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اخـــتـــتم بــرشـــلـــونــة بـــطل الــدوري
ـوسم مـشـواره في اإلسـبـاني هـذا ا
سـابقة بـتعادل خـارج ملـعبه أمام ا
إيـــبــار بـــنـــتــيـــجــة (2-2) اول امس
األحد ضـمن مـنـافسـات اجلـولة 38
سـابقـة. تقـدم أصحاب األرض من ا
بهدف مـارك كوكوريـيا بالـدقيقة 20
ثـم رد لــيــونــيل مــيـــسي بــثــنــائــيــة
بالـدقيـقت (31 و32) وعادل بـابلو
دي بـالســيـس الــكـــفـــة بــهـــدف ثــان
إليــــبـــار بــــالــــدقــــيــــقـــة (45). ورفع
برشـلونـة رصيده إلى 87 نقـطة في
الــصـدارة بــيــنـمــا يـقــبع إيــبـار في
ركز الـ 12برصيد 47 نقـطة. لعب ا
الفريقان بخطة واحدة 2-4-4 إال أن
األفـضـلـيـة واخلـطـورة كـانت إليـبـار
الـذي هـدد مـرمى يـاسـبـر سـيـليـسن
حـــــــــــــــــــــــارس
بـرشــلـونـة
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توج النجم الـبرتغالي كريستـيانو رونالدو مهاجم يـوفنتوس بلقب الدوري اإليـطالي في موسمه األول مع الفريق والـذي احتفل به برفقة البـيانكونيري اول امس األحد في
ملعب أليـانز ستاديوم وذلـك بعدما حقـق لقب السوبـر احمللي. وعن ذلك قال رونالـدو عبر حسـابه على "تويتـر": "سعيد لـلغاية للـفوز بثاني ألـقابي مع يوفـنتوس ولقبي األول
سابقـة. وفاز اليـوفي بلقب الـكالتـشيو لـلمرة الـثامنة في الكـالتشيـو". وساهم "الدون" في فـوز يوفنـتوس بلقب الـدوري اإليطالي بـعدما أحرز 21 هـدفًا خالل 37 جولـة من ا
ـوسم اجلاري. وتعادل يوفنتوس على أرضه مع دير الفـني للفريق الذي تأكد رحيله عن الـسيدة العجوز عقب نهاية ا على التوالي واخلـامسة برفقة ماسيملـيانو أليجري ا
دير الـفني للـفريق بعـدما أعلن أتـاالنتا (1-1) الـيوم األحد في اجلـولة قبل األخـيرة من الدوري. وحـرصت جمـاهير يـوفنتـوس اإليطالي عـلى توديع ماسـيمـليانـو أليجـري ا
وسم وهو اخلامس على التوالي في مسيرته مع الفريق. وفي هذا الصدد وسم اجلاري. وقاد أليجري اليوفي للتتويج بلقب االسكوديتو هذا ا البيانـكونيري رحيله بنهاية ا
رفعت جـماهيـر البـيانـكونـيري الفتـات كُتب عـليـها "رجل نـفخر به..  5 سنـوات من اجملد حـيث كُتـبت القصـة شكـرًا ماكس ألـيجـري.. شكرًا عـلى كل شيء". وجاء ذلك خالل
بـاراة التي جـمعت بـينـهما ضـمن منـافسـات اجلولة الـ37 من الكـالتـشيو. وبـحرارة ودعت جـماهـير السـيدة الـعجوز ثـله في ا تـعادل يـوفنـتوس مع ضيـفه أتاالنـتا بـهدف 

وسم اجلاري. دافع أندريا بارزالي الذي أعلن اعتزاله بنهاية ا الثنائي أليجري وا
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كـسـيكي اسـتـعداداته نـتـخب ا بـدأ ا
لبطولة الكأس الذهبية التي تقام في
ـعــسـكـر ســيـخـوض ـقــبل  تــمـوز ا
خالله مبارات وديت أمام فنزويال
واإلكـــــوادور. وكـــــان أول من انـــــضم
للمـعسكـر احلراس راؤول جوديـنيو
(جواداالخـارا) وهـوجـو جونـزالـبيث
(نـــيـــكــاســـا) وجـــونــاثـــان أوروزكــو
(سانتـوس ال جونـا) والعبي الوسط
روبــرتـو ألــفـارادو وأوربــلـ بــيـنـدا
ـــهـــاجـــمـــ راؤول (كـــروز أزول) وا
خـيــمـنـيــز (والـفـرهـامــبـتـون وانـدرز)
وألــــيـــكس فـــيـــجـــا (جـــواداالخـــارا).
ــكــســـيــكي في ــنــتـــخب ا ويـــواجه ا
ـتــحـدة) نـظـيـره أتالنـتــا (الـواليـات ا
ـقبل قبل الفنـزويلي في  5حزيران ا
أن يـلـتـقي مع اإلكـوادور في الـ  9من
الشـهـر نـفسه. ويـنـتقل في الـ  12من
الــشــهــر نــفــسه إلى لــوس آجنــلــيس
خلوض الكـأس الذهبـية التي سـيقام
دور اجملمـوعات بـها في كل من كـوبا
نتخب وكندا ومارتينيك. وسـيفتقد ا
ــكـســيــكي في الــبـطــولـة لــغـيــابـات ا

ــهــاجــمــ خــافــيــيــر مــؤثــرة مــثل ا
هـيرنـانـديز (ويـست هـام) وكـارلوس
فــيال (لـوس آجنــلــيس) وخـيــسـوس
مــانـويل كــورونـا وهـيــكـتــور هـريـرا
(بـــورتـــو) الـــذين رفــــضـــوا الـــلـــعب
ـدرب لـلـمـنـتـخب الـوطـني. واخـتـار ا
"تاتا" مارتينو 29 العبًا سيعلن منهم
عن قائـمـة تضم 23 العبًـا لـنهـائـيات

البطولة.
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ذكـرت صـحـيـفة “مـاركا ”اإلسـبـانـية
بأن احلـكم فـيـكتـور هـوجو هـورتادو
ـنــيـة أثــنــاء إدارته أحـد قــد وافـتـه ا
لـقـاءات الـدوري الـبـولـيفـي. وأشارت
الــصـحـيــفـة اإلسـبــانـيــة بـأن وسـائل
اإلعـالم في أمــريــكــا اجلـــنــوبــيــة قــد
اهـــتــمت بـــاحلــديث عن هـــذا اخلــبــر
احملزن بـوفـاة احلكـم فيـكـتور هـوجو
هــورتـادو صــاحب  32عــامًــا بـشــكل
مـفـاجئ. وكـان يــديـر احلـكم فـيـكـتـور
ـباراة التي جمعت هوجو هورتادو ا
ب فـريـقي أولـويز ريـدي وأوريـنتي
بــيـتــرولـيــرو خالل فــعـالــيـات دوري
الدرجـة األولى البـوليـفي. وأوضحت

الصـحـيفـة أن احلـكم فيـكـتور هـوجو
بـاراة وبـالتـحـديد هـورتادو أثـنـاء ا
في الــدقـــيــقــة 47 من عــمـــر الــشــوط
الــثــاني انــهــار فــجـأة وســقط عــلى
ـلعب وسط صدمـة اجلميع. أرضية ا
وحـضر عـلى الـفـور رجـال اإلسـعاف
وحاولوا التعامل معه بالرغم من أن
نبضه في ذلك الوقت كان بطيئًا ولم

يكن هناك أي مـؤشرات على إمـكانية
إنعاش قلبه. 

وأكملت “ماركا ”أن سيارة اإلسعاف
نقلت على الفـور احلـــــــكم البوليفي
فـــيـــكـــتـــور هــــوجـــو هـــورتـــادو إلى
ســـــــتـشفى ولـــــــكن لم يـتـمكـنوا ا
من إنـقـاذه لـيـتوفـى بعـد ذلك حـسب

ما أكده وسائل اإلعالم البوليفية.
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كرة أرضية زاحفة مرت بجوار قائم
ن.  تشيزني األ

وعاد جـيانـلوكـا روكي حكم الـلقاء
سـة يد على لتـقنيـة الفـيديو عـقب 
أحـــد مـــدافـــعي يـــوفـــنــتـــوس داخل
ـــنــطـــقــة إال أنه قـــرر اســتـــكــمــال ا
الـلــعب ورفض مـنح أتـاالنــتـا ركـلـة

جزاء بالدقيقة 20.
وكـاد الـكولـومـبي زابـاتـا أن يـسجل
الهدف األول للضيوف بالدقيقة 28
بعدما مر وتوغل إلى داخل منطقة 
اجلـــزاء لـــيـــســدد بـــجـــوار الـــقــائم
األيسـر لـتشـيزني. ومـن ركلـة ركنـية
في الــدقـيــقـة 33 أحــرز إيـلــيــشـيش
هــدف أتــاالنـتــا حــيث وجــد نــفـسه
وحـيدًا عـلى الـقـائم الثـاني لـيـسدد

رمى.  بأريحية في ا
ومع بـدايــة الـشـوط الــثـاني أجـرى
ألـيـجـري أول تـبـديالت يـوفـنـتـوس
بــخــروج الـظــهــيـر األيــســر ألــيـكس
ســــانـــدرو ونــــزول فــــيـــديــــريــــكـــو
بـيرنـارديـسكي لـيـتحـول كـانسـيـلو
كـظـهـير أيـسـر فـيـمـا عـاد كوادرادو
ن. وأمــام إلى اخلـــلف كــظــهـــيــر أ
تـواصل ليـوفنـتوس كاد الضـغط ا
هاتـيـبور العب أتـاالنـتا أن يـسجل
هــدفًـا بــاخلــطـأ في مــرمــاه بـعــدمـا
حــاول إبـــعــاد عــرضــيــة كــوادرادو

صـــفــــوف الـــبـــارســــا. ولم يــــشـــكل
بـرشــلـونـة خــطـورة مـلـمــوسـة عـلى
مــرمى مـنـافــسه بـاســتـثـنــاء فـرصـة
أضـاعـهـا مــالـكـوم بـرعـونـة بـعـدهـا
لـعب ليشـارك مكانه الالعب غادر ا

الصاعد كارليس بيريز. 
وتـبـادل الـفــريـقـان إضـاعـة الـفـرص
الــســهـلــة حــيث أطــاح كـوكــوريــيـا
بـــالــكـــرة فــوق الـــعــارضـــة وتــكــرر
السـيـناريـو مع مـيسي بـعـد تمـريرة
من أرتـــــورو فـــــيــــدال ثـم الـــــشــــاب
كــارلــيس بـــيــريــز. بــيـــنــمــا كــاد أن
يـــخــــطف أوريـالنـــا هــــدف الــــفـــوز
ألصــحـاب األرض بــتــسـديــدة مـرت
ن ليـنتهي اللقاء بجوار القائم األ

بالتعادل اإليجابي.
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عادل يوفـنتـوس مع ضيفه أتـاالنتا
بهدف لـكل منهـما اول امس األحد
عــلـى مــلـــعب ألـــيـــانــز ســـتـــاديــوم
حلـســاب اجلـولـة الـ37 من الـدوري

اإليطالي. 
وأحـرز جــوسـيب إيـلــيـشـيش هـدف
أتـــاالنــتــا في الـــدقــيــقــة 33 وعـادل
مــاريــو مــانــدزوكــيــتـش الــنــتــيــجـة

ليوفنتوس بالدقيقة 80.
وبـتعـادل الـفريـقـ رفع يوفـنـتوس
(بـطل الـكـالـتـشـيـو) رصيـده إلى 90

بـأكـثـر من مـحـاولـة لـرأسي احلـربـة
تشارليز وسيرجي إينريش.

أمــا الــفــريق الــكــتـالــوني فــافــتــقـد
احلماس الالزم وغـاب التـفاهم ب
الثـنائي الهـجومي مـيسي ومـالكوم
مـع ربـــاعي الــــوسط راكـــيــــتـــيـــتش
وبــوســكــيــتس وفــيــدال وســيــرجي

روبيرتو.
ـرمى بـركلـة حرة واكتـفى بـتهـديد ا
ــيــسي بــجــوار الــقـائـم األيـســر ثم
تسديـدة أخرى طائـشة لبـوسكيتس
الذي حاول اسـتغالل خروج حارس
ــــتـــروفـــيـــتش. إيـــبـــار مـــاركـــو د
واستـغل إيبـار حالـة التـراخي التي
بــدا عــلــيــهـا فــريق الــبــارســا وهـز
شباكه بـهدف سجـله كوكوريـيا بعد
ــــزعـج ســــيــــرجي تــــمــــريــــرة مـن ا
إينريش. ثم انتفض العبو برشلونة
بـعـدمـا اســتـشـعـروا احلـرج وجنح
ميسي في تسجيل هدف خالل أقل
من دقــيــقــتـ حــيث اخــتــرق دفـاع
إيـبـار بـتـمـريـرة سـاحـرة من فـيدال
لــــيـــــراوغ احلـــــارس ويـــــســـــدد في
الــشـبــاك. بـعـدهــا فـكـك راكـيـتــيـتش
دفاع إيـبار بـتـمريـرة طولـية لـينـفرد
مــيــسي ويـضـع الـكــرة بــبــراعـة في
الـــشـــبــاك. ولم يـــحـــافظ الـــفــريق
الكتالونـي على تفوقه بل ترك
ـنــافــسه لــلــعـودة الــفــرصــة 
مـجـددًا إلى أجـواء الـلـقـاء
حــيث أخــطـأ يــاســبـر
ســــــيـــــلــــــيــــــسـن في
اخلروج إلبعاد الكرة
برأسه لـيـقابـلـها دي
بالسـيس بـتـسـديـدة
ــرمى مــبـاشــرة في ا
اخلـــالي مـــســـجـــلًـــا
الـــــتــــعـــــادل في وقت
مـــــثـــــالـي. مع بـــــدايـــــة
الــــــشـــــوط الــــــثــــــانـي دفع
إرنسـتو فـالـفيـردي مدرب بـرشلـونة
بـتـبـديــله األول حـيث شـارك مـوسى
واجو مكان نـيلسون سـيميدو الذي
لم يـقـدم أي بـصـمـة وغـادر مـتـأثـرًا
بــــــآالم اإلصـــــابـــــة.
وواصل إيـــــبــــار
تهـديـده لـلـمرمى
ـــــحــــاولــــتــــ
لسيرجي إينريش
تصدى لهـما ياسبر
سيليسن بثبات قبل
أن يتـم استـبـداله بـعد
مرور 66 دقيـقة بـنزول
كــيــكي بـــدلًــا مـــنه بــيــنـــمــا شــارك
كارليس ألينيـا مكان بوسكيتس في
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حرص جـيانـلويـجي بوفـون حارس مـرمى يـوفنـتوس الـسابق وبـاريس سان جـيرمـان الفـرنسي
لـعب أليانـز ستاديـوم في ليلـة تتويج الـبيانـكونيـري بلقب اإلسـكوديتو. احلـالي على التـواجد 
وجاء تواجد بوفون في مـدينة تورينو لتحية زميـله السابق أندريا بارزالي مدافع اليوفي الذي
وسم اجلاري بجـانب توديع ماسيميلـيانو أليجري مديره أعلن اعتزاله كرة القدم عـقب نهاية ا
وسم. ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" فإن الفني السابق والذي سيـرحل عن يوفنتوس بنهاية ا
زح مع زميله السابق. وقع التواصل اإلجتماعي وهو  بوفون نشر مقـطع فيديو عبر حسابه 
ا بعـد مـضـي عام كـامـل عـدت إلى مـلـعب يـوفـنـتوس لـتـحـيـة بـارزالي ألنه وقـال بـوفـون: "أخـيـرً
يـستـحق ذلك بـجانب أنه فـتى جـيد الـكارثـة احلـقيـقيـة هي عـندمـا أتوقـف أنا". وكـان بوفـون قد
اضي لـينتقل بعد رحل عن صفوف يـوفنتوس في مثل هذا اليوم من شهر أيار عام  2018 ا

ذلك لصفوف سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

حـيث ذهـبت الـكـرة فـوق الـعـارضـة.
وأطـلـق كـانـسـيــلـو تـصـويــبـة قـويـة
بــالــدقــيــقـة 60 من خــارج مــنــطــقـة
اجلزاء مرت بجـوار مرمى أتاالنتا.
وأنـقـذ الـبـولـنـدي تـشـيزنـي حارس
يـوفـنـتـوس مـرمـاه من هـدف مـؤكـد
بالدقيقة 70 بعد ركلة حرة مباشرة
ســـددهــــا إيـــلـــيــــشـــيـش من خـــارج
ـنـطـقـة لتـرتـطم بـاحلـائط ومن ثم ا
يبـعـدها تـشيـزني بـأطراف أصـابعه

لركنية. 
ـــيــزة جنح الـــبــديل وبـــطــريـــقــة 
مـانـدزوكـيـتش في تـعـديل الـنـتـيـجة
لــيــوفـنــتــوس بــالـدقــيــقـة 80 بــعـد
ـــســهــا عـــرضــيـــة كــوادرادو الـــتي 
الـكـرواتـي بـكـعب الـقــدم لـتـمـر بـ
قـــدمي حـــارس أتـــاالنـــتـــا وتــســـكن

الشباك. 
واســـتــــمـــر طـــوفــــان الـــهــــجـــمـــات
ليوفـنتوس وكـاد بيرنـارديسكي أن
يـسـجل عـبـر تـصـويـبـة أرضـيـة من
نـطقـة بالدقـيقة 84 أبعدها خارج ا

احلارس جوليني لركنية. 
وتــــلـــــقى بـــــيــــرنـــــارديـــــــــــــســــكي
الـبطــــــــاقـة احلمـراء بـالدقـيـــــــــقة
 إثــر تـدخل عــنــيف عــلى مـوسى92
ـباراة بـالتـعادل بارو قـبل انتـهاء ا

.(1-1)
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يستعد الدولي الـفرنسي بول بوغبـا العب مانشستر يونـايتد اإلنكليزي
لـتـوجـيه ضـربـة قاسـيـة إلى يـوفـنـتوس عـنـدمـا يـخـتار االنـتـقـال لـريال
ـوقع مـدريـد لـلـتـدريب حتت قـيـادة مـواطـنه زين الـديـن زيـدان. ووفقًـا 
"كالتشيـو ميركاتو" فإن ريـال مدريد كان ينوي االنـسحاب من صفقة
بــوغـبــا بـسـبـب عـدم قــدرته عـلى تــوفـيــر الـراتب الــذي يـحــتـاجه العب
الـيونـايـتـد مفـسـحًا الـطـريق ليـوفـنتـوس السـتـعادة جنـمه الـسابق. ومن
عـروف أن يوفنـتوس يـسعى الستـعادة بـول بوجبـا من جديـد حيث قرر ا
عـرض أكثـر من العب لـلبـيع من أجل توفـير الـنـفقـات الالزمة لـضم بوجـبا

بـحسب التقـارير الواردة من إيطالـيا. وعلى ما يـبدو أن بوغبـا ال يريد العودة
لـلـيوفي واخـتـار االنتـقـال لريـال مـدريد خـاصـة بـعدمـا أبـدى موافـقـته على
تخفيض راتبه من أجل االنـتقال لسانتياجـو برنابيو والتدريب حتت قيادة
زيـدان. يُذكـر أن بوغـبـا كان قـريبـا من الرحـيل عن يـونايـتد في الـصيف
ـدرب الــسـابق جـوزيه مـوريـنـيـو إال أنه ــاضي بـسـبب خالفـات مع ا ا
اسـتـمــر ورحل مـوريـنــيـو واآلن جتـددت رغــبـة الالعب الــفـرنـسي في
اخلـروج من أولـد تـرافـورد خـاصـة بـعـدمـا فـشل الـنـادي في الـتـأهل

لدوري األبطال.
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نقطة في صدارة الترتيب. كما رفع
أتــاالنــتــا رصــيـده لـ66 نــقـطــة في
ـركـز الـثــالث بـفـارق األهـداف عن ا
إنـــتــر مــيـالن (الــرابع) ومــبـــتــعــدًا
بـنــقـطـة واحـدة عـن مـيالن صـاحب
ــركــز اخلــامس الــذي أحــيــا هــذا ا
الــتـعــادل آمــاله في الــتــأهل لـدوري

أبطال أوروبا. 
وكاد كريستيانو رونالدو أن يسجل
الــــهـــدف األول لـــيـــوفـــنـــتـــوس في
الــدقـيـقــة الـثـانـيــة من الـلــقـاء بـعـد
ـــري تـــشـــان أمــام تـــمـــريـــرة مـن إ
ــرمى إال أن "الــدون" ســدد الــكــرة ا

فوق العارضة. 
وفي الدقـيـقة 7  هدد فـريـليـر مرمى
يوفنتـوس بتصويـبة قوية من على
حـدود منـطـقة اجلـزاء بـعد تـمـريرة
من دوفـــــان زابــــــاتـــــا لـــــوال تـــــألق
احلارس تشـيزني الذي أبـعد الكرة

إلى ركنية. 
وعـاد أتـاالنـتـا بـفـرصـة خـطـيـرة في
الدقيقة 8 بعد ركلـة ركنية اسـتغلها
جوسينس وسددها بـرأسية أنقذها
تشيـزني لتعـود إلى هاتيـبور الذي

صوب في القائم. 
وفي الـدقـيـقـة 16  حاول مـارتن دي
رون العب وسط أتاالنـتا الـتسـديد
من النـاحيـة اليمـنى لفـريقه لـيطلق
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حددت جماهيـر ريال مدريد الالعب
الـذين يــجب عـلى الـنــادي الـتـخـلص
مــــنــــهـم خالل ســـــوق االنــــتــــقــــاالت
الــصـــيـــفــيـــة من أجـل تــعـــويـــضــهم
بالعــبـــ جــدد قــادرين عــلى تــقــد

وسم القادم.  اإلضافة في ا
وأعــدت صـــحــيــفــة آس اإلســبــانــيــة
لـكي اسـتفـتاء قـربـة من النـادي ا وا
جلمـاهيـر الريـال للـتصـويت على كل
العب في الـفـريق إن كـان يـجب عـلـيه
الــرحــيل أم الــبــقــاء وجــاءت بــعض
الــنــتـائج صــادمــة عـلــمــاً انه شـارك
باسـتـطالع الرأي أكـثر من 150 ألف
شـــخـص. ويـــبـــدو أن عـــشـــاق ريـــال
مدريد يـشعرون بـالغضب واالسـتياء
ــوسم الــكـارثي حــيث أظــهـرت من ا
نتـائج االسـتـفتـاء أن هـناك 9 العب
يـجب الـتـخـلص مـنهـم والغـريب في
األمـــر أن نــــصــــفــــهم مـن الالعــــبـــ
. وحصل جاريث بيل على األساسي
أعــــلى نـــســـبـــة مـن األصـــوات الـــتي
تـطــالب بـرحــيـله حـيـث صـوت عـلى
بيعه %92 مقابل %8 فقط يـريدون
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خالل مـراسم الـتـتـويج عـقب الـلـقـاء "رافا
كان قـويا لـلغـاية الـيوم نـقدم الـتهـنئة له
ـجـمـوعـة ولـفـريـقه تـمـكـنت من الـفـوز 
وأتـمـنى أن يـكون اجلـمـهـور قـد اسـتـمتع
ــبــاراة جــيــدة رومــا دومــا تــمــنــحــني
مـشــاعـر كـثـيــرة شـكـرا لـدعــمـكم". وفـشل
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اعتبر الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي
فتوحة لتنس األساتذة خسر لقب روما ا
ذات الـ 1000نـــقـــطـــة اول امس األحـــد
أمام رافـائيل نادال أن الـالعب اإلسباني
كـان "قـويـا لــلـغـايـة". وقـال ديـوكـوفـيـتش

جيانلويجي
بوفون

يذكر أن مـــــــيسي حـصد هذه اجلائزة في أعوام 2010
و 2012و 2013و 2017 و2018 و2019.

من جانب اخـر أشاد سيـرجي روبيـرتو العب برشـلونة
ـوسم عقب الـتعادل بأداء الـبلـوجرانـا في اللـيغـا هذا ا
بــنــتــيــجـة (2-2) ضــد إيــبــار في اجلــولــة األخــيــرة من
الـبــطــولــة الـتـي تـوج بــهــا الــفـريـق الـكــتــالــوني. وقـال
روبـيـرتـو خالل تـصريـحـات نـقـلـتـها صـحـيـفـة "مـاركا":
لك ـباراة هو االسـتعداد لـنهـائي كأس ا "الدافع وراء ا
حيث يلعب إيبار بطريقة (2-4-4) مثل فالنسيا وكانت

مــبـاراة بـهـا مـنــافـسـة عـالـيــة لـلـغـايـة". وأضـاف:
"ميسـي ال يتعب أبـدًا من التـسجيل وكـلما
زيد من سجل فـهذا يـعني أن لـدينـا ا

الفرص للفوز". 
واخــتـــتم: "الـــدوري هــو الــذي
يـــحـــسـم األفـــضل واألكـــثـــر
انـتـظـامًـا عـشـنـا مـوسـمًـا
عظـيمًـا رغم أننـا ودعنا
دوري األبـــطــــال وكـــنـــا

جيدين للغاية".
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ـوسم في أنــهى الـنـجم األرجــنـتـيـني لــيـونـيل مــيـسي ا
الدوري اإلسباني متصدراً قائـمة جدول هدافي البطولة
 بـوصـوله إلى الـهـدف رقم 36 لـيـحـصـد جـائـزة هـداف
ــوسم لـلـمــرة الـسـادسـة فـي مـسـيـرتـه الـكـرويـة. ورفع ا
باراة التي ليونـيل ميـسي رصيـده إلى الهدف 36 في ا
انـتـهت بـالـتـعـادل 2-2 بـ بـرشـلـونـة وإيبـار اول أمس

األحد  ضمن منافسات اجلولة 38 واألخيرة. 
ـيـز لـلـيـونـيل مـيسـي  حيث وشـهـد هـذا الـرقم إجناز 
ــتـــلك أكــبــر فـــارق أهــداف بــ مـــتــصــدر الـــهــدافــ
الحـقــ عـبـر تـاريخ الـبـطـولــة. ويـبـتـعـد مـيـسي عن وا
ــــــــا ولـويس سـواريـز بـفـارق 15 مالحـقـيه كـر بـنـز
هدفاً  بعد تســـــــــجيل كل منهما 21 هدفاً  وهذا أكبر
فـارق نــقــــــاط في تــاريخ الــبــطــولــة مــتــفـــــــــوقـاً عــلى

مــــــوسم 1986-1987.
وكـان مــوسم 1987-1986 قــد شــهــد تــســجــيل هــوجـو
سانــــــــشيز مـهاجم ريال مـــــــدريد 34 هدفـــــاً  مقابل
هـــــــــدفـاً جلـاري لــيـنــيـكـر العـب بـرشـلــونـة في ذلك 20

الوقت. 
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ه من اخلـسارة اعـتـرف لـوتشـيـانـو سـبالـيـتي مـدرب إنتـر مـيالن بـأ
ــذلــة خــارج أرضه عــلـى يـد نــابــولي (4-1) اول امس األحــد في ا
من الـدوري اإليـطـالي. وفـشل اإلنـتر إطـار مـنـافسـات اجلـولة الـ 37 
في تــأمـ تــأهـله لــدوري األبــطـال بــعـدمــا تـراجـع لـلــمـركــز الـرابع
بـرصــــيد 66 نقـطـة لـينـتـظر حـتى اجلـولـة األخيـرة لـضمـان الـتأهل
األوربي. وخالل تـصريـحـات لشـبـكة "سـكـاي سبـورت إيـطالـيـا" قال
ـباراة بـشكل جيـد قبل أن نـرتكب أخـطاء فـنية في سبالـيتي: "بـدأنا ا
بنـاء اللعب من اخلـلف وهو ما جـعلنـا نستـقبل أكثـر من هدف". وأكد
وسم ـدرب اإليطـالي أن فريـقه قدم واحـدة من أسوأ مـبارياتـه هذا ا ا
اضية مضـيفًا: "حاولت الدفع واجهات في األسابـيع ا مقارنة بآخـر ا
بثـنائـي هجـومي لكـنـهمـا متـشـابهـان في أسلـوب الـلعب وهـو ما لم
يـثمـر عن شيء". واسـتطـرد: "يتـوجب علـيـنا تـقيـيم األمور بـشكل

صحـيح فالـفريق يعـلم أننـا قدمنـا أداء سيئًـا لكن ال يزال
ـبـاراة مـصــيـرنـا بــأيـديـنـا ومــازلـنـا بـحــاجـة لـلــفـوز في ا
ـقبـلـة أمام إمـبـولي الذي األخـيـرة". وأكمل: "مـبـاراتنـا ا
يـســعى لــلـفــوز لــلـنــجــاة من الـهــبــوط ومـيـالن بـحــاجـة
ــا أمــام ســبــال لــذا ال مــفــر مـن هـذا لالنــتــصــار أيــضً
ثـابـة حيـاة أو مـوت بالـنـسبـة لـنا". وفي الـوضع فـهي 
ختام تصريحاته حث سباليتي العبي فريقه على إظهار
الـشــخــصـيــة والــشـراســة الالزمــة في اجلــولـة األخــيـرة

ثل ميالنو مضيفًا: "عـلينا أن نظـهر بأن هذا الفـريق الذي 
يستحق العودة لدوري األبطال وهذا ما يتوجب على اجلميع فعله إذا لعب بقميص اإلنتر".

 ليونيل ميسي

ديوكوفيتش

ديوكوفيتش في إضافة لقبه اخلامس في
رومـا ليـكتـفي بـاللـقـب الـلذين حـقـقهـما
هـــذا الــــعـــام فـي أســـتــــرالـــيــــا ومـــدريـــد
اتادور" لألساتذة. من جانبه اسـتطاع "ا
أن يضرب أكثر من عصفور بحجر واحد
حــــيث أنـه واصل تــــربــــعـه عــــلى عــــرش
تـوج بالـبطولـة اإليطـالية بـرصيد (9 ا
ألـقــاب). كـمــا أن الالعب اإلسـبــاني حـقق
ـوسم واألول أيضا اللـقب األول له هذا ا
بـعــد غــيـاب 8 أشــهـر بــداعي اإلصــابـات
تالحقة منذ تتويـجه بلقب بطولة كندا ا
ـاضي. وانـفـرد نـادال لألسـاتـذة فـي آب ا
استرز بـ34 تـوج ببطـوالت ا بعرش ا
لـــقــــبـــا لـــيــــفض الــــشـــراكـــة مـع الالعب
الصربي. ولم تتوقف مـكاسب نادال بهذا
الـتـتـويج عـنـد هذا احلـد فـحـسب بل إنه
حقق أول فوز له على "اإلعصار" الصربي
مـنـذ مـباراة نـصف نـهـائي هـذه الـبـطـولة
ــاضي حــيـث حـقـق بــعــدهـا في الــعــام ا
بلدون 'نولي' انتصارين متتالي في و
ـــاضي ونـــهـــائي أســـتـــرالـــيـــا الـــعـــام ا
ــفـــتــوحــة بـــدايــة هـــذا الــعــام لـــيــرفع ا
مـحــصـلـته اإلجــمـالـيـة إلى  26انـتـصـارا

مقابل 28 لديوكوفيتش.

اســــتـــــمــــراره في
النادي ويبدو أن
مستقـبله سيكون
خــــــارج أســــــوار
ســــانــــتــــيــــاجــــو
بـرنابـيـو بـنـسـبة
كبيرة جداً. وكان
أكــــــــــثــــــــــر العـب
طالبت اجلـماهير
بـبــقــائه هـو داني
كـــارفــاخـــال الــذي
حـــــــصل %92 من
أصوات اجلـمـاهـير
ؤيدة السـتمرارة ا
مـــقــــابل %8 فـــقط
يـطالـبـون بـرحـيله
يــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــيــه
فـيـنــيـســــــــيـوس
جــــــونـــــيــــــور ثم
الـــــــقـــــــــــــــائــــــد
ســـــــــــيـــــرجـــــو
رامـــوس فـــــــي
ـــــــــرتــــــــــبـــــــــة ا
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