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برشلونة املرهق يتخطى بلد الوليد.. و«الريال» في غرناطة
واصل برشلونة ضغطه 
علــى ريــال مدريــد وقلص 
الفارق عنه مؤقتا الى نقطة 
واحدة بفوزه الصعب على 
مضيفــه بلد الوليد ١-٠ في 
السادسة والثالثني  املرحلة 
مــن بطولــة إســبانيا لكرة 
القدم، ورفع برشلونة رصيده 
الى ٧٩ نقطة مقابل ٨٠ لريال 
مدريــد الذي يلتقي غرناطة 

اليوم ضمن ذات املرحلة.
وتعنــي هــذه النتيجــة 
ان ريال مدريد ال يســتطيع 
حســم اللقب ضد غرناطة، 
لكن في حال فوزه على األخير 
يســتطيع حســم البطولــة 
خالل مباراته على ارضه مع 
ڤياريال اخلميس املقبل بغض 
النظر عن نتيجة برشلونة، 
مبعنى آخــر، يحتاج فريق 
العاصمــة االســبانية الى ٥ 
نقــاط مــن مبارياته الثالث 
األخيــرة للتتويــج باللقب 
للمرة االولى منذ عام ٢٠١٧.
ومرة جديدة لم يكن أداء 
برشلونة مقنعا وبدا جنمه 
االرجنتيني ليونيل ميسي 
متعبا، علما بأنه لم يسجل 
سوى هدف واحد في سبع 
مباريــات منــذ اســتئناف 
الــدوري منتصــف يونيو 
املاضي وجاء من ركلة جزاء 
في مرمى اتلتيكو مدريد رافعا 

ولو جنحنا في حسم املباراة 
في وقت اكبر، حلصلنا على 
فرصة إدخال العبني آخرين 

كي يتنفس األساسيون».
وبعــد فتــرة جس نبض 
بــني الفريقني، تبادل الظهير 
البرتغالي نلســون  األميــن 
ســيميدو الكرة مع ميســي 
على اجلبهة اليمنى، قبل أن 
ميرر األخير كرة عرضية داخل 
املنطقة سددها العب الوسط 
فيدال عكسية زاحفة مفتتحا 

التسجيل (١٥).
وهي التمريرة العشرون 
احلاسمة مليسي في الدوري 

ريال بيتيس الثالث عشــر 
بهدف سجله دييغو كوستا 
مبساعدة من تقنية الڤيديو، 
بعد شكوك حول ملسه الكرة 
بيــده أثناء تســديدها نحو 
املرمــى (٧٤)، ولعب فريق 
املــدرب األرجنتيني دييغو 
سيميوني بعشرة العبني منذ 
الدقيقة ٥٧ بعد طرد ماريو 
هرموسو، وابتعد اتلتيكو في 

املركز الثالث مؤقتا.
مــن جهة اخــرى، تغلب 
مســتضيفه  علــى  إيبــار 
إسبانيول ٢-٠ في املواجهة 
التي جمعتهمــا على ملعب 

األخيــر امــس، ليرفع 
إلــى  الفائــز رصيــده 

٣٩ نقطــة ويتقدم خطوة 
واحدة فــي ســلم الترتيب 
ليتموضع في املركز اخلامس 
عشــر مبتعــدا عــن منطقة 
اخلطر، فيما بقي اخلاســر 
إلــى دوري  الهابطــني  أول 
الدرجة الثانية االسباني على 
رصيده السابق (٢٤ نقطة)، 
وسجل هدفي إيبار ادواردو 
اكسبوزيتو (٢٥) من ركلة 

جزاء و(٣٦).
٣ مباريات اليوم

يســعى املتصــدر ريــال 
مدريد (٨٠ نقطة) إلى االقتراب 
أكثر من لقب «الليغا» عندما 
يحل ضيفــا علــى غرناطة 
الثامن (٥٠ نقطة)، ولن تكون 
مهمة النادي امللكي سهلة في 
الفوز، في ظل ضغط املباريات 
املستمر للدوري االسباني، 
كمــا يســتضيف االفيــس 
الســابع عشــر (٣٥ نقطة) 
نظيره خيتافي السادس (٥٣ 
نقطة) في مواجهة متيل كفتها 
نحو الثاني، فيما ســتكون 
آخر مواجهات «الليغا» اليوم 
عندما يحل ريال سوسيداد 
(٥١ نقطة) ضيفا على ڤياريال 
اخلامــس (٥٧ نقطــة) فــي 

مباراة صعبة.

هذا املوسم، فبات أول العب 
يصل الى هذا الرقم في موسم 
واحــد منــذ زميله الســابق 
تشافي مدرب السد القطري 
حاليا موســم ٢٠٠٨-٢٠٠٩، 
كمــا بــات بعد هــذا االجناز، 
أول العــب يســجل ٢٠ هدفا 
و٢٠ متريــرة حاســمة فــي 
موســم واحد فــي البطوالت 
الكبرى  األوروبية اخلمــس 
منــذ ان فعل ذلك الفرنســي 
تييــري هنري فــي صفوف 
ارسنال موسم ٢٠٠٢-٢٠٠٣. 
واستعاد اتلتيكو مدريد نغمة 
الفــوز على حســاب ضيفه 

أتلتيكو يبتعد ثالثًا بتغلبه على بيتيس بهدف.. و إيبار يسقط إسبانيول بهدفني

رصيــده إلــى ٧٠٠ هدف في 
مسيرته.

وشــرح مدرب برشلونة 
كيكي سيتني مجريات اللقاء 
«هــذا التراجــع في الشــوط 
الثاني ليس كرويا، إمنا إرهاق 
حقيقي، لعبنا قبل اقل من ٧٢ 
ســاعة، كان اجلو حارا جدا، 
واألرضيــة جفــت بســرعة، 
ولم يحظ الالعبون بنضارة 
ضرورية خلوض مباراة قوية 
حتى نهايتهــا»، مضيفا: لقد 
خضنا مباريــات كثيرة، مع 
الكثير من التعب، وميســي 
يجب ان يرتاح دون أي شك، 

ثنائي توتنهام أهداف «البرسا»غريزمان يغيب لثالثة أسابيع
يتوقع أن يغيب أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة 
بطل دوري الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم عن 
آخر جولتني من موسم البطولة احلالي بعد تعرضه 
إلصابة في الفخذ خالل فوز النادي الكتالوني ١-٠ 
على بلد الوليد، واستبدل غريزمان 
بني شوطي املباراة، وقال برشلونة 
في بيان أمس إنه أصيب في الفخذ 
األمين، ولم يحدد «البرســا» املدة 
التــي ســيغيبها مهاجمــه، لكن 
صحيفة «سبورت» احمللية قالت 
إنه سيغيب ملدة ثالثة أسابيع.

يخطط نادي برشلونة اإلسباني لضم صفقة مزدوجة 
من صفوف توتنهام خالل فترة االنتقاالت الصيفية، 
وبحسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية فإن نادي 
برشلونة يريد التعاقد مع الثنائي، تاجنوي ندومبيلي 
باإلضافة إلى زميله ريان سيسينون بعد نهاية املوسم 

احلالي.
وندومبيلي ليس باالسم اجلديد على برشلونة، حيث 
كان يستهدف التعاقد معه في صيف عام ٢٠١٩ ولكن 
توتنهام جنح في خطف الصفقة، بينما اسم سيسينون 
جديــد، وذلك بعدما زادت األنبــاء عن رحيل الظهير 

األيسر جونيور فيربو.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

إسبانيا (املرحلة الـ ٣٦)
٨:٣٠beIN SPORTS HD٤ڤياريال - ريال سوسيداد

٨:٣٠beIN SPORTS HD١أالفيس - خيتافي
١١:٠٠beIN SPORTS HD١غرناطة - ريال مدريد

إيطاليا (املرحلة الـ ٣٢)
١٠:٤٥beIN SPORTS HD٤اإلنتر - تورينو

مبساعدة من تقنية الڤيديو، 
بعد شكوك حول ملسه الكرة 

سيميوني بعشرة العبني منذ 

هرموسو، وابتعد اتلتيكو في 

ليتموضع في املركز اخلامس 

الدرجة الثانية االسباني على 
رصيده السابق (٢٤ نقطة)، 

مدريد (٨٠ نقطة) إلى االقتراب 
أكثر من لقب «الليغا» عندما 

الثامن (٥٠ نقطة)، ولن تكون 
مهمة النادي امللكي سهلة في 
الفوز، في ظل ضغط املباريات 

نظيره خيتافي السادس (٥٣
نقطة) في مواجهة متيل كفتها 

آخر مواجهات «الليغا» اليوم 

٥١ نقطة) ضيفا على ڤياريال 

يخطط نادي برشلونة اإلسباني لضم صفقة مزدوجة 

وبحسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية فإن نادي 
برشلونة يريد التعاقد مع الثنائي، تاجنوي ندومبيلي 
باإلضافة إلى زميله ريان سيسينون بعد نهاية املوسم 

وندومبيلي ليس باالسم اجلديد على برشلونة، حيث 

توتنهام جنح في خطف الصفقة، بينما اسم سيسينون 

ليغيا وارسو بطًال للدوري 
الپولندي للمرة الـ ١٤

«كورونا» يبعد حارس مرمى 
بني الشوطني!

توج فريق ليغيا وارسو بلقب الدوري الپولندي املمتاز لكرة القدم 
بعد فوزه على ضيفه كراكوفيا كراكوف ٢ - ٠، ليظفر باللقب للمرة 
الرابعة عشرة في تاريخه ليعادل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز 
بالبطولة واملسجل باسم رتش شوروزو وجورنيك زابجه. وابتعد 
ليغيا وارسو بفارق ١١ نقطة عن أقرب مالحقيه بياست جيليفيسي 
وليخ بوزنان، وحقق ليغيا اللقب للمرة السادسة في آخر ٨ أعوام، 
وكان من املفترض أن يختتم موســم الدوري الپولندي املمتاز في 
منتصف مايو املاضي لكن النهاية تأجلت بفعل أزمة ڤيروس كورونا 
املستجد. وتوقفت املسابقة في أوائل مارس لكنها عادت في األسبوع 
األخير من مايو من دون جمهور، قبل أن يتم الســماح بحضور 
املشجعني بنسبة ٢٥٪ من سعة الستاد في منتصف يونيو املاضي.

اضطر احلارس البديل ملرمى فريق بيلينينسيس 
البرتغالي أندري موريرا، لترك مباراة فريقه ضد 
الشوطني، العتبار  موريرينسي خالل استراحة 
الســلطات الصحية انه لم يتم شــروط احلجر 
الصحي املطلوب منه بســبب ڤيروس كورونا 

املستجد، بحسب ما أفادت رابطة الدوري.
وأوضحت الرابطة في بيان «خالل االستراحة 
بني الشــوطني، مت إعطاء األمر لالعب موريرا 
لتــرك أرض امللعب بقرار من الهيئة الصحية 
الوطنية والطبيبة غراسا فريتاش التي أشارت 
الى ان معاييــر التباعد االجتماعي واحلجر 
الصحي ملدة ١٤ يوما، لم يتم احترامها» من 

قبل احلارس البالغ من العمر ٢٤ عاما.
وكان موريرا قد غاب عن املباراة الســابقة لفريقه 
ضد بورتو ضمن منافسات الدوري احمللي، بعد ثبوت 
إصابة احلارس الثالث في فريقه، جواو مونتيرو، بـ «كوفيد-١٩»، 
وبحسب التقارير الصحافية احمللية، تشارك الزميالن الغرفة نفسها 

في الفندق على هامش مباريات الفريق.

الوتارو يتفق شفهيًا مع «البلوغرانا»
ذكرت شــبكة «إيه إس بــي إن» اإلعالمية ان املهاجم 
األرجنتيني الشاب الوتارو مارتينيز، مهاجم فريق إنتر 
ميالن اإليطالي توصل إلى اتفاق شــفهي مع برشــلونة 
يتيح له االنضمام إليه املوسم املقبل. وأكد الوتارو من 
خالله جاهزيته الرتــداء قميص «البلوغرانا» بداية من 

املوسم املقبل. 
وميلك الوتارو شــرطا جزائيا مــع إنتر ميالن تبلغ 
قيمتــه ١١١ مليــون يورو، وهو رقم كبيــر ترفض إدارة 
برشــلونة دفعه بســبب تراجع إيرادات النادي بسبب 
ڤيروس كورونــا، وعلى الرغم مــن عرقلة املفاوضات 
بــني كال الناديــني بســبب مطالبة إنتر بقيمة الشــرط 
اجلزائــي اخلاص بالالعب، إال أن املفاوضات اســتأنفت 
مجددا، وبحسب التقارير الواردة، فإن اإلدارة اإليطالية 

على اســتعداد لتخفيض مطالبها املادية إلى ٩٠ مليون 
يــورو بدال من ١١١ مليون يورو، وهي قيمة كبيرة أيضا 
ترفضها اإلدارة الكتالونية، وبالرغم من موافقة الالعب 
على االنضمام إلى برشلونة، إال أن األمور لن تتم حتى 
يتوصــل البلوغرانا إلى اتفاق مع النيراتزوري بشــأن 

املهاجم األرجنتيني.
ويتوقع أن إدارة إنتر ميالن لن تتهاون، ولن تخفض 
قيمــة الالعب عــن ٩٠ مليون يورو، لذا فإن برشــلونة 
سيحاول الزج بأحد العبيه في املفاوضات التي ستجمع كال 
الناديني. وأشارت أنباء مؤخرا إلى أن برشلونة قد يدفع 
بالبرازيلــي فيليبي كوتينيو، املعار إلى بايرن ميونيخ 
األملاني، في صفقة الوتارو، السيما أن البرازيلي ارتدى منذ 
سنوات قميص إنتر ميالن وترك هناك انطباعا جيدا عنه.

«اليوڤي» فلت.. واإلنتر لوصافة «الكالتشيو»
أهــدر أتاالنتا تقدمــه مرتني وتعادل 
في الوقت القاتل مع مضيفه يوڤنتوس 
املتصدر ٢-٢ بركلتي جزاء قاتلتني من 
ملســتي يد، في املرحلــة ٣٢ من الدوري 
اإليطالــي لكرة القدم، ففشــل باالرتقاء 
الى املركز الثاني واالستفادة من التعثر 

الثالث تواليا للوصيف التسيو.
ويعيش فريق مدينة برغامو، إحدى 
اكثــر املدن تضررا فــي ايطاليا بحاالت 
الوفيات من ڤيروس كورونا املســتجد، 
فترة رائعة وصلت الى حتقيقه تســعة 
انتصــارات تواليا في الدوري قبل لقاء 

السبت.
لكن هدف النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالــدو في اللحظــات األخيرة حرمه 
تقليص الفارق الى ست نقاط مع حامل 
اللقب الذي اصبح قريبا جدا من تتويجه 
التاسع تواليا البتعاده ٨ نقاط عن التسيو 

وتسع عن أتاالنتا.
ورفــع أتاالنتا رصيده الى ٦٧ نقطة 
قبل ســت مراحل من نهاية الدوري، أما 
التسيو الذي خسر أمام ساسوولو ١-٢ 

فتتجمد رصيده عند ٦٨ نقطة.
وعبــر مــدرب أتاالنتا جــان بييرو 
غاسبيريني عن غضبه لطريقة احتساب 
ركالت اجلــزاء «ماذا يجب أن نفعل؟ ان 
نقطع أيدينا؟ ليست ركلة اجلزاء االولى 
املماثلة التي نراها، هذا جنوني، وتفسير 
القاعدة هنا ال يشبه أماكن أخرى، دول 
أخرى ال متنح ركالت جزاء حلاالت مماثلة، 

لكن حسنا، هذه هي القوانني هنا».
بــدوره، قــال قلب دفــاع يوڤنتوس 

ليوناردو بونوتشــي «مواجهة أتاالنتا 
صعبة دوما، وقد كرسنا أنفسنا للفريق، 
هذه نقطة بالغة األهمية، حاولنا حتقيق 
الفوز ولم نســتطع، لكــن االبتعاد عن 
التسيو واتاالنتا هام جدا»، مضيفا: يجب 
ان نستعيد أنفاسنا اآلن، ألن اللعب ضد 
ساسوولو االربعاء سيكون صعبا أيضا، 
عرفنا انه إذا لم ننقل الكرة بسرعة بلمسة 
أو اثنتني، سنعاني أمام اتاالنتا. عانينا 
في البداية لكن حافظنا على رؤوســنا 

مرفوعة وانتظرنا الفرصة املناسبة.
ومتكــن رونالدو مــن الوصول إلى 
هدفــه الثامن والعشــرين، بفارق هدف 
عن متصدر ترتيب الهدافني مهاجم التسيو 
تشيرو اميوبيلي. وعاد روما بفوز سهل 
من ارض بريشيا بثالثية نظيفة حملت 
توقيع فيديريكو فازيو (٤٩)، والكرواتي 
نيكوال كالينيتش (٦٢) والشاب العائد 

من إصابة نيكولو دزانيولو (٧٤).
مباراة واحدة اليوم

تختتم اليوم املرحلة الـ ٣٢ للدوري 
اإليطالي لكرة القدم مبواجهة وحيدة، 
حيث يستضيف االنتر صاحب املركز 
الرابــع (٦٥ نقطة) على ملعبه ســان 

ســيرو نظيــره تورينــو اخلامــس 
عشــر (٣٤ نقطة)، ويسعى فريق 

املدرب اإليطالي انطونيو كونتي 
لتقليص الفارق مع فرق املقدمة، 
وحتقيق أقصى فائدة ممكنة من 
تعثر تعادل أتالنتا وخسارة 

التسيو.

رونالدو: سنقاتل حتى النهاية

انزاغي: «التسيو تغير»!

أكد مهاجم يوڤنتوس كريستيانو رونالدو بعد سقوط فريقه في فخ التعادل اإليجابي ٢-٢ مع ضيفه اتالنتا 
بعدما سجل هدفي التعادل لـ «السيدة العجوز» من ركلتي جزاء أن «اليوڤي» سيمضى قدما وسيقاتل حتى 
النهاية، وقال في تغريدة له على «تويتر» عقب املواجهة: «مباراة صعبة لكنها نقطة مهمة للغاية، ســنواصل 
القتال حتى النهاية». ورفع رونالدو بالهدفني اللذين ســجلهما في شــباك اتالنتا رصيده في قائمة هدافي 
الدوري اإليطالي إلى ٢٨ هدفا، بفارق هدف واحد عن املتصدر تشيرو إميوبيلي مهاجم فريق التسيو، ويأتي 

خلفهما في املركز الثالث البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم فريق اإلنتر.

قال مدرب التســيو ســيموني انزاغي بعد خسارة فريقه ١-٢ من ساسول: «لألسف هذا ليس التسيو الذي 
رأينــاه قبل احلجر وهذا أمر واضح للعيان، نقدم كل شــيء، لكنه ليــس كافيا، حكي الكثير عنا في اآلونة 
األخيرة، واحلديث اآلن عن الســكوديتو (لقب الدوري) خطير ويجــب ان نبقى واثقني حتى النهاية، لكنها 
حلظة حرجة»، وقد تضاءلت آمال التسيو بإحراز لقبه الثالث في الدوري اإليطالي بعد عامي ١٩٧٤ و٢٠٠٠.

وذكر املدير الرياضي لالتسيو االلباني إيغلي تاري قبل املباراة الفترة القامتة التي مير بها الفريق «الطريق 
الوحيد الكتساب الثقة هو حتقيق الفوز».


