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برشلونة لمالمسة الدوري أمام ليغانيس اليوم

مباريات اليوم
املباراة

القناة

التوقيت
الدوري الإنكليزي

واتفورد � -ساوثهامبتون

9.45

توتنهام  -برايتون

9.45

HD1
HD2

الدوري اال�سباين
هوي�سكا  -ايبار

8.30

HD4

بلد الوليد  -جريونا

9.30

HD1

االفي�س  -بر�شلونة

10.30

HD3

زيدان يتأسف إلطالق
الصافرات على بيل

ي�سعى بر�شلونة حل�سم لقب الليغا ،قبل مواجهة ليفربول
الإنكليزي يف ذهاب ن�صف نهائي دوري �أبطال �أوروبا ،يوم 1
مايو املقبل ،ملزيد من الرتكيز على هدف الكتالن الرئي�سي
وهو التتويج بذات الأذنني.
وبات بر�شلونة على مقربة من الفوز بلقب الليغا رقم  26يف
تاريخه والثاين على التوايل ،حيث يت�صدر جدول الدوري
مبفرده منذ بداية البطولة ،ب�سبب تراجع م�ستوى ريال

• فرحة سابقة لالعبي برشلونة

مدريد ،وتباين م�ستوى �أتلتيكو.
وميكن لرب�شلونة الفوز ر�سم ًيا باللقب غدا ،حال خ�سارة
�أتلتيكو �أمام فالن�سيا يف اجلولة  ،34وفوز البار�شا م�ساء
اليوم على ليغاني�س.
�أما يف حالة فوز الأتليتي والبار�شا يف اجلولة  ،34ف�سيت�أجل
التتويج للجولة  ،35حيث يواجه �أتلتيكو بلد الوليد ،فيما
يلعب بر�شلونة مع ليفانتي.

ويف حالة خ�سارة �أتلتيكو يف اجلولة � ،35سيتوج بر�شلونة
باللقب ر�سم ًيا قبل �أن يلعب.
ويت�صدر بر�شلونة جدول الليغا حال ًيا بر�صيد  77نقطة،
فيما يحل �أتلتيكو مدريد يف املركز الثاين بر�صيد 68
نقطة.
ويف نف�س اجلولة يلعب اليوم هوي�سكا مع ايبار كما يلعب
بلد الوليد �أمام جريونا على �أن تتوا�صل املناف�سات غدا.

بنزيمة غير قلق بشأن اقتراب يوفيتش

• كرمي بنزميا

�أبدى الفرن�سي كرمي بنزميا ،مهاجم
ريال مدريد الإ�سباين ،عدم قلقه من
اهتمام النادي امللكي ب�ضم مهاجم
جديد ل�صفوفه يف فرتة االنتقاالت
ال�صيفية املقبلة.
وارت���ب���ط ا���س��م ال����صرب��ي لوكا
ي��وف��ي��ت�����ش ،م��ه��اج��م �آي��ن�تراخ��ت
فرانكفورت الأمل���اين ،باالنتقال
لريال مدريد خالل املو�سم املقبل،
لتدعيم خط هجوم املريينغي.
ونقلت �صحيفة «ماركا» الإ�سبانية،
ت�رصيحات بنزميا عن مفاو�ضات
ن��ادي��ه م��ع ال�رصبي ال�����ش��اب� ،إذ
�أجاب« :الأمر مرتوك للنادي ،لي�س
لدي مانع».
و�أ�ضاف املهاجم الفرن�سي�« :أنا
فقط �أرك���ز يف عملي على �أر���ض
امللعب وكيف ميكنني م�ساعدة
الفريق».
و�أردف بنزميا ،يف ت�رصيحاته
عقب ت�سجيل ثالثية ق��ادت فريقه
للفوز �أم��ام �أتلتيك بيلباو الأحد:
«�س�أبقى يف مدريد ،هو �أف�ضل ٍ
ناد
يف العامل».
وت��ط��رق ب��ن��زمي��ا ،للحديث عن
عودة زيدان للقيادة الفنية ،قائلاً :
«ع��ودت��ه تعني يل الكثري ،كلنا
�سعداء ب��وج��وده ،وننظر للفرتة
املقبلة».
ُيذكر �أن بنزميا �سجل ثالثية يف
�شباك بلباو ،الأحد ،لريفع ر�صيده
�إلى  30هدفً ا يف جميع امل�سابقات.

فالنسيا يتشبث بالحلم األوروبي على أنقاض بيتيس

• جانب من مباراة فالنسيا وبيتيس

�أنع�ش فالن�سيا �آماله يف الت�أهل ل��دوري �أبطال �أوروب��ا،
بعدما حقق فوز ًا ثمين ًا « »1-2على م�ضيفه ريال بيتي�س ،يف
املرحلة الـ 33من الليغا.
وارتفع ر�صيد فالن�سيا بذلك �إل��ى  52نقطة ،يف املركز
اخلام�س ،بفارق نقطتني فقط خلف خيتايف �صاحب املركز
الرابع ،امل�ؤهل للم�سابقة القارية.ويف املقابل ،جتمد
ر�صيد بيتي�س عند  43نقطة ،يف املركز التا�سع.
و�أحرز جونزالو جويدي�س هديف فالن�سيا ،يف الدقيقتني 45
و ،49فيما تكفل جيوفاين لو �سيل�سو بت�سجيل هدف بيتي�س
الوحيد ،يف الدقيقة  78من ركلة جزاء.
وازدادت حدة الإثارة خالل الدقائق الأخرية ،يف ظل حماوالت
بيتي�س للتعادل ،ال�سيما بعدما ا�ضطر فالن�سيا للعب بع�رشة
العبني ،عقب ط��رد رودري��غ��و مورينو ،يف الدقيقة ،82
حل�صوله على الإنذار الثاين.
ورغم الهجمات املكثفة التي �شنها الفريق الأندل�سي ،لكن
حماوالته باءت جميعا بالف�شل ،ليتلقى خ�سارته ال�ساد�سة
يف ملعبه هذا املو�سم.
وا�صل فياريال ت�شبثه ب�أمل البقاء يف الليغا عقب فوزه
الثمني على �ضيفه ليجاني�س بهدفني لواحد يف اللقاء الذي
جمعهما الأحد �ضمن اجلولة الـ.33ويعد هذا هو االنت�صار
الثاين على التوايل لـ«الغوا�صات ال�صفراء» يف الليغا،
الثامن هذا املو�سم ،لريفع الفريق ر�صيده �إلى  36نقطة
يرتقي بها للمركز الـ 14ويوا�صل االبتعاد عن منطقة اخلطر
«بفارق  4نقاط» قبل  5جوالت من النهاية.
بينما جتمد ر�صيد ليجاني�س عند  41نقطة يف املركز الثاين
ع�رش وبفارق الأهداف خلف ريال �سو�سييداد.
وعلى ملعبه «ال �سرياميكا» انتظر الفريق امل�ضيف حتى الدقيقة
 64من �أج��ل ف�ض اال�شتباك عن طريق الهاجم الكولومبي
كارلو�س باكا ،قبل �أن ُيدخل املهاجم الكامريوين املت�ألق
كارل توكو �إيكامبي االطمئنان جلماهري الفريق بالهدف
الثاين قبل النهاية بع�رش دقائق.
وقل�ص املغربي نبيل الزهر الفارق للفريق املدريدي قبل
 3دقائق من نهاية الوقت الأ�صلي من عالمة اجلزاء ،ولكنه مل
ينقذ ليجاني�س من اخل�سارة.

�أكد الفرن�سي زين الدين زيدان� ،أن ت�ألق مواطنه كرمي بنزميا �ضد �أتلتيك
بيلباو وت�سجيل ثالثية «هاتريك» منحت االنت�صار للمريينغي يف املباراة،
مل يفاجئه.وقال زيدان ،خالل ت�رصيحات نقلتها �صحيفة «ماركا»« :لدي
�شعور جيد ،وفاتنا ت�سجيل هدف يف ال�شوط الأول و�أنا �سعيد مبا حدث،
دائما مهم ،وعندما
و�أننا حققنا انت�صارا جي ًدا اليوم».و�أ�ضاف« :الهدف
ً
ت�سجل الهدف الأول ف�إن كل �شيء يتغري ثم متكنا من ت�سجيل هدفني وكنا
ن�ستطيع ت�سجيل �أكرث ،ومنحناهم فر�صة واحدة فقط ،وكان علينا �أن ندافع،
وبالتقدم بهدف بوجود ه�ؤالء الالعبني �أ�صحاب الكفاءة ميكنك االنت�صار».
وعن هاتريك بنزميا� ،أو�ضح�« :أعرف بنزميا وما يقدمه مثري للإعجاب،
و�أنا �سعيد من �أجله ،ولدي ثقة فيه ،ومل �أتفاج�أ مبا فعله».
وتابع« :ال�صافرات على بيل؟ من امل�ؤ�سف ذلك ،وهو كان لديه فر�صة
للت�سجيل ،و�أنا �آ�سف له لأنني كنت �أرغب �أن �أراه ُي�سجل ،وكالعادة لن
�أخو�ض يف الأمور الأخرى».وب�س�ؤاله حول ال�صافرات �ضد بيل والت�صفيق
لإي�سكو� ،أجاب« :ال �أفهم ذلك ،واحلقيقة لي�ست كذلك».و�أردف« :بنزميا
�أف�ضل مهاجم يف العامل؟ ال �أعرف ،لكن ما فعله هنا وت�سجيله هذا العدد من
الأهداف يو�ضح كل �شيء ،وكالعادة ميكن للجميع �إبداء ر�أيهم».
ووا�صل« :بنزميا هو الأف�ضل؟ نعم ،بت�سجيله � 8أه��داف يف املباريات
الأخرية� ،س�أقول نعم».وا�ستكمل�« :إبراهيم دياز؟ �سبق يل �أن عرفته من
قبل ،وما يعجبني فيه �أنه يذهب نحو املرمى ويلعب بكلتا �ساقيه ،ويحب
التوغل مثل بيل ،وهو �شارك  12دقيقة ،لكنني كنت �أمتنى �أن ي�سجل».
وب�س�ؤاله عن �سبب تغري م�ستوى بنزميا� ،أجاب« :ما يفعله لي�س �سهال،
قويا هكذا ،و�سعيد
وبالن�سبة يل �أن ُي�سجل  11هدفا بالر�أ�س ،ف�أنا مل �أره ً
ج ًدا له ولأهدافه ،لأنه عمل ويجني ثمار ذلك على �أر�ض امللعب ،وهو �أمر
جيد له وللفريق».واختتم« :دائما هناك جدال و�شائعات حول بنزميا ،فهو
العب غري عادي و�أريد �أن �أحتدث عما يفعله يف امللعب ،وهناك عدد قليل
من الالعبني يف مركزه معنا لأنه يعلم �أنهم يلعبون ل�صاحله ،وحني يكون
لديه الثقة ُي�سجل ،والبع�ض الآخر ي�سعى ملنح الكرة له».

• زيدان

مودريتش :أتطلع لـ100
مباراة أخرى مع ريال مدريد

�أكمل العب الو�سط الكرواتي ،لوكا مودريت�ش 300 ،مباراة بقمي�ص ريال
مدريد ،خالل الفوز على �أتلتيك بيلباو بثالثية نظيفة ،اليوم الأحد.
وا�ستلم مودريت�ش هدية تذكارية من يد رئي�س النادي ،فلورنتينو برييز،
داخل غرفة املالب�س ،بينما �أبدى �أمنيته لإكمال « 100مباراة �أخرى» مع
املريينغي.وقال الالعب املخ�رضم ،يف ت�رصيحات لو�سائل �إعالم النادي
«هذا القمي�ص �سيذهب للمتحف ،مع الهدايا الأكرث خ�صو�صية بالن�سبة يل،
�إلى جانب قمي�صي يف املونديال ،وبطوالت دوري الأبطال التي فزنا بها..
�أمتنى خو�ض  100مباراة �أخرى على الأقل هنا».
و�أ�ضاف« :كل مباراة مع ري��ال مدريد تعني يل الكثري� ،أ�شعر بالفخر
وال�سعادة بو�صويل لهذا الرقم� ..أمتنى خو�ض املزيد يف امل�ستقبل».
و�أكد مودريت�ش �أنه «حت�سن يف جميع اجلوانب» ،على امل�ستويني االحرتايف
وال�شخ�صي ،منذ ظهوره الأول بالقمي�ص امللكي ،لأن «ما يقدمه ريال مدريد
لك ،لن جتده يف �أي فريق �آخر ،وهو ي�ساعدك
على الن�ضج ك�شخ�ص وكالعب كرة قدم».و�أمت:
«ما زلت �أحتفظ بنف�س ال�سعادة والفخر لتمثيل
ري��ال مدريد ..مل �أك��ن لأحلم بكل ما حققته
جماعي ًا وفردي ًا حلظة قدومي �إلى هنا ،لقد
تخطيت جميع �أحالمي».

• مودريتش

