
ق����ال م�����درب ي��وف��ن��ت��وس، 
ماسيميليانو أليغري، في مرات 
عديدة إن التتويج بلقب دوري 
الدرجة األول��ى االيطالي لكرة 
القدم للعام الثامن على التوالي 
سيكون اجن��ازاً استثنائياً، لكن 
رغ���م األرق����ام واإلح��ص��ائ��ي��ات 

الرائعة يبدو األمر أقل قيمة.
وواص�����ل ال��ف��ري��ق املنتمي 
لتورينو هيمنتة على الكرة 
اإليطالية عندما هزم فيورنتينا 
2-1 ليحصد لقب ال��دوري قبل 
خ��م��س م��ب��اري��ات ع��ل��ى نهاية 
املسابقة، معادالً الرقم القياسي 
ألسرع تتويج باللقب بالتساوي 
مع تورينو وفيورنتينا وإنتر 

ميالن.
وأص��ب��ح ي��وف��ن��ت��وس، ال��ذي 
ميلك أق���وى ه��ج��وم ودف���اع في 
املسابقة، أول فريق يحسم لقب 
ال��دوري في مسابقات ال��دوري 
اخلمس الكبرى في أوروب��ا هذا 
املوسم، وبإمكانه معادلة رقمه 
القياسي بإنهاء املوسم مع جمع 

102 نقطة.
ورغم اعتراض أليغري على 
ف��ك��رة التقليل م��ن قيمة الفوز 
باللقب، إال أن التتويج لم يكن 
م��رض��ي��اً للجماهير على نحو 
غ��ري��ب، خ��اص��ة أن���ه ج���اء بعد 
أرب��ع��ة أي���ام م��ن اخل����روج من 
دوري أبطال أوروب��ا، البطولة 
التي كان يتوق النادي للفوز بها 
حقاً، على يد أياكس أمستردام 

في دور الثمانية.
وكانت النتيجة متوقعة ألن 
إض��اف��ة كريستيانو رون��ال��دو، 

ال��ذي يظل ضمن أفضل ثنائي 
في العالم رغم بلوغه 34 عاماً، 
إل��ى ف��ري��ق مهيمن بالفعل لن 
يحسن ال��ت��وازن ف��ي املنافسة 
على األرج��ح. لكن لم تكن هناك 
أي ع��روض مبهرة أو حماسية 
على شاكلة فرق مثل مانشستر 

سيتي أو برشلونة أو ليفربول.
ول��ي��س م��ن ال��س��ه��ل حتديد 
أسلوب لعب للمدرب أليغري 
صاحب الشخصية الواقعية 
إذ تعتمد ق��وة يوفنتوس على 
امل��رون��ة أو امل��ه��ارة الفردية أو 

احلظ أحياناً.

وكانت هناك بالطبع بعض 
اللقطات املضيئة ف��ي مسيرة 
الفريق ه��ذا امل��وس��م مثل هدف 
رونالدو من تسديدة بعيدة أمام 
إمبولي م��ن مسافة 25 م��ت��راً، 
بجانب سطوع موهبة املهاجم 

الصاعد مويزي كني.
وش��ارك الالعب البالغ عمره 
19 عاماً في إجمالي دقيقتني في 
أول 26 مباراة ب��ال��دوري، لكن 
ف��ي أول مشاركة ل��ه كأساسي 
سجل هدفني في الفوز 4-1 على 
أودينيزي ثم أحرز ثالثة أهداف 

أخرى في خمس مباريات تالية.

وف��ي معظم امل��ب��اري��ات كان 
يوفنتوس يطمح لتنفيذ املهمة 
بكفاءة قدر املستطاع مع ادخار 
م��ا يكفي م��ن ال��ط��اق��ة م��ن أجل 
حملته في دوري األبطال التي 

فشلت في النهاية.
وحقق يوفنتوس 14 انتصاراً 
م���ن إج��م��ال��ي 28 ان��ت��ص��اراً، 
بفارق هدف واحد مقابل تسعة 
انتصارات بفارق هدفني وخمسة 

بفارق ثالثة أهداف.
تشكيالت متنوعة

واع��ت��م��د أل��ي��غ��ري ع��ل��ى 33 

تشكيلة مختلفة في 33 مباراة 
ولكن كثرة التغييرات لم يؤثر 

في املنافسة.
وي���ب���دو ي��وف��ن��ت��وس أخ��ط��ر 
عندما يتأخر ف��ي النتيجة، إذ 
ح��ول ت��أخ��ره إل��ى ف��وز ف��ي ست 
م��ب��اري��ات. ف��ف��ي أول م��ب��اراة 
ب��امل��وس��م ف���ي ف��ي��رون��ا، وف��ي 
أول ظ��ه��ور ل��رون��ال��دو، ح��ول 
يوفنتوس تأخره 2-1 إلى فوز 
في آخر ربع ساعة بعد أن سجل 
ماتيا باني باخلطأ في مرماه، 
ثم انتزع فيدريكو برنارديسكي 

االنتصار.
كما تأخر يوفنتوس مبلعبه 
أم��ام أق��رب منافسيه نابولي، 
لكنه انتفض ليفوز 3-1 ثم 
وض��ع نفسه في م��أزق آخ��ر في 
أكتوبر املاضي، حني تأخر أمام 
إمبولي املتعثر قبل أن يسجل 

رونالدو هدفني ليمنحه الفوز.
وجت��ن��ب أول ه��زمي��ة ه��ذا 
املوسم أمام أتالنتا حني تعافى 
ب��ع��د ال��ت��أخ��ر 2-1 وان��ت��زع 
التعادل بعشرة العبني، وتكرر 
املوقف بعد حتويل التأخر إلى 
فوز بنتيجة 2-1 أم��ام التسيو 

وميالن مؤخراً.
وف���ي ه��ات��ني امل��ب��ارات��ني ف��از 
ي��وف��ن��ت��وس رغ���م أن���ه ك���ان من 
السهل أن يخسر وهذا رمبا يفسر 

كراهية يوفنتوس من منافسيه.
وقال اليجري: »الفوز بثمانية 

ألقاب على التوالي ليس سهالً«.
لكن في النهاية بدا األمر غير 
ذلك وانقضى موسم من الدوري 

االيطالي قابل للنسيان.

اق��ت��رب برشلونة م��ن حسم لقب 
دوري الدرجة األولى اإلسباني لكرة 
القدم بعد انتصار صعب 2-1 على 
ضيفه ري��ال سوسيداد باستاد نو 
كامب أول من أمس بفضل هدفي ثنائي 
الدفاع كليمو لينجليه وجوردي ألبا 

ليستعيد الصدارة بفارق تسع نقاط.
وميلك برشلونة 77 نقطة بعد 33 
مباراة متقدما على أتليتيكو مدريد 
صاحب امل��رك��ز الثاني ال��ذي تغلب 
-1صفر على مستضيفه إيبار في 

وقت سابق.
وسجل املدافع الفرنسي لينجليه 
هدفه األول في الدوري مع برشلونة 
ليفتتح النتيجة أمام الفريق الضيف 
العنيد في نهاية الشوط األول بضربة 
رأس بعد ركلة ركنية نفذها عثمان 

دميبلي.
وك��وف��ئ سوسيداد على أسلوبه 
الذكي إذ أدرك خوامني التعادل في 
الدقيقة 62 بعد متريرة من ميكيل 
ميرينو وسدد في مرمى مارك-أندريه 

تير شتيجن.
ل��ك��ن ب��رش��ل��ون��ة اس��ت��ع��اد تقدمه 
على الفور بعد متريرة من ليونيل 
ميسي إلى ألبا الذي سدد في الزاوية 

البعيدة.
وسيحصد ال��ف��ري��ق القطالوني 
اللقب للمرة 26 في مسيرته لو انتصر 
على أالفيس وليفانتي يومي الثالثاء 

والسبت املقبلني على الترتيب.
كما ميكنه حسم اللقب يوم األربعاء 
لو فاز على أالفيس وخسر أتليتيكو 

مدريد أمام فالنسيا.
وأج��رى ارنستو بالبيردي مدرب 
ب��رش��ل��ون��ة ث��الث��ة ت��غ��ي��ي��رات على 
التشكيلة التي تفوقت على مانشستر 
يونايتد -3صفر يوم الثالثاء املاضي 
لتبلغ الدور قبل النهائي لدوري أبطال 
أوروبا وبدا الفريق في املراحل األولى 
من اللقاء كما لو أنه ال يزال يتعافى من 

اثار املواجهة القارية.
وق��ال ألبا ال��ذي سجل هدف الفوز 
باللقاء ”كان ال��ي��وم صعبا بعض 
ال��ش��يء. بذلنا مجهودا كبيرا )أم��ام 
يونايتد( لكننا حاولنا اللعب بنفس 
الطريقة وكنا أفضل بعض الشيء في 

الشوط الثاني.
”رد الفريق بشكل جيد للغاية. 

نتجه للتتويج باللقب في أسرع وقت 
ممكن. يبدو األمر في غاية السهولة 
اآلن ألن��ن��ا منتلك م��زي��ة كبيرة لكن 
الناس بحاجة لتقدير املجهود الذي 
بذلناه“. ونفى ألبا، صاحب وجود أي 
تراخي أمام الفريق الباسكي، مؤكدا 
أن »البلوغرانا« ي��ؤدي بكل قوة في 
كل مباراة، مطالباً بتثمني ما يقدمه 

الفريق واقترابه بشدة من اللقب.
وأكد ألبا: »الفريق يؤدي مبنتهى 
القوة في كل املباريات، ويريد أن يكون 

البطل، األمور تبدو أكثر سهولة اآلن 
ألننا نبتعد بفارق كبير عن منافسينا، 
ولكن يجب تثمني اجلهد املبذول من 

الالعبني والطاقم الفني«.
وأق��ر الالعب الدولي ب��أن الفريق 
عانى أمام سوسييداد من اإلجهاد بعد 
املجهود الكبير املبذول خالل مباراة 
مانشستر يونايتد اإلجنليزي يوم 
الثالثاء املاضي في إياب ربع نهائي 

دوري األبطال.
وق��ل��ل أل��ب��ا م��ن أه��م��ي��ة ص��اف��رات 

االستهجان ض��د زميله البرازيلي 
فيليبي كوتينيو، مفضاًل التركيز 
على التصفيق ال���ذي الق���اه الالعب 
حلظة نزوه للملعب، وقال: »سمعت 
تصفيقاً.. كوتينيو العب مهم بالنسبة 
لنا وسجل هدفاً رائ��ع��اً في املباراة 

املاضية، وهذا ما يهمنا«.
وه��دد سوسيداد مرمى برشلونة 
مبكرا في املباراة االول��ى بينهما في 
الدوري هذا املوسم في سبتمبر أيلول 
امل��اض��ي قبل أن يخسر ف��ي النهاية 

وكرر الفريق القادم من الباسك نفس 
األمر ثانية في الشوط األول.

واس��ت��ط��اع ال��ض��ي��وف خنق أداء 
برشلونة بالتراجع والتفوق العددي 
في منطقة خط الوسط وكان بإمكانهم 
التقدم عندما كان خوامني في موقف 
جيد أم��ام امل��رم��ى لكن تير شتيجن 
تصدى حملاولته قبل أن تصل الكرة 
املرتدة إلى ويليان جوزيه الذي سدد 

الكرة فوق العارضة.
وب���دا برشلونة أك��ث��ر ج���راءة مع 

قرب نهاية الشوط األول وكاد أن يهز 
الشباك ع��ن طريق لويس سواريز 
الذي تصدى جيرنيمو رولي حارس 

سوسيداد حملاولته.
وبدا احلارس االرجنتيني بال حول 
وال ق��وة ول��م يستطع إيقاف ضربة 
رأس من لينجليه ول��م يكن بوسعه 
أن يفعل الكثير للتصدي لهدف ألبا 
الذي أعاد التقدم لبرشلونة بعد وقت 
قصير م��ن تسجيل خ��وامن��ي لهدف 

تعادل مستحق للضيوف.

وأقر إرنستو فالفيردي بصعوبة 
استعادة نشاط الفريق خالل أسبوع 
كان تركيز العبيه منصباً خالله على 
مواجهة مانشستر يونايتد اإلجنليزي 

في إياب ربع نهائي دوري األبطال.
وأك���د ف��ال��ف��ي��ردي خ���الل امل��ؤمت��ر 
الصحافي عقب اللقاء الذي احتضنه 
ملعب كامب نو: »كانت مباراة صعبة، 
ألن ري���ال ف��ري��ق كبير، وت��أت��ي بعد 
أسبوع كانت األن��ظ��ار منصبة على 
مباراة مانشستر يونايتد.. استعادة 
نشاط الفريق كان صعباً.. أتفهم هذا 
األمر، مع النظر أيضاً ألداء الفرق التي 
خاضت مواجهات >التشامبيونز ليغ< 

في بطوالتها احمللية«.
واعترف املدرب الباسكي أن فريقه 
»اقتنص« النقاط الثالث في مباراة 

كانت »صعبة للغاية« حسب رأيه.
وأض�����اف امل������درب: »ك��ن��ا ن���درك 
صعوبة هذه املباراة.. ليس من السهل 
استعادة نشاطك ملستوى ع��ال بعد 
مباريات مثل هذه في >التشامبيونز<، 
م��ع ال��وض��ع ف��ي االعتبار ف��ارق ال�9 
نقاط لصاحلنا.. يجب أن ننسى هذا 

األمر خالل مباراة أالفيس الثالثاء«.
وح���ذر م���درب »ال��ب��ل��وغ��ران��ا« من 
أن »ال��ف��ري��ق مقبل ع��ل��ى املنعطف 
األخير في املوسم واحلاسم في كل 
شيء، واخلصوم لن مينحوا الهدايا 

لبرشلونة«.
وأثنى فالفيردي على أداء الفريق 
الباسكي السيما وأن��ه ميتلك العبني 

أصحاب إمكانيات كبيرة.
كما أشاد أيضاً بأداء العب وسطه 
التشيلي أرتورو فيدال، وقال: »الذي 
يبذل أقصى ما لديه داخ��ل امللعب«، 
في الوقت ال��ذي أش��ار فيه لصافرات 
االستهجان التي طالت البرازيلي 
فيليبي كوتينيو حلظه نزوله للملعب، 
بعد احلركة التي قام بها بوضع يديه 
في أذنيه، في إش��ارة لعدم استماعه 
لالنتقادات، أثناء احتفاله بهدفه في 

شباك املان يونايتد.
وق��ال ف��ي ه��ذا ال��ص��دد: »م��ا حدث 
ما كوتينيو كان بسبب اجلدل املثار 
ح���ول ط��ري��ق��ة اح��ت��ف��ال��ه ب��ه��دف��ه في 
املباراة املاضية، وهو أمر أخذ أكبر 
من حجمه.. أعتقد أنها أمور ال تستحق 

احلديث عنها«.
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لقطة من مباراة برشلونة وريال سوسييداد

برشلونة يقترب من لقب »الليغا« بفوز صعب على سوسيداد

إيفرتون يعمق جراح مانشستر يونايتد 
برباعية نظيفة في البرمييرليغ

حقق إي��ف��رت��ون نتيجة الف��ت��ة ب��ف��وزه على 
ضيفه مانشستر يونايتد 4-0 أم��س األح��د 
على ملعب “جوديسون بارك”، ضمن اجلولة 
اخلامسة وال��ث��الث��ني م��ن ال���دوري اإلجنليزي 
املمتاز لكرة القدم. وسجل أهداف إيفرتون كل من 
ريتشارليسون )13( وجيلفي سيجوردسون 

)28( ولوكاس ديني )56( وثيو والكوت )64(.
ورف��ع إيفرتون رصيده بهذه النتيجة إلى 
49 نقطة ف��ي امل��رك��ز السابع ب��ف��ارق األه��داف 
امام واتفورد، أما مانشستر يونايتد فتضاءلت 
حظوظه في احتالل مركز مؤهل إل��ى مسابقة 
دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل، بعدما جتمد 

رصيده عند 64 نقطة في املركز السادس.
وق��دم إيفرتون أداء مميزا على أرض��ه وبني 
جماهيرها، بعدما اعتمد مدربه ماركو سيلفا 
على طريقة اللعب 4-2-3-1، فتشارك كيرت 
زوم��ا مع مايكل كني في قيادة اخللفي بإسناد 
من الظهيرين شيموس كوملان ولوكاس ديني، 
ولعب إدريسا جايا دور العب االرتكاز بإسناد 
من العب مانشستر يونايتد السابق مورجان 
شنايدرلني، ووق��ف الثالثي ريتشارليسون 
وجيلفي سيجوردسون وبيرنارد، خلف رأس 

احلربة دومينيك كالفرت-لوين.
في الناحية املقابلة، جلأ م��درب مانشستر 
يونايتد أول��ي جونار سولسكاير إل��ى طريقة 
اللعب 4-3-3، فتجددت الشراكة غير املثمرة بني 
كريس سمولينج وفيل جونز في عمق الدفاع، 
مبساعدة الظهيرين دي��وج��و دال���وت وفكتور 
لينديلوف، وعاد الصربي نيمانيا ماتيتش إلى 
التشكيلة األساسية ليؤدي دور العب االرتكاز 
بإسناد من البرازيلي فريد، وحترك بول بوجبا 
ك��الع��ب وس��ط ص��ان��ع ل��أل��ع��اب، خلف ثالثي 
الهجوم املكون م��ارك��وس راش��ف��ورد وأنتوني 

مارسيال وروميلو لوكاكو.
وج��اءت أول فرصة خطيرة في املباراة عن 
طريق ريتشارليسون الذي وصلته الكرة على 
حافة منطقة الست ياردات ليسددها نحو القائم 
القريب تصدى لها دافيد دي خيا باقتدار في 
الدقيقة 11، لكن اجلناح البرازيلي عوض في 
الدقيقة 13 عندما قابل كرة محولة من كالفرت-
لوين اثر رمية متاس، بحركة أكروباتية ليضع 

الكرة في الشباك.
وأرس����ل ب��وج��ب��ا ك���رة ف���وق امل��داف��ع��ني إل��ى 

راشفورد الذي وجد مساحة صغيرة للتسديد، 
فحاول إسقاط الكرة من فوق احلارس جوردان 
بيكفورد، إال أن محاولته علت العارضة في 
الدقيقة 19، ونفذ راشفورد ركلة حرة من بعد 35 
يارده فوق املرمى بالدقيقة 25، ليضيف بعدها 
إيفرتون هدفه الثاني إثر هجمة مرتدة وصلت 
الكرة من خاللها إلى األيسلندي سيجوردسون 
الذي انطلق بها إلى العمق من الناحية اليسرى 
قبل أن يسدد كرة منخفضة استقرت في الشباك 

من بعد 30 يارده.
وفي الدقائق األخيرة من الشوط األول، رمى 
دي خيا الكرة نحو غير املنتبه دال��وت، لتبدأ 
هجمة إليفرتون وصلت على اثرها الكرة إلى 
ريتشارليسون الذي وجد املساحة للتسديد لكن 

دي خيا أنقذ محاولته بالدقيقة 41.
وأجرى يونايتد تبديال مزدوجا بني الشوطني 
من خ��الل إش��راك سكوت ماكتوميناي وأشلي 
يوجن مكان جونز وفريد، فيما حل ثيو والكوت 
مكان املصاب ريتشارليسون بعد 6 دقائق على 
مرور الشوط الثاني، لكن ذلك لم مينع الفريق 
الضيف من تعزيز تقدمه بهدف ثالث في الدقيقة 
56، عندما أبد دي خيار خطر ركلة ركنية لتصل 
إلى ديني الذي سددها “على الطاير” منخفضة 

على ميني احلارس.
واق��ت��رب س��ي��ج��وردس��ون م��ن إح���راز هدف 
نادر من ركنية أبعدها دي خيا من خط املرمى 
بقدمه ف��ي الدقيقة 60، ليأتي بعدها الهدف 
ال��راب��ع إليفرتون في الدقيقة 64، عندما مرر 
سيجوردسون الكرة إلى املندفع والكوت الذي 
سبق لينديلوف وسمولينج وسدد أرضية نحو 

الزاوية السفلى البعيدة عن متناول احلارس.
بقي مانشستر يونايتد عدمي اخلطورة وسط 
استسالم غير مبرر من العبيه، وطارت تسديدة 
طائشة من راشفورد فوق مرمى إيفرتون في 
الدقيقة 72، ليخرج بعدها من امللعب، مفسحا 
امل��ج��ال أم��ام البرازيلي ان��دري��اس بيريرا قبل 
13 دقيقة على النهاية، وج��رب كوملان حظى 
بتسديدة مركزة نحو القائم القريب لم يجد دي 

خيا صعوبة في إيقاها بالدقيقة 82.
وخ��رج املصاب ديني من امللعب ليدخل فيل 
جاجيلكا دون أن يتبدل احلال، ثم قام بيكفورد 
بالتصدي األول له في املباراة قبل 3 دقائق على 

نهاية الزمن األصلي ليبعد محاولة مارسيال.

تسديدة لوكاس ديني في طريقها لشباك دي خيا

التعادل يخيم على قمة روما وإنترميالن في »الكالتشيو«

لقطة من مباراة روما وإنترميالن

ه����ز إي����ف����ان ب��ري��ش��ي��ت��ش ال��ش��ب��اك 
بضربة رأس في الشوط الثاني ليدرك 
إنترناسيونالي التعادل 1-1 مع ضيفه 
روم��ا في مباراة مهمة في ص��راع التأهل 

لدوري أبطال أوروبا.
وصعق ستيفان الشعراوي اجلماهير 
باستاد سان سيرو عندما افتتح التسجيل 
لروما في الدقيقة 14 بعد مروره من ثالثة 
مدافعني وسدد في الزاوية العليا من عند 

حدود منطقة اجلزاء.
وج��اء الهدف بعد حلظات من ضربة 
رأس م��ن الوت�����ارو م��ارت��ي��ن��ي��ز مهاجم 
إنترناسيونالي أبعدها أنطونيو ميرانتي 

حارس روما لتصطدم بالقائم.
وأدرك إنترناسيونالي، التي حتطمت 
هجماته عند حدود منطقة اجلزاء، التعادل 
عندما ح��ول بريشيتش مت��ري��رة دانيلو 

دامبروزيو العرضية في شباك ميرانتي.
وك��اد روم��ا أن يخطف هدف الفوز في 
الوقت احملتسب بدل الضائع لكن سمير 
هاندانوفيتش أبعد محاولة الصربي 

ألكسندر كوالروف من وضع انفراد.
وظل إنترناسيونالي في املركز الثالث 
ول��ه 61 نقطة فيما ميلك روم���ا بقيادة 
امل��درب ك��الودي��و رانييري 55 نقطة في 
املركز اخلامس متأخرا بنقطة عن ميالنو 
ال���ذي ت��ع��ادل ف��ي وق��ت س��اب��ق 1-1 مع 

مستضيفه بارما.
ويتأهل أصحاب املراكز األربعة األولى 

إلى دوري األبطال.
وقال رانييري الذي فاز فريقه في ثالث 
مباريات وت��ع��ادل في اثنتني وخسر في 
مثلهما منذ توليه املسؤولية ب��دال من 
أوسيبيو دي فرانشيسكو ”جئنا إلى هنا 
من أجل الفوز وهو ما أطلبه دائما من الفرق 
التي أدربها. ”كان ميكننا فعل األفضل في 

الهجمات املرتدة في الشوط الثاني“.
وق����ال ل��وت��ش��ي��ان��و سباليتي م��درب 

إنترناسيونالي إنها نتيجة عادلة.
وتابع ”حصلنا على فرص لكننا فشلنا 
في احلفاظ تنظيمنا الدفاعي ونحن نهاجم. 

إنها نتيجة مهمة في هذه الظروف“.

Monday 22th April 2019 - 12 th year - Issue No.3422 االثنني 17 من شعبان 1440 ه�/ 22 أبريل  2019 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3422
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