
و�ص��ل النج��م الربازيل��ي نيم��ار لهدف��ه رق��م 
100 مع بر�ص��لونة، ليوا�صل م�صل�صل جناحات 
الربازيلي��ن م��ع البالوغران��ا منذ ع��ام 1962 
)اجلورن��ال(  و�ص��تتطرق  ه��ذا.  يومن��ا  واىل 
الأف�ص��ل 10 العب��ن برازيلين ارت��دوا قمي�ص 
اإيفاري�ص��تو  التاأري��خ.  م��ر  عل��ى  البالوغران��ا 
جن��م  | اأول   1962  -  1957 | ما�ص��يدو  دي 
برازيل��ي ناجح مع بر�ص��لونة بع��د جمموعة من 
االأ�صماء التي مل تنجح يف الظهور ب�صورة جيدة 
بقمي�ص البالوجرانا. بعد و�صوله من فالمنجو، 
متكن من ت�ص��جيل 173 هدًفا بقمي�ص الرب�ص��ا، 
ويبقى اأ�ص��هر اأهدافه ذلك الذي �ص��جل يف مرمى 
ري��ال مدري��د يف دوري اأبط��ال اأوروبا وت�ص��بب 
يف اأول اإق�ص��اء للفري��ق امللك��ي من امُل�ص��ابقة. 
حقق لقًب��ا لكاأ�ص ملك اإ�ص��بانيا ولقبن للدوري 
االإ�ص��باين قب��ل اأن ينتق��ل لريال مدري��د. ماريو 
مارينيو | 1974 - 1976 | و�ص��ل لرب�ص��لونة 
بعد اأن حمل �ص��ار القي��ادة يف مونديال 1974 
م��ع الربازيل وُت��وج باللقب معه. ُمدافع �ص��لب 
ت��رك ب�ص��مته مع بر�ص��لونة رغم اأنه مل يوا�ص��ل 

رفقته �ص��وى ل�ص��نتن خا�ص فيهما 37 ُمباراة 
و�ص��جل فيهم��ا 6 اأه��داف، ليبق��ى اإىل ال�ص��اعة 
من ب��ن اأف�ص��ل الربازيلين يف تاري��خ النادي 
الكتلوين. روماريو دا �ص��يلفا | 1993 - 1995 
| من ين�صى ذلك الهّداف الفذ الذي ع�صق متزيق 
ال�ص��باك اأينما حل وارحتل، رغم اأن حياته بعيًدا 
عن امل�ص��تطيل االأخ���ر اأثرت عليه كث��ًرا. بعد 
و�ص��وله للفري��ق الكتل��وين، وع��د بت�ص��جيل 30 
ه��دٍف، وذل��ك ما ح�ص��ل بالفع��ل، لُيحق��ق لقب 
الدوري االإ�صباين مع بر�صلونة �صنة 1994، قبل 

اأن ينتقل لفالمنجو الربازيلي �صنة 1995.
و�ص��ل   |  1996-1999  | �ص��يلفا  جيوف��اين 
كان��ت  وق��ت  يف  لرب�ص��لونة  �ص��يلفا  جيوف��اين 
النا���ص تقارن��ه فيه��ا ببيليه، لكن��ه يف النهاية 
مل ي�ص��ل لتلك التطلع��ات، رغم اأنه اأف��اد الفريق 
كثًرا وكان حا�ص��ًما يف الدوري االإ�صباين مو�صم 
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ُمباراة، وفاز معه بخم�صة األقاب كاملة.
رونال��دو نازاري��و | 1997-1996 | جترب��ة 
ق�ص��رة ج��ًدا، لكنها طبع��ت تاريخ الرب�ص��ا اإىل 

االأبد. الالعب الذي و�ص��ل لرب�ص��لونة قادًما من 
بي اإ�ص يف اآيندهوفن ب�صم على مو�صم تاريخي 
�صجل فيه 47 هدًفا ر�صمًيا، قبل اأن ينتقل لالإنرت 

ب�صبب م�ص��اكل يف مفاو�ص��ات جتديد عقده مع 
الن��ادي. ريفال��دو | 2002-1997 | ظاه��رة 
اأخ��رى متكن بر�ص��لونة من ح�ص��م التعاقد معها 

يف ال�ص��اعات االأخرة من املركاتو، وذلك بعد 
اأن دفع ال���رط اجلزائي لديبورتيفو الكورونيا. 
�صوالت وجوالت كثرة مع بر�صلونة، والنتيجة: 
130 هدًفا يف 234 ُمباراة و4 األقاب ر�ص��مية 
م��ع الرب�ص��ا. رونالديني��و جاوت�ص��و | -2003
2008 | العب ترك ب�صمته يف تاريخ بر�صلونة 
اإىل االأب��د، وكان النج��م االأول يف بداي��ة احلقبة 
الذهبية للنادي الكتلوين. التعاقد معه كان رمبا 
اأف�صل خيار قام به الرب�صا يف تاريخه، فما قام 
به داخل مالعب كرة القدم جعل �ص��عبية النادي 
ترتف��ع كث��ًرا يف تل��ك الف��رتة. كّل��ف بر�ص��لونة 
27 ملي��ون يورو، لكنه اأنهى جفاف 5 موا�ص��م 
من دون األق��اب وفاز بلقبن للدوري االإ�ص��باين 
وبدوري اأبطال اأوروبا �ص��نة 2006. ماك�ص��ويل 
لي�ص��د  االإن��رت  م��ن  | و�ص��ل   2009-2012 |
حاجيات جوارديوال الهجومية يف مركز الظهر 
االأي���ر، ومقارنة مبا ُدفع م��ن اأجله )4 مالين 
يورو(، قّدم ماك�ص��ويل م�ص��تويات جيدة و�صاعد 
الفريق على حتقيق 6 األقاب. خا�ص 89 مباراة 
و�ص��جل هدفن، قبل اأن اأن يرحل لباري�ص �ص��ان 

جرم��ان. داين األفي���ص | 2008 – 2016 
| الع��ب اآخ��ر كتب ا�ص��مه باأحرف من ذهب يف 
تاري��خ بر�ص��لونة. اأحد اأف�ص��ل االأظه��رة الُيمنى 
الت��ي لعب��ت يف النادي، وذلك بعد اأن ا�ص��تقطبه 
الفري��ق م��ن اإ�ص��بيلية مقاب��ل مبل��غ يف��وق 30 
ملي��ون ي��ورو، والق��رار كان �ص��ائًبا. حق��ق كل 
االألق��اب املمكن��ة مع الفري��ق وّقدم م�ص��تويات 
هجومية جعلته اأف�ص��ل ممرر حا�صم ليوفنتو�ص. 
�ص��اءت  وعالقت��ه  املالع��ب،  خ��ارج  ُم�ص��اك�ص 
بالن��ادي يف ال�ص��نوات االأخرة، لكن��ه دائًما ما 
قدم االإ�ص��افة داخل اأر�ص��ية امليدان. حقق 23 
لقًب��ا، قب��ل اأن يرح��ل للي��ويف جماًن��ا. نيمار دا 
�ص��يلفا | 2013 – الي��وم | يف مو�ص��مه الراب��ع 
مع بر�ص��لونة، ُيظه��ر نيمار يوًما بع��د االآخر اأنه 
جاهز حلمل امل�ص��عل من ليونيل مي�ص��ي وقيادة 
الفري��ق نحو حقب��ة ذهبية جديدة. نيمار �ص��جل 
لت��وه هدفه ال�100 مع الن��ادي الكتلوين، وكان 
حا�ص��ًما قبل اأي��ام قليلة يف الع��ودة التاريخية 
اأمام باري�ص �ص��ان جرمان، كم��ا اأنه لعب دوًرا 

حمورًيا يف دوري اأبطال اأوروبا �صنة 2015.
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باي��رن  يوا�ص��ل  اأن  ليفاندوف�ص��كي  روب��رت  يري��د 
التع��ر، يف  وتف��ادي  واال�ص��تمتاع  الف��وز  ميوني��خ 
طريقهم للتتويج بلقب الدوري االأملاين اخلام�ص على 
الت��وايل. واأح��رز البولن��دي الدويل هاتري��ك يف فوز 
بايرن على اأوج�ص��بورج ب�صدا�صية نظيفة يوم ال�صبت، 
ليحاف��ظ الباف��اري على فارق ال���13 نقطة مع 
الو�ص��يف اليبزي��ج. وتظهر �ص��يطرة وهيمنة 
باي��رن ميوني��خ ع��دم وج��ود اأي تباط��وء 
اأو تراج��ع، عل��ى الرغ��م م��ن اأن الفريق مع 
بي��ب جواردي��وال كان يع��اين يف املراحل 
االأخرة من البوند�صليجا ودوري االأبطال. 
اأن  اأهمي��ة  م��دى  ليفاندوف�ص��كي  وك�ص��ف 
يوا�ص��ل الفري��ق البافاري املوا�ص��لة على 
نف�ص املن��وال. وقال ليفاندوف�ص��كي ملوقع 
البوند�ص��ليجا الر�ص��مي: "لق��د اأظهرن��ا اأنن��ا 
ا�ص��تمتعنا كث��را كفريق. كان م��ن املهم اأن 
نظه��ر اأننا يف م�ص��توى جيد عقب انتهاء فرتة 
التوق��ف الدويل �ص��واء كان هذا يف الدوري اأو 
دوري االأبط��ال". واأكمل ليفاندوف�ص��كي "اأنا 
�ص��عيد للغاي��ة، نحن نعلم م��اذا يعني اللعب 
يف البوند�ص��ليجا حتى لو كنا مت�ص��درين 
بف��ارق 13 نقطة، علين��ا اأن نقدم كل ما 
لدين��ا يف الدوري حت��ى اإذا كنا متقدمن 
يف املب��اراة بهدف��ن اأو ثالث��ة، تلك هي 
الطريقة الوحيدة لن�صبح على القمة حتى 
نهاية املو�ص��م". ويحل��ق الفريق البافاري، 
يف �ص��دارة البوند�ص��ليجا، بفارق 13 نقطة 
ع��ن اأقرب مالحقيه اليبزي��ج، اإذ ميلك بايرن 
ميوني��خ 65 نقطة، بينما ميل��ك اليبزيج 52 

نقطة فقط.

يح��اول ن��ادي ري��ال مدري��د التعاق��د م��ع حار���ص 
مرم��ى كب��ر خ��الل ال�ص��يف املقب��ل، للحل��ول حمل 
الكو�ص��تاريكي كيلور نافا�ص.  الكثر من االأنباء ت�صر 

اإىل اأن واح��دا م��ن اأهم االأ�ص��ماء املطروح��ة يف طاولة 
ريال مدريد هو االإيط��ايل جانلويجي دوناروما حامي 
عرين اي �ص��ي ميالن و�ص��احب ال�18 عام��ا. لكن هذه 
الرغب��ة من قبل االإدارة يواجهها رف�ص من كري�ص��تيانو 

رونال��دو ال��ذي طال��ب باالبتعاد ع��ن دوناروما ون�ص��ح 
م�ص��وؤويل النادي امللكي بالتفكر مرارا وتكرارا قبل االإقدام 

عل��ى هذه اخلطوة. وكي��ل االأعمال الذي ميث��ل دوناروما، هو 
االإيط��ايل املعروف مينو رايوال، فيما ميثل رونالدو �ص��ديقه 

الربتغايل خورخي مينديز. بع�ص التقارير ت�ص��ر اإىل اأن العداء 
ال�صخ�ص��ي الكبر بن الوكيلن هو ال�ص��بب يف ن�صحية رونالدو 

"الغريب��ة". يف ح��ال اقتنعت اإدارة الن��ادي امللكي بوجهة نظر 
رونالدو فاإنها �ص��رتكز اأكر على حار�ص مان�ص�ص��رت يونايتد ديفيد 
دي خي��ا ال��ذي كان عل��ى بعد حلظات م��ن الق��دوم اإىل مدريد عام 
2015 قبل اأن تتوقف ال�صفقة ب�صبب خطاأ اإداري. وتقول التقارير 
القادم��ة من بريطاني��ا اإىل اأن جوزيه مورينيو يع��د العدة لرحيل 
دي خيا خالل ال�صيف املقبل، ولديه قائمة ببدالئه على راأ�صهما: 
دوناروما، اأو ال�صلوفيني �صمر هاندانوفيت�ص حار�ص اإنرتميالنو. 
ويجذب دوناروما اهتمام العديد من االندية االوروبية الكبرة، 
وعلى راأ�صها ريال مدريد وبر�صلونة وت�صيل�صي واليوفنتو�ص، اإذ 
من املرجح ان تبلغ �ص��فقة انتقال دوناروما مايقارب 100 

مليون يورو.

نيمار يصل إلى هدفه الـ100 ويكمل نجاحات أبناء السامبا مع برشلونة

إنجاز تأريخي ينتظر كومان في مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون اليوم
ي�ص��عى الهولن��دي رونال��د كوم��ان، املدير 
الفني الإيفرت��ون، لتحقيق اإجن��از تاريخي 
معق��ل  "اأولدتراف��ورد"  اأر���ص  عل��ى 
ال�ص��ياطن احلم��ر، لكن ذل��ك يتطلب 
ك�ر اأف�ص��لية كا�ص��حة ملان�ص�ص��رت 
يونايت��د.  فامل��درب، ال��ذي خ���ر 
فريق��ه ديربي املر�صي�ص��ايد اأمام 
ليفربول بنتيجة 3-1 يوم ال�ص��بت 
املا�ص��ي، ياأمل يف ت�ص��ميد جراحه 
بالفوز على يونايت��د، اليوم الثالثاء، 
�ص��من اجلولة 31، للحف��اظ على اآمال 
املناف�ص��ة عل��ى املقاع��د االأوروبية يف 

املو�صم املقبل.

 ويحتل الفريق االأزرق املركز ال�ص��ابع بر�ص��يد 50 نقطة، 
خلف اأر�ص��نال، �ص��احب املركز ال�ص��اد�ص، بنقطة واحدة، 
اأي اأن��ه اأمام فر�ص��ة للتقدم يف ج��دول الرتتيب، لكن ذلك 
�ص��يكون ب�ص��كل موؤقت، الأن الفريق اللندين لعب مباراتن 
اأق��ل.  وبخالف النق��اط الثالث، فاإن كومان، الذي اأ�ص��قط 
مان�ص�صرت �صيتي برباعية هذا املو�صم، يريد اأن ي�صبح اأول 
مدي��ر فن��ي يف تاريخ ال��دوري االإجنليزي يف��وز 3 مرات 
متالية على ملعب "اأولدترافورد".  و�ص��بق لكومان اأن زار 
"م���رح االأحالم" مرتن من قبل يف الدوري االإجنليزي 
م��ع فريقه ال�ص��ابق �ص��اوثهامبتون، ح�ص��مهما ل�ص��احله.  
وق��اد كومان، �ص��اوثهامبتون للف��وز خارج اأر�ص��ه على 
مان�ص�ص��رت يونايت��د به��دف يف اجلول��ة 21 م��ن مو�ص��م 
2015-2014، قب��ل اأن يك��رر االأمر نف�ص��ه، وبالنتيجة 

ذاتها يف اجلولة 23 من املو�صم التايل.  واإذا كان كومان 
ف�ص��ل يف اإنهاء عقدة اإيفرت��ون يف الفوز على ملعب اجلار 
ليفربول، وامل�صتمرة منذ 1999، فاإن املدير الفني يواجه 
عقدة اأخرى اأقوى اليوم.  وميلك مان�ص�ص��رت يونايتد �صجال 
تاريخيا رائعا يف مواجهاته مع اإيفرتون، حيث فاز عليه 
يف 33 مرة بالدوري، وهو ثاين اأكرب عدد من االنت�صارات 
لفري��ق عل��ى اآخر يف تاري��خ امل�ص��ابقة، علما ب��اأن الرقم 
القيا�صي )34 مرة( من هذا النوع م�صجل با�صم ال�صياطن 
احلمر اأي�صا على ح�صاب اأ�صتون فيال، الذي هبط اإىل دوري 
الدرجة االأوىل.  االأرقام تعني اأن مان�ص�صرت يونايتد بفوزه 
اليوم �ص��يعادل رقمه القيا�صي ل�ص��حيته املف�صلة.  وعلى 
"اأولدتراف��ورد"، خ���ر يونايتد م��رة واحدة فقط يف اآخر 
23 مواجه��ة جمع��ت الفريقن، حيث ف��از ب�18 مباراة، 

وتع��ادل 4، وجاء ال�ص��قوط الوحيد يف دي�ص��مرب/ كانون 
االأول عام 2013. ورغم اأن مان�ص�ص��رت يونايتد مل ي�ص��تعد 
بريق��ه املتوقع يف الدوري حت��ت قيادة الربتغايل جوزيه 
مورينيو، اإال اأن املدير الفني يحتفظ باأرقام خا�ص��ة.  ومل 
يخ�ر مورينيو اأي مباراة يف الدوري منذ 19 لقاء، وهي 
اأطول �صل�ص��لة لتفادي الهزائم بالن�صبة للمدرب الربتغايل 
من��ذ اأكتوب��ر/ ت�ري��ن االأول 2015، عندم��ا �ص��مد 40 
مب��اراة متتالي��ة.  لكن ميكن القول اإن هذه ال�صل�ص��لة رمبا 
تك��ون خادعة، الأن التعادل ي�ص��يطر على نتائ��ج الفريق، 
ولي���ص الف��وز، حيث تعادل مان يونايت��د 8 مرات يف 15 
مباراة خا�ص��ها على اأر�ص��ه، مقابل 6 انت�ص��ارات، وهي 
املرة االأوىل منذ مو�ص��م 1981-1980 التي يحقق فيها 

هذا العدد من التعادالت على اأر�صه يف مو�صم واحد.

رونالدو يحذر ريال مدريد 
من ضم دوناروما

NBAناجتس يضع حدًا لهزائمه في الـ

فيدرر يتقدم في التصنيف العالمي بعد لقب ميامي

نقط��ة   29 جالين��اري  دانيل��و  اأح��رز 
لي�ص��اعد دنف��ر ناجت���ص على و�ص��ع حد 
ل�3 هزائ��م متتالية، وتقلي���ص الفارق مع 
بورتالن��د تري��ل بلي��زرز اإىل مبارات��ن يف 
ال���راع على املركز الثامن بالق�ص��م الغربي 
يف دوري ك��رة ال�ص��لة االأمريك��ي للمحرتف��ن. 
ومنح��ت رميتان حرتان م��ن جمال موراي قبل 
9.5 ثاني��ة عل��ى النهاي��ة الف��وز لدنف��ر، واأنهى 
نيكوال يوكيت�ص اللقاء م�ص��جال 19 نقطة، وا�صتحوذ 
عل��ى 10 كرات مرتدة ل�ص��الح ناجت���ص، بينما اأحرز 
22 نقط��ة م��ع هي��ت. و�ص��جل  ج��وران دراجيت���ص 
جيم��ي باتلر 25 م��ن نقاطه 39 يف الن�ص��ف االأول 

م��ن اللق��اء، ليقود �ص��يكاجو بولز للف��وز 117-110 
على ني��و اأورليانز بليكانز، وحتقيق االنت�ص��ار الرابع 
عل��ى الت��وايل. ويحتل بولز املركز ال�ص��ابع يف الق�ص��م 
ال�رقي، متقدما مبباراة على اإنديانا بي�رز وميامي 
هيت. وف��از �ص��ان اأنطونيو �ص��برز 103-109 على 
يوتا جاز بف�صل 25 نقطة من كواهي ليونارد،، بينما 
و�ص��ل بو�ص��طن �ص��يلتيك�ص اإىل 50 فوزا الأول مرة يف 
6 موا�ص��م بع��د اأن هزم نيوي��ورك نيك�ص 110-94، 
ليحافظ على تفوقه ال�ص��ئيل عل��ى كليفالند كافالرز 
يف �ص��دارة الق�ص��م ال�رقي. ووا�صل را�ص��ل و�صتربوك 
�ص��انع لع��ب اأوكالهوما �ص��يتي ثاندر تاألق��ه، وحقق 
3 اأرق��ام مزدوج��ة للم��رة 40 ه��ذا املو�ص��م يف فوز 

فريقه 101-113 على ت�ص��ارلوت هورنت�ص. و�صجل 
و�ص��تربوك 40 نقطة وا�ص��تحوذ على 13 ك��رة مرتدة 

عل��ى ومرر 10 كرات حا�صمة، لي�صبح 
بعد مرة واح��دة من معادلة 

اأو�ص��كار روبرت�ص��ون  رق��م 
مو�ص��م  يف  القيا�ص��ي 

واأح��رز   .1961-1962
نقط��ة   13 بارن��ز  هاري�ص��ون 

متتالي��ة يف الربع االأخ��ر، واأنهى 
اللقاء م�صجال 31 نقطة ليفوز داال�ص 

مافريك�ص 105-109 على ميلووكي 
باك�ص وي�صع حدا الأربع هزائم متتالية.

الدوري االنكليزي الممتاز
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مفكرة
    الجورنال 

تق��دم الع��ب التن���ص ال�ص��وي�ري املخ���رم، روجيه 
فيدري��ر، للمركز الرابع يف الت�ص��نيف العاملي اجلديد 
للرج��ال ال�ص��ادر، ام���ص االإثن��ن، عن رابط��ة التن�ص 
ميام��ي  بطول��ة  بلق��ب  تتويج��ه  بع��د  للمحرتف��ن، 
لالأ�صاتذة على ح�ص��اب االإ�صباين رافائيل نادال، الذي 
�ص��عد ب��دوره للمرك��ز اخلام���ص. ويف غياب مت�ص��در 
الت�صنيف الربيطاين اآندي موراي، وو�صيفه ال�ربي 
نوف��اك ديوكوفيت�ص، لالإ�ص��ابة، عاد فيدري��ر للتاألق 
جمددا ليح�ص��د ثال��ث األقابه هذا العام بعد اأ�ص��رتاليا 
املفتوح��ة واإنديان ويلز، لي�ص��يف اللقب رقم 91 يف 
م�ص��واره االح��رتايف ع��ن عم��ر 35 عاما. اأم��ا نادال، 
ف�ص��عد هو االآخر مركزين ليحل خام�ص��ا، ولكنه ف�صل 
يف الفوز على "املاي�ص��رتو" يف ثالث مواجهة بينهما 
هذا العام، وخ�ر اأي�ص��ا ثاين نهائي له بعد اأ�صرتاليا. 

تبادل الالعبان الثناء بع��د بطولة ميامي، حيث قال 
نادال، خالل مرا�ص��م ت�ص��ليم جوائز املباراة النهائية 
للبطولة االأمريكية، "اأهنئ روجيه وفريقه، اإنه مذهل، 
هو من اأف�صل العبي التن�ص العائدين )بعد غياب( يف 
التاري��خ، اأنا �ص��عيد من اأجل��ك". وخ�ر ن��ادال، الذي 
اأخف��ق يف اإيق��اف تقدم في��درر وتفوقه علي��ه، بطولة 
ميام��ي للم��رة اخلام�ص��ة يف تاريخ��ه، بع��د اأن ف�ص��ل 
يف حتقي��ق اللق��ب اأع��وام 2005 و2008 و2011 
و2014، واأ�ص��اف ن��ادال مازح��ا: "دائم��ا اأح�ص��ل 
هن��ا على الكاأ���ص ال�ص��غرة". من جانب��ه، رد فيدرر 
على ثن��اء نادال علي��ه باإطراء مماث��ل، وقال موجها 
حديثه لالعب االإ�صباين "اأهنئك على عودتك يا رافا"، 
يف اإ�ص��ارة اإىل ع��ودة نادال اإىل املالع��ب مرة اأخرى، 
بع��د توقفه عن اللعب يف االأ�ص��هر االأخ��رة من العام 

املا�صي. واأ�ص��اف "اأتذكر اأن كل �صيء بداأ 
بالن�صبة لنا من هنا يف 2004، ومنذ ذلك 
احلن لعبن��ا مباريات قوية". وا�ص��تطرد 
فيدرر، الذي واجه نادال للمرة االأوىل يف 

لق��د ميام��ي ع��ام 2004،  "
واالآن  �ص��غرا  كن��ت 
عمالق��ا  اأ�ص��بحت 

وقويا، اأ�ص��تمتع دائما 
اأمام��ك".  باللع��ب 
امل�ص��نف  واختت��م 

االأول عامليا �ص��ابقا، 
اأن��ك  ل��ك  قل��ت   2005 "يف  قائ��ال 
اأن��ك  اأعتق��د  اأزال  �ص��تفوز به��ا وال 

�صتفوز بها".

ليفاندوفسكي يضع شرطًا لفوز 
البايرن بالبوندسليغا


