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كـشف جيـمس مـيلـنر العب وسط لـيفـربول عن احلـديث الذي دار بـينه وبـ األرجنـتيـني ليـونيل مـيسي
جنم ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال مـيـلنـر في تـصريـحات أبـرزتـها صـحيـفـة "ميـرور" البـريـطانـية: "لم يـكن مـيسي سـعـيدًا بـ شوطي
لعب وصـفني باحلـمار وهذه الـكلمـة تعني بـاإلسبانـية أيضًـا الشخص الذي اللقـاء وأثناء اخلـروج من ا
يركل الـناس". وأضـاف: "سألت ميـسي بعـد ذلك إن كان عـلى ما يـرام ولكـنه لم ينـتبه لي وأعـتقد أنه لم

البس". يدرك أنني أفهم اإلسبانية ثم تركته في ذلك الوقت وذهبت إلى غرفة تغيير ا
ـبـاراة واألشـيـاء الـتي فـعــلـهـا طـوال مـسـيـرته االحـتـرافـيـة جتـعل من : "مــا قـام به مـيـسي في هـذه ا وأ
الصـعب جدًا اللعب . يـذكر أن ليـفربول جنح في إقصـاء برشلونـة من نصف نهـائي دوري أبطال أوروبا

بعد أن خسر ذهابًا في "كامب نو" 0-3 قبل أن يفوز في اإلياب بنتيجة 0-4 في "أنفيلد".
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رغم الــضـجــة الـهــائـلــة الـتي صــاحـبت
االنتـقال الـتاريـخي للـنجم كـريسـتيـانو
ــوسم مـن ريـال رونــالــدو بــدايــة هـذا ا
مــدريــد اإلسـبــاني لــيـوفــنــتـوس إال أن
األمـــور لم تـــكن عـــلى قــدار تـــطــلـــعــات
سـتوى الفردي حيث أن "الدون" على ا
موسم (19-2018) يعد األقل تـهديـفيا
له في مسيرة النجم البرتغالي منذ 10
ســـنــوات. وبـــعـــد أن غــاب عن مـــبــاراة
وسم األحـد أمام فريـقه اخلتـاميـة في ا
سامبـدوريا خسر "الـبيانـكونيري" (-2
0) تـــوقـــفت مـــشـــاركـــات رونــالـــدو في
"الـسـيريـا آ" مع بـطل إيـطـالـيـا عـند 31
مـبــاراة في الــدوري سـجل خاللــهـا 21
هدفـا. ورغم أن هـذا الـرقم ليس أقل من
الـ 18هـــدفــا الــتـي ســجــلـــهــا في آخــر
مــواســمه مـع مــانــشـــســتــر يـــونــايــتــد
ـييـر لـيج إال أنه اإلجنـلـيـزي في الـبـر
يــبــقـى األقل خالل الــســنــوات الــعــشــر
األخيرة للهداف التـاريخي للميرينجي.
وسم وبلغ معدل تهديف رونالدو هذا ا

ـبــاراة لـيـصــبح األقل مـنـذ 0.65 في ا
موسم (09-2008) الـذي بـلغ حــيـنـهـا

باراة. 0.54 هدفا في ا
ولم يـــــــكـن احلــــــال أفـــــــضـل في دوري
األبطـال حـيث زار صاحب الـ 34عـاما
ـنافـس 6 مرات فــــــقط خالل شبـاك ا
 9 مـــــبــــاريــــات أي 0.67 هــــدفـــــا في
بـاراة. ويـعـد هذا ثــــــــاني أقل مـعدل ا
في مــسـيــــــــرة رونــالـدو في الـبــطـولـة
الـتي فـاز بـلـقـبـهـا 5 مـرات (واحـدة مع
ـلـكي) ـان يـونـايـتد و4 مع الـفـريق ا ا
بــــعــــد مــــوسم 11-20110) الــــثــــاني
لكـريسـتيـانو مع الـريال) عـندمـا سجل
 6أهــــداف خالل  12مــــبــــاراة بــــواقع

0.50 هدفا في كل مباراة.
بـيـنمـا يـعـتـبـر موسم (14-2013) هو
األبــرز لـرونــالــدو في الـبــطــولـة األكــبـر
داخل القارة الـعجـوز والذي قاد خالله
الريـال حلصـد لـقب "العـاشرة" بـأهدافه
الـ 17خالل 11 مـــبـــاراة. بـــيـــنــمـــا في
مـــســــابـــقـــة الــــكـــأس خـــاض الــــنـــجم
الــــبـــــرتــــغــــالـي مــــبــــاراتــــ فـــــقط مع

"الـبـيانـكـونـيـري" لم يسـجل فـيـهـما أي
هــدف وهـو مــا لم يــحـدث مــنــذ مـوسم
ـان يـونــايـتـد حـيث (07-2006) مع ا
ـبـاراة الـوحـيــــــدة لم يـســـــــــجل في ا
الــتي خـــاضـــهــا الـــفــريـق في بــطـــولــة
(Carling cup) أمــــــام ســــــاوثــــــنـــــد

يـونايـتـد. وشـارك رونـالدو  7مرات مع
الـريال في كـأس مـلك إسـبانـيـا وسجل
ـبـاريـات الـتي شـارك فـيـها في جـمـيع ا
هـدفــا عـلى األقل بـيــنـمـا يــعـود مـعـدله
وسم (-2012 األكبر في هذه البطولة 
13) عــــنـــدمــــا ســـجل 7 أهـــداف في 7
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بصعوبة على إشبيلية.
لـكن تــوخـيل فـرط في احـتــكـار الـعـمالق
الـبـاريـسي لـأللـقـاب احملـلـيـة بل اكـتـفى
بـــالــفــوز بــلــقـب الــدوري وتــوديع كــأس
رابــطــة احملــتــرفــ مـن دور الــثــمــانــيـة
ـــبــاراة وخـــســـارة كـــأس فــرنـــســـا في ا

النهائية بركالت الترجيح ضد رين.
 أما أوروبيا فقد تهاونت كتيبة توخيل
كــثـيــرا رغم أنــهم كــانـوا األقــرب لـكــسـر
عــقــدة دور الـ16 إال أنــهـم ذاقــوا مــرارة
ــونـتـادا إجنــلـيــزيـة بـاخلــسـارة ضـد ر
مــانـشــســتـر يــونـايــتـد 3-1 في حـديــقـة
األمـــراء رغم فــوز ســـان جــيـــرمــان 2-0

ذهابا في أولد ترافورد.
لم يــكن احلـال أفــضل كـثـيــرا بـالـنــسـبـة
لفالفيردي الذي قاد برشلونة لالحتفاظ
بلقب الليجا فقط بينما فرط في حتقيق
ثـنائـيـة جديـدة بـخـسارة لـقب كـأس ملك
ـبـاراة الـنـهائـيـة لـيـضيع إسـبـانيـا في ا
الــلـــقب الـــذي احـــتـــفظ به الـــبـــارســا 4

سنوات متتالية.
لكن الـسقـوط األوروبي لبـرشلـونة حتت
ــا رغم قـــيــادة فــالــفــيـــردي كــان أشــد أ
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يــــعـــيـش فـــريــــقـــا
بـرشـلـونـة اإلسـبـاني وبـاريس سـان
جيرمـان الفرنـسي مرحلـة متشـابهة
لـــلــغـــايــة عـــلى مــســـتــوى األزمــات
الفـنيـة وكذلك نـتائج الفـريق على

وسم اجلاري. مدار ا
فــقــد الـفــريــقــان مـزايــا عــديـدة
وتـعـرضـا النـتـقـادات حـادة في
وســــائل اإلعالم وســــخـــريـــة
واسعة عبر مواقع التواصل
االجـــتــــمـــاعي إال أن إدارة
برشلونـة سارت على نهج
نـــظــيــرتــهـــا في حــديــقــة
األمـراء بــعـدم االلــتـفـات
لـــكل مـــا يـــقــال حـــيث
قــررت جتـديــد تـعــاقـد
إرنــسـتــو فــالـفــيـردي
ـوسم مـدرب الفـريق 
إضـافي مـثـلمـا وقع
تــــومــــاس تــــوخــــيل
ــــــديــــــر الـــــــفــــــني ا
لـلــبـاريــسـيــ عـقـدا
جــديــدا يــنــتــهي في

Æ2021 صيف
عـــــــاش تــــــــوخــــــــيل
وفـالـفـيـردي انـهـيارا
بالـكـربون عـلى مدار
ـــــــوسـم اجلــــــاري ا
حيـث بدأ كل مـنـهـما
ـــــوسـم بـــــالـــــفــــوز ا
بــبـــطــولــة الــســوبــر
احملـــــلي عـــــنـــــدمــــا
اكـتـسح بي إس جي
مـــنـــافــسه مـــونـــاكــو
بـــربـــاعــيـــة بـــيــنـــمــا
انــــتـــصــــر الـــبــــارســـا
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ـدير الـفني ليـوفنـتوس إنه ال يـعلم متى قال مـاسيمـليـانو ألـيجري ا
سيـع الـنادي مـدربًا جـديدًا للـفريق في ظل رحـيله بـنهـاية هذا

وسم.  ا
DAZN"" وأوضح ألـيــجـري في تــصـريـحــات لـشــبـكـة
اإليـطالـيـة: "أشـعـر أنني بـحـالـة جيـدة ألنـنـا انتـهـيـنا من
خمـس سنـوات غـير عـاديـة اليـوم كـانت مبـاراة جـيدة
أمام سامـبدوريا لـكن الالعب انـهاروا في الدقائق

العشر األخيرة". 
وأضاف: "بدايـةً من الغـد ستبـدأ حقبـة جديدة..
لن يكون لـدى يوفنتوس مدير فني جديد غدًا
أنـا ال أعـرف متى". وتـابع: "لن يـكـون صعـبًا
ـستـقـبل بـغض الـقـيام بـعـمل أفـضل فـي ا
النظـر عمن سيصل لقيـادة الفريق سيجد

فريقًا أقوى من االَخرين".
وأردف: "بــنــســبـة %90 يــوفـنــتــوس هـو
ــرشح لــلـفــوز بـالــدوري مــرة أخـرى في ا

ــقــبل.. لــكن في دوري أبــطــال أوروبـا الــعـام ا
كــانـت ســنـــة صـــعـــبــة كـــانت هـــنـــاك الـــعــديـــد من

ـري تشـان تعـرض اللـتواء في اإلصـابات الـيـوم أيضًـا إ
الـكـاحل". وعن مــسـتـقـبـله قــال ألـيـجـري: "عـنــدمـا تـكـون هـنـاك

ـدة عام.. إذا فـرصـة سـأعـود إلى مـقـاعـد الـبـدالء وإال سـأظل بـعـيـدًا 
أتيحت لي الفرصة لالختيار سأختار فريقًا يعجبني".

ـدرب اإليـطـالي تـلـقـيه أي عـروض مـوضـحًـا: "لـيـست هـنـاك عروض ونـفى ا
ستقبل االَن ليس له معنى". محددة احلديث عن ا

مالي يورو أخـرى مقابل حـصوله على
توقيع يان فيتي أرب من هامبورج.

ــاني ويــأتي بــوروســيــا دورتــمــونــد األ
ثانـيًا خـلف البـايرن بـإنفاق 97 مليون
يـورو مــنـهـا صـفـقـات لــتـدعـيم صـفـوف

قبل. وسم ا الفريق في ا
ــركــز الــثــاني في واحــتـل دورتــمــونــد ا
يركاتو قائمة األندية األكثر إنفاقًا في ا
بـعـد تـفـعـيل بـنـد خـيـار الـشـراء في عـقد
بـــاكــو ألــكــاســيـــر بــاإلضــافــة إلبــرام 3
ـقـبل بضم جـولـيان صـفقـات لـلمـوسم ا

براندت ثورجان هازارد ونيكو شولز.
وجـاء عــمالقـا الــدوري اإلسـبــاني ريـال
ـانـيا مـدريد وبـرشـلونـة خـلف ثـنائي أ
ركـزين الـثـالث والـرابع بـعد بـاحتـالل ا
إنـــفــاق 95 و87 مـــلـــيـــون يـــورو عـــلى

الترتيب.
واقــتــحم وولـفــرهــامـبــتــون اإلجنـلــيـزي
ـركز اخلـامس بعـدما القـائمـة مـحتـلًا ا
أنفق حتى اآلن  51.5مليـون يورو على
ضم الـثـنائي راؤول خـيـمـيـنيـز ولـيـاندر
ديـنـدونـكـر مـن بـنـفـيـكـا وأنـدرخلت عـلى

الترتيب.
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كـشف الـهـولـنـدي مـاتـيـاس دي لـيـخت مـدافع أيـاكـس امـسـتـردام مـوعـد حتـديد
يركاتو الصيفي. قبلة في ا وجهته ا

وقـال دي لـيـخت في تـصـريـحـات أبـرزتـهـا صـحـيـفـة "مـاركـا" اإلسـبـانـيـة: "الدوري
ـمتاز بطولـة قوية وكذلك األمـر في الليجا". وأضـاف: "فريقي اجلديد? اإلجنليزي ا
ال أعـلم حتى اآلن أي شيء عن مـستقـبلي.. سـأخوض مبـارات مع مـنتخب هـولندا
قرر أن يـلتقي قبل". ومـن ا ـوسم ا أولًـا ثم سأحسم مـصيـري بشأن وجـهتي في ا

مــنــتــخب هــولـــنــدا مع إجنــلــتــرا في نـــصف نــهــائي دوري األ األوروبــيــة يــوم 6
ـقـبل عـلى أن يـلـعب مع الـبرتـغـال أو سـويـسـرا لتـحـديـد الـفـائز يـونـيو/حـزيـران ا

ركزين الثالث والرابع يوم 9 من نفس الشهر. باللقب أو ا

الــــعـــروض الــــرائـــعــــة مـــنــــذ مـــرحــــلـــة
اجملـموعـات أمـام توتـنـهام وإنـتـر ميالن
وأيندهوفن ثم إقصاء لـيون ومانشستر
يــونـايــتـد فـي األدوار اإلقـصــائـيــة فـرط
البـارسا في تـفـوقه ذهابـا على لـيفـربول
بـثالثـيـة في كـامب نـو لـيـسـقط ضـحـيـة
ونـتادا إجنـليـزية بـرباعـية لـليـفر في ر

أنفيلد.
االنهـيـار الفـني لـفالـفـيردي وتـوخيل لم
يـقـتـصـر علـى النـتـائج أو األداء فـقط بل
امـــتــــد أيــــضـــا لــــفـــشـل ذريع فـي مـــلف
الـصـفــقـات حـيث لم يــسـتـفـد مـدرب بي
إس جـي ســــوى من صـــــفــــقــــتي خــــوان
بيرنات وجيانلويجي بوفون بينما كان
تـيــلـو كـيــريـر ولـيـانــدرو بـاريـديس دون
ــســتــوى أمــا الــكــامــيــروني تــشــوبـو ا
مــوتــيــنج فـــكــان تــواجــده بـــالــقــمــيص

الباريسي عالمة استفهام كبيرة.
ـعـسـكــر الـكـتـالـوني كـان الـثـنـائي في ا
كــلــيـمــنت لــيـنــجـلــيه وأرثــور مـيــلـو مع
أرتــورو فـــيــدال أبــرز الــصــفــقــات الــتي
اسـتـعـان بهـا فـالـفـيردي بـيـنـمـا اخـتفى
تــمــامـا أي تــأثــيـر لــلــثالثي جــان كـلــيـر

مــبــاريـــات ولــكـــنه خـــســر الـــلــقب في
الـنــهــايــة حلــســاب أتـلــتــيــكــو مــدريـد.
وإجمـاال شـارك "الدون" في 43 مباراة
ــوسم في جـمـيع مع يـوفــنـتـوس هـذا ا
ـعـدل ـسـابـقـات وسـجل 28 هـدفـا  ا
ـبـاراة لـيـصـبح بذلك 0.65 هـدفا في ا

جانب من احدى
مباريات ريال

مدريد االسباني

كريستيانو
رونالدو

رقم 77 في مــســيــرتـه االحــتــرافــيـة
ـــوسم كـــمـــا فــاز والـــرابع لـه هــذا ا
بسـبـاق مونـاكو لـلمـرة الـثالـثة بـعد

أن توج به في 2008 و2016.
وجتـــدر اإلشــــــــــارة إلى أن ســـبــاق
الـــــيــــــوم هـــــو األول خــالل هـــــــــــذا
ـــوسم الــذي يـــخــفق خـالله فــريق ا
ركزين مرسيـدس في الهيـمنة عـلى ا

األول والثاني.
ورفع هـامـيـلـتـون رصيـده إلى 137
نــقــطــة في صــدارة الــتــرتــيب الــعـام
لـلـسـائـقـ بـبـطـولـة الـعـالم مـتـفـوقـا
بفارق 17 نقـطة أمام بـوتاس كـنما
رفع فـيــتـيل رصــيـده إلى 82 نـقـطـة

وفيرستابن إلى 78 نقطة.
وارتـدى الـسـائقـيـون قـبـعـات حـمراء
خالل الــوقــــــوف دقــيـــــــــقــة صـمت
قبيل السـباق حدادا على الـنمساوي
نــيـــكي الودا بــطل الـــعــالم ثالث

مـــــــرات في فــــــورمــــــوال-1
والـــذي فـــارق احلـــيــاة
ــاضي يــوم االثــنـ ا
عن عمـر ينـاهز 70

عاما.
أمــا هــامــيــلــتـون
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ري كـان العب وسط يوفـنتوس ضـربة مـوجعة خـالل مشاركـته في مبـاراة فريقه تلـقى إ
أمام سامبدوريا في إطار لقاءات األسبوع 38 واألخير من عمر الدوري اإليطالي.

وشـهـدت الـدقـيـقـة 34 سـقـوط كـان عـلى أرضـيـة مـلـعب الـلـقـاء مـتـأثـرًا بـإصـابـة قويـة في
باراة ليخرج ويحل محله مانولو بورتانوفا. الكاحل فشل على إثرها في استكمال ا

وسم يشار إلى أن كان أحـد أكثر العبي يوفـنتوس الذين عـانوا من الغياب كـثيرًا طوال ا
ـوسم سـواء عـضـلـيـة أو في بـســبب إصـابـات مـخـتـلـفـة تــعـرض لـهـا الالعب عـلى مــدار ا
الكاحل أو بسـبب خضوعه لعملية جراحـية في الغدة الدرقية. وشارك كان في 37 مباراة
سابـقات سواء مـحليـة أو أوروبية سـجل فيها وسم في مختـلف ا برفـقة يوفـنتوس هـذا ا
وسم. يذكر أن 4 أهداف وساهم بصناعة هدف واحد فقط وتوج بلقب اإلسكوديتو هذا ا
ماتياس دي لـيخت مُتابع بقوة من بـعض كبار أوروبا وعلى رأسهم بـرشلونة بعد أن قدم

يزًا برفقة أياكس وقاده إلى نصف نهائي دوري األبطال. موسمًا 
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ــهـاجم تــوديـبــو جـيــســون مـوريــلـو وا
الغاني كيـفن برينس بواتـينج الذي كان
ــثـــابــة "ضـــيف شــرف" عـــلى مـــقــاعــد

البدالء.
ومن جـهـة اخــرى تـصـدر بـايـرن مـيـونخ
ـاني قائـمـة األنـدية األوروبـيـة األكـثر األ
وسم إنفـاقًا في سـوق االنتـقاالت هـذا ا
متفوقًا على عمالقة إسبانيا وإجنلترا.

ـانـيا" وألـقت شبـكـة "سكـاي سـبورتس أ
الضـوء عـلى إنـفاقـات األنـدية األوروبـية
وسم وقـبل انتـهائه رسـميًا منـذ بدايـة ا
قـبل بـانتـهاء يوم 1 يونـيـو/ حزيـران ا
مباراة توتنـهام هوتسبـير وليفربول في

نهائي دوري أبطال أوروبا.
وبـــدأ الــنــادي الــبــافـــاري حتــركــاته في
ــيـركـاتــو مـبــكـرًا لـدعم صــفـوفه خالل ا
ـقـبـل لـيـنــفق حـتى اآلن 118 ـوسـم ا ا

مليون يورو.
وأنـفق الـبـايرن 80 مـلـيـون يـورو نـظـير
تـــعــاقــده مع لــوكــاس هـــيــرنــانــديــز من
أتلتيكو مدريد اإلسباني إلى جانب 35
مـلــيـون يـورو لـضم بـيــنـيـامـ بـافـارد
ظــهــيـر شــتــوجتـارت بــاإلضــافـة إلى 3

ري كان إ
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تـوج بطـل العـالم الـبـريـطـاني لويس
هـامـيــلـتـون سـائق فــريق مـرسـيـدس
بـسـباق اجلـائـزة الـكـبـرى الـذي أقيم
فـي مـــونـــاكــو الـــيـــوم األحـــد ضـــمن
مـنـافـسـات بـطـولـة الـعـالم لـسـبـاقات

سيارات فورموال1.
وحافظ هاميلتـون على الصدارة منذ
ركز األول انطالقه في السـباق من ا
لـــيـــواصل فـــريق مـــرســـيــدس بـــذلك
هيمنته حـيث أنه االنتصار السادس
لـــلـــفـــريق خـالل ســادس ســـبـــاق في

وسم حتى اآلن. ا
ـركـز األول في وأحـرز هــامـيــلـتــون ا
الـــســـبــاق الـــذي تـــضــمن 78 لــفــة
متفوقا على مـاكس فيرستابن سائق
ــــركـــز ريـــد بــــول الــــذي جــــاء في ا

الثاني.
ولـكن طبـقـا لـعقـوبـة الـتأخـيـر خمس
ثوان الـتي فـرضت عـلى فيـرسـتابن
ــركـز الــرابع ويـتــقـدم يــحـتل بــذلك ا
سـيـبــسـتـيـان فـيــتـيل سـائق فـيـراري
وفالـتـيري بـوتـاس سائـق مرسـيدس

ركزين الثاني والثالث. إلى ا
وحـقق هـامـيـلـتـون الـيـوم االنـتـصـار
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قال الـكنـدي فيـلكس أوجـيه-أليـاسيم إنـه سيـكون أكـثر حـذرا بشأن
ــسـتـقـبل بـعـدمـا انـســحب من بـطـولـة فـرنـسـا جـدول مـبـاريـاته في ا

فتوحة للتنس بسبب إصابة في الفخذ. ا
وأوضح الالعـب الــبـالـغ عــمـره 18 عــامــا أنه تــعــرض إلصــابــة في

الفخذ خالل نهائي ليون.
وأبلغ أوجيه-ألياسيم وهو واحد ضمن العديد من الالعب الكندي
ـي خالل الـعـام الــشـبـان الــذين تـقــدمـوا بـقــوة في الـتــصـنــيف الـعـا
ـستـقبل.. ـا سـأكون أكـثر حـذرا في ا اضي مـؤتمـرا صـحفـيا "ر ا

نعم كنت أشعر بحالة بدنية جيدة عندما ذهبت إلى ليون".
ـشـاركـة فـي بـطـولـتـ وتـابع "الـعـديــد من الالعـبـ يــفـعـلـون ذلك بــا
ا يجب أن أتعلم الدرس.. من الصعب احلديث عن متتاليت لكن ر
اذا تعـرضت إلصابة سأفـحص ذلك كما حدث في مـسيرتي أتعلم
في كل مـرة". وشـارك أوجـيه-ألـيـاسـيم فـي مـونت كـارلـو وبـرشـلـونة
فتـوحة وخسر في نهائي ومدريد وروما ولـيون استعدادا لفـرنسا ا

ليون أمام بنوا بيير. 
وأشـار إلى أنه شـعر بـإصـابة في الـفـخذ خالل فـوزه في الـدور قبل
فـتوحـة بعـد كشف النـهائي في لـيون وقـرر االنسـحاب من فـرنسـا ا
باألشعة. وقـال "كنت أشعر بحالة رائـعة بدأت أشعر بألم في فخذي
خالل الــدور قـبل الــنــهـائي أشــعـر بــراحـة ألنــهــا إصـابــة سـتــشـفى

سريعا لكن يجب أن أكون أكثر حذرا".
العب وأوضح أنه يــأمل أن يــعــود قـبل بــطــولـة شــتــوجتـارت عــلى ا

بلدون. قبل استعدادا لو العشبية الشهر ا
العب الرملية لكنت خاطرت وتابع "لو لعبت خمس مجموعات على ا
بـزيـادة مـوسـمي سـوءا لـهـذا قـررت االنـسـحـاب.. أتمـنـى العـودة في

." غضون أسبوع
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مـوســمه األخـيـر بــقـمـيص "الــشـيـاطـ
احلـــــمـــــر" (09-2008) هـــــو األقـل من
حيث معدل التهديف بواقع 0.47 هدفا
في كل مــبـاراة حــيث سـجل 25 هـدفـا
خالل 57 مباراة. وتعد هذه األرقام
بعيدة تماما عن تلك التي سجلها
على مدار مـواسمه الثـمانية مع
ـــيـــريـــنــــجي والـــتي ســـجل ا
ــعــدل هــدفـا عــلى خاللــهــا 
األقـل فـي كـل مـــــــبــــــــاراة في
الــبــطـوالت الــثالث. بــيــنــمـا
يتـصدر موسم (2014-15)
 قـائـمـة األبــرز تـهـديـفـيـا في
ـــعــدل مـــســيـــرة رونـــالــدو 

باراة حيث أنه 1.23 هدفا في ا
سجل خالل 54 مـباراة 61 هدفـا رغم

أن الريال لم يفز حينها بأي لقب.
أمـا عـلى مـسـتـوى األلـقـاب اجلـمـاعـيـة
أضاف رونالدو لدوالب بطوالته الزاخر
باأللـقـاب بطـولـة "السـيـري آ" ليـضاف
ان يـير لـيج الثالثـة مع ا أللقـاب البـر

يرينجي. يونايتد واالثن مع ا
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واهب الكروية Ÿ«d: تدخل الفرق االوربية في صراع كبير على ا

دوري كرة السلة االمريكي للمحترف
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فـقـد خـاض الــسـبـاق مـرتـديـا خـوذة
حـــــمــــــــــــراء حتـــــمل اســــــــم الودا
الــفــائــز بــســبـــاق مــونــاكــو مــرتــ
بــســيـــارة فــيــراري خالل مــســيــرته

االحترافية.
وقـال هامـيـلتـون "لـقد كـان بـالتـأكـيد
السباق األكـثر صعوبة بـالنسبة لي
لــــــكـــــنـــــنـي كـــــنت
أتــنـــافس بــروح
نيكي الودا لقد
كان مؤثرا في
فــــــريـــــقـــــنـــــا
وأعـــــرف أنه
يـنـظــر إلـيـنـا
ويــــــــــــــــــــرفـع

قبعته".

حـامل الــلـقب.وقـال نــيك نـيـرس
مــدرب رابـــتــورز عن لـــيــونــارد:
"ألهمنا الليلة بسبب هذا التألق
ـرتـدة. لم في مـتـابـعـة الـكـرات ا
تـكن األمـور تــسـيـر بـشـكل جـيـد
بـالنـسـبة لـنا وكـانت تـبـدو ليـلة
محبطة.. لكننا واصلنا اللعب".
وسـاهم باسـكـال سـياكـام أيـضًا
في االنـتصـار بـعـدمـا أحرز 18
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انتـفض تورونـتو رابـتورز مرة
أخـــرى وفــاز (94-100) عــلى
مـــيــلـــووكي بـــاكس في نـــهــائي
الــقـسـم الـشــرقي لــيـصــعـد ألول
مـــــرة إلى نـــــهــــائـي دوري كــــرة

. السلة األمريكي للمحترف
وتــألق كــواي لـيــونــارد وأحـرز
27 نـقـطـة واسـتـحوذ عـلى 17
كـــــرة مــــرتـــــدة في أفـــــضل رقم
تـابعات ومرر 7 شخصي في ا
كـرات حـاسـمــة لـيـفـوز رابـتـورز
(2-4) في السلسلة التي حتسم
عـــــلـى أســـــاس األفـــــضـل في 7
مباريات.وقال لـيونارد "واصلنا
ـباراة. ال أزال ال الـقتـال طـوال ا
أصدق األمـر حتى اآلن لـكن هذا
مــا كـنــا نــقــاتل من أجــله طـوال

وسم. األمر لم ينته بعد". ا
وسـيـبــدأ رابـتـورز الـذي خـسـر
أول مـبــاراتـ أمـام بــاكس قـبل
أن يحقق 4 انتصارات متتالية
ســـلــســلـــة الــدور الــنـــهــائي في
تـورونتـو مـسـاء يـوم اخلـميس
أمــام جــولــدن ســتــيت وريــورز

أنــتـيــتـوكــومــبـو "كــان يـجب أن
نـــلــعب بـــشــكـل أفــضل كـــفــريق
. هـذه وبــشــكل أفــضل كالعــبــ
بـدايــة رحـلـة طـويـلــة بـالـنـسـبـة
لــنــا".ووصل تــفـوق بــاكس إلى
15 نقطة في الـربع الثالث لكن
رابــتــورز قـــلص الــفــارق إلى 5
نــقــاط مع بـدايــة الــربع األخــيـر

قبل أن ينتفض.

نـــقــطــة وأضـــاف زمــيـــله كــايل
لوري 17 نقطة كما سجل فريد
فـان فــلـيت 14 نــقـطــة.وتــصـدر
يانيـس أنتيـتوكومـبو مـسجلي
الـنـقـاط في بـاكس بـ 21نـقـطـة
كــمـــا اســتـــحــوذ عــلى 11 كــرة
مــرتــدة وأضــاف زمــيــله بــروك
لـوبــيـز 18 نــقـطــة واسـتــحـوذ
عــــلى 9 كـــــرات مــــرتــــدة.وقــــال


