـــوالت الـ بــــــ17 لــقــبــا فـــي الـ
رقمه  تــعــزيــز  مــحــاولــتــه  قبيل  مقلقة  نــتــائــج 
القياسي )11 لقبا( في بطولة روالن غاروس 
الــدور  الثالثة من  للمرة  إذ خــرج  الفرنسية، 
املاعب  على  مقامة  لـــدورة  النهائي  نصف 
الـــتـــرابـــيـــة، بــعــد مــونــتــي كـــارلـــو )مـــاســـتـــرز( 

وبرشلونة.
الــذي حققه  الفوز  أن  واعتبر تسيتسيباس 
ــادال »كـــان مــن األصــعــب«، علما بأنه  على نـ
سبق له التفوق على أسماء بــارزة في عالم 
اللعبة، منها السويسري روجيه فيدرر في 
الـــ16 لبطولة أستراليا املفتوحة 2019،  دور 
إضافة إلى تييم واألملاني ألكسندر زفيريف، 
نــادال  أقــر  املقابل،  في  ديوكوفيتش.  وحتى 
ــذي يـــعـــد مــــن أفــــضــــل الـــاعـــبـــني عـــلـــى مــر  ــ ــ الـ
التاريخ على املاعب الترابية، بأن مستواه 
لم يكن كما يجب، ال سيما وأنه كان يشارك 
فــي دورة مــدريــد بعد فشله فــي إحـــراز لقب 
أي مــن دورتــــي مــونــتــي كــارلــو أو برشلونة 
للمرة األولى منذ العام 2015. وقال املاتادور 
اإلســبــانــي بــعــد خــســارتــه »لـــم ألــعــب بشكل 
جيد. لقد فزت بالكثير ألعوام عدة على هذه 

األرضية، لكن هذا العام األمر مختلف«.
)فرانس برس(

عــــن املــــســــار. وواصـــــــل مـــرســـيـــدس هــيــمــنــتــه 
املطلقة هــذا املــوســم، مــعــززا رقــمــه القياسي 
في عدد الثنائيات في بداية البطولة، وكان 
فريق »األسهم الفضية« قد حطم في السباق 
املــــاضــــي فــــي أذربــــيــــجــــان الــــرقــــم الــقــيــاســي 
ألفضل بداية في تاريخ الفئة األولى والذي 

كان يتقاسمه مع »وليامز« الذي حقق هذا 
اإلنــجــاز عــام 1992 )3 ثــنــائــيــات(، علما بأن 
الرقم القياسي لعدد الثنائيات خال املوسم 
يتقاسمه مرسيدس )2014( وفيراري )1952 
و2002( مع خمس ثنائيات أيضا، وتتصدر 
ــيــــراري« تــرتــيــب الــثــنــائــيــات  »ســـكـــوديـــريـــا فــ

اإلجمالية في تاريخ البطولة مع 83 ثنائية 
أمام كل من مرسيدس )49( وماكارين )47(.
ودخلت سيارة األملاني إلى الحلبة في اللفة 
46 بعد حادث تصادم بني البريطاني الندو 
- رينو( والكندي النس  نوريس )ماكارين 
ســـتـــرول )رايــســيــنــغ بــويــنــت - مــرســيــدس(، 
ساينز  كــارلــوس  املحلي  السائق  قـــّدم  فيما 
جــونــيــور )مـــاكـــاريـــن - مـــرســـيـــدس( بعض 
اإلثارة بفضل تجاوزاته على الحلبة ليتقدم 
مـــن املـــركـــز الــثــانــي عــشــر لــلــمــرتــبــة الــثــامــنــة، 
فــي ســبــاق لــم يــشــهــد الــكــثــيــر مــن الحماسة 
باستثناء تبادل للمراكز بني سائقي فيراري 
بــدايــة فــي الــلــفــة 12 عــنــدمــا تــجــاوز لوكلير 
له  التحية  يــرد األخــيــر  أن  زميله فيتل، قبل 

في اللفة 36. 
ومــــرة جـــديـــدة، ظــهــر فــريــق فـــيـــراري بــصــورة 
ــعــــد فـــيـــتـــل ولـــوكـــلـــيـــر  ــتــ ــال وابــ ــ ــــآمـ مـــخـــيـــبـــة لـ
عـــن ســـائـــّقـــي مـــرســـيـــدس عــلــى حــلــبــة بسطا 
الــتــجــارب  خـــال  عــلــيــهــا  املــطــلــقــة  هيمنتهما 
ــــدت  ــهــــريــــن، وبـ ــة الــــشــ ــ ــرابـ ــ ــة، قـــبـــل قـ ــتــــويــ الــــشــ
ــرز لوضع  املــرشــحــة األبـ الحظيرة اإليــطــالــيــة 
حد ليهمنة مرسيدس على مجريات البطولة 
مـــحـــركـــات  ــر  عـــصـ عــــــام 2014 وبـــــدايـــــة  ــنـــذ  مـ
ــفـــت إلــــى خــيــبــة فـــيـــراري  ــيـ الـــهـــايـــبـــريـــد. وُأضـ
االنطاقة الرائعة لفيرشتابن الذي منع فيتل 
من الصعود الثالث إلى منصة التتويج بعد 
سباقي الــصــني وأذربــيــجــان، كما أزاحـــه عن 

املركز الثالث في ترتيب السائقني.
)فرانس برس(

ج ببطولة مدريد للتنس هاميلتون يستعيد صدارة بطولة العالم للفورموالديوكوفيتش يتوَّ
رفع النجم الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش رصيده من 

األلقاب إلى 74 بينها 33 
لقب ماسترز

فاز البريطاني لويس 
هاميلتون بجائزة إسبانيا، 

المرحلة الخامسة من 
بطولة العالم للفورموال1

)Getty/الصربي نوفاك ديوكوفيتش بطل دورة مدريد )ديفيد أليغا

الجمهور غير راٍض عن مردود العبيه )بنجامين كريمل/فرانس برس(

)Getty/أجور العبي الدوري الجزائري للمحترفين تثير الجدل )بالل بنسالم

هاميلتون انتزع صدارة الترتيب العام من زميله بوتاس بفارق سبع نقاط )بيير فيليب/فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

الجزائر ـ محمد ريان

ــا أثـــــــــارت أجـــــــور العـــبـــي  ــ ــرا مـ ــيـ ــثـ كـ
الــــــدوري الـــجـــزائـــري لــلــمــحــتــرفــني، 
الجدل وســط الــرأي الــعــام، بسبب 
ــابــــل تـــــواضـــــع مـــســـتـــوى  ــقــ ارتــــفــــاعــــهــــا فـــــي مــ
املــســابــقــة، الــتــي تتمّكن بــالــكــاد مــن »إنــتــاج« 
املطلوب، ســواء  املستوى  فــي  اثنني  أو  العــب 
ــم املــنــتــخــب  ــ ــارجــــي أو دعــ ــخــ بــــاالحــــتــــراف الــ
الــوطــنــي األول. كــمــا يــثــيــر الــبــذخ فــي صــرف 
الرواتب املرتفعة لاعبني استياء عارما لدى 
عامة الشعب، الذي تكافح فئات واسعة منه 
يــومــهــا، بينما تحصل  قــوت  ألجــل تحصيل 
فئة قليلة على أجــور عالية من دون ضمان 

رواتب الدوري 
الجزائري

أجور مالية مثيرة للجدل

أوضاع  وقع  على  الجزائرية  القدم  كرة  تعيش 
وظروف صعبة تمر بها البالد، في ظل تقاضي 
الالعبين أجورًا مرتفعة نسبيًا مع أنديتهم رغم 
تلك  حول  التساؤالت  باب  فتح  ما  األزمة،  هذه 
الرواتب التي ال تعكس مستوى الدوري الوطني

تقرير

أدنى خدمة للجماهير، وهي الفرجة واإلثارة 
واملـــتـــعـــة، بـــل بــالــعــكــس، أصــبــح الـــــرأي الــعــام 
الرياضي ينام ويصحو على وقع الفضائح 
ــّدرات  ــ ــــخـ املــتــعــلــقــة بــتــعــاطــي املـــنـــشـــطـــات واملـ
املباريات، فضا  والفساد والتاعب بنتائج 
عــن مــشــاهــد الــعــنــف والــشــغــب الــصــادمــة في 

املــــاعــــب. وبــحــســب مـــا كــشــفــت عــنــه األرقـــــام 
الجزائري  الـــدوري  رابــطــة  عنها  أعلنت  التي 
ــل  ــعـــدل دخـ ــمـ لـــلـــمـــحـــتـــرفـــني، فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـ
 ،2019-2018 الــكــروي  املوسم  خــال  الاعبني 
يتقاضى 30 العبا في بطولة دوري الدرجة 
األولــى الجزائري التي تضم 16 فريقا، أجرا 
شــهــريــا يــتــجــاوز 3 مــايــني ديـــنـــار جــزائــري 
املقابل،  في  أميركي(.  ألف دوالر   30 )حوالي 
لــم يــتــجــاوز عــدد الــاعــبــني الــذيــن يتقاضون 
نفس األجــر 24 العبًا خــال املــوســم املاضي، 
إذ ســجــل ذلــــك ارتـــفـــاعـــا نــســبــتــه 25 بــاملــائــة. 
ــالـــي لـــأنـــديـــة املــحــتــرفــة  وحـــســـب الــتــقــريــر املـ
العمومية  الجمعية  والــذي تم تقديمه خال 
مستوى  يــتــراوح  املحترفة،  للرابطة  العادية 
رواتب الاعبني ما بني مليون دينار )حوالي 
أميركي( وأكثر من 3 مايني  آالف دوالر   10
بــالــنــســبــة  دوالر(  ــــف  ألـ  30 )حــــوالــــي  ــنــــار  ديــ
الــدرجــة  دوري  فــي  ينشطون  الــذيــن  لاعبني 
ــى. وبــحــســب الــتــقــريــر نــفــســه، فــــإن 142  ــ األولــ
الــدرجــة  فــي دوري  باملائة  العــبــا يمثلون 36 
األولــى هذا املوسم، يتقاضون مليون دينار 
ــم املـــاضـــي  ــوســ مـــقـــابـــل 40 بـــاملـــائـــة خـــــال املــ

)2017-2018(، أي بتراجع قدره 11 باملائة.
الدرجة  أجــور العبي دوري  ترتيب  ويــتــوزع 
 112 التالي:  النحو  على  للمحترفني  األولـــى 
العــبــًا يــتــقــاضــون مــا بــني 1.5 مــلــيــون ديــنــار 
دينار  مليون  و2.5  دوالر(  ألــف   15 )حــوالــي 
)حوالي 25 ألف دوالر(، أي بنسبة 28 باملائة 
الــدوري، بينما يتقاضى  من إجمالي العبي 
مــلــيــون   2.5 بــــني  ــا  مــ بـــاملـــائـــة(   7( العـــبـــا   29
و3 مــايــني ديـــنـــار، مــقــابــل 19 العــبــا املــوســم 

املاضي، أي بارتفاع يقّدر بـ 52 باملائة.
ــا يــتــعــلــق بــــــــدوري الـــــدرجـــــة الــثــانــيــة  ــمـ ــيـ وفـ
للمحترفني الذي يضم أيضا 16 فريقا، فإن 
أعــلــى أجــر شــهــري يــتــراوح مــا بــني 2 مليون 
فــإن تقرير  املــقــابــل،  و2.5 مليون ديــنــار. فــي 
رابـــطـــة الــــــدوري كــشــف أن مــعــظــم األجـــــور ال 
تـــتـــجـــاوز مـــلـــيـــون ديــــنــــار، بــيــنــمــا يــتــقــاضــى 
العــبــان فــقــط مــا بــني مــلــيــونــني و2.5 مليون 
ديــنــار، مــقــابــل خمسة العــبــني خـــال املــوســم 
بينما  ــة،  ــائـ ــاملـ بـ  60- بـــتـــراجـــع  أي  ــي،  ــاضــ املــ
ما  يتراوح  راتبا شهريا  يتقاضى 25 العبا 
بــني 1.5 مــلــيــون و2 مــلــيــون ديـــنـــار، مسّجا 
ارتــفــاعــا يـــقـــّدر بــنــســبــة 56 بــاملــائــة، كـــون 16 
ــوا يـــتـــقـــاضـــون نـــفـــس األجــــــر فــي  ــانــ العـــبـــا كــ

املوسم املنصرم.
وفــيــمــا يــخــص الـــاعـــبـــني الـــذيـــن يــتــقــاضــون 
يــقــّدر بمليون ديــنــار، فقد بلغ  راتــبــا شهريا 

رؤساء أندية ال يتوانون 
أيضًا عن صرف مبالغ 

لـ»شراء المباريات«

العبون كثر دون المستوى برواتب باهظة )توني كارومبا/فرانس برس(

بواقع  قياسيا،  املوسم مستوى  هــذا  عددهم 
311 العبا، مقابل 189 العبا فقط في املوسم 

املاضي، أي بزيادة قدرها 64 باملائة.
وكان االتحاد الجزائري لكرة القادم قام، في 
شــهــر مــــــارس/آذار املـــاضـــي، بــإجــبــار نـــوادي 
الدوري على االلتزام بقوانني االتحاد الدولي 
)املــادة 17  الجزائري  للعبة )فيفا( واالتحاد 
من القانون األساسي(، فيما يتعلق بحقوق 
ــبـــان،  ــكـــويـــن الــــاعــــبــــني الـــشـ وتـــعـــويـــضـــات تـ
ومنحة التضامن، حفاظا على حقوق األندية 
ــذا الــــصــــدد، فــقــد  ــ ــــي هـ املـــكـــّونـــة لـــاعـــبـــني. وفـ
تقاضى نادي بارادو، اململوك لرئيس اتحاد 
الكرة الجزائري خير الدين زطشي، مبلغ 10 
مايني و800 ألــف ديــنــار )حــوالــي 110 آالف 

أخـــرى فــي »شــــراء املــبــاريــات«، مثلما صــرح 
بــه أخــيــرا رئــيــس فــريــق اتــحــاد عــنــابــة، عبد 
ــــي بـــرنـــامـــج  ــم، الـــــــذي قـــــــال، فـ ــ ــيـ ــ ــبــــاســــط زعـ الــ
ــوالــــي 700 ألـــف  تـــلـــفـــزيـــونـــي، إنـــــه صـــــرف حــ
ــل تــمــكــني فــريــقــه من   دوالر أمـــيـــركـــي مـــن أجــ
الصعود من الدرجة الثالثة إلى الثانية في 

املوسم املاضي.
وفي ظل األزمة االقتصادية التي تعاني منها 
ألقت بظالها  والتي  5 ســنــوات،  الباد منذ 
على أنــديــة الـــدوري التي تعيش أصــا على 
الحكومية  والـــشـــركـــات  املــؤســســات  إعـــانـــات 
والخاصة رغم انخراط هذه األندية في نظام 
االحتراف منذ 9 سنوات، قام رؤساء األندية 
قـــبـــل 4 ســــنــــوات بــتــقــديــم مـــقـــتـــرح لــتــســقــيــف 

لفائدة  تكوين  كتعويضات  أميركي(،  دوالر 
ثمانية العبني تم تحويلهم إلى أندية أخرى 
فــي الــــدوري الــجــزائــري، وبــلــغ املــقــابــل املالي 
ــالــــي الــــخــــاص بـــتـــعـــويـــضـــات تــكــويــن  ــمــ اإلجــ
الاعبني 11 مليونا و200 ألف دينار، بينما 
يجري العمل حاليا على تسوية وضعية 18 
أندية أخرى  إلــى  تم تحويلهم  آخرين  العبا 
في الدوري، وتم تكوينهم في وداد تلمسان، 
اتحاد حجوط، اتحاد الشاوية، نادي بارادو، 

شباب أهلي البرج وشبيبة القبائل.
ــزائــــري عـــلـــى طــرفــي  ويـــعـــيـــش الــــــــدوري الــــجــ
نقيض، فبينما يتسابق رؤســاء األندية في 
ــــاوات مــرتــفــعــة لــاعــبــني،  ــــب وعــ صـــرف رواتـ
فــإنــهــم ال يــتــوانــون أيــضــا عــن صـــرف مبالغ 

)وضع سقف( أجور الاعبني، بهدف تقليص 
األعـــبـــاء، إال أن املــفــاجــأة كــانــت صـــادمـــة، إذ 
 بــعــد قــيــام االتــحــاد ورابــطــة الــــدوري بــإعــداد 
مشروع لتسقيف األجور، كان رؤساء األندية 
أول من خرق االتفاق، بعد أن فّضلوا الدخول 
فــــي ســـبـــاق مـــفـــتـــوح لــلــتــهــافــت عـــلـــى الــظــفــر 

بأحسن الاعبني.
وبـــني كــل أنــديــة الـــــدوري الـــجـــزائـــري، يشّكل 
نادي بارادو االستثناء على كل املستويات، 
فــهــو يعتمد بــشــكــل أســاســي عــلــى الــاعــبــني 
إدارة  أن  كــمــا  أكـــاديـــمـــيـــتـــه.  مـــن  املــتــخــرجــني 
النادي ال تدفع رواتــب خرافية ألبــرز العبي 
الــفــريــق، على غـــرار هـــداف الــنــادي والـــدوري 
برصيد 19 هدفا، زكريا نعيجي، الذي ينال 

أميركي،  دوالر   500 يتعدى  ال  أجــرا شهريا 
واملنتخب  الفريق  فــي  زميله  يــنــال  ال  بينما 
ــوداوي،  الــجــزائــري، الــشــاب املــتــألــق هــشــام بــ
أكــثــر مــن 300 دوالر. وفــضــا عــن ذلـــك، يعد 
ــارادو الــفــريــق الــوحــيــد تقريبا الــذي  نـــادي بــ
يقّدم كرة جميلة وممتعة، جّسدت تألقه في 
الدوري، إذ يحتل الوصافة، من دون الحاجة 
إلـــى صـــرف أمــــوال خــيــالــيــة عــلــى غــــرار باقي 
األنـــديـــة. كــمــا بـــرز بـــــارادو أيــضــا فـــي األربـــع 
»إنـــتـــاجـــه« عــــدة العــبــني  ســـنـــوات األخـــيـــرة بــــ
متميزين قام بتسويقهم خارجيا، على غرار 
رامــــي بــن ســبــعــيــنــي، مــدافــع ريـــن الــفــرنــســي، 
أيمن  الصاعد يوسف عطال، ظهير  والنجم 

نادي نيس الفرنسي، وغيرهما.
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حسين غازي

ــــدوري اإلنــكــلــيــزي  انــتــهــت رحــلــة الــ
الجماهير  عــاشــت  بعدما  املــمــتــاز، 
ــًا بني  ــافـ ــول الـــعـــالـــم مــوســمــا حـ حــ
مــانــشــســتــر ســيــتــي ولـــيـــفـــربـــول، كــــان خــتــامــه 
يدربه  الــذي  السماوي  األزرق  للفريق  ُمفرحا 

اإلسباني املحنك جوسيب غوارديوال.

قصة منافسة وتبادل مراكز
الحلم مرة أخرى ضاع على ليفربول. الفريق 
لم تنجح مــرة جديدة في  األحمر وجماهيره 
تحقيق لقب الدوري اإلنكليزي املمتاز، الغائب 
قبل  أي   ،1990-1989 منذ موسم  الخزائن  عن 
انطاق مسابقة البريمييرليغ املعروفة حاليا 

منذ عام 1992.
للنقطة  بوصوله  مميزًا  رقما  حقق  ليفربول 
ــــدوري لــفــتــرة مــن الــزمــن  97، بــعــدمــا تــصــدر الـ
وكـــان مــتــقــدمــا عــلــى الــســيــتــي بــفــارق 7 نــقــاط، 
قبل أن يعود فريق غوارديوال وُيقّلص الفارق، 
فباتت املنافسة بينهما كالقط والفأر، تتبدل 
 جولة، 

ّ
الصدارة من فريق آلخر مع كل يوٍم وكل

وفـــي نــهــايــة األمـــر شـــاء الــقــدر والــعــمــل الــجــاد 
لــلــســيــتــي أن يــحــقــق األخـــيـــر الــلــقــب الـــســـادس 
والثاني تواليا بالوصول للنقطة 98. صحيح 

السيتي
بطل إنكلترا

الثانية  للمرة  الممتاز  اإلنكليزي  الدوري  بلقب  سيتي  مانشستر  نادي  ُتّوج 
على التوالي والسادسة في تاريخه بعدما حقق فوزًا كبيرًا في الجولة 
الثامنة والثالثين، وربح ضد برايتون بأربعة أهداٍف لواحد، فيما حّل ليفربول 

ثانيًا بعدما فاز هو اآلخر على وولفرهامبتون

3031
رياضة

تقرير

أن ليفربول لم يخسر ســوى مــرة واحــدة هذا 
املوسم في الدوري، لكنها كانت كافية لتحرمه 
اللقب، وكانت الهزيمة أمام مانشستر سيتي 
بهدفني لواحد في ملعب االتحاد، تلك املباراة 
ســتــبــقــى فـــي ذاكـــــرة جــمــيــع جــمــاهــيــر الـــريـــدز، 

خاصة أن الحلم كاد أن يغدو حقيقة.
ال ُيمكن إغفال ما قام به املدرب األملاني يورغن 
كــلــوب هــذا املــوســم مــع لــيــفــربــول: اســتــطــاع أن 
الدفاعي  الصعيد  األفضل على  الفريق  يكون 
بتلقي شباك حارسه أليسون بيكر 22 هدفا، 
البرازيلي  أقل بهدٍف واحــد عن مواطنه  وهو 
إدريسون حارس السيتي الذي تلقى 23 هدفا، 
مــع الــعــلــم أن كتيبة اإلســبــانــي كــانــت األقـــوى 

على الصعيد الهجومي برصيد 95 هدفا.

أرقاٌم قياسية
باللقب ظهرت  مانشستر سيتي  تتويج  بعد 

العديد من األرقام التي يجب التوقف عندها، 
مــنــهــا خــاصــة بــاإلســبــانــي غــــوارديــــوال، الـــذي 
بـــات أول مــــدرب يــفــوز بــلــقــب أحـــد الـــدوريـــات 
إذ سبق  التوالي،  مــرة على  الكبرى ألكثر من 
لــه أن تـــوج مــع بــرشــلــونــة وفــعــلــهــا مــع بــايــرن 
ميونخ في الدوري األملاني ومن ثم في إنكلترا 
بعدما حقق اللقب املوسم املاضي حني كسب 
أنــه وصــل للقب السادس  العلم  30 نقطة، مع 
والــعــشــريــن فــي مسيرته كــمــدرب. وبـــات بيب 
أيـــضـــا ثـــالـــث مـــــدرب فـــي الـــــــدوري اإلنــكــلــيــزي 
املمتاز يحصد اللقب في موسمني متتاليني، 
بــعــد الــســيــر ألــيــكــس فــيــرغــســون، والــبــرتــغــالــي 
الــدوري  أنــه حقق لقب  جوزيه مورينيو، كما 
رقم 8 خال 10 مواسم في مختلف املسابقات. 
ُيثبت للجميع منذ  أن  واســتــطــاع غــوارديــوال 
وصوله إلنكلترا أنه قادٌر على اللعب بأسلوبه 
وطــريــقــتــه الــخــاصــة الــتــي كـــان الــبــعــض يؤكد 
أنها لن تنجح هناك في ظل أسلوب اللعب في 
البريمييرليغ، لكن اإلسباني خالف التوقعات 
العديد  على  تفوق  بعدما  لقبا جديدًا  وحقق 
من الخصوم وكان القوة األولى على الصعيد 

الهجومي بتسجيل العبيه 95 هدفا.
من جانب آخر انضم العب السيتي، البلجيكي 
فينسينت كــومــبــانــي إلـــى قــائــمــة أكــثــر الــقــادة 
تــتــويــجــا بــالــبــطــولــة، مــتــســاويــا مـــع روي كني 
قائد اليونايتد السابق بأربعة ألقاب، وخلف 
جـــــون تـــيـــري قـــائـــد تــشــلــســي املــــعــــتــــزل، الــــذي 
ــــوج بــخــمــس بــــطــــوالت. ونـــخـــتـــم مــــع الــنــجــم  تـ
الجزائري ريــاض محرز، الــذي بات أول العب 
مع  مــرتــني  البريمييرليغ  بــلــقــب  يــفــوز  عــربــي 
فريقني مختلفني، وذلك بعدما ساهم في أهم 
وصناعته  هــدفــا  بتسجيله  بــاملــوســم  مــبــاراة 
ــبـــدالء في  آلخــــر. وكــــان مــحــرز حــبــيــس دّكــــة الـ
بعدما  األخــيــرة،  الفترة  في  مانشستر سيتي 
خــرج فــي العديد مــن املــبــاريــات مــن حسابات 
املــدرب غــوارديــوال، لكن األخير فاجأ الجميع 
باالعتماد على الجزائري في مباراة اعتبرها 

كثٌر األهم.
وظــهــر مــحــرز فــي الــوقــت املــنــاســب فــي مــبــاراة 
السيتي وبــرايــتــون، وهــو الــذي سجل العديد 
من األهـــداف الحاسمة خــال هــذا املــوســم، مع 
العلم أن بعضهم يتحدث عن إمكانية رحيله 
باللعب  رغبته   

ّ
ظــل في  الحالي  املوسم  نهاية 

أساسيا. ورفـــع  محرز رصــيــده إلــى 7 أهــداف 
ــدوري املـــحـــلـــي مـــقـــابـــل 4  ــ ــالـ ــ فــــي 27 مــــبــــاراة بـ
الذي  الهدف  يعتبر  بينما  حاسمة،  تمريرات 
ســجــلــه الـــرقـــم 11 هــــذا املـــوســـم فـــي 43 بــكــافــة 
املسابقات. ُيذكر أن السيتي ومحرز أمامهما 
فرصة إلضافة لقب جديد األسبوع املقبل في 

كأس االتحاد اإلنكليزي.

أفريقيا حاضرة في إنكلترا
أغــويــرو  سيرجيو  األرجنتيني  النجم  احــتــل 
الثاني  مهاجم نــادي مانشستر سيتي املركز 
في قائمة الهدافني بعدما سجل 21 هدفا في 

G G

بيب غوارديوال حقق 
لقب الدوري الثامن في 

عشرة مواسم

كوكي: أتمنى أن يصنع غريزمان التاريخ مع أتلتيكو مدريد
»كوكي«، العب  ريسوريكسيون  أجــاب خورخي 
أتلتيكو مــدريــد، بعد ســؤالــه حــول مصير زميله 
الفرنسي أنطوان غريزمان بأنه يتمنى أن يصنع 
زمــيــلــه الــتــاريــخ فـــي األتــلــتــي. وقــــال الـــاعـــب بعد 
»غــريــزمــان   :)1-1( إشبيلية  أمـــام  فــريــقــه  مــبــاراة 
أظــهــر املــســتــوى الــــذي يــجــب أن يــكــون عــلــيــه من 
يلعب »لألتلتي«. نأمل أن يستمر بنفس حماسه 
فعل  كما  مدريد  أتلتيكو  في  التاريخ  وأن يصنع 
فرناندو توريس وقت مشاركته وأن يحظى بمثل 
ما حظي به غودين اليوم، حينما يأتي اليوم الذي 
سيرجل فيه«. وبعد انتهاء املوسم الذي حقق فيه 
»الــروخــيــبــانــكــوس« وصــافــة الــــدوري اإلســبــانــي 
»لقد كان  أكــد كوكي:  األوروبـــي،  السوبر  وبطولة 
األوروبـــي على حساب  السوبر  أن تحرز بطولة  ليس سهًا  للغاية ألنــه  موسمًا صعبًا 
ريال مدريد وأيضًا أن تنهي مسابقة »الليغا« في الوصافة خلف برشلونة ومتفوقًا على 

الفريق امللكي«.

البيروفي باولو غيريرو يُسجل هدفه رقم 100
احتفل املهاجم البيروفي املخضرم، باولو غيريرو، الذي سجل هدفا في االنتصار الذي 
في  رقــم 100  الــهــدف  إلــى  )3-1(، بوصوله  كــروزيــرو  إنترناسيونال على  فريقه  حققه 
بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم، الذي يحترف في أنديته منذ عام 2012. وجاء هدف 
غيريرو في الجولة الرابعة من املسابقة وفي الدقيقة 56 من مباراة فريقه ضد كروزيرو 
الفريق  البرازيلية،  أليغري  بورتو  مدينة  في  إنترناسيونال  ريــو، معقل  بيرا  ملعب  على 
الذي يلعب في صفوفه منذ إبريل/نيسان املاضي، وذلك بعد انتهاء عقوبة موقعة عليه 
اللعب بسبب املنشطات. وكــان املهاجم املولود قبل 35 عاما احترف في  بالحرمان من 
املاعب البرازيلية في عام 2012 بعد قضائه عشر سنوات في منافسات »البوندسليغا« 
األملانية، حيُث احترف فيها بصفوف بايرن ميونخ وهامبورغ، وسجل معهما 113 هدفًا. 
وكان أول فريق يحترف معه البرازيل هو كورينثيانز، الذي ُتوج معه في 2012 بمونديال 

األندية حينما سجل هدف الفوز ضد تشيلسي اإلنكليزي في النهائي.

لينارد وماكولم يقودان تورونتو 
وبورتالند إلى نهائي المنطقتين

ــورز نــهــائــي املــنــطــقــة  ــتــ ــ بــلــغ فــريــقــا تـــورونـــتـــو راب
األمـــيـــركـــي  الـــســـلـــة  كــــــرة  ــــي دوري  فـ الـــشـــرقـــيـــة 
لــلــمــحــتــرفــن بــفــضــل ســلــة قــاتــلــة لــنــجــمــه كــاوهــي 
فــيــادلــفــيــا سفنتي سيكسرز  فــي ســلــة  لــيــنــارد 
أكمل  بينما  الــفــريــقــن،  بــن  الفاصلة  املــبــاراة  فــي 
بــورتــانــد تـــرايـــل بـــايـــزرز عــقــد نــهــائــي املنطقة 
الغربية على حساب دينفر ناغتس بفضل سي 
جاي ماكولم. وفي مباراتي الدور نصف النهائي 
تورونتو  فريقه  لينارد  منح  املنطقتن،  مــن  لكل 
الــفــوز  لــنــهــائــي الــشــرقــيــة بتسجيله ســلــة  الــتــأهــل 
السابعة  املــبــاراة  نهاية  عند صــافــرة   )90 -  92(
الفاصلة ضد ضيفه فيادلفيا، لياقي ميلووكي 
املنطقة  الــذي كان قد حسم تأهله سابقا على حساب بوسطن سلتيكس. وفي  باكس 
الغربية، انتزع بورتاند ترايل بايزرز بطاقة النهائي، بفوزه في املباراة السابعة الفاصلة 
على ضيفه دينفر ناغتس )100 - 96(، لياقي بطل املوسمن املاضين غولدن ستايت 

ووريرز الذي كان قد تأهل على حساب هيوسنت روكتس.

بطولة مصر: الداخلية ثاني الهابطين 
واستقالة مدربه عبد العال

قبل مرحلتن من  النجوم  بعد  األولــى  الدرجة  إلــى  الهابطن  ثاني  الداخلية  أمسى فريق 
الزمالك )2 - 1( على ملعب  أمــام ضيفه  الــقــدم، بخسارته  لكرة  الـــدوري املصري  نهاية 
بيتروسبورت في املرحلة الثانية والثاثن. وسجل محمود اليزيد )61( هدف الداخلية، 
وأهدر له ركلة جزاء أيضًا )78(، فيما سجل محمود عبد املنعم »كهربا« )19( ويوسف 
إلــى 66 نقطة من 29 مباراة،  الــذي رفــع رصيده  الزمالك  »أوبــامــا« )73( هدفي  إبراهيم 
مقلصًا الفارق مع األهلي املتصدر وحامل اللقب الذي لعب مباريات أكثر، إلى أربع نقاط.

لتنطلق   ،2008/2007 مــوســم  فـــي  صــفــوفــهــا  إلـــى  الـــقـــدوم 
الذي خاض 91  للمدافع دييغو غودين،  املسيرة االحترافية 
املحلية  الــبــطــوالت  أهـــداف فــي جميع  مــبــاراة سجل فيها 4 
والـــقـــاريـــة، مـــا جــعــل أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد يـــســـارع إلـــى الــتــعــاقــد 
مسيرته  غودين  دييغو  أنهى  حافلة،  مواسم   8 وبعد  معه. 
أقامته  كبير  بحفل  مــدريــد،  أتلتيكو  نـــادي  مــع  االحــتــرافــيــة 
اإلدارة ورفاقه والجماهير، بعدما انتقل إلى صفوف الفريق 
في موسم 2011/2010 قادمًا من فياريال، ليخوض بعدها 
مع الروخيبانكوس 388 مباراة، حقق فيها 8 ألقاب، خال 

تسعة مواسم متتالية قضاها هناك. 
ــــدوري اإلســبــانــي فــي 2014،  ـــ33 عــامــًا، لقب ال وحــقــق ابــن الـ
اإلسباني  السوبر  وكــأس   ،2013 في  إسبانيا  ملك  وكــأس 
في 2014، باإلضافة إلــى لقب الــدوري األوروبـــي في عامي 
فــي ثاث  األوروبــــي  السوبر  نيله كــأس  مــع  2012 و2018، 

مناسبات أعوام 2010 و2012 و2018. تميز األوروغواياني 
مع أتلتيكو مدريد بالتضحية والجهد الكبير والحماس في 
املــبــاريــات، مما جعله أحــد األعــمــدة األســاســيــة فــي تشكيلة 
تناسبه  خــال  مــن  سيميوني،  دييغو  األرجنتيني  املـــدرب 
مع خطط املدير الفني، ليشارك غودين مع فريقه بتسجيل 
األهــــداف الــتــي وصــلــت إلــى 27 هــدفــًا، خــال مسيرته، كان 
فــي شباك  الــتــعــادل  هــدف  فــي 2014، عندما سجل  أهمها 
الدوري اإلسباني  الروخيبانكوس بطولة  برشلونة وأهدى 
لــكــرة الــقــدم. وســاهــم املــدافــع فــي وصـــول فريقه إلــى نهائي 
دوري أبطال أوروبا في مناسبتن خال السنوات املاضية، 
وكاد يمنح أتلتيكو مدريد اللقب لفريقه، بعدما سجل هدف 
أمــام ريــال مدريد بموسم 2014/2013،  النهائي  التقدم في 
لكن سيرجيو راموس سجل هدف التعادل، الذي مهد لفوز 

للملكي باللقب. 

قتيبة خطيب

أحب الطفل الصغير دييغو غودين كرة القدم منذ أن أصبح 
لكنه كاد يموت غريقًا، بعدما وقع في  يمشي على قدميه، 
وقوته  إصـــراره  لكن  األســمــاك،  محاولته صيد  أثــنــاء  النهر 
بــمــفــرده مــن دون مــســاعــدة أحــد نحو  إلــى السباحة  دفعته 
الــضــفــة، وســط دهــشــة عائلته الــتــي شــاهــدت مــا حـــدث. ُولــد 
غودين في مدينة روســاريــو األوروغــوانــيــة، في 16 فبراير/

شباط عام 1986، ليبدأ مسيرته االحترافية مع فريق مدينته 
في موسم 2004/2003، فخاض معه 63 مباراة سجل فيها 
6 أهداف، على الرغم من كونه قلب دفاع، ليلفت أنظار إدارة 
ناسيونال مونتيفيديو إليه، ليرحل إلى صفوفه ويلعب معه 

26 مواجهة من دون تسجيل أي هدف. 
طلبت إدارة نادي فياريال اإلسباني من املدافع األوروغواياني 

دييغو غوديـن

على هامش الحدث

ساهم غودين في 
وصول أتلتيكو 

مدريد إلى نهائي 
دوري أبطال أوروبا 
في مناسبتين خالل 
السنوات الماضية، 

لكنه لم يتوج 
باللقب

فرحة العبي 
السيتي باللقب 
السادس في 
تاريخهم 
والثاني على 
)Getty( التوالي

أما  ثانيًا.  ليفربول  وحّل  اإلنكليزي  الــدوري  لقب  سيتي  مانشستر  حصد 
نادي  احتل  فقد  األوروبية،  بالمقاعد  الخاصة  المنافسة  صعيد  على 
سيتي  ليستر  مع  تعادله  بعد  نقطة   72 برصيد  الثالث  المركز  تشلسي 
مستغًال تعادل توتنهام بهدفين لمثلهما أمام إيفرتون، ليحتّل فريق 
العاصمة المركز الرابع برصيد 71 نقطة. وفشل أرسنال في احتالل أحد 
 70 برصيد  الخامسة  المرتبة  في  جاء  بعدما  األولــى،  األربعة  المراكز 

نقطة على الرغم من فوزه على حساب بيرنلي.

المقاعد األوروبية

وجه رياضي

 بعد ثاثة 
ّ

أنــه فعليا حــل العلم  مــع  املسابقة، 
 مــن املصري 

ّ
العــبــني تــفــوقــوا عليه. وتـــّوج كــل

مــحــمــد صـــــاح وزمـــيـــلـــه فــــي فـــريـــق لــيــفــربــول 
الــســنــغــالــي ســـاديـــو مـــانـــي والـــغـــابـــونـــي بيير 
إيــمــريــك أوبــامــيــانــغ بــجــائــزة الـــهـــداف بعدما 
 العــــب 22 هـــدفـــا، مــؤكــديــن مــعــا أن 

ّ
ســجــل كــــل

الــقــارة األفريقية بــات لها شــأن فــي عــالــم كرة 

العبني أفارقة ينافسون على الجوائز الفردية، 
في الدوري اإلنكليزي وحتى الترشح لجائزة 
النجم  العالم كما حصل مع  أفضل العــب في 
ــــي، حــني  ــــاضـ ــم املـ املــــصــــري صـــــاح فــــي املــــوســ
نافس كّا من البرتغالي كريستيانو رونالدو 

والكرواتي لوكا مودريتش.
وكــان أوباميانغ قــد عــاش تحت ضغط كبير 

القدم األوروبية، بعكس ما كان عليه الحال في 
السابق. وكــان الاعبون األفــارقــة في السابق 
حــاضــريــن فــي أوروبــــا لكن بنسبة أقـــل، فكان 
عــلــى ســبــيــل املـــثـــال صــامــويــل إيــتــو وديــديــيــه 
دروغـــبـــا ويـــايـــا تـــوريـــه األبـــــرز ربـــمـــا وقــبــلــهــم 
جـــورج ويـــاه وبــعــض الــاعــبــني اآلخــريــن، لكن 
ــدًا إيــجــاد  ــن الــســهــل جــ ــن، مـ ــراهــ ــوقـــت الــ فـــي الـ

ــــن بـــروســـيـــا  ــا مـ ــ ــادمـ ــ حـــــني وصــــــل ألرســـــنـــــال قـ
 ،2018-2017 موسم  منتصف  فــي  دورتــمــونــد 
لكنه أظهر في املوسم الحالي مستوى مميزًا، 
بعدما سجل 31 هدفا في 50 مباراة في كافة 
املسابقات، وساهم في وصول فريقه لنهائي 
الـــدوري األوروبــــي، بينما قــاد صــاح وماني 

ليفربول كذلك لنهائي دوري أبطال أوروبا.

احتفل املصري محمد صاح العب ليفربول مع زوجته ماغي وابنته مكة بنيله الحذاء 
الذهبي ألفضل هداف في الدوري اإلنكليزي لكرة القدم، وإن تشاركه هذه املرة مع العَبن 
آخرين، بعد الفوز على وولفرهامبتون 2-صفر في املرحلة األخيرة. واحتفل صاح على 
أرض امللعب بالحذاء الذهبي بعد تسجيله 22 هدفًا، بالتساوي مع زميله في ليفربول، 
السنغالي ساديو مانيه، ومهاجم أرسنال الغابوني بيار أوباميانغ. ورافقت صاح على 
أرض امللعب زوجته وابنته التي حظيت، كما العام املاضي، بتشجيع جمهور ملعب أنفيلد 

عندما جرت بالكرة بمفردها على العشب األخضر وسجلت هدفًا.

صورة في خبر

ابنة صالح تخطف األضواء
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