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وّدع الحارس 
المخضرم 
البرازيلي جوليو 
سيزار المالعب 
ومسيرته 
الحافلة 
باإلنجازات معلنًا 
اعتزاله للعب 
رسميًا بعد فترة 
قضاها في 
فريق فالمنغو. 
وعقب نهاية 
المباراة أمام 
أميركا مينيرو 
بنتيجة 2-0 في 
الجولة الثانية 
من الدوري 
البرازيلي لكرة 
القدم، اتجه 
صاحب الـ38 عامًا 
إلى الجماهير 
على ملعب 
»ماراكانا« متأثرًا 
بهذه اللحظة 
إلى جانب عائلته، 
ليعانقه زمالؤه 
على إثر ذلك، 
وسط هتاف 
المشجعين 
باسمه.

)Getty/سيزار تألق لسنواٍت طويلة مع إنتر ميالن )بودا مينديز

وداعًا جوليو سيزار

عاد املالكم البريطاني أمير خان لحلبة املالكمة 
بعد غياب عامني ليفوز على خصمه فيل لو 

غريكو بضربة قاضية بعد 40 ثانية فقط وسط 
ذهول الجميع. وأجبر خان )31 عامًا( منافسه 

على السقوط في الحلبة بعد 18 ثانية، لكنه 
نهض سريعًا وحاول التصدي للكمات القوية، 

لكن البطل العاملي مرتني انقض عليه بوابل من 
اللكمات املتتالية ليسقطه مجددًا منهيًا النزال 

قبل مرور دقيقة واحدة على األقل.

تعادل جودوي كروز الوصيف أمام مضيفه 
بانفيلد بهدف ملثله في إطار منافسات 

الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري 
األرجنتيني املمتاز لكرة القدم، ليترك الفرصة 
سانحة أمام بوكا جونيورز صاحب الصدارة 

لتوسيع الفارق بينهما واالقتراب من التتويج 
باللقب املحلي. وتقدم أصحاب األرض عبر إينزو 
كالينسكي )د.49(، بينما أدرك الضيوف التعادل 

بهدف حمل توقيع فيكتوريو راميس )د.71(.

استعد روما بأفضل طريقه ملا ينتظره الثالثاء 
أمام ليفربول اإلنكليزي في ذهاب نصف نهائي 

دوري األبطال، وذلك بفوزه الكبير على ضيفه 
املتواضع سبال 3-صفر في املرحلة 34 من الدوري 

اإليطالي. وأنهى نادي العاصمة الشوط األول 
متقدمًا بهدف هدية سجله املدافع فرانشيسكو 

فيكاري في مرماه عن طريق الخطأ، وفي 
الشوط الثاني سجل البلجيكي راديا ناينغوالن 
والتشيكي باتريك شيك الهدفني الثاني والثالث.

أمير خان 
يفوز بضربة قاضية 

خالل 40 ثانية

تعادل جودوي 
كروز يُقرب بوكا 

من اللقب

روما يستعد
لموقعة ليفربول 

بأفضل طريقة
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رغبة ليفاندوفسكي
في االنتقال قد 

تلعب دورًا مهمًا

دورتموند يكتسح باير ليفركوزن
على  نظيفة  برباعية  ليفركوزن  بــايــر  ضيفه  دروتــمــونــد  بــروســيــا  اكتسح 
ملعب »سيغنال إيدونا بــارك«، في الجولة الـ31 للدوري األملاني لكرة القدم، 
مبكرًا  فستفاليا  أســود  تقدم  الترتيب.  لجدول  الثالث  املركز  منه  ليستعيد 
 بهدف من توقيع الجناح اإلنكليزي الشاب غادون سانشو )د.13(، قبل أن 
يضيع ماركو ريوس فرصة مضاعفة النتيجة في املنعطف األخير بإهداره 
ركــلــة جـــزاء احتسبت ألصــحــاب األرض، بــعــد أن نــجــح حـــارس الــــزوار من 

إبعادها )د.37(.
وفي الشوط الثاني، نجح ريوس في هز شباك الضيوف هذه املرة وتسجيل 
الغلة  فيليب  ماكسيميليان  املهاجم  زميله  زاد  ثــم  )د.55(،  األهـــداف  ثــانــي 
)د.63(، قبل أن يوقع ريوس مرة أخرى على هدفه الشخصي الثاني والرابع 
لفريقه )د.79(. وبهذا االنتصار الكبير، رفع دورتموند رصيده إلى 54 نقطة 
استعاد بها املركز الثالث لجدول البوندسليغا من ليفركوزن الذي تراجع إلى 

املرتبة الرابعة، بعدما تجمد رصيده عند 51 نقطة.

ميالن يسقط بشكل مفاجئ أمام بينيفينتو
حقق فريق بينيفينتو- متذيل الترتيب- مفاجأة من العيار الثقيل، بعد فوزه 
ملعب )سان  احتضنها  التي  املــبــاراة  في  نظيف،  بهدف  على مضيفه ميالن 
سيرو(، ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الــدوري اإليطالي لكرة القدم 
)السيري آ(. وسجل هدف اللقاء الوحيد املهاجم بيترو ليميلو في الدقيقة )29( 
من زمن الشوط األول. وفي الدقيقة )80( حصل مهاجم بينيفينتو، املالي شيخ 
دياباتي، على البطاقة الصفراء الثانية له ليطرد من املباراة ويضطر فريقه للعب 
منقوصًا في آخر عشر دقائق من أحداث اللقاء. وبذلك الفوز، رفع بينيفينتو 
رصيده من النقاط إلى 17 نقطة في املركز األخير، فيما تجمد رصيد ميالن 

عند 54 نقطة.

ساسولو يُسقط فيورنتينا بهدف بدون مقابل
التي  املــبــاراة  فــي  نظيف،  بهدف  فيورنتينا  على ضيفه  فريق ساسولو  فــاز 
الــدوري  بطولة  مــن  الــــ34  الجولة  منافسات  )مــابــي(، ضمن  ملعب  احتضنها 
اإليطالي لكرة القدم »السيري آ«. شهدت املباراة حالة طرد مبكرة لالعب وسط 
في  لــه  الثانية  الصفراء  البطاقة  على  بعدما حصل  دابـــو،  بــرايــان  فيورنتينا، 
الدقيقة )30( من زمن الشوط األول. وأحرز هدف اللقاء الوحيد الالعب ماتيو 
بوليتانو في )د.41(. وكانت تلك الهزيمة هي الثانية على التوالي لفيورنتينا، 
بعد هزيمته في الجولة املاضية أمام التسيو بنتيجة )4-3(. وبذلك الفوز، رفع 
ساسولو رصيده من النقاط إلى 37 نقطة في املركز الـ13، فيما تجمد رصيد 

فيورنتينا عند 51 نقطة في املركز الـ9.

موناكو يخسر أمام غانغون بثالثية
تجّرع موناكو الخسارة الثانية على التوالي في »الليغ آ«، بعدما سقط بشكل 
مفاجئ خارج قواعده أمام غانغون بنتيجة )3-1(، ضمن الجولة الـ34 بدوري 
فريق  »دو رودورو«، وجــد  ملعب  القدم. وعلى  لكرة  الفرنسي  األولــى  الدرجة 
اإلمــارة نفسه منقوصا من العب منذ الدقيقة 21 بعد طرد املدافع البرازيلي 
مباشرة  بعدها  ليسجل  مباشرة،  حمراء  ببطاقة  جيسوس  دي  جيمرسون 
صاحب األرض هدف التقدم بقدم جيمي برياند من عالمة الجزاء. ثم أضاف 
إيتيان ديدوت الهدف الثاني لغانغون في الدقيقة 34. وفي الشوط الثاني، اختتم 
ماركوس تورام ثالثية أصحاب الضيافة بعد دقيقتني من بداية الشوط. بينما 
تكّفل أملامي توري بتسجيل هدف حفظ ماء وجه حامل اللقب في الدقيقة 63. 

وفاز أميان على ستراسبورغ بثنائية نظيفة على ملعب »ليكورن«.
سجل أصحاب األرض هدفًا في كل شوط، إذ أنهوا الشوط األول متقدمني 
الشوط.  من  األخيرة  الدقيقة  في  مونكوندوي،  توماس  توقيع  بهدف حمل 
وفي النصف الثاني، عزز هاريسون مانزاال من هذا التقدم بالهدف الثاني 

في الدقيقة 79.

كشفت تــقــاريــر إخــبــاريــة أن مــهــاجــم بــايــرن 
ليفاندوفسكي،  روبـــرت  البولندي  ميونخ، 
البافاري مجددًا برغبته  النادي  إدارة  أبلغ 
فـــي الـــرحـــيـــل هــــذا الــصــيــف لــصــفــوف ريـــال 
الفريقني  النظر عن مواجهة  مدريد، بغض 
ــادم فـــي ذهــــاب نــصــف نــهــائــي  ــقـ األربــــعــــاء الـ

دوري أبطال أوروبا.
وذكــــــرت صــحــيــفــة )مــــاركــــا( اإلســـبـــانـــيـــة أن 
املهاجم صاحب 29 عامًا، جدد مطالبه عبر 
وكيل أعماله الجديد، بيني زاهافي، إلدارة 

بايرن بالسماح له بالرحيل إلى مدريد.
وأضافت أن الدولي البولندي يتشبث بهذه 
قبل  لـــم يستغلها  والـــتـــي  مـــجـــددًا  الــفــرصــة 
أربع سنوات، وذلك رغم رفض املدير الفني 
لبايرن، يوب هاينكس، وتشديده على عدم 
هاينز  كــارل  اإلدارة،  مجلس  رئيس  سماح 

رومينيغه، برحيله.
ويعاني ريال مدريد على مستوى الهجوم 
التهديفية  املعدالت  تراجع  مع  املوسم  هــذا 

لنجميه كريم بنزيمة وغاريث بيل.
وتـــوقـــعـــت الــصــحــيــفــة أن تــــحــــدث لــــقــــاءات 

محمد ريان

يـــعـــقـــد اتــــحــــاد الــــكــــرة الــــجــــزائــــري جــمــعــيــتــه 
الــعــمــومــيــة الـــعـــاديـــة الـــيـــوم اإلثـــنـــني بــاملــركــز 
الفني للمنتخبات الوطنية بسيدي موسى، 
وسط ظروف خاصة جدًا، بالنظر للضغوط 
الـــشـــديـــدة واالنــــتــــقــــادات الـــتـــي انــهــالــت على 
الــذي يقوده خير  التنفيذي لالتحاد  املكتب 
الــديــن زطــشــي منذ 13 شــهــرًا. وشــهــدت هذه 
العنيفة،  الكثير من املشاكل والهزات  الفترة 
ســواء مــن خــالل الــخــروج املخّيب للمنتخب 
األول من تصفيات مونديال روسيا 2018، أو 
األزمات التي اندلعت بني بعض الفاعلني في 
املنظومة الكروية على غرار االتحاد ورابطة 
إلى  بينهما تصل  العالقة  الـــدوري ما جعل 

طريٍق ُمغلق.
محمد  لالتحاد  السابق  الرئيس  ظل  وخّيم 
الــعــمــومــيــة،  الــجــمــعــيــة  روراوة عــلــى أشـــغـــال 
ــار الـــحـــديـــث عــــن حــــضــــوره االجـــتـــمـــاع  ــ إذ أثــ
ــاد، مــخــافــة  ــــل دهــالــيــز االتــــحــ اســتــنــفــارًا داخـ

بــني مسؤولي  املقبلة  األيـــام  متعددة خــالل 
الــنــاديــني بــخــصــوص »لــيــفــا« وأيــضــًا رغبة 
التعاقد بشكل  إنــهــاء  فــي  الــبــافــاري  الفريق 
املعار  الكولومبي  الوسط  نهائي مع العــب 

إليه حاليًا من امللكي، خاميس رودريغيز.
من جانب آخر بدأ ريال مدريد في التحرك 
البرتغالي كريستيانو  لتجديد عقد نجمه 
رونــــالــــدو بـــشـــروط مــحــســنــة، وفـــقـــًا لــرغــبــة 

»الدون«.
بـــأن  وأفــــــــادت صــحــيــفــة »آس« اإلســـبـــانـــيـــة 
خـــوســـيـــه أنـــخـــيـــل ســـانـــشـــيـــز املــــديــــر الـــعـــام 
لــنــادي ريـــال مــدريــد، أبــلــغ نجم الــفــريــق عن 
ــه بــاألشــهــر األخــيــرة  ــ رضـــا اإلدارة عـــن أدائـ
ونيتها تحسني راتبه. ولم يتم تحديد قيمة 
تحسني الراتب، ولكن تكمن فكرة الجانبني 
في االنتهاء من تجديد العقد قبل مونديال 

روسيا املرتقب انطالقه في الصيف.
وتقدر مصادر من النادي بأن راتب امللقب 
»صـــاروخ مــاديــرا« قد يتجاوز الـــ21 مليون 
يورو التي يتقاضاها حاليًا لتصل إلى 30 

املكتب  حصيلة  ملناقشة  تدخله  يتسبب  أن 
الــتــنــفــيــذي فـــي الــتــأثــيــر عــلــى بـــاقـــي أعــضــاء 
ــذه  ــرفــــض هـ الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة ودفــــعــــهــــم لــ
الحصيلة وبالتالي سحب البساط من أقدام 
أعضاء املكتب التنفيذي. ويملك روراوة الذي 
ترأس االتحاد في 3 واليات )2002-2006( ثم 
داخــل  ــًا  وزنــ  ،)2017/2013 و   2013/2009(
الجمعية العمومية بالنظر لقوة شخصيته 
اإلقناع  قــوة  عــن  فضاًل  املتشّعبة،  وعالقاته 
من خالل خبرته الطويلة التي أثمرت تأهل 
الـــجـــزائـــر مــرتــني مــتــتــالــيــتــني إلــــى املــونــديــال 
وتحقيق إنجاٍز تاريخي في املشاركة الثانية 
الثاني،  الـــدور  ببلوغ   2014 عــام  بــالــبــرازيــل 
لكن روراوة غادر منصبه في مارس/آذار من 
العام املاضي بعد نهاية واليته، ولم يتقدم 
لــواليــة جــديــدة إثـــر الــضــغــوط الــكــثــيــرة التي 
تعرض لها في عهد الوزير السابق للشباب 
الهادي ولد علي، وكذلك وسائل  والرياضة 
اإلعالم املحلية، تاركًا املجال للرئيس الشاب 
خير الــديــن زطــشــي مــالــك أكــاديــمــيــة بـــارادو، 
لــكــن الــتــغــيــيــرات الــتــي حــدثــت عــلــى مستوى 
ــيـــادة  ــقـ ــيـــعـــة« بــــني الـ ــتـــجـــت »قـــطـ ــاد أنـ ــ ــحـ ــ االتـ
الــســابــقــة والــحــالــيــة، بــعــدمــا قــامــت األخــيــرة 
بمسح آثار سابقتها وانفجرت بعدها أزمة 
شــديــدة بــني الــطــرفــني ال تــــزال تــــدور رحــاهــا 

حتى اليوم.
ــر فـــي الــبــدايــة إلـــى »حـــرب  وتـــحـــّول هـــذا األمــ
االتــحــاد زطشي ورئيس  بــني رئيس  خفية« 
رابطة الدوري محفوظ قرباج املحسوب على 

مــلــيــون كــأســاســي بــاإلضــافــة إلـــى مليونني 
آخرين كمتغيرات.

الــــ35 مليونًا  مــن  »الــــدون« بذلك  وسيقترب 
الصافية التي يتقاضاها البرازيلي نيمار، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى ســبــعــة مــاليــني كــمــتــغــيــرات 
ــزال  ــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان، لــكــنــه ال يـ فـــي بـ
بعيدًا عن 45 ماليني يورو التي يتقاضاها 

ليونيل ميسي في برشلونة.
بينما ستظل مـــدة عــقــد رونـــالـــدو كــمــا هي 

لتنتهي في عام 2021.
ــة عـــــن أن  ــيــ ــانــ ــبــ وكـــشـــفـــت الـــصـــحـــيـــفـــة اإلســ
عــامــًا(   33( بكريستيانو  اجــتــمــع  سانشيز 
خالل بطولة مونديال األندية في ديسمبر/

ــاضـــي، وقــــدم عــرضــًا لــرفــع  كـــانـــون األول املـ
راتــبــه بــواقــع تسعة مــاليــني يـــورو، ولكنها 
مشروطة بتحقيق بعض األهداف الجماعية 
للفريق املدريدي مثل )دوري أبطال أوروبا 
والليغا( وأهداف فردية مثل تتويج الالعب 
بالكرة الذهبية وجائزة »األفضل«، العرض 
الذي رفضه كريستيانو، معتبرًا أنها إهانة 
كــبــيــرة ملــســيــرتــه واإلنــــجــــازات الــتــي حققها 

داخل أسوار النادي املدريدي.
التهديفية  لحظاته  بأفضل  »الـــدون«  ويمرُّ 
فــي مسيرته، إذ خــاض 12 مــبــاراة متتالية 
مـــســـجـــاًل أهــــدافــــًا عــــديــــدة بــــواقــــع 22 هــدفــًا 
ليعادل رقمه املسجل في موسم 2015-2014 
ـــاض فــيــه أيـــضـــًا 12 مــــبــــاراة ولــكــن  الـــــذي خـ

مسجاًل 20 هدفًا.
)إفي(

 6 قرابة  استمرت  لالتحاد،  السابقة  القيادة 
أشهر قبل أن تخرج إلى العلن، وانتهت بقيام 
االتحاد يوم 21 يناير/كانون الثاني املاضي 
بسحب شؤون تسيير البطولة املحترفة من 
الــدوري واستبعاد رئيسها ومجلس  رابطة 

املــحــاكــم ولم  أروقـــة  القضية  ــه، وبلغت  إدارتــ
تنته فصولها إلى حد الساعة.

وتــلــقــي األزمــــة الــقــائــمــة بــني مــؤيــدي املكتب 
التنفيذي لالتحاد وقطب املعارضة بظاللها 
التي  العادية،  العامة  الجمعية  أشغال  على 

قد تتحول إلــى فضاء »غير عــادي«، في ظل 
تواتر الكثير من األنباء عن نية املعارضة في 
إطاحة القيادة الحالية، عبر رفض املصادقة 
أثــارت لغطًا  التي  على حصيلتها السنوية، 
كبيرًا لــدى وســائــل اإلعــــالم، إذ قــام بعضها 
مغالطات  حــول  ومعلومات  تفاصيل  بنشر 
وتـــنـــاقـــضـــات الــحــصــيــلــة املـــالـــيـــة واألدبــــيــــة، 
بــعــدمــا ُأغـــفـــل الــتــطــرق لـــعـــدة قــضــايــا مهمة 
خالل إعداد التقرير األدبي، وكذلك االرتفاع 
موازنة  وتخصيص  للمصاريف،  الجنوني 
خرافية لعام 2018 بلغت 370 مليار سنتيم 
)حـــوالـــي 33 مــلــيــون دوالر أمـــيـــركـــي(، وهــي 
تقريبا نصف ما يملكه االتحاد في خزينته.

وتــلــقــى اتــحــاد الــكــرة ضــربــة مــوجــعــة مطلع 
شــهــر إبــــريــــل/ نــيــســان الـــحـــالـــي بــعــد رحــيــل 
وزيـــر الــشــبــاب والــريــاضــة الــهــادي ولــد علي 
عن منصبه إثر التعديل الحكومي الذي قام 
به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، 
وكان ولد علي سندًا قويًا لالتحاد ورئيسه 
ــن زطـــشـــي، إذ دافـــــع عــنــه فـــي ظل  ــديـ خــيــر الـ
التي تaهــاطــلــت عليه، كما وفر  االنــتــقــادات 
لـــه الــحــمــايــة مـــن املـــعـــارضـــة الـــشـــديـــدة الــتــي 
 محل ولد علي، الوزير الجديد 

ّ
يلقاها، وحل

محمد حــّطــاب الـــذي كــان صريحًا جــدًا عند 
ســؤالــه عــن مــوقــفــه بــخــصــوص اتــحــاد الــكــرة 
ــتــــي ســيــعــقــدهــا  ــيـــة الــ ــيـــة الـــعـــمـــومـ والـــجـــمـــعـ
اإلثنني، وقال: »إن مهمة الــوزارة هي مراقبة 
االتحادات والجمعيات ومرافقتها للنهوض 

بالرياضة، وليس التدخل في شؤونها«. 

عمومية اتحاد الكرة الجزائري... ترقب وإثارةرونالدو وليفاندوفسكي... ثنائي الريال الُمنتظر
يسعى ريال مدريد 

لتأمين كل مستلزمات 
البقاء في القمة وإسعاد 

جماهيره في العالم

تمرّ الكرة الجزائرية 
بظروف صعبة للغاية 

مع انعقاد جمعية 
االتحاد العمومية 

العادية 

)Getty/ثنائي من شأنه إشعال مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو )غونزالو مورينو

)Getty /شباب بلوزداد عبّر عن غضبه لعدم طرح اسمه )بالل بن سالم

األندية المغربية لن تشارك بسبب تصريحات تركي آل الشيخ )فرانس برس(

الكرة الجزائرية تمّر بفترة صعبة في الوقت الراهن )فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

مجدي طايل

ُيجري االتحاد العربي لكرة القدم 
يـــوم 23 إبـــريـــل/ نــيــســان الــجــاري، 
الرياض،  السعودية  العاصمة  في 
العرب لألندية في  أبطال  قرعة بطولة دوري 
نظامها الــجــديــد، بــحــضــور مــنــدوبــي األنــديــة 
املـــشـــاركـــة. ومــــن املـــقـــرر أن تــنــطــلــق الــبــطــولــة 
منتصف شهر أغسطس/ آب املقبل، بمشاركة 
يلتقي  بحيث  تصفيات،  وتسبقها  فريقًا،   40
ــاب، ويتأهل  الــذهــاب واإليــ كــل فريقني بنظام 
إلــى دور من  املــبــاراتــني  الفريق وفــقــًا ملجموع 
النهائي، على أن يتم سحب القرعة بني أدوار 
الــبــطــولــة. وإلغـــــراء األنـــديـــة الــعــربــيــة الــكــبــيــرة 

دوري 
أبطال العرب
خالفات وأزمات... وانسحاب مغربي

ينتظر الجميع انطالق دوري أبطال العرب، لكن 
العربي  االتحاد  تواجه  التي  العديدة  المشاكل 
الرغم  على  المهمة،  ُتصعب  إدارته  وطريقة 

من أن الفائز سيحصل على مبلغ 5 ماليين دوالر

تقرير

باملشاركة أعلن مسؤولو االتحاد العربي فتح 
باب املفاوضات مع مسؤولي االتحاد الدولي 
البطولة  لقب  أجــل مشاركة حامل  »فيفا« من 

في كأس العالم لألندية.
ومنذ ظهور الفكرة الجديدة إلى النور تواجه 
البطولة عقبات وأزمــات كثيرة تتعلق بنظام 

ومــعــايــيــر اخــتــيــار األنـــديـــة لــلــمــشــاركــة، وهــو 
ــة فــي الــعــديــد مــن الــــدول العربية،  ــار أزمـ مــا أثـ
ــة الــكــبــيــرة  ــديــ ــة إلــــى عــــدم قـــــدرة األنــ ــافـ بـــاإلضـ
العربية والبطوالت  البطولة  الجمع بني  على 
الــقــاريــة فــي آســيــا وأفــريــقــيــا، وثــالــثــة األزمـــات 
اعــتــراض بــعــض األنــديــة عــلــى مشاركتها من 
الدور األول، وعدم وجود معايير إلعفاء بعض 
األندية من املشاركة في األدوار التمهيدية، ثم 

األزمة بني االتحاد العربي والكرة املغربية.
ورفض االتحاد املغربي املشاركة في البطولة 
ــاء والــــــــوداد  ــ ــــرجـ ــي الـ ــاديــ الـــتـــي تـــمـــت دعــــــوة نــ
البيضاوي إليها في وقت سابق، على خلفية 
خـــالفـــات مـــع االتـــحـــاد الــعــربــي فـــي مـــا يتعلق 
ــغــــرب الســـتـــضـــافـــة نـــهـــائـــيـــات كـــأس  بــمــلــف املــ
الـــســـعـــودي تــركــي  الـــعـــالـــم 2026، حـــني أطـــلـــق 
آل الــشــيــخ، رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة 
ــاد الـــعـــربـــي لــكــرة  ــحــ الـــســـعـــوديـــة ورئـــيـــس االتــ
الــــقــــدم، تـــصـــريـــحـــات أثـــــــارت غـــضـــب املـــغـــاربـــة 
الـــذيـــن وصــفــوهــا  بـــ«املــســتــفــزة«، وعـــّبـــر فيها 
عن نية بالده عدم دعم امللف املغربي من أجل 

استضافة مونديال 2026.
ورفـــــض نـــــادي الــــوحــــدات األردنـــــــي املــشــاركــة 
فــي الــبــطــولــة ملــنــع االتــحــاد املــحــلــي ازدواجــيــة 
الــخــارجــيــة، ليكتفي بــاملــشــاركــة في  املــشــاركــة 
بطولة كأس االتحاد اآلسيوي، ويشارك بداًل 
الـــذي يحظى بجماهيرية  الــرمــثــا  فــريــق  مــنــه 

كبيرة.
مــن جــانــب آخـــر لــم يقتصر اعـــتـــراض الــنــادي 
املــصــري على إجــبــاره على املشاركة بـــاألدوار 
إيجاد  طلب  ولكن  التصفيات،  أو  التمهيدية 
 ألزمة تهدد استمراره في البطولة أيضًا، 

ّ
حل

بعد تحديد الفترة من األول حتى العاشر من 
مــايــو / أيـــار املــقــبــل مــوعــدًا لــلــدور التمهيدي 
البورسعيدي  الفريق  يرتبط  حــني  فــي  األول، 
بمباريات رسمية، ســواء في الــدوري املصري 
إلى  تأهله  بعد  األفــريــقــيــة،  الكونفيدرالية  أو 
الـــنـــادي  املـــجـــمـــوعـــات، وأكــــــد مـــســـؤولـــو  دور 
ضرورة تعديل موعد الدور التمهيدي األول أو 
قبول اعتذاره عن عدم املشاركة وترشيح ناٍد 
آخر. وأعلن إبراهيم حسن، مدير جهاز الكرة 
املشاركة  النادي  رفــض  عن  املصري،  بالنادي 
املــوافــقــة  أن  ــدًا  ــؤكـ مـ الــتــمــهــيــديــة،  األدوار  فـــي 
املــســبــقــة لــلــجــهــاز الــفــنــي عــلــى االشــــتــــراك في 
البطولة كانت على أساس اللعب في البطولة 
ذاتها وليس املشاركة في تصفيات بني عشرة 
فـــرق حــتــى يــصــعــد مــنــهــا فــريــقــان فــقــط. وقـــال 
الكبيرة  »الشعبية  صحافية:  تصريحات  في 
للنادي املصري ونتائجه الطيبة خالل املواسم 

بعض األندية 
احتّجت على خوضها 

األدوار التمهيدية

الوحدات رفض المشاركة الرتباطه بكأس االتحاد اآلسيوية )ياسر الزيات/ فرانس برس(

األخيرة ترشحه للمشاركة في البطولة وليس 
خوض تصفيات يتعارض موعدها مع موعد 
الجولة األولى من دور املجموعات بالبطولة 
الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة الـــتـــي وصـــــل املــــصــــري إلــيــهــا 
لــلــمــرة األولــــى فــي تــاريــخــه. الــبــطــولــة العربية 
ســتــســتــفــيــد بـــال شـــك مـــن جــمــاهــيــريــة الــنــادي 
املــصــري الــتــي تـــزايـــدت بشكل مــلــحــوظ خــالل 
الفترة األخــيــرة، الجميع داخــل وخــارج مصر 

عليه احترام شعبية املصري الكبيرة«.
وكان االتحاد العربي لكرة القدم قد أعلن عن 
ــام 2018 لبطولة  إقــامــة نــســخــة مــؤقــتــة فــي عـ
دوري أبـــطـــال الـــعـــرب لــألنــديــة، عــلــى أن تــقــام 

والعالم العربي، على أن تقام البطولة خالل 
الــفــتــرة مــن أغــســطــس/ آب 2018 إلــى إبــريــل/ 

نيسان 2019.
بــإدارة  املكلفة  املؤقتة  التسوية  لجنة  وتلقت 
االتحاد  الكويتي خطابًا من  االتــحــاد  شــؤون 
والكويت  القادسية  فريقي  فيه  العربي يدعو 
الــرغــم مــن عدم  الــبــطــولــة، على  للمشاركة فــي 
مشاركة األندية الكويتية في النسخة األخيرة 
إليقاف نشاط الكرة الكويتية من قبل االتحاد 

الدولي »فيفا« في ذلك الوقت.
وســــاد الــغــضــب بـــني مــســؤولــي نــــادي شــبــاب 
بـــلـــوزداد الــجــزائــري لــعــدم دعــــوة الــفــريــق إلــى 

بنظام الذهاب واإلياب وخروج املهزوم، بعيدًا 
عن نظام الدورات املجمعة الذي كان متبعًا في 
في  فراغات  إيجاد  لصعوبة  السابقة،  النسخ 
والعاملية  والقارية  املحلية  املسابقات  جــداول 

في قارتي آسيا وأفريقيا.
ــاد الــعــربــي رفـــع قــيــمــة املــكــافــآت  وقــــرر االتـــحـ
املـــشـــاركـــة، بــاإلضــافــة  لتحفيز األنـــديـــة عــلــى 
ــرى، كــمــا تقرر  إلـــى مــراعــاة ارتــبــاطــاتــهــا األخــ
أن تكون املشاركة في هذه النسخة بترشيح 
ــاد الــعــربــي بــنــظــام الــــدعــــوة، الـــذي  ــحـ مـــن االتـ
خاطب بالفعل عددًا من األندية العربية ذات 
بالدها  فــي  الكبيرة  والجماهيرية  الشعبية 

املــشــاركــة فــي البطولة واخــتــيــار فريقي وفــاق 
للجزائر،  كممثلني  العاصمة  واتحاد  سطيف 
على الــرغــم مــن أن شباب بــلــوزداد بطل كأس 
خــــارج  نــفــســه  ــد  ــ ــه وجـ ــ أنـ إال  الـــجـــزائـــر 2017، 
القائمة املدعوة إلى املشاركة، فيما لم يحصل 
اتـــحـــاد الــعــاصــمــة عــلــى أي لــقــب فـــي املــوســم 

املاضي.
وكـــان اتــحــاد كـــرة الــقــدم الــجــزائــري قــد حــاول 
فرض اتحاد سيدي بلعباس الذي لم يحصل 
بــــني اإلدارة  ــراع  ــ ــار صــ ــ فــــي إطــ لـــقـــب  عـــلـــى أي 
الــســابــقــة والــحــالــيــة لــلــكــرة الـــجـــزائـــريـــة، وهــو 
التنفيذية  اللجنة  قبل  من  بالرفض  قوبل  ما 

البطولة  إقامة  مقررًا  وكــان  العربي.  لالتحاد 
ــدورة املــجــمــعــة فـــي مــديــنــة أغـــاديـــر  ــ ــ بــنــظــام الـ
املغربية هذا العام، على غرار النسخة السابقة 
ــة والــــقــــاهــــرة، بـــعـــد أن تــلــقــى  ــدريـ ــنـ ــكـ فــــي اإلسـ
االتــحــاد الــعــربــي طلبات مــن تــونــس واملــغــرب 
في  البطولة  الستضافة  واألردن  والسعودية 
هـــذا الــصــيــف. وتـــقـــرر أن يــكــون نــظــام نسخة 
يــكــون  أن  ــلـــى  عـ اســـتـــثـــنـــائـــيـــًا،   2019  /2018
التالية  النسخة  في  املشاركة  األندية  اختيار 
وفقًا لتصنيف األنــديــة في جــداول الــدوريــات 
من  وبترشيح  األفريقية  والــبــطــوالت  املحلية 

االتحادات الوطنية.
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حصد برشلونة لقبه الثالثني في 
مسابقة كأس ملك إسبانيا، معززًا 
رقمه القياسي، بعدما هزم نظيره 
إشبيلية في املباراة النهائية على ملعب »واند 
مــتــروبــولــيــتــانــو« بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة، تــنــاوب 
على تسجيلها األوروغوياني لويس سواريز 
واإلسباني  ميسي  ليونيل  واألرجنتيني   )2(
أندريس إنييستا والبرازيلي فيليب كوتينيو 

من عالمة الجزاء.
ــام املهمة،  وشــهــدت املـــبـــاراة، الــعــديــد مــن األرقــ
ــم  ــقــــاء رقـ ــلــ ــــي الــ ــه فـ ــدفـ ــهـ ــد عـــــــادل مـــيـــســـي بـ ــقـ فـ
ــطـــورة نــــادي أثــلــتــيــك بــلــبــاو، تــيــلــمــو زارا،  أسـ
الذي أحرز هدفًا في خمسة نهائيات مختلفة، 
وهـــو الـــذي كـــان العــبــًا فــي فــتــرة األربعينيات 
ــانــــب آخـــــــر، عــاشــت  والـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات. مــــن جــ
الجماهير لحظة عاطفية للغاية بوداع النجم 
اإلسباني أندريس إنييستا، الذي من املرجح 
أن يكون هذا املوسم األخير له مع برشلونة، 

مقتطفات 
المالعب 
األوروبية

شهدت مالعب الكرة في القارة األوروبية العديد من األحداث االستثنائية، 
نادي  حساب  على  إسبانيا  ملك  كأس  بلقب  برشلونة  نادي  تتويج  منها 
بالنجم  متعلقة  منها  المثيرة،  األمور  من  العديد  اللقاء  وتخلل  إشبيلية، 

أندريس إنييستا

3031
رياضة

تقرير

إذ تلقى عروضًا عديدة من الصني، وتحديدًا 
من نادي تيانجني كوانجني.

واستطاع إنييستا أن يختم مسيرته في كأس 
ملك إسبانيا بهدٍف مميز، حني راوغ الحارس 
دافيد سوريا بعد تمريرة من ميسي. ولحظة 
ــدان، تــلــقــى تصفيقًا  ــيـ خـــروجـــه مـــن أرضـــيـــة املـ
ــارًا مــن جــمــاهــيــر فــريــقــه، وحــتــى مــنــاصــري  حــ
نادي إشبيلية، الذين أكدوا أن كرة القدم لعبة 
الرياضية، بعدما صفقوا  الــروح  تعيش على 
ــن الـــخـــســـارة  وشـــجـــعـــوا فـــريـــقـــهـــم، بـــالـــرغـــم مــ

الـــقـــاســـيـــة. وتـــفـــاعـــل عـــــدٌد كــبــيــر مـــع تــحــركــات 
ونظرات إنييستا لحظة خروجه، ال سيما بعد 

وصوله إلى مقاعد البدالء وذرفه الدموع.
ولم تمّر املباراة من دون أن يسجل كوتينيو 
أهـــداه ميسي ركلة جــزاء وتنازل  هدفًا حــني 
عنها، ليخطف بالتالي األرجنتيني األضواء 
بفضل هذه اللمحة الرائعة. وهي املرة األولى 
الـــتـــي يــنــجــح فــيــهــا بــرشــلــونــة فـــي تسجيل 
خمسة أهداف في نهائي كأس امللك، منذ 94 
عــامــًا، حــني هــزم نظيره رويـــال يونيو بــذات 
مـــايـــو/أيـــار 1922. وكـــان  يـــوم 14  الــنــتــيــجــة، 
الفريق األخير الذي سجل خمسة أهداف أو 
ــال مــدريــد، حــني التقى  أكــثــر فــي الــنــهــائــي ريـ
كــاســتــيــا )الــفــريــق الــثــانــي فــي ريــــال مــدريــد( 
وهــــزمــــه بــســتــة أهــــــــداٍف لــــواحــــد. مــــن جــانــب 
ــر، اســتــطــاع مــيــســي إلـــى جــانــب سرخيو  آخــ
بــوســكــيــتــس وأنـــدريـــس إنــيــيــســتــا وجـــيـــرارد 
تاريخهم  في  السادس  اللقب  بيكيه تحقيق 
ــم خـــوان  ــع بــرشــلــونــة، لــيــعــادلــوا بـــذلـــك رقــ مـ
ســيــارا الــــذي حــقــق اإلنـــجـــاز عــيــنــه بــني فترة 

1951 حتى 1963.
 

المتألق صالح
دخل النجم املصري محمد صالح التاريخ من 
أوسع أبوابه، وذلك حني عادل رقمني قياسيني 
فــي مسابقة الــــدوري اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز لكرة 
الــقــدم، حــني القـــى مــع فــريــقــه لــيــفــربــول نظيره 
ويست بروميتش ألبيون، في الجولة الثانية 
اإليجابي  بالتعادل  انتهت  والتي  والثالثني، 

2-2، بعدما سجل هدفًا في الدقيقة 71.
وعزز صالح رصيده من األهداف في الدوري 
اإلنـــكـــلـــيـــزي املـــمـــتـــاز إلـــــى 31 هـــــذا املــــوســــم، 
ألــن شيرر،  السابق  النجم  ليعادل بذلك رقــم 
الــذي سجل الرقم عينه في 38 مــبــاراة، حني 
كـــان مــع نــــادي بــالكــبــيــرن روفــــرز فــي موسم 
1995-1996، وبــذلــك بــات صــالح رابـــع العب 
يحقق هذا اإلنجاز، الــذي سبقه إليه إضافة 
 من النجم البرتغالي كريستيانو 

ّ
لشيرر كل

سابقًا  يونايتد  مانشستر  العــب  رونـــالـــدو، 
وريــال مدريد حاليًا في موسم 2008-2007، 
إضــافــة إلــى األوروغــويــانــي لويس ســواريــز، 
نجم نادي برشلونة حاليًا وليفربول سابقًا 
يــكــتــف صــالح  ولـــم  مــوســم 2014-2013.  فـــي 
بــهــذا اإلنـــجـــاز فــقــط، بــل عـــادل رقـــم أســطــورة 
الريدز سابقًا، إيان راش، بتسجيله 31 هدفًا 
على األقل في 32 مباراة خالل موسم واحد. 
ورفع صالح من حظوظه في التتويج بلقب 
ــــداف في  جـــائـــزة الـــحـــذاء الــذهــبــي ألفـــضـــل هـ
الــقــارة األوروبــيــة، وهــو الــذي يلقى منافسة 

جوزيه مورينيو 
يسعى خلف لقب كأس 

االتحاد اإلنكليزي

االتحاد القطري لكرة السلة: العربي استحق اللقب
أكد أحمد املفتاح، رئيس االتحاد القطري لكرة السلة، أن فريق العربي استحق الفوز بلقب 
كأس األمير لكرة السلة عن جــدارة، بعد تغلبه في املباراة النهائية على الوكرة بنتيجة 
فنيًا متميزًا طوال  أداًء  قدموا  العربي  أن العبي  إلــى  نقاط، مشيرًا   8 وبفارق   )88-96(
املباراة.  وقال رئيس اتحاد السلة في تصريح صحافي عقب التتويج، إن املباراة النهائية 
ألغلى كؤوس السلة والتي جمعت بني العربي والوكرة، قد شهدت أداء فنيًا متميزًا وكانت 
املوسم.  هــذا  التي شهدها  القوية  للمنافسات  الختام  ومسك  القطرية  السلة  لكرة  عيدًا 
الجماهيري  النهائية والحضور  املباراة  العامة في  باألجواء  السلة  اتحاد  وأشــاد رئيس 

املميز لكال الفريقني وبطاقم التحكيم القطري الذي أدار املباراة النهائية.

سيلتا فيغو يخسر خدمات رونكاليا
ــبـــي بــــنــــادي ســيــلــتــا فــيــغــو  كـــشـــف الـــطـــاقـــم الـــطـ
األرجنتيني  الــدولــي  املــدافــع  عــن غياب  اإلسباني 
أسبوعني  »بني  تتراوح  لفترة  رونكاليا  فاكوندو 
وثــالثــة أســابــيــع« بــعــدمــا تــأكــدت إصــابــتــه بخلع 
فـــي الــكــتــف األيـــمـــن. وتـــعـــرض الـــالعـــب لــإصــابــة 
فالنسيا  أمــام  مــبــاراة فريقه  الدقيقة 17 من  في 
في الجولة الـ34 لليغا )1-1( إثر سقوطه بشكل 
فونتاس.  بأندرو  سريعًا  استبداله  ليتم  خاطئ، 
وبهذا ينضم رونكاليا لنجم هجوم الفريق، ياغو 
الفريق خالل  أيضًا عن  الــذي سيغيب  أســبــاس، 
مباراة السبت املقبل أمام فياريال بسبب إصابته 

بتمزق في عضلة الفخذ الخلفية.

بيليكانز يقصي باليزرز في »البالي أوف«
بات نيو أورليانز بيليكانز أول املتأهلني في األدوار النهائية »بالي أوف« دوري كرة السلة 
األميركي للمحترفني، ببلوغه نصف نهائي املنطقة الغربية بفوزه على بورتالند ترايل 
باليزرز 131-123، وتقدمه في سلسلتهما 4-صفر. ويدين نيو أورليانز بفوزه الرابع من 
أصل سبع مباريات ممكنة، إلى الثنائي أنطوني ديفيس ودجرو هوليداي اللذين سجال 
واحــدة،  حاسمة  وتمريرة  متابعة  و11  نقطة   47 ديفيس  وسجل  لفريقهما.  نقطة   88
القياسي  الرقم  الالعبان  وهوليداي 41 نقطة وثالث متابعات وثماني تمريرات. وعادل 
ألكبر عدد من النقاط يسجله »ثنائي« ضمن »البالي أوف«، والذي حققه العبا بوسطن 
سلتيكس جون هافليتشك وجو جو وايت عام 1973. كما أتاحت النقاط الـ 88 لديفيس 
وهوليداي تخطي رقم الثنائي األسطوري في شيكاغو بولز، مايكل جوردان وسكوتي 
لنيو  بينب، بنقطة. وتمكن ديفيس وهوليداي من تسجيل 28 نقطة من آخر 29 نقطة 
أول  التي استضافها على ملعبه، وتمكن بنتيجتها من أن يصبح  املباراة  أورليانز في 
فريق هذا املوسم يتأهل إلى الدور الثاني من البالي أوف. وهي املرة الثانية التي يبلغ فيها 

نيو أورليانز بيليكانز هذا الدور.

فيريرا: سعيٌد بتأهل السد للنهائي
الفني  املــديــر  فــيــريــرا  البرتغالي جــوزفــالــدو  عــّبــر 
للفريق األول لكرة القدم بنادي السد، عن سعادته 
بتأهل فريقه للمباراة النهائية لبطولة كأس قطر 
لكرة القدم، بعد فوزه على الريان بنتيجة )4/ 2 
( بركالت الترجيح بعد انتهاء الوقت األصلي بني 
في  ملثلهما  بهدفني  اإليجابي  بالتعادل  الفريقني 
النهائي.  وقــال فيريرا، خالل  الــدور قبل  مباراة 
املــبــاراة  »نتيجة  اللقاء:  عقب  الصحافي  املؤتمر 
عادلة والسد استحق الفوز نظرًا ملا قدمه خاصة 
في الشوط األول«، مشيرًا إلى أن فريقه استحق 
الريان  على  متفوقًا  وكــان  النهائي  فــي  الــتــواجــد 
في أغلب أوقات املباراة ولكن ليس بنسبة كبيرة. 
وأوضــح مــدرب السد، أن فريقه في الشوط األول سجل هدفني وكــان بامكانه تسجيل 
الريان للهدف األول في  املزيد وإنهاء املباراة من الشوط األول، مؤكدًا على أن تسجيل 
نهاية الشوط األول منح العبيه ثقة كاملة فاستطاعوا العودة في املباراة وتعديل النتيجة. 
وأعرب فيريرا عن سعادته بفوزه ألول مرة مع السد بضربات الجزاء الترجيحية بعد 
الخسارة فــي 3 مــرات سابقة، وذلــك فــي ملحق دوري األبــطــال مرتني ومــرة فــي نهائي 
كأس سمو األمير املفدى، متقدمًا بالتهنئة لجماهير النادي والالعبني واإلدارة على هذا 
التأهل. وفي املقابل، أشاد مايكل الودروب املدير الفني لفريق الريان األول لكرة القدم، 
بعودة العبي فريقه للمباراة بعد التأخر بهدفني أمام فريق السد.  وقال الودروب: »عمليًا 
خرجنا من مسابقة كأس قطر، وينبغي التركيز حاليًا على بطولة كأس األمير، واملباراة 
املقبلة في املرحلة الثالثة من هذه البطولة التي نسعى للمنافسة عليها. وأضاف أن فريق 
السد لعب أول ربع ساعة جيد وسجل هدفني، وكان بإمكانه تسجيل أهداف أخرى، وفي 

الشوط الثاني تحكمنا في زمام األمور، وعادلنا النتيجة.

فــتــوج بلقب الــكــأس عــلــى حــســاب فــريــقــه الــســابــق فــورتــونــا 
ــــدوري األوروبــــي لكنه  ال دوســيــلــدورف، كما وصــل لنهائي 
فشل في رفع اللقب بعد الهزيمة أمام ريال مدريد اإلسباني، 
برنابيو  سانتياغو  ملعب  عــلــى  الــذهــاب  مــبــاراة  انــتــهــت  إذ 
تــألــق هــوغــو سانشيز  بــفــوز أصــحــاب األرض 5-1 بفضل 
إيابًا  كولن  ينتصر  أن  قبل  فالدانو،  وخــورخــي  وسانتيانا 
إثــر ذلــك تغيير األجــواء  ألــوفــس على  بهدفني نظيفني. قــرر 
واالنتقال للعب في فرنسا مع نادي مرسيليا، فتوج بلقب 
الــدوري الفرنسي والكأس في موسم 1988-1989 وسجل 
20 هدفًا في 53 مباراة. انتقل على إثرها الالعب األملاني إلى 
صفوف بوردو فقضى هناك عامًا واحدًا سجل خالله 14 
هدفًا في 17 مباراة إال أنه لم يتوج بأي لقب بعكس تجاربه 
السابقة، لتكون وجهته النهائية بعدها بلده أملانيا وتحديدًا 
الــذي سجل له 18 هدفًا في 78 مباراة من  فيردير بريمن، 

عام 1990 حتى 1993 يوم أعلن اعتزاله مع النادي الذي حقق 
والكأس   1993-1992 موسم  البوندسليغا  لقب  بصحبته 
األوروبــيــة  الــكــؤوس  لكأس  في موسم 1990-1991 إضافة 
سنة 1992 على حساب موناكو الفرنسي بهدفني نظيفني، 
سجل منهما األول في الدقيقة 40. على املستوى الدولي مّثل 
عــام 1978 حتى 1988 استطاع  بــالده من  ألوفس منتخب 
خاللها تسجيل 17 هدفًا في 56 مباراة، وتوج بيورو 1980 
على حساب بلجيكا في النهائي، كما أنه وصل لنهائي كأس 
أملانيا  اللقب، حــني القــت  فــي حمل  لكنه فشل  العالم 1986 

منتخب األرجنتني مع األسطورة دييغو أرماندو مارادونا.
ــوفــــس مـــرتـــني هـــدافـــًا  ــ ــــردي تـــــوج أل ــفـ ــ  وعـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـ
لــلــدوري األملــانــي، وأخــرى في الـــدوري األوروبـــي، كما أنه 
كان الهداف األول في يــورو 1980 وساهم بشكل كبير 

حينها في حمل اللقب.

حسين غازي

التاريخ،  املميزين على مّر  الالعبني  العديد من  أملانيا  قّدمت 
أحـــد هــــؤالء كـــان املــهــاجــم كــــالوس ألـــوفـــس، الــــذي ولـــد يــوم 
الخامس من ديسمبر 1956 في مدينة دوسيلدورف األملانية 
ألــوفــس ممارسة كرة  بــدأ  العمر حاليًا 61 عــامــًا.  ويبلغ مــن 
القدم في فريق الفئات العمرية لنادي »توس غريشيم«، ومن 
له  الــذي لعب  نــادي فورتونا دوسيلدورف  األخير رحل إلى 
املحلي في  الــكــأس  لقب  مــن عــام 1975 حتى 1981 فحقق 
كما  و1980-1979،   1979-1978 مــوســمــي  مــنــاســبــتــني 
وصــل لنهائي كــأس الــكــؤوس األوروبــيــة إال أنــه خسر أمــام 
برشلونة اإلسباني. رحل بعدها ألوفس إلى صفوف نادي 
كولن، وهناك تابع تألقه مقدمًا مستوى مميزا للغاية، بعدما 
سجل 88 هدفًا في 177 مباراة من عام 1981 حتى 1987، 

كالوس ألوفـس

على هامش الحدث

العٌب ألماني سابق 
تميز بأهدافه 

الكثيرة وحقق 
العديد من األلقاب 

في مسيرته

إنييستا سجل 
هدفًا في 
النهائي أمام 
إشبيلية وحمل 
اللقب )دافيد 
)Getty/راموس

حامل لقب الدوري اإلسبان

توج فريق وولفرهامبتون واندررز، تحت قيادة المدرب البرتغالي نونو 
إسبيريتو سانتو، رسميًا ببطولة التشامبيونشيب )دوري القسم الثاني( بعد 
فوزه على فريق بولتون بنتيجة )4-0(. وأحرز أهداف الفريق، الذي كان 
في حاجة لنقطة وحيدة للتويج باللقب، كل من باري دوغالس وبينيك 

أفوبي وديوغو غوتا وكونور كوادي.
بعد  سنوات  عشر  آخر  في  للفريق  الثانية  هي  البطولة  تلك  وكانت 

حصوله على بطولته األولي موسم 2008 /2009.

العودة إلى البريميرليغ

وجه رياضي

من النجم األرجنتيني ليونيل ميسي، العب 
ترتيب  متصدر  اإلســبــانــي،  برشلونة  نــادي 
ــن يــقــتــصــر  ــ ــانــــي. ولـ ــبــ هــــدافــــي الــــــــدوري اإلســ
األمــر على ذلك فقط، بل إن صالح سيصبح 
ــلـــيـــزي املـــمـــتـــاز، وهـــو  هــــــداف الــــــــدوري اإلنـــكـ
مرشح لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع 
فريقه ليفربول حني يواجه روما في نصف 
النهائي، وهذا األمر سيدفعه للذهاب بعيدًا 

من أجل املنافسة على الكرة الذهبية.

مورينيو إلى نهائي الكأس
ــيـــو، مــانــشــســتــر  ــنـ ــه مـــوريـ قـــــاد املـــــــدرب جــــوزيــ

هبوط سندرالند
الفترة  في  أيامًا عصيبة  ستعيش سندرالند 
املــقــبــلــة، وذلـــك بــعــدمــا هــبــط فــريــق ســنــدرالنــد 
»لــيــغ وان«، وذلــك  الثانية  الــدرجــة  إلــى دوري 
حني سقط في الجولة الرابعة واألربعني أمام 
فريق بيرتن ألبيون.  وتابع بذلك فريق شمال 
البريميرليغ  في  كــان  بعدما  إنكلترا هبوطه، 
املوسم املاضي، ليجد نفسه حاليًا في الدرجة 
األولى، إذ سقط في 22 مباراة وتعادل في 16 
نقطة.   34 برصيد  الترتيب  ليتذيل  مناسبة، 
الـــدار على ملعب »ستاديوم  وتــقــدم أصــحــاب 
أوف اليــت«، عن طريق الالعب بــادي ماكناير 

يونايتد، إلى نهائي كأس االتحاد اإلنكليزي، 
بعد مباراة مثيرة أمام توتنهام هوتسبر على 

ملعب »ويمبلي«، في العاصمة البريطانية.
وتـــقـــدم »الـــســـبـــيـــرز« فـــي الــدقــيــقــة الــحــاديــة 
آلــي، لكن أليكسيس  عشرة عن طريق ديلي 
سانشيز استطاع معادلة الكفة في الدقيقة 
24، قــبــل أن يــهــدي اإلســبــانــي أنــديــر إيــــرارا 
الــشــيــاطــني الــحــمــر هــدفــا ثــانــيــا فــي الدقيقة 
في  وان  السبيشال  ينجح  قد  وبالتالي   ،62
اليونايتد بعدما فشل في  إرضــاء جماهير 
الـــذهـــاب بــعــيــدًا فـــي دوري األبـــطـــال وخــســر 

منافسة الدوري لصالح مانشستر سيتي.

آخر  فــي  الصدمة وقعت  لكن   ،34 الدقيقة  فــي 
ــاراة، حــــني ســـجـــل راديـــــــن بــيــنــت  ــ ــبــ ــ ــفــــاس املــ أنــ
هــدفــًا فــي الــدقــيــقــة 86، مــعــاداًل الــكــفــة، قــبــل أن 
يــخــطــف ولـــيـــام بـــويـــس هــــدف االنـــتـــصـــار في 
الــدقــيــقــة 92، ليحيي بــريــن آمــالــه فــي الــبــقــاء 
بالتشامبينشيب. وسيرحل كريس كوملان من 
دون شك عن تدريب الفريق، وهو الذي وصل 
في شهر نوفمبر/تشرين الثاني املاضي إلى 
الفريق وحقق 5 انتصارات فقط، مع العلم أنه 
بــرز بشكل كبير مــع منتخب ويلز حــني قــاده 

إلى نصف نهائي يورو 2016.
)العربي الجديد(

أعــلــن األســتــرالــي نيك كــيــريــوس أنــه لــن يــشــارك فــي بطولتي إشــتــوريــل ومــدريــد لتنس 
ـــ1000 نقطة، لعدم تعافيه بعد من إصابة في املرفق. وكتب كيريوس  ال األســاتــذة، ذات 
عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة )تويتر( »لقد كنت أقاتل للشفاء من إصابة 
في املرفق منذ مباراة الدور األول في كأس ديفيز أمام أملانيا بمدينة بريزبان األسترالية. 
سأتبع نصائح اختصاصي العالج الطبيعي واألطباء وسيحقنونني بالكورتيزون في 
املرفق«. وأضاف »هذا يعني غيابي عن بطولتي إشتوريل ومدريد«. وكانت أستراليا قد 

خسرت أمام أملانيا في كأس ديفيز بنتيجة )1-3(.

صورة في خبر

كيريوس يغيب عن بطولة مدريد
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