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ك�ش��ف لعب ليفرب��ول �لإجنلي��زي جيم�س ميل��ر �أن جن��م بر�شلونة 
�لإ�شب��اين ليوني��ل مي�شي نعت��ه ب�"�حلم��ار"، خالل مب��ار�ة �لذهاب 
�شمن ن�شف نهائي بطولة دوري �أبطال �أوروبا، �شهر �أبريل �ملا�شي.
وج��اء ذلك بعد تعر�س مي�شي ملا يعتقد �أنه عرقلة من جانب ميلر، 
خالل �للقاء بني �لفريقني يف ملعب "كامب نو"، حيث �شارع مي�شي، 
�ل��ذي يلق��ب بالربغ��وث، �إىل �لنهو���س غا�شب��ا بع��د �لعرقلة ووجه 

كلمات باللغة �لإ�شبانية ملناف�شه.
وق��ال ميلر، �لذي يتح��دث بالإ�شبانية يف ت�رصي��ح ل�شحيفة "ميل 

�أون �شند�ي"، �إن مي�شي "مل يكن �شعيد�".
و�أ�ش��اف �أن �لنج��م �لأرجنتين��ي و��شل �حلدي��ث بالإ�شبانية، بينما 
كان��ا يعرب�ن د�خل نف��ق �مللعب متجهني �إىل غ��رف تغيري �ملالب�س 
ب��ني �شوطي �ملبار�ة. وقال �إن مي�شي قال له �إنه "بورو"، وهي كلمة 
�إ�شبانية تعني "حمار"، م�شيفا �أنه بد� و��شحا �أن جنم بر�شلونة "مل 

يكن يدرك �أنني �أعرف �للغة �لإ�شبانية".
وتاب��ع نق��ال عل��ى ل�شان مي�ش��ي: "ذلك �خلط��اأ �ل��ذي �رتكبته بحقي 
ب�شب��ب �أنني مررت �لك��رة بني قدميك". و�أ�شار لع��ب فريق ليفربول 
�إىل �أنه تركه عند هذ� �حلد وو��شل طريقه �إىل غرفة تغيري �ملالب�س.

و�أو�شح ميلر �أنه �إذ� حاول �لالعب �أن يوقف جنم بر�شلونة، فاإنه ل 
ميكن��ه �أنن ي�شعر باخلوف من فكرة �أن يب��دو "غبيا"، وهذ� ما حدث 

معه عندما جنح مي�شي يف مترير �لكرة بني قدميه.
وق��ال هذ� �لأمر �شاهده ماليني �ملتابعني عل��ى �شا�شات �لتلفزيون، 

و"�أنا ل�شت �لأول ولن �أكون �لأخري.. فهو )مي�شي( لعب مذهل".
و�أ�شاف �أنه "مع لعبني مثله يجب �أن جتعلهم يدركون �أنك موجود 
و�أن��ك لن ت�شمح لهم بالقي��ام بالأمور على طريقته��م. عليك فقط �أن 

حتاول �إرباك ن�شقهم يف �للعب".

توج��ت �لأوكر�نية ديان��ا يا�شرتم�شكا بلقب بطول��ة �شرت��شبورغ �لدولية 
للتن���س، �ل�شب��ت، بفوزها عل��ى �لفرن�شي��ة كارولني غار�شي��ا 4-6 و-5
7و6-7 يف مب��ار�ة مث��رية لتح��رز ثالث �ألقابها عل��ى �شعيد بطولت 

�لالعبات �ملحرتفات.
وتقدم��ت غار�شيا مبك��ر� يف �ملجموعة �لأوىل،  لك��ن يا�شرتم�شكا قاتلت 

من جديد لتتعادل 3-3 ب�رصبة قوية �شقطت على �خلط �خللفي.
وز�دت �لالعب��ة �لأوكر�ني��ة من وت��رية �لأد�ء لتح�ش��م �ملجموعة مبزيج 
يجمع بني تبادل �ل�رصبات �لقوية من �خلط �خللفي و�لتقدم على �ل�شبكة 

يف بع�س �لأحيان لتتفوق على مناف�شتها.
و�بق��ت �ل�رصب��ات �لأمامي��ة �له��ادرة ليا�شرتم�شكا عل��ى �شيطرتها على 
�ملجموع��ة �لثاني��ة،  وتقدمت 3-5 وهو ما منحه��ا �لفر�شة لكي تر�شل 
حل�شم �للق��ب. و�أنقذت غار�شيا نقطتني حل�شم �للقب ودفعت �ملبار�ة نحو 

جمموعة فا�شلة بعد خطاأ مزدوج من يا�شرتم�شكا.
وعق��ب نهاي��ة متوت��رة للمجموع��ة، �شيط��رت يا�شرتم�شكا عل��ى �ل�شوط 
�لفا�ش��ل لتن�شم �إىل كيك��ي بريتنز وكارولينا بلي�شكوف��ا وبرت� كفيتوفا 

باعتبارهن �لوحيد�ت �لالئي فزن بلقبني هذ� �لعام.
وقال��ت يا�شرتم�ش��كا ملناف�شته��ا "كنتي دوما �ملثل �لأعل��ى يل و��شكرك 
على هذه �ملب��ار�ة. ونقلت رويرتز عن �لنجمة �لأوكر�نية "كنت هنا قبل 
عام��ني وخ�رصت يف �ل��دور �لأول. كدت �أن �أخ�رص يف نقطة ح�شم �ملبار�ة 

�ليوم لكنني �شعيدة بالفوز".

متك��ن لعب �ملنتخب �لوطني ونادي فانكوفر و�يتكاب�س، علي عدنان، من 
.MLS ت�شجيل هدفه �لول يف �لدوري �لمريكي

فانكوف��ر ��شت�ش��اف فريق د�ل�س عل��ى ملعب �شو�نغ��ارد، �شمن مناف�شات 
�ملجموعة �لغربية من �لدوري �لمريكي.

و�شجل جنم �ملنتخب �لوطني علي عدنان هدفه �لول يف �لدوري �لمريكي، 
بعدم��ا ��شتطاع �ن يتجاوز لعبني من د�ل�س قب��ل �ن ي�شكن �لكرة بيمينه 

يف �على �لز�وية �لي�رصى ملرمى د�ل�س يف �لدقيقة 30 من عمر �ملبار�ة.
فرح��ة علي عدن��ان مل تكتمل، حيث تعر�س �لالع��ب لال�شابة �جربته على 
مغ��ادرة �ملي��د�ن يف �لدقيق��ة 42 ليدخل ب��دًل عنه �لالع��ب فيكتور جريو 

وكانت �لنتيجة ت�شري �ىل تقدم فانكوفر بهدفني لهدف.
كالعادة، �د�ء عدنان كان مميز�ً، حيث ح�شل على تقييم 7.9 من 10.

وفيما يلي �رقام �لالعب يف �ملبار�ة:
�لت�شديد�ت: 1.

ن�شبة �ل�شتحو�ذ: 2.3%.
ن�شبة �لتمرير�ت �لناجحة: 100%.

�ملر�وغات �لناجحة: 1.
�لتدخالت �لناجحة: 2.

الدوري اإليطالي: صراع المقاعد األوروبية يدخل منعطفه األخير

             »الجورنال « تنشر قائمة المنتخب لودية تونس
المنتخب الوطني يغادر مطلع الشهر المقبل الى تونس للقاء منتخبها وديا

�كد �ملدير �لعالمي يف �لحت��اد �لعر�قي لكرة �لقدم حممد 
خل��ف �ن" وف��د منتخبن��ا �لوطن��ي �شيغ��ادر �ىل تون�س يف 
�لثال��ث من �شهر حزي��ر�ن �ملقبل ملو�جه��ة منتخبها �شمن 
��شتعد�د�ت��ه للم�شارك��ة يف ت�شفيات �آ�شي��ا �ملوؤهلة لبطولة 
كاأ���س �لع��امل 2022 يف قط��ر وبطولة كاأ���س �آ�شيا 2023 
يف �ل�ش��ني، فيما ك�شفت م�ش��ادر ل�»�جلورنال « عن قائمة 

�ملنتخب �لوطني ملو�جهة تون�س وديا.
وقال��ت �مل�ش��ادر �ن  �لقائم��ة �لت��ي �شمت حلر��ش��ة �ملرم 
:جالل ح�شن، حممد حميد، حممد �شالح وخلط �لدفاع:عالء 
مه��اوي، �شام��ح �شعي��د، ح�شام كاظ��م �رصغ��ام ��شماعيل، 
م�شطفى حممد جرب، �حمد �بر�هيم، �شعد ناطق، ميثم جبار، 

ع��دي �شه��اب وخل��ط �لو�ش��ط: �حم��د يا�شني، هم��ام طارق، 
ح�ش��ني علي �حمد جالل، ج�شتني مري�م، �جمد عطو�ن، كر�ر 

نبيل وخلط �لهجوم: مهند علي، عالء عبا�س، �مين ح�شني
وب��ني �ملدي��ر �لعالم��ي يف �لحت��اد �لعر�ق��ي لك��رة �لقدم 
حمم��د خلف �أن" منتخ��ب �ل�شود �شيج��ري تدريباته هناك 
مل��دة ثالثة �ي��ام قبل ملب��ار�ة �لودي��ة �لتي م��ن �ملقرر �ن 
تق��ام يف �ل�شاب��ع م��ن �ل�شه��ر نف�ش��ه موؤك��د� �ن" مو�جه��ة 
�ملنتخ��ب �لتون�ش��ي �أ�شبح��ت يف غاي��ة �لأهمي��ة ملنتخبنا 
�لوطن��ي لك��ون نقاطها �لث��الث �شرتفع من ر�شي��د نقاطنا 
يف �لت�شني��ف �جلدي��د �شعيًا ليك��ون �أ�ش��ود �لر�فدين �شمن 
�ملنتخب��ات �لثماني��ة �لوىل �شم��ن �لق��ارة �لآ�شيوية �لتي 
�شترت�أ�س �ملجاميع �لثمانية خالل حفل مر��شم �شحب قرعة 
�لت�شفيات �مل�شرتكة �ملوؤهلة ملونديال 2022 وكاأ�س �آ�شيا 

2023 �لت��ي حتت�شنه��ا �لعا�شم��ة �لقطري��ة �لدوحة يوم 
�ل�شابع ع�رص من �شهر متوز �ملقبل".

م�ش��ري� �ىل �ن"مناف�ش��ات �ل��دوري �ملمت��از �شتتوق��ف بعد 
�جلول��ة 30 لل�شم��اح لالعبني �ملحلي��ني �لن�شمام �ىل وفد 
منتخبنا �لوطني لودية تون�س تز�منا مع �يام �ل�"فيفا دي" 

�لتي ت�شهد توقف جميع دوريات كرة �لقدم يف �لعامل ".
و�شيغي��ب ثنائ��ي �ملنتخ��ب �لعر�ق��ي �أ�شامة ر�شي��د وريبني 
�شولق��ا ب�شكل ر�شمي عن مع�شك��ر �أ�شود �لر�فدين يف تون�س 
خلو�س مب��ار�ة ودية مع ن�شور قرطاج يف �ل�شابع من �شهر 

يونيو/حزير�ن �ملقبل.
وق��ال �ملدي��ر �لإد�ري للمنتخ��ب �لعر�قي با�ش��ل كوركي�س 
�إن "جمي��ع لعب��ي �ملنتخ��ب �لذي��ن مت��ت دعوته��م يف �أمت 
�جلاهزية ملبار�ة تون�س �لودية، با�شتثناء �عتذ�ر �ملحرتف 

يف �شفوف �شانتا كالر� �أ�شامة ر�شيد �لذي ي�شعر بالإ�شابة 
وريب��ني �شولق��ا لعب �ل�شحاني��ة �لقطري لع��دم جاهزيته 

�لبدنية.
و�أو�ش��ح �أن �جله��از �لفن��ي مل ي��دع �لالعب��ني �لذي��ن ق��رر 
�لحت��اد خالل وق��ت �شاب��ق معاقبتهم على خلفي��ة بطولة 

�آ�شيا �لتي �أقيمت يف �لإمار�ت مطلع �لعام �حلايل.
و�أ�ش��ار �إىل �أن �لقائم��ة �لنهائية �شتت�شم��ن 23 لعبا �شيتم 
�لك�ش��ف عنها من قبل �ملدرب خ��الل �لأيام �ملقبلة على �أن 
يتوج��ه �ملنتخ��ب �إىل تون���س يف �لثالث من �ل�شه��ر �ملقبل 

خلو�س �ملبار�ة �لودية.
ي�ش��ار �إىل �أن منتخ��ب �لع��ر�ق �شيخو���س مب��ار�ة جتريبية 
و�ح��دة يف تون�س بعد �عتذ�ر منتخب ليبيا ب�شبب �لأو�شاع 

�لأمنية.

ليفربول مهتم بضم راموس!، لكن ماذا عن صالح؟

م��ع �قرت�ب �شوق �لنتق��الت �ل�شيفية من فت��ح �أبو�به، 
ت�شتع��ل �ملناف�شة ب��ني �أندية �أوروبا عل��ى �لظفر بنجوم 
خطف��و� �لأ�شو�ء يف �ملو�شم �ملا�ش��ي، ومن �ملتوقع �أن 

ن�شهد �شفقات باأ�شعار خيالية.
ويف �إ�شباني��ا يبح��ث ريال مدري��د عن ��شتع��ادة هيبته 
�ملحلي��ة و�لأوروبي��ة، م��ع ع��ودة مدرب��ه �لفرن�شي زين 
�لدي��ن زي��د�ن، �لذي و�شع��ت �إد�رة �لن��ادي مبلغًا يفوق 
�ل�600 ملي��ون يورو لالإنفاق يف "�ملريكاتو" �ل�شيفي، 
�لأم��ر �ل��ذي ين��ذر ب�شفق��ات قيا�شي��ة قادم��ة ل�شفوف 

"�مللكي".
ول يعت��رب ذل��ك �أم��ر�ً م�شتغرب��ًا، ف�شب��ق و�أن قل��ب ريال 
م��ن  �لعدي��د  بريي��ز،  فلورينتين��و  �إد�رة  حت��ت  مدري��د، 
�ملو�زي��ن يف �ش��وق �لنتق��الت، وخ��ري دلي��ل على ذلك 
�لويل��زي غاري��ث بي��ل يف 2013 )91 ملي��ون ي��ورو(، 

و�لربتغ��ايل كري�شتيانو رونالدو يف 2009 )96 مليون 
يورو( و�لكولومب��ي خامي�س رودريغيز يف 2014 )80 
ملي��ون يورو(، ومدرب "�مللكي" �حلايل حني كان لعبًا 

يف 2001 )75 مليون يورو(.
ولن تكون �لأنظار يف �إ�شبانيا موجهة نحو ريال مدريد 
فق��ط، ب��ل �شيك��ون للغرمي �لتقلي��دي بر�شلون��ة كلمة يف 
"�ملريكاتو" �ل�شيفي، خ�شو�شًا و�أن �لنادي �لكاتالوين 
يرغ��ب �أي�ش��ًا يف تعزيز �شفوفه بتعاق��د�ت جديدة، ل�شد 

�لتغر�ت �لتي ظهرت يف �شفوفه خالل �ملو�شم �حلايل.
�أما يف �إجنلرت�، فمن �ملتوقع �أن يكون مان�ش�شرت يونايتد 
�لالع��ب �لأبرز يف �ش��وق �لنتقالت �ل�شيفي��ة، من �أجل 
و�شع حد لبتعاده عن �ملناف�شة عن �لدوري �لإجنليزي 
�ملمت��از، �لذي توج به �آخر م��رة يف 2013 حتت قيادة 

مدرب �لأ�شطوري �ل�شري �أليك�س فريغ�شون.
بي��د �أنه ل ميك��ن ��شتبع��اد �لناديني �للندني��ني �آر�شنال 
وت�شيل�ش��ي، �لذ�ن يطمح��ان لتعزيز حظوظهم��ا للمو�شم 

�ملقب��ل، من خالل ��شتقطاب وجوه جدي��دة، �لأمر نف�شه 
ينطب��ق على بطل �ل��دوري مان�ش�شرت �شيت��ي، و�لو�شيف 

ليفربول.
وفيم��ا يلي �أبرز �ل�شفقات �لت��ي �شتحدث قيمتها �شجة 

كبرية يف �ملريكاتو:
1. �إيدي��ن ه��از�رد، ري��ال مدري��د �أب��رز �ملهتمني ب�شم 
�لالع��ب �لبلجيك��ي، �ل�شحف �لإ�شب��اين توقعت �أن ت�شل 

�ل�شفقة ل�160 مليون يورو.
2. كيلي��ان مبابي، ريال مدري��د ويوفنتو�س يتناف�شان 
على �ش��م �لنجم �لفرن�شي �ل�شاب، �ل��ذي قد ت�شل قيمته 

�إىل 250 مليون يورو
3. ج��و�و فيليك���س، ترغب �لعديد من �أندية �أوروبا �شم 
�ملوهب��ة �لربتغالية �لو�عدة، �أبرزه��ا مان�ش�شرت يونايتد 
وبر�شلون��ة، فبالرغ��م من �شغر �شنه )19 عام��ًا(، �إل �أن 
م��ن �ملتوق��ع �أن تتخطى قيمت��ه حاجز �ل���100 مليون 

يورو.

�أول��ت �ل�شحافة �لإ�شبانية و�لإجنليزي��ة �هتمامًا كبري�ً 
بالتقاري��ر �لت��ي توؤك��د رغب��ة ليفربول يف �ش��م مد�فع 
وقائد ريال مدري��د، �شريجيو ر�مو�س، خالل فرتة �شوق 
�لنتق��الت �ل�شيفي��ة �ملقبل��ة، لكنها طرح��ت يف نف�س 
�لوقت عالم��ات ��شتفهام حول موقف لع��ب "�لريدز"، 

�مل�رصي حممد �شالح من هذه �ل�شفقة.
وكان��ت �شحيف��ة �آ�س �أك��دت �أن ر�مو���س يدر�س بجدية 
م��ا �إذ� كان �شي�شتمر مع �لفري��ق، �أم �شيبحث عن وجهة 

�أخرى يف �أحد �لدوريات �لأوروبية �لكربىن م�شرية �إىل 
�أن نادي��ي ليفرب��ول ومان�ش�شرت يونايت��د �أبرز �ملهتمني 

ل�شم لعب "لروخا".
ولكن ما يثري ت�شاوؤول �لكثريين هو مالمح �لعالقة �لتي 
�شتك��ون ب��ني ر�مو���س و�لنجم �مل�رصي حمم��د �شالح، 
�لذي كان �شحي��ة "�ملاتادور" يف نهائي دوري �أبطال 

�أوروبا �ملو�شم �ملا�شي.
وكان ر�مو�س ت�شبب باإ�شابة خطرية يف �لكتف ل�شالح 
يف نهائ��ي دوري �لأبط��ال 2018 يف كيي��ف، �أجربته 
على �خلروج باكيًا من �ملبار�ة، �لتي خ�رصها فريقه يف 

�لنهائ��ي بنتيج��ة 3-1، ما ت�شبب مبوج��ة غ�شب جتاه 
�ملد�ف��ع �لإ�شباين، �لذي �تهمته جماهري ليفربول بتعمد 
�إ�شق��اط �شالح، �لذي كان متوهجًا ب�شكل ��شتثنائي يف 
ذ�ك �حل��ني. ومل يقف �حل��د عند ذلك، بل حملت جماهري 
�ملنتخب �مل���رصي م�شوؤولية تر�جع م�شتوى �شالح يف 

مونديال رو�شيا ل�شريجيو ر�مو�س.
وحينه��ا د�فع ر�مو�س عن نف�شه بالق��ول �إن هذ� �لأمور 
حت��دث يف �مللع��ب، وهي جزء من كرة �لق��دم، لكن ذلك 
مل ي�ش��ف للمد�فع �لإ�شب��اين، و�لآن بات م��ن �ملمكن �أن 

يز�مل �شالح يف �شفوف ليفربول.

ت�شهد �جلولة �لثامن��ة و�لثالثني )�لأخرية( من 
�ل��دوري �لإيط��ايل لك��رة �لق��دم، مناف�ش��ة بني 
�أربع��ة ف��رق عل��ى بطاقت��ي �لتاأه��ل �إىل دوري 
�أبط��ال �أوروبا �ملو�ش��م �ملقبل، فيم��ا تتناف�س 
ثالثة ف��رق �أخرى على جتن��ب �لهبوط للدرجة 
�لثانية، يف مو�شم هيمن عليه يوفنتو�س بفوزه 

باللقب للمرة �لثامنة على �لتو�يل.
وكان يوفنتو���س ح�شم �شباق �لفوز باللقب قبل 
�أرب��ع جولت من نهاية �لبطولة، �إذ فاز باللقب 
للم��رة �لثامنة على �لتو�يل، وهو رقم قيا�شي ل 

مثيل له يف �لدوريات �خلم�س �لكربى.
و�نفرد نابويل باملركز �لثاين خلف يوفنتو�س، 
فيم��ا يحت��ل �أتالنت��ا و�إن��رت مي��الن �ملركزين 
�لثالث و�لر�ب��ع �ملوؤهلني لدوري �أبطال �أوروبا 
بر�شي��د 66 نقط��ة ل��كل منهم��ا، لك��ن �لآم��ال 
لت��ز�ل قائمة مليالن �لذي يبتعد عنهما بفارق 
نقطة و�ح��دة، �إذ يحتل �ملركز �خلام�س بر�شيد 

65 نقط��ة. ويتبقى لدى روم��ا فر�شة �شئيلة 
مبا���رصة  �ملجموع��ات  مرحل��ة  �إىل  للتاأه��ل 
بالدوري �لأوروب��ي، �إذ يحتل �ملركز �ل�شاد�س، 
�ل��ذي ي�شعد ب�شاحبه خلو���س �مللحق �ملوؤهل 
ل��دور �ملجموعات بامل�شابق��ة �لقارية، بر�شيد 

63 نقطة.
وي�شت�شيف �أتالنتا �شيفه �شا�شولو، فيما يزور 
مي��الن م�شيفه �شب��ال، ويختتم روم��ا مو�شمه 
مبو�جه��ة �شيف��ه بارم��ا يف مبار�ة ل��ن ت�شهد 
�شعوب��ات كب��رية، خا�ش��ة و�أن �لفري��ق لي���س 
معنًيا ب���رص�ع �لهبوط باحتالله �ملركز �لر�بع 

ع�رص بر�شيد 41 نقطة.
وي�شت�شي��ف �إن��رت مي��الن، �ل��ذي تلق��ى هزمية 
�شاحقة 4-1 يف �جلولة �ل�شابقة �أمام نابويل، 
فري��ق �إمب��ويل �لذي خ��رج يف نهاي��ة �لأ�شبوع 
�ملا�ش��ي م��ن مر�ك��ز �لهب��وط، بعد ف��وزه على 

تورينو 4-1.
يف غ�ش��ون ذل��ك، ف��از �إمب��ويل يف مباريات��ه 
�لثالث �لأخ��رية بامل�شابقة، �لأم��ر �لذي جعله 

يتقدم بف��ارق نقطة و�حدة عن جنوةى�شاحب 
�ملركز �لثامن ع�رص )�لثالث من �لقاع( �ملوؤدي 

للهبوط.
و�شيقات��ل جنوى م��ن �أجل �لبق��اء يف �لدوري، 
حينم��ا يو�ج��ه م�شيفه فيورنتين��ا �لذي يحتل 
�ملرك��ز �خلام���س ع���رص بر�شي��د 40 نقط��ة، �إذ 
�شيك��ون �لفريق �مل�شيف يف ماأمن من �لهبوط 
حت��ى يف ح��ال �خل�ش��ارة �أمام جن��وى، ب�رصط 

عدم فوز �إمبويل على �إنرت.
�شت�شه��د  �حلا�شم��ة،  �ملباري��ات  جان��ب  و�إىل 
�جلول��ة �خلتامية من �مل�شابق��ة، ود�ع عدد من 
�لالعبني �لكب��ار يف �لأندية، �أو �لذين لعبو� يف 

فرقهم لفرتة طويلة.
و�أعلن قائد روما، د�نييللي دي رو�شي، �لأ�شبوع 
�ملا�ش��ي، عدم جتديد عقده م��ع �لنادي بعد �أن 
ق�ش��ى ب��ه 18 مو�شم��ًا، مم��ا �أ�ش��اب م�شجعي 
�لفريق، �ملتوق��ع ح�رصوهم بكثافة يف �مللعب 

�لأوليمبي بروما �ليوم �لأحد، بالإحباط.
ورفع��ت �جلماه��ري لفتات تكرمي ل��دي رو�شي 

�لأ�شب��وع  نهاي��ة  يف  عام��ًا(   35(
�أم��ام  �لفري��ق  مبار�ت��ي  خ��الل  �ملا�ش��ي، 
يوفنتو���س ولت�شي��و، �إذ ت��ردد �أن �إنرت يفكر يف 
�لتق��دم بعر���س لالع��ب �ل��ذي �أك��د رغبت��ه يف 

مو��شلة �للعب.
ورمب��ا تك��ون مب��ار�ة �شامبدوري��ا م��ع �شيفه 
يوفنتو���س، مبثاب��ة �للق��اء �لأخري �ل��ذي يلعبه 
�أندري��ا بارز�يل )38 عامًا( م��ع فريق "�ل�شيدة 
�لعج��وز"، لينه��ي م�شريت��ه �لتي �شه��دت فوزه 
بلق��ب كاأ���س �لع��امل م��ع منتخ��ب �إيطاليا عام 

.2006
وحر�شت جماهري يوفنتو���س �أي�شًا على حتية 
�مل��درب ما�شيمليان��و �أليج��ري، بع��د �أن ق�شى 

خم�شة مو��شم ناجحة مع �لفريق.
ومت تك��رمي مد�ف��ع ميالن �إغنازي��و �أباتي )32 
بلي�شيي��ه  �شريجي��و  كييف��و  عام��ًا(، ومهاج��م 
)40 عام��ًا( م��ن م�شجعي �لفريق��ني يف نهاية 
�لأ�شبوع �ملا�ش��ي، �إىل جانب �ملد�فع �إميليانو 

موريتي )37 عامًا(.

البرغوث و"الحمار".. 
في معركة برشلونة وليفربول

سوي عنوانه .. علي عدنان 
MLS يسجل اول اهدافه في

األوكرانية باسترمسكا تتوج بلقب 
ستراسبورغ
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