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غاب��ت التغيريات ع��ن املراك��ز ال��� 10 الأوىل بالت�ص��نيف العاملي لالعبي 
التن�س املحرتفني، يف ن�صخته ال�صادرة ام�س الثنني. وكان النجم الإ�صباين 
رافائيل نادال، الذي ميتلك 10645 نقطة، قد ح�ص��م بالفعل اإنهاء املو�ص��م 
يف �صدارة الت�صنيف ويليه ال�صوي�رضي املخ�رضم روجيه فيدرير، يف املركز 
الثاين بر�ص��يد 9005 نقاط، والنجم الأملاين ال�صاب األك�صندر زفرييف الذي 
يتطل��ع للحف��اظ على املركز الثالث مع نهاية املو�ص��م من خالل م�ص��اركته 
يف البطول��ة اخلتامي��ة الت��ي افتتح��ت اأم�س الأح��د، بالعا�ص��مة الربيطانية 
لندن. وتلقى الإ�ص��باين رفائيل نادال، اليوم الأحد، جائزة اإنهاء املو�ص��م يف 
�صدارة الت�ص��نيف، بعد فوز ال�صوي�رضي روجر فيدرير، على 
الأمريكي جاك �ص��وك، يف بطولة لندن اخلتامية. وفاز 
نادال، هذا العام، ببطولت مونت كارلو وبر�ص��لونة 
ومدري��د ورولن جارو���س، والولي��ات املتح��دة 
املفتوح��ة وبك��ني. وتع��د ه��ذه رابع م��رة ينهي 
فيها نادال مو�ص��ًما يف �ص��دارة الت�ص��نيف، بعد 
وبالبط��ولت  و2013.  و2010   2008 اأع��وام 
ال�ص��ت الت��ي فاز بها ه��ذا املو�ص��م، يرتفع 
ع��دد الألق��اب التي ت��وج به��ا نادال 
اإىل 75 لقب��ا. وي��ربز م��ن األقاب��ه 
هذا الع��ام، رولن جارو�س للمرة 
املتح��دة  والولي��ات  العا���رضة، 
املفتوحة للم��رة الثالث��ة، ليبلغ 
عدد البطولت الكربى التي توج 
بها 16 بطولة. و�صيدافع نادال 
يف  الت�ص��نيف،  �ص��دارة  ع��ن 
بطولة اأ�صرتاليا املفتوحة، العام 
املقبل. يذكر اأن نادال )31 عاما( 
يع��د اأك��رب لعب ينهي مو�ص��ًما يف �ص��دارة 
الت�صنيف، فيما اأن فيدرير )36 عاما( اأكرب 

لعب ينهي مو�صًما يف الو�صافة.

ل الهدف  د جوردي األبا، الظهري الأي�رض لرب�صلونة الذي �صجَّ  اأكَّ
ه  الأول من خما�ص��ية اإ�صبانيا يف �صباك كو�صتاريكا ودًيا، اأنَّ
"لروخا". وقال جوردي،  "�ص��عيد وم�ص��تمتع" باللعب مع 
ني �صعيد للغاية وم�صتمتع جًدا"، معرًبا عن تفاوؤله اإزاء  "اإنَّ
فر���س اإ�ص��بانيا يف �ص��ناعة التاري��خ جم��دًدا يف مونديال 
2018 يف رو�ص��يا، بع��د اأن ُتوِّج��ت بكاأ���س العامل 2010 

يف جن��وب اأفريقي��ا. وتاب��ع "ل ينبغ��ي املقارن��ة لكنَّني 
عدت لأ�ص��تمتع جمدًدا مع املنتخ��ب. كرة القدم مراحل 
والآن كلنا ن�صتمتع كثرًيا. مع ديل بو�صكي قدم الفريق 
دوًرا عظيًما، والآن هناك عمل رائع ون�ص��عر بانتعا�س 

على امل�ص��توى الذهني". واأبرز الالعب الدويل اأنَّ 
الفري��ق يعي�س حلظ��ة رائعة، مو�ص��ًحا "نحن 

الذي��ن نلع��ب ب��ني �ص��فوف املنتخ��ب منذ 
وقت نقدم امل�ص��اعدة واجل��دد يتاأقلمون 

�رضيًع��ا مع روؤية امل��درب لوبيتيجي. 
كلن��ا نتفاع��ل عل��ى اأر���س امللعب 
وهذا اأمر مهم". وعن فر�س منتخب 
"م�ص��ارعي الث��ريان" يف مونديال 

لع��ب  اأك��د  رو�ص��يا،  يف   2018
بر�ص��لونة "لدين��ا اجلودة لك��ن الفوز يتطلب 
ا قدًرا من احلظ. الأهم اأننا نعمل ب�صكل  اأي�صً
جيد جًدا. كلنا نعرف ماذا نريد واأمتنى افوز 
باملونديال". كان رف���س اجلماهري ملدافع 
بر�ص��لونة جريارد بيكيه، هو النقطة ال�صوداء 
الوحيدة باملباراة الودية اأمام كو�صتاريكا. 
وق��ال األب��ا يف ه��ذا ال�ص��دد ع��ن زميله يف 

الفريق "علينا اأن نحرتم كل الآراء على الرغم 
م��ن اأنن��ا ل نح��ب اأن يتعر���س اأح��د لعبينا 
ل�صافرات ا�صتهجان. لكننا نحرتم كل �صيء". 
وبات الالعب الإ�ص��باين ال��دويل جوردي األبا، 
ظهري اأي�رض بر�ص��لونة الإ�ص��باين، اأف�صل حليف 

لزميله الأرجنتيني ليونيل مي�ص��ي يف املو�صم 
احلايل.

 ينتظ��ر بر�ص��لونة الإ�ص��باين، حدث��ا تاريخيا، مع انط��الق نهائي��ات كاأ�س العامل 
لك��رة الق��دم، الت��ي ت�صت�ص��يفها رو�ص��يا �ص��يف العام املقب��ل.  وذكرت �ص��حيفة 
"�ص��بورت" الإ�صبانية اأّن بر�صلونة ميتلك حاليا اأكرب عدد من الالعبني القادرين 
عل��ى امل�ص��اركة يف بطول��ة كاأ���س الع��امل  يف تاريخ��ه ) 15 لعب��ا(، بع��د تاأهل 
منتخبات بالدهم ر�صمًيا للبطولة، واأخرهم الكرواتي اإيفان راكيتيت�س. واأو�صحت 
ال�ص��حيفة اأن هناك 4 لعبني يف منتخب اإ�ص��بانيا هم اأندري�س اإنيي�صتا، �صريجيو 
بو�ص��كيت�س، جريارد بيكيه وجوردي األبا، بالإ�صافة اإىل ثنائي اأرجنتيني، ليونيل 
مي�ص��ي، خافيري ما�ص��كريانو، وثنائي برتغايل، نيل�صون �ص��يميدو واأندريه جوميز، 
وثنائ��ي فرن�ص��ي، �ص��امويل اأومتيت��ي ولوكا���س دين��ي، بجانب الأمل��اين مارك 
اأندريه تري�ص��يتجن، والبلجيكي توما�س فريمالني، والأورجوائي لوي�س �ص��واريز، 
والربازيلي باولينيو واأخرًيا راكيتيت�س. واأ�ص��ارت ال�ص��حيفة اإىل اأّن هناك اإمكانية 
مل�ص��اركة �ص��ريجي روبرتو وج��ريارد دولوفيو يف كاأ���س العامل ح��ال اختارهما 
امل��درب جول��ني لوبيتيج��ي، كم��ا اأّن عثم��ان دميبلي قد ين�ص��م ملنتخب فرن�ص��ا 
حال عودته من الإ�ص��ابة وتقدميه م�ص��توى جيد مع البلوجرانا. واأكدت ال�صحيفة 
�ص��عوبة م�ص��اركة باك��و األكا�ص��ري واأليك�س في��دال يف املونديال، كما اأّن اإ�ص��ابة 
رافينيا قد ت�ص��عب من م�ص��اركته مع الربازيل يف بطولة كاأ�س العامل، بالإ�ص��افة 
اإىل ف�ص��ل الهولندي يا�ص��رب �صيلي�ص��ني والرتك��ي اأردا توران يف التاأه��ل ملونديال 
رو�ص��يا. وبجانب الفريق الأول، قد ين�ص��م اأنطوين لوزانو، يف الفريق الرديف، اإىل 
منتخب هندورا�س وي�ص��ارك معه يف املونديال حال جنح يف اإق�صاء اأ�صرتاليا من 

امللحق.

البوسني دجيكو "تميمة الحظ" يتحدث عن رحلته في الدوريات الكبرى

فينتورا ينفي استقالته بعد ضياع الحلم و بوفون يقرر االعتزال دوليًا 
السويد تحرم إيطاليا من التأهل إلى مونديال روسيا

 نف��ى جيامب��ريو فينت��ورا، املدير الفن��ي ملنتخ��ب اإيطاليا، 
ا�ص��تقالته، بع��د ف�ص��ل الو�ص��ول اإىل كاأ���س الع��امل رو�ص��يا 
2018. ومل يتاأه��ل منتخ��ب اإيطالي��ا، اإىل كاأ���س الع��امل 
2018، عقب التعادل ال�صلبي مع ال�صويد، يف اإياب امللحق 
املوؤه��ل للمونديال، والهزمي��ة ذهاًبا بهدف نظيف خارج 
الدي��ار. وعقد فينتورا، موؤمتر �ص��حفًيا عقب انتهاء 
اإيطالي��ا"،  "فوتب��ول  �ص��بكة  ونقلت��ه  املب��اراة، 
نف��ى م��ن خالل��ه، التقاري��ر الت��ي اأ�ص��ارت اإىل 
تقدم��ه بال�ص��تقالة. وقال فينت��ورا "مل اأتقدم 
با�ص��تقالتي م��ن تدري��ب اإيطالي��ا، لأنن��ي مل 

اأقاب��ل رئي�س الحت��اد الإيطايل، �ص��نعقد اجتماًعا ملناق�ص��ة 
ما حدث". وتابع "فخ��ور كوين واحًدا من جمموعة املنتخب 
الإيط��ايل، �ص��عيد للعم��ل مع ه��وؤلء الأبط��ال، بالتاأكي��د اأنا 
حمب��ط، اأدركت يف ليلة املباراة ماذا يعني الفريق للطليان". 
وعن انتهاء م�ص��رية بوفون وبارزايل وكيلليني ودي رو�ص��ي 
مع املنتخ��ب الإيطايل، علق فينت��ورا "احلقيقة اجلميع يعلم 
اأنهم �ص��يعتزلون، اأن��ا حمبط لهم". ورف���س فينتورا، احلديث 
ع��ن م�ص��تقبله م��ع اإيطالي��ا وعقده ال��ذي ينتهي يف �ص��يف 
2020، قائاًل "اأعتقد اأن الوقت احلايل غري منا�صب للحديث 
عن ذلك، �صنناق�س ذلك يف الوقت املنا�صب مع احتاد الكرة". 

ق��ال جيانلويجي بوف��ون، قائد وحار�س مرم��ى اإيطاليا، اإن 
ف�ص��ل منتخب ب��الده يف التاأهل اإىل كاأ���س العامل 2018 يف 
رو�ص��يا يعد "اأمرا خمزيا". واأ�ص��اف بوف��ون يف ت�رضيحات 
نقلته��ا �ص��حيفة "م��اركا" الإ�ص��بانية "اإن��ه عار ب�ص��بب كل 
�ص��يء، ب�صبب النا�س الذين ح�رضوا لي�صاندونا، لقد ف�صلنا يف 
�ص��يء مهم جًدا". واأعلن بوفون و�ص��ط دموعه اعتزاله الدويل 
بالقول "من املوؤ�ص��ف اأن اآخر مباراة يل مع املنتخب اأ�صفرت 
عن عدم تاأهلنا لكاأ�س العامل". واأكمل"اأنا اآ�ص��ف، ولكن لي�س 
من اأجلي، من اأجل املجموعة، لأننا ف�صلنا يف حتقيق الهدف 
الذي كان مهما بالن�ص��بة لإيطاليا باأ�رضها، هذا هو اإحباطي 

الوحي��د ولي���س نهاي��ة م�ص��ريتي م��ع اإيطالي��ا، الوق��ت مي��ر 
بالن�صبة للجميع وهذا هو القرار ال�صحيح". وتابع "كنا نعلم 
اأن املباراة �ص��تكون �ص��عبة، وخا�ص��ة بعد نتيج��ة الذهاب، 
لعبن��ا حتت �ص��غط كب��ري". كما حتدث ع��ن الك��رة الإيطالية 
وقال "لدينا اأمل لأن هناك قوة، عناق كبري لكل اأولئك الذين 
دعم��وين، فينتورا لديه نف�س اأخطائن��ا، املنتخب متكن دائما 
من النهو�س عقب اأ�صواأ الكبوات". وقال يف هذا ال�صدد "اأريد 
احت�ص��ان )جورجيو( كيليني، و)اأندريا( بارزايل و)دانييلي( 
دي رو�ص��ي، وجمي��ع الزم��الء الذي��ن زاملوين لأك��ر من 10 

اأعوام".

ماسا يودع جماهير البرازيل من منصة التتويج

حقق بو�ص��طن �صيلتيك�س، انت�ص��اره ال� 12 على التوايل يف 
دوري كرة ال�ص��لة الأمريكي للمحرتف��ني، بفوزه يف الثانية 

الأخرية 94-95 على تورونتو رابتورز الليلة املا�صية.
واأح��رز اآل هورف��ورد، العائ��د بع��د غياب مباراتني ب�ص��بب 
الإ�ص��ابة، 21 نقطة ليت�صدر 5 لعبني من بو�صطن باأرقام 
مزدوجة. وفاز هيو�ص��تون روكت�س 95-118 على انديانا 
بي���رضز، بعدم��ا �ص��جل جيم���س ه��اردن 26 نقط��ة، وم��رر 
15 كرة حا�ص��مة. وتق��دم توبيا�س هاري�س، 5 لعبني من 
ديرتوي��ت بي�ص��تونز حققوا اأرقام��ا مزدوجة، وق��اد فريقه 
للفوز 103-112 على ميامي هيت، بينما فاز اأوكالهوما 
ل  �ص��يتي ثان��در 99-112 عل��ى دال���س مافريك���س. �ص��جَّ
جيم���س هاردن، 38 نقطة ليقود هيو�ص��تون روكت�س للفوز 

على ممفي�س جريزلي�س )-111 96( يف دوري كرة ال�ص��لة 
الأمريكي للمحرتفني.

وبع��د خ�ص��ارته مرتني، اأمام ممفي�س يف اأول اأ�ص��بوعني من 
املو�ص��م، جن��ح روكت���س يف الث��اأر اأخ��رًيا. وتكف��ل ترييكي 
لفري��ق جريزلي���س. وحق��ق  22 نقط��ة  بت�ص��جيل  اإيفان��ز، 
روكت���س، فوزه اخلام���س على التوايل لريفع ر�ص��يده ل�23 
نقط��ة حمت��اًل املرك��ز الث��اين باملجموع��ة الغربي��ة بفارق 
الأهداف خلف جولدن �صتيت واريورز املت�صدر، الذي تغلب 
على فيالدلفيا)114-135(. وفاز نيو اأورليانز على لو�س 
اأجنلي���س كلي��ربز )-111 103(، حيث �ص��جل دمياركو�س 
كوزين���س 35 نقط��ة، و15 متابعة، واأ�ص��اف اأنتوين ديفيز 
25 نقط��ة، و10 متابع��ات لني��و اورليان��ز. واأح��رز بليك 

كلي��ربز،  لفري��ق  نقط��ة   27 جريف��ني 
واأ�ص��اف ديان��دري ج��وردان 12 نقطة، 

و14 متابعة. وتغلب نيويورك نيك�س على 
�صاكرامينتو كينجز )91-118(، حيث �صجل 

كري�ص��تاب�س بورزينجي���س 34 نقطة، واأ�ص��اف 
كورتن��ي يل 20 نقطة لفريق نيك�س. و�ص��جل ايني�س 
كان��رت 17 نقط��ة، و13 متابع��ة لنيك���س، وتكف��ل 
�ص��كال لبي�ص��ريي بت�ص��جيل 19 نقط��ة، واأ�ص��اف 
ب��ادي هيل��د 17 نقط��ة لكينج��ز. وف��از وا�ص��نطن 

وي��زاردز عل��ى اتالنت��ا هوك���س )94-113(؛ حيث 
�ص��جل براديل بي��ل 19 نقطة، واأ�ص��اف ماركي��ف موري�س 

وكيلي اوبري 18 نقطة لكل منهما لفريق ويزاردز. 

 ودع فيليبي ما�صا، جماهري بالده الربازيلية، 
بالطريق��ة الت��ي اأرادها، الي��وم الأحد، بتوجيه 
يف  التتوي��ج  من�ص��ة  عل��ى  م��ن  اإليه��م  ال�ص��كر 
انرتلجو���س، بع��د احت��الل املرك��ز ال�ص��ابع، ال��ذي 
كان مبثابة النت�ص��ار يف جائ��زة الربازيل الكربى، 
يف بطول��ة الع��امل ل�ص��باقات فورم��ول 1 لل�ص��يارات. 
وا�ص��تمتع �ص��ائق وليامز، الذي كان ف��وزه الأخري يف 
فورمول 1 على نف�س احللبة، يف 2008، عندما اأنهى 
املو�ص��م يف املرك��ز الثاين، خل��ف لوي���س هاميلتون 
البطل، بكل دقيقة يف �صباقه الأخري يف 
بالده. وكال فيليبينيو، جنل ال�ص��ائق 
املدي��ح  عام��ا،   36 عم��ره  البال��غ 

لوال��ده بعد ال�ص��باق، عرب دائرة الت�ص��ال مع الفريق. 
وق��ال فيليبيني��و، البال��غ عم��ره �ص��بعة اأع��وام، الذي 
�صيعتزل والده بعد �ص��باق اأبوظبي، يف ختام املو�صم: 
"وال��دي اأن��ا فخور ب��ك.. اأينما �ص��تذهب �صاأ�ص��اندك، 
اأحب��ك، باملنا�ص��بة اأحبب��ت انطالقت��ك يف ال�ص��باق". 
و�صعد الوالد وجنله على من�صة التتويج، بعد احتفال 
اأ�صحاب املراكز الثالثة الأوىل، حيث قدمهما �صديقه 
الق��دمي روبن��ز باريكيل��و للجماه��ري، التي احت�ص��دت 
عل��ى اأر�س احللب��ة. وقال ما�ص��ا: "تخاجلن��ي الكثري 
م��ن امل�ص��اعر الي��وم.. اأنا �ص��عيد باأدائي يف ال�ص��باق، 
ا�ص��تخرجت اأف�ص��ل م��ا ميك��ن اأن تقدم��ه ال�ص��يارة". 
وما�ص��ا ه��و اأح��د اأ�ص��هر ال�ص��ائقني يف فورم��ول 1، 

وانت�رض يف 11 �ص��باقا مع فرياري، واعتزل ال�ص��ائق 
الربازيلي يف نهاية العام املا�صي، ليفتح الباب اأمام 
الكندي ال�ص��اب، لن�س �صرتول. لكنه عاد اإىل فورمول 
1 بع��د ذل��ك بف��رتة ق�ص��رية، بع��د انتق��ال فالتريي 
بوتا���س من وليامز اإىل مر�ص��يد�س، عقب اعتزال نيكو 
روزب��رج، بطل العامل 2016، لكن هذه املرة ل توجد 

عودة مرة اأخرى.
وقال: "من ال�ص��عب و�ص��ف م�ص��اعري الي��وم، بداية 
مذهلة ثم جنحت يف جتاوز عدة �صيارات، ثم جتاوزت 
)زميله ال�صابق يف فرياري فرناندو( األون�صو.. وجنحت 
يف احلف��اظ على مركزي اأمامه، كان �ص��باقا �ص��عبا، 

كان مثل كل النت�صارات التي حققتها".

 تنقل البو�ص��ني اإدين دجيك��و منذ احرتافه عام 2003 
من �رضاييفو اإىل ال�صي�ص��ان ث��م اأملانيا فاإجنلرتا واأخريا 
اإيطاليا. "اإنه متيمة حظ ياأتي معه النجاح" هكذا تقول 
جمل��ة كيكر، التي حتدث معه��ا حول جتاربه املختلفة، 

وراأيه يف بطولت اأملانيا واإجنلرتا واإيطاليا.
اأع��رب املهاج��م البو�ص��ني اإدي��ن دجيك��و جن��م روم��ا 
الإيطايل عن �ص��عادته واأ�رضته ال�ص��غرية بالتواجد يف 

العا�صمة الإيطالية منذ عامني ون�صف.
وق��ال يف مقابلة م��ع جملة "كيك��ر" الأملانية يف عدد 
اليوم الإثنني: "بلد عظيم وم�صتوى معي�صي مفتخر. كما 
اأن حال زوجتي وطًفلَي )الثنني( رائع يف هذه املدينة 

احللم".
انتق��ل دجيك��و اإىل روما يف �ص��يف 2015، قادما من 
مان�ص�ص��رت �ص��يتي الإجنلي��زي على �ص��بيل الإعارة ملدة 
ع��ام، مع اإمكانية �رضاء عقده نهائيا مقابل 11 مليون 

يورو، وهو ما فعله النادي الإيطايل.
ويف املو�ص��م الأول م��ع روم��ا تراجعت ق��درات دجيكو 
التهديفي��ة حي��ث �ص��جل 8 اأه��داف يف 31 مب��اراة يف 
ال��دوري الإيط��ايل، لك��ن القنا���س البو�ص��ني انتف���س 

املو�صم املا�صي ف�صجل 29 هدفا يف 37 مباراة ليفوز 
بلقب هداف الدوري الإيطايل.

ويف املو�ص��م اجل��اري خا���س يف ال��دوري الإيط��ايل 
11 مباراة �ص��جل فيها 7 اأهداف و�ص��نع هدفا واحدا، 
وق��ال دجيكو ملجلة كيك��ر: "كان يجب علي يف البداية 

التعرف على هذا الدوري �صديد ال�صعوبة".
الربمييريلي��ج  اأن  البو�ص��نة  منتخ��ب  ه��داف  يعتق��د 
اأعظ��م بطول��ة دوري يف العامل رمبا لي�س م��ن الناحية 
التكتيكية اأو الفنية، لكن كل �ص��يء هناك ي�ص��ري اإجمال 
عل��ى اأعلى م�ص��توى كرة �ص��املة"، م�ص��يًفا: "بالن�ص��بة 
للدوري الإيطايل فاإن الفرق هناك تتناف�س ب�ص��كل اأكرب 

من ناحية الدرا�صة التكتيكية".
واأ�صاف �ص��احب ال�31 عاًما ملجلة كيكر اأن "الدوري 
الإجنليزي هو اأكر توازنا؛ لأن هناك �ص��تة اأندية لديها 

الأدوات للمناف�صة على اللقب".
واأو�ص��ح: "اأما يف الدوري الأملاين فالأمر يبدو خمتلفا 
لأن بايرن ميكن على اأعلى تقدير اأن يغلب نف�ص��ه فقط، 
ويف اإيطالي��ا ف��اإن يوفنتو���س من��ذ ع��ام 2011 ميثال 

رقما كبريا جدا بالن�صبة لالآخرين".

وعن جتربته مع فولف�ص��بورج الأمل��اين التي كانت بني 
عام��ي 2007 و2010 وح�ص��ل خالله��ا عل��ى لق��ب 
هداف الدوري الأملاين يف مو�صم 2010/2009، قال 
دجيك��و اإنه ج��اء اإىل فولف�ص��بورج عندما كان �ص��غريا 
وهن��اك كان برنام��ج العمل اليومي هو الأ�ص��د ق�ص��وة، 

خ�صو�صا واأن املدرب كان ا�صمه فيلك�س ماجات".
واأك��د: "لكن نتيجة ذل��ك كان الفوز بال��دوري الأملاين 
لأول م��رة يف تاريخ النادي، وكنت بعد �ص��افرة نهاية 
املباراة قادرا واأمتنى بكل �رضور اأن األعب مباراة اأخرى 

بعدها".
واأو�ص��ح جن��م منتخ��ب البو�ص��نة اأن��ه تعلم اأ�ص��ياء يف 
اإيطالي��ا مل يتعلمه��ا يف م��كان اآخر من قبل، م�ص��يًفا: 
"خالل عامني ون�صف يف الكالت�صيو ح�صنت من اأدائي 

بدون �صك".
وتق��ول كيكر عن دجيكو اإن��ه "متيمة حظ ياأتي النجاح 
معه حيثما حل"، م�صيفة: "عندما لعب يف فولف�صبورج 
ف��از الفريق لأول مرة يف تاريخه بالبوند�ص��ليجا. ويف 
مان�ص�ص��رت �ص��يتي ف��از الفري��ق بالربمييريلي��ج للم��رة 

الأوىل منذ عام 1968".

وك�ص��ف البو�ص��ني اإيدين دجيكو، جنم روم��ا الإيطايل، 
ع��ن هدفه م��ع فريق ذئاب العا�ص��مة، خ��الل العامني 

املقبلني.
واأج��رى دجيك��و، مقابلة خا�ص��ة مع �ص��حيفة "كيكر" 
الأملاني��ة، نقلته��ا "توتو�ص��بورت" الإيطالي��ة، اأكد من 
خالله��ا اأن��ه يحلم بتحقي��ق لقب ال��دوري الإيطايل مع 
روم��ا، موؤكًدا اأن يوفنتو�س هو املف�ص��ل للفوز بن�ص��خة 

هذا املو�صم.
وق��ال البو�ص��ني "يوفنتو���س من��ذ ع��ام 2011 وه��و 
الأقوى، اأنفقوا الكثري من الأموال على �صوق النتقالت 
بجل��ب هيجواي��ن مقاب��ل 90 ملي��ون ي��ورو، اإذا قم��ت 
بذلك ومل جتلب الألقاب، �ص��يكون بالتاأكيد هناك �ص��يًئا 

خاطئا".
وتاب��ع "م��ازال ل��دي عام��ني مع روم��ا لتحقي��ق لقب 
ال��دوري الإيط��ايل، وتكرار م��ا فعلته مع فولف�ص��بورج 

ومان�ص�صرت �صيتي".
اأم��ا الآن يف روم��ا فيحاول احل�ص��ول م��ع فريقه على 
الدوري لأول مرة منذ عام 2001، لكنه حلم �صعب يف 

ظل تفوق يوفنتو�س.
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