
 ب��ات ت�سيل�س��ي على بعد 90 دقيق��ة من حتقيق 
لقبه الثاين يف الدوري الإجنليزي يف 3 �سنوات، 
بع��د اأن حقق فوًزا �سهاًل عل��ى ح�ساب ميدل�سربه 
3/0، ليوق��ع على �سك ع��ودة »البورو« �رسيًعا 
اإىل »الت�سامبيونت�سي��ب«. ميك��ن الق��ول اأنها من 
اأ�سهل مباريات ت�سيل�س��ي هذا املو�سم، الفريق مل 
يجد ندية من مناف�سه، و�سيطر بالطول والعر�ض 
للب��ورو  فر�س��ة  اأي  ي��رك  املب��اراة، ومل  عل��ى 
لتحقي��ق املفاجاأة وعرقلت م�سريته الواثقة نحو 

اللقب.
 وباحلدي��ث ع��ن اللق��ب، فت�سيل�س��ي ه��و الأح��ق 
بنيل��ه، نظ��ًرا للعم��ل الرائ��ع للم��درب اأنطوني��و 
كونت��ي، الذي يدين له الفريق بالكثري، كما وحد 
غرف��ة خلع املالب���ض كما يق��ول الإجنليز. هناك 
�سلبي��ات عديدة يف ت�سيل�س��ي تختبئ حتت اإدارة 
كونت��ي احلكيم��ة، فبعد بداي��ة مهت��زة للمو�سم، 
الالعب��ون  3/4/3 وه�سمه��ا  حت��ول لطريق��ة 
�رسيًع��ا لأنه��ا كان��ت مبثاب��ة خط��ة »ب« تدرب 

عليه��ا الالعب��ون يف مرحلة التح�س��ري.  هذا هو 
اأف�س��ل قرار يف املو�س��م الإجنلي��زي، لأنه غطى 
عل��ى نقاط �سعف كاهيل ودافيد لويز الدفاعية. 
اأتذك��ر كاهي��ل يف بداية املو�س��م كان �سيًئا جًدا 
وي�سج��ل باخلطاأ يف مرماه اأكرث من مرة، ودافيد 
لوي��ز لي�ض بقل��ب الدف��اع املتمر�ض ال��ذي يجيد 
اللع��ب يف دفاع مكون من 4 لعبني، بل اأحياًنا 
يك��ون ثغ��رة وع��بء على دف��اع اأي فري��ق اأمام 
املهاجمني ال�رساع حتديًدا، لكنه اكت�سف الالعب 
الربازيلي يف هذا املركز، الذي يعتمد على العقل 
يف توجي��ه املدافع��ني بجانب��ه، والتغطية دون 
احلاجة للع��ب دور امل�ساك، وهو ما اأجاده لويز، 
الأمر نف�سه بالن�سب��ة لفيكتور مو�سي�ض يف دوره 
اجلدي��د، من كان يظن اأن مو�سي�ض مبقدوره لعب 
دور اجلناح-الظه��ري؟! كل ه��ذا يح�سب لكونتي، 
يف راأي��ي ت�سيل�س��ي لي���ض الفري��ق الأف�س��ل على 
م�ستوى اأ�سم��اء الالعبني وجودتهم، لكن كونتي 

عو�ض فارق اجلودة بامتيازه التكتيكي.
 ■ ماركو���ض األون�س��و ه��و الآخ��ر ا�ستف��اد م��ن 
الالع��ب ظه��رت  توظيف��ه يف طريق��ة كونت��ي، 

قدرات��ه الهجومي��ة الكب��رية، حيث وق��ع على 6 
اأهداف و�سنع 3، بف�سل انطالقاته ولقربه اأكرث 
م��ن الثلث الهجومي الأخري، ب��دًل من اللعب من 

الثلث الأول، والأعباء الدفاعية عليه قليلة جًدا.
 ■ لع��ب �سي�س��ك فابريجا�ض اإىل جان��ب نيمانيا 
ماتيت�ض يف و�سط امللعب يف غياب جنولو كانتي 

امل�س��اب، ويف كل م��رة ٌي�س��ارك فيه��ا الالع��ب 
الإ�سباين ي�سنع الفارق، ويوؤكد اأنه ل غنى عنه.. 
رحي��ل �سي�سك فابريجا�ض ه��ذا ال�سيف اإن حدث 
�سيكون اأكرب خطاأ لت�سيل�سي، لأن الأخري ل ميتلك 
لع��ب بنوعيت��ه، فهو اأف�س��ل لعب��ي الو�سط يف 
ت�سيل�س��ي على امل�ستوى الهجوم��ي، وهو الوحيد 
الق��ادر على �سناع��ة اللعب من العم��ق بدًل من 
العتماد فقط على الأطراف. كانتي رائع دفاعًيا 
ه��و وماتيت���ض والأول يتط��ور هجومًي��ا، لك��ن 

فابريجا�ض اأف�سل هجومًيا من الثنني.
 فابريجا���ض جع��ل دفاع��ات ميدل�س��ربه تع��اين 
الأمرين بف�سل كراته البينية والقطرية املميزة، 
وب��رع يف عملي��ة تنظي��م اللع��ب.  وتقل���ض دور 
فابريجا���ض يف ت�سيل�س��ي من��ذ تطبي��ق كونت��ي 
لطريق��ة 3/4/3، لكن تاأل��ق الالعب الالفت يف 
كل م��رة ي�س��ارك فيه��ا، جعل كونت��ي يف حرية 
واأم��ام مع�سل��ة �سعبة، فم��ن جه��ة كان قد اأكد 
اأن��ه ل غنى ع��ن �رساك��ة ماتيت�ض-كانتي، ومن 
جه��ة اأخرى ف�سي�سك لن يقبل بالتاأكيد اأن ي�ستمر 
مو�س��م اآخر عل��ى مقاعد البدلء.  اأح��د اخليارات 

املطروح��ة قي��ام كونت��ي بتطبي��ق طريق��ة 
4/3/3 لالعتم��اد على فابريجا�ض، لكن عليه 
اأن يقوم بتغي��ريات جذرية على خط الدفاع كما 
اأ�رسن��ا يف النق��اط ال�سابقة، وهو م��ا يجعل من 
ال�سع��ب عليه القيام بذل��ك، اأو ا�ستبعاد الأ�سلوب 
ال��ذي جلب له النجاح. مل ت�سل حافلة ميدل�سربه 
اإل قبل املباراة ب�ساعة بعد اأن ا�سطدمت ب�سيارة 
عل��ى طري��ق فوله��ام امل��وؤدي اإىل ت�سيل�سي، هذا 
بالظب��ط ُيلخ���ض مو�سم ميدل�س��ربه، رحلة وعرة 
ج��ًدا يف الربميريلي��ج، اأ�سف��رت يف الأخ��ري ع��ن 
عودته م��ن حيث اأتى �رسيًعا.  وميتلك ميدل�سربه 
ث��اين اأقوى خط دفاع يف الف��رق ال�10 الأخرية، 
لك��ن احل��ال لي���ض كذلك عل��ى م�ست��وى الهجوم 
فه��و الأ�س��واأ، وب�سبب ال�سع��ف الهجومي الفريق 
هو الأقل حتقيًق��ا لالنت�سارات يف الربميريليج، 
والف��وز الواح��د يع��ادل 3 تع��ادلت، لذل��ك قوة 
الدف��اع لن تفيدك كثرًيا يف �رساع الهبوط لأنها 
لن جتل��ب لك النت�سارات، وال��دوري الإجنليزي 
علمن��ا يف ال�سن��وات الأخرية اأن الف��رق �ساحبة 

اأ�سواأ خطوط الهجوم تهبط دائًما.
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ك�سف��ت تقاري��ر �سحفية، احلديث ال��ذي دار بني الربازيلي نيم��ار دا �سيلفا، 
جن��م بر�سلون��ة، وخ��وان كارلو���ض اأون��زوي، م�ساع��د 
املدي��ر الفن��ي للفريق، خالل مران الفري��ق. واأ�سارت 
بع���ض التقارير، اإىل حدوث نقا�ض حاد بني الثنائي، 
و�س��ل اإىل غرف��ة خل��ع املالب���ض للفري��ق، وحت��دث 
عنه العامل��ون يف النادي. وقال��ت �سحيفة "ماركا" 
الإ�سباني��ة، اإن اأونزوي، قال لنيم��ار: "اإذا وا�سلت 
ينته��ي  �س��وف  املن��وال،  ه��ذا  عل��ى  ال�س��ري 
الأم��ر ب��ك، مث��ل رونالديني��و". واأ�سافت 
ال�سحيف��ة: "ه��ذا التعليق اأث��ار غ�سب 
نيم��ار ب�س��كل كبري ج��ًدا، حي��ث يكن 
احراًم��ا كب��رًيا ملواطن��ه، و�سديق��ه 
رونالديني��و". واأو�سح��ت ال�سحيف��ة، 
اأن موق��ف اأون��زوي، اأ�سبح اأك��رث تعقيًدا 
م��ن اأجل اأن يخل��ف لوي�ض اإنريك��ي، املو�سم 
وج��ود  ب�سب��ب  بر�سلون��ة؛  تدري��ب  يف  املقب��ل، 
خالف��ات له مع العديد من الالعبني، داخل �سفوف 
البار�سا. واختتمت ال�سحيفة: "بع�ض الالعبني اأكدوا 
اأنه اإذا توىل اأون��زوي، امل�سوؤولية، يف املو�سم اجلديد، 
فاإنه��م �سريحل��ون ع��ن �سف��وف الفري��ق". وبدورها 
اأ�سارت �سحيف��ة "موندو ديبورتيف��و" اإىل اأن الأزمة 
ب��ني الثنائ��ي و�سل��ت لغرف��ة املالب�ض، كم��ا حتدث 
عنه��ا العامل��ون يف الن��ادي، خا�سًة اأنه��ا لي�ست املرة 
الأوىل الت��ي يت�ساجر فيها اإن��زو مع اأحد لعبي بر�سلونة، 
اإذ �سب��ق وقام بالأمر ذاته مع الأمل��اين مارك تري�ستيجن، 
والفرن�سي �سامويل اأومتيتي، والكرواتي اإيفان راكيتيت�ض. 
وكان��ت تقارير �سحفية برازيلي��ة واإ�سبانية، قد ذكرت يف 
ال�ساب��ق اأن نيمار ر�سح اإنزو لتويل قي��ادة البلوجرانا، بعد 

رحيل لوي�ض اإنريكي عن الفريق بنهاية املو�سم اجلاري.

ذك��رت تقارير �سحفية، اأن الويلزي جاريث بي��ل، جناح ريال مدريد، يتطلَّع 
للعودة من جديد، اإىل الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم. وقالت �سحيفة 
"ديل��ي �ست��ار" الربيطاني��ة، اإن "ع��ودة جاري��ث بي��ل لل��دوري الإجنليزي، 
�ستك��ون م��ن بوابة مان�س�س��ر يونايت��د، اإل اأن النجم الويل��زي، ا�سرط تاأهل 
املاني��و لدوري اأبطال اأوروب��ا، لإمتام ال�سفقة". ويحت��ل مان�س�سر يونايتد، 
املرك��ز اخلام�ض، يف جدو ل ترتيب ال��دوري الإجنليزي املمتاز، ب�65 نقطة، 

بف��ارق 4 نقاط، عن مان�س�سر �سيتي، �ساحب املركز الرابع. 
ويحاول جوزيه مورينيو، مدرب مان�س�سر يونايتد، قطع 

تذك��رة العبور لدوري الأبط��ال، بالتتويج بلقب الدوري 
الأوروب��ي، ال��ذي و�س��ع قدًم��ا يف مبارات��ه النهائية، 
بالف��وز ذهاًب��ا يف ن�س��ف النهائي عل��ى �سيلتا فيجو 
باإ�سباني��ا )0-1(. وكان��ت تقاري��ر �سحفي��ة، قال��ت 

ري��ال مدريد، بداأ يفقد �س��ربه، جتاه جاريث بيل، 
بع��د ك��رثة الإ�ساب��ات الت��ي يتعر�ض 

له��ا، حيث مل يكن ل��ه دور بارز مع 
الفري��ق ه��ذا املو�س��م. وتعر���ض 
بي��ل لالإ�ساب��ة خ��الل مواجهة 

املا�س��ي،  الأح��د  بر�سلون��ة 
عم��ر  م��ن   35 الدقيق��ة  يف 

املب��اراة، بعدم��ا �سعر باأمل 
اإثر اإ�سابت��ه التي تعر�ض 
مواجه��ة  خ��الل  له��ا 
الأملاين  ميوني��خ  بايرن 
نهائ��ي  رب��ع  بذه��اب 

و�سلط��ت  الأبط��ال.  دوري 
�سحيفة "ماركا" الإ�سبانية، ال�سوء على 
اإ�ساب��ات بي��ل يف ال�ساق موؤخ��ًرا ب�سكل 
ملحوظ، وقال��ت: "بيل تعّر�ض لإ�سابته 
ال�ساد�س��ة على م�ستوى ع�سلة ال�ساق يف 

قدمه الُي�رسى".

90 دقيقة تفصل تشيلسي عن التتويج بلقب البريميرليغ الخامس في تأريخه

ريال مدريد يواجه األتلتيكو بأريحية في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
ن�س��ف معج��زة  اإىل  الإ�سب��اين  مدري��د  اأتلتيك��و  يحت��اج 
لتعوي�ض خ�سارته ذهابًا بثالثية نظيفة اأمام جاره ريال 
مدري��د حامل اللقب، اليوم الأربعاء، على ملعبه "في�سنتي 
كالدي��رون" يف اإياب ن�سف نهائ��ي دوري اأبطال اأوروبا 
لك��رة الق��دم.   وكان الن��ادي امللك��ي تغل��ب عل��ى �سيفه 
ب�"هاتري��ك" )-3�سف��ر( لنجم��ه الربتغ��ايل كري�ستيان��و 
رونال��دو جعلته على م�سارف بلوغ النهائي �سعيًا لإحراز 
لقب��ه الث��اين ع�رس وتعزي��ز رقم��ه القيا�س��ي يف امل�سابقة 
الأوروبي��ة املرموقة. ويف ال�سن��وات الأربعني املا�سية مل 
ينج��ح اأتلتيكو يف الفوز على ريال بثالث��ة اأهداف نظيفة 
على اأر�سه �سوى مرة يتيمة، كانت منذ �سنتني يف الدوري 
املحل��ي )-4�سف��ر(، علم��ا ب��اأّن اأي ن��اد مل ينج��ح بقلب 

تاأخره بفارق هدفني اأو اأكرث يف ن�سف النهائي.
ومل يخ���رس ري��ال مدري��د ه��ذا املو�س��م يف امل�سابق��ة )8 
انت�س��ارات و3 تع��ادلت(، لكنه فاز مرة يتيمة يف اآخر 7 

زيارات خارج ملعبه يف ن�سف النهائي.
و�ستك��ون املب��اراة عاطفي��ة ج��داً لأتلتيكو لأّن��ه يخو�ض 
"في�سنت��ي  ملع��ب  عل��ى  الأخ��رية  الأوروبي��ة  مبارات��ه 
كالدي��رون" ال��ذي احت�سنهم من��ذ 1966 قب��ل النتقال 
اىل ملع��ب "ل بينيت��ا".      ي�سعى ريال اإىل تكري�ض العقدة 
القاري��ة التي �سكلها جلاره ولأن ي�سبح اأول فريق يحتفظ 
بلقب امل�سابقة منذ ميالن عام 1990. وتواجه الفريقان 
4 م��رات يف امل�سابق��ة، بينه��ا ثالث م��رات يف الأعوام 
الثالث��ة الأخ��رية، وكانت الكلم��ة الف�سل للن��ادي امللكي 

الذي توج بلقبني على ح�ساب جاره معززاً �سجله القيا�سي 
يف امل�سابق��ة بر�سي��د 11 لقبًا. وتواجه ري��ال مدريد مع 
اتلتيك��و يف نهائ��ي 2014 يف ل�سبونة وف��از عليه 4-1 
بع��د التمديد، يف مباراة تقدم فيها اأتلتيكو -1�سفر حتى 
الدقيق��ة الثالث��ة م��ن الوقت ب��دل ال�سائع قب��ل ان يدرك 
�سريخي��و رامو���ض التع��ادل ويج��ر املناف���ض اإىل �سوطني 
اإ�سافي��ني �سج��ل فيهم��ا فريق��ه ثالث��ة اأه��داف. وكان��ت 
املواجه��ة القاري��ة الأخرية بني اجلاري��ن اللدودين العام 
املا�س��ي يف النهائي وح�سمه ريال بركالت الرجيح بعد 
تعادلهم��ا 1-1. ويطمح ريال ملوا�سل��ة م�سواره القاري 
يف �سعي��ه اإىل حتقي��ق ثنائي��ة ن��ادرة )ال��دوري املحل��ي 
ودوري الأبطال(. ويتقا�سم ريال مدريد �سدارة الليغا مع 

غرمي��ه التقليدي بر�سلونة حام��ل اللقب بر�سيد 84 نقطة 
قبل مرحلتني من نهاية املو�سم مع مباراة موؤجلة للنادي 
امللكي اأمام �سلتا فيغو. وجنح زيدان بتدوير ت�سكيلته بني 
البطولتني املحلية والقاري��ة، ف�سجل الكولومبي خامي�ض 
رودريغي��ز 9 اأهداف يف اآخر 11 مباراة واملهاجم البديل 
األف��ارو مورات��ا اأربع م��رات يف اخر 4 مباري��ات. ول �سك 
باأن��ه �سيعول على رونالدو ال��ذي اأ�سبح اأول لعب ي�سجل 

ثالثينت على التوايل يف الأدوار الق�سائية.
ويغي��ب عن ت�سكيلة ري��ال جناحه الويل��زي غاريث بايل 
وظه��ريه الأمي��ن داين كارفاخال، م��ا يعن��ي اأّن ت�سكيلته 
ق��د ت�سهد م�سارك��ة لعب الو�س��ط اإي�سكو واملداف��ع نات�سو 

اأ�سا�سيني. 

بيل يقترب من العودة 
إلى البريمييرليغ

NBAغولدن ستايت إلى نهائي المنطقة الغربية في الـ

نيشــيكوري يرشــح نادال للفوز بروالن جاروس للتنس

تاأه��ل غولدن �ستاي��ت ووري��رز اإىل نهائي 
املنطق��ة الغربية بع��د اأن حقق فوزه الرابع 
توالي��ًا عل��ى يوت��ا ج��از، عندم��ا هزم��ه 
95-121 يف ال��دور الث��اين من الأدوار 
الق�سائية ل��دوري كرة ال�سل��ة الأمريكي 
�ستاي��ت،  غول��دن  ويلتق��ي  للمحرف��ني. 
بط��ل 2015، م��ع �سان اأنطوني��و �سبريز اأو 
هيو�س��نت روكت���ض )2-2(، علم��ا ب��اأّن الفريق 
ال��ذي ي�سب��ق مناف�س��ه اإىل حتقي��ق 4 انت�س��ارات، 
يتاأهل اإىل نهائي املنطقة. وبات غولدن �ستايت 
الفري��ق الثاين الذي حقق 8 انت�سارات متتالية 
يف الب��الي اأوف )هزم بورتالند ترايل باليزرز 

-4�سف��ر يف الدور الأول( بعد كليفالند كافاليريز 
حام��ل اللقب الذي تاأهل ب��دوره اإىل نهائي املنطقة 
ال�رسقية حيث �سيقابل بو�سطن �سلتيك�ض اأو وا�سنطن 
وي��زاردز )2-2(. وعل��ق �ستيف��ن ك��وري �ساح��ب 
اأف�س��ل ر�سيد يف اللقاء بعد الف��وز والتاأهل "�سارت 
الأم��ور بال�س��كل املطل��وب، اإننا نلعب ب�س��كل جيد"، 
م�سيداً باأداء زمالئه. وقال اأحد اف�سل لعبي املو�سم 
و�سانع األعاب غول��دن �ستايت: "كانت لدينا فر�سة 
ح�س��م ال���رساع فلم نفوته��ا وحققنا الف��وز" الرابع. 
و�سج��ل 5 لعبني م��ن الفائز 10 نق��اط اأو يزيد هم 
ك��وري )30 مع 5 متابعات و7 متري��رات حا�سمة( 
وكالي طوم�س��ون )21 نقط��ة( وكيفن دورانت )18 

نقط��ة و6 متابعات و5 متري��رات( ودراميوند غرين 
)17 نقط��ة و10 متابع��ات و11 متريرة( وجافايل 
ماكغ��ي )12 نقط��ة(. وعل��ى الط��رف الآخ��ر، كان 
غ��وردون ه��وارد )25 نقط��ة( و�سيلف��ن م��اك )18 
نقط��ة( ودانتي ايك�س��وم )15( الف�سل، فيما اكتفى 
الفرن�س��ي رودي غوبري بت�سجي��ل 12 نقطة مع 13 
متابعة. ور�سم غولدن �ستايت معامل الفوز يف الربع 
الأول )17-39(، لك��ن يوت��ا قل���ض الف��ارق اإىل 8 

نقاط مع نهاية ال�سوط الأول 52-60.
ودان��ت ال�سيط��رة متام��ًا لك��وري ورفاق��ه يف 

 33-27 الثال��ث  )الرب��ع  الث��اين  ال�س��وط 
والأخري 28-16(.
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    الجورنال 

يع��ود الياباين ك��ي ني�سيك��وري، للم�ساركة هذا 
الأ�سبوع ببطولة مدري��د املفتوحة للتن�ض، التي 
كان عل��ى و�سك حتقيق لقبها قبل 3 اأعوام، قبل 
اأن يخ�رس اأم��ام الإ�سباين رافايي��ل نادال. وقال 
ني�سيك��وري، امل�سن��ف الثامن عاملًي��ا، والرابع 
�سابًق��ا، ع��ن ذكريات خ�س��ارة نهائي مدريد يف 
2014: "كان اأم��ًرا موؤ�سًفا؛ لأنني كنت متفوًقا 
حت��ى يف املجموعة الثاني��ة، كان من املوؤ�سف 
اأن اأتعر���ض لالإ�ساب��ة به��ذا التوقي��ت".  وغاب 
ني�سيك��وري، ه��ذا الع��ام ع��ن بطول��ة بر�سلون��ة 
��ا عل��ى املالع��ب الرابي��ة، الت��ي  املقام��ة اأي�سً
 ،2014 بلقبه��ا مرت��ني عام��ي  �سب��ق، وت��وج 
و2015، لإ�ساب��ة يف املع�س��م الأمي��ن. وق��ال 
يف ه��ذا ال�س��دد: "اأ�سع��ر بتح�س��ن الآن، لك��ن ل 

ميكنن��ي القول، اإن حالتي اأ�سبحت جيدة بن�سبة 
واأمتل��ك  ب�س��كل طبيع��ي،  الآن  األع��ب   .100%
يوم��ني اإ�سافي��ني لرف��ع اللياق��ة ب�س��كل اأك��رب، 
�سرنى كيف �ستجري الأم��ور". وا�ستدرك "لكني 
اأ�سع��ر بحزن لعدم م�ساركت��ي ببطولة بر�سلونة، 
ل��ذا اأمتن��ى تعوي���ض ذل��ك ب��اأداء جي��د خ��الل 
الأ�سبوع��ني القادم��ني. الأدوار الأوىل تكون يف 
غاي��ة الأهمية، لكنني �سعي��د بتواجدي والعودة 
اإىل هن��ا جم��دًدا". وع��ن املر�سح��ني للتتوي��ج 
بالألقاب هذا العام، على املالعب احلمراء، قال: 
"رافاييل نادال ه��و املر�سح الأول دائًما للفوز 
برولن جارو���ض. لديه هذا الع��ام اأف�سلية اأكرب 
عقب فوزه ببطولتي مون��ت كارلو، وبر�سلونة". 
ووا�س��ل "راف��ا، يلع��ب ب�س��كل جيد جم��دًدا هذا 

ا من اأن اآندي موراي،  الع��ام، واأنا متاأكد اأي�سً
ونوف��اك ديوكوفيت�ض، �سيع��ودان ب�سكل اأقوى 
يف البطول��ة، لذا �سيك��ون من الرائ��ع م�ساهدة 
كي��ف �ست�سري املناف�سات كلها". وفيما يخ�ض 
قي��ام امل�سنف الأول �سابًق��ا، والثاين حالًيا، 
نوف��اك ديوكوفيت���ض، بتغيري طاق��م مدربيه 
بالكام��ل، اأب��دى ني�سيك��وري قناعت��ه ب��اأن 
الالع��ب ال�رسبي، �سيق��وم باتخاذ القرارات 
��د ني�سيك��وري، اأن م��ا فعل��ه  ال�سائب��ة.  واأكَّ
الع��ام،  ه��ذا  في��درر  روجي��ه  ال�سوي���رسي 
بتتويج��ه يف بطول��ة اأ�سرالي��ا املفتوح��ة 
الف��وز  ث��م  �س��الم"،  ل�"جران��د   18 بلقب��ه 
بلقبي اإنديانا ويليز وميامي، لهو �سيء ل 

ا يف هذا العمر. ي�سدق، خ�سو�سً

رونالدينيو يسبب أزمة 
في برشلونة


