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من الثاني؟
�أحمد المو�سوي �أ ّول المغادرين َف ِ
منذ أكثر من شهرين أجريت تحقيقا ً
حول إمكانية خ��روج بعض رؤساء
األندية من دائرة اللعبة الشعبية في
لحظة يعلنون فيها أنّ الكيل قد طفح،
ُضحون
فهم يدفعون من أموالهم وي ّ
بأوقاتهم ويعيشون القلق الدائم
ويتع ّرضون للمظالم ،لقاء مواكبتهم
لفريق أحبّوه صغارا ً أو لعبة أرداوا أن
يخدموها تحت شعار حماية األجيال،
حينها استصرحت أربعة منهم فقط
لمعرفتي ب��أج��وائ��ه��م المتأرجحة
بالنسبة إلى واقع عالقاتهم مع اللعبة
وتفاصيلها ،وهم :نبيل بدر (رئيس
ن��ادي األن��ص��ار) ،وأحمد الموسوي
(النبي شيت) ،وسمير دبوق (شباب
الساحل) ،وتميم سليمان (العهد)،
وأذكر جيدا ً أنّ األربعة قد وضعوا في
حساباتهم وصولهم إلى ا ّتخاذ قرار
الخروج من دائرة اللعبة ،ولك ّل منهم
اعتباراته وظروفه الخاصة.
باألمس ،ا ّتخذ السيد الموسوي
ق���راره بتطليق اللعبة واالب��ت��ع��اد
عنها ،بنا ًء على المجريات الخارجة
ع��ن األص���ول واألخ��ل�اق الرياضية
التي رافقت مباراة فريقه مع نادي
النجمة .أعطى أوام���ره بانسحاب
الفريق بشكل قانوني من الملعب،
ث ّم ترك الملعب معترضا ً على الهجمة
الشرسة التي طالته شخصيا ً من

ِقبَل بعض موتوري جمهور النادي
النبيذي ،وما زاد في قناعة «السيّد»
لالستعجال في ا ّتخاذ القرار الحاسم
بترك المالعب من غير أسف ،هو ما
سمعه من إجابات جاءت على ألسنة
بعض المسؤولين في نادي النجمة
وم��ن رئيس االتحاد الكروي السيد
هاشم حيدر .وكان السيد نبيل بدر
قد رنّ جرس اإلنذار ما بين مرحلتي
ال��ذه��اب واإلي���اب لبطولة ال���دوري
اللبناني ،حيث ص ّرح أكثر من م ّرة
ب��أنّ ق��راره بترك اللعبة قد أصبح
جاهزا ً ول��ن يكمل مه ّمته الرئاسية
لنادي األنصار في الموسم المقبل،
وألمح أنّ استقالته أصبحت جاهزة
وره��ن ال��ظ��روف وال��دواف��ع إلعالنها
أم��ام ال��رأي العام ،ودوافعه «الظلم
التحكيمي» ال��ذي قضى على آمال
فريقه بإحراز البطولة ،وسكوته في
هذه األيام ربما من باب التريّث إلنهاء
مسابقة كأس لبنان على خير .أ ّما
دب��وق فصوته يعلو من وقت آلخر،
ن��داؤه الدائم «أي��ن من يدعم شباب
الساحل ليستمر؟» .فثقل األك�لاف
وحجم الموازنة أرهقته باعتبار أ ّنه
يتك ّفل بأكثر من  70في المئة منها،
وبالنسبة لسليمان «العهد» فوضع
الفريق وإنجازاته في أكثر من ا ّتجاه
ربما انعكست قبوال ً للواقع ،وبالتالي

منتخب �سورية بكرة ال�س ّلة ي�ستعد في طهران
لبطولة «غرب �آ�سيا» في ع ّمان
تتواصل تحضيرات منتخب سورية للرجال بكرة
السلة للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي س ُتقام
في العاصمة األردنية ع ّمان أواخر الشهر الحالي
بمشاركة منتخبات دول غرب آسيا وه��ي :إيران
والعراق ولبنان واألردن ،باإلضافة إلى سورية.
ّ
ومؤخرا ً انخرط المنتخب السوري في معسكر
تدريبي مغلق في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق
تحت إشراف المدرب عالء جوخه جي ،الذي ير ّكز
على رفع مستوى لياقة الالعبين البدنيّة مع تطبيق

أحمد الموسوي ونبيل بدر
أرجأت ا ّتخاذه للقرار الصعب  ...أي
ترك الرئاسة.
أمام ما بيّناه من حاالت ،والخافي
عند بقيّة ال��ف��رق أع��ظ��م (ال��غ��ازي��ة
والحكمة) ،حيث ال��ف��راغ الرئاسي
مقبل مع الفريق الجنوبي فور انتهاء
الموسم ،وأ ّم��ا «األخضر» فهو ينعم
بإدارة ال تهتم لمصيره .وفي بعض
األن��دي��ة تغيب ال���روات���ب لشهور،
وأصبحت المعادلة أنّ م��ن ينعم
يسجل النتائج
باالستقرار المادي
ّ

الجيدة .أمام ما استعرضناه من وجع
ك��روي ،أال يستحق األمر عقد مؤتمر
كروي إليجاد بعض األدوية؟ ورسم
استراتيجية للتطوير والتط ّور ،أم أنّ
خواء الصناديق وتخ ّوف المسؤولين
واستهتار المسؤولين سيبقى في
الواجهة لتتراجع اللعبة مزيدا ً إلى
الوراء.
ن��داء إلى كل من يعنيهم األم��ر ...
سارعوا وأنقذوا الكرة اللبنانية قبل
سقوطها إلى الهاوية.

العهد وال�صفاء في لقاء البطولة
يسعى فريقا العهد والصفاء إلى التتويج بلقب
الدوري اللبناني لكرة القدم عندما يلتقيان غدا ً في
مباراة لبست طابع الق ّمة للمرحلة األخيرة.
وانحصرت المنافسة بين العهد ال��ذي ينفرد
بصدارة ال��دوري برصيد  51نقطة من  21مباراة،
والصفاء صاحب المركز الثاني برصيد  49نقطة.
ويكفي العهد التعادل ليُحرز اللقب للمرة الخامسة
في تاريخه بعد أع��وام  2008و 2010و2011
و ،2014بينما ال بديل للصفاء سوى الفوز ليصعد
منصة التتويج بعد العامين  2012و.2013
إلى ّ
ويدخل العهد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد
فوزه في آخر  9مباريات ،ومنذ تو ّلي األلماني روبرت

جاسبرت اإلشراف على تدريبه خلفا ً لمد ّربه المحلّي
الحاج محمود حمود الذي أُقيل من منصبه.
واضطر الصفاء مرغما ً للتنازل عن الصدارة بعد
خسارته المفاجئة أمام شباب الساحل بنتيجة ( 1ـ
 )3في المباراة ما قبل األخيرة من البطولة.
ويملك العهد قوة هجومية بوجود أحمد زريق
والتونسي يوسف المويهبي والسوري عبدالرزاق
سجل 10
الحسين ،والسنغالي محمدو درامي الذي ّ
أهداف هذا الموسم.
من جهته ،سيحاول إميل رستم مد ّرب الصفاء أن
منصة التتويج بعد
يكون أول مدرب يقود فريقين إلى ّ
أن قاد فريق النجمة إلحراز لقب الدوري في .2009

ويعتمد الصفاء على تأ ّلق العبه محمد حيدر،
ّ
المرشح بقوة للفوز بجائزة أفضل العب في الدوري
خالل الموسم ،وعمر الكردي وكونيه وعلي السعدي،
سجل  10أهداف.
وعالء البابا الذي ّ
وال مجال للتنبّؤ بفوز أحد الفريقين نظرا ً لتقارب
المستوى بينهما ،فالمعطيات والحسابات تسقط
أمام ما تخبّئه المجريات على أرض الملعب ،فالحظ
وارد جدا ً كما إضاعة الفرص ،لذلك األمور مفتوحة
على جميع االحتماالت ،وغ��دا ً في صيدا ستنتهي
البطولة مع وق��وف أح��د «األصفرين» ف��وق ذهب
المنصة.
ّ

نتائج �ألعاب القوى للإناث في المهنيات
أنهت اللجنة المنظمة لدورة األلعاب الرياضية
ف��ي ال��م��دارس والمعاهد التقنية بطولة العاب
القوى ،فأقامت على مضمار المدينة الرياضيّة
سباقات اإلن��اث بمشاركة أكثر من مئة طالبة،
المنسق علي علوية وأمين سر االتحاد
وبحضور
ّ
اللبناني نعمة الله بجاني وهنا أسماء األوائل في
المسابقات:
مواليد:96/95
ـ 100م 1:ـ مريم البقار
(مدرسة طرابلس الفنية – القبة).
ـ 400م 1:ـ مريم البقار
(مدرسة طرابلس الفنية – القبة).
ـ الوثب الطويل 1:ـ مريم البقار
(مدرسة طرابلس الفنية – القبة).
ـ رمي الكرة الحديدية 1 :ـ حليمة عدلوني

(مدرسة طرابلس الفنية – القبة).
مواليد :98/97
ـ 100م 1 :ـ س��ارة قرطباوي (الفنية للعلوم
السياحية والتجارية).
ـ  400م 1 :ـ س��ارة قرطباوي (الفنية للعلوم
السياحية والتجارية ـ الدكوانة).
ـ  1000م 1 :ـ سارة قرطباوي (الفنية للعلوم
السياحية والتجارية – الدكوانة).
ـ الوثب الطويل 1 :ـ سارة قرطباوي
(الفنية للعلوم السياحية والتجارية – الدكوانة)
ـ رمي الكرة الحديدية 1 :ـ ميرفا سايق
(معهد حاصبيا الفني).
مواليد:2000/99
ـ 80م 1 :ـ جنى جفال (مدرسة الشهيد محمد
سعد الفنية).

وف��ي ال��خ��ت��امُ ،و ّزع����ت ال����دروع على جميع
األكاديميّات المشاركة في المهرجان ،باإلضافة

ـ 300م 1 :ـ جنى جفال
(مدرسة الشهيد محمد سعد الفنية).
ـ الوثب الطويل:
 1ـ جنى جفال
(مدرسة الشهيد محمد سعد الفنية).
ـ رمي الكرة الحديدية:
 1ـ تيا تيمور (معهد حاصبيا الفني).
مواليد :2002/2001
ـ  300م 1 :ـ هيفا قصاب
(مؤسسات اإلمام الصدر).
ـ الوثب الطويل 1 :ـ زينب عكنان (مؤسسات
اإلمام الصدر).
ـ رمي الكرة الحديدية 1 :ـ ابتسام مهنا
(مؤسسات اإلمام الصدر).

إل���ى ب��ع��ض ال��ه��داي��ا ال��ت��ذك��ار ّي��ة م��ن االت��ح��اد
اآلسيوي.

طاولة «اإلعالم »2 -

جانب آخ��رّ ،
نظمت كلية اإلع�لام  -الفرع
من
ٍ

الثاني دورة في لعبة كرة الطاولة ،تنافس فيها
أساتذة وموظفون وط�لاب ،وفي ضوء نتائجها،
ح ّل سمير حرب (صحافة  -سنة أولى) في المركز
األول ،تاله الدكتور روي الجريجيري (أستاذ علوم
اإلع�لام واالت��ص��ال) ،ث ّم ش��ارل سعد (قسم موارد
الطالب) وإيليسا مدور (صحافة  -سنة ثانية).
وفي الختام ،و ّزعت مديرة الكلية الدكتور كالديس
سعاده الميداليّات على الفائزين.

«الثالثية» الأوروبية حلم نادي �إ�شبيلية
يحلم إشبيلية اإلس��ب��ان��ي بتحقيق ثالثية
تاريخية في الدوري األوروبي «يوروبا لغ» لكرة
القدم عند مواجهة ليفربول اإلنكليزي اليوم على
ملعب «س��ان��ت ج��اك��وب ب���ارك» ف��ي مدية ب��ازل
السويسرية.
ّ
ويفضل إشبيلية المسابقة األوروبية الرديفة
على غيرها من البطوالت ،لكونه الوحيد الذي
دافع م ّرتين عن لقبه بنجاح في  2007و،2015
كما سيسعى لالبتعاد ب��ص��دارة األن��دي��ة التي
أحرزت اللقب سابقاً ،إذ يتقدّم راهنا ً بفارق لقب
عن يوفنتوس وإنتر ميالن اإليطاليَّين ،وليفربول
بالذات الراغب باالنضمام إليه.
ويعيش إشبيلية أسبوعا ً بالغ األهمية ،فبعد
مواجهة ليفربول األربعاء ،سيكون األح��د على
موعد ناري في نهائي كأس إسبانيا ض ّد برشلونة
بطل الليغا.
لكن م��د ّرب الفريق أون��اي إيمري أص� ّر قائالً:
«مج ّرد خوضنا النهائي الثالث على التوالي يُظهر

ّ
وتعطشنا للّعب جيدا ً في الدوري
مدى تركيزنا
األوروبي وإحراز لقبها»  .

 ...وليفربول يطمح أيضا ً

في المقابل ،يرى العب وسط ليفربول األلماني
إيمري جان أنّ القوة القتالية لزمالئه قادرة بإنهاء
صيام دام  11عاما ً عن األلقاب األوروبية« :إشبيلة
يعرف جيدا ً كيف يلعب في يوروبا ليغ .أحرزوا
آخر لقبين ،لذا ستكون المباراة صعبة .لكن إذا
لعبنا كفريق يمكننا إحراز اللقب».
ويخوض ليفربول النهائي القا ّري األول له منذ
سقوطه في نهائي دوري أبطال أوروبا  2007أمام
ميالن اإليطالي ،علما ً بأ ّنه ُت ّوج في لقب المسابقة
التي كانت معروفة بكأس االتحاد األوروب��ي في
األعوام  1973و 1976و.2001
وبرغم فشله بتحقيق مراكز متقدّمة في الدوري
اإلنكليزي ،إلاّ أنّ ليفربول مع مدربه الجديد األلماني
يورغن كلوب ،خرق بعض التو ّقعات بفوزه على

مانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند األلماني
وفياريال اإلسباني في األشهر األخيرة.
وأعلن كلوب ،بعد إقصاء فياريال في نصف
النهائي« :للذهاب إلى النهائي فريقنا بحاجة
إلى قليل من الحظ في األوقات الحاسمة ،لكن في
معظم األحيان نحن مطالبون بتقديم أداء رائع».
وفي ظ ّل إمكانيّة الحصول على بطاقة مؤهّ لة
مخصصة
إلى دوري األبطال في الموسم المقبل
ّ
لبطل المسابقة ،أراح كلوب م� ّ
�ؤخ��را ً تشكيلته
األساسية عند مواجهة وست بروميتش.
وعاد إلى صفوف «الحمر» قائد وسطه جوردان
هندرسون بعد شفائه من إصابة قوية بأربطة
ركبته ،علما ً بأنّ روي هودجسون مد ّرب منتخب
إنكلترا استدعاه إلى تشكيلته التي تستعد لنهائي
ك��أس أوروب���ا  .2016كما ض� ّم هودجسون من
ليفربول الظهير ناثانيل كالين والعبي الوسط
جيمس ميلنر وآدم الالن���ا ،والمهاجم دان��ي��ال
ستاريدج.

تايلور «المتحد»  ...جريح الخ�سارة الم�ؤلمة
في ضوء الخسارة القاسية التي لحقت بفريقه في آخر ثانية ،ج ّراء الثالثية
سجلها العب الحكمة األميركي ستوغلين ،عبّر العب المتحد األميركي مايك
التي ّ
تايلور عن غضبه واستيائه من الخسارة غير المتو ّقعة بضربه الزجاج الموجود

في غرفة المالبس ،ف ُنقل على وجه السرعة إلى المستشفى نظرا ً لتع ّرضه إلى
جروح قويّة في يده .ما يعني بأ ّنه من المحتمل أن ال يشارك فريقه في المباراة
الخامسة بمواجهة الحكمة غدا ً في طرابلس.

أحرقت جماهير نادي أسكيشيهر سبور التركي لكرة القدم،
جزءا ً من مدرجات الملعب الخاص بالفريق احتجاجا ً على
النتائج المخيّبة للفريق هذا الموسم واحتالله المركز قبل
األخير في الدوري.
مشجعي نادي أسكيشيهر سبور النيران في
وأشعل بعض
ّ
أجزاء من المدرجات ،كما أُشعلت النار في أنحاء متف ّرقة من
أرضية الملعب ،بعد نهاية مواجهة فريقهم أمام ضيفه باشاك
شهير ،ضمن الجولة الـ 33من الدوري التركي ،حيث خسر
األول بهدف قاتل في اللحظات األخيرة من اللقاء (.)2-1
وبعد هذه الخسارة ،بقي أسكيشيهر سبور في المركز قبل
األخير برصيد  30نقطة ،بفارق  3نقاط عن فريق غازي عنتاب
سبور ،صاحب المركز الخامس عشر ،لتتع ّقد مه ّمته بشكل
كبير قبل جولة واحدة من نهاية البطولة ،مع استحالة نجاته
من الهبوط إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
وفي ضوء الحرائق التي اندلعت في الملعب والمدرجات،
ت ّم نقل  3أشخاص إلى المستشفى ،نتيجة إصابتهم بجروح
وحروق طفيفة ،فيما انتظر رجال الطوارئ واإلطفاء خروج
المشجعين الغاضبين من االستاد للبدء في إطفاء النيران.
ّ

حذاءان لمحرز وفاردي من ت�صميم نايك
ص ّممت شركة «نايك» العالمية للمالبس والمستلزمات الرياضية
زوجا ً خاصا ً من األحذية للنجمين الجزائري رياض محرز واإلنكليزي
جيمي ف��اردي لالحتفال بفوز فريقهما ليستر سيتي بلقب الدوري
اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم ألول مرة في تاريخ النادي.
وسجل هذا الثنائي  41هدفاً ،وصنعا  17مثلهم ليقودا فريق
ّ
اإليطالي كالوديو رانييري للتتويج بلقب البريميرليغ قبل مرحلتين
على نهاية المسابقة.
وأطلقت الشركة األميركية العمالقة على الحذاء اسم «فحرز»
في إشارة إلى اسم الالعبين ،وسيجمع شكله بين األل��وان األسود
واألبيض واألزرق مع طبع كلمة «فحرز» على كل حذاء.
واختار محرز أن يضع علم الجزائر على حذائه.
وقال مهاجم منتخب إنجلترا «ارتداء الحذاء في المباراة األخيرة
بالموسم مناسبة جيدة .وسعيد للغاية بالتفاهم مع رياض وفخور
بارتداء هذا الحذاء».
ويلتقي ليستر سيتي مع تشيلسي في ختام مباريات الموسم على
ملعب ستامفورد بريدج في لندن يوم األحد المقبل.
وقال محرز« :أنا وفاردي سلكنا طرقا ً غير عادية للوصول إلى ما
نحن فيه اآلن ،وهذا ساعد في نجاح شراكتنا .يش ّرفني ارتداء هذا
الحذاء كرمز إلنجازنا هذا الموسم».

�سجل  36هدف ًا في الدوري الإيطالي
هيغواين ّ
ليك�سر رقم ًا عمره  66عام ًا

كلية العلوم بطلة «ال�س ّلة» في اللبنانية
أحرز فريق كلية العلوم بطولة الجامعة اللبنانية
 الفرع الثاني لكرة السلة ،التي أُجريت مبارياتهاعلى مالعب كلية الهندسة  -رومية.
وفاز فريق كلية العلوم في المباراة النهائية على
فريق إدارة األعمال بنتيجة  ،28 - 54أمام جمهور
ط�ّل�اّ ب��ي ع��ري��ض والعميد ال��دك��ت��ور ج��ان داوود
ومسؤول النشاط الرياضي في الفرع الثاني إيلي
خير الله.
شاركت في البطولة  8كليات ومعاهد تحت
إشراف المدربين :جيسيكا صقر ،شادي بو فرحات،
إيلي فريجي ،دافيد صايغ ،والمسؤول الرياضي في
كلية الهندسة ف��ادي كيوان .فيما قاد المباريات
جورج فرح وقره بيت دونريان.
وكان فريق «العلوم» قد فاز على المعهد الجامعي
التكنولوجي  -الفرع الخامس بنتيجة ،31 - 40
في إطار اليوم الرياضي الذي ّ
نظمه المعهد على
المالعب الجانبيّة لمدينة الرئيس الشهيد رفيق
الحريري  -صيدا.

بصفوف المنتخب خالل معسكره في طهران ،فيما
اعتذر الالعب بالل أطلي عن االلتحاق بالمعسكر
لظروف خاصة.
وتض ّم تشكيلة منتخب سورية :طارق الجابي،
عمر الشيخ علي ،أنس شعبان ،حكم العبد الله،
رامي مرجانة ،هاني دريبي ،وائل جليالتي ،شريف
العش ،وليد فرح ،علي ديار بكرلي ،نديم عيسى،
فراس المصري ،زكريا الحسين ،وسام يعقوب،
يامن حيدر وأنطوني بكر.

جماهير فريق �أ�سك�شيهر التركي الغا�ضبة تحرق ملعبها

م�شاركة  220العب ًا في مهرجان البراعم الكروي
ضمن استراتيجية االتحاد اآلسيوي لتطوير
كرة القدم في القارة الصفراءّ ،
نظم االتحاد اللبناني
لكرة القدم مهرجانه السنوي األول للبراعم دون
 12سنة  ،AFC Grassroots Dayوذلك على
ملعب مجمع بئر حسن المهني ،بحضور رئيس
لجنة المنتخبات مازن قبيسي.
ويأتي هذا اليوم الكروي الطويل ،والذي تحتفل
به دول آسيا سنو ّيا ً في  ١٥أيار من كل عام ،ضمن
برامج البراعم في االتحادات المحليّة.
شارك في المهرجان  18أكاديمية من مختلف
المناطق اللبنانية (بيروت وجبل لبنان والنبطية
وصور وزغرتا وبعلبك) ،وأشرف على التنظيم
أعضاء اللجان الفنية لمنتخبات الفئات العمرية.
وفي التفاصيل ،فقد استضاف ملعب مجمع
بئر حسن المهني ما يقارب  220العبا ً من مواليد
 ،2005 – 2004حيث ت ّم تقسيم األكاديميات إلى
 4مجموعات ،فخاض كل فريق  3مباريات.
وجرى تقسيم الملعب إلى  8أجزاء 4 ،منها لكرة
ّ
المصغرة ،و 4لورش عمل اختبار الالعبين
القدم
على المستويين البدني والمهاري .وأجريت
 4اختبارات للاّ عبين الناشئين في التصويب،
الرشاقة ،السرعة واإلحساس بالكرة.

الخطط التكتيكيّة لمواجهة منتخبات غرب آسيا
التي تض ّم العبين مج ّنسين وقطعت مسافة كبيرة
استعدادا ً للبطولة.
وسيتوجه منتخب سورية غ��دا ً إلى العاصمة
ّ
اإليرانية طهران إلقامة معسكر تدريبي سيستمر
لعشرة أيام ،ويلتقي خالله مع بعض أندية الدرجة
يتوجه بعدها
األولى من الدوري اإليراني على أن
ّ
إلى العاصمة األردنية للمشاركة في البطولة ،علما ً
بأنّ الالعب المحترف ميشيل معدنلي سيلتحق

على صعي ٍد آخر ،وتحت شعار «رياضة لصحة
أفضل»ّ ،
تنظم كلية العلوم الطبية برعاية عميدها
الدكتور بطرس يارد مهرجان يوم الصحة العالمي،
غ��دا ً الخميس  19أي��ار الحالي في مدينة رفيق
الحريري الجامعية  -الحدث ،ويشمل منافسات
في التنس والسباحة والشطرنج وألعاب القوى
والميني فوتبول وال��ك��ارات��ي��ه ،على أن ُتجرى
النهائيّات بين الرابعة والسادسة بعد الظهر.
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ّ
حطم األرجنتيني غونزالو هيغواين ،مهاجم فريق
المسجلة في موسم
نابولي ،الرقم القياسي لعدد األهداف
ّ
واحد في تاريخ الدوري اإليطالي لكرة القدم ،والذي ظ ّل
صامدا ً لمدة  66عاماً.
وأح���رز هيغواين ث�لاث��ة أه���داف ف��ي ش��ب��اك ضيفه
فروسينوني في المباراة الختاميّة للدوري اإليطالي.
وأختتم هيغواين ،خليفة أسطورة نابولي مارادونا،
«مقصية» رائعة،
ثالثيّته بهدف خيالي أحرزه بتسديدة
ّ
ليتربّع على عرش صدارة هدّافي الدوري اإليطالي برصيد
 36هدفاً ،وبذلك ّ
حطم الرقم القياسي السابق للسويدي
جونار نوردال مهاجم ميالن 35 ،هدفا ً في موسم (1949-
.)1950
يُذكر أنّ هيغواين ،ال��ذي أصبح ثاني أفضل هدّافي
أوروبا في هذا الموسم برصيد  72نقطة ،تأ ّلق بشكل الفت
هذا الموسم ،وقاد نابولي إلى احتالل مركز الوصافة في
ال��دوري اإليطالي خلف يوفنتوس ال��ذي احتفظ بلقبه
الخامس على التوالي.

