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أملح امل���درب البرتغالي جوزيه مورينيو 50
الى انه ال يعلم اذا كان سيواصل مشواره مع 
انتر ميالن االيطال���ي، ليعزز صحة االخبار 
التي رشحت انتقاله الى ريال مدريد االسباني 
املوس���م املقبل. وتعزز احتمال تدريب ريال 
مدريد عندما رد مورينيو على س���ؤال حول 
اذا كان سيبقى في انتر ميالن املوسم املقبل، 

قائال »ال ميكنني قول هذا االمر. في كرة القدم 
ال ميكنك قول ام���ر مماثل«. ومن جانب اخر 
كانت رئيسة روما روزيال سينسي قالت عقب 
فوز انتر على التسيو: »على انتر ان يشعر 
بالعار«. ولم يسكت مورينيو على تصريح 
سينسي وطلب منها ان تظهر املزيد من االحترام 
لالجنازات التي يحققها فريقه، مضيفا »ال يجب 

ان يشعر بالعار س���وى من يقوم بالسرقة، 
ونحن وصلنا الى مباراتني نهائيتني واقتربنا 
من اللقب )الدوري( ليس بسبب والدتنا في 
مه���د ذهبي، لكن بفض���ل مجهودنا الكبير«. 
وختم »ال نس���تحق االحترام بل نطلبه. هذه 
السيدة )سينسي( بامكانها ان تكون رئيسة، 

دكتورة، لكن عليها ان حتترمنا«.

مورينيو قد ينتقل لتدريب الريال ويهاجم رئيسة روما

برشلونة يقهر تينيريفي برباعية ويواصل التمسك بالصدارة
ڤالنسيا يضمن مقعدًا أوروبيًا بعد فوزه على خيريز.. وسلتيك يثأر من رينجرز

)أ.پ( مهاجم برشلونة ليونيل ميسي تألق أمام تينيريفي وسجل هدفني في مرمى احلارس لويس جارسيا 

ميسي يقترب بشدة من الفوز بلقب »بيتشيتشي« و»الحذاء الذهبي«
بعد هدفيه في مرمى تينيريفي، بات رصيد ليونيل ميسي من األهداف 
44 هدفا في مختلف املس��ابقات مع برشلونة هذا املوسم وأصبح في 
طريق مفتوح للفوز بجائزتي هداف الليغا »بيتشيتشي« واحلذاء الذهبي 
االوروبي، أحرز ميسي 31 هدفا في الليغا وبات مطاردوه بحاجة ملعجزة 
للحاق به بعد صيام هيغواين عن التهديف في الفترة األخيرة وتوقف 
رصي��ده عند 25 هدف ومن خلف��ه رونالدو وڤيا ب� 22 و21 هدفا على 
التوالي، ولم يختلف احلال كثيرا في جائزة احلذاء الذهبي حيث اتسع 
الفارق بني ميسي ومطارديه إلى 5 أهداف بعد أن توقفت ماكينة روني 
عن العمل بسبب اإلصابة - وهو كان املنافس األول للساحر األرجنتيني- 
ومعه دروغبا ودي ناتالي وكلهم في رصيدهم 26 هدفا أما صاحب ال� 

35 هدفا لويس سواريز فبات خارج اللعبة لهذه األسباب.

أما على صعيد رصيد األهداف في مختلف املس��ابقات فإن ميسي 
ينتظره حتقيق حلم كبير بتحطيم الرقم القياسي املسجل باسم »الظاهرة« 
رونالدو قبل 13 عام عندما س��جل 47 هدفا في نفس املوسم.ليس هذا 
فقط، فإن ميسي أصبح الالعب اخلامس في تاريخ برشلونة الذي يسجل 

30 هدفا بعد ماريانو مارتني، روماريو، رونالدو وإيتو.
يشار إلى أن ميسي أحرز 124 هدفا في مختلف املسابقات الرسمية 
مع البرسا، ورغم أنه بعيد جدا عن الهداف التاريخي سيزار الذي أحرز 
235 هدف��ا إال أن قيمة إجناز األرجنتيني حتى اآلن تتمثل في تخطيه 
البلغاري هريس��تو ستويتشكوف في عدد األهداف في الليغا فقط إذ 
س��جل ميس��ي 85 هدفا في مقابل 84 للنجم البلغاري ليصبح ميسي 

رقم 9 في تاريخ برشلونة.

)14(. وتع���رض فريق »الغواصة 
الصفراء« لضربة ثانية أكثر ايالما 
بعد دقيقتني فقط متثلت في طرد 
مدافعه األرجنتيني ماتيو موزاكيو 
بسبب خشونته العنيفة ضد بابلو 
بياتي )16(. وس���هل الهدف املبكر 
وبعده الطرد مهمة اصحاب االرض 
في رفع الغلة وجنح النيجيري كالو 
اوتشي في تسجيل هدفني، االول 
اثر متريرة من البرت كروس���ات 
ق���رب نقطة  تابعه���ا بيمناه من 
اجلزاء )29(، والثاني بتس���ديدة 
مباغت���ة من خارج املنطقة انتهت 
في الزاوية اليمنى السفلى )42(. 
وقلص ڤياريال الفارق في مستهل 
الشوط الثاني عبر ايفان ماركانو اثر 
ركلة حرة مباشرة )54(. وتعادلت 
الصفوف بطرد العب امليريا خوسيه 
مانويل فلوريس مورينو »تشيكو« 
خلشونته ضد ارييل ايباغازا بديل 
البرازيلي نيلمار )65( واحتسبت 
ركلة ح���رة قلص منه���ا ڤياريال 
الفارق مرة جدي���دة عبر ايبازاغا 
الذي تابع الكرة برأسه في الشباك. 
ورفع بابل���و بياتي الفارق مجددا 
بتسجيله الهدف الرابع اثر عرضية 

من خوامنا اوريتز )90(.
وضمن ڤالنسيا مقعدا له بني 
االربعة األوائل وبات بحاجة لنقطة 
واحدة ليضمن املركز الثالث املؤهل 
مباشرة الى مسابقة دوري أبطال 
أمام  أوروبا، بعدما قل���ب تأخره 
خيري���ز األخير الى فوز 3-1 على 
ملعبه ميستايا أمام 38 ألف متفرج. 
وافتتح العب الوس���ط امييليانو 
التسجيل للضيوف  أرمنتيروس 
)39( قبل أن يحقق الدولي خوان 
مانويل ماتا ثنائية )45 و57( ثم 
عزز اجلناح داڤيد س���يلڤا األرقام 

.)61(

اسكوتلندا

ثأر سلتيك وصيف البطل في 
املوسمني املاضي واحلالي من ضيفه 
وغرميه رينجرز حامل اللقب مرتني 
متتاليتني في مباراة قمة هامشية 
أقيمت اول من ام���س في افتتاح 
الس���ابعة والثالثني قبل  املرحلة 
األخيرة من الدوري االسكوتلندي. 
وباغت سلتيك ضيفه بهدف مبكر 
سجله لي نايلور بتسديدة خادعة 
من نحو 20 مترا أطلقها بيسراه في 
الزاوية اليمنى )8(. ورد رينجرز 
بالتعادل قب���ل دقيقتني من نهاية 
الش���وط االول عن طريق الهداف 
كين���ي مولر بضربة رأس محكمة 
)43(. لكن رينجرز لم يهنأ كثيرا، 
الفرنس���ي م���ارك انطوان  وأعاد 
التقدم الصحاب االرض  فورتون 
بالطريقة ذاته���ا من ضربة رأس 
ايضا مع صافرة نهاية هذا الشوط. 
وفي الش���وط الثاني، لم يستطع 
اي من الفريقني هز ش���باك اآلخر 
فبقيت النتيجة على حالها. وتختتم 
املرحلة الي���وم بلقاء مذرويل مع 

هيبرنيان.

وجنح كركيتش في اضافة الهدف 
الثاني بعد عرضية خلف املدافعني 
من الفيش كسر على اثرها التسلل 
ف���ي قلب املرمى  وتابعها بيمناه 
)63( رافع���ا رصيده الى 7 اهداف 
في البطولة. وأهدر بويول فرصة 
اخرى الصحاب االرض بعد ركنية 
فشل في التعامل معها وتدخل املدافع 
خوسيه انطونيو كوليبراس وأبعد 
خطرها )65(، وترك ابراهيموڤيتش 
مكانه لسيرجي بوسكيتس )66(، 
وكاد بدرو، بدي���ل جيرارد بيكيه 
الثاني، يضيف  في بداية الشوط 
الهدف الثالث بعد ان مر من اكثر 
من مدافع وانفرد باحلارس سيرجيو 
اراغونيسيس وأطاح بالكرة بعيدا 
عن القائم االمين )67(. وحسم بدرو 
النتيجة بالهدف الثالث بعد متريرة 
بينية من ميسي هرب على اثرها 
من الدفاع في اجلهة اليمنى وتابعها 
زاحفة في الش���باك )76( مسجال 
هدفه العاشر في البطولة. وسجل 
خوان فرانشيسكو مارتينيز هدفا 
اثر عرضية من  ثانيا لتينيريفي 

ووصيفه ري���ال مدريد الذي يحل 
ضيفا على مايوركا الرابع غدا في 
ختام املرحلة. وتعادل خيتافي مع 
ضيفه سبورتينغ خيخون 1-1 بعد 
ان وجد نفس���ه متخلفا بعد ربع 
الساعة االول بهدف سجله مهاجم 
اتلتيكو مدريد الس���ابق )2006 � 
2009( ميغ���ل دي الس كويفاس 
بقذيفة ميينية من خارج املنطقة 
استقرت في اسفل الزاوية اليسرى 
)18(. وفي الش���وط الثاني، متكن 
خيتافي من ادراك التعادل عن طريق 
روبرتو س���ولدادو الذي استثمر 
عرضية من ميغل توريس تابعها 
بيمناه في املرمى )47(. وحقق امليريا 
فوزا غاليا على ضيفه ڤياريال 2-4 
عمق به جراح االخير الذي اليزال 
حتت صدمة اخلسارة الثقيلة على 
ارضه امام برشلونة 1-4 السبت 
املاضي. وفاجأ امليريا ضيفه ڤياريال 
به���دف مبكر بعدم���ا تلقى البرت 
كروس���ات كرة داخل املنطقة في 
اجلهة اليسرى تابعها بيسراه في 
قلب مرمى ح���ارس دييغو لوبيز 

الرابع في الوقت بدل الضائع بعد 
متري���رة من بطل اللق���اء الفيش 
داخل املنطقة تابعها األرجنتيني 
في الشباك )90+3( رافعا رصيده 

عام 1997(.
ورفع برشلونة رصيده الى 93 
نقطة )رقم قياسي أيضا( وابتعد 
بفارق 4 نقاط مؤقتا عن مطارده 

بنزيمة ينفي عزمه ترك ريال مدريد
نفى املهاجم الدولي الفرنسي كرمي بنزمية صحة االخبار 
التي حتدثت عن عزمه ترك ريال مدريد االسباني واالنتقال 
الى مان يونايت����د اإلجنليزي. وكان م����درب مان يونايتد 
االس����كوتلندي اليكس فيرغسون حاول جاهدا التعاقد مع 
بنزمية املوسم املاضي لكن املهاجم الدولي فضل االنتقال من 
ليون الى ريال مدريد مقابل 35 مليون يورو. ولم تكن جتربة 
املوسم االول مع النادي امللكي ناجحة لبنزمية النه فشل في 

فرض نفسه اساسيا في تشكيلة مانويل بيلليغريني.

 فوستر يعتزم ترك مان يونايتد
كش����ف احلارس الدولي االجنليزي بن فوستر عن أنه 
يعتزم ترك مان يونايتد الصيف املقبل بحثا عن اعادة اطالق 
مسيرته التي تعثرت كثيرا خالل االشهر العشرة االخيرة. 
وبدأ احلارس البالغ من العمر 27 عاما املوسم وهو يأمل ان 
يفرض نفسه اخليار رقم واحد في فريقه واملنتخب االجنليزي 
على حد سواء، لكنه ارتكب بعض األخطاء اجلسيمة خالل 
الفترة التي وقف فيها بني اخلشبات الثالث لفريق »الشياطني 
احلمر« بسبب اصابة الهولندي ادوين ڤان در سار، ما دفع 

ڤيرغسون الى اعادته ملقاعد االحتياط.

كامورانيزي يترك يوڤنتوس نهاية الموسم
كشف مدير اعمال العب وسط املنتخب االيطالي ماورو 
كامورانيزي ان االخير يعتزم ترك يوڤنتوس هذا الصيف 
بعد ثمانية مواس����م مع فريق »السيدة العجوز«، ويعتزم 
يوڤنتوس اجراء تعديالت جذرية على فريقه الصيف املقبل 
بعد املوس����م املخيب الذي خرج منه خالي الوفاض، ورأى 
سيرجيو فورتوناتو، مدير اعمال كامورانيزي، ان موكله 
سيكون من الالعبني الذي سيطالهم التغيير في صفوف فريق 
»السيدة العجوز« الذي يعتزم انفاق حوالي 100 مليون يورو 

املوسم املقبل من اجل العودة الى ساحة املنافسة.

عمر راموس ألغي بداعي التسلل 
)79(، وأض���اع كيتا فرصة هدف 
رابع اثر عرضية من الفيش ))84(. 
بالهداف  املهرجان  واختتم ميسي 

الشخصي الى 31 هدفا في صدارة 
ترتيب الهدافني واقترب من الرقم 
القياسي في موسم واحد املسجل 
باسم البرازيلي رونالدو )34 هدفا 

تخط���ى برش���لونة املتصدر 
أولى العقبات األخيرة في مشوار 
االحتفاظ باللقب بعد ان تغلب على 
ضيفه تينيريفي بسهولة 4-1 اول 
من أمس في افتتاح املرحلة السادسة 
والثالثني من الدوري االسباني لكرة 

القدم.
على ملعبه »نو كامب« أمام 30 
الف متفرج حتملوا عناء البقاء حتت 
الغزيرة، احتل برشلونة  األمطار 
النصف الثاني من امللعب وعسكر 
في منطقة ضيفه منذ البداية بدليل 
استحواذه على الكرة بنسبة %82 
مقاب���ل 18% فقط ملنافس���ه، لكن 
احملاولة االولى كانت للفريق الزائر 
عبر اليخاندرو الفارو الذي تلقى 
كرة في اجلهة اليسرى والطريق 
مفتوح امامه نحو املرمى فسددها 
طائشة وذهبت الى خارج امللعب 
)7(. وتردد البرازيلي دانيال الفيش 
في مترير الكرة من اجلهة اليمنى 
فأضاع بوصلة املهاجمني األرجنتيني 
ليونيل ميسي والسويدي زالتان 
اللذي���ن كان���ا  ابراهيموڤيت���ش 
بانتظاره���ا داخل املنطقة وتدخل 
الدفاع )13(، وفوت الفارو فرصة 
جديدة عندما وصلته الكرة هدية 
من جيرارد بيكيه ودخل املنطقة 
وهم بالتس���ديد قبل ان يس���قط 
ويلمس الكرة بيده فكانت صافرة 
احلكم تعلن عن خطأ ضده )15(. 
وعوض الفيش ف���ي املرة الثانية 
ورفع الكرة من نفس املكان دون 
تردد فارتقى لها ابراهيموڤيتش من 
فوق احد املدافعني وسقطت على 
االرض انقض عليها ميسي وتابعها 
بيمناه من مس���افة قريبة جدا في 
الزاوية اليمنى )17(. واستمر تفوق 
اصحاب االرض الذين مال أداؤهم 
الى اس���تعراض املهارات الفردية، 
وأهدر ابراهيموڤيتش فرصة جديدة 
للفريق الكاتالوني )20(، ولم يكن 
البرازيلي ماكسويل املنتقل من انتر 
ميالن االيطالي افضل حاال وأضاع 

بدوره )35(.
ودفع ميسي وابراهيموڤيتش 
وزمالؤهما الثمن الحقا هدف التعادل 
بعد ان اخطأ القائد كارليس بويول 
الكاميروني  التمرير فاستغل  في 
دانيال نغوم كومي املوقف ومرر 
ال���ى األرجنتين���ي رومان  الكرة 
فرناندو مارتينيز فانفرد األخير 
في اجلهة اليمن���ى ووضع الكرة 
مرتاحا في شباك احلارس فيكتور 

فالديس )39(.
وفي الشوط الثاني، حاول العبو 
برشلونة حتويل النتيجة ملصلحتهم 
من جديد لكن محاوالتهم تأخرت 
وكانت متباعدة أوالها للمالي سيدو 
كيتا بتس���ديدة ذهبت الى خارج 
امللعب )52(، وفاتت على املضيف 
فرصة ثانية بعد عرضية عالية من 
الفيش لم يحسن التعامل معها ثالثي 
الهجوم بويان كركيتش وميسي 
انهم كانوا  وابراهيموڤيتش علما 
منفردين دون وجود اي مدافع )60(. 

 بالتر: إنجلترا األوفر حظًا
الستضافة مونديال 2018

بودولسكي يشعر باألسى من إنجازات 
البايرن لكنه غير نادم

أمل���ح رئيس االحتاد الدولي لك���رة القدم )فيفا( 
السويس���ري جوزيف بالتر امس ال���ى ان نهائيات 
مونديال 2018 ستكون في القارة األوروبية، واجنلترا 
متلك امللف املثالي. وستختار اللجنة التنفيذية لالحتاد 
الدولي في ديس���مبر املقبل هوي���ة امللفني الفائزين 
باستضافة مونديالي 2018 و2022، وبعد التصريح 
الذي أدلى به بالتر امس ستكون املنافسة على شرف 
استضافة نسخة 2018 بني إجنلترا وروسيا وهولندا � 
بلجيكا واسبانيا � البرتغال، وهي الدول التي ترشحت 
الستضافة إحدى النسختني. في حني سيكون تركيز 
كل من أس���تراليا والواليات املتحدة وقطر وكوريا 
اجلنوبية واليابان على اس���تضافة مونديال 2022. 
وكانت قطر وكوريا اجلنوبية أول من أعلن الترشح 
حصرا مللف 2022، ثم حلقت بهما اليابان امس على 

خلفية تصريح بالتر. وأشار رئيس االحتاد الياباني 
لكرة القدم موتواكي اينوكاي الى ان بالده س���تتخذ 
قرارها الرسمي بشأن الترشح حصرا ملونديال 2022 
الثالثاء املقبل. وقال بالتر »اعتقد ان نس���خة 2018 
ستكون من نصيب مرشح أوروبي. والى جانب إجنلترا 
هناك امللف املشترك السبانيا والبرتغال، وآخر صغير 
لكن مثير لالهتمام من هولندا وبلجيكا، وملف كبير 
من روسيا التي تريد ان تكون طرفا أيضا«. وتعتبر 
اجنلترا األوفر حظا الستضافة مونديال 2018 بحسب 
بالتر، مضيفا »ويبقى على املش���رحني اآلخرين ان 
يقنعوا الفيفا بعكس ذلك. ملف إجنلترا هو األسهل 
على اإلطالق. التنظيم الكروي عندهم موجود أصال. 
ميلكون كل ش���يء. ال يوجد هناك اي مشكلة حتول 

دون استضافة اجنلترا لكأس العالم«.

اعترف املهاجم الدولي األملاني لوكاس بودولسكي 
بأنه يشعر باألسى بسبب ما يحققه فريقه السابق 
بايرن ميونيخ هذا املوسم حيث ميلك امكانية الظفر 
بثالثية الدوري والكأس احملليني ومسابقة دوري 
ابطال أوروبا، لكنه غير ن���ادم على تركه النادي 
الباڤاري وعودته الى كولن. وقال بودولسكي في 
تصريح نشرته صحيفة »سبورت بيلد« احمللية: 
»انا سعيد جدا بالنسبة لبايرن ميونيخ، لكن من 
املؤكد ان االمر مؤلم بالنسبة لي خصوصا عندما ارى 

كيف تكون االجواء واملالعب عندما يلعبون«.
وأضاف بودولسكي: »من املؤكد ان اي العب يرغب 
في اختبار هذه االج���واء، لكني أؤكد باني ال اندم 
على شيء. اكرر موقفي بان املغامرة التي أعيشها 
م���ع كولن هي اكثر اثارة«. وبعد 3 اعوام امضاها 

بودولسكي مع بايرن ميونيخ عاد الصيف املاضي 
الى صفوف كولن النادي الذي نشأ فيه، لكنه فشل 
في تقدمي املس���توى املطلوب بعد ان سجل هدفني 
فقط هذا املوسم. واعترف بودولسكي الذي يعتبر 
من الركائز االساسية في هجوم املنتخب األملاني، 
بانه اس���اء تقدير الضغط الذي كان بانتظاره في 
بايرن، مش���يرا الى حصول بعض االمور التي لم 
تكن في احلسبان، اضافة الى الضغط الهائل الذي 
عاشه. وأكد بودولسكي الذي اختير افضل العب 
شاب في مونديال أملانيا 2006، ان عليه ان يتحمل 
مسؤولية اكبر في ارضية امللعب، طالبا من اداريي 
كولن ان يقوموا بتعزيز الفريق. ويحتل كولن املركز 
الثاني عشر في الدوري األملاني قبل املرحلة الرابعة 

والثالثني االخيرة التي تقام السبت املقبل.

)أ.پ( رئيس »فيفا« جوزيف بالتر مع رئيس االحتاد الياباني اينوكاي ووزير الثقافة كاواباتي  مهاجم كولن األملاني لوكاس بودولسكي


