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رياضة

توفي بطل 
العالم ثالث مرات 
لسباقات الفئة 
األولى للسيارات 
»فورموال1« 
النمساوي نيكي 
الودا عن عمر 70 
عامًا، وفقا لبيان 
صادر عن أسرته. 
وذكر البيان 
أن األسطورة 
المتوج أعوام 
1975 و1977 
و1984 ووصيف 
البطل في عام 
1976 »توفي 
في سالم 
يوم 20 مايو 
2019 وسط 
عائلته«. وكان 
الودا يعاني 
من مشكالت 
في الرئة وقام 
الصيف الماضي 
بجراحة لزرع 
الرئة أجبرته على 
البقاء داخل 
المستشفى 
نيكي الودا بطل رياضي ورجل أعمال ناجح )Getty(لعدة أشهر.

رحيل الودا
سيشارك املهاجم البيروفي كالوديو بيتزارو )40 

عامًا( ملوسم آخر مع فريقه فيردر بريمن، الذي 
سيكون أيضًا األخير له خالل مسيرته االحترافية. 

وصّرح الالعب لبعض وسائل اإلعالم املحلية 
»املوسم املقبل سيكون األخير لي في مسيرتي«. 

وأضاف بيتزارو »أريد أن أختتم مسيرتي بأفضل 
مستوياتي«. ويعّد بيتزارو ثاني الهدافني 

التاريخيني من األجانب للدوري األملاني بعد 
تسجيله 197 هدفًا.

احتفى مدير العالقات املؤسسية بنادي ريال 
مدريد، إيميليو بوتراغينيو، بتجديد تعاقد العب 
الفريق توني كروس. وقال بهذا الصدد: »حصدت 

12 بطولة خالل هذه السنوات التي قضيتها 
مع الفريق حظيت فيها باحترام الجميع بفضل 

احترافيتك وموهبتك والتزامك. لقد أصبحت أحد 
أهم الالعبني بالفريق. نحن سعداء ألنك ستستمر 

معنا أربعة أعوام أخرى، وليس هناك أي شك 
حول تحقيقك للمزيد من النجاحات مع الفريق«.

يدرس نادي إشبيلية فتح ملف تأديبي بحق 
املدافع غابرييل ميركادو، ألنه »قرر بشكل 
أحادي« عدم السفر مع الفريق إلى تنزانيا 

»بحجة أنه يستحق أيام راحة قبل االنضمام 
إلى منتخب األرجنتني«. ورفض نادي إشبيلية، 

الذي توجه إلى دار السالم ليخوض الخميس 
مباراة ودية أمام نادي سيمبا، حجة ميركادو ألن 
»األرجنتني وضعته في القائمة األولية« والقائمة 

الرسمية لن يتم اإلعالن عنها إال يوم الجمعة.

موسم أخير للمهاجم 
لكالوديو بيتزارو 

قبل االعتزال

بوتراغينيو يحتفي 
بتجديد عقد توني 

كروس

نادي إشبيلية يدرس 
فتح ملف تأديبي بحق 

المدافع ميركادو
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ستيف كير: النتيجة 
ال تعكس مجريات هذه 

السلسلة

أوساسونا أول الصاعدين إلى الليغا اإلسبانية
حــجــز أوســاســونــا رســمــيــا أولـــى بــطــاقــات دوري الــدرجــة األولــــى اإلســبــانــي 
»الليغا« في املوسم املقبل )2019-20(، وذلك بعد فوز غرناطة خارج قواعده 
أمام ألباثيتي بهدف دون رّد في آخر مواجهات الجولة الـ39 بالدرجة الثانية.
وساهمت هذه الخسارة في تجّمد رصيد الفريق عند 68 نقطة في املركز 
الثالث، ليبتعد بفارق 10 نقاط كاملة عن املتصدر أوساسونا، قبل 3 جوالت 
من نهاية املسابقة. وتنّص لوائح املسابقة على تأهل أصحاب املركزين األول 
الثالث  املراكز من  األولــى، فيما يتصارع أصحاب  للدرجة  والثاني مباشرة 
وحتى السادس على البطاقة الثالثة، إذ يخوضون في ما بينهم دورة فاصلة 
لتحديد املتأهل. وبهذا يعود فريق مدينة بامبلونا ألضواء الليغا بعد غياب 
لليغا، إذ يحتل  العودة  الثاني. كما اقترب غرناطة من  القسم  موسمني في 

املركز الثاني برصيد 74 نقطة.

بولونيا يضمن البقاء في الدرجة األولى 
بعد التعادل مع التسيو

بعدما  املقبل  املوسم  خــال  آ«  »السيري  في  رسميا  البقاء  بولونيا  ضمن 
تعادل إيجابيا خارج قواعده أمام التسيو بنتيجة )3-3( في ختام الجولة 
الـ37 وقبل األخيرة من دوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم. وعلى ملعب 
الـ45 دقيقة األولى بتقدم أصحاب األرض بهدف حمل  )األوملبيكو(، انتهت 
توقيع األرجنتيني خواكني كوريا في الدقيقة 15. ولكن مع أول خمس دقائق 
من الشوط الثاني، تمكن بولونيا من إدراك التعادل عن طريق أندريا بولي. 
الضيوف  تقدم  تمّر دقيقة حتى أضــاف ماتيا دييسترو هــدف  لم تكد  ثم 

بارتولومو  كيسانغا  الكونغولي  املــدافــع  أعــاد   59 الدقيقة  وفــي  الــلــقــاء.  فــي 
أن  إال  الــتــعــادل.  املــبــاراة بهدف  العاصميني ألجـــواء  )بــاســتــوس(  جاسينتو 
بولونيا عاد وتقدم من جديد بعد أربع دقائق بواسطة ريكاردو أورسوليني، 
التقدم حتى الدقاق العشر األخيرة قبل أن  ليظل الفريق محافظا على هذا 

يقتنص الصربي سيرجي ميلينكوفيتش - سافيتش التعادل لاتسيو.
وبهذه النتيجة يقتسم الفريقان نقطة، إذ بات رصيد »النسور« 59 نقطة في 
املقبل،  املوسم  األوروبية في  ترتيبه على حظوظه  الثامن، ولن يؤثر  املركز 
بعدما ضمن املشاركة في دور املجموعات بالدوري األوروبي على أثر فوزه 
املــاضــي. على الجانب اآلخــر،  أتــاالنــتــا األســبــوع  الــكــأس على حساب  بلقب 
كبار  وســط  استمراره  في ضمان  بولونيا  التي حصدها  النقطة  ساهمت 
»السيري آ« في املوسم املقبل، بعدما بات رصيده 41 نقطة في املركز الـ12 

ويبتعد بفارق 4 نقاط عن منطقة الهبوط قبل جولة على النهاية.

مدرب اإلكوادور يستدعي فالنسيا 
للمنتخب المشارك في كوبا أميركا

ــدال الــســتــارة عــلــى مــســيــرة طــويــلــة فــي صــفــوف نــادي  بــعــد أســبــوع مــن إســ
مانشستر يونايتد اإلنكليزي امتدت 10 سنوات، استدعى مدرب اإلكوادور 
هرنان داريو غوميز قائد املنتخب أنطونيو فالنسيا إلى التشكيلة الرسمية 
لخوض غمار بطولة كوبا أميركا في البرازيل. ولقيت خطوة املدرب انتقادات 
واسعة محليا، ال سيما أن فالنسيا )33 عاما(، لم يخض سوى 10 مباريات 
في الدوري اإلنكليزي املمتاز وتعرض إلصابات متكررة هذا املوسم. ودافع 
غوميز عــن قـــراره بقوله »ثــمــة العــبــون لــم يــخــوضــوا الكثير مــن املــبــاريــات 
لكنهم العبون مهمون عندما يدافعون عن ألوان املنتخب الوطني«. وأضاف: 
»لن أتخلى عن فالنسيا إلى أن يقول لي إنه سيعتزل«. وفالنسيا هو قائد 
منتخب اإلكــــوادور وخــاض 94 مــبــاراة وسجل 11 هــدفــا. وعلى الــرغــم من 
كونه شغل مركز الظهير األيمن في صفوف مانشستر يونايتد في األعوام 

األخيرة، لكن غوميز يعهد إليه مركز الجناح األيمن. 

تــفــوق ستيفن كــــوري عــلــى مــايــكــل جــــوردان، 
مــاجــيــك جــونــســون وكـــوبـــي بــرايــنــت، عندما 
ــايـــت ووريــــــــــرز إلـــى  ــتـ ــه غــــولــــدن سـ ــقـ ــريـ ــاد فـ ــ قــ
األميركي  السلة  كــرة  لـــدوري  النهائي  الـــدور 

للمحترفني للسنة الخامسة على التوالي.
بفوزه على مضيفه بورتالند ترايل باليزرز 
غــولــدن  ســيــصــبــح  الـــتـــمـــديـــد،  بــعــد   117-119
ســتــايــت اعـــتـــبـــارًا مـــن 30 أيـــــار/ مـــايـــو، ثــانــي 
فريق في تاريخ الدوري يخوض خمسة أدوار 
نهائية متتالية بعد بوسطن سلتيكس الذي 

حقق ذلك قبل 53 عامًا.
وأنـــهـــى حــامــل الــلــقــب فـــي الــعــامــني األخــيــريــن 
ــة األخـــيـــرة،  ــعـ ــم األربـ وثــــالث مــــرات فـــي املـــواسـ
سلسلته أمام بورتالند ترايل باليزرز بأربعة 
 لــلــمــنــطــقــة 

ً
ــارات نــظــيــفــة وتــــــوج بـــطـــال ــتــــصــ انــ

الغربية للعام الخامس تواليًا. ولكن كما أقّر 
مدربه ستيف كير »النتيجة ال تعكس مجريات 
هذه السلسلة: لقد اضطررنا للقتال والعودة 
ــذه االنـــتـــصـــارات«.  ــل هــ مـــن بــعــيــد لــتــحــقــيــق كـ
قلب ووريــرز  التوالي،  الثالثة على  وللمباراة 
ــربــــع األخـــيـــر،  الـــطـــاولـــة عـــلـــى بــــاليــــزرز فــــي الــ

أفــلــت الــدحــيــل الــقــطــري مــن الــخــســارة للمرة 
الثانية أمام ضيفه الهالل السعودي، عندما 
خــطــف الـــتـــعـــادل 2-2 فـــي الـــوقـــت الــقــاتــل في 
ــيــــرة مـــن مــنــافــســات  الـــجـــولـــة الـــســـادســـة األخــ
لكرة  آســيــا  أبــطــال  لـــدوري  الثالثة  املجموعة 
بالتسجيل عبر  البادئ  الدحيل  القدم. وكان 
الدقيقة  في  العربي  املغربي يوسف  املهاجم 
)14(، لـــيـــرد الـــهـــالل بــثــنــائــيــة عــبــر مــهــاجــمــه 
الدقيقتني  الفرنسي بافيتيمبي فوميس في 
منير  خــالــد  الـــواعـــد  الــنــجــم  لــكــن  و55(،   29(
خــطــف هــــدف الـــتـــعـــادل فـــي الــدقــيــقــة الــثــانــيــة 
ــا اســتــلــم  ــع، بـــعـــدمـ ــائــ ــدل الــــضــ ــ مــــن الــــوقــــت بــ
الــهــالل وروضها  مــن مدافعي  العائدة  الــكــرة 
برأسه، لكنه فاجأ الجميع بإطالقه تسديدة 
قــويــة بــاغــتــت الــحــارس عــبــد املــعــيــوف، الــذي 
لــم يستطع صــدهــا، وســـط فــرحــة كــبــيــرة من 
الــجــمــاهــيــر الــحــاضــرة فــي مـــدرجـــات املــلــعــب. 
ــاراة هـــامـــشـــيـــة بــــني الـــفـــريـــقـــني،  ــ ــبــ ــ وكــــانــــت املــ
بــعــدمــا ضــمــنــا تــأهــلــهــمــا إلـــى ثــمــن الــنــهــائــي 
فــي الــجــولــة املــاضــيــة مــن دوري أبــطــال آسيا 
الهالل موقعه في صدارة  القدم، ليعزز  لكرة 

ــى تــعــادل  ــارق 17 نــقــطــة إلــ ــفـ فـــحـــول تــخــلــفــه بـ
قبل   ،)111-111( األصـــلـــي  الـــوقـــت  نــهــايــة  فـــي 
أن يحسم الــشــوط اإلضــافــي فــي صالحه 6-8.
ومــرة أخــرى وفي غياب هدافه كيفن دورانــت 
ــة فـــي ربـــلـــة الـــســـاق في  ــابـ ــــذي تـــعـــرض إلصـ الـ
الغربية،  املنطقة  نــهــائــي  مــن  األولــــى  املـــبـــاراة 
فرض كوري نفسه نجما في صفوف ووريرز 
وكان صانع فوزه بتسجيله 37 نقطة، بعدما 
اللقاء  الـــدوري مرتني،  أنهى أفضل العــب في 
بــــ«تـــريـــبـــل دبــــــل«، إذ أضـــــاف إلــــى نــقــاطــه 13 
متابعة مع 11 تمريرة حاسمة، وحــذا حذوه 
درايــمــونــد غــريــن بتسجيله 18 نقطة مــع 14 

متابعة و11 تمريرة حاسمة.
الــذي بلغ معدل تسجيله في  وأصبح كــوري 
املــبــاريــات الــخــمــس األخـــيـــرة 36.5 نــقــطــة في 
املباراة الواحدة، أول العب في التاريخ يسجل 
أكثر من 25 سلة ثالثية في املباريات األربع 

األولى في إحدى سالسل األدوار اإلقصائية.
كما بــات كــوري وغرين أول العبني في فريق 
واحـــد ينهيان مــبــاراة فــي الـــ«بــالي أوف« مع 
»تــريــبــل دبــــل« )10 عــلــى األقــــل فـــي ثــــالث من 

املجموعة برصيد 13 نقطة مقابل 9 للدحيل 
الثاني. وفي املجموعة نفسها، واصل العني 
السلبية في دوري أبطال  اإلمــاراتــي نتائجه 
آســيــا، بعدما تــعــرض لــخــســارة جــديــدة على 
اإليــرانــي بهدفني  استقالل طهران  يد ضيفه 
مقابل هدف وحيد، ليودعا املسابقة القارية 
مـــن دور املــجــمــوعــات، نــتــيــجــة تــأهــل نــاديــي 
البطولة.  إلــى دور )16( في  الدحيل والــهــالل 
ولم ينجح نادي العني اإلماراتي في تحقيق 
أي فــــوز فـــي املـــوســـم الـــحـــالـــي مـــن املــســابــقــة 
الــقــاريــة، بــعــدمــا تــعــرض لــلــخــســارة فــي أربــع 
مـــواجـــهـــات، وتـــعـــادل فـــي مـــبـــاراتـــني، ليتذيل 
املجموعة الثالثة برصيد نقطتني فقط، فيما 
حصل فريق استقالل طهران اإليراني على 8 
املجموعة  كافية لخطف بطاقة  تكن  لم  نقط 

إلى دور الـ16 في املسابقة القارية. 
وعلى صعيد متصل، أنهى النجم اإلسباني 
تـــشـــافـــي هـــرنـــانـــديـــز، قـــائـــد الـــســـد الـــقـــطـــري، 
مسيرته كالعب كرة قدم، بخسارة )2-0( أمام 
الجولة  فــي  اإليــرانــي  برسيبوليس  املضيف 
املجموعة  منافسات  مــن  األخــيــرة  الــســادســة 

الرابعة لدوري أبطال آسيا.
املـــبـــاراة غــيــر مــؤثــرة لناحية  وكــانــت نتيجة 
عــبــور الــســد إلـــى دور الـــــ16، بــعــدمــا جــمــع 10 
نــقــاط مــن مــبــاريــاتــه الــخــمــس األولــــى، بينما 
املاضي،  املوسم  وصيف  برسيبوليس،  كــان 
ــة نــتــيــجــة  ــقـ ــابـ ــمـــن الـــــخـــــروج مــــن املـــسـ قــــد ضـ
اكـــتـــفـــائـــه بــجــمــع أربــــــع نـــقـــاط فــــي الـــجـــوالت 
ــاراة الــتــي أقيمت  ــبـ الــخــمــس األولـــــى. وفـــي املـ

الفئات اإلحصائية في املباراة( لكل منهما.
لكن نجم ووريــرز غرين شدد بشكل أساسي 
ــــم غــيــاب  عـــلـــى الــــقــــوة الــجــمــاعــيــة لــفــريــقــه رغـ
ــــس وأنــــــــدري  ــازنـ ــ دورانـــــــــــت وديـــــمـــــاركـــــوس كـ
إيــغــيــوداال. وقـــال »إنـــه أمــر ممتع، ألن الكثير 
من الناس قالوا إن فريقنا ال يملك الحلول في 
دكة البدالء، وأن ذلك قد يكون نقطة ضعفنا. 
الكثير  لدينا  أن  أظــهــرت  السلسلة  هــذه  لكن 
من املــوارد«. من جانبه، قال مــدرب بورتالند 
ــيـــري ســـتـــوتـــس: »إنــــهــــم دائــــمــــًا مــــا يـــجـــدون  تـ
 لــلــفــوز، وقـــد أظــهــروا مـــرة أخـــرى سبب 

ّ
الــحــل

ســيــطــرتــهــم عــلــى الــبــطــولــة لــخــمــس ســنــوات 
حتى اآلن«. وأمل كير، مدرب ووريرز »في أال 
يمّر ما أنجزناه دون أن يالحظه أحد: التأهل 
لــخــمــســة نــهــائــيــات مــتــتــالــيــة، إنـــه أمـــر صعب 
 عــلــى مــعــنــويــات الــالعــبــني، 

ُّ
حـــقـــًا، وهــــو يـــــدل

محل  وضعت  التي  وطموحاتهم  حماستهم 
شك«. وأضاف مدرب ووريرز »هذه املجموعة، 
عــنــدمــا يــصــاب أحـــدهـــم، لــديــهــا مــيــزة تــالحــم 
الصفوف واللعب بشكل أفضل على الرغم من 

غياب كيفن دورانت«.
وسيتوقف ووريــرز عن اللعب لقرابة 9 أيام، 
ما يعني أن دورانت قد يكون جاهزًا للمباراة 
القادمة لفريقه. ويملك غولدن ستايت، الذي 
التاريخ، فرصة  الفرق في  أحــد أفضل  يعتبر 
ــو »ثــــالثــــة ألـــقـــاب  ــ تــحــقــيــق إنــــجــــاز نـــــــادر وهــ
ــــوس أنــجــلــيــس لـــيـــكـــرز فــي  مــتــتــالــيــة« مـــثـــل لـ

األعوام 2000 و2001 و2002.
)فرانس برس(

الـــعـــاصـــمـــة طـــهـــران،  فــــي  آزادي  عـــلـــى مــلــعــب 
سجل هدفي برسيبوليس مهدي ترابي في 
)16( من تسديدة من خــارج منطقة  الدقيقة 
ــزاء، وعـــلـــي عــلــيــبــور فـــي الــدقــيــقــة )67(.  الــــجــ
وشــــهــــدت بــــدايــــة مــــبــــاراة الـــســـد تــكــريــمــًا مــن 

مسؤولي برسيبوليس لتشافي، إذ قدموا له 
الفريق  املباراة، وقميص  قبل صافرة إطالق 
األحــمــر مــوضــوعــًا فــي إطــــار زجــاجــي كبير، 
وعلى ظهره اسمه والرقم الــذي عــرف به في 
مسيرته )6(، مع تذكارات وباقة من الزهور، 

قبل أن يرد قائد السد التحية بالوقوف إلى 
جانب العبي الفريق اإليراني خالل الصورة 
التذكارية لهم قبل املباراة. كما كانت املباراة 
فيريرا،  للبرتغالي غوزفالدو  أيضا  األخيرة 
الـــــذي مـــن املـــتـــوقـــع أن يخلفه  الـــســـد،  مـــــدرب 
تـــشـــافـــي فــــي مــنــصــبــه املــــوســــم املـــقـــبـــل. وقــــام 
العـــبـــو بــرســيــبــولــيــس ومـــدربـــهـــم الـــكـــرواتـــي 
بـــرانـــكـــو إيــفــانــوفــيــكــش بــتــحــيــة تــشــافــي في 
خــتــام املـــبـــاراة، بينما رد اإلســبــانــي الــســالم 

للمشجعني في امللعب.
ــاد الـــبـــديـــل عــبــد  ــ ــــي املـــواجـــهـــة األخــــــــرى، قـ وفـ
السعودي  أهــلــي جــدة  فريقه  غــريــب  الرحمن 
إلى الدور ثمن النهائي ملسابقة دوري أبطال 
آسيا، بتسجيله هدف الفوز في مرمى ضيفه 
بــاخــتــاكــور األوزبــكــســتــانــي 2-1 فــي الــجــولــة 
املجموعة  منافسات  مــن  األخــيــرة  الــســادســة 
الرابعة. وكان األهلي بحاجة إلى الفوز لحجز 
عن  واألخيرة  املجموعة  عن  الثانية  البطاقة 
عبر  التسجيل  فــافــتــتــح  آســيــا،  غـــرب  منطقة 
الـــدولـــي الـــســـوري عــمــر الــســومــة فــي الدقيقة 
69 بضربة رأسية، بيد أن الضيوف نجحوا 
في  إيغور سرغييف  عبر  التعادل  إدراك  في 
الفوز  هــدف  غريب سجل  لكن   ،)88( الدقيقة 
فـــي الــدقــيــقــة )92( مـــن الـــوقـــت بـــدل الــضــائــع. 
وانــتــزع األهــلــي املــركــز الــثــانــي فــي املجموعة 
بــرصــيــد 9 نــقــاط، بــفــارق نــقــطــة واحــــدة أمــام 
باختاكور الذي خرج خالي الوفاض، وبفارق 

نقطة واحدة خلف السد املتصدر.
)فرانس برس(

تشافي يودع المالعب... واكتمال المتأهلين في أبطال آسياإنجاز تاريخي لووريرز ببلوغه نهائي دوري السلة األميركي
بلغ ووريرز نهائي 

دوري السلة األميركي 
بتفوقه مجددًا على 

بورتالند ترايل باليزرز

سجل القطري الواعد 
خالد منير، نجم نادي 

الدحيل، هدفًا جميًال في 
شباك الهالل السعودي

)Getty( كوري وزميله غرين حققا »تريبل دابل« في المباراة األخيرة

)Getty( بهاء فيصل

)Getty( المنتخب األردني يتأثر بغياب الهداف

خاض تشافي آخر مباراة في مسيرته الكروية )عطا كيناري/فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

محمد السعو

أصبح الهداف املحلي ُعملة نادرة 
فـــي مــالعــب كــــرة الـــقـــدم األردنـــيـــة، 
الــعــرب  املــحــتــرفــني  هيمنة  نتيجة 
واألفـــــارقـــــة عـــلـــى لـــقـــب الــــهــــداف فــــي املـــواســـم 
ــا انـــعـــكـــس ســلــبــًا  ــو مــ ــ ــرة، وهـ ــ ــيـ ــ األربــــعــــة األخـ
األردنـــــي  لــلــمــنــتــخــب  الــهــجــومــي  األداء  عــلــى 
بوادر  أظهر  الحالي  املوسم  لكن  القدم.  لكرة 
لحل تلك األزمة املعقدة. وخطف العب فريق 
الــوحــدات بهاء فيصل األضـــواء هــذا املوسم، 
بعدما كسر احتكار الالعب العربي واألفريقي 
للهدافني في املسابقات املحلية ليتوج بلقب 
الهداف برصيد 15 هدفًا. وحسم بهاء فيصل 

أزمة 
الكرة األردنية

غياب الهّداف واالحتراف

أعطى تألق مهاجم فريق الوحدات والمنتخب 
لالعبين  األمل  من  بصيصا  فيصل  بهاء  األردني 
المحليين في صراع التهديف والعالقة الوثيقة 
الكرة  ُتضعف  التي  األزمة  وهي  الشباك،  مع 
األردنية منذ سنين وأثرت على مردود »النشامى«

تقرير

قــويــة مع  الــــدوري، بعد منافسة  لقب هـــداف 
التونسي هشام  األجانب، خاصة  املحترفني 
الــســيــفــي العـــب الــفــيــصــلــي والـــســـوري شــادي 
الحموي العب الرمثا. وبعد طول غياب، نجح 
فيصل في حصد لقب الهداف لالعب األردني 
في دوري بالده، إذ سيطر الالعبون األفارقة 

والعرب على مدار 4 مواسم مضت على لقب 
ــة الــتــي انــعــكــســت سلبا  ــ الـــهـــداف، وهـــي األزمـ
على أداء منتخب األردن »النشامى« في كأس 
أمم أسيا األخيرة وكذلك بقية االستحقاقات 

عندما غاب الالعب الهداف تماما.
وُيعد حمزة الدردور – مهاجم الرمثا سابقا 
والــوحــدات حاليًا – آخــر الالعبني األردنــيــني 
املــتــّوجــني بــجــائــزة الـــهـــداف فـــي الـــعـــام 2013 
بتسجيله 13 هــدفــًا مــع الــرمــثــا. وعــلــى مــدار 
السيطرة  كــانــت  الــتــي سبقت 2013،  املــواســم 
ــيــــني بـــاإلضـــافـــة إلــــى أن عــدد  لــالعــبــني األردنــ
ــداف كـــان أكــثــر، فــتــّوج مــحــمــود شلباية  ــ األهـ
الــعــام 2002 بتسجيله  فــي  الـــهـــداف  بــجــائــزة 
22 هـــدفـــًا مـــع الـــــوحـــــدات، وجـــريـــس تــــادرس 
الفيصلي،  عام 2000 بتسجيله 24 هدفا مع 
وبسام الخطيب في العام 1999 بتسجيله 22 

هدفًا مع األهلي.
ــان أول  وعـــلـــى صــعــيــد املــحــتــرفــني الــــعــــرب، كــ
الالعبني املتوجني بالجائزة هو الفلسطيني 
فادي الفي عام 2001 بتسجيله 16 هدفًا مع 
الوحدات، وفي العام 2004 تّوج املصري عالء 
الوحدات  فريق  مع  الــهــداف  بجائزة  ابراهيم 
الــســوري  ــّوج  تــ ــام 2014،  )14 هـــدفـــًا(. وفـــي عـ
)11 هدفًا(  الهداف  بجائزة  معتز صالحاني 
أكرم  الليبي  سجل  فيما  راس،  ذات  بقميص 
الـــزوي 14 هــدفــًا، منحته لقب هــداف الــدوري 
عــام 2015 مع »غــزاة الشمال« الحسني اربــد، 
وظفر السوري مارديك مارديكيان بالجائزة 

في العام 2016 )14 هدفًا( بقميص الجزيرة.

هجرة »سلبية« لالحتراف... 
وتصدير للمواهب

ورغــــم تــتــويــج فــيــصــل بــلــقــب الـــهـــداف، إال أن 
األزمة ال تزال تراوح مكانها، إذ يرتحل عدد 
كــبــيــر مـــن الــالعــبــني األردنـــيـــني خـــالل فترتي 
االنــتــقــاالت الصيفية والــشــتــويــة مــن كــل عام 
إلى املالعب العربية، بحثًا عن إيجاد فرصة 
احتراف مثالية، لكن يلجأ الكثير من الالعبني 
ــيــــني وتـــحـــديـــدًا املــهــاجــمــني إلــــى أنــديــة  األردنــ
متواضعة ال تتمتع بقواعد جماهيرية، وذلك 
 بتحسني أوضاعهم، ال سيما 

ً
لجمع املال أمال

أن اإلمكانيات املادية لألندية األردنية ضئيلة 
للمحترفني،  مــصــدر جـــذب  ــشــّكــل 

ُ
ت ــدًا، وال  جــ

املهاجمني  باستثناء عدد محدود. وُكثر من 
األردنــيــني يبحثون عــن الــفــائــدة املــالــيــة أكثر 
من  مستواهم  يتضرر  وبالتالي  الفنية،  مــن 
اللعب مع أندية مغمورة وفي درجــات دنيا، 
الفني  املستوى  على  بالسلب  يؤثر  مــا  وهــو 

العب فريق الوحدات 
بهاء فيصل أعاد الهيبة 

للهداف األردني

)Getty/الجماهير شاهدة على إخفاق متواصل بملف المحترفين )صالح ملكاوي

لــبــطــولــة الــــــــدوري املـــحـــلـــي وحـــتـــى املــنــتــخــب 
الــوطــنــي األول، بــخــالف مــا كــان عليه الحال 
الــراحــل املصري  فــي بــدايــة األلفية فــي حقبة 
مــحــمــود الــجــوهــري، حــني كـــان هــنــاك فائض 
الــهــداف بوجود  املهاجم  كبير على مستوى 
العبني أمثال محمود شلباية وأنس الزبون 
وبــــدران الــشــقــران، لــكــن الــيــوم تــكــاد األســمــاء 
تكون محدودة، إن لم يكن املهاجم الحقيقي 

الهداف عملة نادرة في املالعب األردنية.
ومن املؤكد أن االحتراف في املالعب العربية، 
ــيــــني، لكن  بـــات هــدفــًا ملــعــظــم الــالعــبــني األردنــ
أنــديــة »الــصــف الــثــانــي« وحــتــى تلك املمتازة 

الالعبني  أوراق  اخــتــارت  قد  أنديتهم  كانت 
األجانب بشكل جيد طبقًا الحتياجاتها في 
أم أن األندية مضت  اللعب املختلفة،  مراكز 
فــي مــشــوار اإلخــفــاق واخـــتـــارت العــبــني من 
دون حــاجــة إلــيــهــم، فــلــم يـــأت االخــتــيــار كما 
يــجــب طــبــقــًا لــالحــتــيــاجــات الــفــنــيــة للفريق، 
وهـــــو مــــا يــنــعــكــس بـــالـــســـلـــب عـــلـــى قـــــدرات 

الالعب املحلي. 
ربــمــا تــكــون األنـــديـــة األردنـــيـــة فـــي الــــدوري 
قد استفادت من عدد محدود من الالعبني 
املحترفني في الخارج على غرار الكونغولي 
كابالينغو مهاجم شباب األردن والسنغالي 

ل الالعب 
ّ

في دول الخليج العربي، باتت تفض
األردنــــــي عــلــى غــيــره مـــن الــجــنــســيــات، وذلـــك 
 عـــن الــشــخــصــيــة 

ً
النــخــفــاض األجــــــور، فـــضـــال

االنــضــبــاطــيــة لــالعــبــني األردنـــيـــني وقــدرتــهــم 
ــواء، كــمــا أن  ــ الــســريــعــة عــلــى التكيف مــع األجـ
املنتخبات  مع  الالعبني  لبعض  الفني  األداء 
»الكشافة«  أنــظــار  جــذب  وأنديتهم  الوطنية 

التي ترصد هذه النوعية من املواهب.

إخفاق متواصل في ملف المحترفين
هــنــاك قــضــيــة أخــــرى تــثــيــر تـــســـاؤل الكثير 
من ُعشاق الفرق األردنــيــة، وتتعلق بما إذا 

مايكل توريه مهاجم شباب العقبة والسوري 
ممن  الجزيرة،  مهاجم  مارديكيان  مــارديــك 
وتميزوا  فرقهم،  في  نوعية  إضافة  شكلوا 
عن سواهم من الالعبني املحترفني املحليني 
كانوا  الالعبني  باقي  لكن  األجــانــب،  وحتى 
ــل مـــســـتـــوى مــــن الــالعــبــني  ــ بــمــســتــوى أو أقـ
 مـــا يــبــعــث عــلــى الــتــســاؤل 

ّ
املــحــلــيــني. ولـــعـــل

هو كيفية تعامل األندية األردنية مع ملف 
املــحــتــرفــني، بــعــيــدًا عــن أي إمـــــالءات إداريــــة 
ــــاف إلــــــى صــفــقــات  ــــطـ ــة املـ ــايـ ــهـ ــــي نـ تـــــــؤدي فـ
املحترفون  هـــؤالء  فــاشــلــة، فيلعب  احــتــراف 
بشكل أساسي لتبرير فشلهم، فيما يصبح 

أو  األردنـــي أسير مقاعد االحتياط  الــالعــب 
مـــدرجـــات املـــالعـــب، كــمــا أن صــفــقــات كثيرة 
الفني،  الجهاز  تشكيل  أو  تعيني  قبل  برم 

ُ
ت

والنتيجة ضعف واضــح في املــردود الفني 
لــالعــبــني وارتـــفـــاع فــاتــورة الــديــون ومــؤشــر 
ــرادات. ونــجــد أن  ــ اإلنـــفـــاق عــلــى حــســاب اإليـــ
أندية أردنية كثيرة أيضا ال تحسن اختيار 
قد  الــذيــن  الالعبني  عــن  املحترفني، وتبحث 
يــتــوافــقــون مــع إمــكــانــيــاتــهــا املـــاديـــة، وليس 
مـــع الــالعــبــني الـــذيـــن تــتــوافــق إمــكــانــيــاتــهــم 
الــفــريــق وطموحات  احــتــيــاجــات  مــع  الفنية 

جماهيره.
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تــبــقــى بـــيـــوت املـــشـــاهـــيـــر مــقــصــدًا 
لــعــصــابــات مــنــظــمــة أو لــلــصــوص 
»مستقلني« على مّر السنني، ورغم 
ــراءات األمــنــيــة املـــشـــددة وتـــطـــور أنظمة  ــ ــ اإلجـ
املراقبة، يجد اللصوص دائمًا وسائل مبتكرة 
مقتنيات  وســرقــة  الفخمة  لــلــمــنــازل  للتسلل 
ثــمــيــنــة، بــعــدمــا تــعــّرضــت مـــنـــازل الــكــثــيــر من 
ــرة الــــقــــدم لــــحــــوادث ســـطـــو، خــاصــة  ــ نـــجـــوم كـ
مــبــاريــات.  فــي  باللعب  انشغالهم  أوقـــات  فــي 
ــلـــصـــوص تـــدبـــيـــر ســـرقـــاتـــهـــم فــي  ــار الـ ــتـ ويـــخـ
أوقـــات املــبــاريــات، إذ يصطحب الــالعــب عــادة 
أفـــراد عائلته إلــى االســتــاد، لــذا يــكــون املنزل 
خــالــيــًا وأجــــــواء الــجــريــمــة مــنــاســبــة، مـــا بــات 
ُيــشــكــل حــالــة قــلــق كــبــيــرة بــالــنــســبــة لالعبني 
وعائالتهم، خاصة أن هــذه األحــداث تحصل 
فـــي مــنــاطــق ســكــنــيــة راقـــيـــة مـــن املــفــتــرض أن 
تكون ذات طابع هادئ ومضبوط أمنيًا. وكان 
أحـــدث الــضــحــايــًا مــن مــشــاهــيــر الــالعــبــني هو 
البرازيلي آرتور ميلو، العب وسط برشلونة، 
الــــذي تــعــرض مــنــزلــه لــلــســطــو فـــي الــعــاصــمــة 
الكتالونية خالل مواجهة ليفربول اإلنكليزي 
األخيرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة 
للتهديد  تــعــّرض  أن شقيقه  العلم  مــع  الــقــدم، 
بــواســطــة ســـالح أبــيــض. وســبــقــه بــوقــت قليل 
ريــال مدريد،  الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم 

نجوم الكرة 
ضحايا العصابات

يعيش بعض نجوم كرة القدم في الفترة األخيرة ظاهرة تعّرض منازلهم 
المباريات  إحدى  في  مشاركتهم  خالل  عادة  يحصل  األمر  وهذا  للسرقة، 
مع فرقهم، ولعّل أشهر الحاالت التي حصلت أخيرًا، كانت في إسبانيا بين 

العاصمة مدريد ومدينة برشلونة

3031
رياضة

قضية

بعدما تعّرض منزله هو اآلخر في العاصمة 
ــيــــة لـــلـــســـرقـــة خــــــالل مـــشـــاركـــتـــه فــي  ــبــــانــ اإلســ
برشلونة،  التقليدي  الغريم  ضد  الكالسيكو 
فــي لــيــلــة الــهــزيــمــة 3-0 بــإيــاب نــصــف نهائي 
كــأس امللك، الــذي وّدعــه النادي امللكي، ليبلغ 
فالنسيا  نظيره  وسيواجه  النهائي،  البرسا 
يوم 25 مايو/ أيار الجاري على ملعب بينيتو 
فــيــامــاريــن الــخــاّص بــنــادي ريـــال بيتيس في 
ــدلــــس. مـــن جــانــبــه، تـــعـــّرض مــنــزل  إقــلــيــم األنــ
الالعب الغاني كيفن برنس بواتينغ، للسطو 
بــعــد وقـــت قــصــيــر مـــن انــضــمــامــه لــبــرشــلــونــة 
خالل مشاركته في مباراة ضد بلد الوليد في 
الليغا اإلسبانية بملعب كامب نو، وبلغ عن 
 
ً
سرقة مجوهرات بقيمة 300 ألف يورو فضال

عن مبالغ مالية.
السيئة  التجربة  ألبا  جـــوردي  زميله  وعــاش 
نفسها، حــني كــان فــي زيـــارة مــع الــبــرســا إلى 

حني  اإليطالي،  ميالن  إنتر  ملواجهة  إيطاليا 
تــعــرض الــطــابــق الــعــلــوي مــن مــنــزلــه للسرقة، 
ووجد آثار فتح خزانة حديدية بالقوة لسرقة 
محتوياتها. وتتكرر الحوادث من هذا النوع 
فقبل ثالث  التحديد،  وجــه  على  إسبانيا  في 
سنوات تعّرض منزل الالعب الفرنسي رفائيل 
ــد، املـــتـــوج بــكــأس  فـــــــاران، مـــدافـــع ريـــــال مــــدريــ
العالم األخيرة في روسيا 2018، للسرقة في 
الــعــاصــمــة اإلســبــانــيــة خـــالل خــوضــه مــبــاراة 
ضــد بــروســيــا دورتــمــونــد األملــانــي فــي دوري 
األبـــطـــال، بــعــدمــا تــم الــســطــو عــلــى مــجــوهــرات 

ومالبس بقيمة 70 ألف يورو.
وفـــي شــهــر فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي، تــعــّرض 
ــب مـــلـــقـــا، األرجـــنـــتـــيـــنـــي املــخــضــرم  ــ مـــنـــزل العـ
مارتن دميكليس )38 عامًا(، للسرقة بمدينة 
ملقا األندلسية، لكن موقفه كان أكثر خطورة، 
نــوم نجم مانشستر  أثناء  السرقة وقعت  ألن 
سيتي الــســابــق بــاملــنــزل مــع زوجــتــه وأطــفــالــه 
 لدى السطو 

ً
الثالثة، وهذا األمر ال يحدث عادة

على منازل نجوم الساحرة املستديرة. وبعيدًا 
عن إسبانيا، تعرضت أسرة بريندان رودجرز، 
ــدرب الــجــديــد لــلــيــســتــر ســيــتــي اإلنــكــلــيــزي،  ــ املـ
ملــوقــف مــرعــب، حــني اقــتــحــمــت عــصــابــة منزل 
املـــدرب فــي غالسغو بغيابه، وقــامــت بحبس 
زوجــتــه وابــنــتــهــا فــي املـــرحـــاض لــحــني سرقة 
ر الحادث على 

ّ
محتويات ثمينة والهرب، وأث

الحالة النفسية للمدرب في بداية مشواره مع 
»الثعالب«.

وال تقتصر السرقة على نجم بعينه، بل تتم 
حدث  مثلما  ممنهج،  جماعي  بشكٍل  أحيانًا 
لالعبي فريق ليون الفرنسي ممفيس ديباي 
ولوكاس توسار وبابي ديوب، خالل مواجهة 
برشلونة في ذهــاب دور الستة عشر بــدوري 

أبطال أوروبا خالل املوسم الحالي.
وكان ديباي األسوأ حظًا بني ثالثي ليون، إذ 
 من عام وفي 

ّ
تعّرض للسرقة مرتني خالل أقل

ظروف مشابهة، بعدما اقتحم لصوص منزله 
خــالل خــوضــه مــبــاراة ضــد نيس فــي الـــدوري 
ــتـــويـــات تــقــدر  ــفـــرنـــســـي وتــــمــــت ســــرقــــة مـــحـ الـ
بمليون يورو. وفي شهر فبراير املاضي، الذي 
البرازيلي  النجم  كــان  السرقات،  معظم  شهد 
دانــــي ألــفــيــش، العـــب بــاريــس ســـان جــيــرمــان، 
انــشــغــالــه  فــأثــنــاء  نــفــســهــا،  للسلسلة  ضــحــيــة 
بــمــبــاراة ضــد مونبلييه فــي بــاريــس، تعّرض 
منزله بضواحي عاصمة األنوار، لسرقة مبلغ 

يقدر بعدة آالف من اليورو.
وربما يستهدف اللصوص في فرنسا نجوم 
ســان جــيــرمــان بالتحديد بــداعــي أنــه الــنــادي 
األثـــرى فــي فــرنــســا، ومــن أغــنــى أنــديــة أوروبـــا 
تياغو  مواطنه  تــعــّرض  ألفيش  فقبل  حاليًا، 
سيلفا، مدافع وقائد الفريق، للمصير نفسه، 
منزله خالل  كبير من  مالي  مبلغ  بعد سرقة 
مــشــاركــتــه فـــي مـــبـــاراة ضـــد نــانــت فـــي ملعب 
ــراء. وتـــعـــّرض زمــيــلــهــمــا املــهــاجــم  ــ حــديــقــة األمــ
ــرونــــي شــــوبــــو مـــوتـــيـــنـــغ لــســرقــتــني  ــيــ ــامــ ــكــ الــ

ممفيس ديباي 
تعّرض للسرقة مرتين 

خالل أقّل من عام

باريس سان جيرمان يؤكد بقاء مبابي
أكــد نــادي باريس ســان جيرمان الفرنسي بقاء 
العبه كيليان مبابي في صفوفه، بعد يوم واحد 
من ترك املهاجم الشاب )20 عاما( الباب مفتوحا 
أمام إمكانية بدء فترة جديدة »في مكاٍن آخر«، 
قـــدرًا كبيرًا مــن الشائعات حــول رحيله  أثـــار  مــا 
عن الـــ »بــي إس جــي«. وأوضــح الــنــادي الفرنسي 
عبر حساباته على شبكات التواصل االجتماعي 
أن »هناك روابــط قوية للغاية بني »بــي إس جي« 
مشتركا  وتــاريــخــا  عــامــني  منذ  مبابي  وكيليان 
سيستمر في املوسم املقبل«. وأضاف نادي العاصمة الفرنسية أنه يتشارك مع الاعب 
 النادي بمرور نصف 

ُ
»الطموح بصناعة التاريخ في كرة القدم األوروبية«، في وقت يحتفل

قرن على تأسيسه. وتابع: »لحظة مرتقبة للغاية لكتابة صفحة رائعة أيضا في تاريخ 
 عنصر مهم دورًا، ويعمل من أجل املجموعة«.

ّ
نادينا معا، حني يلعب كل

ساكريستان يغادر جيرونا بعد هبوطه للدرجة الثانية
املتبقي في عقده مع  العام  أوزيبيو ساكريستان عدم استكمال  املــدرب اإلسباني  قرر 
نادي جيرونا بعد هبوطه للدرجة الثانية، وذلك وفقا ملا أعلنه النادي الكتالوني في بيان 
رسمي. وفشل ساكريستان، الذي جلس على مقعد املدير الفني الصيف املاضي، في 
الثاني بعد موسمني وسط كبار  للقسم  ليعود  الدرجة األولــى،  للبقاء في  الفريق  قيادة 
الليغا. وفي بيان له، وّجه النادي الشكر للمدرب على »التفاني وااللتزام« الذي أظهره املدرب 
 األوقات«، على الرغم من »عدم تحقيق الهدف بالبقاء«، متمنيا لهم 

ّ
وطاقمه الفني »في كل

»التوفيق«. ُيذكر أن ساكريستان )55 عاما(، املدرب السابق لريال سوسييداد وسيلتا 
فيغو، قاد جيرونا في 44 مباراة، حقق خالها الفوز 10 مرات وتعادل في 13 وخسر 
21 في الليغا وكأس امللك. وعلى الرغم من صعوده ألول مرة في تاريخه لليغا في املوسم 
املاضي )2017-18(، إال أن جيرونا قدم أداء إيجابيا كلله باحتال املركز العاشر، قبل أن 

تتراجع النتائج بشدة هذا املوسم الذي أنهاه في املركز الـ18.

لقب نادال في روما دفعة معنوية لكسب روالن غاروس
تــحــدث تــونــي نــــادال، عــم العــب التنس اإلسباني 
رافائيل نادال ومدربه السابق، عن أهمية حصد 
ـــ1000  الـ ذات  األســاتــذةـ  لتنس  لقب بطولة رومـــا 
ــد،  ــذي حــقــقــه الـــاعـــب اإلســـبـــانـــي األحــ ــ نــقــطــة- الـ
ذلــك سيمنحه دفعة قوية قبل خوض  أن  مؤكدًا 
غمار بطولة روالن غاروس، ثاني دورات الغراند 
ســام في املوسم الحالي. وقــال توني نــادال في 
تصريحات هاتفية لوكالة األنباء اإلسبانية )إفي( 
إن تأثير فوز نادال بلقب البطولة اإليطالية للمرة 
سيستمر  الــتــوالــي،  على  الثانية  تواليا،  التاسعة 
الــصــدد: »بالنظر ملا  لفترة طويلة. وقــال في هــذا 
قدمه في موسم األراضي الترابية، وتأهله لنصف 
الفوز ببطولة  ثــاث مــرات، كــان ينقصه  النهائي 
تتوج هذا األسبوع، وستساعده على القتال طيلة 
اللقب سيكون كبيرًا، ليس ألنها بطولة كبيرة  أن تأثير هذا  املوسم«. وأضــاف: »أعتقد 
فحسب، بل ألنه فاز على خصوم أقوياء جدًا أيضا. بداية بالفوز على تسيتسيباس الذي 
سقط أمامه في نصف نهائي مدريد، ثم ديوكوفيتش، املصنف األول عامليا واملتوج في 
مدريد، وهذا ما اعتبره حجر زاوية مهما لدخول روالن غاروس بضمانات كبيرة«. ويرى 

توني أن نجل أخيه سيستعيد مستواه التنافسي في باريس.

ميتشيل في المكسيك لتدريب نادي بوماس أونام
أكد املدرب اإلسباني ميغيل غونزاليس )ميتشيل(، العب ريال مدريد اإلسباني سابقا، 
لدى وصوله إلى املكسيك لتدريب بوماس أونــام أنه واثــق من قدرته على قيادة الفريق 
للمنافسة على البطوالت، والبداية ستكون مع بطولة الدوري االفتتاحية )أبيرتورا 2019(. 
وأشار ميتشيل في تصريحاته إلى أن هدفه األول هو املنافسة بأفضل طريقة ممكنة، 
»ولهذا نحتاج أن يتحلى الاعبون بالقوة، ويدركوا معنى الدفاع عن هذه املؤسسة. عليهم 
أن يدركوا أنه عندما نلعب بقميص بوماس، فهناك جماهير كبيرة تؤازرنا«. وكان النادي 
املكسيكي قد أعلن الخميس املاضي تعاقده مع صاحب الـ56 عاما ملوسمني قادمني خلفا 
القدم وعمري 16  أن لعبت كرة  لألرجنتيني برونو ماريوني. وأضــاف ميتشيل: »منذ 
عاما، وأنا أعرف معنى املسؤولية. لدي االلتزام واالحترافية، ولهذا قبلت تحدي التدريب 

في املكسيك، وهو تحٍد كبير، ولهذا يجب أن أكون على قدر هذه التطلعات«.
أنــه تحدث مع زميله  امللكي سابقا ومنتخب إسبانيا،  الفريق  كما كشف العــب وســط 
السابق في الريال، املهاجم املكسيك هوغو سانشيز، الذي قاد بوماس للتتويج في 2004 
إلى كونه صديقي منذ  و2005. وأوضــح: »تحدثت مع هوغو سانشيز، ألنه باإلضافة 
سنوات، فهو يعرف األجــواء داخل أروقة بوماس، هو الشخص الذي كان سفيرًا للكرة 

املكسيكية وشجع العديد من الشخصيات للعمل هنا«. 

هدفا.   30 واســتــطــاع تسجيل  املسابقات،  فــي جميع  كــان 
لم تطل اإلقامة للمهاجم املغربي يوسف العربي مع نادي 
مــوســم 2012/2011، وسجل  فــي  لعب معه  الـــذي  الــهــال، 
اهتمام فريق غرناطة  مــبــاراة، بسبب  فــي 21  لــه 12 هدفا 
اإلسباني بخدمات النجم العربي. نجح يوسف في فرض 
نفسه مع نادي غرناطة، بعدما نجح في تسجيل 8 أهداف 
في 31 مباراة لعبها في الدوري اإلسباني، لكنه في موسم 
إحــرازه 12 هدفا في  نتيجة  رائعا،  أداًء  قــدم   2014/2013
36 مواجهة، ليدخل بعدها تاريخ الفريق من أوسع أبوابه، 
بعدما ساهم بإبقاء فريقه في الدوري املمتاز. وبات العربي 
الــهــداف التاريخي لــنــادي غــرنــاطــة فــي الــــدوري اإلســبــانــي، 
بعدما عادل رقم إنريكي بورتا، صاحب رصيد 34 هدفا، 
بعدما نجح املهاجم املغربي في تسجيل هدف في شباك 
ريال مدريد في السابع من فبراير/شباط عام 2016، ليعود 

أيــام، نتيجة إحــرازه  القياسي بعد عــدة  الرقم  إلــى تحطيم 
ــام ديــبــورتــيــفــو الكــوريــنــا، ليصبح  الــفــوز لفريقه أمـ هـــدف 

رصيده 35 هدفا في الليغا.
إلى  النزول  من  فريقه  إنقاذ  العربي  يوسف  استطاع  كما 
الدرجة الثانية، بعدما سجل 16 هدفا ووصل إلى 44 هدفا 
ــــدوري اإلســبــانــي، خــال أربــعــة مــواســم خاضها مع  فــي ال
غرناطة في الليغا، ليسجل اسمه في تاريخ النادي. وقرر 
املهاجم املغربي العودة إلى الدول العربية، بعدما قدمت إدارة 
إلى  إليه عرضا وافق عليه، لينضم  القطري  الدحيل  نادي 
الجديد في صيف 2016، ويصبح بعدها  صفوف فريقه 
أحد األعمدة األساسية للفريق، بعدما سجل 66 هدفا في 
55 مباراة لعبها في جميع البطوالت املحلية والقارية. أما 
املنتخب  مــع  العربي  يوسف  فلعب  الــدولــي،  املستوى  على 

املغربي في 37 مباراة سجل فيها 15 هدفا.

قتيبة خطيب

تــعــلــق الــطــفــل يــوســف الــعــربــي بــكــرة الــقــدم ُمــبــكــرًا، ليقرر 
والداه إلحاقه بأكاديمية نادي كان الفرنسي، حتى يصقل 
بأن  طفولته  حلم  ويحقق  بها،  يتمتع  التي  الفنية  مهارته 
يصبح نجما كــبــيــرًا فــي عــالــم الــســاحــرة املــســتــديــرة. ُولــد 
الــثــالــث من  الــعــربــي فــي مدينة كــان الفرنسية فــي  يــوســف 
مع  االحــتــرافــيــة  ليبدأ مسيرته  عــام 1987،  فــبــرايــر/شــبــاط 
فريق مدينته في عــام 2008، وشــارك مع ناديه في ثاث 
مواجهات فقط بــأول موسم له. لكن قمة عطائه كانت في 
مــبــاريــات  فــي جميع  عــنــدمــا شـــارك  مــوســم 2011/2010، 
الــــدوري الــفــرنــســي املــمــتــاز، واســتــطــاع تسجيل 17 هــدفــا، 
ليلفت أنظار األندية العربية والعاملية إليه، إال أنه قرر الرحيل 
نحو الهال السعودي، بعدما خاض 75 مواجهة مع نادي 

يوسف العربـي

على هامش الحدث

سجل المهاجم 
المغربي يوسف 

العربي اسمه مع 
نادي غرناطة، بعد 

أن أصبح هّدافه 
التاريخي في 

الدوري اإلسباني 
الممتاز

نجما برشلونة 
جوردي ألبا 
وآرتور تعرض 
منزالهما 
)Getty( للسرقة

مؤخرًا  باللقب  المتوج  اإليطالي  يوفنتوس  فريق  العب  منزل  تعرّض 
مباراة  خوضه  أثناء  للسطو  بيرنارديسكي،  فيديريكو  األتزوري،  والعب 
ولحسن   .1-1 بالتعادل  انتهى  الذي  أيار،  مايو/   3 يوم  تورينو«،  »ديربي 
يتمكنوا من سرقة أي محتويات من  بالفرار، ولم  اللصوص  حّظه الذ 
لتبلغ  مفتوحًا،  الباب  ووجدت  الالعب  صديقة  وصلت  بعدما  المنزل، 
كشفته  ما  بحسب  المنزل،  مقتحمي  أربك  مما  الفور،  على  الشرطة 

صحيفة »ال ستامبا« اإليطالية.

محاولة سطو منزل بيرنارديسكي

وجه رياضي

مــتــتــالــيــتــني، إحـــداهـــمـــا خــــالل مـــواجـــهـــة ضد 
ــربـــول اإلنـــكـــلـــيـــزي فــــي مـــســـابـــقـــة دوري  ــفـ ــيـ لـ
األبــطــال، وقـــّدرت قيمة املسروقات بـــ600 ألف 

يورو.
وأخيرًا في فرنسا تعّرض منزل مــدرب فريق 
ــبــــانــــي أونـــــاي  ــيــــرمــــان، اإلســ ــاريــــس ســـــان جــ بــ
إيـــمـــري، لــلــســرقــة، وذلــــك خـــالل وجــــود األخــيــر 

تعّرض منزل النجم السنغالي ساديو ماني، 
مهاجم ليفربول، للسطو خالل خوضه مباراة 
ضـــد بـــايـــرن مــيــونــخ فـــي الــتــشــامــبــيــونــز لــيــغ، 
فبمجرد عودته للمنزل اكتشف سرقة ساعات 
ــة ومـــفـــتـــاح ســـيـــارتـــه، وســبــق  ــوالـ وهــــواتــــف جـ
أيــضــًا فــي 2017. ويشير  لــلــســرقــة  تــعــرض  أن 
ــذا الــــعــــدد الــكــبــيــر مــــن الـــســـرقـــات فــــي فــتــرة  ــ هـ

مع النادي الباريسي في مباراة ستراسبورغ 
فرنسا. وسرق  كــأس  منافسات بطولة  ضمن 
املــعــتــدون نــحــو 20 ألـــف يـــورو بــاإلضــافــة إلــى 
قميص النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا. ولم 
ترصد إنكلترا أخيرًا الكثير من هذه الحاالت 
املــتــعــلــقــة بــنــجــوم الـــســـاحـــرة املــســتــديــرة، لكن 
تــتــوخــى الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة الـــحـــذر بعد 

إلــى وجــود تنظيم متخصص  زمنية قصيرة 
على األرجـــح فــي مثل هــذا الــنــوع مــن الجرائم 
أفالم  غــرار  على  باحترافية شديدة  ويتعامل 
كرة  »األكشن« في هوليوود مستهدفًا نجوم 
القدم. والغريب أن السلطات غالبًا ال تتوصل 

إلى هوية املتهمني وبالتالي ال تعتقلهم.
)العربي الجديد(

أبدى قائد فريق أياكس أمستردام الهولندي، ماتيس دي ليخت، رغبته في مواصلة اللعب 
في نفس الفريق الذي سيلعب فيه زميله، فرينكي دي يونغ، العب الوسط الذي تعاقد 
معه برشلونة وسينتقل لصفوفه مع نهاية املوسم. وحصل دي ليخت على جائزة أفضل 

العب في املوسم بالدوري الهولندي، بعدما قاد فريقه للتتويج بلقب الدوري املحلي.
أنــه قــدم موسما  أياكس في تصريحات لصحيفة )ســبــورت(: »أعتقد  وقــال قلب دفــاع 
كبيرًا، يستحق التعاقد مع برشلونة. اللعب هناك؟ سيكون من الجيد اللعب مع فرينكي 

في فريق، لكني ال أعلم إذا كان هذا سيحدث في هذا التوقيت«.

صورة في خبر

رغبة دي ليخت
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