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حرص يـوفنتـوس على تهـنئـة جيانـلويجي بـوفون حـارس مرماه الـسابق والالعب احلالي
لباريس سان جيرمان عقب تتويجه رسميًا بلقب الدوري الفرنسي.

ووجه الـبـيـانـكونـيـري رسـالـة الـتـهـنـئـة حلـارس اآلزوري الـسـابق عـبـر احلـسـاب الرسـمي
للنادي على "تويتر".

وأحرز سـان جيرمان اللقب  مستفيدًا من سقوط ليل صاحب الوصافة في فخ التعادل
Æ33السلبي أمام مضيفه تولوز حلساب اجلولة الـ

ويــعــــــــــد لـقب الــدوري الــفــرنــــــــسـي هـو األول لــبـــــــــوفـون مـع الـفــريق الــعــاصـمي
ـاضي في صـفـــــــــقة انـتـــــــــقـال حر بـعـد رحـيله عن الـــــــــــذي انـضم إلـيه الـصيف ا

يوفنتــــــــوس.
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"ال جديـد يذكر وال قـد يعـاد" عنوان
ـنـافـسـة فـي الـكـرة اإليـطـالـيـة الـتي ا
بــات لـــقب الــدوري بــهــا مــحــســومًــا
لــصــالح يــوفــنــتــوس في الــســنـوات
ــا حــتى قـــبل أن تــبــدأ األخــيـــرة ر
الــبـطـولــة نـظـرًا لـلــفـارق الـكــبـيـر في
اإلمـــكــانــات بــ الــســيــدة الــعــجــوز

. نافس احمللي وباقي ا
تـــتــــويج الــــيــــوفي بــــلـــقـب الـــدوري
ــاضي قــبل 5 اإليــطــالي الـــســبت ا
جـوالت من الـنهـايـة لـيس دلـيـلًـا على
أن الــفـــريق يـــســـيـــر عــلـى الــطـــريق
الــصــحــيح ولــكــنه مــؤشــر حـول أن
الـفـرق األخـرى ضــلت طـريق الـعـودة
لـسنـوات وأضـرت مـعـها يـوفـنـتوس
الـذي يــجــد في دوري أبـطــال أوروبـا
قـــوى فـــنـــيــة ال يـــصـــطـــدم بـــهـــا في

الكالتشيو.
وأثـنـاء سـيـر الـسـيـدة الـعـجـوز نـحو
الـلـقب احملـلي الـثـامن عـلى الـتـوالي
فـإن الـفريق مـر بـعـملـيـة تـغيـيـر جـلد
ـغــادرين أو كــبــيــرة ســواء بــسـبـب ا
الـنـجـوم الـذين كـانـوا ضـمن الـعـمود

الــفـقـري لــيـوفـنــتـوس في الــسـنـوات
األخــيـرة قــبل أن يــفـقــدوا مــراكـزهم

وسم. األساسية هذا ا
ويـســتـعـرض الــتـقـريـر الــتـالي أبـرز
الالعب الذين تأثروا بثورة التغيير

وسم: في يوفنتوس هذا ا
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إذا بـحـثــنـا في يـوفـنــتـوس عن أكـثـر
العب تأثـر بعـد أن تعـاقد الـنادي هذا
ـوسم مع الـبــرتـغـالي كـريـسـتـيـانـو ا
رونـالـدو فـلن جنـد أتعـس من الـنجم

األرجنتيني باولو ديباال.
ـوسم وكـان الــكـثـيــرون قـبل بــدايـة ا
يـتـوقـعــون رؤيـة ثـنـائـيـة مـثـيـرة بـ
ــلـعـب ولـكن رونــالـدو وديــبــاال في ا
الواقع كان مختلفًا حيث تراجع دور
الـنـجم األرجـنتـيـني كـثـيـرًا وبـعد أن
كان بـطل الـفريق األول فـي السـنوات
األخــيـرة فــإنه بـات كــثـيــر اجلـلـوس
على مـقاعد الـبدالء وكـثير االسـتبدال

باريات ألسباب فنية. أثناء ا
االعتـمـاد أيـضًا عـلى ثالثي في وسط
ـــــلــــــعب وأمــــــامه ثـالثي آخــــــر في ا
الـهـجوم قـلل من فـرص ظـهـور ديـباال

الـــذي يــعـــشق الــتـــواجــد حتت رأس
احلــربـة وتـقل فــاعـلـيــته عـنــدمـا يـتم
توظيفه كجناح ولكن هذا هو الواقع
ـــريــر الـــذي ضــرب مـــوسم الـــنــجم ا
األرجـنـتيـني. وأدى الـتـراجع الـكـبـير
وسم لدور ديباال مع يـوفنتوس في ا
احلـــــالي إلـى كــــثــــرة األحـــــاديث عن
رحـيـله ســواء في صـفـقـة مـنـفـردة أو

خالل صفقـة تبادلـية يحـصل خاللها
اليوفي على جنم آخر بدلًا منه.

سك كوادرادو.. اجلوكر ا
كان خوان كوادرادو يوفـر الكثير من
ــرونــة الــفــنــيــة لـــيــوفــنــتــوس في ا
اضـية بـسبب أنه يـجيد السـنوات ا
اللعب في أكثر من مركز مثل الظهير
ـن ـن والعــب الـــــــــــــــــــوســط األ األ
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اخلمس الكبرى.
ـهـرجـان بـتـسـديـدة ـة ا وخـتم بـنــز
نطقة اثر تمريرة ساقطة من خارج ا
مـن الـــويـــلـــزي غـــاريث بـــايل بـــديل
لـوكـاس فـاسـكـيـز مـسـتـغال خـروجـا
خـاطئـا لـلحـارس يـاغو هـيـريران من

Æ©90) عرينه
خيتافي يقترب

وفي مـبــاراة ثـانـيـة حــسم خـيـتـافي
النتـيجـة في الشوط األول بـتسـجيله
هدفـ من ركـلتـي جزاء انـبـرى لهـما
ي مـاتا (35) وخورخي بنـجـاح خا
مـولـيـنا (5+45) عـلى الـتـوالي قـبل
أن يـضـيف األخـيـر هـدفه الـشخـصي
الــثــانـي والــثــالث ألصــحــاب األرض

مطلع الشوط الثاني (53).
ولـعب إشـبـيـليـة بـعـشـرة العـبـ إثر
طرد مدافعه سيـرجيو إسكوديرو في
الدقـيـقة 4+45 لنـيـله االنذار الـثاني
ـــنــطـــقــة ــسـه الــكـــرة داخل ا بــعـــد 
متـسـببـا بـركلـة اجلزاء الـثـانيـة قبل
أن يـتـسـاوى الـفـريـقـان عـدديـا بـطرد
مــدافـع خــيــتــافي الــتــوغــولي دجــ

داكونام أورتيغا في الدقيقة 74.
وهــو الـفـوز الــرابع عــشـر خلـيــتـافي
ــركــز الـرابع ــوسم فــانـتــزع ا هــذا ا

للتعادل لكنه تلقى خسارة مذلة 1-5
هي األسوأ له منذ عام 2000.

أما الفـرصة الـثالثـة فكـانت في لقاء
رحـلة الثامنة مؤجل ضد نانت من ا
والـعـشـرين لـكـنه خـسـر أيـضـا 2-3
في مـبـاراة خـاضـهـا بـغـيـاب الـعـديد
من العـــبـــيـه األســـاســـيــــ بـــســـبب

اإلصابة أو اإليقاف.
وقـدم تـولـوز خــدمـة مـجـانـيـة لـسـان
ــمــلــوك مـن شــركــة قــطــر جـــرمــان ا
لالســتــثــمــارات الــريــاضــيــة ودخل
ملعب بارك دي برانس مساء متوجا
بالـلـقب ليـواجه مـونـاكو الـذي أحرز
بطـولة 2017 وكان الـفـريق الوحـيد
الذي كـسر هيـمنـة سان جـرمان على

اضية. واسم ا الدوري في ا
ة هاتريك بنز

ة هـاجم الفـرنسي كر بـنز أعاد ا
فــــريــــقه ريــــال مــــدريــــد إلـى ســــكـــة
االنتصـارات بتسـجيله ثالثـية الفوز
"هـاتريك" عـلى ضـيـفه أتـلتـيك بـلـباو
-3صفر فيما عزز خيتافي حظوظه
ـؤهــلـة بــحـجــز إحــدى الـبــطـاقــات ا
وسم سابـقة دوري أبطـال أوروبا ا
ـقبل بـفـوزه بـالنـتـيـجة ذاتـهـا على ا
رحـلة الـثالـثة ضيـفه إشـبيـليـة في ا
والثالث من الدوري اإلسباني لكرة

القدم.
ـة نفسه جنمـا للمباراة وفرض بنز
عــلى مـلــعب سـانــتـيـاغــو بـرنــابـيـو
وسجل أهـدافه في الـدقائق 47 و76
و90 رافعا رصيده إلى 21 هدفا في
ـــوسم وعـــزز مــوقع الـــدوري هــذا ا
ـركز الـثـالث برصـيد 64 فريـقه في ا
نـقطـة بـفارق أربـع نقـاط خـلف جاره
أتـلـتـيـكـو مـدريـد الـثـاني فـيـمـا بـقي
أتـلــتـيك بـلــبـاو سـابـعــا بـرصـيـد 46

نقطة.
وهــــو الـ "هـــاتــــريك" األول لــــلـــدولي
وسم ورفع الفرنسي الـسابق هذا ا
به غـلـته إلى 30 هـدفــا في مـخــتـلف
لـكي وبات سـابـقات مع الـنـادي ا ا
عـلـى بـعـد هــدفـ من أفــضل رصـيـد
تـــهــديــفـي مع ريــال مـــدريــد والــذي
حــــــقــــــقـه في مــــــوسم 2011-2012

بتسجيله 32 هدفا.
وأشاد مـدرب ريـال مـدريد الـفـرنسي
زيـن الـــدين زيـــدان بــــأداء مـــواطـــنه
ة وقـال "مـا يـحـقـقه في إنـهاء بـنـز
الــهــجــمـات مــبــهـر وأنــا ســعــيـد له"

أرســنـال ومــانـشــسـتـر يــونـايــتـد في
فــرصــة تــعـزيــز آمــالـهــمــا في حــجـز
إحدى بطاقات دوري أبطال أوروبا.
احـتفـل باريس سـان جـرمـان بـالـلقب
الـــذي احــــتــــفظ بـه قـــبـل أن يـــلــــعب
بثالثية لنـجمه الشاب كيـليان مبابي
في مـرمى وصــيـفه مـونـاكـو 1-3 في
ـرحـلة الـثـالثـة والـثالث من خـتام ا

الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وكــان ســـان جـــرمـــان تـــوج لـــلـــمــرة
ــواسـم الــســـبـــعــة الـــســـادســـة في ا
األخيـرة (فاز مـوناكـو به عام 2017)
في وقـت سـابـق الــيــوم بــعــد تــعـادل
ـباشر لـيل سلبـا مع ضيفه مطارده ا

تولوز.
ـــــــانـي تـــــــوخل ــــــــدرب األ ووضع ا
ـــهـــاجـــمـــ الـــبـــرازيـــلي نـــيـــمـــار ا
واألوروغــويـاني إديــنــسـون كــافـاني
العب منذ بتعدين عن ا صاب وا ا
باراة ضمن مدة طويلة عـلى ورقة ا
قـائـمـة الالعـبـ االحـتـيـاطيـ وذلك
ــبــاراة الــنــهــائــيـة قـبل 6 أيــام من ا
لــكــأس فــرنــســا ضــد رين ثـم أشـرك
الــبــرازيــلي طــوال الــشــوط الــثــاني
واألوروغـويــاني في آخـر 17 دقـيـقـة

منه.
وبتعادله السلبي أهدى ليل صاحب
65 نقطة اللقب الثامن لسان

جـرمـان في تـاريـخه ألنه أصـبح
يـتـأخــر عـنه بـفـارق 16 نـقـطـة
قبـل خمس مـراحل من نـهـاية
كنة) البطولة (15 نقطـة 
لكن هـذا الـفـارق ارتفع الى
19 نقطة بعد فوز فريق

الـعـاصـمـة في وقت الحق
على موناكو.

وحقق تـوخل الـذي يـقود
الفـريق في مـوسمه األول
خــلــفــا لإلســبـانـي أونـاي
ـــري لــقـــبه الــثـــاني مع إ
نادي الـعاصـمة بـعد الـكأس الـسوبر
الــفـرنــسـيــة وسـيــكـون أمــام فـرصـة
الـتتـويج بـلقب كـأس فـرنسـا الـسبت

قبل. ا
وكــــــانت الــــــفــــــرصـــــة األولـى ضـــــد
ستراسبـورغ ح كان بحـاجة للفوز
ــــرحــــلـــة 31 في الــــســــابع من في ا
نيسـان/أبريل لكـنه اكتفى بـالتعادل

رحلة 32 2-2 ثم أمام ليل في ا
ـــاضي حـــ كــان يـــحـــتــاج األحـــد ا
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أشـارت وسائل إعالم إيطـالية بأصـابع االتهام صـوب البرتـغالي كريـستيـانو رونالدو جنم
وسم. يوفنتوس اإليطالي وحملته مسؤولية ضياع لقب دوري أبطال أوروبا هذا ا

ـبكر ورغم فـوز نادي يوفـنتـوس اإليطـالي بلـقب الدوري احملـلي ال تزال أصـداء خروجه ا
من دوري األبطال على يد أياكس أمستردام الهولندي تتردد في وسائل اإلعالم.

واعتـبرت وسـائل اإلعالم اإليطـاليـة أن رونالدو كـان له دور كبـير في خـروج يوفـنتوس من
ـدرب اإليطـالي ماركـو تارديلي الالعب منـافسـات دور الثـمانيـة ومن أنصـار هذا الرأي ا
ـوقع "راي سـبـورت": الـســابق لـنـادي الـســيـدة الـعـجــوز. وقـال تـارديـلـي في تـصـريـحــات 
ا يجب يوفنـتوس يـحتاج إلـى التركـيز في إدارة الـفريق كريـستـيانـو رونالدو لـعب أكثـر 
ـزيـد أمام أيـاكس".وأضاف: هذا الـعام ولـكن هـو من يفـرض هذا كـان بـوسعه أن يـقدم ا
ـا يستـطيـعون بجـوار رونالـدو إنهم يعـانون معه "أعتـقد أن بعض الالعـب يـقدمون أقل 
بدون أن يدركوا هذا ديـباال هو أحد هؤالء".وبعـد سقوط يوفنتـوس أمام أياكس الهولندي
ظـهرت عـدة تقـاريـر عبـر وسائل اإلعالم اإليـطـاليـة تتـحدث عن إمـكـانيـة رحيل رونـالدو عن
الـســيـدة الـعــجـوز لـكـن الـنـجم الــبـرتـغــالي نـفى صــحـة هـذه الــشـائـعــات.وقـال الـدون في
: "سـأبـقى في يـوفنـتـوس بـنـسـبة ألف تصـريـحـات نـشـرتهـا الـصـحف اخملـتـلفـة قـبل يـومـ

ئة". با

ـؤهل لـلــمـسـابـقــة الـقـاريـة األخـيــر ا
الــعـريــقـة من إشــبـيــلـيـة الــذي مـني
وسم بخسارته احلادية عشرة هذا ا
ـركـز الـسـادس بـفارق وتـراجع إلى ا
بـاشـرة خلف فـالـنسـيا واجـهـات ا ا
الـفــائـز عـلى مــضـيـفه ريــال بـيـتـيس
بهدف للبرتـغالي غونسالو غيديش
(45 و49) مقـابل هـدف لألرجنـتـيني
جيـوفـاني لـو سيـلـسو (78 من ركـلة

جزاء).
ويــســعـى خــيــتــافي أحــد أنــــــــديــة
ضــاحـــيــة الـــعــاصـــمــة مـــدريــد إلى
حــــــــجــز بـطـاقـته لــلـمـرة األولى في
مـــســــابــــقـــة دوري أبــــطــــال أوروبـــا
بـــــــــعــدمـا أبــلى الــبالء احلـسن في
مـــــســــابــــقــــة الــــدوري األوروبــــــــي
"يـوروبـا ليـغ" عام  2008عـنـدما بـلغ

ربع النهائي.
وأفضل مـركز خلـيتافـي الذي تأسس
عـــام 1983 وصــــــــــــعـــد لــــلـــدرجـــة
األولى لـلـمــــــــرة األولـى في تـاريخه
موسم 2005-2004 في الـلـيـغـا هـو
الـســادس وحـقــقه في خـتــام مـوسم
2010-2009 علما بأنه خسر نهائي
الـكـأس احملـلـيـة مـرت عـامي 2007

و2008.
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قال الـهولنـدي فيرجيل فـان ديك مدافع ليفـربول إن مانشـستر يونـايتد بحـاجة إلى تقد
ـؤجلـة بـالدوري خـدمـة لصـاحله من خـالل الفـوز عـلى مـانـشـستـر سـيـتي بـاجلـولة 31 ا
اإلجنلـيزي.وأضاف فـان ديك في تصريحـات أبرزتها صـحيفة "مـانشستـر إيفينـينج نيوز":
"ليس من الـسهل الفـوز على إيفـرتون في أرضه لكن 0-4 نتيـجة كـبيرة فـعالً. مانشـستر
يونـايـتـد عـلـيـهم أن يـقـدمـوا خدمـة ألنـفـسـهم".وتـابع "لـيس لـديـنـا أي تـأثـير عـلى ذلـك لكن

الـيونـايتـد مازال في سـباق الـتأهـل لدوري أبـطال أوروبـا وهم بحـاجة لـتحـقيق نـتيـجة
إيجابية أمـام السيتي".ويتصدر لـيفربول جدول ترتيب الـدوري اإلجنليزي برصيد
ـركز الثـاني برصيد 88 نـقطة من 35 مـباراة فيـما يأتي مانـشستـر سيتي با
ؤجلة أمام 86 نقطة من 34 مباراة. ويخوض مانشستر سيتي مباراته ا

مضيفه مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" اليوم األربعاء.
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واصفـا إياه بـأنه أفـضل قلب هـجوم
في الوقت احلالي".

وأضاف "أنـا أعـتقـد دائـمًا أنه العب
استثنائي".

وكــان ريـــال ســقط في فـخ الــتــعــادل
أمــام مــضـــيــفه لــيــغــانــيس  1-1في

اضية. رحلة ا ا
وفـي مــبـــاراة الـــيــوم كـــان الـــنــادي
لـكي األفضل في الـشوط األول لكن ا
دون خـــطـــورة كــبـــيـــرة عــلـى مــرمى
ضــيــوفه وانــتـظــر الــشــوط الــثـاني

ليضرب بقوة.
ـة في افتـتاح التـسجيل وجنح بنز
بــضــربـة رأســيــة قـويــة من مــســافـة
قريبة إثر تمـريرة عرضية من ماركو

أسينسيو (47).
ــــة يـــــضــــيـف هــــدفه وكــــاد بـــــنــــز
الـشخـصي الـثاني بـتـسديـدة زاحـفة
نطقة مـرت بجوار القائم من داخل ا
ن (56) لــكـــنه عـــوّض بــعــد 20 األ
ودريتش دقيـقة عنـدما اسـتغل كـرة 
من ركلـة ركنـية تـابعهـا برأسه داخل

رمى (76). ا
ة برأسه في وهوالهدف الـ 11لبنز
ــســابـقــات أكــثـر من أي مــخــتـلف ا
العـب في الـــــبــــطــــوالت األوروبــــيــــة

b»—…∫ استعاد ليفربول صدارة الدوري اإلنكليزي بعد تواصل سلسلة االنتصارات بالدوري اإلنكليزي
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ـــــــوسم ـن. وفـي ا واجلــــــنـــــــاح األ
احلـالي تـعـرض كـوادرادو ألكثـر من
ضربة جعلته يلعب دورًا هامشيًا مع
الفـريق نحـو الـتتـويج بلـقب الدوري
اإليطـالي الثـامن على الـتوالي وكان
أبـرزهــا اإلصـابـات الـتـي أبـعـدته عن
ــبــاريــات احلــاســمــة خالل مــعــظم ا
ـســتـوى الــفـني ــوسم. أمـا عــلى ا ا
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لعب وظهرا في حالـة جيدة بينما ا
خـاض ديفـيـد أالبـا تـدريبـات مـنـفردة
في مــركــز األداء". وأضـاف: "حتــدثت
مع اَريــ روبن الــيـوم وهــو يـشــعـر
بـأنـه أفـضل ويـبــدو أكـثـر تــفـاؤلًـا ال
أرغب في جــعل األمــور تــبــدو أفـضل
ـــا هـي عــلـــيـه االَن لــكـــنـــني كـــنت
سـعيـدًا جـدًا لـسمـاع هـذا مـنه". وأكد
ـقـبـلة ن ا كـوفـاتش إن مواجـهـة بـر
تـبـدو مـخـتـلـفـة ألنـهـا عـلى مـلـعـبـهم
ـن في إحلـاق وأردف: "ســيـرغـب بـر
. ـرتـدة الـضــرر بـنـا في الـهــجـمـات ا

ـباراة دقيـقة خالل فـوز البـايرن في ا
التالية على فورتونا دوسلدورف (-4
ن في آخر 31 1© كـما ظـهـر أمـام بـر

دقيقة. 
واســـتــــطــــرد كــــوفــــاتش: "هــــذه هي
ـتـلـكـهــا هـنـا فـنـحن اجلـودة الـتـي 
لــديـنـا العــبـ رائــعـ وأنـا ســعـيـد
بــالـثــنـائـي جـوريــتـســكـا وخــامـيس
الـذين أراهـما في حـالـة ومـزاج جـيد
وبــالــتـأكــيـد ســنــحـتــاج إلــيـهــمـا في

قبلة". األسابيع القليلة ا
وبـــســـؤاله عـن تـــصـــريــحـــات العـــبه
رينـاتـو سانـشيـز األخـيرة الـتي لوّح
فـيــهـا بـالـرحــيل أجـاب: "األمـر لـيس
سهلًا بالـنسبة له فهـو يبذل قصارى
جـهـده في الـتـدريـبـات مـثل اجلـمـيع
ـوسم القادم ال لكن مـا سيـحدث في ا

يشغلني حاليًا".
ــقــبــلــة أمـام وعن مــبــاراة الــفــريـق ا
ن التي جتمعهما بنصف فيردر بر
ـانـيــا قـال كـوفـاتش: نـهــائي كـأس أ
"عــاد الــثــنـائـي هـومــيــلــز وخــامـيس
رودريــجــيــز إلى الــتـدرب عــلى أرض
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ـديـر الـفـني كـشف نــيـكـو كـوفـاتـش ا
ـاني عن سر لفـريق بايـرن مـيونخ األ
تــهــمــيـش دور لــيــون جــوريــتــســكـا
وخــامـيس رودريــجـيــز في مـبــاريـات
الـفـريق األخــيـرة. وكـان جـوريـتـسـكـا
أحد العـناصر األساسـية في تشـكيلة
ـوسم قـبل أن كـوفـاتش مـنـذ بـداية ا
ـدرب الـكـرواتـي وضـعه عـلى يـقــرر ا
مــقـــاعـــد الـــبــدالء أمـــام بـــوروســـيــا
ـن. وسُـئل دورتــمــونـد وفــيــردر بـر
كـوفـاتش خالل مـؤتـمـر صحـفي اول
امس اإلثــنـ عن ســر تـهــمـيش دور
جـوريــتـسـكـا ورودريــجـيـز فـأجـاب:
وسم "ليون تطور بشكل هائل هذا ا
ولــعب مــبــاريــات عـديــدة إلى جــانب

جناحه في تسجيل األهداف".
وأضاف: "لـقد قـررت اسـتبـعاده رفـقة
خــــامــــيس أمــــام دورتــــمــــونــــد رغم
ـميز لهمـا لكنه كان قرارًا ستوى ا ا
خــطـطـيًــا وبـعـد الــفـوز بـخــمـاسـيـة

ماهو الداعي للتغيير?".
دة 20 ولم يشارك جوريتسكا سوى 

 فيرجيل
فان ديك

كــــان جـــائـــزة ســـيـــطـــرة الــــبـــارســـا عـــلى
بـاراة".وتابعت "مواجـهة من أجل األبطال ا
ـبــلي وقـبل  9أيـام من بـ كــوتـيـنــيـو ود
مــوقـعـة لــيـفـربــول الـبــرازيـلي والــفـرنـسي
يـتــنـافــســان عـلى مــركـز أســاسي في خط
الــهــجــوم".وعـــلى الــصــفــحـــة الــرئــيــســيــة
لصـحيفـة سبـورت جاء الـعنـوان "التـجديد

لفيدال".
وأضافت "الـدولي الـتـشيـلي أرتـورو فـيدال
دة 3 سـنوات العب بـرشلـونـة وقع عـقـدًا 
مع الــبـارســا لــكن إدارة الـنــنــادي تـدرس
ـوسم تـمــديـد عـقــده لـعـام إضــافي خالل ا
قـبل".وتابـعت الصحـيفـة "فيـدال احملبوب ا

من قــــــبل جــــــمـــــاهــــــيـــــر
الــبـلــوجــرانــا لــديه عـدة
عـروض لـكـنه غـير
مـعـروض لــلـبـيع
والـنادي سعيد
جـــــــــــــــــــــــــــــدًا
ــــســـتـــوى بـــا
الذي يُقدمه".
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ســلــطت الــصـحف اإلســبــانـيــة الــصـادرة
صـــبــاح اول امس اإلثــنـــ الــضــوء عــلى
رغـبــة إدارة ريـال مـدريـد فـي الـتـخـلي عن
خــــدمـــات الـــويــــلـــزي جـــاريـث بـــيل خالل
ـقبل وصـراع ثـنائي ـيـركاتـو الـصيـفي ا ا
ـبـلي وكـوتـيـنـيـو على بـرشـلونـة عـثـمـان د
مكـان في التشـكيـلة األسـاسيـة قبل مـوقعة
ليـفربول بـدوري األبطـال.وخرجت صحـيفة
مــــاركـــا بـــعـــنـــوان "ريــــال مـــدريـــد يـــنـــوي

االستسالم مع جاريث بيل".
وأضـافت الـصـحـيـفـة "نـيـة النـادي هي بـيع
جــاريـث بــيـل لــكـن حــالـــيًـــا ال يـــوجــد أي
عـروض له وتاريـخه مع اإلصـابـات وراتبه

رتفع يُصعب من أمر بيعه". ا
ـكــنـهـم إعـارته مع وتـابــعت "إذا فــشـلــوا 
وجـود بـنـد الـشراء بـشـكل نـهـائي وشارك
كــــــــبـــــــــديـل وعـــــــــاش كــــــــابـــــــــوسًـــــــــا في
الــبــرنـــابــيــو".وخــرجت صـــحــيــفــة مــونــدو

ديبورتيفو بعنوان "عظيمات".
وأضـافت "في ذهـاب نــصف نـهـائي دوري
األبطـال للسـيدات بـرشلـونة يـهزم الـبايرن
ويـقــتـرب من الــنـهـائي وهــدف احلـمـراوي
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قال ماوريسيـو بوكيتيـنو مدرب توتنـهام هوتسبـير إن فريقه يركز
فــقط عـــلى مــواجــهــة بـــرايــتــون آنــد هــوف ألـــبــيــون في الــدوري
متـاز وليس على مـباراة أياكس أمـستردام في قبل اإلجنليـزي ا

قبل. نهائي دوري أبطال أوروبا األسبوع ا
ة 1-0 ركز الـثالث في الدوري رغم الـهز وحافظ توتـنهام عـلى ا
أمام مـستـضيـفه مانـشستـر سيـتي بعـدما سـقط أرسنال 2-3 أمام

ضيفه كريستال باالس.
ربع نـافسة عـلى دخول ا ومـازال تشيـلسي ومانـشستـر يونايـتد في ا
الــذهــبي إذ أصــبح الــفــارق بـ الــفــرق األربــعـة  3نــقــاط فــقط وقــال
راكـز األربعة األولى وليس أول دور بوكيـتينو إن تـركيزه عـلى صراع ا

: "ال نفكر في أياكس. قـبل نهائي منذ 1962. وأبلغ بوكـيتينو الصحـفي
أظهـرنـا ضد مـانـشسـتـر سـيتي أنـنـا نفـكـر في اليـوم وهـذه البـطـولة وهي
ـمـتاز.وأوضح: "اآلن طـاقـتـنا تـتـركـز على بـرايـتـون. من الواضح الـدوري ا
وسم واآلخر ـربع الذهبي بنـهاية ا ـلك هدف األول أن نكون في ا أننا 

الفـوز على أيـاكس".وأضاف: "لـكنـنا بـحاجة إلى أخـذ األمر خـطوة بـخطوة.
الالعـبـون يـعرفـون ذلك. أعـتـقـد أن تـصـرفاتـنـا واحلـالـة الـذهـنيـة مـثـالـيـتان".
ـهــاجم هـاري كــ بـســبب اإلصــابـة ســيـكــون عـلى وبـاإلضــافـة إلـى غـيــاب ا
بوكـيتـينو الـلعب بـدون موسى سيـسوكـو وهاري وينـكس. وتعـرض الالعبان
لعب وايت هارت ل واجهة أياكس  ا يلحقان  إلصابة في الفـخذ ور
درب األرجـنتـيني: "مـوسى سـيسـوكو لن يـكون قـبل.وقـال ا األسبـوع ا
. نتمنى أن يتـعافى قبل ذلك لكني قبـل ا في األسـبوع ا جاهزًا ر

لست متفائلًا".

ــبـــاراة أصــعب من ســـتــكــون هـــذه ا
مباراة يـوم السبت". وخـتم كوفاتش:
ـــيــزة "األجـــواء دائــمًـــا مــا تـــكــون 
وفريدة في بـرل الـعالم كله يـشاهد
ــبـاراة. لــهــذا الـســبب تــكـون أكــثـر ا
حــمـاسًـا"  وفــاز بـايــرن مـيــونخ عـلى
ن بـنـتيـجة (1-0) نظـيـره فيـردر بر
ـاضي باجلولة 30 من يوم السبت ا
ــاني فــيــمــا ســيــتــواجه الــدوري األ
الـــفــريـــقــ مـــجــددًا بــالـــدور نــصف
ــانــيــا الــيــوم الــنـــهــائي من كــأس أ

األربعاء.

الويلزي
جاريث
بيل

نيكو كوفاتش
دير الفني ا
لفريق بايرن

ميونخ
اني األ

Ëb U½Ë— ÂuK¹ wK¹œ—Uð

  ôU Ë ≠ r «uŽ

احـتـفظ بـاريس سـان جـرمـان بـلـقـبه
بـــطال لـــلــدوري الـــفـــرنــسـي قــبل أن
يــلــعب وذلـك بــعــد تــعــادل مــطـارده
ـباشـر لـيل سـلبـا مع تـولـوز وعاد ا
ريـال مـدريـد إلـى سـكـة االنـتـصـارات
بــفـوزه عـلى بــلـبـاو فــيـمـا اســتـعـاد

لـــيـــفـــربــول
الصدارة
 وفــــرط

فإن اليوفي تعاقد مع العب قادر على
منـافسة كـوادرادو باجلبـهة الـيمنى
والـتـفـوق عـلـيه في دخـول الـتـشـكـيل
األســاسي وهــو الــنــجم الــبــرتـغــالي

جواو كانسيلو.
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كان أنـدريـا بارزالي في أحـد األوقات
ثل نـقطـة الـقوة األولى في الـفريق
رفـقــة الـثـنـائـي جـورجـيـو كـيــلـلـيـني
وليونـاردو بونوتــــــــشي ولكن جاء
الوقـــــــت الـذي يـصبح فـيه احملارب
بال دور أو قـــيــــمـــة في تـــشــــكـــيـــلـــة

يوفنتوس.
عـودة بـونـوتـشي من صـفـوف مـيالن
والتـخـلي عن الـلعب بـثالثي في خط
الدفاع من الضربات أفسدت مخطط
بـارزالـي لـتـوديع جــمـاهـيــر الـسـيـدة
ـلـعب كـمـا أن الالعب الـعـجـوز من ا
اخملـــضـــرم لم يـــســـتــــفـــد من رحـــيل
هـدي بنـعطـية عن صـفوف غـربي ا ا

اليوفي.
وسم قـرار بارزالي بـأن يـكـون هـذا ا
هو األخير في مـسيرته كان مـنطقيًا
ألنه لن يــقــدر عـلـى االسـتــمــرار عـلى

دكـــــة الــــيـــــوفي
ـــــــوسم خالل ا
قبل كما أن ا
الـــــفـــــريق لن
يــــتـــــحــــمــــله
ـــوسـم آخـــر
بــــــــــــــــــــأدوار
هـــــامــــشــــيــــة
لـــــلــــغــــايــــة ال
سـيـمـا أن هـناك
اســـمـــا جـــديـــدًا
يشق طريقه في
دفاع الـسـيدة
الــــعــــجــــوز
وهـــــــــــــــــــــو
دانـــيــلـــلي
روجـاني.
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ميالن يهدر
فرصة ثمينة
خلطف أحد
أبرز جنوم
أياكس

أمستردام

فـاوضات بـ ميالن ووكالء صاحب الـ22 ا
ــتــدة حــتـى أكــتــوبــر/تــشــرين أول عــامًــا 
ــــاضي لــــكن  تــــأجــــيل كـل شيء حــــتى ا

قبل. الصيف ا
ووفــــقًـــا لــــلـــمــــوقع أبــــدى الالعب إعــــجـــابه
ـشـروع الـروسـونـيـري وكـان بـاإلمـكـان أن
يـوقع له مقابل 25 ملـيون يـورو لكن الـنادي
اإليطالي سيضطر لدفع أكثر من ضعف هذه
القيـمة إذا أراد إتمام الصفـقة مستقبال.ولن
يـسـتـمع أياكس لـلـعـروض الـتي تقل عن 60
ملـيون يورو لـفان دي بيك. ورغم أن ميالن ال
زال فـي الــســبـــاق عــلـى ضــمه لـــكن األمــور

ستكون مُعقدة وصعبة عليه.
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كــشف تــقــريـر صــحــفي إيــطــالي اول امس
االثنـ أن ميالن أهدر فرصة ثمينة خلطف

أحد أبرز جنوم أياكس أمستردام.
وبحسب مـوقع "كالتشـيو ميركـاتو" اإليطالي
فـإن فـان دي بـيك كـان قـريـبـا من االنـضـمـام
لـــلــروســونـــيــري قـــبل عــامـــ لــكـن لم تــتم
الـــصــــفـــقـــة ورغـم ذلك ال يـــعــــارض الالعب
يالن.وتألق الهولـندي حاليًا فكـرة االنضمام 
فــان دي بــيك مـع أيـاكـس مــؤخـرًا وكــان من
أبـــرز أعـــمـــدة الـــفـــريـق كـــمـــا ســـجل خالل
االنـتـصــار عـلى يـوفــنـتـوس (1-2) في إيـاب
ربع نــــهـــائـي دوري أبـــطــــال أوروبـــا.وكــــانت
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العبون يتاثرون
بثورة التغيير
في يوفنتوس
وسم هذا ا


