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أصداء عالمية

مالعب إسبانيا

عقد مليوني قياسي يجعل راتب رونالدو األعلى في عالم الكرة
ب� ��ات ن �ج��م ري � ��ال م ��دري ��د ال �ب��رت �غ��ال��ي
كريستيانو رون��ال��دو ال�لاع��ب األكثر
أج �رًا في عالم ال�ك��رة .ه��ذا ما أجمعت
عليه الصحف اإلسبانية على األقل،
ف�ق��د ذك ��رت أن ال �ن��ادي امل�ل�ك��ي أرض��ى
رون ��ال ��دو ب �ع��د ت �ع��اق��ده م ��ع ال �ج �ن��اح
ال ��وي �ل ��زي غ ��اري ��ث ب��اي��ل م �ق��اب��ل 100
م �ل �ي��ون ي � ��ورو ،وذل� ��ك ب�ت�م��دي��د ع�ق��ده
ح� �ت ��ى  2018م� �ق ��اب ��ل رات � � ��ب س �ن��وي
قياسي.
ول� � � � ��م ي � �ف � �ص� ��ح ري � � � � � ��ال م � � ��دري � � ��د ع ��ن
التفاصيل املالية للعقد الجديد الذي
يربطه برونالدو املنتقل ال��ى النادي
امل� �ل� �ك ��ي ع� � ��ام  2009م� ��ن م��ان �ش �س �ت��ر
يونايتد اإلنكليزي مقابل  94مليون
ي � � ��ورو ال� �ت ��ي ظ �ل ��ت ص �ف �ق��ة ق �ي��اس �ي��ة
ح�ت��ى ض��م ب��اي��ل م��ن ت��وت�ن�ه��ام مقابل
 100م �ل �ي��ون ي � ��ورو ،ب�ح�س��ب وس��ائ��ل
اإلع�ل��ام أي �ض��ًا ،ألن إدارة ال �ن ��ادي لم
تفصح عن تفاصيل الصفقة األخيرة.
وذكرت صحيفة «ماركا» أن رونالدو
سيتقاضى راتبًا سنويًا صافيًا قدره
 17م�ل�ي��ون ي� ��ورو ،ف�ي�م��ا أش� ��ارت «إل
صاف قدره
موندو» الى راتب سنوي
ٍ
 18مليون ي��ورو الى جانب املكافآت،

�اف
أم��ا «آس» فتحدثت ع��ن رات � ٍ�ب ص� ٍ
قدره  21مليون يورو.
ون � �ش� ��رت «م � ��ارك � ��ا» ص� � ��ورة ل��رئ �ي��س
ري ��ال ف�ل��ورن�ت�ي�ن��و ب�ي��ري��ز وه ��و ّ
يقبل
رون��ال��دو بعد توقيع العقد الجديد،
وك� �ت� �ب ��ت ع �ل �ي �ه��ا ع� ��ن ل � �س ��ان رئ �ي��س
ال�ن��ادي امللكي« :كيف بإمكاني أن ال

أح �ب��ك؟» .ووض��ع العقد ال�ج��دي��د ح� ّ�دًا
للشائعات التي تحدثت عن إمكانية
ع � ��ودة رون� ��ال� ��دو ال� ��ى ي��ون��اي �ت��د ب�ع��د
ّ
ان �ت �ه��اء ع �ق��ده ع ��ام  .2015ك �م��ا ع��ل��ق
املحلل ال�ك��روي ك��ارل��وس كابريو في
«م��ارك��ا» ع�ل��ى ت�ج��دي��د ع�ق��د رون��ال��دو
ً
قائال« :عندما يمضي العب ما أربعة

أشارت الصحف إلى أن رونالدو سيتقاضى ما بني  17و 21مليون يورو سنويًا (أ ف ب)

أع ��وام وه��و يسجل ه��دف��ًا ف��ي ك��ل من
امل �ب��اري��ات ال �ـ  200ال �ت��ي خ��اض�ه��ا ،ثم
وف ��ي ي ��وم م��ن األي� ��ام ي �ق��رر ال�ج�ل��وس
من أجل البحث في عقده مع النادي،
فسنتحدث ه�ن��ا ع��ن اس�ت�س�لام ري��ال
أكثر م��ن الحديث ع��ن التمديد .األم��ر
بسيط وسهل .الالعب يطلب والنادي
ي��دف��ع» .أم��ا صحيفة «آس» ف��أش��ارت
ال��ى أن رون��ال��دو ل��م يتمكن م��ن منح
ري��ال ما يتمناه من أل�ق��اب ،إذ اكتفى
ال � � �ن� � ��ادي امل� �ل� �ك ��ي ب ��ال� �ح� �ص ��ول ع �ل��ى
ال� � ��دوري وال� �ك ��أس وال� �ك ��أس ال�س��وب��ر
املحلية م��رة واح ��دة ف�ق��ط م�ن��ذ ضمه
النجم البرتغالي ،لكنها أضافت إنه
لوال األهداف الـ  203التي سجلها هذا
ال�لاع��ب ف��ي األع ��وام األرب �ع��ة املاضية
ملا كان بإمكان ريال تحقيق أي شيء
على اإلط�ل�اق .وك�ت��ب املعلق ال�ك��روي
ف ��ي ال �ص �ح �ي �ف��ة ت ��وم ��اس رون �س �ي��رو:
«كريستيانو ب��اق حتى  ،2018وهذه
نعمة بالنسبة ال��ى مشجعي مدريد
والالعب».
أما الصحيفة الكاتالونية «سبورت»
ف �ع �ن��ون��ت« :ك��ري �س �ت �ي��ان��و ل ��ن ي �ع��ود
تعيسًا بعد اآلن».

كرة المضرب

فيديرر يعود بني الخمسة األوائل في التصنيف العاملي
انطلقت دورتا سيول
وكانتون للسيدات ّفي كرة
املضرب ،حيث تشكالن
محطة لالعبات اللتقاط
أنفاسهن بعض الشيء،
وخصوصًا اللواتي شاركن
في بطولة «فالشينغ
ميدوز

ب� � �ل� � �غ � ��ت ال� � � ��روس � � � �ي� � � ��ة أن� � ��اس � � �ت� � ��ازي� � ��ا
بافليوتشنكوفا املصنفة ثالثة الدور
ال� �ث ��ان ��ي ف� ��ي دورة س� �ي ��ول ال �ك ��وري ��ة
ال �ج �ن��وب �ي��ة ال ��دول� �ي ��ة ال �ب��ال �غ��ة ق�ي�م��ة
ج��وائ��زه��ا  500أل ��ف دوالر ،ب�ف��وزه��ا
ع� �ل ��ى اإلس � �ب ��ان � �ي ��ة أن� ��اب � �ي� ��ل م �ي��دي �ن��ا
غ��اري �غ��س  7-5و 2-6و .3-6وت�ل�ت�ق��ي
بافليوتشنكوفا في ال��دور املقبل مع
ال�ك��وري��ة الجنوبية ي��ي را ل��ي الفائزة
ع�ل��ى ال��روس�ي��ة داري ��ا غ��اف��ري�ل��وف��ا 4-6
و .1-6ك ��ذل ��ك ،ف � ��ازت األمل��ان �ي��ة ي��ول�ي��ا
جورج املصنفة سادسة على اليابانية
ميساكي دوي  3-6و .5-7وتأهلت الى
ال� ��دور ال �ث��ان��ي أي �ض��ًا ،ال��روس �ي��ة ف�ي��را
دوتشيفينا بفوزها على اإلسبانية
سيلفيا سولير  4-6و ،1-6والفرنسية
ف �ي��رج �ي �ن��ي رازان� � � � ��و ب �ت �غ �ل �ب �ه��ا ع�ل��ى
اإلس�ب��ان�ي��ة ل��وردي��س دوم�ي�ن�غ�ي��ز 1-6
و ،1-6والرومانية ألكسندرا دولغيرو
ع� �ل ��ى ح � �س� ��اب ال � �ك� ��وري� ��ة ال �ج �ن��وب �ي��ة
سونغ  -ه��ي ه��ان 0-6و .6-7وخرجت
األوكرانية إيلينا سفيتولينا املصنفة

خامسة من الدور األول إثر خسارتها
أم ��ام اإلس�ب��ان�ي��ة الرا أرواب��اري �ن��ا 7-5
و 2-6و.6-4

دورة كانتون
ب ��دأت ال�ت��اي��وان�ي��ة س��و  -واي هسييه
امل�ص�ن �ف��ة س ��ادس ��ة ح�م�ل��ة ال ��دف ��اع عن
�وز س�ه��ل ع�ل��ى األرجنتينية
لقبها ب�ف� ٍ
ب��اوال أورمايشيا  1-6و 2-6في ال��دور
األول م��ن دورة ك��ان�ت��ون (غ��وان�غ�ج��و)
ال � ��دول� � �ي � ��ة ل� � �ك � ��رة امل � � �ض � ��رب ال� �ب ��ال� �غ ��ة
ج ��وائ ��زه ��ا  500أل� ��ف دوالر .وت�ل�ع��ب
هسييه في الدور الثاني مع الصينية
ش ��واي ج��ان��غ ال �ف��ائ��زة ع�ل��ى ال��روس�ي��ة
أول �غ��ا ب��وش�ك��وف��ا 0-6و .6-7وت��أه�ل��ت
ال��ى ال��دور ذات��ه أي�ض��ًا ،البورتوريكية
مونيكا بويغ املصنفة ثامنة بفوزها
على األوك��ران�ي��ة ن��ادي��ا كيشينوك 5-7
و ،6-7واألميركية فانيا كينغ بفوزها
على الجنوب أفريقية شانيل شيبرز
 6-2و 1-6و ،3-6وال �ك��ازاخ �س �ت��ان �ي��ة
غ��ال�ي�ن��ا ف��وس�ك��وب��وي�ف��ا ب �ف��وزه��ا على

التشيكية بترا سيتكوفسكا  3-6و،1-6
واألملانية يوهانا كونتا بفوزها على
ال�ه��ول�ن��دي��ة ري�ش�ي��ل ه��وغ�ن�ك��ام��ب 3-6
و ،2-6والتشيكية كارولينا بليسكوفا
ب� �ف ��وزه ��ا ع� �ل ��ى ال� �س ��وي ��دي ��ة ي��وه��ان��ا
الرسون  4-6و.3-6

تصنيف املحترفني واملحترفات
ع��اد ال�س��وي�س��ري روج�ي��ه ف�ي��دي��رر الى
امل��رك��ز ال �خ��ام��س ( 4515ن �ق �ط��ة) على
الئ� �ح ��ة ال �ت �ص �ن �ي��ف ال �ع ��امل ��ي ال �ج��دي��د
لالعبي كرة املضرب املحترفني ،والتي
ال ي��زال الصربي نوفاك ديوكوفيتش
ي�ت�ص��دره��ا ب �ـ  11120ن�ق�ط��ة ،م�ت�ق� ّ�دم��ًا
ع�ل��ى اإلس�ب��ان��ي راف��اي��ل ن ��ادال الثاني
برصيد  10860نقطة ،يليه البريطاني
اندي موراي بـ  7075نقطة.
ول ��دى ال �س �ي��دات ،واص �ل��ت األم�ي��رك�ي��ة
س�ي��ري�ن��ا ول�ي��ام��س ت�ص��دره��ا (12260
ن �ق �ط��ة) ،م �ت �ق� ّ�دم��ة ع �ل��ى ال�ب�ي�لاروس�ي��ة
فيكتوريا أزارن�ك��ا ( )9505والروسية
ماريا شارابوفا ( )7866تواليًا.

انتقل الفتى زيكو جونيور ماريكالدي (9
أعوام) الى برشلونة بطل الدوري اإلسباني
لكرة القدم ،قادمًا من أوملبيك السويدي،
بحسب ما أعلن األخير .وذكر أوملبيك الذي
يلعب في الدرجة الخامسة ،في موقعه
على شبكة اإلنترنت« :ذهب زيكو الى
برشلونة من أجل تحديات جديدة» .وتالحق
الصحافة السويدية العب الوسط الصغير
منذ ذهابه الى مركز تدريب تابع لبرشلونة
مطلع الشهر الجاري ،وتعرب عن األمل بأن
يصبح ثالث سويدي يدافع عن ألوان الفريق
الكاتالوني بعد هنريك الرسون وزالتان
أبراهيموفيتش.

كاكا يغيب ألسبوعني
تعرض نجم ميالن البرازيلي كاكا
إلصابة في العضلة العليا لفخذه ،ويتوقع
أن يبتعد عن املالعب ملدة أسبوعني ليغيب
بالتالي عن مباراة ميالن أمام ضيفه
سلتيك االسكوتلندي غدًا في دوري أبطال
أوروبا.
وانضم كاكا الى ستيفان الشعراوي
وإينيازيو أباتي وماتيا دي شيليو
وريكاردو مونتوليفو الذين يغيبون عن
فريق املدرب ماسيميليانو أليغري بسبب
اإلصابة أيضًا.

ألفيش عرض ّ
التبرع بكبده ألبيدال
كشف مدافع موناكو إيريك أبيدال في
برنامج على راديو كاتالونيا ،عن بادرة طيبة
من زميله السابق في برشلونة البرازيلي
داني ألفيش ،الذي عرض تقديم كبده
للفرنسي الذي كان وقتذاك مصابًا بمرض
السرطان .وقال أبيدال« :عالقتي مع ألفيش
تتجاوز الصداقة ،لقد قدم لي كبده ،ولكن
ذلك كان غير ممكن ألنه رياضي .لقد كانت
بادرة طيبة ،إنه شخص عظيم» .وعانى
أبيدال ّ
األمرين مع املرض ،إذ بعد تعافيه
للمرة األولى ،أصيب مرة أخرى ليعود
وينتصر عليه ويشفى منه تمامًا .وأشار
أبيدال أيضًا إلى أنه على اتصال مع مدرب
برشلونة السابق تيتو فيالنوفا ،الذي طمأنه
برسالة عن وضعه الصحي« :تيتو أرسل
لي رسالة يرجو فيها أن أكون قويًا وأقاتل
دائمًا».

ّ
مظلي يوقف مباراة في إنكلترا

الفورموال 1

ً
ماسا يرى ألونسو أكثر كماال من شوماخر
رغ � � ��م خ � ��روج � ��ه امل� ��رت � �ق� ��ب م � ��ن ف��ري��ق
فيراري اإليطالي املنافس في بطولة
العالم لسباقات س�ي��ارات الفورموال
 ،1ف ��إن ال �س��ائ��ق ال �ب��رازي �ل��ي فيليبي
م��اس��ا ال ي� ��زال ي�ك�ي��ل امل ��دي ��ح ل��زم�ي�ل��ه
ف� ��ي ح� �ظ� �ي ��رة «ال � �ح � �ص ��ان ال� �ج ��ام ��ح»
اإلسباني فرناندو ألونسو ،إذ اعتبر
في مقابلة أجرتها معه قناة «سكاي
سبورتس» البريطانية أن «املاتدور»
ً
هو أكثر كماال من زميله السابق في
فيراري «األسطورة» األملاني ميكايل
شوماخر.
ً
وك� � ��ان م ��اس ��ا زم � �ي �ل�ا ل �ث�ل�اث��ة أب �ط��ال
للعالم خ�لال ثمانية مواسم قضاها
م��ع ف �ي��راري ،ه��م ش��وم��اخ��ر وألونسو
وال �ف �ن �ل �ن��دي ك �ي �م��ي راي� �ك ��ون ��ن ،ال ��ذي
ّ
سيعود ال��ى الفريق اإلي�ط��ال��ي ليحل
م �ك ��ان ال �س��ائ��ق ال �ب ��رازي �ل ��ي امل�ن�ت�ه��ي
ع� �ق ��ده ف ��ي ن �ه��اي��ة امل ��وس ��م ال �ح��ال��ي.
ويعتبر ماسا أن ألونسو هو السائق

طفل سويدي في التاسعة
ّ
ينضم الى برشلونة

يتفاوض ماسا مع لوتوس لالنتقال إلى صفوفه (طوم غاندولفيني ــ أ ف ب)
األكثر شراسة بني الثالثة املذكورين،
وتابع« :لطاملا قدت الى جانب زمالء
أق��وي��اء ،وتعلمت دائ�م��ًا أن��ه يجب أن
تكون مثاليًا ،ألنه إذا فشلت في هذا

األم��ر فستخسر أم��ام زميلك» .وختم:
«ب��ال �ت��أك �ي��د ،ل �ق��د واج �ه �ت �ن��ي ب�ع��ض
األوقات الصعبة مع الزمالء األقوياء،
ل �ك �ن �ن ��ي ع ��ان� �ي ��ت أك � �ث� ��ر ال � � ��ى ج��ان ��ب

فرناندو ألونسو كونه ربما السائق
ً
األك �ث��ر ك �م��اال .ش��وم��اخ��ر ك ��ان سائقًا
رائعًا ،هو طبعًا سائق مدهش وكامل
على ّ
حد سواء ،لكن أعتقد أن ألونسو
ً
هو أكثر كماال».
وس � ُ�ي� �غ ��ادر ال� �ب ��رازي� �ل ��ي م��اران �ي �ل �ل��و
ف � ��ي ن� �ه ��اي ��ة امل � ��وس � ��م ،وي� � �ت � ��ردد أن ��ه
ف ��ي م� �ح ��ادث ��ات م ��ع ف ��ري ��ق ل��وت��وس
ل� �ي� �ك ��ون زم � �ي ��ل ال� �س ��ائ ��ق ال �ف��رن �س��ي
روم��ان غ��روج��ان ،لكن في ح��ال فشل
امل �ف��اوض��ات ب�ين ال�ط��رف�ين ،ق��د تكون
وج� �ه ��ة ال� �ب ��رازي� �ل ��ي ف ��ري� �ق ��ه ال �ق��دي��م
ساوبر.
وق� ��د ك �ش �ف��ت ش��رك��ة «ب �ي��ري �ل �ل��ي» عن
أن اإلط � � � � ��ارات ال �ل �ي �ن��ة ج� � �دًا (س ��وب ��ر
سوفت) واملتوسطة (ميديوم) سيتم
اعتمادها خالل السباق الليلي املقبل
الذي تستضيفه حلبة «باي مارينا»
ف � ��ي س � �ن � �غ� ��اف� ��ورة ،وذل � � � ��ك ألن ه ��ذه
اإلطارات تتناسب مع طبيعة املسار.

هبط مظلي في ملعب كرة القدم في
إنكلترا لتتوقف املباراة ،وسط ذهول العبي
ساليسبري سيتي وتشستر ونحو ألف
متفرج كانوا داخل امللعب.
وهبط املظلي على أرض امللعب في الشوط
الثاني ،ثم قام بحمل مظلته وخرج وسط
تصفيق من املشجعني.
وقال داني هيغينبوثام ،مدافع فريق ستوك
سيتي السابق والذي يلعب لفريق تشستر
الذي ينافس في دوري الدرجة الخامسة ،إنه
واحد من أكثر األمور غرابة التي يراها املرء
عادة في مالعب كرة القدم.
وهبط مظليون على أرض امللعب خالل
أحداث رياضية سابقة ،وكان أشهرها خالل
نزال في الوزن الثقيل للمالكمة ما بني ريديك
بوي وإيفاندر هوليفيلد عام  .1993وتوفي
مظلي في عام  2008بعدما اصطدم بأرض
امللعب قبل مباراة دولية أقيمت في أورليون
بني منتخبي فرنسا وأوكرانيا لالعبني دون
 18سنة.

