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رياضة

أعلن فريق إسبانيول اإلسباني إيقاف مدرب 
الفريق األول كيكي سانشيز فلوريس واملدير 

الرياضي جوردي الردين. وسيقود مدرب الفريق 
الرديف، دافيد غاييغو، الفريق األول حتى نهاية 

املوسم، بينما سيتولى املدير الرياضي العام 
أوسكار بيراناو مهام الردين. وتسببت سوء 

نتائج الفريق في قرار إيقاف سانشيز، الذي تولى 
منصبه في صيف 2016 بعقد لثالثة مواسم، 
حيث يحتل الفريق حاليًا املركز 16 في الليغا.

دين إداري في رابطة كرة القدم األرجنتينية 
ُ
أ

بقضايا تحرش جنسي بأكثر من 10 ضحايا 
هم 

ُّ
قصر تتراوح أعمارهم بني 14 و18 عامًا. وات
خاببير بيبو مارين، املتحدث باسم الرابطة 
ونائب رئيس نادي أكاسوسو، بتورطه في 

قضايا التحرشات الجنسية بقصر في صفوف 
ناشئي نادي إندبنديينتي. وانتقد مارين إدانته، 

 »إنهم يريدون تشويه اسمي. أنا بريء، ال 
ً
قائال

أعلم من أين أتوا باسمي في القضية«.

توقع النجم البرازيلي السابق رونالدينيو أن 
يتعافى مواطنه نيمار في الوقت املناسب من 

العملية الجراحية التي خضع لها في القدم 
ويلحق بمونديال روسيا الصيف القادم. وقال 
رونالدينيو، في مؤتمر صحافي عشية مباراة 

خيرية سيخوضها نجوم تاريخيون في جنيف 
»أتوقع أن يفعل ذلك، نحن ننتظره. أعتقد أنه 

سيلحق وسيصل في حالة جيدة، وسيقوم بعمله 
ويساعد البرازيل على الفوز بكأس العالم«.

إسبانيول يقيل مدربه 
كيكي سانشيز فلوريس 

لسوء النتائج

إدانة مسؤول في رابطة 
كرة القدم األرجنتينية 

بالتحرش الجنسي

رونالدينيو يتوقع لحاق 
نيمار بمونديال روسيا 
وقيادة البرازيل للقب

كشفت صحيفة 
»آس« اإلسبانية 
أن فريق ريال 
مدريد اإلسباني 
بدأ يُفكر جديًا 
في مكافأة 
النجم البرتغالي 
كريستيانو 
رونالدو على 
ما قدمه 
في آخر 12 
مباراة مع ريال 
مدريد. ووفقًا 
للصحيفة فإن 
المدير التنفيذي 
لفريق ريال 
مدريد جوزيه 
أنخل سانشيز 
كشف لرونالدو 
عن خطة النادي 
لتجديد عقده 
وتحسين راتبه، 
وتتم دراسة 
العملية مع 
الرئيس فلورنتينو 
بيريز في الوقت 
الحالي، حيُث 
من المتوقع أن 
يوقع رونالدو 
قبل انطالق 
بطولة كأس 
العالم.

)Getty( رونالدو سيحصل على هديته قريبًا

مكافأة رونالدو
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الفارق بين يوفنتوس 
المتصدر ونابولي وصيفه 

أربع نقاط

براغا يفوز على ماريتيمو بثنائية
نظيفة ويتقدم للمركز الثالث مؤقتًا

فــوزًا مهمًا بثنائية نظيفة على ماريتيمو، في مستهل  حقق سبورتينغ براغا 
املونتنغري  القدم. سجل  لكرة  البرتغالي  الــدوري  من  الـــ31  األسبوع  منافسات 
نيكوال فوشيفيتش الهدف األول لفريق براغا )د.52(، وقبل نهاية املباراة بقليل، 
وتحديدًا في )د.86(، أحرز باولينيو الهدف الثاني للفريق من تمريرة سحرية 
من ريكاردو أورتا الذي صنع الهدفني. وينتظر براغا نتيجة مواجهة سبورتينغ 
وصول  بعد  الثالث  باملركز  كــان سيحتفظ  إذا  ما  ملعرفة  وبوافيستا،  لشبونة 
حصيلته من النقاط إلى 71 نقطة، بينما تجمد رصيد ماريتيمو عند 44 نقطة 

في املركز السادس، وذلك مؤقتًا حتى إقامة باقي مباريات الجولة.

ليغانيس يتعادل سلبًا مع ديبورتيفو
في الدوري اإلسباني

تعادل فريق ليغانيس مع ضيفه ديبورتيفو ال كورونيا سلبًا بدون أهداف، في 
الجولة 34 من الدوري اإلسباني. وسنحت العديد من الفرص لكال الفريقني، لكن 
باءت جميعها بالفشل، في ظل التحفظ الدفاعي خشية التعرض ملزيد من نزيف 
النقاط. وبهذه النتيجة، حصل كل فريق على نقطة ليرتفع رصيد ليغانس إلى 
40 نقطة في املركز 14، بينما ما زال ديبورتيفو في املركز 18 وفي جعبته 28 

نقطة ويطارده شبح الهبوط.

مونشنغالدباخ يفوز بثالثية نظيفة على فولفسبورغ 
في الدوري األلماني

حقق فريق بوروسيا مونشنغالدباخ اليوم فوزًا ثمينًا على ضيفه فولفسبورغ، 
في الجولة 31 من الـــدوري األملــانــي لكرة الــقــدم. جــاءت أهــداف أصحاب األرض 
جميعها في الشوط األول عبر كل من الرس ستيندل )د.8( ورافائيل أراوخو 
رفــع  النتيجة،  وبــهــذه  )د.44(.  الــثــالثــيــة  كــرامــر  كــريــســتــوف  اخــتــتــم  ثــم  )د.35( 
تجمد رصيد  بينما  الثامن،  املركز  في  نقطة   43 إلى  مونشنجالدباخ رصيده 
الحتالل  مونشنجالدباخ  ويسعى   .14 املــركــز  فــي  نقطة   30 عــن  فولفسبورغ 

مركز يؤهله للعب في الدوري األوروبي خالل املوسم املقبل.

ليون يقفز للمركز الثالث بفوز عريض
على ديجون بالدوري الفرنسي

أمــطــر فــريــق لــيــون شــبــاك مضيفه ديــجــون بخمسة أهــــداف مــقــابــل اثــنــني، في 
الجولة 34 من الدوري الفرنسي لكرة القدم. بدأ الضيوف التسجيل مبكرا عبر 
التونسي نعيم  ممفيس ديباي )د.4(، قبل أن يتعادل ديجون عن طريق العبه 

سليتي )د.26(. وفي الشوط الثاني، تقدم ليون بهدف ثان بواسطة حسام عوار 
)د.50( ثم هدف ثالث )د.53( سجله نبيل فقير، العائد من إصابة طويلة امتدت 
التونسي مرة أخــرى )د.55(. ومع  الفارق عبر العبه  لشهرين، وقلص ديجون 
الهدف  تــراوري  إيزيدور  البوركيني بيرتران  املباراة من نهايتها، سجل  اقترب 
اإليفواري ماكسويل كورني هدفا قتل  أن يحرز  الرابع للضيوف )ق77(، قبل 
للمركز  ليقفز  نقطة   69 إلــى  ليون  ارتفع رصيد  النتيجة  وبهذه  )ق82(.  اللقاء 
بينما  الوصيف،  موناكو  عن  نقطة  بفارق  أوروبـــا  أبطال  لــدوري  املؤهل  الثالث 

تجمد رصيد ديجون عند 42 نقطة في املركز 12.

رين يتعادل )1 - 1( مع نانت في الدوري الفرنسي
تعادل فريق رين مع مضيفه نانت بهدف لكل منهما، في املباراة التي احتضنها 
الــدوري الفرنسي  الـــ34 من بطولة  ملعب )ال بوجوار(، ضمن منافسات الجولة 
أدريــان  الوسط  التسجيل عن طريق العــب  األرض  افتتح أصحاب  الــقــدم.  لكرة 
لالعب  طــرد  املــبــاراة حالة  األول. وشهدت  الشوط  زمــن  )د.42( من  طوماسون 
نانت، إيميليانو ساال، في بداية شوط املباراة الثاني )د.46(. وفي الدقيقة )81( 
تمكن مهاجم رين، جايمس ليا سيليكي، من إحراز هدف التعادل لفريقه. وبذلك 
التعادل، رفع رين رصيده من النقاط إلى 48 نقطة في املركز الخامس مؤقتا، 

ونانت إلى 46 نقطة في املركز الثامن مؤقتًا.

حذر ماوريتسيو ساري مدرب نابولي من 
أن فريقه يزور تورينو، في محاولة إلنهاء 
الهيمنة الكاسحة ليوفنتوس على الدوري 

اإليطالي لكرة القدم. 
وكان يوفنتوس في طريقه ملمارسة هوايته 
املــفــضــلــة وإضـــافـــة لــقــب جــديــد فــي الــــدوري 
اإليطالي، إال أن العبي املدرب ماسيميليانو 
ــادل أمــــام  ــعــ ــتــ ــقـــطـــوا فــــي فــــخ الــ ألــــيــــغــــري سـ
فـــاز  فــيــمــا   ،)1  –  1( ــع  ــتـــواضـ املـ ــونـــي  ــروتـ كـ
)4 – 2( في مباراة  أودينيزي  نابولي على 

صعبة.
ــذي يــحــلــم بـــقـــيـــادة الــفــريــق  ــ ــاري الـ ــ ــال سـ ــ وقـ
الجنوبي إلى لقبه الثالث في الــدوري بعد 
1987 و1990 »أنتم أقوى لكننا سنأتي إلى 
املــبــاراة )بــقــوة(، شاهدت  تورينو لنخوض 
الفريق يلعب بحدة مجددا. نحن في املركز 
الثاني حسابيا، الهدف تحقق، اآلن يمكننا 

االستمتاع«.
لــكــن الــتــاريــخ الــحــديــث ال يــقــف إلـــى جــانــب 

بغداد ـ علي اسماعيل

قــرر املــبــعــدون عــن دخـــول انــتــخــابــات االتــحــاد 
الـــعـــراقـــي لـــكـــرة الـــقـــدم، الـــذهـــاب إلــــى املــحــكــمــة 
ــة الـــــدولـــــيـــــة، لـــلـــفـــصـــل فـــــي قــضــيــة  ــيــ ــاضــ ــريــ الــ
االنتخابات التي شهدت العديد من املخالفات 
دخــول  إلــى  بالنسبة  والــدســتــوريــة  القانونية 
املــرشــحــن الـــجـــدد، وذلـــك قــبــل أيـــام مــن إقــامــة 
االنــتــخــابــات فــي الــواحــد والــثــاثــن مــن شهر 
مـــايـــو/أيـــار املـــقـــبـــل، فـــي الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة 

بغداد.
وكان االتحاد العراقي لكرة القدم، الذي يرأسه 
حاليًا عبد الخالق مسعود منذ عام 2014، قد 
السابقن  الرياضة  إبعاد عدد من نجوم  قرر 
مـــن الـــدخـــول إلـــى االنــتــخــابــات املــقــبــلــة، وذلـــك 
لعدم استيفاء شروط الترشيح كاملة. بينما 
يــــرى املـــبـــعـــدون أن االتـــحـــاد وضــــع الــعــراقــيــل 
ــل تــهــمــيــش نــجــوم  ــلـــوائـــح املـــعـــقـــدة مـــن أجــ والـ
منصبه  في  الحالي  االتحاد  وبقاء  الرياضة، 

ألربع سنوات من دون أي منافس.

»بارتينوبي« الذي خسر في آخر 6 زيارات 
إلــــى مــلــعــب يــوفــنــتــوس فـــي الــــــــدوري، كما 
خسر ذهابًا على أرضه بهدف األرجنتيني 
غـــونـــزالـــو إيـــغـــوايـــن نــجــم هـــجـــوم نــابــولــي 

سابقًا. 
وفــي حــال فــوز يوفنتوس، سيبتعد بفارق 
الــفــريــق األزرق، مـــا يعني  نــقــاط عـــن  ســبــع 
منطقيًا إحــــرازه الــلــقــب الــســابــع تــوالــيــًا والـــ 
34 في تاريخه، فيما سيقلص فوز نابولي 
الفارق إلى نقطة يتيمة، ما سيشعل الصراع 
يوفنتوس  وأن  خصوصًا  بينهما،  مــجــددًا 
ينافسان  اللذين  ورومـــا  إنــتــر  مــع  سيلتقي 

بقوة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
فــي املــقــابــل يــقــُر ألــيــغــري بـــأن فــريــقــه يتعن 
تواليًا،  السابع  اللقب  ليضمن  الــفــوز  عليه 
ــروج  ــخــ ــيــــزه األســـــــــاس عـــلـــى الــ وصــــــب تــــركــ
املوجع من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 
ــال مــدريــد اإلســبــانــي حــامــل اللقب.  ــام ريـ أمـ
وقـــال أليغري »هــنــاك نــوع مــن األســـف على 
املباراة، لكننا كنا ندرك أن البطولة لم تكن 
لتحسم األربعاء في أي ظرف من الظروف، 

السابق  الدولي  الاعب  ويعد عدنان درجــال، 
العراقية،  للكرة  الكبيرة  اإلنــجــازات  وصاحب 
االتــحــاد  انتخابات  املبعدين عــن دخـــول  أبـــرز 
ــذلـــك الــــدولــــي الـــعـــراقـــي الــســابــق  ــراقـــي. وكـ ــعـ الـ
نشأت أكــرم. إلى جانب العب منتخب العراق 

السابق نعيم صدام.
في املقابل، ظفر قائد منتخب أسود الرافدين 
الترشيح  بمنصب  محمود،  يونس  السابق، 
الــقــدم،  لــكــرة  الــعــراقــي  لــاتــحــاد  للنائب األول 
بعدما استوفى شروط الترشيح لهذا املنصب. 
انتخابات  املبعدون عن  أو  املعترضون  وقــرر 
االتــــحــــاد، بـــرئـــاســـة عـــدنـــان درجـــــــال، الـــذهـــاب 
الــدولــيــة، الخاصة بفض  الــكــاس  إلــى محكمة 
القضية  هــذه  في  للنظر  الرياضية،  النزاعات 
إلى  بالنسبة  اللغط،  مــن  كثير  يشوبها  التي 
الـــلـــوائـــح والـــقـــوانـــن الــخــاصــة بــاالنــتــخــابــات 
التي ستكون على طاولة املحكمة مع الوثائق 
الــكــامــلــة الـــخـــاصـــة بــجــمــيــع املـــخـــالـــفـــات الــتــي 
ارتكبها االتحاد العراقي الحالي أمام كل من 

يريد الترشح لانتخابات املقبلة.
ــامــــي صــــالــــح املــــالــــكــــي، الــخــبــيــر  ويــــــــرى املــــحــ
الذهاب  أن  والقانونية،  الرياضية  بالشؤون 
ــى دخــــول  ــ ــى مــحــكــمــة الــــكــــاس ســــيــــؤدي إلــ ــ إلــ
االتحاد العراقي في مشاكل جديدة، حتى لو 

أقيمت االنتخابات في موعدها املحدد.
وقــال املــالــكــي، فــي تصريح خــاص لـــ »العربي 
ــاب إلـــى مــحــكــمــة الـــكـــاس من  ــذهـ الـــجـــديـــد«: »الـ
العراقي  االتحاد  انتخابات  املبعدين عن  قبل 
لكرة القدم، هو حق مشروع، ولكن كنا نتمنى 

كما لن تحسم األحد أيضًا«، وتابع »الفوز 
يمنحنا قفزة كبيرة إلى األمام«.

ويأمل أليغري في تعافي مهاجمه الكرواتي 
ــاريــــو مـــانـــدزوكـــيـــتـــش )الـــتـــهـــاب مـــعـــوي(  مــ
والعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش 
فيما  صــفــوفــه،  لتدعيم  عــضــلــيــة(،  )مشكلة 
يعاني العب الوسط ستيفانو ستورارو من 
التهاب فــي وتــر أخيل أيــضــًا. وفــي الصراع 
على املراكز املؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، 
الثامن  سمبدوريا  فريق  التسيو  يستقبل 
والباحث عن التأهل إلى الدوري األوروبي. 
ويتأهل أول أربعة أندية مباشرة إلى دوري 
أبــطــال أوروبـــــا، والــخــامــس والـــســـادس إلــى 

الدوري األوروبي. 
كما تشهد املنافسات مواجهة بن كالياري 
مع بولونيا، أتاالنتا مع تورينو، أودينيزي 
مــع كــروتــونــي، فــي وقـــت يــلــعــب جــنــوى مع 

فيرونا في ختام هذه الجولة يوم اإلثنن.
ويــبــقــى الــــــدوري اإليـــطـــالـــي الـــوحـــيـــد الـــذي 
أن  إذ  األمــور بنسبة كبيرة،  فيه  لــم ُتسحم 
بــاريــس ســان جــيــرمــان تــوج بلقب الـــدوري 
بلقب  سيتي  مانشستر  وكــذلــك  الــفــرنــســي 
لقب  ميونخ حصد  وبايرن  »البريميرليغ« 
الـــــــدوري األملــــانــــي، فـــي وقــــت تـــبـــدو األمــــور 
محسومة لبرشلونة في الدوري اإلسباني 
بــســبــب فــــارق الــنــقــاط املـــريـــح عـــن أتلتيكو 
ــمـــس جـــــــوالت مــن  ــبـــل خـ مــــدريــــد الــــثــــانــــي قـ

الختام.
)فرانس برس(

أال تصل األمــور إلــى املحاكم الدولية، ونعود 
مـــن جـــديـــد إلــــى مــحــكــمــة الـــكـــاس، كــمــا حصل 
قبل أربــع ســنــوات«. وأضـــاف: »إن املعترضن 
ســـوف يــطــالــبــون أواًل بــوقــف االنــتــخــابــات أو 
ــر، لــحــن الــنــظــر في  تــأجــيــلــهــا إلـــى إشـــعـــار آخــ
ــــذا إجـــــراء ال  قــضــيــتــهــم مـــن قــبــل املــحــكــمــة، وهـ
الــقــرار األول  مــنــه للمتعرضن، وســيــكــون  بــد 

التأجيل«.  لقرار  بالنسبة  للمحكمة  واألخــيــر 
وأشار املحامي املختص بالشؤون الرياضية 
ــتـــخـــابـــات فــي  ــال إقــــامــــة االنـ ــ ــــي حـ ــه: »فـ ــ ــــى أنــ إلـ
مــوعــدهــا املــحــدد، وأصــــدرت املحكمة قــرارهــا 
بعد االنــتــخــابــات، وهــو عــدم شرعية االتحاد 
العراقي املنتخب، فسيتم حل االتحاد العراقي 
الــجــديــد وإجــــــراء انــتــخــابــات جـــديـــدة تــشــرف 

مــن نفس  أو  الفيفا  مــن  لــجــان خــاصــة  عليها 
املحكمة الرياضية. وفي حال عدم الطعن في 
الــقــرار من قبل املحكمة، فــإن االتــحــاد الجديد 
ــوات  ــنـ ــًا ألربـــــــع سـ ــيـ ــرعـ ــكـــون شـ ــيـ املـــنـــتـــخـــب سـ

جديدة«.
في املقابل، ذكر الاعب الدولي السابق عدنان 
درجال واملرشح املبعد عن انتخابات االتحاد 
العراقي، أنه قرر: »الذهاب إلى محكمة الكاس، 
مــن أجـــل إنــصــاف املــبــعــديــن عــن االنــتــخــابــات، 
وهــــو حـــق مـــشـــروع لــكــل شــخــص يــــرى نفسه 
ــّرض لــلــظــلــم واإلجـــــحـــــاف بــــالــــذهــــاب إلـــى  ــعــ تــ

محكمة الكأس للفصل في هذه القضية«.
وتــابــع النجم الــدولــي الــعــراقــي الــســابــق: »كنا 
نتمنى من االتحاد العراقي لكرة القدم، احترام 
رغبات جميع املرشحن الجدد الذين يريدون 
الكرة  االنــتــخــابــات وإصـــاح منظومة  دخـــول 
العراقية بخوض االنتخابات، من دون وضع 
مطبات معقدة ال تفسير لها، وهذا األمر دعانا 

للذهاب إلى املحكمة الدولية الرياضية«.
ــــاب إلـــى  ــــذهـ وأوضـــــــــح: »الـــكـــثـــيـــر يــتــكــلــم أن الـ
محكمة الكاس سيؤثر بالسلب على قرار رفع 
الحظر عــن املــاعــب الــعــراقــيــة، وهــو كــام عــاٍر 
عن الصحة وال أساس له، ألن محكمة الكاس 
وجميع  الرياضي،  بالشأن  مختصة  محكمة 
من يلعب كرة القدم في العالم يذهب إلى هذه 
كان  »لــو  وخــتــم:  املحكمة الستعادة حقوقه«. 
الكاس سيؤثر على قرار  ذهابنا إلى محكمة 
رفــع الحظر، لرفضت الــذهــاب وتــركــت األمــور 

على حالها«.

المبعدون عن انتخابات االتحاد العراقي يشتكون للمحكمةبطولة إيطاليا: مواجهة الحسم بين يوفنتوس ونابولي
صراع أحد الغضب بين 
نابولي ويوفنتوس من 
أجل حسم هوية بطل 
الدوري لموسم 2017-
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في الوقت الذي أعلن 
فيه االتحاد العراقي 

استبعاد بعض المرشحين، 
أثيرت أزمة جديدة قبل 

االنتخابات

)Getty/من سيحسم المواجهة النارية؟ )إيزابيال بونوتو

الجماهير تثور في المالعب فمن يوقفها؟ )بيدرو أوجارتي/ فرانس برس(

الكرة الجزائرية تعيش على وقع األحداث الدامية )فاروق باطيش/ فرانس برس(

)Getty/االتحاد العراقي يستعد لتنظيم انتخاباته )بودا منديس

مباريـات
      األسبـوع

الجزائر ـ محمد ريان

أبعادًا خطيرة  أخــذ عنف املاعب 
ــر، بـــعـــد أن أضـــحـــت  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ ــي  ــ فـ
أحــــــــــــــداث الـــــشـــــغـــــب والــــتــــخــــريــــب 
واالعتداء عنوانًا للمشهد الكروي الجزائري 
وإحــــدى أبــــرز ســمــاتــه »الــقــبــيــحــة«، مــا يهدد 
ــثــــر شــعــبــيــة، ويـــرســـم  مــســتــقــبــل الــلــعــبــة األكــ
صـــورة قــاتــمــة الــســواد عــن الــكــرة الــجــزائــريــة 
التي كانت حتى وقت قريب مصدرًا لسعادة 
الوطن  فــي  أو  الجزائر  فــي  الجماهير، ســواء 
الــعــربــي، بــعــد أن أبــلــى منتخب الــكــرة الــبــاء 
الــحــســن فــي مــونــديــالــي 2010 و2014 ومــّثــل 
العرب أحسن تمثيل. وعــاد الشغب ليضرب 

الكرة »تقتل« 
في الجزائر

عنف المالعب يتطور 

في  مسبوق  غير  بشكل  برأسه  العنف  يطل 
القدم،  الناس كرة  التي يعشق فيه  البلد  الجزائر، 
للمتابعين  عارمًا  قلقًا  تشكل  اآلن  باتت  لكنها 
يومًا  الشغب  أعمال  تزايد  ظل  في  والجماهير، 

بعد يوم

تقرير

مــجــددًا املــاعــب الــجــزائــريــة، لكن األخــطــر من 
كــل ذلـــك أن هـــذا »الـــوحـــش« لــم يقتصر فقط 
على دوري املحترفن، بل امتد إلى الدرجات 
الــكــروي الحالي  الــدنــيــا، حيث شهد املــوســم 
بلوغ أعمال العنف والشغب أقصى درجاتها، 
املمتلكات وحتى  فــي  فــي خسائر  مــا تسبب 

»الــرهــيــبــة«  األحــــــداث  وأطــلــقــت  األرواح.  فـــي 
التي كان ملعب الشهيد حماوي بقسنطينة 
إبريل/   13 يــوم  لها  الجزائر مسرحًا  شرقي 
نيسان املاضي، بن شبيبة القبائل مولودية 
الــجــزائــر، صــافــرات إنــــذار بــلــغ صــداهــا أعلى 
ــلــــطــــة، وســـــــط صــــمــــت مــطــبــق  هـــــــرم فـــــي الــــســ
لاتحاد الجزائري لكرة القدم الذي لم يصدر 
أي مــوقــف حــيــال مــا حـــدث ســـوى بــعــد مــرور 
الواقعة، حيث نشر بيانًا  أيــام كاملة على   4
دًا بمحاسبة 

ّ
يشجب فيه أعمال العنف، متعه

ومــعــاقــبــة املــتــورطــن فــيــهــا، بينما جـــاء أول 
رد فــعــل رســمــي مـــن جــانــب وزارة الــداخــلــيــة 
التي أصــدرت بيانًا كشفت فيه عن تنصيب 
لجنة تحقيق في أحــداث العنف التي عرفها 
ملعب حماوي وملعب الشهيد أحمد زبانة 
بوهران في مباراة املولودية املحلية وشباب 
ــان بـــــأن الــتــحــقــيــق  ــيـ ــبـ ــــوزداد. وأضـــــــاف الـ ــلــ ــ بــ
ســيــحــدد املـــســـؤولـــيـــات واتــــخــــاذ اإلجـــــــراءات 
والــقــرارات الازمة بخصوص األحــداث التي 

شهدتها وهران وقسنطينة.

العنف »يهزم« الحكومة
الــدوري الجزائري  وتحول عنف املاعب في 
إلــى »وحــش« يقض مضجع مسؤولي الكرة 
فــــي الــــبــــاد، بــســبــب تـــنـــامـــي هـــــذه الـــظـــاهـــرة 
الـــخـــطـــيـــرة، إذ عــــجــــزوا عــــن إيــــجــــاد حــــل لــهــا 
عــلــى الــرغــم مــن الــعــقــوبــات الــتــي تسلط على 
املـــشـــاغـــبـــن والــــــنــــــوادي الــــتــــي يــشــجــعــونــهــا 
وصــلــت إلـــى حــد مــنــع حــضــور الــجــمــهــور في 
مالية  غــرامــات  إلــى جانب تسليط  املباريات 
ــــارج مــاعــب  كــبــيــرة ونـــقـــل املـــبـــاريـــات إلــــى خـ
األنــديــة املضيفة، من طــرف لجنة االنضباط 
وقف  الــذي  الجزائري،  الكرة  التابعة التحاد 
عـــاجـــزًا أمــــام »كـــابـــوس« الــعــنــف الــــذي يــهــدد 

كيان الكرة في الباد.
وبــلــغ عــنــف املــاعــب مــســتــويــات خــطــيــرة في 
ــزائـــر، واســتــفــحــل فـــي املــــواســــم الــكــرويــة  الـــجـ
األخــــيــــرة، ودفـــــع ذلــــك الــســلــطــات فـــي الــبــاد 
ــمـــرات لـــدراســـة  إلــــى تــنــظــيــم مــلــتــقــيــات ومـــؤتـ
هــذه الــظــاهــرة، فــضــًا عــن إصـــدار الكثير من 
الـــرادعـــة للعنف والــشــغــب، وصلت  الــقــوانــن 
إلى حد سجن املتورطن لكن من دون أن تجد 

هذه القوانن طريقها للتجسيد ميدانيًا.
ــر الــداخــلــيــة الــجــزائــري نـــور الــديــن  وكـــان وزيـ
بــدوي قد أعلن في شهر فبراير/ شباط من 
العام املاضي عن إعــداد قائمة تحمل أسماء 
املــشــجــعــن املـــشـــاغـــبـــن، ملــنــعــهــم مــــن دخــــول 
املاعب مستقبًا، فضًا عن إطاق مشاريع 

فتوى جديدة لداعية 
إسالمي: كرة القدم 

»حرام« في الجزائر

تزايد أعمال الشغب في الجزائر يثير الرعب )خالد دسوقي/ فرانس برس(

إلكترونية  ماعب نموذجية بأبواب وتذاكر 
وتـــزويـــد هـــذه املـــاعـــب بــكــامــيــرات لــلــمــراقــبــة 
بن  ومــن  »الهوليغانز«،  أمــام  الطريق  لقطع 
املــخــطــطــات الــتــي لــم تــجــد طــريــقــًا للتجسيد 
ــرار  ــرة الـــعـــنـــف، قــ ــاهــ ــن ظــ ــيــــدانــــي لــلــحــد مــ املــ
املاعب  مــن  الــشــرطــة  ــراد  أفـ السلطات سحب 
وفسح املجال أمام األندية لتكوين مساعدين 
أمن مدنين لتأمن املباريات وتسهيل وجود 
املشجعن في املدرجات وخارجها، إذ فشلت 
ــر، مـــا دفــع  ــ ــذا األمـ األنـــديـــة فـــي الــتــحــكــم فـــي هـ
قـــرار سحب  عــن  للتراجع  األمــنــيــة  السلطات 
ــراد الــشــرطــة مـــن املـــاعـــب، مــخــافــة تــدهــور  ــ أفـ
األوضاع أكثر، في ظل تنامي أعمال الشغب.

ــاد عــــن الـــبـــيـــضـــاء،  ــ ــحـ ــ اتــــحــــاد الــــشــــاويــــة واتـ
ــة، بــعــد انـــدالع  ــيـ وعـــرفـــت املـــبـــاراة نــهــايــة دامـ
أعــمــال عــنــف وشــغــب خــطــيــرة بــن مشجعي 
الــحــارقــة  الــقــنــابــل  فيها  استعملت  الــفــريــقــن 
»املولوتوف« والشهب النارية، ما تسبب في 
ســقــوط الــعــديــد مــن الــجــرحــى مــن الجانبن. 
واستدعى األمر تدخل قوات مكافحة الشغب 
التي قامت بتفريق املشجعن، عبر استعمال 
أفــراد  الــرصــاص املطاطي، بل تعرض بعض 
ــا تــلــقــى  ــمـ الـــشـــرطـــة إلصـــــابـــــات مـــتـــفـــاوتـــة، كـ
لطلقات  تعرضهما  إثــر  إصــابــات  مشجعان 
نــاريــة، بحسب ما كشفت عنه وسائل إعام 
محلية. وفي دوري املحترفن، عرفت مباراة 

وكان املوسم الكروي الحالي قد انطلق أيضًا 
على وقــع أحـــداث عنف كــثــيــرة، ولــم يقتصر 
ــر عــلــى مــبــاريــات الــبــطــولــة املــحــتــرفــة بل  األمــ
امــتــد إلــى دوريـــات األقــســام الدنيا بمختلف 

مناطق الباد.
وعلى سبيل املثال، اعتقلت مصالح الشرطة 
نوفمبر  أول  بملعب  مشجعًا   12 الــجــزائــريــة 
بمدينة الحراش شرقي العاصمة الجزائرية 
بعد نهاية مباراة فريقي رائد القبة وشبيبة 
لحيازتهم  الثانية،  الدرجة  بــدوري  سكيكدة 

األسلحة البيضاء واملخدرات والخمور.
ــاراة فــي  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــًا مـ ــ ــــضـ ــنــــف أيـ ــعــ ــــك ضـــــــرب الــ ــذلـ ــ كـ
ــة الــثــانــيــة لــلــهــواة بـــن فــريــقــي  دوري الـــدرجـ

ــزائـــر في  شــبــيــبــة الــــســــاورة ومـــولـــوديـــة الـــجـ
الــــ15 مــن املسابقة مــواجــهــات دامية  الــجــولــة 
أعمال  انــدلــعــت  حيث  املشجعن،  بــمــدرجــات 
الشغب باملدرجات استعملت فيها الحجارة 
العديد من  إلــى سقوط  أدى  مــا  والشماريخ، 

الجرحى، لتتدخل قوات مكافحة الشغب.

كرة القدم »حرام« في الجزائر
ودعا وزير الشؤون الدينية واألوقاف، محمد 
عيسى، أئمة املساجد لإلسهام في الحد من 
داعيًا  املــاعــب،  الــتــي تجتاح  العنف  ظــاهــرة 
مسؤولياتهم،  تحمل  إلــى  املــتــورطــن  جميع 
ــر عــــن تــفــعــيــل دور أئــمــة  ــ ــــوزيـ كـــمـــا كـــشـــف الـ

املــــســــاجــــد قــــصــــد املــــســــاهــــمــــة فـــــي الـــتـــوعـــيـــة 
ومــكــافــحــة الــظــاهــرة، مــؤكــدًا أنـــه إذا اقتضت 
الضرورة سيتم إقرار حضور األئمة مباريات 

كرة القدم لتقديم يد املساعدة.
وبــــدوره أصـــدر الــداعــيــة الــجــزائــري املــعــروف 
الشيخ شمس الدين بوروبي، فتوى »تحّرم« 
ممارسة كرة القدم في الجزائر بسبب تزايد 
أعــمــال الــعــنــف الــتــي تـــودي بــحــيــاة األبـــريـــاء، 
ــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة  ــيــــة فــ وقــــــال الــــداعــ
إن الــعــنــف يـــوّلـــد الــكــراهــيــة والــجــهــويــة بن 
مــخــتــلــف األفـــــــراد، كــمــا حــّمــل الــشــيــخ شمس 
الــديــن املــســؤولــيــة لــوســائــل اإلعــــام وروابـــط 

املشجعن وكذلك الهيئات الرياضية.
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رابطة المحترفين الفرنسية تنفي 
وجود شرط جزائي في عقد نيمار

نفت رابطة املحترفني الفرنسية لكرة القدم 
وجـــود بــنــد فــي عــقــد الــبــرازيــلــي نــيــمــار مع 
فــريــقــه بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان يــســمــح له 
بترك الفريق في حالة عدم استيفاء شروط 
معينة. ووفقًا ملا نشرته صحيفة »ليكيب« 
الفرنسية، فقد نفت الرابطة املعلومات التي 
ذلك  أدرج  البرازيلي  الــاعــب  أن  إلــى  تشير 
الــبــنــد فــي الــعــقــد مــقــابــل دفـــع 300 مليون 
لــوائــحــه  ــن  مــ املـــــــادة 202  أن  كـــمـــا  يـــــــورو. 
الداخلية تحظر إدراج بند الشرط الجزائي 

ضمن بنود العقود.
الفرنسية إلى أن »األندية  الرابطة  وأشــارت 
بند  على  يحتوي  عقد  توقيع  تستطيع  ال 
إلنهاء العقد، والذي يهدف إلى خرق العاقة التعاقدية من جانب أحد األطراف، وال يجوز 
تفعيل ذلك البند من جانب طرف واحد«، وأضاف أن العقد الذي سجله نادي باريس سان 

جيرمان ال يحتوي على ذلك البند. 

ارتياح لدى لجنة ملف المغرب لمونديال 2026
أعرب موالي حفيظ العلمي، رئيس لجنة ترشح املغرب الستضافة كأس العالم 2026، 
واملسماة  الــقــدم  لكرة  الــدولــي  االتــحــاد  لجنة  أجرتها  التي  للزيارة  ارتياحه  عــن  الجمعة، 
»تاسك فورس« لتقييم امللف املغربي. وأكد العلمي أن أعضاء فيفا الذين جاؤوا للمغرب 

أبدوا إعجابهم بامللف املغربي واالنخراط الكبير لكل مكونات الدولة املغربية في امللف.
وكــانــت لجنة »تــاســك فـــورس« قــد وصــلــت إلــى الـــدار الــبــيــضــاء، اإلثــنــني املــاضــي، وأنهت 
املــغــرب: مراكش  مــن قبل  مــن أصــل 12 مقرًا مقترحًا  تفّقدت خمسة  زيــارتــهــا، بعدما 
وأغادير وتطوان وطنجة والدار البيضاء. وشملت الجولة املاعب املشيدة، واألراضي التي 
سيتم بناء عليها أخرى، وفنادق وبنية تحتية أخرى، مثل ميناء طنجة ميد، وجزء من 

الطريق السريع الذي يربط بني مراكش وأغادير.
ردودا  قدمنا  »لقد  والــتــجــارة  الصناعة  وزيــر  أيضا منصب  يتولى  وهــو  العلمي،  وقــال 
أبرزت  اللجنة  أن  إلى  أشــار  أسئلتهم ومتطلباتهم«. في وقت  واضحة ودقيقة على كل 
»شغف« الشعب املغربي بكرة القدم، والحالة »القوية« مليزانية الدولة، وفكرة إنشاء ماعب 
قابلة للتعديل والتي يمكن تقليص محيطها بمجرد انتهاء كأس العالم لكي تواكب الطلب 

الحياتي للمدن التي تقع بها.

مارسيلينو: إذا شعرت بالتوتر فال أستحق تدريب فالنسيا
ــانـــي،  ــبـ ــق فــالــنــســيــا اإلسـ ــريـ ــال مــــــدرب فـ ــ قـ
الحديث  إن  تــــورال،  غــارســيــا  مارسيلينو 
ــن أجـــــل املـــركـــز  ــه الــــصــــراع مــ ــدانـ ــقـ حـــــول فـ
الرابع بعد هزيمته في الجولتني األخيرتني 
بالدوري لم يجعله يشعر بالتوتر، وأكد أنه 
إذا فعل ذلك فلن يستحق حينها منصبه. 
وقال املدرب، في مؤتمر صحافي »إذا كنت 
الــســوء فــا أستحق أن أكـــون مدربًا  بــذلــك 
فــإذا  هــنــا،  الــوجــود  أستحق  وال  لفالنسيا، 
تملكني التوتر في هذا املوقف، حيث تتبقى 
5 مباريات ولم أستطع الحصول على 10 نقاط وبمعدل هدف في كل مباراة، فيجدر بي 

التواجد في الدرجة الثانية، مع كامل احترامي أو البقاء في منزلي«.
واعترف املدرب أنه بعد الفوز على إشبيلية منذ بضعة أسابيع، افترض الجميع ضمان 
املمكن أن  للغاية، ومــن  أنفسنا في وضــع جيد  الــهــدف، مضيفًا »وضعنا  إلــى  وصولي 

يؤدي ذلك إلى انخفاض أو عدم الحفاظ على مستوانا العالي جدا الذي ظهرنا به«.

استعادة كأس الدوري األوروبي بعد سرقته في المكسيك
اسُتعيد »كــأس الــدوري األوروبــي« بعد يومني من سرقته من معرض خاص في والية 
الكأس  وتــعــّرض  املحلية.  السلطات  أعلنته  ملــا  وفــقــًا  )وســـط(،  املكسيكية  جــوانــاخــواتــو 
للسرقة من على منت السيارة التي كانت تقله في مدينة ليون، وتمكنت العناصر األمنية 
من استعادته، حسبما أعلنت النيابة العامة في الوالية. وأشارت مصادر من النيابة إلى 
أنه، في صباح الخميس، أبلغ عن سرقة الكأس، وبعدها بـ24 ساعة ُأعلن عن استعادته 
من دون الكشف عن تفاصيل. وتبدأ منافسات دور نصف نهائي البطولة األوروبية هذا 
ليون  الفائز في مدينة  للفريق  املقبل  مايو/أيار  الكأس في 15  ُيسلم  أن  األسبوع، على 

الفرنسية.

في  نفسها ورفعت عدد مشاركاتها  البطولة  الثالث من 
بطوالت »الغراند سام« إلى مرتني، كما عادت وشاركت 
في بطولة أميركا املفتوحة عام 2013، ولم ُتحقق نتيجة 

جيدة هناك. 
وصلت جيورجي إلى نهائي بطولة باريباس كاتوويس 
املــفــتــوحــة، وحــقــقــت لــقــب بــطــولــة »تــوبــشــيــلــف« املفتوحة. 
وبفضل هذه النتائج الجيدة، وصلت إلى أعلى تصنيف 
لها في فئة الفردي وهو املركز الـ30 والذي وصلت إليه في 

30 تموز/ يوليو من عام 2015.
والهجومية،  الشرسة  لعبها  بطريقة  جيورجي  تشتهر 
ُتعتبر من  القوية، في وقت  وتتميز بضرباتها األرضية 
أفضل الضاربات بني جميع املصنفات في رياضة التنس. 
عام  املفتوحة  أميركا  بطولة  في  كانت  إنجازاتها  وأبــرز 
وبطولة   2014 عــام  املفتوحة  بــاريــبــاس  وبــطــولــة   ،2013

»أيـــجـــون« الــدولــيــة أيــضــًا فــي الــعــام نــفــســه، وذلـــك بــعــد أن 
ــا شـــارابـــوفـــا،  ــاريـ ــارولـــني ووزنـــيـــاكـــي ومـ تــفــوقــت عــلــى كـ
وفيكتوريا أزارينكا على التوالي. كما نجحت جيورجي 

في الفوز على أفضل عشر مصنفات في العالم.
ــــال مــســيــرتــهــا  ــة خــ ــيـ ــالـ حـــقـــقـــت جـــيـــورجـــي أربـــــاحـــــًا مـ
الفوز  أميركي. حققت  دوالر  مليوني  بحوالي  الرياضية 
ــفـــردي«، وخــســرت  فــي 308 مــبــاريــات فــي مــنــافــســات »الـ
بلغت حوالي %58.  انتصارات  بنسبة  مــبــاراة،  في 220 
»الــفــردي«، خرجت  »الغراند ســام« فئة  وفــي منافسات 
الــدور الثالث في بطولة أستراليا املفتوحة  جيورجي من 
من  املفتوحة  فرنسا  بطولة  ودعـــت  وكــذلــك   ،2015 عــام 
الدور الثاني أعوام )2014، 2015 و2016(، وودعت بطولة 
ــــدور الــرابــع فــي عـــام 2012، وودعـــت  »ويــمــبــلــدون« مــن ال

بطولة أميركا املفتوحة من الدور الرابع في عام 2013.

رياض الترك

هي العبة تنس إيطالية تلعب باليد الُيمنى، بدأت مسيرتها 
عــام 2006. شــاركــت كاميا جيورجي  فــي  االحــتــرافــيــة 
عــام 2006، وحققت  مــرة في  الدولية ألول  البطوالت  في 
لقبها األول فــي عــام 2009، كما شــاركــت ألول مــرة في 
بطولة »غراند« سام في عام 2011 وتحديدًا في بطولة 

»ويمبلدون« البريطانية. 
ــــدور الـــرابـــع فـــي بــطــولــة »ويــمــبــدلــون«  بــلــغــت جــيــورجــي الـ
الــثــانــيــة في  الــرســمــيــة  عـــام 2012، وذلـــك فــي مشاركتها 
منافسات »الغراند سام« منذ بداية مسيرتها الرياضية. 
املسابقات  مختلف  فــي  ُمــمــيــزة  نــتــائــج  تسجيلها  وبــعــد 
والبطوالت، دخلت جيورجي ألول مرة في تصنيف أفضل 
100 العبة تنس في العالم. وبعد عام وصلت إلى الدور 

كاميال جيورجـي

على هامش الحدث

نجمة تنس إيطالية 
تحتل المركز الـ59 

في التصنيف 
العالمي للسيدات 
وتشتهر بضرباتها 

األرضية القوية

وجه رياضي

مليارات   5.13( إسترليني  مليون  و500  مليارات  ألربــعــة  البريميرليغ  عــوائــد  ارتفعت 
يورو( في موسم 2016 /2017، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 20% عن املوسم الذي يسبقه، 
بحسب شركة »ديلويت«. وتزايدت األرباح قبل حساب ضرائب املسابقة العام املاضي 
إلى 500 مليون إسترليني )570 مليون يورو( في حني سجل خسائر العام الذي قبله 
بـ110 مايني )125 مليون يورو(. وجاء هذا النمو في األرباح مدفوعًا بالعقد التلفزيوني 
الــذي دخــل حيز التنفيذ املوسم املــاضــي. ودفعت قناتا »ســكــاي« و»بــي تــي« 5  الجديد 

مليارات و130 مليون في الدوري عن حقوق بث املباريات حتى 2019.

صورة في خبر

ارتفاع عوائد البريميرليغ
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محمد السعو

املخضرم  الفرنسي  املـــدرب  أعلن 
آرسني فينغر قراره بالرحيل عن 
نــادي أرســنــال فــي نهاية املوسم 
الــحــالــي، لينهي عــاقــة اســتــمــرت لنحو 22 
ــان فــيــنــغــر قــــد تـــولـــى مــســؤولــيــة  ــ عــــامــــا. وكــ

»الغنرز« في أغسطس/ آب 1996.
ــال  ــنــ ــــن أن مـــشـــجـــعـــي أرســ ــم مـ ــ ــــرغـ ــلــــى الـ وعــ
اإلنــكــلــيــزي طــالــبــوا برحيله مـــرارًا وتــكــرارًا، 
إلـــى درجـــة أطــلــقــوا فيها الــنــكــات الــســاخــرة 
عليه، نظير تمسكه بالفريق الذي دربه على 
امــتــداد 22 عــامــا، لــكــن رد الــفــرنــســي آرســني 
فينغر لم يكن عاديا، إذ ترك تاريخه الكبير 
مـــع »املــدفــعــجــيــة« لــيــتــحــدث عــنــه، مـــن دون 
التي  الاذعة  لانتقادات  اهتماما  يعير  أن 

نالت منه.

آرسين فينغر
لم يكن آرسين فينغر معروفًا جدًا في عالم التدريب عندما تولى اإلشراف على تدريب أرسنال اإلنكليزي 
الياباني، ما دفع السير فيرغوسون إلى القول »آرسين  عام 1996، قادمًا من ناغويا غرامبوس ايت 
َمن؟« عندما سئل عن رأيه بالمدرب، وتوقعت له الصحف أن يمكث أسابيع أو موسمًا قبل أن يعود 

إلى بالده

باألرقام... فينغر مدرب تاريخي
ــًا مــع  ــ ــــذهـ ــًا رقـــمـــيـــا مـ ــجــ يـــمـــلـــك فـــيـــنـــغـــر ســ
أرســنــال، فهو املــدرب الــذي تــوج مع الفريق 
بطًا للدوري اإلنكليزي ثاث مرات وبطًا 
لكأس إنكلترا 7 مــرات، كما نــال لقب الــدرع 
الخيرية 7 مرات. ولم تكن تلك األلقاب التي 
حــصــدهــا املــــدرب لتمر بـــدون تــدويــن أرقـــام 
مــشــرقــة فــي ســجــلــه؛ فــفــوزه بــكــأس االتــحــاد 
اإلنكليزي 7 مــرات جعله أكثر مــدرب يتوج 

بهذا اللقب في التاريخ، كما أنه حينما توج 
لم   ،2004  /2003 نسخة  فــي  بالبريميرليغ 
يخسر أي مباراة خال املوسم بأكمله، وهو 
إنجاز لم يسبق له مثيل في عصر الدوري 

اإلنكليزي املمتاز على اإلطاق.
ــمـــدرب ألرســـنـــال  ــــني فــيــنــغــر كـ ويــعــتــبــر آرسـ
ــــدرب األكـــثـــر نــجــاحــا فـــي تـــاريـــخ الـــنـــادي،  املـ
أنــه  كــبــرى، ال سيما  بــطــوالت   10 بتحقيقه 
خــاض مــع أرســنــال 49 مــبــاراة متتالية في 
دون هزيمة  مــن  املمتاز  اإلنكليزي  الـــدوري 
فــي الفترة مــن شهر مــايــو/ أيـــار 2003 إلى 
أكتوبر/ تشرين األول 2004، محطما الرقم 
نوتنغهام  الـــذي سجله  الــســابــق  الــقــيــاســي 
فورست في الفترة ما بني نوفمبر/ تشرين 
الــثــانــي 1977 ونــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
)42 مباراة  براين كلوف  قيادة  1978 تحت 

من دون هزيمة(.
ــه أكــثــر مــن أدار  ويــحــســب لفينغر أيــضــا أنـ
مباريات في البريميرليغ من أي مدرب آخر، 
املـــدرب  عــلــى  مـــبـــاراة، متفوقا  بــواقــع )823( 
األسطوري السير أليكس فيرغسون، مدرب 
ــاز بـ  ــــذي فــ مــانــشــســتــر يــونــايــتــد األســـبـــق الـ

)528( مباراة أكثر من فينغر )473(.
ــإن آرســــني  ــ وبـــحـــســـب »إســــكــــواكــــا« أيـــضـــا فـ
ــدوري  ــ فــيــنــغــر كــــمــــدرب مــــع أرســــنــــال فــــي الــ
مباراة حتى   823 املمتاز خــاض  اإلنكليزي 
مــقــابــل 199  فـــي  مــــرة  فــيــهــا 473  فــــاز  اآلن، 
تعاداًل و151 هزيمة، في الوقت الذي سجل 
فيه الغنرز 1549 هدفا واستقبل 801 هدف 

وحقق البريميرليغ )3 مرات(.

أبرز ردود الفعل
الرحيل  بإعانه  الجميع  فاجأ  وباعتباره 
عـــن نــــادي أرســـنـــال اإلنــكــلــيــزي نــهــايــة هــذا 
املـــوســـم، وهــــو الـــقـــرار الــــذي اتـــخـــذه املــــدرب 
ــلـــف الـــعـــديـــد مــــن ردود  ـــني فــيــنــغــر وخـ ــ آرسـ
للنادي  األسطوري  املــدرب  باعتباره  الفعل 

اللندني منذ 22 عاما.
وكال العديد من املدربني املنافسني للمدير 
وخارجه  البريميرليغ  في  الفرنسي  الفني 
والاعبون والعديد من الشخصيات املديح 
ــــذي قـــدمـــه مع  لــفــيــنــغــر، فـــي ظـــل الـــتـــاريـــخ الـ
الـــنـــادي اإلنــكــلــيــزي مــنــذ عـــام 1996 والـــذي 

حقق خاله العديد من األرقام القياسية.
أول تلك الــردود كــان من قبل حــارس مرمى 
بوب  التلفزيوني  واملعلق  السابق  أرســنــال 
ويلسون الــذي وصــف فينغر بـ »أنــه أفضل 
مــدرب في تاريخ نــادي أرسنال. إنه يتفوق 
عــلــى هـــربـــرت تــشــابــمــان وجــمــيــع اآلخــريــن 
الذين أحرزوا األلقاب.. هو ليس فقط أعظم 
ــدرب فـــي تـــاريـــخ أرســـنـــال، بـــل إنـــه املـــدرب  مــ

الذي غّير وجه اللعبة في هذه الدولة«.
وأرسل النجم اإلسباني سيسك فابريغاس 
رســالــة مــؤثــرة إلـــى مــدربــه الــســابــق آرســني 
لم  »واو!!  فيها:  كتب  إنستغرام  عبر  فينغر 
أكن أتوقع ذلك أبدًا، لقد كان يؤمن بي منذ 
يــومــي األول، أنــا مــديــن لــه بشكل كبير لقد 

آرسين فينغر المدرب 
األكثر نجاحًا في تاريخ 

نادي أرسنال

)Getty /فينغر أسطورة التدريب في أرسنال )شون بوتريل

البرتغالي  المدرب  تولي  فترة  إلى  وفينغر  مورينيو  بين  التنافس  يعود 
تدريب تشلسي في عام 2004، عندما أطلق مورينيو على نفسه لقب 
الفرنسي  المدرب  بنعت  مورينيو  اشتهر   2005 عام  وفي  »االستثنائي«، 
وفي  تشلسي.  على  بتعليقاته  ذرعًا  ضاق  بعدما  »المتلصص«  بلقب 
عام 2014، عندما أطلق مورينيو على فينغر لقبًا آخر وهو »متخصص 
في الفشل« بلغت الخصومة مبلغها، لدرجة أن فينغر دفع مورينيو 

بيده خالل مشادة شهيرة بين االثنين في المنطقة الفنية.

معارك شهيرة

كــان بمثابة األب ودائــمــا مــا يجعلني أقــدم 
كل ما لدي، آرسني أنت تستحق كل االحترام 

والسعادة في هذا العالم«. 
قــال بير ميرتساكر:  الــوتــيــرة ذاتــهــا  وعــلــى 
»تـــعـــلـــمـــت الـــكـــثـــيـــر مـــنـــه كــــاعــــب وضـــــــرورة 
ــعــــب الـــلـــحـــظـــات وتـــقـــديـــم  ــــي أصــ الـــــهـــــدوء فـ
املساعدة، وأن على الجميع الثقة بأنفسهم. 
فينغر جعلني قائدًا للفريق على الرغم من 
إصابتي ومنحني منصبا بعد االعتزال. أنا 

هنا بسبب آرسني«.
وكتب أرون رامسي على تويتر أيضا: »لقد 
كان شرفا أن ألعب من أجلك وأتوج باأللقاب، 
داخــل  حياتي  فــي  كبيرًا  تأثيرًا  شكلت  لقد 
وخارج امللعب ومن شاب صغير إلى رجل. 
ــدًا لـــرؤيـــة الــجــمــيــع يــظــهــرون  ــا ســعــيــد جــ أنــ
االمتنان واالحــتــرام لك اليوم ألنك أكثر من 

يستحقها. شكرًا لك«.
ولم يفوت كبار مدربي البريميرليغ الفرصة 
إلظهار احترامهم لفينغر، على غرار املدرب 
اإلسباني بيب غوارديوال، مدرب مانشستر 
ــيـــتـــي بــــطــــل املــــســــابــــقــــة الــــــــذي قــــــــال: »كــــل  سـ
االحترام آلرسني فينغر، الدوري اإلنكليزي 
املمتاز على ما هو عليه اآلن بسبب ما قام 
بــه آرســـني فينغر، ورؤيــتــه واحــتــرامــه لكرة 
القدم، أتمنى له األفضل في مستقبله، كان 

من دواعي سروري أن أتنافس معه«.
وعلق يورغن كلوب، مدرب ليفربول، قائًا: 
»آرســــني فينغر نــمــوذج يــحــتــذى بـــه، مؤثر 
وناجح جدًا«. كذلك امتدح جوزيه مورينيو، 
أحد ألد خصمني في املسابقة، آرسني فينغر 
وقــــال: »أتــمــنــى األفــضــل دائــمــا للمنافسني 
ــادم من  ــه. إذا كـــان يــتــطــلــع إلـــى مـــا هـــو قــ ولــ
حياته املهنية في حياته، أنا سعيد للغاية 

من أجله، لكن أتمنى أال يعتزل التدريب«.
مــدربــا وبالطبع  »أنـــت لست  وقـــال مورينيو: 
لــســت العــبــا. ال تــعــرف الــطــريــقــة الــتــي نحترم 
أننا  يبدو  عندما  البعض حتى  بعضنا  بها 
ال نقوم بذلك في بعض األحيان. في النهاية، 
الذين يحترمون بعضهم  املــدربــون  قد يكون 
ــن تـــقـــع بــيــنــهــم  ــم مــ ــة أكـــبـــر هــ الـــبـــعـــض بــــدرجــ
مـــشـــكـــات«. وتـــابـــع »إنـــهـــا قــــوة مــقــابــل قـــوة، 
وجودة مقابل جودة، وطموح مقابل طموح«.

ــالــــي أنــطــونــيــو  بــــــــدوره قـــــال املــــــــدرب اإليــــطــ
كونتي: »بــقــاء فينغر مــع أرســنــال 22 عاما 
السبب يستحق اإلشــادة  قصة رائعة، لهذا 
الــنــادي، وهــو من  الكبيرة، فــاز بالكثير مع 
ــروا فــي عــالــم كـــرة الــقــدم،  املـــدربـــني الــذيــن أثــ
االحــتــرام من عالم كرة  الكثير من  يستحق 
أليكس فيرغسون  السير  أكــد  الــقــدم«، فيما 
ـــأن يـــكـــون مــنــافــســا وزمـــيـــًا  ــه »فــــخــــور بــ ــ أنـ

وصديقا آلرسني فينغر«.
وكتب مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي 
أوناي إيميري على حسابه في تويتر حول 
فــيــنــغــر: »مــســتــحــيــل الــحــديــث عـــن أرســـنـــال 
نذكر  أن  دون  من  والتدريب  والبريميرليغ 
ــد املـــراجـــع مــن دون  آرســــني فــيــنــغــر.. هــو أحـ

شك.. شكرًا آرسني«.


