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ماذا يقصد رونالدو في رسالته بعد تتويج يوفنتوس باللقب؟ مدرب يوفنتوس يدخن «خلسة»
في مباراة التتويج رغم احلظر

هل يستمر كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس؟

وجّ ه البرتغالي كريستيانو رونالدو جنم يوفنتوس
رسالة حتتوي على العديد من اإلش��ارات عقب تتويج
فريقه بلقب الدوري اإليطالي.
ويع ّد رونالدو قائد يوفنتوس األول على املستوى
الفني إذ أسهم بشكل مؤثر في تتويج السيدة العجوز
باللقب ق��ب��ل ج��ول��ت�ين م��ن ن��ه��اي��ة ال�����دوري ،ع��ل��م�اً أنّ
البيانكونيري استلم الكأس بشكل رسمي أمس السبت.
وغ��اب رونالدو عن مباراة يوفنتوس األخيرة التي
خسرها أمام روما  1-3كما احتل املركز الثاني في سباق
جائزة ه��داف ال��دوري اإليطالي برصيد  31هدفاً خلف

إميوبييلي مهاجم التسيو ( 36رقم قياسي).
كرّر رونالدو ما قاله سابقاً زميله بونوتشي بشأن
الترويج لسهولة التتويج بلقب الدوري اإليطالي الذي
حافظ عليه يوفنتوس للمرة التاسعة توالياً ،ومع أنّ
قلب الدفاع كان أكثر وضوحا ً إال أنّ رونالدو أكّد على ذات
الفكرة وهي صعوبة الفوز باللقب.
وقال بونوتشي يوم اإلثنني الفائت« :كان لقباً صعباً،
بدأنا مسيرة جديدة وفلسفة جديدة مع م��درب جديد،
واجهنا صعوبات وكانت هناك أصوات من اخلارج أثرت
على الفريق».

فيما كتب رونالدو عبر حسابه الرسمي على إنستغرام:
«سعيد بفوزي بآخر بطولتني في ال��دوري اإليطالي من
أصل تسعة توالياً مع يوفنتوس» ،وأضاف« :ذلك يبدو
سهالً لكنه ليس كذلك».
وأتى توافق بونوتشي ورونالدو على خلفية عدم رضا
جماهير يوفنتوس عن مسيرة الفريق هذا املوسم ،إذ بات
لقب الدوري شيئا ً ثانويا ً نظرا ً التساع الفوارق الفنية بني
السيدة العجوز والفرق األخرى.
وأراد رونالدو التأكيد لرفقاه على أنّ مشوار يوفنتوس
لم يتوقف ،إذ يجب على اجلميع التكاتف واإلصرار على
العمل اجلاد من أجل اقتناص البطوالت املنتظرة« :سنة
وراء سنة ،مع املوهبة والتفاني والعمل اجل��اد ميكنك
حتقيق أهدافك وتكون أفضل من قبل».
وينتظر يوفنتوس مهمة محفوفة باملخاطر عندما
يستضيف ليون الفرنسي في إي��اب ثمن نهائي دوري
أبطال أوروبا في السابع من الشهر اجلاري ،وهو مطالب
بتعويض خسارته ذهاباً بهدف نظيف منذ قرابة خمسة
أشهر .
كلمات قليلة ف��ي آخ��ر رسالته كانت كافية لتأكيد
استمراره مع يوفنتوس ودحض الشائعات التي ربطته
بإمكانية الرحيل عن بطل إيطاليا والبحث عن مشروع
جديد ،إذ كتب ال��دون« :هيا بنا من أج��ل الثالثة (لقب
الدوري اإليطالي في املوسم املقبل)».
وارتبط اسم رونالدو بكل من فريقه القدمي ريال مدريد
اإلسباني وب��اري��س س��ان جيرمان الفرنسي والعديد
من األندية التي متلك مشاريع مغرية ،لكنه قطع الشك
باليقني أمس مؤكدا ً استمراره في قميص أبطال إيطاليا.
ويرى العديد من عشاق يوفنتوس أن مسيرة الفريق
في دوري أبطال أوروبا من شأنها أن تلعب دورا ً حاسماً
في ق��رارات رونالدو وحتى أصحاب القرار اإلداري في
البيانكونيري ،نظرا ً ألنّ أفكار ساري لم تتوافق بالشكل
املنتظر مع رونالدو ورفاقه.

«جنوة» ينجو مجدداً ..وليتشي يهبط للدرجة الثانية في إيطاليا

فرحة العبي جنوة

جنا جنوة ،أق��دم أندية احملترفني في إيطاليا ،من
الهبوط من دوري الدرجة األول��ى لكرة القدم بفوزه
3صفر على فيرونا ،بينما أصبح ليتشي ثالث وآخرالهابطني بعد اخلسارة  3-4أمام بارما يوم األحد.
وأنهى جنوة ،ال��ذي حقق مدربه دافيدي نيكوال
انتفاضة مذهلة مع كروتوني منذ ث�لاث سنوات،
ال��دوري في املركز  17برصيد  39نقطة بعد ضمان

النجاة من الهبوط في اجلولة األخيرة من املوسم
للعام الثاني على التوالي.
وهبط ليتشي ،صاحب أسوأ خط دفاع في الدوري
بعدما استقبل  85هدفا في  38مباراة ،للمرة التاسعة
منذ ص��ع��وده ألول م��رة ف��ي موسم ،1986-1985
وسيلحق بفريقي سبال وليتشي في الدرجة الثانية.
وك��ان ليتشي يحتاج إل��ى الفوز على أن يتعادل

جنوة على األكثر لكن انتهت آماله تقريبا بعد أول
نصف ساعة.
وسجل أنطونيو سانابريا هدفا بضربة رأس في
الدقيقة  13وأضاف العب أوروج��واي الهدف الثاني
بعد  12دقيقة عقب متريرة جوران بانديف .وسجل
كريستيان روميرو الهدف الثالث قبل االستراحة.
ورغ��م حسم امل��ب��اراة بشكل مبكر ،ظهر التوتر
بوضوح في الشوط الثاني وتعرض روميرو للطرد
بسبب البطاقة الصفراء الثانية بعد مرور ساعة من
اللعب ،كما طرد احلكم الثنائي فرانشيسكو كاساتا من
جنوة وسفيان أمرابط من فيرونا بسبب اشتباكهما
في الدقيقة األخيرة.
وفي املقابل استمرت معاناة دفاع ليتشي وتأخر
2صفر أمام بارما.وعانى ليتشي من بداية سيئة عندما سجل العبه
فابيو لوتشيوني بطريق اخلطأ في مرماه بعد مرور
 11دقيقة ،ثم أضاف جيانلوكا كابراري الهدف الثاني
لبارما في الدقيقة .24
وكافح ليتشي وقلص أنطونيو ب��اراك الفارق ثم
أدرك بياجيو ميتشاريلو التعادل قبل االستراحة
مباشرة.
واستعاد بارما التقدم بفارق هدفني عن طريق
أندرياس كورنيليوس وروبرتو إجنليسي قبل أن
يقلص جيانلوكا البادوال الفارق لفريق ليتشي.
وف���ي م��ب��اري��ات أخ���رى ب��اجل��ول��ة األخ���ي���رة ،ف��از
فيورنتينا  1-3على سبال ،وتفوق أودينيزي 1-صفر
على ساسولو ،وتعادل تورينو  1-1مع بولونيا.
وكان يوفنتوس توج بلقب الدوري للموسم التاسع
على التوالي ،وبفارق نقطة واح��دة عن إنتر ميالن
صاحب املركز الثاني.

هونيس ينتقد سياسة دورمتوند ..ويكشف سر سانشو
وصف أول��ي هونيس الرئيس الشرفي لبايرن ميونخ
سياسة االنتقاالت اخلاصة بفريق بوروسيا دورمتوند،
بغير احلكيمة .وق��ال هونيس « 68عاما» في مقابلة مع
صحيفة فرانكفورتر أجلماينه تسايتوجن في عددها الصادر
غدا اإلثنني« :إذا اشترى دورمتوند العبا صاحب موهبة
كبيرة ويلعب بشكل جيد ،ستسمع بعدها بأشهر قليلة
إما من النادي نفسه أو من خارجه ،أن الالعب سيكون في
النهاية معروضا للبيع» .وأض��اف« :كيف ميكن لالعب أن
ميتص احلمض ال��ن��ووي لنادي بنسبة  100%إذا شعر
أنه معروض للبيع؟ ال يوجد لدينا هذا على اإلطالق .نحن
نتعاقد مع العبني من أجل بايرن ميونخ .وال نقوم مطلقا
باإلجتار فيه» .ومن بني الالعبني الذين تعاقد معهم بايرن
من بوروسيا دورمتوند في الـ  10سنوات األخيرة روبرت
ليفاندوفسكي.
وباستمرار يتم ربط اسم اإلجنليزي ج��ادون سانشو،
العب دورمت��ون��د ،في وسائل اإلع�لام باالنتقال لفرق مثل
مانشستر يونايتد.
وق��ال هونيس إن سانشو ك��ان أق��رب لالنتقال لبايرن
ميونخ من مانشستر سيتي في .2017
وفسر« :في حالة سانشو ،بدا أنه مت تسوية كل األمور
معنا ،لكن في اللحظة األخيرة قرر االنتقال لدورمتوند».

أولي هونيس

ساري يدخن في املدرجات

احتفل امل��درب اإليطالي ماوريتسيو ساري
بتحقيق لقب ال����دوري اإلي��ط��ال��ي ،م��ع فريقه
يوفنتوس ،على طريقته اخلاصة ،التي خالف
بها القوانني وأثار اجلدل.
وخالل مباراة يوفنتوس األخيرة بالدوري،
أم��ام ضيفه روم��ا ،والتي انتهت بفوز األخير
بنتيجة  ،1-3ظهر ساري وهو يدخن السجائر
«خلسة» على املدرجات ،بالرغم من أن التدخني
محظور في املالعب اإليطالية.
وأث��ارت لقطة تدخني س��اري السخرية على
وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي ،حيث وصف
كثيرون ما قام به امل��درب اإليطالي «احتفاال»
لساري بطريقته املفضلة ،وهي التدخني ،رغم
القوانني التي متنع القيام بذلك.
واعتبر آخ��رون تصرف س��اري خاطئا جدا،

خ��اص��ة وأن ال��ت��دخ�ين ج��اء خ�لال اإلج����راءات
الوقائية الصارمة املفروضة في مالعب كرة
القدم.
ويشتهر ساري بإدمانه الشديد على تدخني
السجائر ،حتى أن تقارير إيطالية سابقة أشارت
إل��ى أن امل��درب املخضرم يدخن  100سيجارة
يوميا.
وكان ساري ال يكف عن التدخني في املالعب
اإليطالية ،عندما كان مدربا إلميبولي ونابولي
بالسابق ،وك��ان وقتها يسمح بالتدخني في
املالعب.
وعند انتقاله لتدريب تشلسي اإلجنليزي،
قبل عامني ،اضطر ساري للجوء ملضع النيكوتني
خ�ل�ال امل��ب��اري��ات ،لتعويضه ع��ن السجائر
احملظورة في مالعب إجنلترا.

حارس مرمى أرسنال« ..دموع
الكأس» سببها معاناة  10أعوام
ت��س��اءل ال��ك��ث��ي��رون ح��ول
ال��س��ب��ب ال����ذي دف���ع ح���ارس
أرس��ن��ال اإلجن��ل��ي��زي ،للبكاء
ب��ش��ك��ل م��ؤث��ر ،ع��ق��ب حتقيق
ف��ري��ق��ه ل��ق��ب ك���أس االحت���اد
اإلجن��ل��ي��زي ،ليكتشفوا أن
السبب ه��و معاناته وصبره
الطويل ف��ي عالم ك��رة القدم،
الذي جاءت مكافأته أخيرا هذا
املوسم.
وأج������ه������ش احل��������ارس
األرجنتيني إميليانو مارتينيز
بالبكاء ،بعد انتصار أرسنال
على تشلسي بنتيجة  ،1-2في
نهائي كأس االحتاد اإلجنليزي،
ح��ت��ى أن جن��م ال��ف��ري��ق بيير
إمييريك أوباميانغ جاء لتهنئته
على جهوده الكبيرة.
وكشفت الصحف اإلجنليزية
سبب تأثر مارتينيز الشديد
بعد ال��ل��ق��اء ،وه��و أن��ه حصد
أخيرا ثمار جهوده لـ 10أعوام
ف��ي صفوف أرس��ن��ال ،قضاها
بني التنقل ب��اإلع��ارة لألندية
املغمورة ،أو اجللوس على دكة
البدالء.
وانتقل احلارس األرجنتيني
لصفوف أرسنال عام ،2010
بعمر  17عاما ،وقضى فترته
ب�ين أن��دي��ة ال��درج��ات السفلى
ف��ي إجن��ل��ت��را ،وع��ام واح��د مع
خيتافي اإلسباني ،وحتى في
جتاربه اخلارجية ،لم يستطع
أبدا اللعب كحارس أساسي.
ول��ك��ن ك��ل ش���يء تغير في
يونيو ،عندما أصيب حارس
أرس��ن��ال األس��اس��ي ،األمل��ان��ي

احلارس األرجنتيني إميليانو مارتينيز

ب��ي��رن��د ل��ي��ن��و ،ل��ي��ب��دأ الفريق
باالعتماد على مارتينيز ،الذي
فاجأ اجلميع وقدم مستويات
رائعة في الدوري والكأس.
ومنذ االعتماد على مارتينيز،
حقق أرس��ن��ال  8ان��ت��ص��ارات
في  11مباراة خاضها ،األمر
الذي دفع اجلماهير للمطالبة
ب��االع��ت��م��اد ع��ل��ى مارتينيز
كحارس أساسي املوسم املقبل.
وت���وج مارتينيز موسمه
«االستثنائي» بقيادة فريقه
ل�لان��ت��ص��ار ع��ل��ى تشلسي،
وحت���ق���ي���ق ك�����أس االحت�����اد
اإلجنليزي ،األم��ر ال��ذي دفعه

للبكاء بعد ص��اف��رة احلكم،
وأثناء اللقاءات التلفزيونية.
كما جلس مارتينيز على
جانب امللعب ،وقام باالتصال
بعائلته عبر الفيديو ،وظهر
وه���و ي����ذرف ال���دم���وع أث��ن��اء
احلديث معهم ،في مشهد مؤثر
تداولته اجلماهير على مواقع
التواصل االجتماعي.
وأش��اد العديد من جماهير
أرس��ن��ال وج��م��اه��ي��ر األن��دي��ة
األخرى مبارتينيز ،واعتبروه
م��ث��اال رائ��ع��ا ع��ن ال��ص��ب��ر في
ك��رة القدم ،واملثابرة والعمل
الدؤوب رغم الصعوبات.

روني يكشف خطة زيدان للعودة أمام السيتي

فيرديناند :فان دايك بني أفضل  5مدافعني في تاريخ البرمييرليج

وض��ع النجم اإلجن��ل��ي��زي السابق ريو
فيرديناند ،أسطورة دفاع مانشستر يونايتد،
الهولندي فيرجيل فان دايك ،مدافع ليفربول،
ضمن أفضل  5مدافعني في تاريخ الدوري
اإلجنليزي.
وقال فيرديناند في تصريحاته لصحيفة
ميرور اإلجنليزية« :أحب فان داي��ك ،أعتقد
أنه األفضل في العالم اآلن».
وأض��اف« :بال شك هو العب كبير ،لكني
أعتقد أنه ال يقاتل ضد مدافعني كبار آخرين
في عصره».
وت���اب���ع« :إذا ك��ن��ا ن��ت��ح��دث ع��ن أفضل
املدافعني في العالم ،فيمكنني تسمية من 5
إل��ى  9جن��وم في عصري ،في حني ال أعتقد
أن��ن��ي أستطيع تسمية مثلهم خ�لال هذه
الفترة».
وأكمل فيرديناند« :ه��ذا ليس تقليال من
املدافعني احلاليني ،لكننا نتحدث عن كثرة
املميزين منهم في كل حِ قْبة».

وواص�����ل« :مي��ك��ن��ن��ي تسمية أف��ض��ل 5
مدافعني ف��ي ت��اري��خ ال���دوري اإلجنليزي،
هم :نيمانيا فيديتش ،وفينسنت كومباني،
وج��ون تيري ،وفيرجيل ف��ان داي��ك وسول
كامبل».
ويزعم فيرديناند أن االختبار احلقيقي
لفان دايك هو مواجهة فرق تلعب مبهاجمني
اثنني ،بدلاً من الطريقة املتبعة حاليًا باللعب
مبهاجم واحد فقط.
وزاد جن��م يوناتيد ال��س��اب��ق بالقول:
«عندما كنت ألعب ،كنت أواج��ه مهاجمني
ط��وال ال��وق��ت ،بينما اآلن تلعب كل الفرق
مبهاجم واح��د وم��داف��ع�ين ،وت��رك الظهير
لرعاية األجنحة ،بينما يعتني شخصان
بالعب واح���د» .وخ��ت��م« :ل��ذا لديك الوقت
للتنفس ،واالس��ت��رخ��اء قليلاً والسماح
لشريكك بالتعامل معه قليلاً  ،أود أن أراه في
هذا الوضع ،لكني أعتقد أنه سيظل يتعامل
معهم».

واين روني

فيرجيل فان دايك

قال واين روني ،قائد منتخب إجنلترا األسبق،
إن مانشستر سيتي سيواجه صعوبة في احلفاظ
على نظافة شباكه ،في مباراته املقبلة أمام ريال
مدريد بإياب دور الـ 16ل��دوري أبطال أوروب��ا،
املقررة اجلمعة املقبل .وفاز الفريق االجنليزي الذي
يدربه اإلسباني املخضرم بيب جوارديوال ذهابا
خارج ملعبه ( ،)1-2في مارس املاضي ،قبل توقف
البطولة األوروبية األولى لألندية بسبب جائحة
كورونا .لكن روني الذي توج بلقب البطولة مع
مانشستر يونايتد اإلجنليزي في  ،2008أكد أن
لدى سيتي فرصة كبيرة للتتويج باللقب للمرة
األولى أيضا.

وكتب رون��ي في عموده في صحيفة «صنداي
تاميز»« :رمبا تكون هذه أفضل فرصة لسيتي للفوز
بلقب دوري األبطال» .وأضاف «(قائد ريال مدريد)
سيرجيو رام��وس موقوف وه��ذه خسارة هائلة
بالنسبة لدفاع الريال وأعتقد أن سيتي سيسجل.
سؤالي الوحيد هو م��دى فاعلية خطه اخللفي».
وتابع روني «ريال سيستهدف العبي السيتي في
قلب الدفاع وهذا ميثل قلقا ألنه خالل املوسم احلالي
خسر سيتي أمام جميع الفرق األخرى بني الستة
الكبار (على مستوى الدوري املمتاز) هذا املوسم..
وبالتالي فإنه تبني أن فريق ج��واردي��وال يواجه
صعوبة في إبعاد الفرق األفضل عن شباكه».

