
�صجل يوفنتو�س املت�صدر ركلة جزاء يف الدقيقة 
ال�صابعة من الوقت بدل ال�صائع هزم فيها �صيفه 
ميييان �صابع الرتتيب بهدفيين لهدف يف افتتاح 
املرحلة الثامنة والع�رشين من الدوري االيطايل 
لكرة القدم.ووا�صل يوفنتو�س رحلته بنجاح نحو 
لقبييه ال�صاد�ييس على التوايل، اذ رفييع ر�صيده اإىل 
70 نقطيية من 28 مباراة، بفارق 11 نقطة عن 
رومييا الذي يخو�ييس اختباراً �صهًا مييع بالريمو 

الثامن ع�رش االأحد.
وعييزز يوفنتو�س الذي عو�ييس تعادله االأخري مع 
اأودينيييزي 1-1، ر�صيده الناجح �صد ميان يف 
الييدوري علييى ملعييب يوفنتو�س �صتاديييوم اإىل 6 
انت�صارات متتالييية، وعو�س خ�صارته ذهابًا يف 

ميانو بهدف مانويل لوكاتيلي.
وال يييزال يوفنتو�ييس ين�صييط علييى جبهيية كاأ�ييس 
املو�صميين  يف  لقبهييا  يحمييل  التييي  ايطاليييا 
املا�صييين واقرتب من بلييوغ مباراتها النهائية 
بعد فوزه علييى نابويل يف ذهاب ن�صف النهائي 
1-3، كما انه يف طريقه اإىل ربع نهائي دوري 
اأبطييال اأوروبا بعدما تغلب على بورتو الربتغايل 

يف عقيير داره -2�صفر يف ذهيياب ثمن النهائي.
وحقييق يوفنتو�ييس الييذي غيياب عنييه مهاجمييه 
الكرواتييي ماريييو مانزوكيت�ييس ب�صبييب املر�س، 
بداية مثالية يف املباراة ف�صيطر ب�صكل كبري على 
منطقيية ميان التييي تاألق فيها احلار�ييس اليافع 

جانلويجي دوناروما.
وافتتح اجلنيياح الكرواتي ماركييو بيات�صا فر�س 
ال�صيدة العجوز بت�صديدة اأر�صية اأنقذها دوناروما 

برباعة من الزاوية اليمنى )4(.
الفريييق  مرمييى  ثانييية  مييرة  بيات�صييا  وهييدد 
اللومبييادري بعد جمهود ميين االأرجنتيني باولو 
ديبيياال )8(، الذي �صدد بعدها كييرة ثانية اأبعدها 

دوناروما اإىل ركنية )9(.
ور�صخ دوناروما املتاألييق عندما انطلق املدافع 
املغربييي املهييدي بنعطية من منت�صييف امللعب، 
ف�صلم وا�صتلم ميين الربازيلي داين األفي�س  ب�صدره 
ثم �صدد كرة قوية ببطيين قدمه من م�صافة قريبة 

عجز عن مواجهتها احلار�س )30(.
وبرغم التقدم امل�صتحق، عادل ميان قبل نهاية 
ال�صييوط االأول، بكييرة مرتييدة اأنهاهييا اال�صبيياين 

جريار ديلوفيييو بتمريرة ذهبييية اإىل الكولومبي 
كارلو�ييس بيياكا الذي �صدد ميين م�صافة قريبة يف 

مرمييى احلار�ييس الييدويل املخ�ييرشم جانلويجي 
بوفون )43(. يف ال�صوط الثاين، حاول يوفنتو�س 

ا�صتعييادة التقييدم ب�رشعيية ف�صييدد العييب الو�صييط 
االأملاين �صامييي خ�صرية كرة اأبعدهييا دوناروما 
قبييل اأن يقطييع الدفيياع الكييرة )53(. وميين خطاأ 
بالت�صتيييت لدفاع ميييان، �صدد بيات�صييا املندفع 
ميين اخللف كرة خطييرية اإىل جانب القائم االأي�رش 
)59(، ثم اأبعد دوناروما رفعة على �صكل ت�صديدة 
بيانيت�ييس  مرياليييم  البو�صنييي  الو�صييط  لاعييب 

مب�صاعدة العار�صة )61(.
وبعد �صغط م�صتمر ليوفنتو�س �صدد هيغواين كرة 
علييى الطائر بجانب القائم االأمييين )4+90(، ثم 

اأبعد دوناروما كرة خطرية.
لكن احلكم الذي احت�صب 4 دقائق من الوقت بدل 
ال�صائع، منح ركليية جزاء ليوفنتو�س يف الدقيقة 
اخلام�صيية ميين الوقت بييدل ال�صائع احتييج عليها 
العبييو ميييان طويييا بعد مل�صيية يد علييى القائد 

ماتيا دي ت�صيليو.
وترجييم ديبيياال الركليية بت�صديييدة �صاروخية يف 
املق�س االأمين مانحييًا يوفنتو�س هدف الفوز يف 

الدقيقة الي97.
الفنييي  املدييير  األيجييري،  ما�صيمليانييو  واأكييد 

ليوفنتو�ييس، اأنه مل ي�صاهد ركليية اجلزاء التي 
�صددهييا العبييه باولييو ديبيياال، يف الوقييت بييدل 
ال�صائع، ومنحت فريقه الفوز على ح�صاب ميان، 
مو�صًحييا اأنييه ذهب اإىل غرفة خلييع املاب�س قبل 
اللعبة. وقييال األيجري يف ت�رشيحات تلفزيونية: 
"مل اأ�صاهييد ركليية اجلييزاء، كنييت يف طريقي اإىل 
يعنييي  كان  �صياعهييا  املاب�ييس،  خلييع  غييرف 
التعييادل، وهو ما مل يكن يحييزين الأن االأداء كان 
مميييًزا، ولكن ديباال تعامييل معها ب�صكل رائع يف 
ييا اأمام حار�س مميز  توقيييت �صعب جًدا، خ�صو�صً
مثييل دوناروما قدم م�صتوى مميًزا وكان يف اأوج 
تاألقه". واأ�صاف : "اأمام اأودينيزي مل اأحتدث عن 
اأي قييرار حتكيمي وانتقدت فريقييي بعد التعادل، 
واليييوم اأي�صا �صاأحتدث فقط عن فريقي الذي قدم 
ما ي�صتحق عليييه الفوز، واإن كنت اأرى اأن احلكام 
كانوا يف موقف جيد لروؤية اللعبة واحلكم عليها 
ب�صييكل �صليم، واملهييم حالًيا اأننييا اقرتبنا خطوة 
موؤثرة من حتقيييق لقب الدوري للمو�صم ال�صاد�س 
علييى التوايل، ولكن الزلنا مل نفييز باأي �صيء بعد 

وعلينا اأال نن�صى ذلك". 
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يبييدو اأن م�صتقبييل الظهييري االأمييين االإ�صباين هيكتييور بيلريين 
�صيكييون بعيييدا عيين ناديه احلييايل اآر�صنييال، ووفقييًا للتقارير 
الييواردة ميين ال�صحييف االإ�صبانية على وجييه اخل�صو�س اأكدت 
اأن نييادي بر�صلونيية ي�صتعييد ال�صتعييادة بيلريييين الييذي لعييب 
لفريييق بر�صلونيية لل�صباب قبل اأن ينتقييل اإىل اآر�صنال. ورغم اأن 
املييدرب لوي�ييس اإنريكي قد اأعلن رحيله عيين النادي الكتالوين 
بنهاييية املو�صم احلايل، اإال اأن ال�صكرتري الفني للنادي روبرت 
فرنانديييز بداأ بالفعل يف حميياوالت ا�صتعادة العب املدفعجية 
احلييايل والما�صيييا �صابقا. بالن�صبيية اإىل بيلريييين فاإنه 
مرتاح للعب حتت اإمرة معلمه الفرن�صي اآر�صن 
فينغيير، لكن االأمييور ت�صري بطريقيية �صيئة 
والهزائييم الثقيليية قييد تعجييل برحيييل 
نهاييية  مييع  املخ�ييرشم  املييدرب 
املوم�ييس ولذا فيياإن العديد من 
الاعبن قد يرحلون وعلى 
لكيين  بيلريييين.  راأ�صهييم 
احل�صول على خدمات 
يكييون  ليين  بيلريييين 
بالييورود  مفرو�صييا 
فبح�صييب تقارييير قادمة 
من اإجنلرتا، ي�صغط املدرب 
اإدارة  علييى  بيييب غوارديييوال 
ناديه مان�ص�صييرت �صيتي من اأجل 
التقييدم يف �صبيياق الظفر باملوهوب 
�صاحب الييي21 عاما. بخاف بر�صلونة 
بايييرن ميوينييخ  نييادي  و�صيتييي، يرغييب 
االأملاين يف التعاقد مع العب منتخب اإ�صبانيا 
لل�صبيياب، من اأجل تعوي�ييس فليب الم الذي يلعب 
مو�صمييه االأخري حاليا، وال ميكن تعوي�صه �صوى 
مبوهبة كبييرية للغاية، وبيلريين هييو االأف�صل 
علييى م�صتوى العييامل يف هذا املركييز من بن 

الاعبن ال�صاعدين.

اليوفنتوس يحكم قبضته على صدارة الكالتشيو بفوز قاتل على الميالن

ريال مدريد يستقبل بيتيس في البرنابيو وبرشلونة يواجه ديبورتيفو بمعنويات عالية

ي�صتقبييل ريييال مدريييد �صيفييه ريييال بيتي�ييس علييى ملعييب 
ال�صانتياغو برنابيو �صميين مناف�صات اال�صبوع ال�صي27 من 
الدوري اال�صباين لكرة القدم، فيما يرحل بر�صلونة اىل ملعب 
الريازور ملواجهة ا�صحاب الييدار ديبورتيفو الكارونيا يف 
اإطييا اجلولة ذاتهييا. الفريييق امللكي يدخل املبيياراة بطموح 
الفييوز ميين اجييل ا�صتعييادة �صييدارة الليغييا، بعدمييا احتلها 
بر�صلونة موؤقتًا، حيث يعول مدرب الفريق زين الدين زيدان 
علييى كر�صتيانو رونالدو وغاريييث بيل من اجل تكرار الفوز 
العري�ييس ذهابييًا حيين تغلب الفريييق امللكي ب�صتيية اهداف 

لهييدف واحييد. و�صتكون املبيياراة فر�صة للريييال كي يغادر 
دواميية النتائييج املتذبذبة، والعييودة اىل امل�صييار ال�صحيح، 
وبالتاأكيييد فان الفوز على نابييويل يف دوري اأبطال اوروبا 
قييد ي�صهم يف تعزيز معنويات العبييو املرينغي قبل موجهة 

بيتي�س.
و�صيحيياول بيتي�ييس حتقيييق نتيجيية ايجابييية يف املبيياراة 
واخلروج بالتعادل علييى اقل تقدير من اجل حت�صن موقفه 
يف �صليين ترتيب الليغييا، فالفريق االندل�صييي يعاين من �صوء 

النتائج ويحتل املركز الي14 بر�صيد 28 نقطة.
ال�صانتياغييو برينابيييو �صيكون جاهييزاً ال�صت�صافة املباراة 
وكل االمور على ما يرام بعد تلقيه اإنذاًرا كاذًبا اأثار الرعب 

داخييل اأ�صييوار ملعب ريييال مدريييد. واأكدت �صحيفيية "اآ�س" 
االإ�صبانييية اأن "طرًدا جمهواًل و�صل من اإيطاليا اإىل امللعب، 
ورغم اجتيازه املا�صح ال�صوئي اإال اأن اجلهات االأمنية �صكت 
يف اأمييره واأطلقييت اإنييذاراً ب�صببه". وقررت اجلهييات االأمنية 
يف ملعييب �صانتياجو برنابيييو ا�صتدعاء اجلهييات ال�رشطية 
املخت�صيية ميين اأجل البحييث يف اأميير الطرد املجهييول الذي 
اأثار ذعًرا داخييل امللعب ومن تواجدوا بداخله. ويف اجلانب 
االخيير، يدخييل بر�صلونيية مواجهيية ديبورتيفييو الكرونيييا، 
مبعنويات كبرية بعد انت�صاره التاريخي على باري�س �صان 
جريمييان ب�صتة اهييداف لهدف يف اياب ثميين نهائي دوري 
ابطييال اوروبييا، فالفريييق الكتلييوين متعط�ييس لانت�صارات 

حمليًا وقاريًا. ومير "البلوغرانا" بفرتة مثالية بعدما حقق 
6 انت�صييارات متتالية يف الليغييا، كان اخرها امام �صيلتا 
فيغييو، حيث انتهت املبيياراة بخما�صية بي�صيياء للكتان، اذ 
اليوجد �صيء يعكر �صفو جو البلوغرانا يف هذه االيام، نظراً 
ال�صتقييرار النتائج وموا�صليية االنت�صارات. فيمييا �صيحاول 
ديبورتيفييو ان يتعلييم من خطيياأه يف املو�صم املا�صي، حن 
تلقييى ثمانييية اهييداف كامليية من الفريييق الكتلييوين، حيث 
ميين املرجييح ان يتكتييل فريق الديبييور يف مناطييق الدفاع 
واالعتماد علييى الهجمات املرتدة من اجل اخلروج باف�صل 
نتيجة ممكنيية يف املباراة. ويحتل ديبورتيفو املركز الي16 

بر�صيد 24 نقطة.

اليجري يفتح أبواب الرحيل 
عن اليوفنتوس

بداية موفقة للجزيري في إنديان ويلز للتنس

سان جيرمان يبحث عن خليفة إيمري

 قييدم مالييك اجلزيييري مبيياراة قوييية ومميزة 
وكبييرية �صييد الفرن�صي ماهييوت امل�صنف 54 
عامليييا ميين جميع النواحييي ،واأ�صتحييق الفوز 
بالنهاييية مبجموعتيين بواقييع 3-6 و6-2 
،بعد �صاعة و28 دقيقة من اللعب جتاوز النجم 
العربييي التون�صي مالييك اجلزيري عقبة نظريه 
مبجموعتيين  ماهييوت  نيكوال�ييس  الفرن�صييي 
متتاليتيين ، يف املبيياراة القوييية التي اأقيمت 
بينهما �صمن مناف�صات الدور االأول من بطولة 
اإنديان ويلز االأمريكية املفتوحة للتن�س. وقدم 
مالك اجلزيييري مباراة قوييية ومميزة وكبرية 
�صييد الفرن�صي ماهييوت امل�صنييف 54 عامليا 

من جميع النواحي ،واأ�صتحييق الفوز بالنهاية 
مبجموعتيين بواقييع 3-6 و2-6 ،بعد �صاعة 
و28 دقيقيية ميين اللعييب. ليتاأهييل التون�صييي 
اجلزيييري اإىل الدور الثاين ميين بطولة اإنديان 
ويلييز االأمريكييية ) بطوليية االأ�صاتييذة 1000 
نقطيية ( وي�رشب موعدا مع االإ�صباين مار�صال 
جرانوالرز امل�صنف الي36 عامليًا اليوم االأحد. 
واأبدى مالك اجلزيري �صعادته الغامرة بالفوز 
وبالطريقيية الرائعيية التي لعييب واأ�صتطاع من 
خالهييا ك�صب الفرن�صي ماهييوت مبجموعتن 
متتاليتيين ،موؤكييدا باأن بدايتييه كانت عظيمة 
يف بطوليية اإنديييان ويلز وي�صعييى لاأف�صل يف 

املباراة املقبلة �صد االإ�صباين جرانوالرز. 
النجم العربي التون�صي امل�صنف الي53 
عامليييا ، �صبييق له مواجهيية جرانوالرز 
جارو�ييس  روالن  ،يف  مواجهتيين  يف 
عييام 2012 وممفي�س 2016 ،وخ�رش 
فر�صيية  املباراتن،و�صتكييون  يف 
�صانحة للجزيييري للثاأر �صد مناف�صه 
االإ�صبيياين. وي�صعييى مالييك اجلزيييري 

للفييوز على جرانوالرز والدخول بقوة 
مييرة اأخييرى لقائميية اأف�صييل 50 

العييب يف العامل كمييا كان 
بال�صابق.

الدوري اإلنجليزي الممتاز

الدوري اإلسباني الدرجة األولى

A الدوري اإليطالي الدرجة
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ذكرت تقارييير �صحفية، اأن االإيطايل ما�صيميليانو 
األيجييري، مدرب يوفنتو�س، دخل قائمة املر�صحن 
خلافيية االإ�صباين اأوناي اإميري، يف تدريب باري�س 
�صان جريمان الفرن�صي.  واأحدثت الهزمية املدوية 
لباري�س �صان جريمييان )6-1( اأمام بر�صلونة يف 
دوري االأبطييال، زلييزااًل بالنييادي الفرن�صييي، وقييد 

يكون املدرب االإ�صباين، اأول �صحايا هذا الزلزال. 
وقالت �صحيفة "ليكيييب" الفرن�صية، اإن "األيجري، 
ومعه االأرجنتيني دييجو �صيميوين، مدرب اأتليتكو 
مدريييد، اأ�صبحا علييى راأ�س القائميية املطلوبة، يف 

النادي الباري�صي".
وال يييزال األيجييري، مرتبًطييا بعقد مييع يوفنتو�س، 
حتييى �صيف العييام املقبل، وال يوجييد يف تعاقده 
اأي �ييرشط جزائييي. اأمييا �صيميييوين، فيمتلييك �رشًطا 

جزائًيييا قيمته 50 مليون يييورو، تتيح له الرحيل، 
عن الفريق، وقتما يرغب.

يذكيير اأن اأونيياي اإميري، مييدرب اإ�صبيلييية ال�صابق، 
تييوىل تدريب �صييان جريمان هذا املو�صييم، لكنه مل 
ا  يكيين على م�صتوى الطموحات، حيث يقدم عرو�صً
مهتزة بالدوري املحلي، باالإ�صافة لتوديع دوري 

االأبطال بف�صيحة مدوية.
نييادي  اأن  اإجنليزييية،  �صحفييية  تقارييير  وذكييرت 
باري�ييس �صييان جريمييان الفرن�صييي، ي�صعييى الإغراء 
اآر�صيين فينجر، املدييير الفني لفريييق اأر�صنال، من 

اأجل تويل تدريب فريق عا�صمة النور.
"اإدارة  �صيين" االإجنليزييية:  "ذا  وقالييت �صحيفيية 
باري�ييس �صييان جريمان تفكيير يف حماوليية اأخرية 
الإقناع اآر�صيين فينجر لتويل تدريييب الفريق خلًفا 

اأونيياي  لاإ�صبيياين 
اإميري".

ال�صحيفيية:  واأ�صافييت 
"وظيفيية اأونيياي اإميييري 

باتت مهييددة يف باري�س، 
بعييد اخلييروج املهيين ميين 

دوري اأبطييال اأوروبييا بعييد 
اأمييام  ب�صدا�صييية  الهزمييية 
بر�صلونيية". وتابعييت: "نا�رش 

اخلليفي كان من معجبي فينجر، 
وحيياول  الطويييل  املييدى  علييى 
التعاقييد معه يف املا�صييي، اإال اأن 
املدرب الفرن�صييي رف�س كل هذه 

املحاوالت النتمائه للجانرز".

ذكييرت تقارييير �صحفية اإجنليزييية، اأن ما�صيمليانو األيجييري، املدير الفني 
لفريييق يوفنتو�ييس االإيطييايل، منييح اإدارة اآر�صنييال مهليية حمييددة واأخرية 
الإمتييام عملية التعاقييد معه، خلافة الفرن�صي اآر�صيين فينجر. وينتهي عقد 

مييع  اآر�صنال، مع نهاية املو�صم احلايل، اإال اأنه مل يجدد فينجيير 
االآن  و�صييط تكهنييات كبييرية برحيلييه بعييد نتائج حتييى 

يييق  لفر ملخيبيية ا هييذا املو�صييم. وقالت ا
"ديلييي  �صحيفيية 
االإجنليزييية،  �صتييار" 
اإدارة  منييح  "األيجييري  اإن 
حل�صييم  اأ�صابيييع   3 اجلانييرز 
واأ�صافييت  ب�صاأنييه".  قرارهييا 
ي�صغييط  "يوفنتو�ييس  ال�صحيفيية: 
لاإبقاء علييى األيجري �صاحب الي49 
عاًمييا، الذي ينهي عقييده يف �صيف 
املو�صييم املقبل، وذلييك عرب تقدمي 
عقد جديد لييه". وتابعت: "فينجر 
�صييواء  بعييد  قييراره  يح�صييم  مل 
بالبقاء اأو الرحيل، وهو ما يربك 
ح�صابييات اإدارة اجلانييرز يف ترتيباتهييا 
الإيجيياد خليفة له وخا�صة األيجييري". واأمتت: 
"األيجييري اأبييدى عييدم ا�صتعييداده لانتظار فرتة 
اأطييول من ذلك ملعرفة قرار اآر�صنال، خا�صة يف ظل 
امتاكييه لعرو�س اأخييرى". ووفقًا لتوتييو يويف، فاأن 
اآر�صيين فينغر مييدرب اآر�صنييال، يعي�س تهديييداً خطرياً 

يظهر للمرة االأوىل يف م�صريته مع النادي اللندين. 
حيييث ذكيير اأن ما�صيميليانو األيغري مييدرب يوفنتو�س 
واملر�صييح االأول خلافيية الفرن�صييي العجييوز �صيح�صييم 
م�صتقبله مع ناديييه بنهاية مار�س احلايل. االأمر الذي 
يعنييي اأن م�صري فينغر وما اإذا كان يويف �صيبحث عن 

مدرب جديد، يتوقفان على نهاية ال�صهر احلايل.

بغداد - محمد خليل

صراع ثالثي لخطف بيليرين


