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مباريات اليوم

بعد تتويج البرشا وضمان تأهل الريال واألتليتي

بطاقة «التشامبيونزليغ» األخيرة تشعل الليغا اليوم

بعد ان توج بر�شلونة بطال للدوري
الإ�سباين ،و�ضمن كل من �أتلتيكو
مدريد وريال مدريد احتالل املركزين
الثاين والثالث ،يرتكز ال�رصاع على
انتزاع البطاقة الأخرية امل�ؤهلة الى
دوري �أبطال �أوروبا املو�سم املقبل
يف اجل���والت ال��ث�لاث املتبقية من
الدوري املحلي.
ويحتل خيتايف املركز الرابع بر�صيد
 55نقطة بفارق املواجهات املبا�رشة
عن �إ�شبيلية و 3نقاط عن فالن�سيا و5
نقاط عن �أتلتيكو بلباو ال�ساد�س.
يذكر ان املرحلة ال�سابقة �شهدت
خ�سارة الفرق االرب��ع��ة .و�إذا كان
�إ�شبيلية وفالن�سيا �سبق لهما
امل�شاركة يف امل�سابقة القارية
الأهم ،فان خيتايف يحلم بامل�شاركة
فيها للمرة الأولى يف تاريخه.
ويف املرحلة ال�ساد�سة والثالثني،
يحل بر�شلونة اليوم ال��ذي اقرتب
من حتقيق حلم الثالثية �ضيفا على
�سلتا فيغو يف مباراة �سيلج�أ فيها
م��درب��ه �أرن�ستو فالفرييدي اغلب

الظن الى اراح��ة �أب��رز جنوم ال�صف
الأول ا�ستعدادا ملواجهة ليفربول
يف اياب ن�صف نهائي دوري �أبطال
�أوروبا الثالثاء املقبل بعد ان تقدم
عليه بثالثية نظيفة ذهابا على ملعب
كامب نو بف�ضل ثنائية رائعة لنجمه
الأرجنتيني ليونيل مي�سي ليخطو
خطوة كبرية نحو بلوغ املباراة
النهائية للمرة االول���ى منذ عام
.2015
وي�سعى الرب�شا الى حتقيق الثالثية
«ال��دوري املحلي والك�أ�س ودوري
�أبطال اوروبا» للمرة الثالثة يف مدى
� 10سنوات بعد عامي  2009بقيادة
املدرب بيب غوارديوال ،وعام 2015
بقيادة لوي�س �أنريكي.
وبلغ بر�شلونة امل��ب��اراة النهائية
مل�سابقة ال��ك ��أ���س حيث �سيلتقي
فالن�سيا يف النهائي �آواخ��ر ال�شهر
احل���ايل،ويف املباريات االخ��رى،
يلتقي ليفانتي مع راي��و فايكانو،
�إ�سبانيول مع �أتلتيكو مدريد� ،أالفي�س
مع ريال �سو�سييداد.
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• احتفاالت برشلونة مستمرة

ديل بوسكي :حاولت إقناع ميسي باللعب «للماتاور»
حتدث في�سنتي ديل بو�سكي مدرب منتخب �إ�سبانيا ال�سابق
عن املحاوالت التي قام بها االحتاد الإ�سباين لكرة القدم
من �أجل �إقناع الالعب ليونيل مي�سي جنم بر�شلونة باللعب
مع املاتادور.
واع�ترف امل��درب الفائز بلقب ك�أ�س العامل � 2010إن
املحاوالت التي كانت تهدف لو�ضع ليونيل مي�سي يف
�صفوف منتخب �إ�سبانيا باءت جميعها بالف�شل الذريع،
وذلك ب�سبب ارتباطه ال�شديد مع منتخب الأرجنتني.
وقال ديل بو�سكي يف مقابلة مع حمطة « »CTالإذاعية
الأرجنتينية« :لقد بذل احتاد كرة القدم يف �إ�سبانيا كل ما
بو�سعه جلعل مي�سي يرتدي قمي�ص �إ�سبانيا ،يف احلقيقة
تدريب مثل هذا الالعب كان �سي�صبح حلم ًا».
وحول الأ�سباب التي �أدت لعدم ارتداء مي�سي قمي�ص الروخا
�أجاب« :مبجرد �أن بد�أ مي�سي بالظهور يف قطاع ال�شباب يف
بر�شلونة ،فقد حترك االحتاد الإ�سباين وبذل كل جهد ممكن
لإقناعه باللعب معه ،لكنه مل ينجح».
وتابع بقوله« :ليونيل مي�سي رف�ض اللعب مع منتخب
�إ�سبانيا ،لقد قال ال وال�سبب �أنه يهتم باللعب مع منتخب
الأرجنتني ،الأمر كان �سيكون رائع ًا لو حدث ذلك ،مي�سي
هو مي�سي ،هناك العب واحد فقط».
ورد ًا على �س�ؤال حول عدم ح�صول مي�سي على لقب ك�أ�س
العامل خالل م�شواره االحرتايف ،و�أو�ضح ديل بو�سكي »:ال
�أعتقد �أن ك�أ�س العامل هو ما يحتاجه مي�سي كثري ًا ،على �أي
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البرغوث يبعث برسالة دعم «للقديس» كاسياس

• ديل بوسكي مع ميسي في مناسبة سابقة

الدوري االنكليزي

حال هذا اللقب ال ينتق�ص من عظمة ليو».
ويف �سياق �آخر بعث مي�سي ر�سالة دعم اليكر كا�سيا�س
�أ�سطورة ريال مدريد وحار�س بورتو بعد الفوز الذي حققه
فريقه على ليفربول بثالثية نظيفة يف ذهاب ن�صف نهائي
بطولة دوري �أبطال �أوروبا.
وت�ألق مي�سي يف املباراة ب�شكل ملفت ،و�أح��رز هدفني
ح�سما الأمور بن�سبة كبرية مل�صلحة بر�شلونة ،كما و�صل
�إلى الهدف رقم  600يف م�سريته مع النادي الكتالوين.
و�أعرب مي�سي عن �سعادته بالفوز ال�ساحق عرب ح�سابه
الر�سمي على �إن�ستغرام ،وت�ضمن بيانه يف النهاية ر�سالة
دعم اليكر كا�سيا�س الذي تعر�ض لنوبة قلبية ودخل على
�أثرها �إلى امل�ست�شفى لإجراء عملية ق�سطرة طارئة.
وكتب مي�سي على �إن�ستغرام�« :أنا �سعيد بالنتيجة لكن ما زال
يتعني علينا الذهاب �إلى �أنفيلد� ،إنه ملعب �صعب للغاية،
حيث �سنواجه ليفربول ،وهو فريق رائ��ع ،لقد جاءت
اللحظة الأهم يف املو�سم ،ويجب علينا �أن نكون متحدين
�أكرث من �أي وقت م�ضى».وتابع مي�سي بيانه غري الر�سمي:
«يف النهاية� ،أود �أن �أغتنم هذه الفر�صة لإر�سال عناق كبري
�إلى ايكر كا�سيا�س� ،أمتنى له ال�شفاء القريب».
يذكر �أن مي�سي واجه كا�سيا�س يف العديد من املباريات
عندما كان الأخري يلعب يف �صفوف ريال مدريد ،وكان
هناك عالقة احرتام بينهما على عك�س ما هو �سائد بني
العبي الغرميني.
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لوكا توني :يوفنتوس أو روما الوجهة المقبلة لغوارديوال

• نيمار
داسيلفا

�أكد املهاجم الإيطايل ال�سابق لوكا توين ب�أنه واثق من انتقال املدرب الإ�سباين بيب غوارديوال للعمل يف
الدوري الإيطايل بعد انتهاء جتربته مع نادي مان�ش�سرت �سيتي الإنكليزي.
لدي �شك ب�أن غوارديوال �سيخو�ض
و�أو�ضح توين يف ت�رصيح ل�صحيفة «توتو �سبورت» الإيطالية قائ ًال« :ال يوجد ّ
جتربة جديدة يف �إيطاليا ،بعدما عمل يف بقية الدوريات الأوروبية الكربى� ،إذ مل َ
يبق له �سوى العمل يف
الدوري الإيطايل».
وتابع« :لقد �أخربين غوارديوال عندما كان ي�رشف على تدريب بايرن ميونيخ ،ب�أنه يود العمل يف
�إنكلرتا و�إيطاليا».
وذهب توين �إلى ابعد من ذلك يف حتديد الفريق الذي
�سيتولى غوارديوال الإ�رشاف على تدريبه ،حيث
ق��ال�« :أتوقع ان ي��درب ن��ادي روم��ا لأن��ه لعب
يف �صفوفه �سابق ًا �أو �سيتولى اجلهاز الفني
بنادي يوفنتو�س باعتباره النادي الأف�ضل
والأقوى يف �إيطاليا حالي ًا».
وت��ع��زز ت����صري��ح��ات ل��وك��ا ت���وين من
احتمالية انتقال غوارديوال لإيطاليا
بعدما �أمت مو�سمه الثالث يف �إنكلرتا،
وهي الت�رصيحات التي �أكدتها و�سائل
الإع��ل�ام ،بعدما ك�شفت ب����أن الفني
الإ�سباين مر�شح بقوة لتدريب يوفنتو�س
بداية من ال�صيف القادم ليحل حمل املدرب
احلايل الإيطايل ما�سيميلينو �أليغري ،خا�صة ان
املدرب الإ�سباين والنادي الإيطايل حتدوهما نف�س الرغبة والتحدي ،بالفوز
بلقب دوري �أبطال �أوروبا الذي ا�ستع�صى عليهما يف ال�سنوات الأخرية.ومما
يعزز من هذه الفر�ضية ،ب�أن �شخ�صية غوارديوال جتعله ال يقبل اال�ستمرار مع
نف�س النادي لفرتة طويلة تتجاوز الثالثة موا�سم ،حيث يف�ضل تغيري الأجواء
ٍ
وحتد جديد مثلما حدث يف نادي بر�شلونة
للح�صول على حافز معنوي
الإ�سباين عندما رف�ض كافة العرو�ض للبقاء بعد جتربة امتدت لأربعة موا�سم،
ثم كرر نف�س ال�سيناريو مع نادي بايرن ميونيخ الأملاين يف عامه الثالث ،لذلك ال
ي�ستبعد ان يفعلها جمدد ًا يف مان�ش�سرت �سيتي.

بند سري يسمح لنيمار بالرحيل
عن باريس بـ 170مليون ًا
�ضمن املهاجم الربازيلي نيمار دا �سيلفا،
فر�صة الرحيل عن ن��ادي باري�س �سان
جريمان الفرن�سي ،يف ظل تقارير تفيد
برغبته يف العودة �إل��ى تغيري الأج��واء
والبحث عن جتارب جديدة.
وان�ضم نيمار �إل��ى �صفوف باري�س �سان
جريمان ،يف ال�صيف قبل املا�ضي ،قادم ًا
من بر�شلونة مقابل  222مليون يورو يف
�صفقة قيا�سية.
وذك��رت �صحيفة «موندو ديبورتيفو»
الإ�سبانية� ،أن هناك بند ًا �رسي ًا يف
عقد الدويل الربازيلي ،ي�ضمن
له الرحيل بعد املو�سم الثالث
مببلغ  170مليون يورو.
وف�شل نيمار يف قيادة فريقه
للتتويج بلقب دوري �أبطال
�أوروبا ،ب�سبب �إ�صاباته املتكررة يف
�أوقات احل�سم ،وهو ما يجعل النادي
الباري�س منفتح ًا على بيعه ب�سعر
مرتفع.ويف �سياق مت�صل ك�شف برنامج

�إ�سباين ب�أن نيمار �أبدى رغبته اجلادة يف
ترك «البي ا�س جي» واالنتقال �إلى �صفوف
نادي ريال مدريد الإ�سباين خالل االنتقاالت
ال�صيفية املقبلة.
وك�شف الربنامج الإذاعي «الت�شريينغيتو»
ال�شهري ب���أن نيمار �أر���س��ل �إل��ى مواطنه
مار�سيلو مدافع املريينغي ر�سالة ن�صية
م��ن هاتفه املحمول ،ع�بر خاللها عن
رغبته يف االنتقال للعا�صمة الإ�سبانية،
وهي الر�سالة التي اطلع على فحواها عدد
من العبي الفريق املدريدي.
وا�ضافت م�صادر الربنامج ب�أن نيمار اختار
�إب�لاغ مار�سيلو برغبته يف االنتقال �إلى
النادي امللكي بالنظر للعالقة القوية التي
تربطهما ،نظر ًا لتواجدهما مع ًا يف �صفوف
املنتخب الربازيلي ،بالإ�ضافة لأنه يعترب
القائد الثاين لفريق ري��ال مدريد «بعد
امل��داف��ع الإ�سباين �سريجيو رامو�س»،
وهو ما يخوله ليكون حلقة الو�صل بني
الطرفني.

• بيب غوارديوال

• تشافي حامال درع الدوري القطري

�أعلن قائد بر�شلونة ال�سابق والعب ال�سد القطري احل��ايل ،ت�شايف
هرينانديز ،اعتزاله لكرة القدم ر�سم ًيا.ق�ضى الالعب الإ�سباين البالغ
عاما �أيامه الأخرية يف كرة القدم يف ال�سد القطري ،والذي
من العمر ً 39
ان�ضم �إليه عام  2015بعد مغادرته نادي حياته ،بر�شلونة.وقال ت�شايف:
«هذا هو مو�سمي الأخري كالعب ،لكنني �أتطلع لر�ؤية ما يخبئه امل�ستقبل يل
كمدرب».
ينظر ت�شايف بالفعل �إلى م�ستقبله على مقاعد البدالء و�أو�ضح« :فل�سفتي كمدرب
تعك�س الأ�سلوب الذي طورناه ل�سنوات عديدة حتت ت�أثري يوهان كرويف وال
ما�سيا البار�شا ،وهذا له �أق�صى درجات الأ�س�س يف لعب كرة القدم».و�أ�ضاف:
«�أحب �أن �أرى الفرق ت�أخذ زمام املبادرة يف هذا املجال ،وتهاجم وتعود �إلى
جميعا منذ �أيام طفولتنا ،اال�ستحواذ على كرة القدم».
جوهر ما نحب
ً
مع بر�شلونة ،فاز ت�شايف بثمانية �ألقاب يف الدوري وثالثة بدوري �أبطال
�أوروبا ،من بني العديد من الألقاب الأخرى ،ب�صفته العب دولي ًا للمنتخب
الإ�سباين ،و�أ�ضاف �إلى �سجله املثري للإعجاب ك�أ�س العامل « »2010وك�أ�سني
�أوروبيتني « 2008و .»2012

البايرن ودورتموند يسعيان الستعادة
التوازن أمام هانوفر وبريمن

يلتقي بايرن ميونيخ مع هانوفر،
بينما يواجه بورو�سيا دورمتوند
اختبارا خادعا �أمام فريدر برمين
ال��ي��وم ،حيث ي�سعى الفريقان
املتناف�سان على لقب ال���دوري
الأمل��اين ال�ستعادة توازنهما بعد
تراجعهما يف اجلولة املا�ضية.
وت�شهد مناف�سات املرحلة  32من
الدوري �أي�ضا� ،رصاعا كبريا على
�آخر املراكز امل�ؤهلة لدوري �أبطال
�أوروبا ،واملراكز امل�ؤهلة للدوري
الأوروب��ي ،بالإ�ضافة �إلى معركة
الهروب من الهبوط.
ويت�صدر البايرن قمة الرتتيب
بفارق نقطتني �أم��ام دورمتوند،
مع تبقي ثالث مباريات على نهاية
الدوري ،وذلك ،بعما ف�شل البافاري
يف ا�ستغالل خ�سارة دورمتوند �أمام
�شالكه  ،4 - 2حيث �سقط الفريق
يف فخ التعادل  1-1مع نورنربج
�صاحب املركز قبل الأخري.

وكان دورمتوند يرتنح يف البداية،
بعد الهزمية �أمام �شالكه ،ولكنه
ح�صل على ��شري��ان ح��ي��اة جديد
بعدما ف�شل ب��اي��رن يف ال��ف��وز يف
اليوم التايل.
وي��واج��ه دورمت��ون��د حاليا رحلة
�صعبة �إلى برمين ،كما يحل �ضيفا
على بورو�سيا مون�شنجالدباخ يف
اجلولة الأخ�يرة -ويحتاج برمين
ومون�شنغالدباخ نقاط املباراة كاملة
يف م�ساعيهما للم�شاركة الأوروبية
يف املو�سم املقبل،ويغيب عن
دورمتوند يف املباراتني املقبلتني
قائد الفريق ماركو روي�س ،بعد
طرده �أمام �شالكه.
يف املقابل ،يعد بايرن ميونخ هو
املر�شح الأبرز للفوز على هانوفر
ولكن بعد ذل��ك �سيتعني عليه �أن
يواجه م�ضيفه اليبزيغ� ،صاحب
امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ،وال���ذي �أي�ضا
�سيواجهه يوم  25مايو يف نهائي

ال��ك ��أ���س ،ويف اجل��ول��ة الأخ�ي�رة
�سي�ست�ضيف بايرن فريق �آينرتاخت
فرانكفورت ،ال��ذي يحتل حاليا
املركز الرابع ويهدف للحفاظ على
املركز الأخ�ير امل�ؤهل للعب يف
دوري �أبطال �أوروبا.
وتتناف�س �ستة فرق وهي فرانكفورت،
ومون�شنغالدباخ ،وباير ليفركوزن
وهوفنهامي وفولف�سبورغ وبرمين
على امل��راك��ز الأرب��ع��ة املتبقية
التي ت��ؤه��ل �أ�صحابها للعب يف
�أوروبا ،مركز ي�ؤهل للعب يف دوري
الأبطال ،وثالثة مراكز ت�ؤهل للعب
يف الدوري الأوروبي
ويف اجل��زء ال�سفلي من ال��دوري،
كان الفوز على دورمتوند ،يعني �أن
�شالكه �أ�صبح �آمنا من الهبوط ب�شكل
كبري حيث تبعده �ست نقاط عن
�شتوتغارت� ،صاحب الركز ال�ساد�س
ع�رش ،الذي يخو�ض �صاحبه دورا
فا�صال للبقاء البوند�سليغا.

