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أليغري يواصل صناعة التاريخ مع يوفنتوس
 ،2003عندما خ�رس �أمام ميالن «»2-3
بركالت الرتجيح.
يوفنتو�س �أق�صى �أن��دي��ة بورو�سيا
دورمتوند ،موناكو وريال مدريد من
مراحل خروج املغلوب على الرتتيب،
لي�صطدم بعمالق كتالونيا بر�شلونة،
ويخ�رس يف النهائي بنتيجة «.»1-3
ورغ��م �أن��ه مل يكن �أح��د يتوقع قدرة
يوفنتو�س مع �أليغري على الو�صول
للمباراة النهائية من دوري الأبطال،
�إال �أن �أليغري كرر �إجنازه عندما ت�أهل
لنهائي الت�شامبيونزليغ جم��دد ًا يف
 ،2017ليواجه ريال مدريد ،ويخ�رس
بنتيجة «.»1-4
وحتت قيادة الإيطايل� ،أ�صبح اليويف
�أول فريق يتوج بلقب ك�أ�س �إيطاليا
يف  3مرات متتالية،2016 ،2015 ،
.2017
وم��ع ف��وزه بلقب ال���دوري والك�أ�س
 4م�����رات م��ت��ت��ال��ي��ة م���ن مو�سم
« »2015/2014وح��ت��ى مو�سم
«� ،»2018/2017أ�صبح �أليغري هو
�أول مدير فني يفوز بالثنائية يف 4
م��رات متتالية بالدوريات اخلم�س
الكربى ،وه��و �إجن��از مل ينجح �أي
مدرب يف حتقيقه.
وي�ستمر �أليغري يف كتابة التاريخ
برفقة اليويف ،بعدما ف��از ر�سمي ًا
بلقب الدوري اخلام�س على التوايل
يف م�شواره مع النادي ،والثامن على
التوايل بالن�سبة ليوفنتو�س.
وجن��ح �أليغري يف تخطي �أ�ساطري
التدريب الإيطالية ،بعدما فاز بلقب
الإ�سكوديتو ال�ساد�س يف تاريخه
كمدرب «م��رة مع ميالن  5 +مرات
م��ع يوفنتو�س» ،ليتفوق على كل
من فابيو كابيلو ومارت�شيلو ليبي،
اللذين توجا بلقب الكالت�شيو من قبل
يف  5منا�سبات.
ورغ��م ال�صعوبات والعوائق التي
تواجه �أليجري �أوروبي ًا� ،إال �أنه ي�سري
نحو ه��دف ال��ن��ادي الأك�بر بتحقيق
لقب دوري الأبطال ،وهو ما يحاول
ما�سيميليانو العمل م��ن �أج��ل��ه يف
الفرتات املقبلة ،يف ظل �سهولة ح�سم
لقب الكالت�شيو والهيمنة املطلقة
للفريق حملي ًا.

ت���وج ي��وف��ن��ت��و���س ،بلقب ال���دوري
الإيطايل ملو�سم « »2019/2018بعد
فوزه على نظريه فيورنتينا ،بنتيجة
« ،»1-2مبلعب �أليانز �ستاديوم
�ضمن لقاءات الأ�سبوع  33من عمر
امل�سابقة.
وجن��ح اليويف يف التتويج باللقب
للمرة الثامنة على التوايل والـ 35
يف تاريخه ،وذل��ك قبل  5جوالت
من نهاية ال��دوري ،يف ظل ابتعاده
باملركز الأول عن مالحقه املركز
الثاين بفارق  20نقطة.
وحقق ما�سيميليانو �أليغري ،املدير
الفني للفريق ،رقما قيا�سيا بح�صد
اللقب اخلام�س على التوايل له مع
اليويف.
�أليغري الذي بد�أ م�سريته مع عامل
كرة القدم باللعب مع �أندية مغمورة،
جنح يف عك�س الآي��ة ،لي�صبح �أحد
�أق��وى و�أب��رز الأ�سماء التدريبية يف
�أوروب���ا ،بعدما حفر ا�سمه وكتبه
بحروف من ذهب برفقة يوفنتو�س،
على مدار ال�سنوات املا�ضية.
يف  16يوليو � ،2014أعلن يوفنتو�س
تعيني �أليغري مديرا فنيا جديدا
للفريق ،ليحل حمل �أنطونيو كونتي،
الذي �أعلن تقدمي ا�ستقالته ،ليقابل
خرب تعيني �أليغري برف�ض كبري من
قبل جماهري البيانكونريي.
ومل يكن �أكرث املتفائلني من م�شجعي
اليويف يعلم �أن �أليغري �سيقود الفريق
�إلى مراحل متقدمة �سواء يف �إيطاليا
بال�سيطرة على البطوالت املحلية� ،أو
يف �أوروبا من حيث الو�صول للأدوار
النهائية من بطولة دوري الأبطال.
ويف مو�سمه الأول مع يوفنتو�س،
ا�ستطاع �أليغري �أن يقود الفريق
للقب ال��دوري الأول يف م�شواره مع
اليويف ،والرابع على التوايل لل�سيدة
العجوز ،لي�سهم يف معادلة رقم
تاريخي ،حيث حقق فريق ال�سيدة
العجوز الإ�سكوديتو  4مرات متتالية
للمرة الثانية يف تاريخه.
ومبو�سمه الأول ،جنح �أليغري يف
قيادة اليويف لنهائي دوري �أبطال
�أوروب���ا ،لأول م��رة منذ  12عام ًا،
منذ �آخر ظهور ليوفنتو�س يف نهائي

• �أليغري بعد الفوز باللقب

السيدة العجوز ينفرد برقم أوروبي مميز

• جانب من احتفال العبي اليويف

ت��وج يوفنتو�س بلقب ال��دوري
الإي���ط���ايل ل��ل��م��رة رق���م  33يف
تاريخه ،والثامنة على التوايل،
بعد تغلبه على �ضيفه فيورنتينا،
�أول من �أم�س ،قبل  5جوالت من
نهاية «الكالت�شيو».
ووف���� ًق����ا ل�����ش��ب��ك��ة «�أوب����ت����ا»
للإح�صائيات ،ف ��إن يوفنتو�س

�أ�صبح �أول فريق يف الدوريات
اخلم�سة ال��ك�برى «�إن��ك��ل��ي��زي -
�إ�سباين � -إي��ط��ايل � -أمل���اين -
فرن�سي» يحقق لقب ال���دوري
الإيطايل لـ 8موا�سم متتالية.
وو�سع يوفنتو�س ال��ف��ارق بينه
وبني �أقرب مالحقيه نابويل �إلى
 20نقطة ،مع العلم �أن نابويل

«كان» يخطف فوزاً ثمين ًا
من نيس في الدوري الفرنسي
ت�شبث كان ب�أمل البقاء يف «الليغ �آ» بعد
�أن حقق فوزا ثمينا خارج قواعده على
ح�ساب ني�س بهدف نظيف ،يف اللقاء الذي
جمعهما على ملعب «�أليانز ريفريا» �ضمن
اجلولة الـ 33من دوري الدرجة الأولى
الفرن�سي.
وا�ستعاد «ك��ان» بهذه النتيجة ذاك��رة
االنت�صار بعد خ�سارتني متتاليتني،
لريتفع ر�صيده �إلى  26نقطة يف املركز
الـ 19وقبل الأخري ،ويبتعد بفارق  6نقاط
م�ؤقتا عن منطقة البقاء ،قبل  5جوالت من
النهاية.
بينما ظل ر�صيد ني�س عند  48نقطة ي�ستقر
بها يف املركز الثامن.
وك��ان ب�إمكان الفريق �صاحب ال�ضيافة
�إن��ه��اء ال�شوط الأول متقدما بهدف يف
الدقيقة  ،28لوال �إهدار رميي والرت لركلة
جزاء.
وجاء العقاب يف ال�شوط الثاين من كان
بعد �أن �سجل املدافع الفرن�سي ال�شاب
�إليك�ساندر دجكيو هدف االنت�صار الوحيد
يف الدقيقة .74
وا�ستعاد نيم �أوليمبيك انت�صاراته بعد �أن
قلب ت�أخره �أمام �ضيفه بوردو بهدف لفوز
بهدفني لواحد على ملعب «دو كو�ستييه».
تقدم ال�ضيوف بهدف �أول يف الدقيقة 13
حمل توقيع املهاجم الإنكليزي ال�شاب

يتبقى له مباراة �أمام �أتاالنتا.
وح��ت��ى يف ح��ال��ة ف���وز نابويل
باللقاء امل�ؤجل ،وت�ضييق فارق
النقاط �إل��ى  ،17لن يتمكن من
اللحاق بيوفنتو�س ،حيث يتبقى
 5مباريات فقط على النهاية.
وفاز اليويف على يف فيورنتينا،
بنتيجة « ،»1-2ليوا�صل احتكار

جو�ش ماجا.
ولكن رد نيم مل يت�أخر كثريا بعد �أن �أدرك
تيجي �سافنيري بعد  3دقائق من نقطة
اجلزاء .ويف ال�شوط الثاين� ،سجل رونو
ريبارت الهدف الثاين لنيم يف الدقيقة
.63
وارتفع ر�صيد نيم للنقطة الـ 46يف املركز
التا�سع .بينما يظل ر�صيد بوردو عند 38
نقطة يف املرتبة الـ 13م�ؤقتا .و�أنع�ش
مونبلييه حظوظه يف �إمكانية املناف�سة
على �إحدى البطاقات الأوروبية بعد �أن فاز
خارج قواعده على �سرتا�سبورغ بنتيجة
« »3-1على ملعب «املينو».
ت��ق��دم ال�ضيوف بهدفني متتاليني يف
الدقيقتني  22و 28ع��ن ط��ري��ق �أن��دي
ديلورت وفلوريان موالت على الرتتيب،
قبل �أن يقل�ص بابلو مارتينيز الفارق
ل�سرتا�سبورغ يف الدقيقة .34
وقبل النهاية ب�ست دقائق� ،أمن مونبلييه
النقاط الثالث بالهدف ال�شخ�صي الثاين
لديلورت والثالث للفريق.
و�أ�صبح ر�صيد مونبلييه  51نقطة يرتقي
بها للمركز ال�ساد�س ،ويبتعد بفارق 3
نقاط عن املركز ال�ساد�س امل�ؤهل للدوري
الأوروبي.
�أما �سرتا�سبورغ فتجمد ر�صيده عند 44
نقطة يف منت�صف الرتتيب.

لقب «اال�سكوديتو» للمو�سم الثامن
على التوايل.
و�سجل هديف اليويف يف اللقاء،
ال��ظ��ه�ير ال�ب�رازي���ل���ي �أليك�س
�ساندرو ،وجريمان بيزيال العب
فيورنتينا باخلط�أ يف مرماه،
بينما �سجل هدف الفيوال نيكوال
ميلنكوفيت�ش.

روما يحافظ على آماله األوروبية
بالتعادل مع اإلنتر
تعادل �إنرت ميالن مع �ضيفه روما،
بهدف لكل ف��ري��ق ،يف املباراة
التي جمعتهما ،مبلعب جو�سيبي
مياتزا� ،ضمن لقاءات الأ�سبوع 33
من الدوري الإيطايل.
�أح��رز �ستيفان ال�شعراوي الهدف
الأول ب��امل��ب��اراة ل�صالح روما
بالدقيقة  ،14وع����ادل �إي��ف��ان
بريي�سيت�ش النتيجة للنرياتزوري
بالدقيقة .61
ورف���ع �إن�ت�ر م��ي�لان ر�صيده �إلى
 61نقطة ليثبت �أقدامه باملركز
الثالث بجدول الرتتيب ،فيما
حافظ روم��ا على �آماله بالت�أهل
للمربع الذهبي ،ورفع ر�صيده �إلى
 55نقطة باملركز اخلام�س بفارق
نقطة عن ميالن �صاحب املركز
الرابع.
ب�����د�أت امل���ب���اراة ��سري��ع��ة بني
الطرفني ،و�سنحت فر�صة خطرية
لدجيكو مهاجم روم��ا ،بالدقيقة
الثانية بعد متريرة من كوالروف
يف العمق الدفاعي �إل��ى دجيكو
ال��ذي ان��ف��رد ب��امل��رم��ى ،قبل �أن
ي�سدد كرة �ضعيفة و�صلت �سهلة �إلى
هاندانوفيت�ش.
وع��اد ك���والروف بت�صويبة قوية
من على حدود دائرة منطقة جزاء
�إنرت ميالن ،بالدقيقة � ،6إال �أن
ت�سديدته مرت بجوار القائم الأمين
لهاندانوفيت�ش.
الدقيقة � 8شهدت فر�صة حقيقة
لإن�ت�ر م��ي�لان ،بعد عر�ضية من
بوليتانو م��ن اجل��ه��ة اليمنى،
قابلها لوتارو مارتينيز بر�أ�سية

يف املرمى� ،إال �أن مريانتي حار�س
روم��ا� ،أنقذها برباعة و�أبعدها
لرتتد �إلى بريي�سيت�ش يف منطقة
الـ 6ي����اردات ،لي�سدد بطريقة
غريبة بعي ًدا عن املرمى.
وبطريقة رائعة ،متكن �ستيفان
ال�شعراوي م��ن ت�سجيل الهدف
الأول بالدقيقة  ،14بعد مرور
رائع من دي �أمربوزيو وفيت�شينو
من خارج منطقة اجل��زاء ،لي�سدد
يف الزاوية ال�صعبة على احلار�س
هاندانوفيت�ش.
وجمد ًدا كاد ال�شعراوي �أن ي�ضيف
ثاين �أهدافه بالدقيقة  ،33بعدما
�سدد ت�صويبة قوية من داخل منطقة
اجل����زاء ،ت�صدى لها احلار�س
هاندانوفيت�ش على مرتني ،ليمنع
روما من �إ�ضافة ثاين �أهدافه.
ك��وادو �أ�سامواه ،الظهري الأي�رس
ل��ل��ن�يرات��زوري ،ك��اد �أن يتعادل
للإنرت بالدقيقة  ،41بعدما مر من
�أكرث من العب يف الناحية الي�رسى
ليتوغل لداخل املنطقة وي�سدد
لرتتطم ب�أقدام العبي روما ومتر
بجوار القائم �إلى ركنية.
وا�صل �إن�تر حم��اوالت على مرمى
روما ،ويف الدقيقة  ،44هدد دي
�أمربوزيو مرمى مريانتي بر�أ�سية
خطرية من داخ��ل منطقة ال�ستة
ياردات ،الم�ست ال�شباك اخلارجية
ملرمى روم��ا ،لتمر ب�سالم على
ذئاب العا�صمة.
و�أهدر لورينزو بيليغريني فر�صة
ذهبية بالدقيقة  ،50بعدما ح�صل
على الكرة داخ��ل منطقة اجلزاء

رونالدو يحقق رقم تاريخي ًا
...ويؤكد البقاء مع فريقه

�أ�صبح الربتغايل كري�ستيانو رونالدو ،العب يوفنتو�س الإيطايل،
�أول العب يف تاريخ كرة القدم ،يتوج بالدوريات الثالثة الكربى
«الإنكليزي ،الإ�سباين ،الإيطايل» .وحقق رونالدو لقب الكالت�شيو مع
يوفنتو�س �أول من �أم�س ،يف �أول موا�سمه بقمي�ص البيانكونريي.
ووفق ًا ل�شبكة «�سكاواكا» للإح�صائيات ،ف�إن رونالدو انفرد برقم
مميز بالفوز بالربمييريليغ والليجا والكالت�شيو كالعب ،حيث
�سبقه مواطنه جوزيه مورينيو كمدرب .وفاز الأ�سطورة الربتغالية
بالدوري الإنكليزي  3مرات بقمي�ص مان�ش�سرت يونايتد،موا�سم
« »2009/2008 - 2008/2007 - 2007/2006قبل �أن ينتقل لريال
مدريد .وحقق الدون مع الريال لقب ال��دوري الإ�سباين مرتني،
مو�سمي « ،»2017/2016 - 2012/2011قبل �أن يرحل لزعيم
�إيطاليا ويفوز باال�سكوديتو ملو�سم «.»2019/2018
ويحتل رونالدو املركز الرابع يف ترتيب هدايف الكالت�شيو بر�صيد 19
هدف ًا ،بفارق � 3أهداف عن فابيو كوارياريال مهاجم �سامبدوريا.
وقال رونالدو يف ت�رصيحات ل�شبكة �سكاي �سبورت �إيطاليا «يف
ر�أيي ،ق�ضيت مو�سم ًا جيد ًا يف �إيطاليا وت�أقلمت مع الفريق ب�شكل
رائع».
و�أ�ضاف الدون الربتغايل« :لقد فزنا بلقبي الكالت�شيو وال�سوبر
الإيطايل ،وهذا لي�س بالأمر ال�سهل».
وتابع« :كانت �سنة ناجحة ونحن �سعداء ،ال ميكننا الفوز يف كل
الأوقات� ،شعرنا �أنه ب�إمكاننا فعل املزيد ،لكن فريق ًا واحد ًا ميكنه
الفوز بدوري �أبطال �أوروبا».
وقال« :يف املو�سم املقبل �سنبد�أ �صفحة جديدة ،جميع اجلماهري
تريد ذلك وكذلك نحن ،دوري الأبطال م�سابقة مهمة ،نحن جمموعة
�إيجابية».
وحول �شائعات رحيله عن ال�سيدة العجوز� ،أو�ضح رونالدو�« :س�أبقى
يف يوفنتو�س بن�سبة .»% 1000

• رونالدو حما�رص من الدفاع

من ناحية الي�سار و�سدد بي�ساره
ت�صويبة قوية خ��ارج املرمى،
لي�ضيع على روما فر�صة م�ضاعفة
النتيجة.
�أجرى �سباليتي �أولى تبديالته يف
الدقيقة  ،54بنزول ماورو �إيكاردي
بد ًال من رادجا ناينغوالن ،لزيادة
القوة الهجومية للإنرت ،يف ظل
حاجته لإدراك هدف التعادل.
وبالدقيقة  ،61عادل �إنرت ميالن
النتيجة عن طريق بريي�سيت�ش بعد
عر�ضية متقنة من دي �أمربوزيو من
اجلهة اليمنى �إلى �أق�صى الناحية
الي�رسى.
بيليجريني حاول فك �شفرة �إنرت
الدفاعية ،من خالل الت�سديد من
م�سافات بعيدة ،و�سدد من خارج
منطقة اجل��زاء بالدقيقة  67كرة
قوية على ي�سار هاندانوفيت�ش� ،إال
�أن احلار�س كان لها باملر�صاد.
و�أه����در ل��وت��ارو ف��ر���ص��ة ثمينة
بالدقيقة  ،69بعد عر�ضية من
ماتيا�س فيت�شينو من جهة اليمني،
قابلها ل��وت��ارو بت�سديدة قوية
بعيدة
متاما عن املرمى ،ليهدر
ً
فر�صة بطريقة غريبة وي�ضيع على
فريقه فر�صة التقدم.
وب��ردة فعل ممتازة� ،أنقذ �سمري
هاندانوفيت�ش م��رم��ى �إن�ت�ر من
هدف حمقق وقاتل بالدقيقة ،90
بعدما انطلق كوالروف من الناحية
الي�رسى واخ�ترق وتوغل لداخل
املنطقة و�سدد كرة �أثناء �سقوطه
داخل املنطقة ،ليبaعدها احلار�س
بطريقة بارعة عن مرماه.

