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اخبار ارسنال اليوم كشفت فوز العب تشيلي 
اليكسيس سانشيز بجائزة الع��ب املوسم في 
الفريق بعدما تصدر التصويت على موقع النادي 

فيما خرج مسعود اوزيل خالي الوفاض.
اختير مهاجم ارس��ن��ال التشيلي الكسيس 
سانشز العب املوسم في الفريق اللندني بحسب 
تصويت املشجعني وفقا ملا اعلنه النادي على 

موقعه اجلمعة.
وتفوق سانشيز بنتيجة التصويت الذي أجراه 
النادي على موقعه على أوكساليد شامبرالين 

الثاني واملدافع لوران كوسييلني الثالث.
وتقدم سانشيز العبي ارسنال باإلحصاءات 
ه��ذا امل��وس��م إذ سجل 29 ه��دف��ا وم���رر 15 كرة 
حاسمة مبختلفة املسابقات في أفضل نتيجة له 

منذ انضم آلرسنال عام 2014.
وكتب ارسنال على موقعه: »سواء كان يقود 
الفريق أم يلعب جناحا ايسر أو مهاجم محوري 
ف��ي تشكيل 3-4-3 ، ك��ان الكسيس يخطف 

األضواء«.
يذكر أن سانشيز بدأ املوسم كمهاجم متقدم ثم 
عاد وشغل مركز اجلناح االيسر.وأخفق مسعود 
اوزي��ل حامل لقب اجل��ائ��زة املوسم املاضي في 

احللول في أي من املراكز الثالثة األولى.

عندما تنطلق منافسات اجلولة 38 األخيرة 
من الدوري اإليطالي لكرة القدم، سيكون اإلستاد 
األومل��ب��ي بالعاصمة روم��ا مفعما بالعاطفة، 
حيث تشهد املباراة املقررة أمام جنوى، وداع 
اجلماهير ألسطورة فريق روم��ا، فرانشيسكو 
توتي، الذي رمبا يبحث عن حتد جديد مع فريق 

آخر بعد 25 موسما قضاها ضمن صفوف روما.
ويعد وداع توتي وك��ذل��ك ص��راع إمبولي 
وك��روت��ون��ي م��ن أج��ل البقاء ب���دوري الدرجة 
األول��ى، أكثر ما سيجذب األض��واء في اجلولة 
األخيرة، علما بأن روم��ا ال ي��زال يتنافس على 
إحراز املركز الثاني النتزاع بطاقة التأهل املباشر 
إلى دوري أبطال أوروبا في املوسم املقبل برفقة 

يوفنتوس الذي حسم لقب الدوري بالفعل.

ويحتل روم��ا، ال��ذي يخوض مباراته أمام 
جنوى مساء اليوم، املركز الثاني بفارق نقطة 
واحدة أمام نابولي صاحب املركز الثالث والذي 
سيحل ضيفا على سامبدوريا في التوقيت نفسه 

من مساء اليوم.
وال ي��زال نابولي يتمسك بأمل تعثر روما، 
لينتزع منه املركز الثاني وبطاقة التأهل املباشر 
ويتفادى خوض الدور التمهيدي املؤهل لدوري 

األبطال.
وك��ان جنوى حسم، مطلع ه��ذا األس��ب��وع، 
استمراره في دوري الدرجة األولى حيث يحتل 
املركز السادس عشر، وهو ما يطمئن جماهير 
روما التي تستعد حلفل وداع جنمها املخضرم 

توتي عقب نهاية املباراة في اإلستاد األوملبي.

وسجل توتي )40 عاما( مشاركته األولى 
بقميص روم��ا في 1992 وسجل للفريق حتى 
اآلن 307 أهداف متنها 250 هدفا في 618 مباراة 

بالدوري.
وت���وج ت��وت��ي م��ع ال��ف��ري��ق بلقب ال���دوري 
اإليطالي عام 2001 إلى جانب لقبني في كأس 
إيطاليا وك��ان ضمن املنتخب اإليطالي املتوج 

بلقب كأس العالم 2006 في أملانيا.
وكان مدير الكرة اجلديد بنادي روما مونكي، 
قد أعلن في أوائل مايو اجلاري أن توتي سيكون 
ضمن أعضاء جهاز الكرة بالنادي في املوسم 
املقبل، لكن النجم املخضرم أشار على فيس بوك 

إلى أن مشواره كالعب رمبا لم ينته بعد.
وم��ع تراجع مشاركات توتي مع روم��ا في 

املوسمني األخيرين، حامت الشائعات حول أنه 
سيواصل اللعب لكن مع فريق آخ��ر، وت��رددت 
أنباء حول اهتمام أندية باحلصول على خدماته، 
منها نادي ميامي إف.سي األمريكي الذي يدربه 
أليساندرو نيستا املتوج أيضا مع املنتخب 

اإليطالي بلقب مونديال 2006.
ويستعد يوفنتوس، ال��ذي حسم مطلع هذا 
األسبوع لقب الدوري اإليطالي للموسم السادس 
على التوالي نفردا بالرقم القياسي كما توج 
بلقب كإس إيطاليا في 17 مايو )أيار( اجلاري، 
لالحتفال من خالل مباراته األخيرة املقررة غدا 

السبت أمام مضيفه بولونيا.
وال ي���زال ي��وف��ن��ت��وس يتطلع إل���ى حتقيق 
الثالثية، حيث يستعد ملواجهة ري��ال مدريد 

اإلسباني في امل��ب��اراة النهائية ل��دوري أبطال 
أوروبا واملقررة في 3 يونيو املقبل.

وبعد أن تأكد هبوط باليرمو وبيسكارا 
بالفعل إلى دوري الدرجة الثانية في املوسم 
املقبل من املركزين التاسع عشر والعشرين، 
ال يزال الصراع قائما بني إمبولي وكروتوني 
صاحبي امل��رك��زي��ن ال��س��اب��ع عشر والثامن 
عشر، على الترتيب، من أجل تفادي اللحاق 

بالهابطني.
ويتفوق إمبولي بفارق نقطة واح��دة أمام 
كروتوني ويأمل في احلفاظ على تفوقه من 
خ��الل مباراته أم��ام مضيفه باليرمو، خاصة 
وأن كروتوني يكفيه نقطة التعادل أمام التسيو 
لينتزع امل��رك��ز السابع عشر ويحسم البقاء 

نظرا لتفوقه على إمبولي في نتائج املواجهات 
املباشرة بينهما.

وأق���ام إمبولي معسكرا تدريبيا منذ يوم 
الثالثاء املاضي استعدادا للمباراة احلاسمة أمام 
باليرمو، بينما يعلق كروتوني أماله على الدعم 
اجلماهيري في مواجهة التسيو ال��ذي حسم 

بالفعل مشاركته في الدوري األوروبي.
وتفتتح منافسات املرحلة غدا بلقاء أتالنتا، 
ال��ذي حسم تأهله ل��ل��دوري األوروب���ي برفقة 

ميالن، أمام ضييفه كييفو.
أما ميالن، فيحل ضيفا على كالياري مساء 
األح���د وتشهد امل��ب��اري��ات األخ���رى باملرحلة 
األخيرة لقاء فيورنتينا مع بيسكارا وإنتر ميالن 

مع أودينيزي وتورينو مع ساسولو.

جماهير روما تودع ملكها أمام جنوى

سانشيز

سانشيز األفضل في أرسنال وأوزيل خالي الوفاض

روما تودع ملكها توتي في ليلة إسدال الستار على الدوري اإليطالي

تأهل البرتغال وكوستاريكا 
للدور الثاني مبونديال الشباب

حلق املنتخبان البرتغالي والكوستاريكي بقافلة املتأهلني إلى 
الدور الثاني )دور ال�16( في بطولة كأس العالم للشباب )حتت 
20 عاما( املقامة حاليا في كوريا اجلنوبية وذلك بفوز األول على 
نظيره اإليراني 2-1 والثاني على نظيره الزامبي 1-0 أمس  
السبت، في اجلولة الثالثة األخيرة من مباريات املجموعة الثالثة 

بالدور األول للبطولة.
ورف��ع كل من املنتخبني البرتغالي والكوستاريكي رصيده 
إلى أربع نقاط في املركزين الثاني والثالث على الترتيب بفارق 
نقطتني خلف املنتخب الزامبي املتصدر وبفارق نقطة واحدة أمام 

املنتخب اإليراني متذيل املجموعة.
وبهذا حلق املنتخب البرتغالي بنظيره الزامبي إلى دور ال�16، 
حيث سبق للمنتخب الزامبي أن تأهل رسميا قبل مباريات هذه 

اجلولة.
كما تأهل املنتخب الكوستاريكي إلى دور الستة عشر كأحد 
أفضل أربعة منتخبات من بني املنتخبات التي حتتل املركز الثالث 
في البطولة، حيث يتفوق بفارق نقطة واح��دة على املنتخب 
األرجنتيني صاحب املركز الثالث في املجموعة األولى وبفارق 
األهداف على نظيره األملاني صاحب املركز الثالث في املجموعة 

الثانية.
وفي املباراة األخرى باملجموعة، تغلب املنتخب الكوستاريكي 
على ضيفه الزامبي بهدف نظيف سجله غاسنت دالي في الدقيقة 
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سجل األملاني سيباستيان فيتل 
سائق فيراري ومتصدر الترتيب 
ال���ع���ام، أس����رع زم����ن ف���ي ج��ول��ة 
التجارب احل��رة الثالثة واألخيرة 
في سباق جائزة موناكو الكبرى 
اجلولة السادسة من بطولة العالم 
لسباقات ف��ورم��وال 1 للسيارات 
السبت وتفوق متاما على منافسه 
ع��ل��ى ال��ل��ق��ب ال��ب��ري��ط��ان��ي لويس 

هاميلتون سائق مرسيدس.
وس��ج��ل فيتل أس���رع زم��ن على 
اإلط���الق على احللبة وه��و دقيقة 
واح���دة و12.395 ثانية متفوقا 
ب��ف��ارق 0.345 ثانية على زميله 
الفنلندي كيمي رايكونن الذي احتل 
املركز الثاني في أجواء مشمسة في 

اإلمارة املطلة على البحر املتوسط.
واحتل هاميلتون ال��ذي يتخلف 
بست نقاط عن فيتل املركز اخلامس 
ب��ف��ارق 0.835 ثانية ع��ن سائق 
ف��ي��راري امل��ت��ص��در ف��ي ح��ني احتل 
سائق مرسيدس الثاني الفنلندي 
فالتيري ب��وت��اس امل��رك��ز الثالث 
مباشرة قبل الهولندي الشاب ماكس 

فرستابن )19 عاما( سائق رد بول.
وك���ان فيتل ت��ف��وق ف��ي جولتي 
التجارب اخلميس، عندما سجل 
افضل زمن على احللبة وكان دقيقة 

واحدة و12.720 ثانية.
ويطمح فيراري لتحقيق الفوز 
على حلبة موناكو للمرة األولى منذ 
فوز سائقه املعتزل األملاني مايكل 

شوماخر في 2001.
واح���ت���ل االس���ت���رال���ي دان��ي��ي��ل 
ريتشياردو سائق رد ب��ول املركز 
السادس بعد تعرضه ملشكالت في 
املكابح رغ��م أن��ه انطلق من املركز 

األول في السباق في العام املاضي.
وتراجعت أم��ال فريق مكالرين 
ف��ي احل��ص��ول على أول ن��ق��اط في 
املوسم احلالي عندما تقرر تأخير 
سائقه البريطاني املخضرم جنسون 
باتون 15 مركزا بسبب مشكلة في 
محرك سيارته الذي تصنعه شركة 
هوندا اليابانية وم��ن ثم فإنه من 
شبه املؤكد سيبدأ السباق من املركز 

األخير.
ويشارك باتون بطل العالم في 
2009 ف��ي س��ب��اق م��ون��اك��و بديال 
لإلسباني فرناندو الونسو الذي 
قرر املنافسة في سباق أندي 500 
في الواليات املتحدة في نفس اليوم.

وه��ذه هي أول مشاركة لباتون 
في سباق منذ اكثر من ستة أشهر 
بعد أن اعتزل السباقات في نهاية 

املوسم املاضي.

فيتل األسرع في جولة التجارب احلرة الثالثة في موناكو

األملاني سيباستيان فيتل سائق فيراري

أكد مهاجم أتلتيكو مدريد اإلسباني، الفرنسي 
أن��ط��وان غريزمان، في رسالة عبر حساباته 
الرسمية على مواقع التواصل االجتماعي، أن 
»جميع شائعات« رحيله عن الفريق املدريدي 
»ليس لها أس��اس م��ن الصحة«، م��ش��ددا على 
أنه العب ب�«الكولتشونيرو«، وأش��ار إلى أنه 
سيتخذ ق���راره بعد التحدث م��ع »املستشار 

الرياضي« اخلاص به.
ونشر غريزمان، املتواجد حاليا في إجازة 
بالواليات املتحدة األمريكية، صورة لعقده مع 
األتلتي حتى 2021 عبر حسابه على تويتر، مع 
رسالة كتب خاللها: »جميع شائعات رحيلي 
ليس لها أساس من الصحة. أنا كولتشونيرو. 
سأتخذ ق���راري بعد التحدث م��ع مستشاري 

الرياضي«.
وت��أت��ي ه���ذه ال��رس��ال��ة ب��ع��د أس��ب��وع من 
التصريحات التي أدل��ى بها املهاجم الدولي 
وزاد ب��ه��ا ال��غ��م��وض ح���ول مستقبله مع 
»الروخيبالنكوس«، في ظل اهتمام مانشستر 
يونايتد اإلجنليزي باحلصول على خدماته، 
في الوقت ال��ذي ص��رح فيه خ��الل تصريحات 
تليفزيونية أن نسبة رحيله عن الفريق املدريدي 

غريزمانتبلغ 6 من 10، وأن نسبه بقائه 7 من 10.

غريزمان مطمئنا جماهير أتلتيكو: لن أرحل

فيرغسون: لقب الدوري األوروبي 
سيعزز معنويات سكان مانشستر

أشاد املدرب السابق ملانشستر يونايتد اإلجنليزي، 
أليكس فيرغسون، بسكان مانشستر وق��ال إن فوز 
يونايتد بالدوري األوروبي سيعزز معنويات اجلميع 
بعد التفجير الذي استهدف حفال موسيقيا في املدينة 
اإلثنني املاضي. وقتل 22 شخصا وأصيب العشرات 
في الهجوم الدامي على احلفل ال��ذي أحيته املطربة 
األمريكية أريانا غراندي. وأش��اد فيرغسون مبدرب 

يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو أيضا.
وج���اءت ه��ذه التصريحات أث��ن��اء حفل حضره 
فيرغسون في غالسكو لالحتفال مبرور 50 عاما على 
فوز سيلتيك بكأس أوروب��ا 1967 عندما أصبح أول 

فريق بريطاني يتوج باللقب األوروبي.

وق����ال ف��ي��رغ��س��ون ل��ش��ب��ك��ة س��ك��اي س��ب��ورت��س 
التلفزيونية: »اعتقد أن يونايتد منح املدينة بعض 
األمل وأعتقد أن هذا هو األهم، كلنا نشعر بالفخر، كان 
إجنازا كبيرا، أعتقد أوال أن مانشستر مثل غالسكو هي 
مدينة سكانها من الطبقة العاملة، وأهلها الرائعون 

سيتجاوزون األمر«.
وأض��اف: »سيتجاوزون األمر ألن هناك أخالقيات 

الطبقة العاملة واملدينة تشعر بوحدة أكبر اآلن«.
وتولى فيرغسون )75 عاما( تدريب يونايتد ملدة 
27 عاما وق��اده للفوز بالدوري اإلجنليزي 13 مرة 
باإلضافة إلى دوري األبطال مرتني وك��أس االحتاد 

اإلجنليزي 5 مرات وكأس رابطة احملترفني 4 مرات.

وست هام يضم املخضرم زاباليتا
أعلن نادي وست هام يونايتد اإلجنليزي اجلمعة، 
عن تعاقده مع الظهير األرجنتيني بابلو زاباليتا ملدة 
عامني، قادما من مانشستر سيتي. وسيرحل الالعب 
األرجنتيني )32 عاما( عن مانشستر سيتي عندما 
ينتهي عقده بنهاية الشهر املقبل، وسينضم إلى وست 

هام في األول من يوليو املقبل.
ولعب زاباليتا أكثر من 300 مباراة مع سيتي، وفاز 
معه بالدوري اإلجنليزي املمتاز مرتني، وبكأس رابطة 
األندية اإلجنليزية مرتني، وكأس االحتاد مرة واحدة، 

في فترة استمرت 9 سنوات بإستاد االحتاد.

وق���ال زاب��ال��ي��ت��ا ف��ي ت��ص��ري��ح مل��وق��ع وس���ت ه��ام 
اإللكتروني: »سعيد للغاية باالنضمام إل��ى وست 
هام.. أحيانا حتتاج حتديا جديدا سواء على املستوى 

الشخصي أو املهني، وفترتي في سيتي انتهت«.
وأضاف: »أيضا كالعب.. أعتقد أنني أريد اللعب في 
الدوري املمتاز.. بعد أن أمضيت فترة طويلة للغاية في 

هذا البلد.. هذا حتد جديد بالنسبة لي وأنا جاهز له«.
وسيتنافس زاباليتا مع سام بيرام على مكان في 
التشكيلة األساسية بفريق املدرب سالفني بيليتش في 

مركز الظهير األمين. 
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