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برشلونة يختتم مشوار الليغا بالتعادل مع إيبار
اختتم بر�شلونة بطل ال��دوري
الإ�سباين هذا املو�سم م�شواره يف
امل�سابقة بتعادل خ��ارج ملعبه
�أم���ام �إي��ب��ار بنتيجة «،»2-2
�ضمن مناف�سات اجلولة  38من
امل�سابقة.
تقدم �أ�صحاب الأر�ض بهدف مارك
كوكورييا بالدقيقة  20ثم رد
ليونيل مي�سي بثنائية بالدقيقتني
« 31و ،»32وع���ادل بابلو دي
بال�سي�س الكفة بهدف ثان لإيبار
بالدقيقة «.»45
ورفع بر�شلونة ر�صيده �إلى 87
نقطة يف ال�صدارة ،بينما يقبع
�إيبار يف املركز الـ 12بر�صيد 47
نقطة.لعب الفريقان بخطة واحدة
� 2-4-4إال �أن الأف�ضلية واخلطورة
كانت لإي��ب��ار ال��ذي ه��دد مرمى
يا�سرب �سيلي�سن حار�س بر�شلونة
ب�أكرث من حماولة لر�أ�سي احلربة
ت�شارليز و�سريجي �إيرني�ش.
�أم��ا الفريق الكتالوين ،فافتقد
احلما�س الالزم ،وغاب التفاهم
ب�ين الثنائي الهجومي مي�سي
وم��ال��ك��وم م��ع رب��اع��ي الو�سط
راكيتيت�ش وبو�سكيت�س وفيدال
و�سريجي روبريتو.
واكتفى بتهديد املرمى بركلة
ح���رة ملي�سي ب��ج��وار القائم
الأي�رس ثم ت�سديدة �أخرى طائ�شة
لبو�سكيت�س الذي حاول ا�ستغالل
خ���روج ح��ار���س �إي��ب��ار ،ماركو
دميرتوفيت�ش.
وا�ستغل �إيبار حالة الرتاخي التي
بدا عليها فريق البار�سا ،وهز
�شباكه بهدف �سجله كوكورييا
بعد متريرة من املزعج �سريجي
�إيرني�ش.
انتف�ض العبو بر�شلونة بعدما
ا�ست�شعروا احلرج ،وجنح مي�سي
يف ت�سجيل هدفني خالل �أقل من
دقيقتني ،حيث اخ�ت�رق دف��اع
�إيبار بتمريرة �ساحرة من فيدال،

ل��ي�راوغ احل���ار����س وي�����س��دد يف
ال�شباك.
بعدها فكك راكيتيت�ش دفاع �إيبار
بتمريرة طولية لينفرد مي�سي
وي�ضع الكرة برباعة يف ال�شباك.
ومل يحافظ الفريق الكتالوين على
تفوقه ،بل ترك الفر�صة ملناف�سه
للعودة جمد ًدا �إلى �أجواء اللقاء،
حيث �أخط�أ يا�سرب �سيلي�سن يف
اخل���روج لإب��ع��اد ال��ك��رة بر�أ�سه
ليقابلها دي بال�سي�س بت�سديدة
م��ب��ا��شرة يف امل��رم��ى اخل���ايل،
م�سجلاً التعادل يف وقت مثايل.
مع بداية ال�شوط الثاين ،دفع
�إرن�ستو فالفريدي مدرب بر�شلونة
بتبديله الأول حيث �شارك مو�سى
واجو مكان نيل�سون �سيميدو الذي
أثرا
مل يقدم �أي ب�صمة ،وغادر مت� ً
ب�آالم الإ�صابة.
ووا���ص��ل �إي��ب��ار تهديده للمرمى
مبحاولتني ل�سريجي �إيرني�ش
ت�صدى لهما يا�سرب �سيلي�سن
بثبات ،قبل �أن يتم ا�ستبداله
بعد مرور  66دقيقة بنزول كيكي
اً
بدل منه ،بينما �شارك كارلي�س
�ألينيا مكان بو�سكيت�س يف �صفوف
البار�شا.
ومل ي�شكل بر�شلونة خطورة
ملمو�سة على م��رم��ى مناف�سه
با�ستثناء فر�صة �أ�ضاعها مالكوم
برعونة ،بعدها غادر امللعب،
لي�شارك مكانه الالعب ال�صاعد
كارلي�س برييز.
وتبادل الفريقان �إ�ضاعة الفر�ص
ال�سهلة ،حيث �أط��اح كوكورييا
بالكرة فوق العار�ضة ،وتكرر
ال�سيناريو مع مي�سي بعد متريرة
م��ن �أرت����ورو ف��ي��دال ث��م ال�شاب
كارلي�س برييز.
بينما كاد يخطف �أوريالنا هدف
الفوز لأ�صحاب الأر�ض ،بت�سديدة
مرت بجوار القائم الأمين ،لينتهي
اللقاء بالتعادل الإيجابي.

• ميسي جنح في تسجيل هدفني

ريال مدريد يمدد عقد
كروس حتى 2023

�أعلن نادي ريال مدريد الإ�سباين،
�صباح ،متديد عقد الأملاين توين
كرو�س ،العب و�سط الفريق.
وذك��ر ري��ال م��دري��د ع�بر موقعه
الر�سمي على الإنرتنت� ،أن النادي
اتفق مع توين كرو�س ،على متديد
ع��ق��ده ،ليظل بقمي�ص النادي
امللكي حتى  30يونيو من عام
.2023
وم��ن امل��ق��رر �أن يظهر كرو�س
يف �إ�ستاد �سانتياغو برينابيو،
يف م�ؤمتر �صحايف �أم��ام و�سائل
الإعالم.
و�شارك كرو�س يف  43مباراة مع
الفريق الأبي�ض خ�لال املو�سم
احلايل ،متكن خاللها من ت�سجيل
هدف واحد ،و�صناعة � 6أهداف.
وتوج العب الو�سط الأمل��اين مع
ريال مدريد بلقب الدوري الإ�سباين

• كروس مير مبهارة عالية

مرة واحدة ،ودوري �أبطال �أوروبا
« 3مرات» ،وك�أ�س ال�سوبر الإ�سباين
«مرة» ،وك�أ�س العامل للأندية «4
مرات» ،وك�أ�س ال�سوبر الأوروبي
« 3مرات».
وع���ل���ى ج���ان���ب �أخ������ر ح��اف��ظ
الأورغ��واي��اين فيدي فالفريدي،
العب و�سط ريال مدريد ،على ثقة
زين الدين زي��دان املدير الفني
للملكي ،حيث دف��ع ب��ه يف �آخر
مباريات الريال بالليغا ،الأحد،
�أمام ريال بيتي�س.
وعقب املباراة مل يعلق الالعب
على م�ستقبله معه الريال ،على
الرغم من تلميحه ب�أنه م�ستمر مع
الفريق.
وقال الالعب يف ت�رصيحات نقلتها
�صحيفة «موندو ديبورتيفو»« :لقد
منحني زيدان الثقة يف التدريبات

مبابي فخور بالمنافسة

على الحذاء الذهبي

�أعرب الفرن�سي كيليان مبابي ،جنم باري�س �سان جريمان ،عن
�سعادته مبناف�سة الأرجنتيني ليونيل مي�سي ،قائد بر�شلونة،
على جائزة احلذاء الذهبي لأف�ضل هداف بالدوريات الأوروبية
هذا املو�سم.
وو�صل مبابي �إلى الهدف رقم  32له هذا املو�سم بالدوري
الفرن�سي ،لي�صبح على ُبعد � 4أه��داف من جنم بر�شلونة
�صاحب الـ 36هدفا ،مع تبقي مباراة وحيدة للأول رفقة
�سان جريمان «بالليج وان».
وقال مبابي ،يف ت�رصيحات �أبرزتها �صحيفة «موندو
ديبورتيفو»« :لقد �أخ�برت نف�سي �أنني حتى �إذا
خ�رست ،ف�إن ذلك �سيكون �أمام مي�سي� ،أحد �أف�ضل
الالعبني يف التاريخ».
و�أ�ضاف« :التفكري يف �أنه ميكنني الفوز بلقب
�أف�ضل هداف �أوروبي حتى املباراة الأخرية� ،أمر
ي�شعرين بالفخر ،لكن ال�سباق مل ينته».
وو�سع مي�سي الفارق مع مبابي �إلى � 4أهداف،
بعدما �أحرز هدفني يف مرمى �إيبار ،اول �أم�س
الأحد ،يف ختام مناف�سات الليغا الإ�سبانية.
ومن املقرر �أن يخو�ض باري�س �سان جريمان مباراته الأخرية
بالدوري الفرن�سي �أمام رمي�س ،يوم اجلمعة املقبل ،و�ستكون
الفر�صة الأخرية �أمام مبابي ملعادلة مي�سي �أو تخطيه.

زيدان يواصل حربه
ضد غاريث بيل

وامل��ب��اري��ات .و�أن���ا �سعيد ج ًدا
بذلك».
وعن ملكيته جلن�سيتني الإ�سبانية
والأورغ��وي��ان��ي��ة ،ع��ل��ق« :ج��واز
�سفري �سيكون هنا قري ًبا ،و�سوف
�أ�ستعد للمو�سم املقبل ب�شكل
�أف�ضل» .ووا���ص��ل �صاحب الـ20
عاما« :نعتذر جلماهري ريال مدريد
ً
على خ�سارة الفريق ،ونعدهم
بالتح�سن فيما بعد».
و�أمت فالفريدي« :نحن ريال مدريد،
نبحث عن الفوز يف كل مباراة،
وكل بطولة ،لكن الأم��ور مل تكن
يف �صاحلنا هذا املو�سم».
وخ����سر ري���ال م��دري��د ،بنتيجة
«� »2-0أمام ريال بيتي�س� ،ضمن
مناف�سات اجلولة  38والأخ�يرة
من مناف�سات الليجا ،يف معقله
«�سانتياغو برنابيو».

�أكد الفرن�سي زين الدين زيدان املدير
الفني لريال مدريد� ،أنه مل يكن بحاجة
�إلى االعتماد على الويلزي غاريث بيل
�ضد ريال بيتي�س ،يف ختام الليغا،
رغم اخل�سارة بهدفني دون رد.
وتواجد بيل على مقاعد ب��دالء ريال
مدريد ،لكن زيدان مل ُي�رشكه ،بخالف
ا�ستبعاده من قائمة �آخر مباراتني.
وقال زيدان ،خالل ت�رصيحات نقلتها
�صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية« :بيل
فاز بالكثري هنا يف ريال مدريد ،لكننا
نعي�ش للحا�رض وامل�ستقبل ،ولن
نن�سى املا�ضي ،ولكن علينا �أن نعي�ش
لهذا اليوم» .و�أ�ضاف« :لقد اعتمدت
على الع��ب�ين �آخ��ري��ن يف الأ�سابيع
الأخرية ،و�إن كان لدي فر�صة �إ�رشاك
أي�ضا �أدفع به».
بديل رابع فلم �أكن � ً

سيميدو جاهز
لنهائي كأس

إسبانيا

• سيميدو

بات جنم بر�شلونة ،قريبا من امل�شاركة يف نهائي
ك�أ�س ملك �إ�سبانيا� ،أمام فالن�سيا يوم  25مايو
احلايل
وذكرت �صحيفة «�سبورت» الإ�سبانية� ،أن نيل�سون
�سيميدو ،الظهري الأمي��ن لرب�شلونة ،قد يكون
متاحا للعب نهائي ك�أ�س امللك ،املقرر له ال�سبت
ً
املقبل.
وكان �سيميدو قد تعر�ض لكدمة قوية يف الر�أ�س
خالل مباراة فريقه �أمام �إيبار ،الأحد ،والتي انتهت
بالتعادل « »2-2باجلولة الأخرية من الليغا ،خرج
على �إثرها من املباراة.
و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن �سيميدو نُ قل �إلى م�ست�شفى
ك ��إج��راء احتياطي ،م�ضيفة �أن ال�لاع��ب �أج��رى
اختبارات طبية �أكدت معاناته من كدمة يف الر�أ�س.
وختمت ال�صحيفة ب�أن �سيميدو ميكن �أن يعود �إلى
متاحا �أمام �إرن�ستو
بر�شلونة ام�س ،فيما قد يكون
ً
فالفريدي ،م��درب البلوغرانا ،لالعتماد عليه
ال�سبت املقبل يف مواجهة فالن�سيا.

• ريبيري

وتابع�« :أنا �أتخذ هذه القرارات بال�شكل
ال�صحيح ،ويجب �أن �أت�رصف مبا ُيحقق
م�صلحة الفريق يف كل الأوقات».
وب�س�ؤاله عن �إمكانية تواجد بيل يف
الفرتة التح�ضريية للمو�سم اجلديد،
�أج��اب« :ال �أعرف ماذا �سيحدث ،وقد
ؤخرا العبني �آخرين ،و�أي
اخرتت م� ً
�شيء ميكن �أن يحدث».
وكان بيل قد �أخرب زمالئه يف الفريق،
ب�أنه لي�س لديه �أي نية للرحيل عن
ريال مدريد ،يف ظل تبقي � 3سنوات
على نهاية عقده مع امللكي.
و�سيحتاج ريال مدريد �إلى ا�سرتداد
الأم���وال التي �رصفها م��ن �أج��ل بيل
للتخلي عنه ،والتي بلغت  100مليون
يورو والتي �أنفقت عام  2013ل�ضمه
من توتنهام.

ريبيري :خسارتي أمام رونالدو
جرح لن يندمل
تذكر النجم الفرن�سي املخ�رضم ،فرانك ريبريي ،العب بايرن ميونخ الأملاين
قدميا يف م�سريته الكروية تعر�ض له قبل � 6أعوام.
جرحا
ً
ً
وك�شف ريبريي خالل ا�ست�ضافته بربنامج تيليفوت عرب قناة « « :TF1عدم فوزي
بجائزة الكرة الذهبية يف  2013مبثابة جرح قدمي ترك �آثاره على ج�سدي ،تنا�سيته
مع مرور الوقت».
و�أ�ضاف« :بالطبع كنت �أحلم بالفوز بهذه اجلائزة ،خا�صة �أنني قدمت �أف�ضل ما
لدي» .ونال النجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو الكرة الذهبية يف ،2013
وح�صل ليونيل مي�سي جنم بر�شلونة على املركز الثاين ،بينما حل ريبريي ثال ًثا
رغم التتويج بلقب دوري �أبطال �أوروبا مع الفريق البافاري على ح�ساب بورو�سيا
دورمتوند.
وب�ش�أن الأزمة التي �أبعدته عن �صفوف املنتخب الفرن�سي ،رد ريبريي« :كان
�صحيحا ب�صفوف
علي �أن �أقوم برد فعل ،خا�صة �أنه مل يكن هناك �شي ًئا
ً
ينبغي ّ
الفريق� ،إال �أنني �س�أحتفظ فقط بذكرياتي الإيجابية مع املنتخب».
و�أنهى فرانك ريبريي م�سرية طويلة مع الفريق البافاري بانتهاء املو�سم
وقاريا وعامل ًيا.
احلايل ،حقق خاللها  22لق ًبا حمل ًيا
ً

