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أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( التصنيف الشهري 
للمنتخبات واألخير قبــل انطالق نهائيات كأس العالم املقبل 
بروسيا منتصف الشهر املقبل، ولم يطرأ أي تغيير على ترتيب 

املنتخبات الـ 47 األولى.
ولم تخض معظم املنتخبات حول العالم مباريات ودية خالل 
الشــهر املنقضي، الذي أنهت معظم الدوريات منافساتها فيه، 
استعدادا النضمام الالعبني ملنتخباتهم املختلفة في التحضير 

األخير قبل انطالق كأس العالم.
وحافظ املنتخب األملاني على الصدارة، وجاء من خلفه كل 
من البرازيل وبلجيكا والبرتغال األرجنتني وسويسرا وفرنسا 

واسبانيا وتشيلي وپولندا.

أعلن رئيس نادي نانت الفرنسي فالدميار كيتا رحيل مدرب 
الفريق االيطالي كالوديو رانييري في نهاية املوســم، وفقا ملا 

نقلت عنه وسائل االعالم احمللية.
وكان رانييــري قال مســاء الثالثاء املاضي: »كنت ســعيدا 

بالوجود معكم.. أمتنى األفضل لنانت«.
وتولــى رانييري تدريب نانت الصيف املاضي بعد جناحه 
في قيادة ليســتر ســيتي الى لقب الدوري االجنليزي املمتاز 

للمرة االولى في تاريخه قبل عامني.
وشغل نانت حتت إشرافه املركز اخلامس في بطولة فرنسا 
فترة طويلة، لكنه عانى في النهاية ليحتل بعدها املركز العاشر.

الصدارة لـ »املانشافت«

رانييري ونانت.. يفترقان

ماذا قالت الصحف

 بروفانس: 
بكاء وغياب باييه

 الغازيتا: 
غريزمان يقود أتلتيكو للقب

 املوندو: 
»متثال ضخم لغريزمان«.

 سبورت: 
»الساحر غريزمان«.

سجل املهاجم الدولي الفرنسي انطوان غريزمان هدفني وقاد 
فريقه اتلتيكو مدريد الى فوز صريح على مرسيليا الفرنسي 
3-0 وإحراز لقب الدوري االوروبي »يوروبا ليغ« لكرة القدم، 
قبل انتقاله احملتمل الى برشلونة. وهو اللقب الثالث التلتيكو في 
املسابقة بعد 2010 على حساب فوالم االجنليزي )2-1( و2012 ضد 
اتلتيك بلباو)3-0(، وقد نال 6.5 ماليني يورو مقابل 3.5 ماليني 
ملرسيليا. وال يزال لقب دوري االبطال الوحيد الغائب عن خزانة 
األتليتي الذي احرز أيضا لقب كأس الكؤوس األوروبية 1962، اذ 

خسر في النهائي ثالث مرات في 1974 و2014 و2016. كما هو 
اللقب االول التلتيكو منذ تتويجه في الليغا احمللية عام 2014.

وأحرز غريزمان )27 عاما( لقبه الكبير األول وتخلص من عقدة 
اخلسارة في املتر األخير التي عاشها عام 2016 في نهائي دوري 
أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، ثم بعدها بأسابيع مع بالده في 

نهائي كأس أوروبا ضد البرتغال.
وهكذا يكون غريزمان الذي ولد ونشأ في ماكون القريبة من 
ليون، قد منح فريــق العاصمة لقبا قاريا قبل انتقاله احملتمل 

الى برشلونة الذي يستعد لدفع البند اجلزائي في عقده والبالغ 
100 مليون يورو.

من جهته، ســقط مرسيليا للمرة الرابعة في نهائي قاري، بعد 
1991 أمام النجم االحمر اليوغوسالفي في كأس االندية البطلة، 
و1999 أمام بارما اإليطالي )0-3( ثم 2004 ضد ڤالنسيا اإلسباني 

)0-2( في الدوري االوروبي )كأس االحتاد االوروبي سابقا(. 
وجتمد رصيد الفريق املتوسطي عند لقب دوري ابطال اوروبا 
1993 أمام ميالن االيطالي )1-0(، وهو الفريق الفرنسي الوحيد 

الذي حقق هذا االجناز، لكنه عجز ان يصبح أول فريق فرنسي 
يحرز لقبني قاريني، علما بان سان جرمان توج بكأس الكؤوس 

األوروبية في 1996.
وعجز مرســيليا الذي يقاتل مع موناكو وليون على املركزين 
الثاني والثالث في الدوري الفرنسي، عن حجز بطاقته املباشرة 
الى دوري االبطال، اذ ينص نظام البطولة على منح الفائز بطاقة 
التأهــل، علما ان اتلتيكو قد ضمنها نظرا القترابه منطقيا من 

وصافة الدوري االسباني وراء برشلونة البطل.

األتليتي يعادل الريدز واإلنتر

توج أتلتيكــو مدريد عن جدارة بلقــب بطولة الدوري 
األوروبي بالفوز على فريق مرسيليا في النهائي الذي جمع 

بينهما مبدينة ليون.
وذكر موقع أوبتا املتخصص في رصد اإلحصائيات أن 
األتليتــي جنح في التتويج باللقــب الثالث باليوروبا ليغ 

على مدار تاريخ النادي املدريدي.
وأشار املوقع إلى أن إشبيلية هو األول في إسبانيا فوزا 
باللقب خمــس مرات، فيما عادل أتلتيكو ســجل ليڤربول 
ويوڤنتوس وإنتر ميالن بعد حصولهم على اللقب 3 مرات.

تفوق األندية اإلسبانية

بعد حصد أتلتيكو مدريد لقب بطولة الدوري األوروبي 
على حساب مرسيليا الفرنسي، ذكر موقع أوبتا املتخصص 
فــي رصد اإلحصائيــات أن األندية اإلســبانية جنحت في 
التفوق على نظيرتها الفرنسية في كل النهائيات باملسابقات 
األوروبية. وأشار املوقع إلى أن األندية اإلسبانية حسمت 5 
نهائيات مقابل وال بطولة لألندية الفرنسية خالل املواجهات 
التــي جمعت بينها على مدار التاريــخ، كما تفوقت الفرق 
اإلسبانية في آخر ١3 نهائي باملسابقات القارية على األندية 

األوروبية األخرى.

غريزمان.. و3 أرقام شخصية

قالت شبكة »سكواكا« إن غريزمان أصبح ثالث العب من 
أتلتيكو مدريد يسجل هدفني في نهائي الدوري األوروبي، 
حيث ســبقه لهذا اإلجناز فورالن في موســم ٢٠٠9-٢٠١٠، 

والنمر الكوملبي فالكاو في موسم ٢٠١١-٢٠١٢.
وأشارت »أوبتا« لإلحصائيات، إلى أن غريزمان بات أول 
العب فرنسي يسجل ثنائية في نهائي املسابقات األوروبية.
بدورها، قالت شبكة »ســكاي سبورتس« إن غريزمان 
تفوق على نفســه وســجل الهدف الثامــن أوروبيا له هذا 

املوسم، وهو أفضل مواسمه التهديفية.

سيميوني يكتب التاريخ

جنح األرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد 
في قيادة فريقه بتحقيق لقب بطولة الدوري األوروبي عقب 

الفوز على مارسيليا.
وذكر موقع »سكواكا« لإلحصائيات أن سيميوني توج 
بالبطولة السادسة في مشــواره كمدربا ألتلتيكو خالل 6 

مواسم ونصف.
وفاز سيميوني بلقب الدوري األوروبي )مرتني(، بينما 
فاز بكأس ملك إسبانيا )مرة واحدة(، ومثلها بكأس السوبر 

اإلسباني وكأس السوبر األوروبي والدوري اإلسباني.

ع »السيدة« بعد »عِشرة عمر« بوفون يودِّ
أعلن املخضرم جيانلويجي بوفــون رحيله عن ناديه يوڤنتوس بعدما ارتدى 
قميص الفريق ملدة 17 عاما. وقال احلارس البالغ من العمر 40 عاما، خالل مؤمتر 
صحافي: غدا السبت ستكون مباراتي األخيرة مع يوڤنتوس. أعتقد أنها أفضل 

طريقة إلنهاء هذه الرحلة الرائعة.
لكن من ناحية أخرى، لم يعلن بوفون نية االعتزال، حيث أكد أنه اليزال يفكر في 
مواصلة اللعب. وأضاف بوفون، في تصريحات خالل املؤمتر نشرتها صحيفة 
مونــدو ديبورتيفو »منذ 15 يوما كنت أفكر في االعتزال، لكن اآلن تلقيت عدة 
عروض مهمة، كما قدم لي رئيس اليوفي اقتراحا باالســتمرار في النادي من 
خالل منصب إداري«. وتابع »أريد أن أشــكر عائلة يوڤنتوس كلها، أمتنى أن 
يكون مبقدوري وداع اجلماهير في مباراة الدوري األخيرة بشكل الئق وانتصار 
كبيــر«. من ناحية أخرى، أعلن أندريا أنييلــي، رئيس نادي البيانكونيري أن 
فويتشيك تشيزني، سيكون احلارس األول للسيدة العجوز، بداية من املوسم 
املقبل. وكان بوفون الفائز بكأس العالم مع منتخب ايطاليا عام 2006 انتقل الى 

صفوف السيدة العجوز عام 2001 قادما من بارما.
يذكر أن بوفون يحمل الرقم القياســي في عــدد املباريات الدولية مع منتخب 
بالده )176 مباراة( وقد يودع اآلزوري في املباراة الودية ضد هولندا في الرابع 

من يونيو املقبل.

أعلن ريكاردو جاريكا املدير الفني لبيرو، القائمة األولية 
لفريقه املشارك في بطولة كأس العالم ٢٠١٨ بروسيا، وذلك 
وسط أجواء من احلزن العميق بسبب غياب جنم الفريق 
باولو جيريرو على خلفيــة عقوبة اإليقاف التي فرضت 

عليه بداعي تناوله للمنشطات.
وقــال جاريكا خالل مؤمتــر صحافي أعرب خالله عن 
ثقته في براءة جيريرو: »إنها مأساة ولكن علينا أن منضي 
قدما ومتثيل بيرو، أشعر بحزن كبير ألن باولو كان عليه 

أن يتدرب معنا«.
وتقرر غياب جيريرو، الهداف التاريخي وقائد منتخب 
بيرو، عن املونديال بعدما قررت محكمة التحكيم الرياضي 
)كاس( هذا األســبوع متديد عقوبة إيقافه من ستة أشهر 
إلى ١4 شهرا على خلفية سقوطه في اختبار للكشف عن 

املنشطات.
ولم يشارك منتخب بيرو في املونديال منذ العام ١9٨٢، 
ويلعب في املونديال القادم في املجموعة الثالثة مع فرنسا 

والدمنارك وأستراليا.
وفيما يلي قائمة منتخب بيرو األولية حراسة املرمى: 

بيدرو جايسي وكارلوس كاسيدا وخوسيه كارفايو.

- الدفــاع: الدو كــورزو ولويس ادبينكــوال والبرتو 
رودريغيــز واندرســون ســانتاماريا وميجيــل أراوخو 
وكريســتيان راموس ولويــس ابرام ونيلســون لويوال 

وميجيل تراوكو.
- وسط امللعب: يوشيمار يوتون وريناتو تابيا وبيدرو 
اكينو وويلدر كارتاخينا وكريســتيان كويبا وايدنسون 

فلوريس وسيرخيو بينيا وباولو هورتادو.
- الهجوم: اندري كاريو وجيفرســون فارفان واندي 

بولو وراؤول رودياز.

دعم رئاسي
أعلن رئيس بيرو مارتني فيزكارا أن حكومته ستساند 
القائد جيريرو في اإلجراءات القضائية التي ســيتخذها، 
ضد قرار إيقافه ١4 شهرا، على خلفية سقوطه في اختبار 
للكشــف عن املنشــطات، ليتقرر غيابه عن بطولة كأس 

العالم ٢٠١٨.
وقال فيزكارا، في تصريحات صحافية: »سنمنح دعمنا 
لإلجراءات التي ســيقومون بها، القنصلية والسفارة في 
سويسرا، جاهزتان لتقدمي دعم الدولة لهذه اإلجراءات«.

جيريرو أبرز الغائبني 
عن تشكيلة بيرو املونديالية

اكتسح مرسيليا بثالثية نظيفة وحقق البطولة عن جدارة واستحقاق

أتلتيكو مدريد.. »يستاهل اليوروباليغ«
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