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رياضة

ريال مدريد في اختبار صعب أمام بيلباو بالليغا
ي�سعى الفريق امللكي ريال مدريد
�إل���ى ال��ع��ودة جم���ددا �إل���ى نغمة
االنت�صارات يف ال��دوري وحماولة
انهاء حالة اجلفاف التي �سيطرت
عليه حيث وا�صل نادي ريال مدريد،
حت�ضرياته ملواجهة �أتلتيك بيلباو،
اليوم ،يف �إطار الدوري الإ�سباين.
وع��اد للتدريبات ،الأمل��اين توين
كرو�س العب خط و�سط املريينغي،
بعدما عانى من �إ�صابة بالتهاب
يف املعدة والأمعاء ،و� ً
أي�ضا �شارك
الربازيلي فيني�سيو�س جونيور يف
معظم �أجزاء املران ،حيث �أ�صبحت
عودته قريبة بعد الإ�صابة التي
تعر�ض لها �ضد �أياك�س ب��دوري
الأب��ط��ال ،وف ًقا ل�صحيفة «ماركا»
الإ�سبانية.
ووا�صل تيبو كورتوا وماريانو دياز،
العمل الفردي على الع�شب ،حيث
من امل�ستبعد �أن ُي�شارك الثنائي
يف مواجهة بيلباو ،بينما يوا�صل
�سريجيو رامو�س،تدريباته الفردية
يف �صالة الألعاب الريا�ضية.
ونظرا لغياب كورتوا� ،ضم املدرب
ً
زي���دان ،ح��ار���س فريق ال�شباب،
�ألتوبي للمران مع بقية املجموعة.
وكان ريال مدريد قد �سقط يف فخ

التعادل الإيجابي �ضد ليغاني�س
بهدف ملثله يف اجلولة املا�ضية،
و�أ�صبح ر�صيده  61نقطة يف املركز
الثالث بجدول الرتتيب ،بينما
يحتل �أتلتيك بيلباو ،املركز ال�سابع
بر�صيد  46نقطة.
كما تلقى اجل��ه��از الفني لريال
مدريد ،بقيادة الفرن�سي زين الدين
زيدان� ،رضبة جديدة ،خالل مران
الفريق.
وبح�سب �صحيفة «ماركا» الإ�سبانية،
ف���إن �أل��ف��ارو �أودري�����وزوال ،العب
امللكي ،غادر املران اليوم بعدما
تلقى �رضبة قوية ،وخ��رج برفقة
الطبيب نيكو ميهيت�ش.
و�أ�شارت ال�صحيفة� ،إلى �أن الإ�صابة
هي ك�رس يف عظمة الرتقوة ،بعدما
�سقط خالل التحام مع فيني�سيو�س
جونيور وا�شتكى من �آالم.
و�سيخ�ضع �أودري�����وزوال للفح�ص
الطبي خالل ال�ساعات املقبلة ،من
�أجل حتديد مدى الإ�صابة بدقة ومدة
غيابه عن الفريق.
ويف بقية املباريات يلعب ليفانتي
�أمام ا�سبانيول واي�ضا خيتايف مع
ا�شبيلية وفياريال مع ليغاني�س
واخريا ريال بيتي�س مع فالن�سيا .

• جانب من استعدادات ريال مدريد

ليون ينجو من فخ إنجيه بهدفين

كوستا ينهي العصيان

في «الفرنسي»

على أتلتيكو مدريد
ع��اد دييغو كو�ستا ،مهاجم
�أتلتيكو مدريد ،للم�شاركة يف
مران الفريق ،وتدرب مع باقي
زمالئه ،ب�شكل طبيعي.
و�أنهى كو�ستا ع�صيانه ،بعدما
رف�����ض ،امل�شاركة يف تدريب
الأتلتي ب�سبب العقوبة التي
يعتزم النادي املدريدي فر�ضها
عليه ،على خلفية ط��رده من
مواجهة بر�شلونة يف اجلولة
الـ 31من الليغا.
وان�ضم كو�ستا للمران اجلماعي
�صباح اول ام�س ،يف املدينة
الريا�ضية لأتلتيكو ،ع�شية
م��واج��ه��ة �إي���ب���ار ع��ل��ى ملعب
�ش�إيبوروا» ام�س ،يف املباراة
التي غاب عنها للإيقاف.
وكانت مباراة ال�سبت ،الثانية
من �ضمن  8مباريات ينبغي �أن
يتم �إيقاف املهاجم الإ�سباين،
عن اللعب خاللها مبوجب عقوبة
فر�ضتها عليه جلنة املناف�سات.
وتعر�ض كو�ستا للإيقاف على
خلفية ط��رده �أم��ام بر�شلونة،
يوم � 7أبريل احلايل ،على ملعب
«كامب ن��و»� ،ضمن مناف�سات
اجلولة الـ 31من دوري الدرجة
الأولى الإ�سباين.
وبعدما �أبلغ الأتلتي الالعب،
الأرب���ع���اء امل��ا���ض��ي ،بامللف
الت�أديبي ال��ذي فتحه النادي
بحقه داخليا وي�شمل غرامة
كبرية ،رف�ض كو�ستا امل�شاركة
يف م���ران ال��ف��ري��ق اخلمي�س،
رغ��م �أن���ه ح�رض �إل���ى املدينة
الريا�ضية.
ويف املباراة امل�شار �إليها التي
انتهت بفوز بر�شلونة بهدفني

ا�ستعاد �أوملبيك ليون ،نغمة االنت�صارات
بالفوز على �ضيفه �أجنيه « ،»1-2ليعزز
مركزه الثالث يف دوري الدرجة الأولى
الفرن�سي لكرة القدم.
وهز ممفي�س ديباي ،ومارتن تريييه،
ال�شباك يف ال�شوط الأول لريفع ليون
ر�صيده �إلى  59نقطة من  33مباراة.
كان ليون خ�رس مبارياته الثالث ال�سابقة
يف كل امل�سابقات.
وقل�ص الفريق الزائر الفارق قبل دقيقة
واح��دة من النهاية بهدف لوكا توزار
العك�سي.
ويت�أخر ليون بـ 5نقاط عن ليل �صاحب
املركز الثاين الذي ميلك مباراة م�ؤجلة،
لكنه يتفوق بـ 6على �سانت �إيتيان الرابع،
الذي �سيواجه �إ�ستاد الرين يوم.
ويت�أهل �أ�صحاب املراكز الثالثة الأولى

بالدوري الفرن�سي �إلى دوري
�أبطال �أوروبا ويبد�أ الفريق
���ص��اح��ب امل��رك��ز الثالث
م�شواره من الدور الت�أهيلي
الثالث لأرفع م�سابقة للأندية
يف �أوروبا.
كما فاز ديجون على �ضيفه رين  3ـ
 ،2خالل املباراة التي جمعتهما اول
ام�س اجلمعة يف املرحلة الـ 33من
الدوري الفرن�سي لكرة القدم.
و�سجل �أهداف ديجون نايف �أكرد وبنيامني
جينوت ووي�سلي �سعيد يف الدقائق  20و55
و ،83فيما �سجل هديف رين� ،أدرين هونو
ومباي نيانغ يف الدقيقتني  52و.62
ورف��ع ديجون ر�صيده �إل��ى  28نقطة يف
املركز الـ ،18وتوقف ر�صيد رين عند 43
نقطة يف املركز الـ .11

بيل يقرر البقاء في الميرينغي
الموسم المقبل

• كوستا

دون رد ،تلقى الالعب البطاقة
احل��م��راء يف ال��دق��ي��ق��ة  29من
زمن اللقاء بعدما وجه ال�سباب
حلكم امل��ب��اراة خي�سو�س خيل
مانثانو.
وقال احلكم يف تقريره �أي�ض ًا �إن

الالعب «مبجرد تعر�ضه للطرد
ق��ام بجذبي �أك�ثر م��ن م��رة من
ذراعي ملنعي من �إ�شهار �إنذارات
لزميليه �صاحبي القمي�صني رقم
« 24خو�سيه ماريا خيمينيز» و2
«دييغو جودين».

�أكد تقرير �صحايف �إ�سباين� ،أن الويلزي غاريث بيل ،جناح ريال مدريد� ،أبلغ
�إدارة النادي امللكي بقرار مهم ب�ش�أن م�صريه يف املو�سم املقبل.
ووف ًقا لربنامج «الت�رشينجيتو» الإ�سباين ،ف�إن بيل �أبلغ �إدارة ريال مدريد
ب�أنه ينوي البقاء يف «�سانتياغو برنابيو» خالل املو�سم املقبل.
وكانت العديد من التقارير �أكدت �أن بيل ي�أتي يف مقدمة الالعبني املر�شحني
ملغادرة ريال مدريد يف ال�صيف املقبل.
و�أ�شارت �صحيفة «�سبورت» الإ�سبانية� ،إلى �أنه بغ�ض النظر عن قرار
بيل ،ف�إن موقف املدرب زين الدين زيدان ،ورئي�س النادي فلورنتينو
برييز غري معروف حتى الآن.
يذكر �أن عقد بيل مع ريال مدريد ميتد حتى �صيف  ،2022و�أو�ضحت
تقارير �إ�سبانية �أن الالعب قد يدخل يف �صفقة تبادلية بني
املريينغي ومان�ش�سرت يونايتد ينتقل على �إثرها بول بوجبا
�إلى قلعة امللكي.

باريس وموناكو ...قمة من نوع خاص في الدوري الفرنسي
�سي�شهد ملعب «حديقة الأم��راء» ،الذي
�سي�ست�ضيف مواجهة باري�س �سان جريمان
وموناكو ،اليوم ،يف ختام اجلولة الـ33
من الدوري الفرن�سي ،تكرميا لكاتدرائية
نوتردام ،التي ن�شب بها حريق ،االثنني
املا�ضي ،ولرجال الإطفاء الذين تدخلوا
لإخماده.
و���س�يرت��دي الع��ب��و الفريقني قم�صانا
خا�صة لهذه املنا�سبة ،فيما �سي�ضع
�أ�صحاب الأر�ض على زيهم الر�سمي �صورة
للكاتدرائية ،بينما �سي�ضع ال�ضيوف
�صورة لكني�سة «�سان ديفوتي».
و�سي�ضع العبو الفريق الباري�سي،
�صورة كاتدرائية نوتردام التاريخية
على ظهورهم ،يف املكان املخ�ص�ص
لأ�سمائهم.
كما �أعلن موناكو عن القم�صان التي
�سريتديها العبوه ،ففي الأم��ام �ستظهر
�صورة لكني�سة «�سان ديفوتي» باللون
الأبي�ض ،بني الدرع والعالمة التجارية
اخلا�صة بالفريق.
و�سيتم عر�ض قم�صان الفريقني للبيع،
مع التربع بالأرباح للم�ساهمة يف ترميم
الكاتدرائية.
وت�أكد غياب العب الو�سط الإ�سباين �سي�سك
فابريجا�س عن �صفوف فريقه موناكو يف
مباراة باري�س �سان جريمان.
و�سيغيب فابريغا�س عن اللقاء لتعر�ضه
لإ�صابة ع�ضلية يف ربلة ال�ساق يف مباراة
رمي�س يوم ال�سبت املا�ضي� ،أجربته على

مغادرة امللعب بعد  15دقيقة فقط.
ومل يحدد ليوناردو جاردمي املدير الفني
اً
قائل:
ملوناكو م�صري الالعب الإ�سباين،
«ال �أعلم املدة التي �سيغيبها فابريجا�س
عن �صفوف الفريق».
وان�ضم فابريغا�س �إل��ى �صفوف فريق

• جانب من لقاء سابق لباريس مع موناكو

�ادم��ا من
الإم���ارة يف يناير املا�ضي ق� ً
ت�شيل�سي الإنكليزي.
وخا�ض «�سي�سك»  12مباراة فقط بقمي�ص
الفريق الفرن�سي� ،سجل خاللها هد ًفا
وح��ي��د ًا ،علما ب���أن عقده م��ع النادي
الفرن�سي ميتد حتى �صيف .2022ويقبع

موناكو يف املركز  16بر�صيد  32نقطة
بينما يرتبع بي �إ���س جي على القمة
بر�صيد  81نقطة وبات على بعد خطوات
قليلة من تتويجه ر�سميا باللقب.
كما باتت عودة نيمار جونيور مهاجم
باري�س �سان ج�يرم��ان للم�شاركة يف

مورينيو :الكرة الذهبية في انتظار ميسي
يرى جوزيه مورينيو ،املدير الفني ال�سابق ملان�ش�سرت
يونايتد� ،أن خروج يوفنتو�س من دوري �أبطال �أوروبا،
جاء يف �صالح ليونيل مي�سي ،جنم بر�شلونة.
وقال مورينيو ،اول ام�س اجلمعة ،خالل ت�رصيحات لقناة
اً
هائل ،ومنذ �أن لعب
مو�سم ًا
«رو�سيا اليوم»« :مي�سي يق�ضي
ً

بقمي�ص بر�شلونة ،يتم تر�شيحه للفوز بالكرة الذهبية».
و�أ�ضاف« :مع خروج يوفنتو�س وكري�ستيانو رونالدو من
دوري الأبطال ،بات مي�سي املر�شح الأول ،وبفارق كبري
عن غريه ،للفوز باجلائزة».
ووا���ص��ل« :ه��و «مي�سي» يعلم �أن ال��ك��رة الذهبية يف

املباريات و�شيكة ،بعد غياب
دام ما يقرب من � 3أ�شهر.
وذك������رت ���ص��ح��ي��ف��ة لو
باريزيان الفرن�سية يف
تقرير لها �أن نيمار
�سيخ�ضع لفحو�صات
طبية خ�لال �ساعات
�ام��ا من
للت�أكد مت� ً
التئام الك�رس يف
عظام م�شط القدم،
ال������ذي ت��ع��ر���ض
ل���ه يف م���ب���اراة
�سرتا�سبورج يوم
 23يناير املا�ضي
و�أ�شارت �إلى �أن املقربني
م��ن ال�لاع��ب الربازيلي
ي����ؤك���دون �أن����ه جاهز
للم�شاركة يف املباريات،
�إال �أن الأم��ر يتوقف على
نتيجة الفحو�صات ،وكذلك
ح��ال��ة ن��ي��م��ار ،وجاهزيته
الفنية ،والبدنية.
ولفتت �إلى �أن هناك تو�صية طبية
ب�أن تكون م�شاركة نيمار يف موناكو
تدريجية ،ال تزيد عن � 25أو  30دقيقة
فقط.
وقالت لو باريزيان �إن��ه يبقى الهدف
الأهم ،هو جاهزية نيمار للم�شاركة يف
لقاء رين يوم � 27أبريل املقبل يف نهائي
ك�أ�س فرن�سا.

انتظاره».
يذكر �أن مي�سي يحتل حالي ًا �صدارة هدايف الليغا ،بر�صيد
ً 33
هدفا ،كما اقرتب من قيادة بر�شلونة لتحقيق اللقب،
بالإ�ضافة �إلى ت�أهله مع البلوغرانا لنهائي ك�أ�س امللك،
ون�صف نهائي دوري الأبطال.

• ميسي

