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البايرن توج بلقب البوندسليغا السابع على التوالي
«ال ميكنك كتابة نهاية �أف�ضل من
تلك» ،بهذه الكلمات ب��د�أ نيكو
كوفات�ش ،املدير الفني لبايرن
ميونيخ ،حديثه عقب ت�سجيل
الثنائي ،فرانك ريبريي و�آريني
روب����ن ،يف ���ش��ب��اك �آي��ن�تراخ��ت
فرانكفورت ،خالل الفوز «،»1-5
ال���ذي ت��وج العمالق البافاري
باللقب ال�سابع على التوايل يف
البوند�سليغا.
وق��ال كوفات�ش ل�شبكة «�سكاي
�سبورت�س» ،عن �إبالغه لالعبني
املخ�رضمني ،ب�أنهما �سيكونان
ع��ل��ى م��ق��اع��د ال����ب����دالء �أم����ام
فرانكفورت ،يف مباراة التتويج:
«�إن��ه �شيء �صعب للغاية ..لقد
فعلتها بالأم�س».
و�أ�ضاف« :كان قرارا �صعبا للغاية،
لأنني �أعلم كيف �سيكون ال�شعور
عندما ت�ضطر لال�ست�سالم».
و���ش��ارك يف الت�شكيل الأ�سا�سي
ب��دال منهما� ،سريجي جنابري
وكينج�سلي كومان.
وتابع كوفات�ش« :ما فعاله هنا
«روب��ن وري��ب�يري» ك��ان مذهال..
نريد � ً
أي�ضا الفوز بالك�أ�س ،لكننا
�سنواجه مناف�سا �صعبا ،ما زال
كل �شيء ممكنا يف برلني ..نهدف
للفوز بالثنائية».
وخ�لال االح��ت��ف��االت ،ق��ال روبن
يف ميكروفون امللعب�« :إنه �شيء
جنوين ..اليوم كلنا �سنحتفل،
و�سنفعل ذلك مرة �أخرى الأ�سبوع
املقبل «يف نهائي الك�أ�س �أمام
اليبزيغ» .ويف الوقت نف�سه،
ت��وج��ه ري��ب�يري بال�شكر لكل
اجلماهري ،وقال والدموع ت�سقط
من عينيه« :وقت رائع».
وقال ل�شبكة «�سكاي �سبورت�س»:
«ك���ان���ت حل��ظ��ة مم��ي��زة

ولكنها �صعبة �أي�ضا».
وق���ال النجم الهولندي �آري�ين
روبن ،الذي �سجل �أي�ضا اليوم،
و�سريحل كذلك بنهاية املو�سم:
«هناك الكثري من العواطف التي
�رست بداخلي عقب مباراة بهذا
ال�سيناريو ،وال ميكن و�صفها
بكلمات ،فهو �شيء يجب �أن جتربه
بنف�سك».
وت��اب��ع« :لكن ال�شيء الأه���م �أن
العديد من زمالئي ،الذين لعبوا
بجانبي طوال م�سريتي مع بايرن،
كانوا هنا ..لقد قاتلت من �أجل
العودة على مدار � 5أ�شهر ،واليوم
كانت املكاف�أة».
وتتبقى مباراة واحدة فقط ،على
نهاية م�سرية روبن وريبريي مع
بايرن ،وهي مواجهة اليبزيج يف
نهائي ك�أ�س �أملانيا ،يوم  25مايو
احلايل
و�أب��رز املوقع الر�سمي لبايرن
ت�رصيحات النجم الفرن�سي ،الذي
�سريحل عن العمالق البافاري
بنهاية هذا املو�سم ،حيث قال:
«عائلتي ب�أ�رسها جاءت من فرن�سا
مل�شاركتي هذه اللحظة اخلا�صة،
لقد كانت �صعبة ،لكن ال�شيء
الأهم هو تتويجنا باللقب».
و�أ�ضاف�« :إنها �آخر حلظة رائعة
يل هنا يف �أليانز �أرينا ،برفقة
زمالئي واجلماهري ،ف�أنا مل �أمكث
هنا عامني �أو  ،3بل امتدت رحلتي
�ام��ا ،وتخللتها حلظات
لـ 12ع� ً
عظيمة ..لكن �أف�ضل مو�سم يل كان
« ،»2013 - 2012ال��ذي حققنا
خالله �إجنازات مذهلة.
وتاثر جميع من يف امللعب يف
اعقاب دموع النجمني حيث تفاعل
اجلمهور مع بكاء الثنائي عقب
املباراة».

• جانب من تكرمي البافاري لروبني وريبيري ورافينيا

زيدان يرفع راية التهديد

سانشو ورويس يتعهدان
بمواصلة المنافسة

•
سانشو

اتفق ثنائي بورو�سيا دورمتوند ،جادون �سان�شو وماركو
روي�س ،على حتمية تقدمي فريقهما جلهود �أكرب ،يف
املو�سم املقبل ،من �أجل عدم التفريط جمد ًدا يف لقب
الدوري الأمل��اين ،الذي �أحرزه بايرن ميونخ ،للمرة
ال�سابعة على التوايل .وخالل مقابلة مع املوقع الر�سمي
للبوند�سليغا ،قال �سان�شو« :خ�سارة اللقب �صعبة ،بعدما لعبنا ب�شكل جيد،
وفعلنا ما بو�سعنا» .و�أ�ضاف« :مل نكن حمظوظني مبا يكفي هذا املو�سم ،لكني
�أهنئ بايرن ،و�سنبذل جهو ًدا �أكرب يف املو�سم املقبل ،و�آمل ب�أن نفوز باللقب».
من جانبه ،قال روي�س قائد دورمتوند« :فعلنا كل �شيء ،و�آمنا بحظوظنا حتى
النهاية ،و�أ�شعر بالفخر لقيادة هذا الفريق طوال املو�سم».واختتم« :الآن �سنعمل
على �شحن بطارياتنا ،من �أجل العودة با�ستعداد كامل للمو�سم املقبل ،وحماولة
تقدمي �أداء �أف�ضل» .يذكر �أن دورمتوند فرط يف اللقب منذ بداية الدور الثاين،
مرتبعا على ال�صدارة لفرتة
ب�إهدار العديد من النقاط ،بعدما كان
ً
طويلة ،بفارق كبري عن الفريق البافاري.

ساسولو يبخر حلم روما األوروبي
بتعادل محبط

�سقط روم��ا يف فخ التعادل ال�سلبي� ،أم��ام م�ضيفه امل��رك��ز الثالث م��ن ال��ق��اع الذي
�سا�سولو ال�سبت ،يف املرحلة ال�سابعة والثالثني وقبل ي�شغله �إمبويل.
الأخ�يرة ،من ال��دوري الإيطايل لكرة القدم ،والتي ورف��ع �أودينيزي ر�صيده �إل��ى 40
�شهدت �أي�ضا فوز �أودينيزي على �سبال « ،»2-3وتعادل نقطة يف امل��رك��ز اخلام�س ع�رش
ب��ف��ارق خم�س ن��ق��اط ع��ن �إمبويل
جنوى مع كالياري «.»1-1
وف�شل فريقا روما و�سا�سولو يف ا�ستغالل كافة الفر�ص� ،صاحب املركز الثالث من القاع.
التي �أتيحت لهما �أمام املرميني ،ليح�صل كل منهما وهبط فريقا كييفو وفرو�سينوين
بالفعل للدرجة الثانية ،ليتبقى
على نقطة.
ورفع روما ر�صيده �إلى  63نقطة يف املركز اخلام�س ،ف��ري��ق واح���د �سيلحق بهما خالل
لتت�ضاءل فر�صه يف احتالل املركز الرابع ،امل�ؤهل اجلولتني الأخريتني من املو�سم.
لدوري الأبطال ،ال �سيما �أن �أتاالنتا� ،صاحب املركز وتقدم �سامري كايتانو دي �سوزا بهدف
لأودينيزي يف الدقيقة ال�ساد�سة ثم
الرابع بر�صيد  65نقطة.،
ويف املقابل ،رفع �سا�سولو ر�صيده �إلى  43نقطة ،يف �أ���ض��اف �ستيفانو �أوك��اك��ا الهدفني
املركز العا�رش.كما �ضمن فريق �أودينيزي ب�شكل كبري الثاين والثالث يف الدقيقتني  31و35
البقاء يف دوري الدرجة الأولى الإيطايل ،بف�ضل الفوز وتكفل �أندريا بيتانيا وماتيا فالوتي
على �ضيفه �سبال  ،2 -3يف املرحلة ال�سابعة والثالثني بت�سجيل هديف �سبال يف الدقيقتني
 53و.59
قبل الأخرية للم�سابقة.
وبات �أودينيزي قاب قو�سني �أو �أدن��ى من البقاء يف ويف املباراة الثانية ،خيم التعادل
دوري الأ�ضواء ،حيث يبتعد بفارق خم�س نقاط عن  1-1على امل��ب��اراة ال��ت��ي جمعت
جنوى بنظريه
كالياري.
ت��ق��دم كالياري
بهدف �سجله فيليب
براداريت�ش يف الدقيقة
 ،40وت��ع��ادل دومينيكو
كري�شيتو جلنوى يف الدقيقة
 89من ركلة جزاء.
و�أنهى جنوى املباراة بـ 10
العبني بعد طرد جيو�سيبي
بيزيال مدافع الفريق ،يف
الدقيقة «.»3+90
ورف��ع جنوى ر�صيده �إلى
 37نقطة يف املركز ال�سابع
ع�رش ،كما رف��ع كالياري
ر�صيده �إل��ى  41نقطة يف
املركز الثاين ع�رش.
• دجيكو يحاول املرور من دفاع ساسولو

رونالدو أفضل العب في الدوري اإليطالي
ت��وج الربتغايل كري�ستيانو رون��ال��دو ،مهاجم
وهداف يوفنتو�س ،بجائزة �أف�ضل العب بالدوري
الإيطايل ،يف مو�سمه الأول بالكالت�شيو.
و�أعلنت رابطة ال��دوري الإيطايل جوائز املو�سم
احل��ايل ،والتي �شهدت تتويج رونالدو ك�أف�ضل
العب باملو�سم ،بعدما �ساهم يف تتويج يوفنتو�س
بلقب اال�سكوديتو.
وخالل املو�سم احلايل ،متكن الدون من ت�سجيل 22
ً
هدفا و�ساهم ب�صناعة  11هدف ًا �أخرى.
وتوج �سمري هاندانوفيت�ش ،حار�س مرمى �إنرت

ميالن ،ك�أف�ضل حار�س بامل�سابقة ،فيما ح�صد
كاليدو كوليبايل «نابويل» ،جائزة �أف�ضل
مدافع ،وميلينكوفيت�ش �سافيت�ش «الت�سيو»،
جائزة �أف�ضل العب و�سط.
وح�����ص��ل امل��خ����ضرم ف��اب��ي��و ك��وال��ي��اري�لا
«�سامدبوريا»� ،أف�ضل مهاجم يف البطولة،
ونيكولو زانيولو «روما»� ،أف�ضل العب �شاب.
ي�شار �إلى �أن تقييمات الرابطة ت�أتي على خلفية
عرو�ض الالعبني يف م�سابقات ال��دوري ،ك�أ�س
�إيطاليا وال�سوبر الإيطايل.

في وجه العبي ريال مدريد

• رونالدو

• زيدان

وجه زين الدين زيدان ،مدرب ريال مدريد ،ر�سالة حا�سمة ب�ش�أن طريقة عمله مع
الفريق امللكي يف الفرتة املقبلة.
و�أكد زيدان� ،أنه �صاحب القرار يف ريال مدريد ،و�أنه �سريحل لو مل ي�ستطع تنفيذ
ما يريد .و�أنهى ريال مدريد مو�سم الليغا ام�س ،مبواجهة ريال بيتي�س ،يف معقل
امللكي «�سانتياغو برنابيو» وقال زيدان ،خالل امل�ؤمتر ال�صحايف التقدميي
للمباراة�« :إنها املواجهة الأخرية باملو�سم ،وعملنا جي ًدا لإنهاء البطولة ب�شكل
جيد ،ونريد �أن نودع م�شجعينا ،فقد كانت �سنة ُمعقدة ،و�سنعود �أكرث حما�سا،
و�أعمل جلعل اجلماهري فخورة بالالعبني» .وب�س�ؤاله عن غاريث بيل� ،أجاب:
«�سيكون �ضمن املجموعة ،ميكنني �أن �أخربكم بذلك ..رحيله؟ ال �أ�ستطيع �أن
�أحتدث عن ذلك ونحن يف نهاية املو�سم ،و�سيكون هناك تغيريات».
و�أ�ضاف« :رحيل كيلور نافا�س؟ ال �أفكر يف ذلك ،وال �أريد �أن �أحتدث عما �سيحدث
العام املقبل ،وهناك الكثري من الأقاويل ،دعونا نركز على املباراة ،وما قلته
وا�ضحا للغاية ،وال
من قبل و�أقوله حال ًيا هو �أن مركز حرا�سة املرمى �سيكون
ً
�شيء �أكرث» .وتابع« :ال �أقول �إن ال�صحافة تكذب ،بل ميكن �أن تكتبوا ما تريدون،
وال �أحد يعرف مباذا حتدثت مع كيلور ،و�أنا قمت بذلك مع جميع الالعبني».
و�أو�ضح« :تغيري اخلطاب مع نافا�س؟ ال ،وكيلور لديه عقد و�سرنى ما �سيحدث».
وب�س�ؤاله عن احلار�س الثاين للفريق� ،أج��اب�« :س�أقول هذا حني يبد�أ املو�سم
اجلديد ،و�س�أحدد من احلار�س الأول� ،إنه قراري ،و�إذا مل �أتخذ القرارات يف الفريق
�س�أرحل ،وهذا وا�ضح ،وهناك �أ�شخا�ص يعملون على �إبرام التعاقدات ،ونقوم بذلك
معا� ،أما الت�شكيلة فهي من اخت�صا�صي فقط»
ً
وعن حقيقة مطالبته بتواجد جنله لوكا ،كحار�س ثان� ،أ�ضاف« :علينا �أن نقبل ما
ُيقال ،و�إذا حدث ذلك ف�إنه لن يكون ب�سبب �أنه ابني ،ولكن لأنه العب يف ريال مدريد،
وا�ضحا ج ًدا بالن�سبة له يف العام املقبل،
و�أظهر قدراته» .ووا�صل�« :سيكون الأمر
ً
ومل �أطلب من النادي �أن يكون احلار�س الثاين» .وحول رحيل �أنطوان غريزمان عن
�أتلتيكو مدريد ،علق« :هذا لي�س �شيئا يجب �أن نتحدث عنه ،ا�س�ألوا الالعب عما
�سيفعل وعن وجهته اجلديدة».و�أردف« :لوكا يوفيت�ش؟ ال �أ�ستطيع �أن �أخربكم ب�أي
�شيء ،فنحن يف نهاية املو�سم ،و�أتفهم اهتمامكم يف الوقت احلايل ،ولكنني
من�شغل باالنت�صار» .وا�ستكمل« :م�ستقبل �إي�سكو؟ لن �أخربكم تفا�صيل حديثي
أمرا �شخ�ص ًيا» .ووا�صل« :اتفاقية عدم االعتداء مع �أتلتيكو مدريد؟
معه ،لقد كان � ً
يف كرة القدم ميكن �أن يحدث كل �شيء ،لكنني لن �أخو�ض يف ذلك».
ونوه« :االهتمام بفريالند ميندي؟ جميع الالعبني مثريون لالهتمام ،لكنني
لن �أحتدث عنه ،لأنني �أحرتم كل الالعبني هنا ،وميكن ملن يت�ألقون مع
فرقهم �أن يح�صلوا على الفر�صة».

فالفيردي :اإلقصاء

األوروبي أفسد موسم
برشلونة

حتدث �إرن�ستو فالفريدي
املدير الفني لرب�شلونة
عن م�ستقبله ،و�أجاب:
«لقد حتدثنا بالفعل
عن كل هذا ،ونعلم
�أن����ه ح�ين يكون
هناك هزمية ،تكرث
االنتقادات ،وبعد
ذلك ت�صبح الأمور
�أك���ث��ر ل��ي��ون��ة
حتى املباراة
ال���ت���ال���ي���ة،
ويتعني علينا
الرتكيز على
م���ا يتوجب

علينا ك�سبه ولي�س ما حدث».
و�أ�ضاف« :غريزمان؟ هو العب يف
فريق �آخر ،لكنه العب رائع ،و�إذا
ان�ضم يف النهاية �إل��ى بر�شلونة
���س�نرى ،فنحن ح��ال� ًي��ا نتحدث
ع��ن اف�ترا���ض��ات ع��ن الع��ب ميكن
ريا عن
�أن ي�أتي �أو ال ،و�سئلت كث ً
االفرتا�ضات التي ال �أحب التحدث
عنها» .و�أردف« :لقد كان املو�سم
جي ًدا للغاية ما �أف�سده هو الإق�صاء
من دوري �أبطال �أوروب��ا ،فنحن
توجنا بال�سوبر الإ�سباين والليغا
وع��ل��ى �أع��ت��اب التتويج بك�أ�س
امللك ،ويف بداية مايو كنا نناف�س
على كل الألقاب»

