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أتلتيكو في ضيافة إيبار في المرحلة  33من الليغا

مباريات اليوم

برشلونة يلتقي ريال سوسيداد لقطع خطوة جديدة نحو اللقب
يتمنى فيليب كوتينيو العب فريق
بر�شلونة ل��ك��رة ال��ق��دم �أن يكون
الهدف الذي �سجله يف �شباك فريق
مان�ش�سرت يونايتد ،نقطة حتول يف
م�سريته مع فريقه ،عندما ي�ست�ضيف
مت�صدر الدوري الإ�سباين فريق ريال
�سو�سيداد اليوم ال�سبت يف املرحلة
الثالثة والثالثني من الدوري.
ويحتل الرب�سا ���ص��دارة ال��دوري
بر�صيد  74نقطة ،بفارق ت�سع نقاط
كاملة امام �أتلتيكو مدريد ،مع تبقي
�ست مباريات،وب�إمكان البلوغرانا
اتخاذ خطوة نحو التتويج باللقب
يف ح��ال ف���وزه على �ضيفه ريال
�سو�سيداد اليوم.
وتغلب ال��ن��ادي الكتالوين على
� /3صفر الثالثاء
مان�ش�سرت يونايتد 
املا�ضي «/4 �صفر مبجموع مباراتي
الذهاب والإي��اب» ،لي�رضب موعدا
مع فريق ليفربول يف ال��دور قبل
النهائي بدوري �أبطال �أوروبا.
و�سجل كوتينيو ال��ه��دف الثالث
لرب�شلونة بت�سديدة قوية من م�سافة
بعيدة ،وهي �أهداف اعتاد الالعب
على ت�سجيلها ،لكنه ف�شل يف العديد
من الأحيان الت�سجيل بهذه الطريقة
طوال املو�سم.
و�سجل كوتينيو خم�سة �أه���داف
ب��ال��دوري فقط و�صنع هدفني يف
 30م�شاركة مع الفريق ،وواجه
انتقادات عنيفة من و�سائل االعالم
الإ�سبانية التي تعتقد ان �أغلى

الدوري الإنكليزي
الفريق

التوقيت

الفريق

القناة

مان�ش�سرت �سيتي

 2.30ظهر ًا

توتنهام

HD2

و�ست هام

 5.00م�ساء

لي�سرت �سيتي

HD1

نيوكا�سل

 7.30م�ساء

�ساوثهامبتون

HD2

الدوري اال�سباين
�سيلتا فيغو

 2.00ظهرا

جريونا

HD3

�إيبار

5.15م�ساء

اتلتيكو مدريد

HD3

رايو فاليكانو

 7.30م�ساء

هوي�سكا

HD3

بر�شلونة

 9.45م�ساء

ريال �سو�سييداد

HD3

الدوري الإيطايل

�صفقة �أبرمها النادي يجب �أن تقدم
م����ردودا �أع��ل��ى م��ن ذل���ك ،وربطت
ا�سمه بالرحيل عن الفريق يف فرتة
االنتقاالت ال�صيفية املقبلة.
وم��ع ذل��ك ،رمب��ا يختار امل��درب
�إرن�ستو فالفريدي �أن يبقي على
الالعب الربازيلي خارج الأ�ضواء،

• كوتينيو يسعى للحفاظ على مركزه في برشلونة

خا�صة يف ظل قدرة عثمان دميبلي
على موا�صلة ع��ودت��ه القوية من
الإ�صابة بعدما �شارك مع الفريق
امام هوي�سكا واليونايتد.
وط��ال��ب ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����س��ي ،قائد
بر�شلونة ،الفريق بالرتكيز على
مباريات ال��دوري ملوا�صلة ال�سري

نحو ما يبدو �أن��ه �سيكون اللقب
الثامن للفريق يف �آخر  11عاما.
وبعد �أن ق��ام ف��ال��ف�يردي بعملية
تدوير �شملت تغيري ع�رش العبني من
الـ 11العب الأ�سا�سيني �أمام هوي�سكا
يف اجلولة املا�ضية التي انتهت
بالتعادل ال�سلبي ،ي�ستعد املدرب

للدفع بت�شكيل �أق��وى �أم��ام ريال
�سو�سيداد� ،صاحب املركز العا�رش.
وتوجد مباريات مثرية �أي�ضا يف قاع
الرتتيب� ،إذ يلتقي �سلتا فيغو مع
جريونا ،وي�ست�ضيف رايو فاليكانو
فريق هوي�سكا،ويلتقي �إيبار مع
�أتلتيكو مدريد.

سيميوني :لهذا السبب ميسي يعاني مع األرجنتين!

• سيميوني يدافع عن ميسي

�أجرى دييغو بابلو �سيميوين مدرب �أتلتيكو مدريد مقابلة مع موقع «جول» ،حيث دافع
عن ليونيل مي�سي العب بر�شلونة الذي يتلقى انتقادات عنيفة ب�سبب ف�شله بتحقيق �أي
�إجناز مع منتخب الأرجنتني.وحقق «الربغوث» جناحات كبرية جد ًا خالل م�شواره
االحرتايف مع الرب�سا ،لكنه مل يحقق حتى الآن �أي لقب مع منتخب الأرجنتني  ،على
الرغم من و�صوله �إلى ثالث نهائيات ومن بينها نهائي ك�أ�س العامل .2014
وقال مدرب «الروخي بالنكو�س» تعقيب ًا على عدم جناح مي�سي مع «التانغو» :
«مي�سي لديه القدرة على التطور يوم ًا بعد يوم يف بر�شلونة ولكن ذلك ال ينطبق يف
الأرجنتني  ،لأنه ال يح�صل على الدعم وافتقاره للبيئة اجليدة لذلك».وحول ف�شل
مي�سي مع الأرجنتني و�أجاب �« :أنا �أحرتم اجلميع ور�أي العامل كله ب�ش�أن ما يقولونه
حول مي�سي ،لكنه كان على و�شك الفوز بك�أ�س العامل ومل يحدث ذلك ل�سوء احلظ،
البع�ض ينتقده با�ستمرار ،لكن ليونيل العب غري عادي».قفز املدرب الأرجنتيني
للدفاع عن مي�سي وا�ضاف « :كم عدد كرات الذهبية التي فاز بها؟ ،كم عدد الأهداف
التي �سجلها؟ ،كم مرة متكن من �إعطاء بر�شلونة طريقة معينة للعب؟ ،الأمر من دونه
لن يكون هو نف�سه بطبيعة احلال».وتابع بقوله « :النقد املوجه �إلى مي�سي لي�س
عاد ًال ،على الإطالق ويف الأرجنتني خا�صة ،كلهم يقارنون ،ملاذا مي�سي يف بر�شلونة
يختلف عن الأرجنتني؟ ،الأمر �سهل يف بر�شلونة ،هناك بع�ض الالعبني وفريق يدعمه،
يف الأرجنتني ال يوجد مثل ه�ؤالء ،كما يحدث مع كري�ستيانو رونالدو يف الربتغال،
رغم �أن الربتغال لي�ست يوفنتو�س �أو ريال مدريد .الفريق يقوي الالعب الكبري� ،إنه
�أمر �سهل».

البرسا يواجه تشيلسي ودي ًا هذا
�أعلن نادي بر�شلونة لكرة القدم من خالل
موقعه الر�سمي على �شبكة الإن�ترن��ت عن
م�شاركته يف ك�أ�س راكوتني  ،والتي �ستقام
هذا ال�صيف يف العا�صمة اليابانية طوكيو.
ويفتتح بر�شلونة جولته ال�صيفية مبواجهة
ت�شيل�سي الإنكليزي خالل جولة يف اليابان،
حيث �ستُقام املباراة يف مدينة طوكيو يف
ال�سابع والع�رشين من متوز ،فيما �سيلعب
بعد �أربعة �أيام �أمام في�سيل كوبي.
ويبلغ تعداد �سكان مدينة طوكيو �أكرث من
ثمانية ماليني ن�سمة  ،وهي واحدة من �أكرب
املراكز احل�رضية واملالية على هذا الكوكب
 ،والتي ت�ستعد �أي�ض ًا ال�ست�ضافة حدث مهم

اليوفي يسعى لحسم لقب

الكالتشيو أمام فيورنتينا
يحتاج ن��ادي يوفنتو�س �إل��ى نقطة واح��دة �أمام
�ضيفه فيورنتينا ،اليوم ،لكي يتوج ر�سميا بلقب
الدوري الإيطايل ،للمرة الثامنة على التوايل.
وال يواجه اليويف� ،أي �صعوبة يف �سبيل احلفاظ
على لقب ال��دوري الإيطايل يف ظل تربعه على
���ص��دارة ج��دول الرتتيب ب��ف��ارق  17نقطة عن
�أقرب مالحقيه نابويل ،قبل  6جوالت من نهاية
املو�سم.ويلتقي نابويل مع �ضيفه �أتالنتا ،الإثنني
املقبل ،يف اجلولة الثالثة والثالثني للم�سابقة،
علما ب�أن املباريات الت�سع الأخرى لتلك اجلولة
�ستقام اليوم.
و�ضمن نابويل ،امل�شاركة يف الن�سخة التالية من

دوري الأبطال ،يف الوقت الذي
يتطلع فيه �إنرت ميالن للحفاظ
على موقعه يف املركز الثالث،
ل��ك��ن عليه �أن يتخطى عقبة
�ضيفه روما.ويحتل روما ،املركز
اخلام�س بر�صيد  54نقطة بفارق 6
نقاط عن �إنرت ميالن ،فيما يحل ميالن يف املركز
الرابع بر�صيد  55نقطة قبل مباراته �أمام م�ضيفه
�ساد�سا بر�صيد  53نقطة.
بارما ،وي�أتي �أتالنتا
ً
ويعي�ش روما ،م�سرية متباينة يف املو�سم احلايل،
و�أق��دم الفريق على اال�ستعانة بجهود املدرب
كالوديو رانيريي ال�شهر املا�ضي.

يوفنتوس وبنفيكا يضعان اللمسات
األخيرة إلتمام صفقة فيليكس
�أك��د تقرير �إعالمي ب��أن �صفقة انتقال املهاجم
الربتغايل ال�صاعد ج��واو فيليك�س م��ن نادي
بنفيكا الربتغايل �إلى نادي يوفنتو�س الإيطايل
قد اقرتبت من احل�سم بعدما اتفق الناديان على
َ
يتبق �سوى �إنهاء اجلوانب
غالبية التفا�صيل ،ومل
املالية وكيفية جدولتها.
وك�شفت �صحيفة «الغ��ازي��ت��ا دي��ل��و �سبورت»
الإيطالية ب�أن الربتغايل خورخي مينديز وكيل
�أعمال املهاجم جواو فيليك�س قد �أجرى ات�صاالت
مكثفة بني الناديني من اجل �إمت��ام ال�صفقة يف
غ�ضون الأيام القليلة املقبلة ،وذلك بعدما طلبت
منه �إدارة يوفنتو�س �إقناع �إدارة بنفيكا بتقلي�ص
قيمة ال�صفقة من  120مليون يورو �إلى  100مليون
يورو.
وبح�سب امل�����ص��ادر ،ف����إن مينديز ق��د التقى

م�س�ؤولني من �إدارة يوفنتو�س قبل �أ�سبوع من
�أجل مناق�شة تقلي�ص القيمة املالية لل�صفقة ،
حيث يرجح ان يوافق الإيطاليون على طلب �إدارة
بنفكيا بتقدمي  120مليون يورو� ،رشيطة �أن يتم
دفع  20مليون يورو منها كحوافز مالية يح�صل
عليها الربتغاليون وفق ًا لأداء ومردود الالعب مع
الفريق.
ي�شار الى �أن العديد من الأندية الأوروبية ي�سعى
للتعاقد مع جواو فيليك�س� ،إال �أن رغبة االخري
باللعب �إل��ى جانب مواطنه
كري�ستيانو رونالدو كان له
الأثر البالغ يف ح�سم انتقاله
ل�صالح يوفنتو�س دون غريه
عن الأندية ،مما دفع ب�إدارة
بنفيكا �إلى اال�ستجابة لرغبته.

بولونيا

 4.00ع�رصا

�سامبدوريا

FR HD5

الت�سيو

 4.00ع�رص ًا

كييفو فريونا

HD4

�أودينيزي

 4.00ع�رص ًا

�سا�سولو

FR HD8

جنوى

 4.00ع�رص ًا

تورينو

FR HD9

امبويل

 4.00ع�رصا

�سبال

FR HD10

يوفنتو�س

 7.00م�ساء

فيورنتينا

HD4

انرتميالن

 9.30م�ساء

روما

HD4

الدوري الأملاين
باير ليفركوزن

 4.30ع�رص ًا

نورنبريغ

FR HD6

بايرن ميونيخ

 4.30ع�رص ًا

فريدر برمين

HD5

برو�سيا ن�شنغالدباخ

 7.30م�ساء

البيزيغ

HD5

�شالكه

 9.30م�ساء

هوفنهامي

HD5

الدوري الفرن�سي
جاجنون

 6.00م�ساء

مار�سيليا

HD11

�سرتا�سبورغ

 9.00م�ساء

مونبلييه

Max HD8

ني�س

 9.00م�ساء

كان

En HD12

تيم �أوملبيك

 9.00م�ساء

بوردو

FR HD7

كريستيانو رونالدو يحدد موعد

الصيف في اليابان

وهو دورة الألعاب الأوملبية يف عام .2020
ولن تكون هذه الزيارة هي الأول��ى لفريق
بر�شلونة �إلى طوكيو واليابان  ،حيث جاءت
الزيارة الأخرية عندما فاز النادي الكتلوين
بك�أ�س العامل للأندية  2015بفوز كبري
على ريفر باليت يف ا�ستاد يوكوهاما
الدويل.
و�ستقام مباراة بر�شلونة وت�شيل�سي
خالل هذا ال�صيف على ملعب �سايتاما
الذي افتتح يف عام  ،2001وهو خا�ص
بفريق �أوراوا ريد داميوندز الياباين،
وال��ذي لديه ق��درة ا�ستيعابية تقدر
بنحو  63.700متفرج.

بارما

 1.30ظهرا

ميالن

HD4

• جواو فيليكس

الرحيل عن يوفنتوس
ك�شفت تقارير �صحافية �أن الالعب
كري�ستيانو رونالدو يفكر يف الرحيل
�صفوف يوفنتو�س الإيطايل ب�سبب ما
حدث �أمام �أياك�س الهولندي.
وخرج فريق ال�سيدة العجوز ب�شكل
مفاجىء من دور الثمانية من دوري
�أبطال �أوروب��ا بعد خ�سارته على
ملعب �أليانز �ستاديوم بهدفني
مقابل ه��دف ،وه��و �سيناريو مل
يتوقعه حتى �أ�شد املت�شائمني.
و�سيكون لهذه اخل�سارة �آثار على
م�ستقبل نادي يوفنتو�س يف جمال
امل��ال والأع��م��ال بعد الإع�ل�ان عن
ت��راج��ع قيمة الأ���س��ه��م يف �سوق
ال��ت��ع��ام�لات امل��ال��ي��ة ،ورغبة
كري�ستيانو رونالدو يف البحث
عن ٍ
حتد �آخر.
وذك��������رت ���ص��ح��ي��ف��ة «ال
ريبوبليكا» الإيطالية �إن
ال�لاع��ب ال�برت��غ��ايل قرر
البقاء ملدة مو�سم �آخر
يف يوفنتو�س ،لكنه
قرر يغادر النادي يف
�صيف ع��ام 2020
يف ح��ال تكررت
م�س�ألة اخل��روج
من دوري �أبطال
�أوروبا.
وان�����ض��م كري�ستيانو

• كريستيانو رونالدو

رونالدو �إل��ى يوفنتو�س يف �سوق
االنتقاالت ال�صيفية املا�ضية قادم ًا
من ريال مدريد مقابل  100مليون

يورو ،بعد �أن حقق �إجنازات كثرية
مبا يف ذلك ثالث �ألقاب متتالية يف
دوري �أبطال �أوروبا.

كين أصغر العب يسجل

في  4مباريات متتالية بإيطاليا

دخل الإيطايل ال�صاعد موي�س كني
مهاجم ن��ادي يوفنتو�س تاريخ
ال���دوري الإي��ط��ايل بعدما �أ�صبح
�أ�صغر الع��ب ينجح يف الت�سجيل
خ�لال ارب���ع م��ب��اري��ات متتالية
يف البطولة حمطم ًا بذلك رقم
مواطنه ماريو بالوتيلي مهاجم
نادي �إنرت ميالن الإيطايل �سابق ًا
واوملبيك مر�سيليا الفرن�سي
حالي ًا.
وا�ستغل موي�س كني البالغ من
 19عام ًا و 44يوم ًا الفر�صة التي
ا لعمر
منحها له مدرب الفريق الإيطايل ما�سيميليانو �أليغري
ليت�ألق وي�سجل �أربعة �أهداف يف �أربع مباريات متتالية،
حيث �سجل هدفه الأول يف �شباك �إمبويل يف اجلولة
التا�سعة والع�رشين ،ثم �أحرز هدف ًا يف مرمى كالريي يف
اجلولة الثالثني ،ثم �سجل هدف ًا يف �شباك �أي �سي ميالن

يف اجلولة الواحدة والثالثني ،وثم �أحرز �أخري ًا هدفه
الرابع �أمام �سبال يف اجلولة الثانية والثالثني  ،لريفع
بذلك ر�صيده من الأهداف �إلى �ستة �أهداف خالل املو�سم
اجلاري.وكان ماريو بالوتيلي قد اكتفى ب�إحراز ثالثة
اهداف متتالية يف عام  2009عندما كان يبلغ من العمر
 19عام ًا �ضمن �صفوف نادي �إنرت ميالن الإيطايل وحتت
�إ�رشاف املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو.
ويعزز �إجناز موي�س ب�إحرازه �أربعة �أهداف على التوايل
من مكانته كمهاجم �صاعد يف ناديه ومنتخب بالده،
بعدما �أ�صبح مر�شح ًا ليكون اف�ضل ه��داف �إيطايل يف
غ�ضون املوا�سم املقبلة يف حال ا�ستفاد من تواجده مع
نادي يوفنتو�س واكت�سب اخلربة بتواجده مع مهاجمني
كبار مثل الربتغايل كري�ستيانو رونالدو.
ي�شار الى �أن حالة الت�ألق التي ظهر عليها موي�س قد
�ساهمت يف �سعي �إدارة يوفنتو�س �إلى االحتفاظ بخدماته
وجتديد عقده ل�سنوات �إ�ضافية بعدما اثبت علو كعبه يف
كافة املباريات التي لعبها مع «البيكانيوري».

