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بوغبا :ميسي ورونالدو سبب
انتقاداتي المستمرة

�أرج��ع الفرن�سي بول بوغبا ،العب
مان�ش�سرت يونايتد ،كرثة االنتقادات
املوجهة له يف الآونة الأخرية� ،إلى
ارتفاع �سقف طموحات متابعي الكرة
حول العامل ب�سبب ما يفعله الثنائي
كري�ستيانو رون��ال��دو وليونيل
مي�سي.
مو�سما
ع��ام��ا»
وق��دم بوغبا «26
ً
ً
�صع ًبا ،وعانى من انتقادات الذعة،
رغم �أن الأمور حت�سنت معه ن�سب ًيا
على ال�صعيد ال��ف��ردي منذ قدوم
امل���درب ال�نروي��ج��ي �أويل جونار
�سول�سكاير �إلى �أولد ترافورد.
والي��زال الالعب الفرن�سي ُعر�ضة
للنقد الالذع ،بعدما ف�شل يف قيادة
فريقه للت�أهل �إل��ى م�سابقة دوري
�أبطال �أوربا خالل املو�سم املقبل.
و�أملح بوغبا يف مقابلة له مع جملة
«�أيكون»� ،إلى �أن ال�سبب وراء الهجوم
ال�رش�س عليه ،يعود ملقارنته مع

• بوغبا يحاول خطف الكرة من ميسي

جنمي الكرة العاملية يف ال�سنوات
الع�رش الأخ�ي�رة ،ليونيل مي�سي
وكري�ستيانو رونالدو.
وق��ال بوغبا« :ك��رة القدم تغريت
ريا ،ترعرعت و�أنا �أ�شاهد � اً
أبطال
كث ً
عظماء مثل ديل بيريو وفيجو وتوتي
و�آخرين ،كلهم �أبطال ،من الأف�ضل
يف العامل ،لكن العديد منهم رمبا مل
ً
هدفا يف مو�سم
يجتاز حاجز الـ20
واحد».
و�أ���ض��اف« :الإح�صائيات والأرق��ام
تبدو املقيا�س الوحيد للحكم ،هذا
من ناحية �أمر جيد ،وهو جزء من
تطور كرة القدم احلديثة والرغبة يف
لعب الكرة �أكرث».
وتابع الفرن�سي« :لكننا منيل �إلى
دائما
ن�سيان كم هو �صعب �أن ت�سجل ً
ً
هدفا ،حتى بالن�سبة
�أكرث من 20
لالعبني الكبار ،وي�صبح الأمر �أكرث
�صعوبة هذه الأيام مع تقل�ص الفجوة
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انتصارات مهمة لميالن واتالنتا والتسيو
في الدوري اإليطالي

بني الفرق ،خ�صو�صا يف امل�سابقات
الكربى».
و�أردف الالعب الفائز بك�أ�س العامل
 2018مع منتخب الديوك« :مي�سي
ورونالدو �أظهرا �أنهما قادران على
فعل ذل��ك يف ال�سنوات الأخ�ي�رة،
ويحافظان على هذه الإح�صائيات،
أمرا طبيع ًيا».
هذا ا�ستثناء ولي�س � ً
ورف�ض بوجبا تقبل اللوم على �أدائه
احلايل ،قائلاً �« :إذا �سجل مهاجم ما
� 10أو ً 15
هدفا ،ف�سيقال له �أن ذلك
لي�س جي ًدا ،لكن عمل الالعبني يجب
�أن ي�ؤخذ يف عني االعتبار».
�شخ�صا
وختم« :يجب �أن تتذكر �أن
ً
مثل بافل نيدفيد فاز بالكرة الذهبية
دون �أن يح�صل فريقه على لقب دوري
�أب��ط��ال �أوروب���ا ،ودون �أن ي�سجل
هو الكثري من الأه��داف .لكنه كان
بب�ساطة الأف�ضل يف دوره ،ومتت
مكاف�أته».

�سجل هاكان كالهانوجلو هدفا نادرا،
ليمنح ميالن الفوز « »0-1على م�ضيفه
فيورنتينا ،حل�ساب اجلولة الـ36
من دوري ال��درج��ة الأول���ى الإيطايل
لكرة القدم ،ليظل الرو�سونريي يف
املناف�سة على الت�أهل لدوري �أبطال
�أوروب��ا .وقابل العب الو�سط الرتكي
كرة �سو�سو العر�ضية ،ب�رضبة ر�أ�س
رائعة ،ليفتتح الت�سجيل يف الدقيقة
 ،36ويرتك فينت�شنزو مونتيال مدرب
فيورنتينا ،يف انتظار فوزه الأول مع
الفريق ،منذ توليه امل�س�ؤولية قبل
�شهر .وبذلك ،يحتل ميالن ،الذي
يحتاج لإنهاء املو�سم �ضمن املربع
ال��ذه��ب��ي ،م��ن �أج��ل ال��ت���أه��ل ل��دوري
الأبطال ،املركز اخلام�س بر�صيد 62
نقطة ،بفارق نقطة واحدة خلف �إنرت
ميالن ،الذي �سيواجه كييفو الهابط،
بعد غ��د االث��ن�ين .وبقي الفيوال يف
املركز الـ ،12بر�صيد  40نقطة.
كما عاد الت�سيو لدرب االنت�صارات يف
الدوري الإيطايل ،بعد �أن ح�صد  3نقاط
ثمينة من عقر دار م�ضيفه كالياري
بالفوز عليه بنتيجة  ،1-2ا.
�سجل الفريق العا�صمي هدفا يف كل
�شوط ،حيث افتتح العب الو�سط لوي�س
�ألبريتو ،باب الت�سجيل يف الدقيقة
 .31ويف ال�شوط الثاين ،عزز خواكني
كوريا ،النتيجة بهدف �آخر يف الدقيقة
 .53ومع نهاية اللقاء� ،سجل �أ�صحاب
الأر����ض ،هدفا �رشفيا حمل توقيع
ليوناردو بافوليتي .ورفع االنت�صار
ر�صيد الت�سيو �إلى  58نقطة يف املركز
ال�سابع ،بينما جتمد ر�صيد كالياري
عند  40نقطة يظل بها يف املركز الـ 13

م�ؤقتا .ومن جانبه تقدم �أتالنتا م�ؤقتًا
للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري
الإيطايل لكرة القدم ،بف�ضل الفوز على
�ضيفه جنوه « ،»1-2يف املرحلة الـ36
للبطولة .تقدم الغامبي مو�سى بارو
بهدف لأتالنتا يف الدقيقة « ،»46ثم
�أ�ضاف البلجيكي تيموثي كا�ستانيي
الهدف الثاين يف الدقيقة «.»53
و�أح��رز املهاجم املقدوين املخ�رضم
جوران بانديف ،الهدف الوحيد جلنوه
قبل دقيقة واحدة من نهاية املباراة.
ويحتل �أتالنتا املركز الثالث م�ؤقتًا
بـ 65نقطة بفارق نقطتني عن �إنرت
ميالن �صاحب املركز الرابع حال ًيا،
والذي يلتقي اليوم الإثنني مع �ضيفه
كييفو .وحقق �أتالنتا فوزه اخلام�س
على ال��ت��وايل ،والـ 19ه��ذا املو�سم
مقابل ثمانية تعادالت وت�سع هزائم.
ويحقق �أتالنتا ،نتائج ا�ستثنائية يف
املو�سم احل��ايل ،وب��ات على �أعتاب
الظهور الأول يف تاريخه بدوري �أبطال
�أوروبا .وحقق اتالنتا �سبعة انت�صارات
دون �أي هزمية يف �أخر  10مباريات.
ويقدم �أتالنتا م�سرية مذهلة حتت
قيادة مدربه جيان بيريو جا�سربيني،
وميتلك الفريق �أقوى خط هجوم هذا
املو�سم بعد �أن �سجل  73هدفا متفوقا بـ
� 4أهداف عن يوفنتو�س البطل .ويوجه
�أتالنتا �أنظاره �صوب املباراة النهائية
لك�أ�س �إيطاليا يف مواجهة الت�سيو يوم
الأربعاء املقبل .على اجلانب الآخر
ازداد موقف جنوه �صعوبة حيث يحتل
الفريق املركز الـ 16بـ 36نقطة بفارق
 4نقاط عن مراكز الهبوط قبل جولتني
من نهاية املو�سم.

• صراع على الكرة في لقاء ميالن وفيورنتينا

رقم قياسي خاص لدورتموند
بعد الفوز على دوسلدورف

كوفاتش يمدح العبي البايرن

رغم تأجيل حسم اللقب

�أثنى نيكو كوفات�ش ،مدرب بايرن ميونيخ ،على العبي فريقه رغم التعادل ال�سلبي مع
اليبزيغ ،يف �إطار مناف�سات اجلولة الـ 33من الدوري الأملاين.
وفرط الفريق البافاري يف فر�صة ح�سم لقب البوند�سليغا ،ليمنح بورو�سيا دورمتوند،
الو�صيف� ،إمكانية تقلي�ص الفارق بينهما �إلى نقطتني قبل جولة واحدة على النهاية.
وخالل ت�رصيحات �أبرزها املوقع الر�سمي للنادي البافاري ،قال املدرب الكرواتي« :يجب
�أن �أحيي فريقي ،لأننا قمنا بعمل جيد بالفعل منذ الدقيقة  .»20و�أ�ضاف« :جنحنا يف
فر�ض �سيطرتنا على املباراة ومل نرتك �أي فر�صة لاليبزيغ لتهديدنا ،حيث قللنا من
قوتهم ،لكن ل�سوء احلظ مل نتمكن من تتويج جهودنا يف النهاية» .و�أ�شار كوفات�ش
�إلى امتالك فريقه لفر�صة التتويج بلقب البوند�سليغا داخل ملعب �أليانز �أرينا
لأول مرة منذ �سنوات ،وذلك عند مواجهة �آينرتاخت فرانكفورت يف اجلولة
الأخرية.
واختتم« :هذا الأمر �سي�ساعد على حت�سني مزاج جماهري فريقنا ،فهذا
�سيعني الكثري بالن�سبة لنا ،ال �سيما على م�ستوى احلما�س والعاطفة
لتحقيق الفوز» .وبدوره هاجم �أويل هوني�س ،رئي�س نادي بايرن
ميونيخ ،حكم مباراة الفريق البافاري �أمام اليبزيغ ،التي �أُقيمت،
يف اجلولة الـ 33من الدوري الأملاين.
و�أل��غ��ى احلكم ه��دف ليون جوريت�سكا ،الع��ب البايرن،
يف الدقيقة « »50من زمن املباراة ،بعد اللجوء لتقنية
دورا
الفيديو ،حيث �أ�شار بعدها �إلى وجود ت�سلل ،ما لعب ً
يف نهاية اللقاء بالتعادل بدون �أهداف .وخالل ت�رصيحات
ل�شبكة «�سكاي �سبورت�س» ،قال هوني�س�« :إنها نكتة العام،
فلم يكن هناك خط�أ وا�ضح ،وتقنية الفيديو موجودة لت�صحيح
القرارات اخلاطئة الوا�ضحة» .وت�سبب هذا التعادل يف تقلي�ص
بورو�سيا دورمتوند ،الو�صيف ،فارق النقاط مع البايرن� ،إلى
نقطتني ،ليت�أجل ح�سم لقب البوند�سليغا للجولة الأخرية .ومن املقرر
�أن يلتقي البايرن ب�آينرتاخت فرانكفورت يف ملعب �أليانز �أرينا ،بينما يخرج
دورمتوند ملواجهة بورو�سيا مون�شنجالدباخ ،ال�سبت املقبل .ورغم توا�صل
الإثارة حتى اجلولة الأخرية ،اعرتف هوني�س بعدم �شعوره بالقلق �إزاء تتويج فريقه
باللقب ،قائلاً �« :أنا هادئ ب�شدة ،ف�إذا لعب الفريق بذات امل�ستوى الذي ظهر به اليوم،
فلن تكون هناك م�شكلة» .واختتم�« :س�أذهب للنوم ب�أع�صاب هادئة ،ف�أنا �أعلم ب�أنه حال
ا�ستمرارنا يف القتال على هذا النحو ،ف�سنكون � اً
أبطال لأملانيا يوم ال�سبت ،حيث كنا
الفريق الأف�ضل بو�ضوح ،وخلقنا العديد من الفر�ص للت�سجيل»

رياضة

• يورينتي

رقما مل يحدث
حقق نادي بورو�سيا دورمتوند الأملاينً ،
من قبل يف تاريخ الدوري الأملاين ،بعدما فاز على �ضيفه
فورتونا دو�سلدورف بنتيجة  ،،2-3على ملعب �سيجنال
�إيدونا بارك.
ووف ًقا ل�شبكة «�أوب��ت��ا» للإح�صائيات ،ف���إن بورو�سيا
دورمتوند جنح يف الت�سجيل مرتني على الأقل ،يف جميع
املباريات التي خا�ضها على ملعبه هذا املو�سم ،لأول
مرة يف تاريخ الدوري الأملاين.
ً
هدفا خالل  17مباراة
و�سجل بورو�سيا دورمتوند51 ،
خا�ضها على ملعبه يف الدوري الأملاين هذا املو�سم.
ويحتل بورو�سيا دورمتوند ،املركز الثاين يف جدول
ترتيب ال��دوري الأمل���اين ،بفارق نقطتني عن بايرن
ميونيخ املت�صدر ،وذلك قبل جولة واحدة من نهاية
امل�سابقة .وبدوره ح�سم الإنكليزي جادون �سان�شو،

جنم بورو�سيا دورمتوند الأملاين ،موقفه من الرحيل عن
ملعب �سيجنال �إيدونا بارك عقب نهاية املو�سم احلايل.
وبح�سب ما ذكرته �صحيفة «ذا �صن» ،ف���إن املهاجم
19عاما ،قرر البقاء مع �أ�سود
ال�شاب ،البالغ من العمر
ً
الفي�ستيفال يف املو�سم املقبل ،رغم الأندية املهتمة
ب�ضمه ,وكانت تقارير �صحافية قد �أفادت برغبة نادي
مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي يف �ضم الالعب ال�شاب مقابل
 100مليون جنيه �إ�سرتليني.
وجذب �سان�شو �أنظار ال�شياطني احلمر بف�ضل ت�ألقه مع
دورمتوند هذا املو�سم� ،إذ �سجل ً 11
هدفا و�صنع � 14أخرى
يف الدوري الأملاين.
قادما
يذكر �أن �سان�شو ان�ضم �إلى دورمتوند قبل عامني،
ً
من مان�ش�سرت �سيتي الإنكليزي مقابل  8ماليني جنيه
�إ�سرتليني.

سباق خاص بين آرسنال واليونايتد
على ضم يورينتي

ال ميانع ريال مدريد يف بيع العبه ،ماركو�س يورينتي ،بعدما ف�شل يف �إقناع مدربه زين الدين
زيدان.
ووف ًقا ل�صحيفة «ذا �صن» الربيطانية ،ف�إن ناديي �آر�سنال ومان�ش�سرت يونايتد م�ستعدان للدخول يف
مفاو�ضات ،ل�ضم الالعب الإ�سباين .وي�سعى �آر�سنال لتعوي�ض رحيل الويلزي �آرون رامزي ،الذي
انتقل �إلى يوفنتو�س بعد انتهاء تعاقده ،وهو نف�س الأمر الذي ينطبق على مان�ش�سرت يونايتد ،عقب
قرار �أندير هرييرا بالرحيل .ويعترب الدوري الإنكليزي امل�سابقة املف�ضلة ليورينتي ،يف حال اخلروج
من �سانتياغو برنابيو ،وهو الأمر الذي بات قري ًبا يف ظل خروجه من ح�سابات زيدان.
وحتى الآن ،مل ي�ستطع �أي ٍ
ناد ح�سم ال�صفقة ل�صاحله ،فمان�ش�سرت يونايتد غري قادر على �إغراء الالعب،
ب�سبب عدم م�شاركته يف دوري الأبطال .وهذا بينما ينتظر �آر�سنال الفوز بنهائي اليوروبا ليغ ،والت�أهل
لدوري الأبطال ،كي ي�ستطيع ح�سم �صفقاته .و�أ�شارت «ذا �صن» �إلى �أن ت�شيل�سي ،كان �ضمن املهتمني باحل�صول
على يورينتي� ،إال �أن حرمانه من التعاقدات حال دون ذلك.
وكان زيدان قد ك�شف يف ت�رصيحات �صحافية ،عن رحيل يورينتي خالل املريكاتو املقبل.

ماجواير يشعل صراع الكبار
في الدوري اإلنكليزي

• دي
خيا

• ماجواير

خا�ض مدافع لي�سرت �سيتي ،مباراته الأخ�يرة بقمي�ص فريقه �أم�س الأح��د� ،أمام
ت�شيل�سي ،قبل الرحيل املنتظر يف نهاية املو�سم.
ووف ًقا ل�صحيفة «ذا �صن» الربيطانية ،ف�إن الإنكليزي هاري ماجواير� ،سريحل
عن الثعالب يف ال�صيف املقبل ،مبقابل �ضخم قد ي�صل �إلى  64مليون جنيه
�إ�سرتليني .وتعترب �أندية مان�ش�سرت يونايتد وتوتنهام و�آر�سنال �أبرز
املهتمني ب�ضم ماجواير ،بالإ�ضافة �إلى ت�شيل�سي «�إذا متكن من تعليق
قرار حظره» .وي�سعى مان�ش�سرت يونايتد لتدعيم خط دفاعه ،بعد
مو�سم متوا�ضع للغاية يف جميع امل�سابقات ،ووجود رغبة لدى �أكرث
من العب يف الرحيل �أبرزهم �إيريك بايلي وماركو�س روخو.
�أما �آر�سنال في�سعى هو الآخ��ر للتعاقد مع مدافع دويل كبري ،بعد
التقارير التي �أ�شارت �إلى �أن مو�ستايف �سريحل يف ال�صيف املقبل
توتنهام � ً
أي�ضا يخ�شى من ا�ستغالل مان�ش�سرت يونايتد لتفعيل ال�رشط
اجلزائي يف عقد مدافعه �ألديرفيلد ،وبالتايل خ�سارة العب دويل كبري دون
تعوي�ضه.
�أما ت�شيل�سي فهدفه الأول هو تعليق قرار الفيفا بحرمانه
من التعاقدات لفرتتي قيد ،ومن ثم تدعيم فريقه بالعبني
كبار ،حيث �سبق و�أن �أبدى اهتمامه ب�ضم ماجواير.

دي خيا حائر بين العروض الصيفية

�أك��د تقرير �صحايف بريطاين� ،أن ن��ادي باري�س
�سان جريمان ،بات يتحلى بالواقعية خالل �سعيه
للتعاقد م��ع الإ���س��ب��اين ديفيد دي خيا ،حار�س
مان�ش�سرت يونايتد.ووف ًقا ل�صحيفة «ذا �صن»
الربيطانية ،ف�إن �سان جريمان ،قدم عر�ضه الأول
لدي خيا ،من �أجل احل�صول على خدماته يف
املريكاتو ال�صيفي املقبل .وكان دي خيا
رف�ض عر�ض مان�ش�سرت يونايتد لتجديد
عقده ،باحل�صول على راتب �أ�سبوعي
يبلغ � 350ألف �إ�سرتليني.

وقدم �سان جريمان عر�ضه الأول لدي خيا بنف�س الراتب
املعرو�ض من قبل �إدارة ال�شياطني احلمر ،ليبقى ح�سم
الأمر بيد احلار�س الإ�سباين .يذكر �أن دي خيا ،ارتكب
العديد من الأخطاء ال�ساذجة يف الفرتة الأخرية ،مما
�أ�ضعف موقفه �أمام �إدارة ال�شياطني احلمر .وينتهي عقد
دي خيا ،مع مان�ش�سرت يونايتد ،يف �صيف .2020
وعلى جانب اخر يتجه مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي،
لتدعيم خط دفاعه بالعب بنفيكا ،روبن دياز ،خالل
فرتة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة .فقد ذكرت �صحيفة «ذا
�صن» الربيطانية ،ال�سبت� ،أن مان�ش�سرت يونايتد تلقى

ر ًدا من بنفيكا ،حول قيمة التعاقد مع مدافعه ،حيث حدد
النادي الربتغايل  52مليون جنيه �إ�سرتليني ،مقابل
بيع دي��از .ويتطلع �أويل جونار �سول�سكاير ،املدير
الفني لل�شياطني احلمر ،لإعادة ترميم خط دفاعه ،بعد
امل�ستويات املرتاجعة هذا املو�سم .وهذا بالإ�ضافة �إلى
وجود رغبة لدى �أكرث من مدافع ،يف الرحيل عن �أولد
ترافورد ،و�أبرزهم �إيريك بايلي وماركو�س روخو.
ويعترب دي��از �أح��د ثالثة العبني ت�ألقوا يف بنفيكا،
هذا املو�سم� ،إلى جانب العب خط الو�سط ،جيد�سون
فرنانديز ،واملهاجم جواو فيليك�س

