
ي�ستم��ر ال�رصاع يف ال��دوري الإيطايل لأ�سبوٍع 
اآخر على و�سعه بانت�سارين �سهلني ليوفنتو�س 
عل��ى اإمبويل وروما عل��ى الإنرت، الذي كان اأكرب 
اخلا�رصي��ن يف هذه اجلول��ة برتاجعه اإىل املركز 
ال�ساد�س وابتعاده اأكرث من املنطقة املوؤهلة اإىل 

دوري اأبطال اأوروبا.
وتعر���س ناب��ويل خل�س��ارة غ��ر متوقع��ة على 
اأر�س��ه اأمام اأتالنتا الذي اأ�س��بح ُي�س��كل خطًرا 
كبًرا عل��ى املركز الثالث، بينما وا�س��ل ميالن 
حتقيق نتائجه الإيجابية بهدوء وعاد من ملعب 

�سا�سوولو بثالث نقاط ثمينة جًدا.
مل ُيحق��ق روم��ا الفوز ذهاًبا واإياًب��ا على الإنرت 
يف مو�س��ٍم واح��د من��ذ 1994/95، فعادوا من 
زيارته��م لل�س��ان �س��رو بانت�س��ارهم اخلام�س 
ع���رص هناك، اإىل جانب 25 تعادًل و44 هزميًة، 
اثنت��ني منه��م بع��د فوزه��م بثالثي��ة نظيفة يف 

.2013
رادج��ا ناينج��ولن ه��و اأول لع��ب م��ن روم��ا 
ُي�س��جل هدفني من خارج منطق��ة اجلزاء منذ اأن 
فعلها فران�سي�سكو توتي يف دي�سمرب 2005 �سد 

كييفو، الدويل البلجيكي �س��جل هدًفا على الأقل 
يف اآخ��ر اأرب��ع مباري��ات عل��ى التوايل واأ�س��بح 
الإنرت �سحيته امُلف�سلة بت�سجيله خم�سة اأهداف 

يف مرماهم، وهذا المر جعله جنم املباراة.
يف البط��ولت الأوروبي��ة اخلم���س الُكربى، فقط 
األك�س��اندر لكازي��ت �س��ّجل اأهداًف��ا م��ن ركالت 
اجل��زاء )10( اأك��رث من دييج��و بروتي )7( هذا 
املو�سم، و�سّجل زمالوؤه 3 ركالت جزاء اإ�سافية، 
حيث ميتاز الالعب الرجنتيني بربودة اع�ساب 

ملفتة للنظر اثناء تنفيذه ركالت اجلزاء.
ع��ادل ماورو اإيكاردي رقمه التهديفي للمو�س��م 
املا�س��ي بت�س��جيله 16 هدًفا، لكّن��ه فعلها هذا 
 33 م��ع  باملقارن��ة  مب��اراًة   24 يف  املو�س��م 
مباراًة يف املو�س��م املا�سي، وبالرغم من ادائه 
املتوا�س��ع يف مب��اراة روم��ا ال ان��ه متك��ن من 

زيارة �سباك ت�سيزين.
ف�س��ل ناب��ويل يف ت�س��جيل اأي ه��دف لأول مرة 
من��ذ 24 مب��اراًة يف ال�س��ري اآ، جم��ع خالله��ا 
63 هدًف��ا، وتلق��وا اأول هزمي��ة حملية لهم يف 
2017 لتتوقف �سل�سلة عدم خ�سارتهم عند 10 

انت�سارات و4 تعادلت، وارتفع ر�سيد هزائمهم 
هذا املو�سم اإىل 4، 2 منهم �سد اأتالنتا.

مل ُيحق��ق اأتالنت��ا الف��وز ذهاًب��ا واإياًب��ا عل��ى 
نابويل يف مو�سٍم واحد منذ 1997/98 وعادوا 

بفوزهم ال�س��ابع على التوايل خارج ملعبهم هذا 
املو�سم وهو اأف�سل �س��جل لهم على الإطالق يف 

ال�سري اآ.
حق��ق فريق امل��درب جي��ان بيرو جا�س��ربيني 
16 من اآخر 18 نقطًة متاحة لهم يف ال�س��ري 
اآ وقد جمعوا 22 نقطة اأف�س��ل من ر�س��يدهم يف 
نف�س هذا الوقت من املو�سم املا�سي، وا�ستطاع 
املرب اليطايل بناء ت�سكيلة قوية لتالنتا الذي 
ي�س��بح يح��رج كب��ار ف��رق ايطاليا، ف�س��اًل عن 
تفجر مواهب العديد من الالعبني على راأ�س��هم 

كالدرا وكي�سي وجاليارديني املباع لالنرت.
ماتيا كالدارا هو ثاين ُمدافع ُي�س��جل ثنائية هذا 
املو�س��م بعد ُمدافع يوفنتو�س جورجيو كّيليني، 
اآ ب��� 5  لُي�س��بح امُلداف��ع اله��ّداف يف ال�س��ري 

اأهداٍف.
فاز يوفنتو�س يف مباراته التا�سعة على التوايل 
يف كل امل�س��ابقات ورف��ع ر�س��يد انت�س��اراته 
املتتالي��ة على ملعبه اإىل 30 وهو رقم قيا�س��ي 
عل��ى م�س��توى ال��دوري الإيط��ايل، حاف��ظ على 
نظاف��ة �س��باكه يف 19 مباراًة منه��م، وجمع 8 

نقاط اأكرث من ر�سيدهم يف نف�س هذا الوقت 
من املو�سم املا�سي.

يف اآخر 4 مباريات اأنهى يوفنتو�س ال�سوط الأول 
فيه��ا متع��ادًل دون اأه��داف، جنح يف ت�س��جيل 
هدفني يف ال�س��وط الثاين، اأما �س��جل اإمبويل يف 
زيارات��ه ال��� 11 لتورينو ف�س��هد تع��ادًل وحيًدا 
يف 1998، �س��جل خاللها 7 اأهداٍف وا�س��تقبلت 
�س��باكه 33 هدًفا، ول احد يب��دو قادرا�س على 
ايقاف قطار ال�س��يدة العجوز الذي يقرتب �س��يئًا 

ف�سيئًا من حتقيق اللقب ال�ساد�س على التوايل.
تعر�س �سا�سوولو للخ�سارة الرابعة على التوايل 
على ملعبه هذا املو�س��م، وهو ال�سجل الأ�سواأ لهم 
من��ذ مار�س 2014، اأما مي��الن فعاد باأول فوٍز 
له من مابي �س��تاديوم بعد ثالثة هزائم، و�سجل 

6 لعبني. 6 جولت عرب  اآخر  اأهداٍف يف   6
جيانلويجي دوناروما واجه 10 �رصبات جزاء 
خالل م�سرته يف ال�سري اآ، دخل مرماه 5 منها 
وت�س��دى ل� 3، باملقابل �س��ّجل كارلو�س باكا 6 
ركالت جزاء ت�سدى لتنفيذها يف بطولة الدرجة 

الأوىل.
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يرف�س الربتغايل كري�س��تيانو رونالدو، جنم ريال مدريد، 
فك��رة تعاق��د نادي��ه م��ع املهاج��م ال�س��ويدي املخ�رصم 
زلت��ان اإبراهيموفيت���س، ال��ذي يق��دم م�س��تويات رائع��ة، 
م��ع مان�س�س��رت يونايتد.وقال��ت �س��حيفة "دون بال��ون" 
الإ�س��بانية، اإن "موقف رونالدو، �س��ديد الو�س��وح، حيث ل 
يريد الربتغايل �سماع اأي �سيء عن هذا التوقيع، ول يرغب 
يف روؤي��ة جمرد ظل اإبراهيموفيت�س، يف ريال مدريد".كانت 
تقاري��ر اإ�س��بانية، حتدث��ت عن مراقب��ة الريال، لو�س��ع )اإبرا( 
م��ع مان�س�س��رت يونايتد، م�س��رة لرغبة ال�س��ويدي يف النتقال 
ل�"�س��نتياجو برنابي��و"، حال ف�س��ل ال�س��ياطني احلمر، يف 
التاأه��ل لدوري اأبط��ال اأوروبا، املو�س��م املقبل.وقالت 
ال�س��حيفة، اإن "اإبرا طرق باب ريال مدريد من قبل، 
واأب��دى رغبته يف الدفاع عن األوان النادي امللكي 
للرئي�س فلورنتينو بريز، عندما رحل عن الغرمي 
التقلي��دي بر�س��لونة، اإل اأن النتقال مل يتم".
ومنح )اإبرا( مان�س�سرت يونايتد، لقب كاأ�س 
رابطة املحرتفني الإجنليزية، باإحرازه 
�س��اوثهامبتون  عل��ى  الف��وز  ه��دف 
انته��ت بنتيج��ة  الت��ي  يف املب��اراة 
الأح��د  ملع��ب وميبل��ي،  )2-3( يف 
)اإب��را(  "انتق��ال  املا�سي.واأ�س��افت: 
لريال مدريد، لو مت ، �سيت�سبب يف �سدام عنيف داخل 
غرفة مالب�س الفريق، مع رونالدو، فال�س��ويدي رمبا 
يكون الالع��ب الوحيد الذي قد يناف�س كري�س��تيانو، 
يف م�سابقة للغرور"، بح�س��ب تعبر ال�سحيفة.يذكر 
اأن اإبراهيموفيت���س )هداف مان�س�س��رت هذا املو�س��م 
ب���26 هدًف��ا(، قلَّ��ل يف ت�رصيح��ات �س��ابقة، م��ن 
موهب��ة كري�س��تيانو رونال��دو، و�رصح ب��اأن تاألق 
الربتغ��ايل، ج��اء بالتدري��ب واجله��د، لكن��ه لي�س 

موهوًبا بالفطرة.

أرقام الكالتش��يو: كالدارا المدافع الهداف وناينجوالن يعيد ذكريات توتي

تشيلسي يواجه معركة شرسة لحماية مدربه ونجومه من أموال الصين
ك�سفت تقارير �سحفية اإجنليزية، عن وجود عرو�س �سينية 
جديد و�س��خمة، ل�س��م دييجو كو�ستا و�سي�س��ك فابريغا�س، 
ف�س��اًل عن مدرب الفريق انطونيو كونتي من اأجل احل�سول 
على خدماتهم يف ال�سيف املقبل.وقالت �سحيفة "ذا �سن" 
الإجنليزي��ة: "ت�سيل�س��ي �س��يخو�س معركة جدي��دة للحفاظ 
على دييجو كو�س��تا، بعد اأن قدم له راتب �س��نوي بقيمة 38 

مليون جنيه اإ�سرتليني من ال�سني".
واأ�س��افت ال�س��حيفة: "كو�س��تا ال��ذي �س��جل 16 هدًف��ا يف 
الدوري الإجنليزي، هذا املو�سم، عازم على اختبار ت�سيل�سي 
لالإبقاء عليه بعد نهاية املو�س��م".وتابعت: "ت�سيل�س��ي جنح 
يف الحتفاظ بكو�س��تا وعدم بيعه قبل غلق باب النتقالت 

يف ال�س��ني الليلة املا�س��ية، لكن راأي املهاجم الإ�سباين قد 
يتغر مع الرواتب املذهلة التي تقدمها ال�سني".واأو�سحت: 
"بالرغم من قبول كو�ستا بالبقاء يف ت�سيل�سي حتى نهاية 
املو�سم، اإل اأن م�ستقبله مع البلوز اأبعد ما يكون عن احل�سم".
واأمتت ال�س��حيفة: "ت�سيل�س��ي يريد جتديد عقده، وهذا يف�رص 
بو�س��وح عدم ال�سماح برحيله خالل ال�سهر املا�سي".اموال 
ال�س��ني لتتمثل يف الندية ال�س��ينية فقط، وامنا يف قطبي 
مدينة ميالنو اليطالية اي�سًا، حيث بداأ م�سوؤولو املجموعة 
ال�س��ينية، املق��رر اأن متتلك نادي اإي �س��ي ميالن الإيطايل 
ب�س��كل ر�س��مي خالل اأيام قليلة، التجهيز ل�سوق النتقالت 
ال�س��يفية املقبل��ة، وال��ذي �س��يكون الأول يف عهده��م م��ع 

الرو�س��ونري.واأكدت �س��حيفة "تيليجراف" الربيطانية اأن 
"الإ�سباين �سي�سك فابريجا�س، لعب و�سط ت�سيل�سي اللندين، 
�س��يكون هو ال�س��فقة الأوىل التي �س��يفتتح بها ال�سينييون 
عهده��م مع مي��الن �س��من حماولته��م لإع��ادة الفريق اإىل 
م�س��اره ال�س��حيح جم��ددا بع��د فرتة م��ن الرتاج��ع بلغت 6 
�س��نوات كاملة".واأ�س��ارت ال�س��حيفة اإىل اأن "ميالن �سيقدم 
عر�س��ا قيمته 30 ملي��ون يورو لإقناع الن��ادي الإجنليزي 
بالتخلي عن الالعب الإ�س��باين".لكن ال�سحيفة �سددت على 
اأن "امل�س��كلة الأكرب �س��تكون اإقناع الالعب نف�س��ه بالرحيل 
عن لندن، والن�س��مام اإىل ميالن، حتى واإن كان ل ي�سارك 
ب�س��ورة كافية مع فريقه الإجنليزي".التقارير اكدت اي�سًا، 

اأن اأنطونيو كونتي، املدير الفني لفريق ت�سيل�سي الإجنليزي، 
تو�س��ل اإىل اتف��اق م��ع اإدارة اإن��رت ميالن، لقي��ادة الأفاعي 
بع��د نهاي��ة املو�س��م احلايل.ووفًق��ا مل��ا ن�رصت��ه �س��حيفة 
"توتو�س��بورت" الإيطالي��ة، فاإن مالكي اإنرت عر�س��وا على 
كونت��ي، تدريب النراتزوري بعقد �س��خم ميتد ل�4 �س��نوات 
عل��ى اأن يح�س��ل يف املو�س��م على 15 ملي��ون يورو.وقالت 
ال�س��حيفة: "مدرب منتخب اإيطاليا ال�س��ابق اأعطى موافقته 
بع��د اأن مت رف��ع العر���س املقدم له م��ن 11 اإىل 15 مليون 
يورو �سنوًيا".واأ�س��افت: "اإدارة اإنرت �ستدخل يف مفاو�سات 
م��ع روم��ان اأبراموفيت�س مالك ت�سيل�س��ي م��ن اأجل التفاق 

على ف�سخ عقد البلوز مع كونتي" .

ويزاردز يهزم وريورز في دوري كرة السلة األميركي

مستقبل ستوريدج يتحدد 
نهاية الموسم

نابولي: قرارات حكم مباراة 
يوفنتوس مخزية

غوارديوال: أخشى من مصير بيليجريني
عربَّ الإ�س��باين بيب غواردي��ول، املدير الفني لنادي 
مان�س�س��رت �س��يتي الإجنليزي، عن �س��عادته الكبرة 
باللتق��اء لأول م��رٍة بال�س��يخ من�س��ور ب��ن زاي��د، 
نائ��ب رئي���س ال��وزراء الإمارات��ي ومال��ك النادي، 
خالل زيارة ال�س��يتيزين�س لإمارة اأبو ظبي يف فرتة 

التوقف الأخرة خلو�س مع�سكٍر تدريبٍي ق�سر.
ويف الوقت ذاته، �سدد مدرب ال�سيتي على اأن عالقته 
الطيبة مبالك النادي ل تعني باأي حاٍل من الأحوال 
اأن من�س��به وم�س��تقبله يف قيادة الفريق مباأمٍن من 
م�س��ر �س��لفه الت�س��يلي مانويل بيليجرين��ي، قائاًل 
"كان �س��يئًا لطيفًا اأن اأقابل ال�س��يخ من�س��ور، فقد 

كان مهمًا بالن�سبة لنا اأن نتعرف على مالك النادي 
عن قرب. لقد حظيت بعالقاٍت طيبٍة مع كل روؤ�س��اء 
الأندي��ة الذين عنلت معهم تقريبًا �س��ابقًا �س��واًء يف 
بر�سلونة اأو بايرن ميونيخ، ولكن جميعنا كمدربني 
ٍك لالأندي��ة نعل��م اأن املدرب يك��ون موجوداً  وكُم��الَّ
بف�س��ل النتائ��ج اجليدة، واإن �س��اءت تل��ك النتائج، 
ف�س��يتم ا�س��تبدالنا باآخري��ن، فاأن��ا �سخ�س��يًا جئت 
ب��دًل من مدرٍب اآخر )بيليجريني(". واختتم املدرب 
الكتالوين الذي ي�ستعد فريقه خلو�س جولة الإعادة 
يف ثم��ن نهائ��ي كاأ���س اإجنلرتا اأم��ام هيدر�س��فيلد 
املتوا�س��ع، ُمو�س��حًا "اعتدت على احلديث ب�س��كٍل 

منتظم مع رئي�س الن��ادي خلدون املبارك، فهو 
دائ��م الرتدد علينا موؤخ��راً، ولكنني التقيت 

بباقي الأ�س��خا�س -ومن �سمنهم ال�سيخ 
من�س��ور- لأول م��رٍة، واأعجبن��ي كث��راً 
معرفت��ه ب��كل التفا�س��يل ع��ن النادي، 
وقد كان اأمراً لطيفًا اأن اأقابله واأم�س��ي 
ب�س��عة �س��اعاٍت يف احلديث مع��ه، وقد 

بدا �س��عيداً للغاي��ة لأنه يتاب��ع مباريات 
الن��ادي دائم��ًا ويعلم اأننا نبذل ق�س��ارى 

جهدنا ونقات��ل حتى النهاية كما يريد 
متامًا".

ليتف��وق  نقط��ة،   25 بي��ل،  ب��راديل  اأح��رز 
�س��تيت  وا�س��نطن وي��زاردز، عل��ى جول��دن 
ويف��وز  الأخ��رة،  الدقيق��ة  يف  وري��ورز، 
ال�س��لة  ك��رة  دوري  يف   )112-108(

الأمريكي للمحرتفني.
دوران��ت  كيف��ن  وا�س��طر 
�س��ابقا  لع��ب  اأف�س��ل 
ال�س��لة  ك��رة  دوري  يف 
للمحرتف��ني  الأمريك��ي 
ب�س��بب  اللق��اء  ملغ��ادرة 
تعر�سه لإ�سابة يف الركبة 

الي�رصى خالل الربع الأول.
وحدث��ت الإ�س��ابة عندم��ا حاول مار�س��ني 
جورتات لعب وا�سنطن متابعة كرة مرتدة 
ودف��ع زازا بات�س��وليا لع��ب وري��ورز الذي 

�سقط على �ساق دورانت.
وخ��رج دوران��ت - الذي يبلغ متو�س��طه يف 
املباراة الواحدة هذا املو�س��م ت�سجيل 25.8 
نقطة ومتابعة 8.4 كرة مرتدة ومترير 4.9 
ك��رة حا�س��مة - م��ن امللع��ب بينما اأم�س��ك 

بركبته.
وحقق را�سل و�س��تربوك، ثالثية من الأرقام 
املزدوج��ة للم��رة 30 ه��ذا املو�س��م، ليقود 
اأوكالهوم��ا �س��يتي ثان��در، للف��وز )-109 

106( على يوتا جاز.
و�سجل و�ستربوك، 43 نقطة، وا�ستحوذ على 
11 ك��رة مرتدة، ومرر 10 كرات حا�س��مة. 

واأحرز دوج مكديرموت 16 نقطة.
وف��از دنف��ر ناجت���س )107-125( عل��ى 
�س��يكاجو بول��ز، بف�س��ل ثال��ث ثالثي��ة من 

نيك��ول  لالعب��ه  املزدوج��ة  الأرق��ام 
يوكيت���س يف اآخر 12 مباراة. و�س��جل 

يوكيت�س 19 نقطة، وا�س��تحوذ على 16 
كرة مرتدة، ومرر 10 كرات حا�سمة.

واأنهى دوين وي��د وراجون روندو، اللقاء 
ور�سيد كل منهما 19 نقطة، مع �سيكاجو 
��ا بوبي بورتي�س 12  الذي �س��جل له اأي�سً

نقطة.
120-( بي�س��تونز  ديرتوي��ت  وتغل��ب 
113( عل��ى بورتالن��د تريل بليزرز، بعد 
وقت اإ�س��ايف، وفاز ت�س��ارلوت هورنت�س 
)104-109( على لو�س اجنلي�س ليكرز.

وتفوق ممفي�س جريزلي��ز )130-112( 
على فينك�س �س��نز، بف�س��ل 29 نقطة من 

مايك كونلي، و28 من مارك جا�سول.

قال املدرب يورغن كلوب اإن م�ستقبل مهاجم ليفربول املناف�س يف الدوري 
الإجنليزي املمتاز لكرة القدم، دانييل �س��توريدج، �س��يتم تقييمه يف نهاية 
املو�س��م. وواجه �س��توريدج )27 عامًا( معاناة ب�س��بب الإ�س��ابات، ووفقًا 
لتقاري��ر اإعالمي��ة، فاإن��ه ق��د يت�س��در قائم��ة من 
الراحل��ني املحتمل��ني عن اإ�س��تاد اأنفيل��د. واأبلغ 
كلوب و�س��ائل اإعالم بريطاني��ة: "لي�س لدي اأي 
فكرة عما �س��يحدث يف ال�س��يف، الأمر ل يتعلق 
بدانيي��ل وح��ده لك��ن بالعدي��د م��ن الالعبني". 
واأ�ساف: "�سنتخذ قراراً ونتحدث عن دانييل 
واأي لع��ب اآخ��ر يف نهاي��ة املو�س��م، 
اأ�س��ياء كثرة �س��توؤثر يف ه��ذا الأمر 
وميكنن��ا التح��دث عندم��ا ياأت��ي 
وقته��ا". وتاب��ع: "علينا اإعادته 
لأف�س��ل �س��كل ممكن ثم ننهي 
طريق��ة،  باأف�س��ل  املو�س��م 
لثماني��ة  يت��درب  مل  دانيي��ل 
ع��دوى".  ب�س��بب  اأي��ام   9 اأو 
ليفرب��ول  م�س��اعي  وانه��ارت 
للمناف�سة على اللقب مع تراجعه للمركز اخلام�س 
بفارق 14 نقطة وراء ت�سيل�س��ي املت�س��در قبل 
12 مب��اراة عل��ى نهاية املو�س��م. و�س��يكون 
ليفرب��ول على الأرجح دون القائد جوردان 
اآر�س��نال  هندر�س��ون، عندم��ا ي�ست�س��يف 
يف  ال�س��بت،  الراب��ع  املرك��ز  �س��احب 
مواجهة حا�س��مة ب�س��باق التاأهل لدوري 
اأبط��ال اأوروبا. وق��ال كل��وب: "يبدو اأن 
هندر�س��ون ل��ن يك��ون م�س��تعداً ملباراة 

 ، ل �س��نا ر �س��رى م��ا �س��يحدث". وثارت ال�س��كوك اآ
ق��درة  �س��توريدج على التاأقلم م��ع طريقة لعب ح��ول 
عل��ى ال�س��غط ال�س��ديد عل��ى املناف�س��ني كلوب التي تعتمد 
اأه��دار  الالعب ل�سل�سلة من الفر�س يف املباريات بعدم��ا 

فيها.الت��ي �س��ارك 

اأع��رب املدي��ر الريا�س��ي لنادي ناب��ويل ال�س��يد كري�س��تيانو جوينتويل عن 
الغ�س��ب الكبر املوجود داخل غرفة خلع مالب�س الفريق بعد انتهاء مباراة 
يوفنتو�س يف ذهاب ن�سف نهائي الكاأ�س بفوز البيانكونري بنتيجة 3-1 
يف مدينة تورينو. ووجه مدير نابويل التهام للحكم دوفري الذي احت�س��ب 
ركلتي جزاء مثرتني للجدل ل�س��الح اليويف باأنه ارتكب فعاًل م�سيًنا وُيهدد 
بتدم��ر ك��رة الق��دم الإيطالي��ة. وكان الفري��ق اجلنوب��ي الإيطايل ق��د اأعلن 
مقاطعته لل�س��حافة والإعالم لكن كري�س��تيانو ك�رص هذا ال�سمت يف حديثه 
لراي �س��بورت "اعتقد اأن من املهم �س��كر الالعبني على ما قدموه اليوم، لقد 
خ�رصوا ب�س��بب اثنني من القرارات اخلاطئة ب�سكل غر قابل للنقا�س، اإنه اأمر 
خمزي وي�رص بكرة القدم الإيطالية ب�سكٍل عام". ا�ستطرد كري�ستيانو "ديبال 
كان ي�س��عى لالحتكاك بكوليبايل للح�س��ول على �رصبة ج��زاء، كنت اأعتقد 
لأول وهل��ة اأن احلك��م �سيحت�س��ب ركلة ح��رة لنا، حتى م�س��اهدة الإعادة لن 
يكون ت�رصًفا �سحيًحا، لأن مهاجم يوفنتو�س هو من بحث عن العقوبة، يف 
ركلة اجلزاء الثانية نرى اأن رينا و�سل للكرة، وبالتاأكيد ل ميكن اأن يختفي 
ا وهذا اأمر طبيعي". وختم كري�ستيانو "ما  بعدها، لقد ا�سطدم بالالعب اأي�سً
زاد الطني بلة عدم احت�ساب ركلة جزاء لنا، بالنظر اإىل اأن هناك لعبني من 

يوفنتو�س اأرادوا اإ�سقاط لعبنا، اإنها قرارات خمزية".

كريستيانو اليرغب برؤية 
إبراهيموفيتش في ريال مدريد


