
وسائل اإلعالم اإليطالية:
رونالدو خذل يوڤنتوس

جماهير »يونايتد« 
تطالب برحيل بوغبا

الريال يفكر في إعارة بيل

زيدان: بنزمية أفضل »9« في العالم

رغم فوز نادي يوڤنتوس 
العجوز«  اإليطالي »الســيدة 
بلقب الــدوري احمللي التزال 
أصداء خروجه املبكر من بطولة 
دوري أبطــال أوروبا على يد 
الهولندي  أياكس أمســتردام 
تتــردد عبــر وســائل اإلعالم 
اإليطالية التي أشارت بأصابع 
االتهام لنجم الفريق، البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، وحملته 

مسؤولية ضياع اللقب.
واعتبرت وســائل اإلعالم 
اإليطاليــة أن رونالدو كان له 

دور كبيــر فــي خروج يوڤنتوس من منافســات دور الثمانية 
لبطولــة دوري أبطــال أوروبا، ومن أنصار هــذا الرأي املدرب 
اإليطالي ماركو تارديلي، الالعب السابق لنادي السيدة العجوز.

وقال تارديلي في تصريحات ملوقع »راي سبورت« الرياضي 
على االنترنت: »يوڤنتوس يحتاج إلى التركيز في إدارة الفريق، 
كريســتيانو رونالدو لعب أكثر مما يجب هذا العام، ولكن هو 

من يفرض هذا، كان بوسعه أن يقدم املزيد أمام أياكس«.
وأضاف: »أعتقد أن بعض الالعبني يقدمون أقل مما يستطيعون 
بجوار رونالدو، إنهم يعانون معه بدون أن يدركوا هذا، ديباال 

هو أحد هؤالء«.

كشــفت وســائل إعــالم 
إســبانية أن األسابيع القليلة 
املتبقية في عمر املوسم اجلاري 
ستكون على األرجح هي األيام 
األخيرة التي سيقضيها الالعب 
الفرنسي بول بوغبا بني صفوف 
نادي مان يونايتد اإلجنليزي.
وأشــارت صحيفة »أس« 
اإلسبانية إلى أن مان يونايتد 
قد ال ميانــع في رحيل بوغبا 
عن صفوفه وذلك بعدما ضاق 
ذرعا بتصرفات النجم الفرنسي 
والتي كان أبرزها رفضه حتية 

اجلماهير بعد ســقوط الفريق األحد برباعية 
نظيفة أمام ايڤرتون في الدوري اإلجنليزي.

من جانبه، انتقد غاري نيفل، الالعب 
الســابق ملــان يونايتد، التركيــز الزائد 
لبوغبــا وزمالئه في التواجد املســتمر 
على مواقع التواصل االجتماعي، حيث 
قال »ليســت هناك حاجة لقول أســماء، 
إنهم دائما موجودون مع وسائل اإلعالم 

ومواقع التواصل االجتماعي«.

كشــفت وســائل اإلعــالم 
اإلســبانية أمــس أن الالعــب 
الويلزي غاريث بيل بات يقضي 
أيامه األخيــرة مع نادي ريال 
مدريــد بعد أن نــال وابال من 
صافرات االســتهجان من قبل 
جماهير النادي خالل املباريات 
األخيرة التي لعبها فريقه على 
ملعبه، وكان آخرها مباراته أمام 
أتلتيك بلباو. وقالت صحيفة 
»مــاركا« اإلســبانية إن بيل، 
بعد ست سنوات من املستوى 
املتذبذب مع ريال مدريد بسبب 

اإلصابات املتالحقة التي تطارده، أخفق في أن يكون قائدا للفريق 
خلفا للبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رحل إلى يوڤنتوس 
الصيف املاضي. وأكدت الصحيفة أن بيل سيرحل ال محالة عن 
النادي امللكي مع نهاية املوســم احلالي وأن إدارة النادي امللكي 
قررت التخلص من الالعب الويلزي حتى لو عن طريق اإلعارة 
إذا لم تفلح في بيعه بثمن مناسب. وذكرت وسائل إعالمية في 
إسبانيا أن ريال مدريد يسعى إلى متديد عقود بعض من العبيه 
بنــاء على طلب من زيدان، ولكن ليس من ضمنهم جاريث بيل 
الذي أصبح التخلص منه هو الهدف األول إلدارة النادي اإلسباني 

بعد ظهوره بشكل باهت للغاية هذا املوسم.

وصف مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان مواطنه 
والعب فريقه كرمي بنزمية بأنه أفضل مهاجم في العالم بالقميص 
رقــم 9 بعد تألقه الكبير في الدوري اإلســباني »الليغا« مؤخرا 
وإحرازه العديد من األهداف. ومير بنزمية بفترة تألق كبيرة مع 
ريال مدريد هذه اآلونة، حيث صعد إلى املركز الثاني في ترتيب 
هدافي الليغا بـ 21 هدفا بعد جنم برشلونة األرجنتيني ليونيل 
ميسي متصدر الهدافني. وقال زيدان: »جميع الالعبني يعرفون 
كيف هو كرمي وما ميكن أن يقدمه للفريق، ما يفعله على املستوى 
التهديفي أمر مذهل في احلقيقة، أنا سعيد من أجله، يتحلى بثقة 
في نفسه«. وأضاف: »ما يقوم به كرمي ال يفاجئني، ال أعرف إذا 
كان أفضل رقم 9 في العالم، ولكنه هنا منذ 10 سنوات ويفصله 
هدفان عن أفضل رقم له، بالنسبة لي هو األفضل، ولكن ميكن 

ألي شخص أن يقول رأيه«.

أعلن مدرب بوروســيا دورمتوند لوســيان فافر عن إصابة 
ماريوس فولف، املدافع األمين للفريق، في كاحله خالل مباراة 
الفريق أمام فرايبورغ والتي انتهت بفوز دورمتوند بأربعة أهداف 
نظيفة. وأضاف فافر أنه اليزال من غير الواضح ما إذا كان فولف 
سيتغيب عن املشاركة مع الفريق وألي مدة، وقال 
املدرب السويســري »لقــد اضطر للخروج ولم 
يتمكن من املواصلة بعد أن التوى كاحله، ونأمل 
أال يكون األمر سيئا«. وتابع فافر أن من املنتظر 
أن يجري فولف فحصا بالرنني املغناطيسي 
غــدا االثنني أو بعد غد الثالثاء. كان فولف 
قد سقط على األرض أثناء إحدى الهجمات، 
وبدون تدخل من العبي الفريق اخلصم، وظل 
مســتلقيا على األرض خلف مرماه وهو يشعر 

باأللم حتى خرج في الدقيقة 71 من املباراة.
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اليبزيغ يواجه هامبورغ 
في نصف نهائي كأس أملانيا

يلتقي هامبورغ، الذي يلعب حاليا في الدرجة الثانية، مع ضيفه اليبزيغ ثالث البوندسليغا 
ووصيف بطل املوسم قبل املاضي في الدور نصف النهائي ملسابقة كأس أملانيا.

ويسعى هامبورغ الى بلوغ النهائي األول منذ عام 1987 عندما توج بلقبه الثالث األخير )بعد 
عامي 196٣ و1976، علما بأنه خســر نهائي 1956 و1967 و1974(، فيما يخوض اليبزيغ نصف 

النهائي للمرة األولى في تاريخه املمتد لعشرة أعوام فقط.
وضمن اليبزيغ بطاقته لدوري أبطال أوروبا املوسم املقبل بفوزه على بوروسيا مونشنغالدباخ 

السبت املاضي، وهو يتطلع إلى تتويج موسمه الرائع ببلوغ املباراة النهائية للكأس.
وقال مدربه رالف رانغنيك الفائز بلقب املســابقة مع شــالكه عام 2011: »كل شخص في 
النادي يتلهف لبلوغ املباراة النهائية«، مضيفا »ســنبذل كل ما في وســعنا في هامبورغ 

يوم الثالثاء«.
ويسير هامبورغ بخطى ثابتة نحو العودة إلى البوندسليغا حيث يحتل املركز الثاني 

في الدرجة الثانية برصيد 5٣ نقطة بفارق 6 نقاط خلف كولن املتصدر قبل 4 مراحل 
من نهاية املوسم، وبفارق نقطتني أمام بادربورن الثالث والذي يخوض مباراتني 

الدرجة فاصلتــني ضد صاحب املركز الســادس عشــر في دوري 
األولى، فيما لو استمر الترتيب على حاله حتى النهاية.

لكن هامبورغ لم يذق طعم الفوز في مبارياته 
اخلمس األخيرة في الدوري، حيث مني بخسارتني 

وتعادل ٣ مرات.
ويواجه هامبورغ كذلك خطرا من قبل يونيون 

برلني الرابع )50 نقطة( وهايدنهامي )49(.

ثالثية ملبابي وعودة نيمار 
في ليلة االحتفال بالتتويج

احتفل باريس سان جرمان باللقب، الذي احتفظ به قبل 
أن يلعب، بثالثية لنجمه الشاب كيليان مبابي في مرمى 
وصيفــه موناكو ٣-1 في ختام املرحلة الثالثة والثالثني 

من الدوري الفرنسي.
وتوج سان جرمان للمرة السادسة باللقب في املواسم 

السبعة األخيرة )فاز موناكو به عام 2017(.
ووضع املدرب األملاني توخل املهاجمني البرازيلي نيمار 
واألوروغوياني إدينسون كاڤاني املصابني واملبتعدين عن 
املالعب منذ فترة طويلة، على ورقة املباراة ضمن قائمة 
الالعبني االحتياطيني وذلك قبل 6 أيام من املباراة النهائية 
لكأس فرنسا ضد رين، ثم أشرك البرازيلي طوال الشوط 

الثاني، واألوروغوياني في آخر 17 دقيقة منه.
وبتعادله السلبي، أهدى ليل صاحب 65 نقطة اللقب 
الثامن لســان جرمان في تاريخه ألنه أصبح يتأخر عنه 
بفارق 16 نقطة قبل خمس مراحل من نهاية البطولة )15 
نقطــة ممكنة(، لكن هذا الفــارق ارتفع الى 19 نقطة بعد 

فوز فريق العاصمة على موناكو.
وكان نيمار )27 عاما( الذي أصيب بكسر في مشط قدمه 
اليمنــى في 2٣ يناير، عاود التدريب اجلماعي مع زمالئه 
قبــل 10 أيــام، ويأمل ناديه في أن يكــون جاهزا خلوض 
نهائي مســابقة كأس فرنسا، فيما تنتظره البرازيل التي 
تستعد الستضافة كوبا أميركا من 14 يونيو الى 7 يوليو.

وفي الشوط الثاني، زج توخل باملهاحم البرازيلي الذي 
أكد والده مؤخرا بقاءه مع فريق العاصمة الفرنسية الذي 
انتقل اليه عام 2017 في صفقة أغلى العب في العالم )222 
مليون قادما من برشلونة اإلسباني(، في وقت تشير فيه 
التقارير الصحافية الى احتمال انتقاله الى نادي ريال مدريد 
اإلسباني بعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان لتدريبه.

سجل مبابي أهدافه الهاتريك في الدقائق 15 و٣8 و55، 
رافعــا رصيده الى ٣0 هدفا فــي البطولة معززا صدارته 
لترتيــب الهدافني بفارق 11 هدفا عن هــداف ليل العاجي 

نيكوال بيبي.

دورمتوند يفقد فولف لإلصابة

برشلونة أمام فرصة أولى لالحتفاظ باللقب
ميلك برشلونة فرصة أولى للتتويج بلقب 
بطل الدوري اإلسباني لكرة القدم للموسم الثاني 
تواليا قبل أربع مراحل من نهاية البطولة، في 
حال فــوزه على مضيفــه ديبورتيفو أالفيس 
وخسارة مطارده أتلتيكو مدريد غدا األربعاء 
أمام ضيفه ڤالنسيا في املرحلة الرابعة والثالثني.

وعلى غرار عامي 2009 و2015، يحلم برشلونة 
بقيادة املدرب إرنستو فالفيردي بإحراز الثالثية 
حتــى بداية يونيو، أولها لقــب الدوري حيث 
يتقــدم برصيد 77 نقطة علــى أتلتيكو مدريد 

بتسع نقاط قبل املراحل اخلمس األخيرة.
وبعملية حسابية بسيطة، يحتاج العمالق 
الكتالوني الى الفوز على أالفيس الثامن )46(، 
وخسارة فريق العاصمة أمام ڤالنسيا اخلامس 
)52 نقطة( ليرفع الفارق الى 12 ويحسم الصراع 
مع أتلتيكو بفارق املواجهات املباشرة حتى في 
حال خسارته جميع مبارياته األخيرة )تعادال 
1-1 في مدريد وفاز برشلونة على أرضه 0-2(.
نظريــا، تبدو مهمة برشــلونة أســهل ألن 
أالفيــس فقــد الدوافــع املثالية بعــد أن خرج 
تقريبا من املنافســة على البطاقات األوروبية 
حيث تتأهل الفرق األربعة األولى مباشرة الى 
مسابقة دوري األبطال، واخلامس الى الدوري 

األوروبي )»يوروبا ليغ«(، فيما يشارك السادس 
في األدوار التمهيدية للمسابقة الثانية.

ويتخلــف أالفيس بفــارق ثماني نقاط عن 
خيتافي الرابع حاليا، وســت نقاط عن كل من 
ڤالنسيا وإشبيلية اخلامس والسادس، وبهذا 
تكون قد تالشت آماله بالتعويض في املباريات 
األربع األخيرة بعد استضافته غدا لبرشلونة، 
علما بأن واحدة منها ستكون على أرض ڤالنسيا.
وإذا لــم يتحقق حلم رجــال فالفيردي في 
املرحلة ٣4 بالتتويج للمرة الثامنة في آخر 11 
موسما، فإن ذلك لن يتأخر كثيرا وسيكون في 
املرحلــة الالحقة بفوزهم على أالفيس أوال ثم 
على ليفانتي السبت بغض النظر عن النتائج 

األخرى في هاتني املرحلتني.
ومهما يكن السيناريو، ستكون هذه املرحلة 
أول محاولة للفريق الكتالوني على طريق إحراز 
الثالثية وضمان القدرة على التركيز الحقا على 
املواجهــة ذهابا وإيابا مع ليڤربول اإلجنليزي 
في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في األول 
والســابع من مايو، ثم لقاء ڤالنسيا في نهائي 

الكأس احمللية في 25 منه.
ويلعب اليوم أيضا هويسكا مع إيبار، بلد 

الوليد مع جيرونا.

يســعى توتنهام لتضميد جراح خسارته في املرحلة 
املاضية عندما يستضيف برايتون اليوم في املرحلة 

٣6 من الدوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم.
وكان توتنهام قد خســر في املرحلة املاضية 
أمام مان سيتي بهدف وحيد سجله فيل فودين 

في الدقيقة اخلامسة.
وســيكون »الســبيرز« مطالبــا بالفــوز 
خصوصا أن مباراته ستكون على ملعبه 
وأمام خصم يحتل املركز السابع 

عشر برصيد ٣4 نقطة.
ورغم تذيل بيرنلي إال أن 
على توتنهام احلذر ألن ضيفه 
يبحث عــن حتقيــق نتيجة 

مع باقي األندية املهددة بالهبوط صراعــه إيجابية يبقي فيها 
للدرجة األولى.

وكان توتنهام قد حسم مباراة الذهاب 2-1 بصعوبة بهدف 
سجله األرجنتيني ايريك الميال في الدقيقة 76.

وفي ظل انحسار الصراع على اللقب بني ليڤربول املتصدر 
بـ88 نقطة ومان ســيتي الوصيف بـ86، يشتعل الصراع على 

املقعدين املؤهلني لدوري األبطال املوسم املقبل.
ويحتل توتنهــام املركز الثالث بـ67 نقطة، بينما جتمد 
رصيــد أرســنال عند 66 نقطــة في املركــز الرابع بفارق 
األهداف أمام جاره اللندني تشلســي بعد خســارته في 
املرحلة املاضية أمام كريستال باالس ٣-2، بينما يقبع 
مــان يونايتد في املركز الســادس 64 نقطة بعد تعثره 

أمام مضيفه ايڤرتون 0-4.
وأكد مدرب توتنهام األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو أن مصير 

فريقه بيده لضمان مركز مؤهل للمسابقة األوروبية.
وقال بوكيتينو: »نحن في سباق على املراكز املؤهلة لدوري أبطال 
أوروبا واليزال مصيرنا في أيدينا ونســتطيع الفوز في املباريات 
املقبلة واالستمرار في القتال واملباريات الثالث املقبلة حاسمة«.

وأرجع املدرب ســبب حدوث تغييرات في التشكيل إلى إراحة 
العناصــر املهمة، موضحا أن حارس فريقه هوغو لوريس يعاني 

من إصابة بسيطة وفضل عدم املخاطرة به.
واختتم: »األمر ال يتعلق دائما باألحقية، أحيانا نقدم مباريات 
جيدة وال نفوز، لذلك علينا التركيز على الفوز في املباريات املتبقية 

حتى نهاية املوسم«.

التعثر ممنوع على توتنهام أمام برايتون

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إجنلترا )مباراتان مؤجلتان(

9:45beIN SPORT HD1واتفورد - ساوثمبتون
9:45beIN SPORT HD2توتنهام - برايتون

اسبانيا )املرحلة الـ 34(
8:٣0beIN SPORT HD5هويسكا - إيبار

10:٣0beIN SPORT HD٣أالڤيس - برشلونة

كأس أملانيا )نصف النهائي(
9:45SPORT TV2هامبورغ - اليبزيغ


