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يدخل موناكو رحلة األمتار األخيرة نحو لقبه األول منذ 
17 عاما، عندما يحّل اليوم األحد ضيفا على أوملبيك ليون 

في قمة املرحلة الرابعة والثالثني من الدوري الفرنسي.
ويتصدر فريق اإلم���ارة الترتيب برصيد 77 نقطة 
وبفارق األهداف عن مالحقه باريس سان جيرمان حامل 
اللقب، لكنه ميلك مباراة مؤجلة ضد سانت إتيان أرجئت 
من املرحلة احلادية والثالثني، بسبب انشغال موناكو 
باملباراة النهائية لكأس الرابطة والتي خسرها أمام خصمه 

الباريسي 4-1.
ويدخل فريق املدرب البرتغالي ليوناردو جاردمي إلى 
مباراته مع أوملبيك ليون راب��ع الترتيب وال��ذي يصارع 
م��ن أج��ل احل��ص��ول على بطاقة املشاركة ف��ي »ي��وروب��ا 
ليغ« املوسم املقبل، مبعنويات مرتفعة جدا بعد بلوغه 
الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروب��ا للمرة األولى 
منذ 2004 بفوزه األربعاء بني جماهيره على بوروسيا 

دورمتوند األملاني 1-3.
وج��ّدد موناكو تفوقه على النادي األملاني الذي خسر 
ذهابا على أرضه 2-3، مؤكدا من أنه أكثر الفرق املثيرة 
بأدائها الهجومي هذا املوسم بعدما رفع رصيده إلى 141 
هدفا حتى اآلن، بينها 90 في ال��دوري احمللي وبفارق 21 
هدفا عن ثاني أفضل فريق هجومي وه��و س��ان جرمان 

بالذات.
وفي ظل املستوى الرائع الذي يقدمه نادي اإلمارة بقيادة 
املهاجم الواعد كيليان مبابي والقائد الكولومبي راداميل 
فالكاو، ستكون الفرصة متاحة أمامه لتحقيق ث��أره من 
ليون ال��ذي اكتسحه 6-1 في املرحلة ال�37 من املوسم 
املاضي ثم تغلب عليه في »ستاد لويس الثاني« 3-1 في 

املرحلة الثامنة عشرة من املوسم احلالي.
ولم يذق موناكو طعم الفوز على ليون في املواجهات 
اخلمس األخيرة التي جمعتهما في ال���دوري، وحتديدا 
منذ 16  م��ارس 2014 ح��ني أسقط منافسه ف��ي معقله 

3-2، لكنه سيسعى جاهدا هذه املرة للعودة إلى اإلمارة 
بالنقاط الثالث السيما أنه قد يجد نفسه في املركز الثاني 
قبل خوضه مباراة األحد ألّن سان جيرمان يلعب السبت 
على أرضه ضد مونبلييه في مباراة يبحث خاللها عن فوزه 

الثامن تواليا.
ويبدو مسار موناكو، الفائز مببارياته الست األخيرة 
في الدوري والذي لم يذق طعم الهزمية في املراحل ال�14 
األخيرة وحتديدا منذ خسارته أمام ليون بالذات، في األمتار 
األخيرة من املوسم أسهل من س��ان جيرمان املدعو إلى 

مواجهة نيس الثالث األحد املقبل خارج قواعده.
وال ينحصر الصراع بني موناكو وسان جيرمان على 
لقب ال��دوري، إذ وبعد أن تواجها أيضا في نهائي كأس 
الرابطة، سيلتقيان في 26 الشهر احلالي في الدور نصف 
النهائي ملسابقة الكأس الفرنسية على ملعب »ب��ارك دي 
برانس«. ورأى جاردمي بعد الفوز على دورمتوند األربعاء 
أنه »ليس سهال أن تلعب في أوروبا وحترز لقب الدوري 
احمللي. فريقنا خاض أكبر عدد من املباريات في دوري 
األبطال، وهذا صعب«، في إشارة إلى انطالق مشوار فريقه 
في دوري األبطال من ال��دور التمهيدي الثالث ثم الدور 
الفاصل. وأردف جاردمي الذي رشحته الصحف االنكليزية 
لتولي تدريب أرسنال: »لو خسرنا رمبا في دور ال�16 لكنا 
أكثر نضارة اآلن، لكننا لن نغير عقلية الالعبني. يجب أن 

نستعيد لياقتنا جيدا«.
وع��ن املفاضلة ب��ني املسابقتني، ق��ال ج����اردمي: »لو 
اضطررت لالختيار، من الطبيعي أن أفّضل الفوز بدوري 
األب��ط��ال، لكن رمب��ا حظوظنا أق��ل من الفوز في ال��دوري. 

سنقّدم كل ما منلك في اإلثنتني«.
 ويلعب اليوم أيضا نيس ضيفا على تولوز وهو يبحث 
عن ف��وزه ال��راب��ع تواليا من أج��ل اإلب��ق��اء على حظوظه 
مبنافسة موناكو وسان جيرمان كونه يتخلف عنهما بفارق 

أربع نقاط فقط، كما يلعب سانت إتيان مع رين.

يوفنتوس يقترب من لقب الدوري اإليطالي

موناكو أمام مطب ليون في رحلة الزحف نحو لقب الدوري الفرنسي

موناكو يسعى لتخطي عقبة ليون

مواجهات سهلة لكبار  »الكالتشيو« في املرحلة الثالثة والثالثني 

أعلن نادي يوفنتوس اإليطالي عن تعاقده رسميا مع 
العب وسط بوكا جونيورز األرجنتيني، األوروغوياني 

رودريغو بينتانكور، مقابل 9.5 ماليني يورو.
وب��ه��ذا يصبح ال��الع��ب ال��ش��اب )19 ع��ام��ا(، أول 
تدعيمات »البيانكونيري« للموسم املقبل، إذ سيرتدي 
قميص بطل إيطاليا ل�5 سنوات حتى يونيو 2022، 

وذلك وفقا ملا كشفه النادي عبر موقعه اإللكتروني.
وق��ال البيان: »يعلن ن��ادي يوفنتوس عن إنهاء 
االت��ف��اق مع بوكا جونيورز من أج��ل احلصول على 
احلقوق الرياضية لالعب رودريغو بينتانكور مقابل 

9.5 مليون يورو )10.1 مليون دوالر(«.

كما كشف البيان أيضا عن وجود بعض املتغيرات 
املتعلقة بأداء الالعب، مع أحقية النادي األرجنتيني 
في احلصول على %50 من نسبة إع��ادة بيع الالعب 

ألي ناٍد آخر.
ونشأ الع��ب الوسط في صفوف بوكا، وف��ي أول 
مواسمه مع الفريق األول )2014-15( حصد لقبي 
الدوري والكأس، وأحرز هدفه الرسمي األول في العام 

التالي.
وس��اه��م أداؤه ال��الف��ت ف��ي ان��ض��م��ام��ه ملنتخب 
أوروغواي )حتت 20 عاما(، والفوز معه بلقب بطولة 

أمريكا اجلنوبية باإلكوادور في يناير املاضي. 

يوفنتوس يتعاقد رسميا مع بينتانكور 
من بوكا جونيورز

رودريغو بينتانكور خالل توقيعه مع يوفنتوس

األرجنتني تنسحب من سباق استضافة 
»األلعاب األميركية«

قال رئيس اللجنة األوملبية األرجنتينية، جيراردو ويرتني، إن عاصمة بالده 
بوينس آيرس انسحبت من السباق على استضافة دورة األلعاب األمريكية في 
2023، وإنها ستركز بدال من ذلك على تقدمي طلب جديد الستضافة الدورة بعد 
ذلك ب�4 أعوام. وأكد املسؤول األرجنتيني في تصريحات أن بوينس آيرس، التي 
ستستضيف أوملبياد الشباب العام املقبل، انسحبت من املنافسة على استضافة 
دورة األلعاب األمريكية ألسباب مالية. وبانسحاب عاصمة األرجنتني تبقى 
سانتياغو عاصمة تشيلي املدينة الوحيدة الراغبة في استضافة ال��دورة 

األمريكية، التي تقام كل 4 أعوام في 2023.
وعن خطط بالده املستقبلية قال ويرتني: »أود أن تتقدم األرجنتني بطلب 
الستضافة دورة األلعاب األوملبية الصيفية في 2032، لكن تفكيري اآلن يتركز 
على دورة األلعاب األمريكية في 2027«. ونقلت صحيفة »ال ناسيون« واسعة 
االنتشار عن ويرتني قوله: »امليزانية املطلوبة لتنظيم دورة األلعاب األمريكية 

هي 650 مليون دوالر، وهو مبلغ هائل بالنسبة لألرجنتني في الوقت احلالي«. 

ترشيح فيرون ملنصب مدير منتخبات 
الناشئني في األرجنتني

مت ترشيح العب الوسط األرجنتيني السابق، رئيس نادي إستوديانتيس، 
خوان سيباسيتيان فيرون، ليشغل منصب منسق منتخبات الناشئني في بالده، 

وذلك من أجل خلق نوع من التغير الكبير في األجيال.
وقال الالعب السابق ملانشستر يونايتد اإلجنليزي وإنتر ميالن اإليطالي، 
في تصريحات تليفزيونية: »يتبقى فقط وضع بعض الرتوش األخيرة، لكني 
سأتولى مسؤولية منتخبات الناشئني، التي يجب أن حتظى باألولوية في الكرة 

األرجنتينية. األندية يجب أن تفكر في األوالد ومستقبلهم«.
وعلى الرغم من ذلك، أعلن رئيس االحتاد األرجنتيني اجلديد، كالوديو تابيا، 
عن تعيني فيرون، الذي أعلن في وقت سابق عن نيته االستعانة في هذا املنصب 

بالالعبني السابقني الثنائي، الشقيقني غابرييل ودييغو ميليتو.
وقال فيرون حول مهاجم إنتر السابق: »دييغو ميليتو يتمتع باحلضور 
واألفكار الواضحة. وجوده ضروري من أجل املنتخب األرجنتيني، واسمه كان 

فكرة مشتركة من جانب جميع املسؤولني«.
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يخوض ثالثي املقدمة مواجهات سهلة في املرحلة 
الثالثة والثالثني من ال���دوري اإليطالي لكرة القدم، 
فيستضيف يوفنتوس االول جنوى، ويحل روما الثاني 

ونابولي الثالث ضيفني على بيسكارا وساسوولو.
ويتصدر يوفنتوس الترتيب قبل ثماني مراحل على 
نهاية البطولة برصيد 80 نقطة، مقابل 72 نقطة لروما 

و70 لنابولي.
ومير يوفنتوس بفترة رائعة، إذ يسير بخطوات ثابتة 
نحو لقبه السادس على التوالي في ال��دوري االيطالي، 
وبلغ نصف نهائي دوري ابطال اوروب��ا على حساب 
برشلونة االسباني بعد أن تغلب عليه -3صفر ذهابا في 
تورينو وتعادل معه األربعاء سلبا ايابا في كاتالونيا 

في دور ربع النهائي.
ويأمل فريق السيدة العجوز أيضا باكمال الثالثية 
واح��راز لقبه الثالث على التوالي في كأس ايطاليا إذ 

سيواجه التسيو في املباراة النهائية.
ويبحث يوفنتوس ع��ن رد اع��ت��ب��اره أم���ام جنوى 
السادس عشر برصيد 30 نقطة الذي احلق به خسارة 
مفاجئة في املرحلة الرابعة عشرة 1-3، وهي اخلسارة 
الثانية للفريق فقط هذا املوسم، واالولى كانت امام انتر 

ميالن 1-2 في املرحلة الرابعة.
وحقق املتصدر في املرحلة السابقة فوزه السادس 
والعشرين ف��ي البطولة حتى االن بهدفني ملهاجمه 
االرجنتيني غونزالو هيغواين في مرمى بيسكارا رفع 

بهما رصيده الى 23 هدفا.
واستعاد النجم االرجنتيني االخر باولو ديباال عافيته 
بعد أن خرج أمام بيسكارا اثر سقوطه ارضا، وشارك في 
مباراة االياب امام برشلونة، علما بأنه كان سجل هدفني 

في مباراة الذهاب.
من جهته، ي��درك روم��ا صعوبة اللحاق بيوفنتوس 

في الصدارة، ويسعى الى البقاء في املركز الثاني املؤهل 
مباشرة الى دوري ابطال اوروبا املوسم املقبل، والذي 
يزاحمه عليه نابولي بقوة تفاديا خلوض امللحق في حال 

احتل املركز الثالث.
وفقد روما نقطتني في املرحلة السابقة بتعادله مع 
اتاالنتا اخلامس 1-1، لكنه يعول بدرجة كبيرة على 
مهاجمه البوسني ادين دزيكو للعودة الى طريق الفوز، 
خصوصا انه يواجه بيسكارا االخير الذي جمع 14 نقطة 

فقط.
ويتصدر دزيكو ترتيب الهدافني مع اندريا بيلوتي 

جنم تورينو برصيد 25 هدفا لكل منهما.
وقال املهاجم البوسني »نحن في املركز الثاني وما 
زلنا نتقدم على نابولي بنقطتني، ولذلك فان الضغط 

عليه وليس علينا«.
وتابع »ليس هناك خوف، فريقنا جيد، ولكن ال ميكننا 

االن حتمل املزيد من االخطاء«.
وي��أم��ل نابولي الفائز ف��ي املرحلة السابقة على 
اودينيزي بثالثية نظيفة، في تعثر روما النتزاع املركز 
الثاني منه، ولكن يتعني عليه الفوز أوال على مضيفه 

ساسوولو اخلامس عشر برصيد 35 نقطة.
ويستضيف التسيو الرابع وله 61 نقطة باليرمو 
التاسع عشر قبل االخير برصيد 16 نقطة فقط، ساعيا 
ال��ى االحتفاظ مبركزه للمشاركة مباشرة في بطولة 
ال��دوري االوروب���ي »ي��وروب��ا ليغ« املوسم املقبل، الن 

اتاالنتا اخلامس يبتعد عنه بفارق نقطة واحدة فقط.
وبعد أن كانت البداية مبباراة الدربي مع انتر التي 
انتهت 2-2 االسبوع املاضي، يخوض ميالن مباراته 
الثانية في العهد الصيني عندما يلتقي امبولي السابع 

عشر.
ويحتل ميالن املركز ال��س��ادس برصيد 58 نقطة، 

ويأمل انهاء املوسم باحدى بطاقتي املشاركة في الدوري 
االوروب��ي، مباشرة أو عبر امللحق، وهو ما يطمح اليه 
غرميه انتر السابع بفارق نقطتني عنه والذي يحل ضيفا 

على فيورنتينا الثامن في مباراة قوية.
واستحوذ مستثمرون صينيون قبل نحو عشرة أيام 
من خالل مجموعة »روسونيري سبورت اينفستمنت 
لوكس« على نادي ميالن من شركة »فينيفست« القابضة 
العائدة لعائلة رئيس الوزراء االيطالي السابق سيلفيو 
برلوسكوني، منهية حقبة امتدت 31 عاما لالخير احرز 
فيها الفريق 29 لقبا، منها لقب الدوري االيطالي 8 مرات 

ودوري ايطال اوروبا 5 مرات.
وف��ي ب��اق��ي امل��ب��اري��ات، يلعب كييفو م��ع تورينو، 

وسمبدوريا مع كروتوني، واودينيزي مع كالياري. 

كشف ن��اب��ول��ي اإلي��ط��ال��ي ل��ك��رة القدم 
السبت، أّن��ه ج��ّدد عقد مهاجمه لورينزو 
إنسيني، ليقطع بذلك الطريق على ليفربول 

وأرسنال اإلنكليزيني للتعاقد مع الالعب.
وحت��دث��ت العديد م��ن التقارير مؤخرا 
ع��ن رغبة ك��ل م��ن ليفربول وأرس��ن��ال في 

احلصول على خدمات الالعب.
ونشر النادي، عبر حسابه مبوقع شبكة 

ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي »ت��وي��ت��ر« ص��ورة 
ل��الع��ب خ��الل ت��وق��ي��ع ال��ع��ق��د اجل��دي��د مع 
أوريليو دي لورينتيس، رئيس النادي في 
مؤمتر صحفي، وال��ذي ميتد حتى  يونيو 

.2022
ويقدم إنسيني )25 عاما( حاليا أفضل 
موسم له بالدوري اإليطالي، حيث سجل 

لنابولي 14 هدفا.

نابولي يغلق الباب أمام ليفربول 
وأرسنال بتجديد عقد إنسيني

إنسيني بعد متديد تعاقده مع نابولي


