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مباريات اليوم

زيدان يستهل واليته الثانية مع الريال

الفريق

بمواجهة سلتا فيغو في الليغا
ي�ستهل املدرب الفرن�سي زين الدين
زيدان واليته الثانية مع ريال مدريد
الإ�سباين مبواجهة �سلتا فيغو اليوم
يف اجلولة الثامنة والع�رشين من
الدوري الإ�سباين لكرة القدم.
و�أ��ش�رف مو�سم ري��ال م��دري��د على
االن��ت��ه��اء ،ول��ك��ن ع���ودة امل���درب
الفرن�سي زين الدين زي��دان �أعادت
الأم���ل م��رة اخ��رى �إل��ى �سانتياغو
برنابيو.
وجاء زيدان ليكون بديال ل�سانتياغو
برنابيو ،يوم االثنني املا�ضي ،يف
تدريب الريال الذي حتول مو�سمه
لي�صبح كارثيا.
وترك زيدان الفريق يف مايو من العام
املا�ضي بعد ف��وزه بثالثة �ألقاب
متتالية لدوري �أبطال �أوروب��ا ،من
بني ت�سعة �ألقاب ،ولكن النادي �أقال
خليفته جولني لوبيتيغي الحقا ،ثم
�سانتياغو �سوالري.
ويف ف�ترة ت��ويل ���س��والري ،تلقى
ال��ف��ري��ق اخل�����س��ارة يف مباراتني
للكال�سيكو �أم��ام بر�شلونة ،الذي
�أطاح بالريال من ك�أ�س ملك �إ�سبانيا،
كما ابتعد الريال بفارق  12نقطة
خلف بر�شلونة.
ك��ل ه��ذا ك��ان قبل ت��ودي��ع الريال
لدوري �أبطال �أوروبا من دور ال�ستة
ع�رش عقب اخل�سارة �أم��ام �أياك�س
الهولندي.
ودعا برييز �إلى دعم زي��دان ،العب
و�سط الريال ال�سابق ،وكان �صاحب
الـ 46عاما �سعيدا بعودته لتدريب

هيدير�سفيلد

 6م�ساء

و�ست هام

HD12

لي�سرت �سيتي

 6م�ساء

برينلي

HD11

نيوكا�سل يونايتد

 6م�ساء

بورمنوث

HD2

الدوري اال�سباين
ديبورتيفو �أالفي�س

 3ع�رص ًا

هوي�سكا

HD3

�سيلتا فيغو

 6.15م�ساء

ريال مدريد

HD3

اتلتيكو مدريد

 8.30م�ساء

اتلتيك بيلباو

HD3

جريونا

 10.45م�ساء

ليغاني�س

HD3

الدوري الإيطايل

الفريق للمرة الثانية ،بعقد ميتد
حتى عام .2022
«عدت و�أتطلع للبداية
وقال زيدان:
ُ
م��ن جديد… �أن���ا هنا لأن رئي�س
النادي ا�ستدعاين… �أع�شق النادي
كثريا ،وها �أن��ا ذا .تتبقى لنا 11
مباراة هذا املو�سم ونريد �أن نقدم
�أف�ضل ما لدينا».
ويحتل ال��ري��ال امل��رك��ز العا�رش،
بفارق ع�رش نقاط عن �أالفي�س �صاحب
املركز اخلام�س ،ويتوقع �أن يحافظ
الفريق على مركزه بدون م�شاكل،

• زيدان يوجه العبيه أثناء التدريب

و�سيلعب العديد من العبي الريال من
�أجل م�ستقبلهم ،خا�صة و�أن الريال
ي�ستعد ال�صالح �شامل يف ال�صيف.
ويلعب فريق �سلتا فيغو من �أجل
م�ستقبله للبقاء يف دوري الدرجة
االول��ى ،حيث يواجه الفريق �شبح
الهبوط الحتالله املركز الثامن ع�رش
بفارق نقطة عن املنطقة الآمنة.
ويحل �أتلتيكو م��دري��د �ضيفا على
�أتلتيك بلباو يف ملعب �سان ميم�س
اليوم حيث يتطلع الفريق �إلى العودة
لطريق االنت�صارات بعد توديع بطولة

دوري �أبطال �أوروب��ا من دور ال�ستة
ع�رش �أمام يوفنتو�س الثالثاء.
وق�سا كري�ستيانو رونالدو جنم ريال
مدريد ال�سابق على مناف�سه القدمي،
يف مدينة تورينو ،بت�سجيل ثالثة
�أهداف «هاتريك» ليكمل عودة مذهلة
لفريق يوفنتو�س ويحطم �أح�لام
�أتلتيكو مدريد باللعب يف املباراة
النهائية يف الأول من يونيو على
ملعب واندا مرتوبوليتانو.
و�أم��ل �أتلتيكو الوحيد املتبقي هذا
املو�سم هو اللحاق برب�شلونة ،الذي

يبتعد عنه بفارق �سبع نقاط ،مع
تبقي  11مباراة.
وحذر را�ؤول غار�سيا ،العب �أتلتيكو
مدريد ال�سابق واحل��ايل لبلباو،
ب�أنها لن تكون مباراة �سهلة.
و�أو�ضح« :دائما ما تكون املباراة
�أمامهم خادعة لأنهم يدافعون ب�شكل
جيد للغاية وب�رضاوة ،وهو �أمر ال
يحدث عندما نواجه ريال مدريد �أو
بر�شلونة».
و�أ�ضاف�« :أمام �أتلتيكو دائما تكون
املباراة غري مريحة».

�أ�سفرت قرعة ربع نهائي دوري �أبطال �أوروب��ا عن مواجهات
�ساخنة ونارية بني �أقوى الأندية الأوروبية التي و�صلت �إلى
ُ
حيث �ستتناف�س على مدى  180دقيقة ذهاب ًا و�إياب ًا
هذا الدور،
من �أجل حجز مقعد يف الدور ن�صف النهائي من �أغلى البطوالت
القارية يف العامل.
ونتجت عن القرعة مواجهات قوية ،بدايةً من �أياك�س �أم�سرتدام
الهولندي الذي �سيلعب مع فريق يوفنتو�س الإيطايل يف مباراة
تكتيكية قوية من �أعلى طراز ،خ�صو�ص ًا بعدما �أق�صى الفريق
الهولندي بطل �أوروب��ا فريق ريال مدريد يف دور الـ 16من
البطولة.

�أما املباراة الثانية ف�ستجمع بني ليفربول الإنكليزي وبورتو
الربتغايل يف مباراة متوازنة مع �أف�ضلية طفيفة للفريق
الإنكليزي الذي ميلك عنا�رص �أف�ضل بكثري من النادي الربتغايل،
لكن املباريات الإق�صائية ال تعرف الأقوى بل الأف�ضل على مدى
 180دقيقة.
يف املقابل� ،أ�سفرت القرعة عن مواجهة قوية �إنكليزية�-إنكليزية
بني توتنهام ومان�ش�سرت �سيتي بطل الدوري الإنكليزي ،هي
مواجهة نارية بني املدربني بيب غ��واردي��وال وماوري�سيو
بوكيتينو ،على �أن تكون مباراة الذهاب يف امللعب اجلديد
لفريق توتنهام.

سواريز  :جيرارد غير مسيرة حياتي
على و�شك االنتقال �إلى �آر�سنال،
ل��ك��ن �ستيفن ج��ي��رارد وع���دين
باالنتقال �إلى فريق �أكرب.
و�أ���ض��اف« :ج�يرارد �أخ�برين �أنني
�إذا بقيت مو�سما �إ�ضافيا �س�أذهب
�إلى ناد كبري مثل بر�شلونة ،ريال
مدريد� ،أو بايرن ميونيخ� ،أو �أي
فريق �أريده ،لكن علي البقاء يف

• لويس سواريز

هذه الفرتة لأنني لن �أكون �أف�ضل
عندما �أذهب لآر�سنال».
وتابع« :بعد ه��ذه املحادثة مع
ج�يرارد ق��ررت البقاء ،و�أخربت
وكيلي �أن��ن��ي ات��خ��ذت ال��ق��رار،
و�س�أبقى مع ليفربول».
ووا�صل املهاجم الأوروغواياين:
«كلمات ج�يرارد �أقنعتني يف هذا
التوقيت ،لأنها جاءت من �شخ�ص
يهتم ب�أمري ،الذي يريد الأف�ضل
يل ،ويراين و�أنا �أبذل اجلهد يف
التدريبات ،ويراين و�أنا حزين».
���س��واري��ز اخ��ت��ت��م ت�رصيحاته
بالإ�شادة بجريارد ،قائال« :هذه
الكلمات جاءت من قائد حقيقي،
كان له ت�أثري يف تلك اللحظة،
و�ساعدين كثريا يف م�سريتي».
وكان �سواريز على و�شك االنتقال
�إل��ى �آر���س��ن��ال مقابل  40مليون
�إ���س�ترل��ي��ن��ي يف �صيف ،2013
لكنه ف�ضل البقاء مع ليفربول
يف ذلك التوقيت ،لينتقل بعدها
�إلى بر�شلونة مقابل ما يقرب من
 80مليون يورو يف �صيف .2014

و�آخ��ر القمم الأوروب��ي��ة يف ال��دور ربع النهائي �ستجمع بني
بر�شلونة الإ�سباين ومان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي يف �إعادة
لنهائي عام  2009الذي انتهى بتفوق وتتويج «كتالوين».
وهذه املرة �ستكون املواجهة بني فالفريدي الذي ميلك فريق ًا
مر�شح ًا للتتويج باللقب ،بينما يلعب املدرب �سول�سكاير من
�أجل كل �شيء وبروح قتالية عالية مثلما فعل �أمام باري�س �سان
جريمان الفرن�سي.
و�أ�سفرت قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي عن مواجهة نابويل
لآر�سنال ،بينما �سيلتقي فياريال فالن�سيا،و�سيواجه بنفيكا
اينرتاخت فرانكفورت ،فيما �سي�صطدم �سالفيا براغ بت�شيل�سي.

على هذا امللعب يف �آخر �أربع زيارات
له.
وتلقى دورمتوند �رضبة قوية ،بفقدان
خدمات العب و�سطه البلجيكي �أليك�س
فيت�سيل.

• رويس في كرة مشتركة مع كلونتير

روما

 8م�ساء

�سبال

HD4

بولونيا

 10.30م�ساء

تورينو

HD4

الدوري الأملاين
اليبزيغ

 5.30م�ساء

�شالكه

HD5

هوفنهامي

 5.30م�ساء

�شتوتغارت

HD8

دو�سلدورف

 5.30م�ساء

فولف�سبورغ

HD6

هانوفر

 5.30م�ساء

اوج�سبورغ

HD1

دورمتوند

 8.30م�ساء

هريتا برلني

HD5

ديغون

 10م�ساء

غانغون

MAX6

�سانت ايتيان

 10م�ساء

كان

MAX8

�أميان

 10م�ساء

اجنيه

MAX5

�سرتا�سبورغ

 10م�ساء

نيم �أوملبيك

MAX1

ك�أ�س االحتاد االنكليزي
واتفورد

 3.15ع�رص ًا

كري�ستال باال�س

HD2

�سوانزي �سيتي

 8.30م�ساء

مان�ش�سرت �سيتي

HD2

وولفرهامبتون

 10.45م�ساء

مان�ش�سرت يونايتد

HD2

الملكي حدد سعر رودريغيز
بـ  70مليون يورو

يحا�رص الغمو�ض ،م�صري الكولومبي
خامي�س رودريغيز ،جنم و�سط بايرن
ميونيخ ،خا�صة بعد عودة الفرن�سي زين
الدين زيدان �إلى قيادة تدريب ريال مدريد،
خلفا للأرجنتيني �سانتياغو �سوالري.
وذكرت �صحيفة «مريور» الربيطانية �أن
خامي�س رودريغيز يعترب من �أبرز �أهداف
مان�ش�سرت يونايتد وليفربول ،من �أجل
تدعيم �صفوفهما يف املو�سم املقبل.
وميلك النادي البافاري ،حق �رشاء الدويل
الكولومبي ،حتى  15يونيو املقبل مقابل
 42مليون يورو ،بعدما �أم�ضى عامني بني
معارا من ريال
جدران قلعة �أليانز �أرينا،
ً
مدريد الإ�سباين.
لكن خامي�س رودريغيز �أ�شار يف وقت �سابق
�إلى رغبته يف العودة �إلى الفريق امللكي،
لكن مع عودة زيدان �سي�صعب من عودته
للربنابيو من جديد.
و�إذا مل ينجح بايرن ميونيخ يف الإبقاء
على خامي�س رودريغيز� ،سيكون على
ريال مدريد البحث عن فريق جديد للنجم
الكولومبي ،حيث �سيطلب ريال مدريد 70
مليون يورو من �أجل التخلي عن هداف ك�أ�س
العامل .2014

• خاميس رودريغيز

دورتموند يسعى لفك عقدة ملعب هيرتا برلين
وتعر�ض فيت�سيل للإ�صابة بتمزق ب�سيط
يف ع�ضالت الفخذ ،ولكن من املتوقع
�أن يغيب عن دورمتوند يف لقاء هريتا
فقط ،ال��ذي �سيكون الأخ�ير للفريق
قبل توقف امل�سابقة ب�سبب مباريات

�سامبدوريا

 5م�ساء

�سا�سولو

HD4

الدوري الفرن�سي

ربع نهائي «التشامبيونزليغ» ...مواجهات نارية بعنوان «البقاء لألقوى»

يواجه دورمتوند مباراة �صعبة امام
ه�يرت��ا ب��رل�ين ال��ي��وم على امللعب
الأومل���ب���ي يف امل��رح��ل��ة ال�ساد�سة
والع�رشين من الدوري الأملاين لكرة
القدم .حيث ف�شل دورمتوند يف الفوز

التوقيت

الدوري الإنكليزي

آرسنال يصطدم بنابولي في نهائي مبكر بـ«اليوروباليغ»

ك�شف لوي�س ���س��واري��ز ،مهاجم
بر�شلونة ،ع��ن بع�ض كوالي�س
حقبته مع ليفربول قبل االنتقال
�إلى الفريق الكتالوين يف �صيف
.2014
وقال �سواريز يف ت�رصيحات نقلتها
�شبكة «�سكاي �سبورت�س»�« :أنهينا
مو�سم  2013بطريقة �سيئة ،كنت

الفريق

القناة

الأجندة الدولية.
و��صرح ال�سوي�رسي لو�سيان فافري
مدرب دورمتوند ،الذي �سيعاين �أي�ضا
من غياب الظهري الأمي��ن البولندي
لوكا�س بيت�شيك واملهاجم ماك�سيمليان
فيليب «�إن فيت�سيل �سيعود على الأرجح
بعد التوقف الدويل».
و�سيكون الرتكيز من�صبا �أي�ضا على
�شالكه ،الذي تعر�ض للخ�سارة �أمام
مان�ش�سرت �سيتي �صفر  7 -ويعود
الآن للتفرغ ملعركة تفادي الهبوط
مب��واج��ه��ة �ضيفه �صاحب املركز
الثالث اليبزيغ ،علما ب�أن دومينيكو
تيدي�سكو �سيظل مدربا للفريق وفقا
لو�سائل الإعالم الأملانية.
وقاد تيدي�سكو ،الذي يبدو �أن من�صبه
م�ستقرا ،تدريبات الفريق بدون ح�ضور
اجلماهري ،يف �إ�شارة �إلى �أنه �سيوا�صل
عمله مع الفريق.
ورمب��ا يكون ه��ذا الأم���ر م��ع �إيقاف
التنفيذ بالن�سبة لتدي�سكو « 33عاما»،
خا�صة �إذا مل يعد �شالكه ،الذي يبعد
بفارق �أربع نقاط عن املراكز املهددة
بالهبوط� ،إلى طريق االنت�صارات.
وت�شهد م��ب��اري��ات ال��ي��وم ،مواجهة
جت��م��ع ب�ين ���ش��ت��وت��غ��ارت� ،صاحب
املركز الثالث من ال��ق��اع ،و�ضيفه
ه��وف��ن��ه��امي ،ك��م��ا يلعب هانوفر،
�صاحب املركز الثاين من القاع ،مع
�أوج�سبورغ� ،صاحب املركز الرابع
من القاع ،وفولف�سبورغ ،مع فورتونا
دو�سلدورف.

• مورينيو

مورينيو مندهش
من تأهل ليفربول على
حساب بايرن ميونيخ
اعرتف املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو ،باندها�شه
من الفوز الذي حققه ليفربول الإنكليزي خارج �أر�ضه على
ح�ساب بايرن ميونيخ الأملاين « ،»1-3الأربعاء املا�ضي،
يف �إياب ثمن نهائي دوري �أبطال �أوروبا.
وجنح الريدز يف الت�أهل لربع نهائي البطولة القارية،
بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بدون �أهداف ،قبل
التغلب على بايرن ميونيخ يف عقر داره.
وخالل ت�رصيحات �أبرزتها �صحيفة «م�ترو» ،قال مدرب
مان�ش�سرت يونايتد ال�سابق« :توقعت ت�أهل البايرن،
بناء على عادة الفريق البافاري يف ال�سنوات الأخرية،
باعتياده على الت�أهل لربع النهائي ملدة � 9سنوات
متتالية».
و�أ�ضاف« :على اجلانب الآخر ،ليفربول تراجع ب�شدة
يف ال��ف�ترة الأخ�ي�رة ،بفقدان الكثري م��ن النقاط يف
الربميريليج ،لكنه قدم �أف�ضل �أداء هذا املو�سم �أمام
ً
منده�شا ب�سبب هذا الأداء
البايرن ،لهذا ال�سبب كنت
القوي».
وع��ن �أداء البايرن� ،أو���ض��ح امل��درب الربتغايل« :كان
من امل�ؤ�سف ر�ؤيتهم بهذا ال�شكل ،بعدما تراجعوا �أمام
ليفربول ،كما تباعدت خطوط الفريق عن بع�ضها».
و�أ���ش��ار مورينيو �إل��ى بقاء املهاجم البولندي روبرت
ليفاندوف�سكي وحي ًدا يف اخلط الأمامي ،كما �أ�ضاف« :مل
يكن هناك �أي �ضغط يف و�سط امللعب ،خامي�س رودريغيز
قادرا على القيام بال�ضغط».
تائها ومل يكن
كان
ً
ً

