
بالرغم من خو�س يوفنتو�س لقائه يف اجلولة 
قب��ل الأخ��رة م��ن الكالت�شي��و اأم��ام كروتوين، 
الن��ادي  يف  اجلمي��ع  اأع��ن  اإل  الأح��د،  الي��وم 
بينتج��ودي  ملعب��ي  اإىل  �شتتوج��ه  الإيط��ايل 
مبدين��ة فرون��ا و�شان باول��و مبدين��ة نابويل 
م�ش��اء ال�شب��ت لإمكانية تتويج ال�شي��دة العجوز 
ر�شمي��ًا باللق��ب دون النتظ��ار لنتيج��ة لق��اء 
كروت��وين اليوم. ف��وز يوفنتو�س عل��ى كروتوين 
�شيكون كافيًا ملنح الفريق البيانكونري اللقب 
ال�شاد�س على التوايل ر�شمًيا وا�شتحالة اللحاق 
ب��ه م��ن قبل روم��ا �شاح��ب املرك��ز الث��اين اأو 
ناب��ويل �شاحب املركز الثال��ث اإل اأن ذلك لي�س 
ال�شيناري��و الوحيد للتتويج. ويت�شدر يوفنتو�س 
البطول��ة بر�شي��د 85 نقط��ة فيما يحت��ل روما 
املرك��ز الثاين بر�شي��د 81 نقطة وياأتي نابويل 
ثالث��ًا بر�شيد 80 نقطة وذلك قبل جولتن فقط 
م��ن النهاية. وبالرغم م��ن اأن تتويج يوفنتو�س 
باللق��ب يبدو م�شاألة وقت يف ظل تبقي جولتن 
فق��ط على نهاية امل�شابقة، اإل اأن �رصاع املركز 
الثاين بن روما وناب��ويل �شيظل م�شتعاًل حتى 

النهاية يف حالة الفوز الأخر بلقائه اليوم وهو 
املرك��ز ال��ذي ي�شع��ى الفريقان لتحقيق��ه كونه 
يوؤه��ل مبا���رصة ل��دوري الأبط��ال دون خو�س 
اأي ت�شفي��ات متهيدي��ة. واأ�شب��ح الأرجنتين��ي 
جونزال��و هيجواي��ن، مهاج��م يوفنتو���س، على 
ُبعد 5 اأهداف من دخ��ول تاريخ البيانكونري، 
بعدما حقق العديد من الأرقام املميزة، يف اأول 
مو�ش��م له، م��ع ال�شيدة العجوز. وجن��ح الالعب، 
يف ت�شجي��ل 32 هدًفا ه��ذا املو�شم م��ع ال�شيدة 
العج��وز، يف خمتل��ف البط��ولت، ليع��ادل رقم 
الأ�شط��ورة األي�شاندرو دي��ل بيرو، بت�شجيل 32 
هدًف��ا مبختل��ف امل�شابق��ات يف مو�ش��م واح��د. 
كم��ا اأ�شب��ح املهاج��م الأرجنتين��ي، اأول لعب 
يف يوفنتو���س من��ذ مو�ش��م "2001-2002"، 
ي�شج��ل م��ا يزي��د ع��ن 22 هدًف��ا يف ال��دوري 
24 هدًف��ا حت��ى الآن، وه��و نف���س  بت�شجيل��ه 
الرق��م ال��ذي �شجله الفرن�ش��ي دافي��د تريزيجيه 
وقته��ا. وبات الالعب على بع��د 5 اأهداف فقط، 
م��ن دخ��ول تاري��خ البيانكون��ري، م��ن اأو�شع 
اأبواب��ه، بح�ش��ب ما اأك��دت �شحيف��ة "كوريري 

ديلو �شب��ورت" الإيطالية. واأ�ش��ارت ال�شحيفة، 
اإىل اأن "الرق��م القيا�شي اخلا�س بعدد الأهداف 
امل�شجلة مبو�شم واحد من قبل اأي لعب بتاريخ 

يوفنتو���س م�شجل با�شم فيليت�ش��ي بوريل )37 
هدًف��ا( مو�ش��م "1934-1933"، بواق��ع 32 
الأوروبي��ة".  بالبطول��ة  و5  بال��دوري،  هدًف��ا 

ويتبقى اأمام هيحواين، 3 مباريات هذا املو�شم، 
مبارات��ن بال��دوري املحل��ي، ونهائ��ي دوري 
الأبطال، اأمام ري��ال مدريد يف كارديف بويلز، 
يف 3 يونيو/حزي��ران املقب��ل. كان هيجواين، 
ال��ذي ان�شم ال�شي��ف املا�ش��ي لليوفنتو�س من 
نابويل، جنح املو�شم املا�شي، يف حتطيم الرقم 
القيا�ش��ي لعدد الأه��داف امل�شجلة مبو�شم واحد 
بالدوري الإيط��ايل، بت�شجيل 36 هدًفا. والتقى 
اأندريا اأنييلي، رئي�س نادي يوفنتو�س، باأع�شاء 
الن��ادي وذل��ك �شم��ن الي��وم ال��ذي يخ�ش�ش��ه 
النادي ملن ميتلكون بطاقة J1897 التي متنح 
اأ�شحابها العديد من املميزات املختلفة.  وقال 
اأنييلي، يف ت�رصيحاته لأع�شاء النادي: " اليوم 
اأُكم��ل 7 �شن��وات يف من�شبي كرئي���س للنادي، 
البع�س الأن ينتقد ح�شول يوفنتو�س على عائد 
اأك��ر من الباق��ي، ويقول اأن ذل��ك ظلم ولكنه ل 
يتح��دث اأبداً عن موقفنا امل��ايل مقارنة بباقي 
الأندي��ة عندما تولينا امل�شئولي��ة ". واأ�شاف: " 
املوق��ف تغ��ر كث��راً يف الدوري لوج��ود رجل 
اأعم��ال ذك��ي مث��ل جيم���س بالوت��ا عل��ى راأ�س 

اإدارة روما، ووجود جمموعة ذكية يف عامل 
امل��ال مثل �شانينج مع الإنرت ".  ووا�شل رئي�س 
يوفنتو�س: " الكرة الإيطالية �شت�شتفيد كثراً من 
وج��ود 4 ف��رق يف دوري الأبط��ال بعد عام من 
الأن، فاحلواف��ز �شتكون اأك��ر للجميع اأن يوؤدي 
باأف�ش��ل م��ا ميك��ن يف ال��دوري، واأن ي�شل اإىل 
اأبع��د مدى يف البطولة القاري��ة، العام املا�شي 
اأك��ر مب��اراة  كان يوفنتو���س والباي��رن ه��ي 
يف البطول��ة �شاهده��ا جمه��ور ع��ر �شا�ش��ات 
التلفزي��ون بعد املب��اراة النهائية، وه��و اأمر له 
مدل��ول كب��ر على اأهمي��ة ما يفعل��ه يوفنتو�س 

لإعادة الكرة الإيطالية مل�شارها الطبيعي ".
 وبالع��ودة اإىل الذاك��رة 7 �شن��وات ما�شية عند 
تولي��ه من�شب��ه كرئي�شًا للن��ادي، ق��ال اأنييلي: 
" هدفن��ا وقته��ا كان هو الف��وز، اأتذكر اأن تلك 
الكلم��ة ت��رددت كث��راً يف كلمت��ي الفتتاحية، 
الف��وز يف الريا�ش��ة �ش��يء عظي��م دائم��ًا وكان 
ه��ديف دائم��ًا اأن يعمل اجلميع وه��و مقتنع اأنه 
باإمكانن��ا حتقي��ق الف��وز، يوفنتو���س موج��ود 

ليفوز فقط ".
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 يحت��اج الدويل الهولندي اأرين روبن للقب دوري جديد مع بايرن 
ميونخ ليحطم رقم اأ�شطورة بالده ال�شابق يوهان كرويف.

 جن��ح روبن يف التتويج بع�رصة األقاب للدوري مع خمتلف الأندية 
الت��ي لعب لها، �شتة األق��اب مع بايرن ميونخ، لقب��ن مع ت�شيل�شي، 
لقب واحد مع ريال مدريد واإيندهوفن. وقال روبن يف ت�رصيحات 
�شحفي��ة: "فخور جداً كوين اأح��رزت ع�رصة األقاب دوري يف اأربع 
دول خمتلف��ة". واأ�ش��اف اجلن��اح الهولندي "م��ا يجعلني 
فخ��واً اأك��ر، اإنن��ي عادل��ت رق��م اأ�شط��ورة مث��ل يوهان 
كروي��ف يف التتوي��ج بالألق��اب يف ال��دوري، كاأف�ش��ل 
هولن��دي عل��ى م��ر التاري��خ". كان كروي��ف ف��د حقق 
بطول��ة ال��دوري ثماين مرات م��ع اأياك�س، م��رة واحدة 
م��ع بر�شلون��ة وفين��ورد. واختتم روبن حديث��ه قائاًل: 
"اأريد اأن اأتخطى رقم كوريف، اإنه دافع كبر يل 
اأن اأ�شتم��ر واأح��اول من جي��د يف املو�شم 
املقبل". �شارك اب��ن ال�33 عامًا يف 
باي��رن ميونخ  م��ع  36 مب��اراة 
هذا املو�شم، �شجل خاللها 15 
12 متري��رة  ه��دف وم��رر 
حا�شمة. واجاب روبن 
ارتف��اع  �ش��وؤال  ع��ن 
اأعم��ار  مع��دل 
حي��ث  الفري��ق، 
قائ��اًل:  او�ش��ح 
"بالن�شبة يل ل يوجد 
لعب��ن �شغار اأو كبار، 
بل هناك فري��ق جيد واآخر 
�شيء، لق��د قالها اأويل هوني�س 
)رئي���س بايرن ميوني��خ(". واأكمل 
�شاح��ب ال���33 عاًم��ا: "اإذا كنت تقدم 
اأف�ش��ل م��ا لدي��ك، فال يه��م اإن كن��ت بعمر 
ال���23 اأو ال���32، اأعتق��د اأن العقلي��ة اأه��م 

بكثر من العمر".

اأك��د األك�شندر لكازيت مهاجم ليون راب��ع الدوري الفرن�شي رحيله عن فريقه 
يف نهاي��ة املو�ش��م احلايل من دون اأن يحّدد وجهت��ه املقبلة. وقال لكازيت 
يف حدي��ث ن�رصته �شحيفة "ليكي��ب" الفرن�شية: "اأعتقد اأن��ه الوقت املنا�شب. 

�شّج��ل اأرغ��ب باكت�شاف �شيء اآخر". وتاب��ع: "�شحيح اأنني  اأ
اً الأه��داف، لك��ن اأعل��م جّي��داً اأنن��ي غ��ر مع��روف  كث��ر
عل��ى ال�شعي��د الأوروبي. اأريد معرف��ة ما اإذا كان 
باإم��كاين الإجابة عل��ى اأ�شئلة النا���س، وموا�شلة 
 33 عام��ًا(   25( لكازي��ت  و�شّج��ل  التق��دم". 

هدف��ًا يف 43 مب��اراة خا�شه��ا م��ع لي��ون 
ه��ذا املو�ش��م يف جمي��ع امل�شابق��ات. 

وهو ي�شج��ل 20 هدف��ًا على الأقل 
للمو�شم الرابع على التوايل.

ويخو���س لكازيت مباراته 
ملع��ب  عل��ى  الأخ��رة 
ني���س  �ش��د  الي��وم  لي��ون 
يف املرحل��ة الأخ��رة م��ن 

ال��دوري الفرن�ش��ي. واأج��رى 
لكازيت قبل اأي��ام حمادثات 

اأتلتيك��و  ن��ادي  م��ع  متقدم��ة 
مدري��د ال��ذي ي�ش��م املهاجمن 
الفرن�شي��ن اأنط��وان غرييزم ن 
وكيفن غام��رو. وتو�شل نادي 

اتف��اق  اإىل  الإ�شباني��ة  العا�شم��ة 
م��ع الالع��ب الفرن�ش��ي، لك��ّن علي��ه رف��ع املنع 

املفرو���س عليه م��ن قبل حمكمة التحكي��م الريا�شي 
)كا���س( بعدم �ش��م لعبن ج��دد، لإنه��اء املفاو�شات 

مع��ه. وكان رئي���س نادي ليون جان مي�ش��ال اأول�س قال 
الثالث��اء املا�ش��ي اأّن لكازي��ت ميل��ك "بطاقة خ��روج اإىل 

الن��ادي الذي يع�ش��ق". واأو�ش��ح: "حتى اللحظ��ة، هناك لعب 
وحي��د ميل��ك ورق��ة اخلروج واأنت��م تعرفون��ه.. اإّن��ه األك�شن��در )لكازيت( 

واللتح��اق بن��اد واحد، اإنه الن��ادي الذي يع�ش��ق" دون اأن يذكر ا�شم هذا 
الن��ادي. �شاه��م تاأل��ق لكازيت مع لي��ون بان�شمام��ه اإىل منتخب فرن�شا 

للم��رة الأوىل يف 2013، وخا���س حتى الآن 10 مباري��ات دولية اآخرها 
يف ت�رصين الأول/اأكتوبر 2015. 

ثالث نقاط تفصل اليوفنتوس للتتويج بلقب الكالتشيو للمرة السادسة على التوالي

ريال مدريد يبحث عن "نقطة" للتتويج وبرشلونة يسعى لتحقيق "المعجزة" في الليغا
 يبح��ث ريال مدري��د، عن نقطة من م�شيف��ه ملقا للتويج 
بلق��ب الليغا هذا املو�شم، فيما ي�شعى بر�شلونة اىل حتقيق 
املعج��زة وانتظ��ار الهدي��ة م��ن ملقا قب��ل الفوز يف 
مبارات��ه ام��ام ايب��ار يف يف اجلول��ة ال���38 
والخ��رة م��ن البطول��ة. وق��ال زي��ن الدين 
زي��دان، م��درب ري��ال مدري��د، اإّن "فريق��ه، 
�شيخو���س مباراته اأمام مالج��ا، على ملعب 
"رو�شالي��دا"، باجلولة الأخرة، من الدوري الإ�شباين هذا 
املو�ش��م، به��دف حتقي��ق الف��وز". ويت�شدر ري��ال مدريد، 
الليج��ا ب�90 نقطة، ويحتاج اإىل نقطة واحدة من مباراته 
اأم��ام مالجا، ليت��وج باللقب الأول له من��ذ عام 2012، 

بغ���س النظ��ر ع��ن نتيج��ة مب��اراة بر�شلون��ة، الو�شي��ف 
ب���87 نقطة، واإيب��ار. وقال زي��دان، يف املوؤمتر ال�شحفي 
"م��اركا"  نقلت��ه �شحيف��ة  وال��ذي  للمب��اراة،  التقدمي��ي 
الإ�شباني��ة: "الدوري مل ُيح�شم بع��د، لكنَّ اخلر اجليد، اأننا 

نعتمد على اأنف�شنا".
واأك��د "نح��ن يف كام��ل جاهزيتن��ا البدني��ة، والذهني��ة، 
الف��وز  ال��ذي ي�شتح��ق  اأنن��ا الفري��ق  اأن نوؤك��د  ونح��اول 
بالبطول��ة". وتاب��ع: "غبن��ا 5  �شنوات ع��ن حتقيق اللقب؛ 
اأ�شبوًع��ا، لكنن��ا الأق��رب   38 لأن البطول��ة �شعب��ة م��ن 
لتحقيقه��ا من اأي وق��ت م�شى. لن ندخل مب��اراة مالجا 
بعقلي��ة التع��ادل. ب��ل ل��ن ن�شمح �ش��وى بتحقي��ق الفوز". 

واأ�شاف: "عقلية الفوز جزء من ال�DNA اخلا�س بريال 
مدري��د، لكنني ل اأفكر �شوى يف مباراة مالجا دون النظر 
للخ�شائ��ر ال�شابق��ة، اأو اجلدل حول مب��اراة �شيلتا فيجو". 
واأ�ش��ار "بع��د النته��اء م��ن لق��اء مالج��ا، �شيك��ون لديَّ 
الوق��ت ال��كايف للتفك��ر يف نهائ��ي دوري الأبط��ال اأمام 
يوفنتو���س". واختتم: "كري�شتيانو رونال��دو، هداف ريال 
مدريد التاريخي، لعب دوًرا كبًرا فيما و�شلنا له الآن هو 
وكل الالعبن، لكننا لن نحتفل �شوى بعد الفوز بالبطولة. 
ب  نحن مل نحقق اأي �شيء بعد". ويف املباراة الخرى، تدرَّ
الأرجنتين��ي خافي��ر ما�شكران��و، عل��ى هام���س امل��ران 
اجلماعي الأخر لر�شلونة، قبل ا�شتقبال اإيبار غًدا الأحد، 

يف اجلولة الأخرة من الدوري الإ�شباين لكرة القدم.
ج��اء تدري��ب ما�شكران��و، عل��ى هام���س امل��ران؛ نظ��ًرا 
ملوا�شل��ة تعافيه م��ن اآلم ع�شلية يف ال�ش��اق اليمنى، قد 
حت��ول دون م�شاركته اأمام اإيبار. و�شارك جميع الالعبن 
املتاح��ن، يف املران با�شتثن��اء األيك�س فيدال، وجرميي 
ماثي��و، ورافينيا األكانت��ارا لالإ�شابة. ويحت��اج بر�شلونة 
للف��وز الي��وم، وانتظار هزمي��ة ريال مدريد اأم��ام مالجا 
للتتوي��ج بالليجا. ويحتل بر�شلون��ة، و�شافة الليجا ب�87 
نقط��ة، مبتعًدا ب���3 نقاط خلف ريال مدري��د املت�شدر، اإل 
اأن الفري��ق الكتالوين يتفوق عل��ى امللكي، يف املواجهات 

املبا�رصة، وهزمية الريال، �شتعني حفاظه على اللقب.

الكازيت يؤكد: سأرحل عن ليون

هاليب تتأهل إلى نهائي روما وشاربوفا تشارك في ويمبلدون

NBAكليفالند يكتسح بوسطن في الـ

�شع��دت الرومانية �شيمونا هالي��ب امل�شّنفة ال�شاد�شة 
املفتوح��ة  اإيطالي��ا  بطول��ة  يف  النهائ��ي  ال��دور  اإىل 
الالعب��ة  و�شمن��ت  ال�شب��ت.  الي��وم  لل�شي��دات  للتن���س 
الروماني��ة املناف�ش��ة على لق��ب البطول��ة بعدما تغلبت 
عل��ى مناف�شتها الهولندية كيك��ي برتنز امل�شنفة 15 
مبجموعتن متتاليتن بنتيجة 5-7 و1-6 يف اأوىل 
مباراتي الدور قبل النهائي. ومن جهتها، قالت لعبة 
التن���س الرو�شي��ة، ماري��ا �شارابوفا، بطل��ة وميبلدون 
ال�شابق��ة، اإنها لن تطل��ب بطاقة لال�شرتاك املبا�رص يف 
ثالث البطولت الأرب��ع الكرى للمو�شم احلايل، بعد اأن 
ف�شلت يف التاأهل مبا�رصة للدخول يف القرعة الرئي�شية. 
وقال��ت �شارابوفا )30 عاما(، التي عادت للمالعب 

يف ال�شه��ر املا�شي، بع��د اإيقافها مل��دة 15 �شهرا ب�شبب 
املن�شط��ات عر موقعهاعل��ى الإنرتنت، اإنه��ا �شتخو�س 
ت�شفي��ات بطول��ة وميبل��دون الت��ي تقام عل��ى املالعب 
الع�شبي��ة اخل���رصاء. واأ�شافت النجم��ة الرو�شية: "ب�شبب 
حت�ش��ن ترتيبي يف قائمة الت�شني��ف بعد اأول 3 بطولت 
اأ�ش��ارك فيه��ا بع��د الع��ودة فاإنن��ي �شاأ�ش��ارك اأي�شا يف 
ت�شفيات بطولة وميبل��دون، ولن اأطلب بطاقة لال�شرتاك 
املبا���رص يف القرعة الرئي�شية." وحتت��ل بطلة وميبلدون 
العامل��ي  الت�شني��ف  قائم��ة  يف   211 املرك��ز   2004
حالي��ا، م��ا مينعها م��ن دخ��ول القرع��ة الرئي�شي��ة لكن 
فوزها يف ال��دور الأول ببطولة اإيطاليا املفتوحة، يعني 
�شم��ان م�شاركته��ا يف ت�شفي��ات وميبل��دون. وباإمكان 

اللجن��ة التي متنح بطاق��ات الدعوة بوميبل��دون، والتي 
�شتجتم��ع يف 20 يوني��و/ حزيران املقب��ل، منح بطاقة 
للم�شنف��ة الأوىل على الع��امل �شابقا. وكان��ت �شارابوفا 
بحاج��ة للتاأه��ل اإىل قبل نهائ��ي بطول��ة اإيطاليا حلجز 
مكان بالقرعة املبا���رصة يف وميبلدون، لكنها ان�شحبت 
من الدور الث��اين اأمام مريانا لوت�شيت�س باروين، ب�شبب 
اإ�شاب��ة يف ع�ش��الت الفخ��ذ الأي�رص. ورف���س املنظمون 

وب�ش��كل مفاج��ئ يوم الثالث��اء املا�شي، من��ح بطاقة 
م�شارك��ة ل�شارابوف��ا يف بطول��ة فرن�ش��ا املفتوح��ة، 

الت��ي نالت لقبها مرت��ن، لتحرم من دخول القرعة 
الرئي�شية اأو ت�شفيات البطولة التي تنطلق يوم 28 

مايو/ اأيار اجلاري.
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بف�ش��ل تاألق جنمه لي��رون جيم�س واإحرازه 
30 نقط��ة ف��از كليفالن��د كافال��رز حامل 
�شيلتيك���س  بو�شط��ن  م�شيف��ه  عل��ى  اللق��ب 
86-130 يف املباراة الثانية بن الفريقن 
يف الدور قبل النهائ��ي من دوري كرة ال�شلة 

الأمريكي للمحرتفن.
وتق��دم كافال��رز به��ذا الف��وز -2�شف��ر يف 
النتيج��ة الإجمالية لهذا ال��دور والتي حت�شم 
عل��ى اأ�شا���س الأف�ش��ل يف 7 مباري��ات قبل 
اإقامة املباراتن الثالثة والرابعة على ار�شه 

يف كليفالند يومي الأحد والثالثاء.
الت��وايل  عل��ى   13 رق��م  الف��وز  ه��و  وه��ذا 
مل  اإذ  الق�شائي��ة  الأدوار  يف  لكليفالن��د 
الرابع��ة يف  مبارات��ه  من��ذ  الفري��ق  يخ���رص 

نهائ��ي العام املا�ش��ي ليعادل بذل��ك الرقم 
القيا�ش��ي للبطول��ة. و�شيط��ر ال�شيوف متاما 
على املباراة م��ن بدايتها وتقدموا 72-31 
يف الن�ش��ف الأول ليحقق��وا بذلك اأكر فارق 
الأدوار  تاري��خ  ط��وال  الأول  الن�ش��ف  يف 

الق�شائية.
واأح��رز جيم�س 22 نقط��ة يف الن�شف الأول 

من املباراة.
وقال مدرب كافال��رز تايرون لو عن لعبه 
املتمي��ز الذي مرر 7 ك��رات حا�شمة لزمالئه 
و�شيط��ر على اأربع ك��رات مرت��دة اأي�شا "اإنه 
يق��دم اأداء مذهال. ويهيء لن��ا الإيقاع مبكرا 

يف املباريات."
واأ�ش��اف كيفن لف 21 نقط��ة و�شيطر على 

12 كرة مرتدة للفريق الفائز.
وكان ال�شاعد جايلن براون 
بو�شط��ن  م�شجل��ي  اأف�ش��ل 
بينم��ا  نقط��ة   19 بر�شي��د 
اأ�ش��اف زميله افري براديل 

13 نقطة.
وخ�رص بو�شطن جهود لعبه 
توما���س  اي�شاي��ا  ال�شه��ر 

ب�شب��ب  الأول  الن�ش��ف  بع��د 
اإ�شاب��ة  اأث��ار  م��ن  معانات��ه 

قدمية يف اأعلى الفخذ.
ويتاأه��ل اإىل الدور املقبل الفريق 

ال��ذي ي�شبق مناف�ش��ه اإىل الفوز يف 
اأربع مباريات.

روبين يسعى لتخطي كرويف


