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أسدى التســيو الوصيف 
خدمــة إضافيــة ليوڤنتوس 
املتصدر لم يحسن استغاللها، 
بعد خسارة صادمة لالول أمام 
مضيفه ليتشي املتواضع ١-٢، 
وإهدار الثاني تقدمه ٢-٠ على 
مضيفه ميالن قبل خســارته 
افتتــاح املرحلــة  ٢-٤، فــي 
احلادية والثالثني من الدوري 

اإليطالي لكرة القدم.
وجتمــد رصيد «اليوڤي»، 
حامل اللقب فــي آخر ثمانية 
مواســم، عند ٧٥ نقطة مقابل 
٦٨ لالتســيو الذي تابع إهدار 
النقاط متعرضا خلسارة ثانية 
تواليا بعد االخيرة ضد ميالن.
وهــذه املــرة االولــى منذ 

مارس ١٩٨٩ يسجل ميالن أربعة 
أهداف فــي مرمى يوڤنتوس، 
وقد ارتقى الى املركز اخلامس، 
حلساب روما ونابولي موقتا.
فبعــد خســارة التســيو 
الشــوط  انتهــى  املفاجئــة، 
االول بــني يوڤنتوس وميالن 
دون أهــداف. لكن ســيناريو 
الثانــي كان غريــب االطوار، 
فســجل يوڤنتــوس ثنائيــة 
عبر الفرنســي ادريان رابيو 
بعمل ممتاز وتسديدة رائعة 
من حافة املنطقة (٤٧)، والنجم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
مســتفيدا مــن خطــأ دفاعي 
(٥٣). رفــع رونالدو رصيده 
الى ٢٦ هدفا في املركز الثاني 

فــي ترتيب الهدافــني، بفارق 
ثالثة عن تشــيرو اميوبيلي 
مهاجم التســيو. لكن الفريق 
اللومباردي قلب تأخره بهدفني 
الى تقدم ٣-٢ في غضون ست 
دقائق بثالثية حملت توقيع 
الهــداف الســويدي املخضرم 
ابراهيموفيتــش من  زالتــان 
ركلة جزاء (٦٢)، العب الوسط 
العاجــي فرانك كيســييه اثر 
مهارة فردية (٦٦)، والبرازيلي 
الشــاب رافايل لياو بتسديدة 
من زاوية ضيقة (٦٧)، قبل ان 
يحسم الكرواتي انتي ريبيتش 
النقاط بهدف رابع من تسديدة 

يسارية قوية (٨٠).
قال مدرب ميالن ستيفانو 

بيولي يكيل املديح لالعبيه..  وليتشي يصدم التسيو ..وإنترميالن يالقي هيالس ڤيرونا اليوم

ميالن «أطرب وأمتع» أمام يوڤنتوس 

سلطت الصحف اإليطالية، الصادرة امس، 
الضوء على القمة النارية بني يوڤنتوس 
وميــالن، التي حقق مــن خاللها ميالن 
فوزه األول علــى يوڤنتوس منذ ٢٠١٦، 
في حني استقبلت السيدة العجوز ٤ أهداف 
في مباراة واحــدة ألول مرة منذ ٢٠١٣. 
وكانت البداية مع صحيفة «الغازيتا ديللو 
سبورت»، التي عنونت «مجنون ميالن»، 
مشيرة إلى األهداف اجلنونية التي شهدتها 

املباراة، وأضافت الصحيفة الوردية: «ميالن 
يقلب الطاولة على يوڤنتوس بعد تأخره 
بهدفني، ويحقق رميونتادا تاريخية». أما 
صحيفة «كوريري ديللو سبورت» فقد 
عنونت «جنون االسكوديتو»، مضيفة: 
«يوڤنتوس يعاني وميــالن يعود بقوة 
الرباعية». وتابعت: «التسيو يسقط أيضا 
أمام ليتشي، ليظل فارق الـ٧ نقاط موجودا 

بني املتصدر والوصيف».

بينما خرجت صحيفة «توتو سبورت» 
بعنوان «سوبر ميالن.. مجنون يوڤنتوس»، 
وتابعت: «ميالن يقســو على يوڤنتوس 
برباعيــة مجنونــة.. صــراع رونالدو 

وإبراهيموڤيتش مستمر». 
وفي خبر آخر، أشــارت الصحيفة إلى 
هزمية التسيو أمام ليتشي بنتيجة ١-٢، 
ليفقد فرصة تقليص الفارق مع يوڤنتوس 

صاحب الصدارة.

بيولي لشبكة «دازون»: «كل 
االشادة لالعبي فريقي، ألنهم 
يظهــرون ذهنيــة وروحيــة 
رائعتــني. حتى فــي االوقات 
الصعبة يتكاتفون ويحتفظون 
بإميانهم، لذا كوفئوا بهذا الفوز 

الرائع».
الثانيــة،  املبــاراة  وفــي 
ســجل االكــوادوري فيليبي 
كايســيدو (٥) هدف التسيو 
الذي خســر أمام ميالن ٠-٣ 
الســبت املاضي، والسنغالي 
خومــا بابــاكار (٣٠) وفابيو 
لوتشــوني (٤٧) لليتشــي. 
وتعرض العب التسيو باتريك 
للطرد في الدقيقة الثالثة من 
الوقــت الضائــع بعــد عضه 

ماذا قالت الصحف اإليطالية عن القمة؟

جوليو دوناتي (٩٠+٣).
قال مدرب التسيو سيموني 

«ســكاي  لقنــاة  انزاغــي 
سبورت»: «يجب أن يستمر 
حلمنا، هو التأهل مباشرة 

الى دوري أبطال أوروبا، آمل 
فــي حتقيق ذلك فــي أقرب 

ممكن، وهذا هو هدفنا الوحيد».
وتختتم املرحلة مساء اليوم 
بلقاءي سبال مع أودينيزي، 
وهيالس ڤيرونا مع إنتر ميالن.

ادعى املهاجم السويدي املخضرم زالتان 
ابراهيموڤيتش بعد مساهمته في قلب 
ميالن تأخره بهدفني الى فوز كبير على 
يوڤنتوس ٤-٢، ان فريقه اللومباردي 
كان سيحرز لقب «سيري أ» حال 

قدومه مطلع املوسم.
وقال زالتان (٣٨ عاما): «أنا رئيس، 
ومدرب والعب، لكني أتقاضى راتب 
العب فقط، لو كنت هنا منذ البداية 
لكنا أحرزنا السكوديتو (لقب الدوري 

االيطالي)، وعمري ليس سرا لكنه مجرد 
رقم، لعبت اليوم أكثر من املباراة السابقة، 

أحاول اللعب بــذكاء وعدم القيام بنفس 
األشياء مثلما كنت بعمر العشرين، صراحة 

أشعر بحال جيدة، وأريد مساعدة زمالئي 
بكل الطرق».

زالتان: 
أنا الرئيس في ميالن!

قال مدرب التسيو سيموني قال مدرب التسيو سيموني 

سبورت»: «يجب أن يستمر سبورت»: «يجب أن يستمر 
حلمنا، هو التأهل مباشرة حلمنا، هو التأهل مباشرة 

الى دوري أبطال أوروبا، آمل الى دوري أبطال أوروبا، آمل 

ممكن، وهذا هو هدفنا الوحيد».ممكن، وهذا هو هدفنا الوحيد».
وتختتم املرحلة مساء اليوم وتختتم املرحلة مساء اليوم 

وهيالس ڤيرونا مع إنتر ميالن.وهيالس ڤيرونا مع إنتر ميالن.وهيالس ڤيرونا مع إنتر ميالن.وهيالس ڤيرونا مع إنتر ميالن.

ادعى املهاجم السويدي املخضرم زالتان 
ابراهيموڤيتش بعد مساهمته في قلب 
ميالن تأخره بهدفني الى فوز كبير على 
، ان فريقه اللومباردي  يوڤنتوس يوڤنتوس 

لكنا أحرزنا السكوديتو (لقب الدوري 
االيطالي)، وعمري ليس سرا لكنه مجرد 

رقم، لعبت اليوم أكثر من املباراة السابقة، 

األشياء مثلما كنت بعمر العشرين، صراحة 
أشعر بحال جيدة، وأريد مساعدة زمالئي 

سلتا ڤيغو يعرقل «األتلتي».. وفوز أول لـ «اخلفافيش» بعد إقالة سيالديس
يتعني على أتلتيكو مدريد 
االنتظار لضمــان تأهله الى 
دوري أبطال أوروبا في كرة 
القدم، بعد تعادله مع مضيفه 
ســلتا ڤيغو ١-١، في املرحلة 
الـ ٣٥ من الدوري اإلسباني.

ورفــع «األتلتــي»، الــذي 
لم يخســر في الــدوري منذ 
مطلــع فبراير، رصيــده الى 
٦٣ نقطة فــي املركز الثالث، 
بفارق ٣ نقاط عن اشــبيلية 
الرابع والذي يحل على اتلتيك 

بلباو اليوم.
وأجرى املدرب األرجنتيني 
دييغو سيميوني ٣ تغييرات 
على تشكيلة اتلتيكو الفائزة 
على ريــال مايوركا اجلمعة، 
مع غياب املصابني البرتغالي 
جواو فيليكــس والبلجيكي 

يانيك فيريرا كاراسكو.
وافتتح أتلتيكو التسجيل 
باكرا قبل انتهاء الدقيقة األولى 
(٥١ ثانية)، عن طريق املهاجم 
الفارو موراتا، مسجال هدفه 

الثالث في آخر مباراتني.
وعادل سلتا ڤيغو مطلع 
الشوط الثاني، بكرة محظوظة 

مــن العب الوســط الشــاب 
فران بلتران هزمت احلارس 
السلوڤيني املميز يان أوبالك 
(٥٠). وحافظ ڤالنســيا على 
آماله في التأهل إلى مســابقة 
الــدوري األوروبــي (يوروبا 
ليــغ) فــي املوســم املقبــل، 
بفــوزه املتأخر علــى ضيفه 
بلد الوليد ٢-١. وحقق فريق 
«اخلفافيش» فوزه األول منذ 
إقالة مدربه البرت سيالديس 
مطلع الشــهر اجلاري. ورفع 
ڤالنسيا رصيده إلى ٥٠ نقطة 
في املركــز الثامن، مقابل ٣٩ 
لبلد الوليد الثالث عشر. افتتح 

األوروغواياني ماكسيميليانو 
التســجيل لڤالنسيا  غوميز 
في الدقيقة ٣٠، قبل أن يدرك 
فيكتور غارسيا التعادل بعد 
دقيقتــني من بداية الشــوط 
الثاني، لكــن البديل الكوري 
اجلنوبــي لي كانــغ-إن (١٩ 
عاما) حسم النتيجة بتسجيله 
هدف الفوز بتسديدة جميلة 
من خارج املنطقة قبل دقيقة 

من نهاية اللقاء.
وتقــام اليــوم ٣ مباريات 
جتمع بني إيبار وليغانيس، 
وريــال مايــوركا وليڤانتي، 

وأتلتيك بلباو وإشبيلية.

مباريات اليوم بتوقيت الكويت
إسبانيا (املرحلة الـ ٣٥)

٨:٣٠beIN SPORTS HD٨إيبار - ليغانيس
٨:٣٠beIN SPORTS HD٣مايوركا - ليڤانتي
١١beIN SPORTS HD٣بلباو - إشبيلية

إيطاليا (املرحلة الـ ٣١)
٨:٣٠beIN SPORTS HD٤سبال - أودينيزي

١٠:٤٥beIN SPORTS HD٤فيرونا - إنتر ميالن

«كاس» تدعم برشلونة 
في انتقال نيمار

زيدان مصّر على ضم بوغبا

«النيراتزوري» يطارد جيرو

قال برشلونة عمالق دوري الدرجة األولى االسباني لكرة القدم 
فــي بيان إن محكمة التحكيم الرياضية «كاس» رفضت قضية 
رفعها نادي سانتوس البرازيلي ضده فيما يتعلق بالتعاقد مع 
نيمار في ٢٠١٣.  وتقدم سانتوس بشكوى إلى االحتاد الدولي 
(فيفا) في ٢٠١٥ يطلب فيها تعويضا بقيمة ٦٩٫٢١ مليون دوالر 
بعد أن دفع برشلونة أمواال لوالد نيمار وشركة متلكها العائلة قبل 
التعاقد مع املهاجم البرازيلي مقابل قيمة مبدئية ٥٧ مليون يورو.

وقال برشــلونة «وجدت احملكمة الرياضية أن العقد املبرم بني 
سانتوس ونيمار انتهى بالتراضي وأن برشلونة لم ينتهك لوائح 
االنتقاالت حني دفع رسوما إضافية إلى والد الالعب وشركة (إن 
آند إن)، لم يرتكب برشلونة مخالفة تندرج حتت بند االحتيال 
حني وقع اتفاقا قبل االنتقال مع نيمار أو حني وقع اتفاق االنتقال 
ذاته مع سانتوس». وأضاف البيان أن احملكمة الرياضية أمرت 
ســانتوس بدفع أتعاب قانونية لبرشلونة بقيمة ٢٠ ألف فرنك 

سويسري (٢١٫٢٥٣ دوالرا).

قال تقرير صحافي فرنسي 
امس إن املديــر الفني لريال 
مدريد زين الدين زيدان مازال 
مصمما على التعاقد مع مواطنه 
جنم مان يونايتد بول بوغبا 

هذا الصيف.
وميتــد عقد بوغبــا مع مان 
يونايتد حتى نهاية املوســم 
املقبل مع إمكانية متديده ملوسم 

إضافي حال اتفاق الطرفني.
وبحســب صحيفة «ليكيب» 
الفرنسية فإن الصفقة ميكن 
أن تتم هذا الصيف بتضمني العب ريال مدريد الكولومبي خاميس 
رودريغيز فيها والذي يحظى باهتمام كبير من اليونايتد وهذا 

من شأنه أن يقلل من املبلغ املدفوع للتعاقد مع بوغبا.

جدد إنتر ميالن اهتمامه بنجم 
الفرنسي  الدولي  تشلســي، 
أوليفيه جيــرو، الذي ينتهي 
عقده مع ناديه في صيف ٢٠٢١، 
حيث بدأ مفاوضاته معه بالفعل، 
وفقا لتقرير صحافي إيطالي.
وكان جيرو قاب قوســني أو 
أدنى مــن االنتقال إلنتر، في 
يناير املاضي، وتوصل الطرفان 
التفاق بالفعل في ذلك الوقت، 
لكن «البلوز» متســك بالعبه 

عقب إصابة تامي أبراهام. 
وبحســب شبكة «سكاي ســبورتس إيطاليا»، عاد اسم جيرو 
ليتردد مرة أخرى داخل جدران «النيراتزوري»، الذي يســعى 

لضمه هذا الصيف.

راموس.. من وصمة رونالدينيو إلى ثقة نادرة الشبيه
راموس، الذي أبدى جناحا في كل شيء، 
وصار العبا في ريال مدريد وبطال لليغا 
وعنصرا أساسيا في املنتخب اإلسباني، 
لكن ظــل رونالدينيــو العقبة الكؤود، 

حتى رحل إلى ميالن.
وفــي ميــالن، التقــى رونالدينيــو 
براموس مجددا وواصل فواصله املهارية 
املعتادة، وتواصلت الوصمة، فليس من 
السهل أن يستوعب شاب تلك الوصمة 
التي تتكرر مبنتهى العنف في كل مرة 
تواجه فيها العبا ينتمي للفريق املنافس، 

لكن شخصية راموس مختلفة.
الشــاب الذي بلغ من العمر اآلن ٢٣ 
عاما في ٢٠١٠، انطلق في مسار تصاعدي 
قيادي نادر الشبيه، واكتسب ثقة تخوله 
حمل شارة قيادة ريال مدريد بعد سنوات 
عقب اعتزال احلارس كاسياس، وقادته 
أيضا للسيطرة على غرفة مالبس حتوي 
جنوما عظماء أهمهم كريستيانو رونالدو 
نفســه، ويرفع كؤوســا وألقابا قل من 

يحملها في تاريخ امللكي.
انه سيرجيو راموس، الذي خرج من 
عباءة تهكمات االنسحاق أمام رونالدينيو 
وصار اآلن مثاال للثقة نادرة الشــبيه، 
فــي قيادة الفريق، في التدخالت، حتى 
في األخطاء العنيفة، وآخرها في ركالت 
اجلزاء، فراموس الذي كان شابا حني تلقى 
كل هذا الضغط صار اآلن مثاال يحتذى في 
الفكاك من الضغوطات وقيادة املجموعة 

نحو األلقاب، داخل امللعب وخارجه.

تأتي في أوقات مهمة من املباريات تقود 
امليرينغي حلصد نقاط في غاية األهمية، 
لعل آخرها هدفه من عالمة اجلزاء أمام 

خيتافي وأيضا أتليتيك بيلباو.
لكن هناك جانبا آخر سنعود بالتاريخ 
قليال لنتأمله، يعبر عن شخصية راموس 
االســتثنائية، الســيما بدايات راموس 
وصراعه مع الساحر رونالدينيو ثنائيا.
كلنا نتذكر تلك البداية، في ٢٠٠٥-

٢٠٠٦، حــني كان رونالدينيو العبا في 
برشلونة يصول ويجول ويحقق األلقاب 
الفردية واجلماعية، وكان راموس العبا 
قادما لتوه من إشــبيلية بعمر ١٨ عاما 
فحســب، وهنا واجه راموس النسخة 

األكثر عنفوانا من البرازيلي.
وفــي لقــاء ال ينســى بــني الريــال 
وبرشلونة على ملعب سانتياغو برنابيو 
بذهاب الليغا، كان رونالدينيو في يوم 
ال يتكــرر، ســجل هدفــني راوغ فيهما 
راموس الشاب، ووقف جمهور امللكي في 
البرنابيو مصفقا للبرازيلي املذهل، كما 
انهالت التهكمات على الشاب الذي تالعب 
به رونالدينيو، والتصقت تلك الصفة به 
طويال حتى امتلك رونالدينيو أفضلية 
نفسية في كل نزال ضد راموس، وفي 
كل مرة كانا يتواجهان في الكالسيكو 
كان رونالدينيو ميلك ذات األفضلية 

النفسية.
ومهمــا كان رونالدينيــو في وقت 
سيئ، كان ينجح في التغلب على الشاب 

معــدل النجــاح املبهــر لإلســباني 
سيرجيو راموس في تنفيذ ركالت اجلزاء 
بالدوري اإلسباني في السنوات األخيرة، 
دفع الكل إلى مراقبة التطور الذي طرأ 
على اإلســباني الدولي ويطرأ عليه كل 
يــوم رغم بلوغــه الرابعــة والثالثني، 
ليشيد باملســتوى الذهني الذي وصل 
إليه قائد ريال مدريد فضال عن املستويني 
الفني والبدني. وبشكل إجمالي، سجل 
رامــوس ١٧هدفا متتاليا من ركلة جزاء 
رفقــة ريال مدريد وبشــكل عام مع 
امليرينغي، فقد سجل ١٨ من أصل 
١٩ ركلــة جزاء. هذا املوســم، 
العالمة  حقــق رامــوس 
الكاملة في الليغا، ٨ من 
أصل ٨ ركالت جزاء، 
التي  والركالت 


