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ريال مدريد يسدل الستار على أسوأ موسم منذ عقود
امللكي خسر في عقر داره أمام ريال بيتيس مع ختام “الليغا”

أس���دل ري���ال م��دري��د ال��س��ت��ار على
موسمه املخيب بسقوط على أرضه أمام
ري��ال بيتيس  2-0في اجلولة الثامنة
والثالثني األخيرة من الدوري اإلسباني
لكرة القدم ،محققاً بذلك أسوأ موسم له
منذ .1999-1998
واخل��س��ارة ف��ي اجل��ول��ة اخلتامية
أم��ام الضيف األندلسي ،تعكس متاماً
امل��وس��م املخيب ال��ذي عاشه ري��ال مع
ثالثة مدربني مختلفني.
وبعد أن بدأ املوسم مع مدرب املنتخب
اإلسباني السابق جولن لوبيتيغي الذي
خ��اض  10مباريات فقط في ال��دوري،
ففاز في  4وتعادل في  2وخسر أربع،
تعاقد ريال مع العبه السابق األرجنتيني
سانتياغو س��والري ،ال��ذي حقق بداية
واع��دة معه ،ما ضمن له احلصول على
عقد نهائي بعد أن استلم املنصب بشكل
موقت في ب��ادىء األم��ر ،لكن سرعان ما
تراجعت النتائج ،فترك منصبه بعد
 17جولة ،وفي رصيده  12فوزاص مع
تعادل و 4هزائم.

واعتقد ريال أنه وجد ضالته مبدربه
وجنمه السابق الفرنسي زي��ن الدين
زيدان ،الذي ترك منصبه نهاية املوسم
املاضي ،بعد أن قاده الحراز لقب دوري
األبطال لثالثة مواسم متتالية ولقب
الدوري في  2017ألول مرة منذ ،2012
لكن بطل مونديال  1998أنهى املوسم
بسجل أس��وأ من سلفيه ،إذ مني ريال
معه بأربع هزائم في  11جولة ،مقابل 5
انتصارات وتعادلني.
وبالنسبة زي��دان ف��إن أفضل ما في
األمر بالنسبة له هو أنه املوسم انتهى،
وبإمكان الفريق اآلن التفكير باملقبل ،ألن
األمور ستتغير بالتأكيد.
وهي اخلسارة الثانية على التوالي
والثالثة ل��ري��ال ف��ي مبارياته األرب��ع
االخيرة في ال��دوري ،بعد سقوطه أمام
راي��و فايكانو  1 0-وري��ال سوسييداد
 ،3-1رافعاً سجله من الهزائم إلى ،12
وهو أمر لم يحصل منذ موسم -1998
 1999ح�ين مني بـ 12ه��زمي��ة ،أيضاً
لكنه حل وصيفاً حينها وليس ثالثا،

علماً بأنه كان على بعد هزمية وحيدة
فقط من أس��وأ موسم له على اإلط�لاق
(من حيث عدد الهزائم وكان  13هزمية
موسم .)1974-1973
وأب��ق��ى زي���دان احل���ارس البلجيكي
تيبو ك��ورت��وا واألمل��ان��ي توني كروس
وال��وي��ل��زي غ��اري��ث بيل وإيسكو على
مقاعد البدالء ،قبل أن يدخل األخير بدالً
من األوروغوياني فيديريكو فالفيردي
في الدقيقة .69
وواج�����ه الع��ب��و ال���ري���ال ص��اف��رات
استهجان جماهير ملعب سانتياغو
برنابيو ،التي ل��م تستغث اخلسارة
اخلامسة للفريق على أرضه هذا املوسم.
وتناول زيدان موضوع بايل املرشح
بقوة ملغادرة النادي “امللكي” ،قائالً:
“أنا متأسف ألني لم أمنح بيل فرصة
لعب بعض الدقائق اليوم ..لكني ال أدري
ما الذي سيحصل ..القرار الذي اتخذته
(بابقاء بيل خارج التشكيلة األساسية
مجددا ً) مرتبط باليوم وهذه املباراة بحد
ذاتها”.

ميسي يرفع حصيلته إلى  36هدف ًا
لكن برشلونة يتعادل مع إيبار

كروس ميدد عقده مع ريال
مدريد حتى 2023
أعلن نادي ريال مدريد املنافس في دوري الدرجة األولى اإلسباني لكرة
القدم أمس االثنني أن العبه توني كروس وافق على جتديد عقده مع الفريق
حتى نهاية موسم .2023-2022
وربطت وسائل إعالم إسبانية العب الوسط األملاني البالغ من العمر 29
عاما بإمكانية الرحيل عن سانتياجو برنابيو لكن كروس قرر متديد العقد
ألربع سنوات أخرى.
ويتوقع أن يبيع ريال عدة العبني هذا الصيف مع إجراء جتديد شامل
لتشكيلته عقب موسم محبط للغاية أنهى فيه الفريق في املركز الثالث في
دوري الدرجة األولى اإلسباني وودع دوري أبطال أوروبا من دور .16
ووق��ع ك��روس لالنضمام لريال قادما من بايرن ميونيخ في 2014
وخاض  233مباراة مع النادي ونال  11لقبا.

توني كروس

غوندوغان يرشح ليفربول للفوز بدوري األبطال
رش��ح الع��ب مانشستر سيتي اإلجنليزي،
األمل��ان��ي إيلكاي غ��ون��دوغ��ان ،فريق ليفربول
للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.
ويلتقي ليفربول م��ع مواطنه توتنهام في

نهائي دوري أبطال أوروبا يوم األول من يونيو
املقبل.
وقال غوندوغان في تصريحات لصحيفة كيكر
األملانية“ :أكن كل االحترام لروح فريق توتنهام،

ولكن افترض أن ليفربول بقيادة مدربه يورجن
كلوب لن يفرط في اللقب”.
وأضاف الالعب األملاني“ :لكن النهائي مباراة
متتد لـ 90دقيقة وأي شيء قد يحدث”.

يوفنتوس ونابولي يشعالن الصراع
على مقاعد دوري األبطال في «الكالتشيو»
صدمة اخلروج من دوري األبطال أفسدت موسم ميسي الرائع

أنهى ليونيل ميسي موسما رائعا وسجل هدفني
لكن برشلونة البطل تعادل  2-2في ضيافة إيبار
في آخر مباريات دوري الدرجة األولى اإلسباني
لكرة ال��ق��دم ليصل القائد ال��ه��داف إل��ى  36هدفا
باملسابقة.
وتقدم إيبار بهدف في الدقيقة  20عن طريق
مارك كوكوريا ،املعار من برشلونة ،حيث سدد كرة
قوية مرت من حتت يد احلارس يسبر سيلسن.
لكن ميسي تعادل سريعا حيث تلقى متريرة من
أرتورو فيدال داخل املنطقة وسدد كرة أرضية من
زاوية ضيقة في الدقيقة .31
وأض��اف ميسي هدفا بعد دقيقة واح��دة حيث
انفرد باملرمى وس��دد ببراعة من ف��وق احل��ارس
ماركو دميتروفيتش لكن بابلو دي بالسيس تعادل
إليبار قبل نهاية الشوط األول مباشرة بتسديدة
رائ��ع��ة م��ن م��دى بعيد بعد متابعة ك��رة أبعدها
احلارس سيلسن برأسه من خارج املنطقة.
وظهر احلارس الهولندي سيلسن بشكل مهتز
قبل ظهوره املنتظر مع برشلونة في نهائي كأس
ملك إسبانيا أمام بلنسية األسبوع املقبل.
وقال إرنستو بالبيردي مدرب برشلونة ”عندما
ال متلك هدفا دائما ما تظهر بشكل أقل في املباراة
وفي النهاية تعادلنا لكن أعتقد أننا أنهينا املوسم
بشكل جيد.
”أصبحنا األبطال منذ فترة وقدمنا أداء ثابتا
بشكل كبير على م��دار املوسم .عانينا من بعض
الصعوبات في بداية املوسم لكن تغلبنا عليها“.

وأهدر مالكوم وجيرار بيكي فرصتني في الشوط
الثاني كما أضاع كوكوريا فرصة أخطر إليبار الذي
لم يحقق بعد أي ف��وز على برشلونة في دوري
األضواء.
وحصل ميسي على فرصة صعبة للتسجيل
وإك��م��ال ثالثية ج��دي��دة لكنه س��دد ال��ك��رة خ��ارج
املرمى.
وأن��ه��ى ميسي ال���دوري ف��ي ص���دارة الهدافني
للموسم الثالث على التوالي ليصبح أول العب
يفعل ذلك منذ هوجو سانشيز مع ريال مدريد في
.1987
وعادل ميسي الرقم القياسي للراحل تيلمو زارا
مهاجم أتليتيك بيلباو السابق ال��ذي أح��رز لقب
الهداف ست مرات.
وتفوق ميسي بفارق  15هدفا في سباق الهدافني
على أقرب منافسيه زميله لويس سواريز وكرمي
بنزمية مهاجم ريال مدريد ولكل منهما  21هدفا.
وأنهى برشلونة ،ال��ذي أح��رز اللقب قبل ثالث
ج��والت م��ن النهاية ،امل��وس��م برصيد  87نقطة
وبفارق  11نقطة عن أتليتيكو مدريد صاحب املركز
الثاني و 19نقطة عن ريال مدريد ثالث الترتيب.
وسينصب تركيز برشلونة على الفوز على
بلنسية في نهائي كأس امللك في أشبيلية إلحراز
الثنائية احمللية للموسم الثاني على التوالي.
ورغم ذلك فإن خروج برشلونة من قبل نهائي
دوري أبطال أوروبا ،بعد اخلسارة إيابا 4-صفر
في ليفربول ،سيطغى على األرجح على موسمه.

اكتفى بطل الدوري اإليطالي للموسم
اجل���اري ن���ادي يوفنتوس بالتعادل
اإليجابي  1-1أمام ضيفه أتاالنتا ،أول
م��ن أم��س ضمن منافسات اجل��ول��ة 37
من املسابقة ،والتي شهدت أيضاً فوز
الوصيف نابولي على ضيفه إنتر ميالن
.1-4
وبينما ظل يوفنتوس في الصدارة
برصيد  90نقطة ،بفارق  11نقطة كاملة
أم���ام أق���رب مالحقيه ن��اب��ول��ي ،ارتقى
أتاالنتا للمركز الثالث برصيد  66نقطة،
متفوقاً بفارق املواجهات املباشرة على
إنتر ،صاحب املركز الرابع املتساوي
معه بنفس الرصيد من النقاط ،فيما
احتل ميالن املركز اخلامس برصيد 65
نقطة.
وتشهد اجلولة األخ��ي��رة مواجهات
ليست بالسهلة للفرق الثالثة ،إذ يلتقي
أتاالنتا مع ضيفه ساسولو ،فيما يواجه
إنتر ضيفه إمبولي ،ال��ذي يصارع من
أجل البقاء ،ويخرج ميالن ملالقاة مضيفه
سبال.
وعلى ملعب أليانز ستاديوم مبدينة
ت��وري��ن��و اإلي��ط��ال��ي��ة ،خ��ي��م ال��ت��ع��ادل
اإلي��ج��اب��ي  1-1على ل��ق��اء يوفنتوس
وضيفه أتاالنتا.
وتقدم جوسيب إيليشيتش ملصلحة
أتاالنتا في الدقيقة  ،33قبل أن يتعادل
البديل الكرواتي ماريو ماندزوكيتش
ليوفنتوس في الدقيقة .80
وح��ل م��ان��دزوك��ي��ت��ش ب��دي�لاً للنجم
املخضرم أندريا بارزالي ،ال��ذي خاض
مباراته األخيرة على ملعب يوفنتوس،
بعدما قرر إنهاء مسيرته مع الساحرة
املستديرة بنهاية املوسم احلالي.
كما كانت ه��ذه هي امل��ب��اراة األخيرة
ملاسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس
داخل معقل الفريق ،بعدما قرر اختتام

لقطة من مباراة يوفنتوس وأتالنتا

مشواره مع الفريق امللقب بـ”السيدة
العجوز” بعد انتهاء املوسم.
وأن��ه��ى يوفنتوس امل��ب��اراة بعشرة
الع��ب�ين ع��ق��ب ط���رد الع��ب��ه فيديريكو
بيرنارديسكي في الدقيقة الثانية من
الوقت احملتسب بدالً من الضائع للشوط
الثاني.

وعلى ملعب س��ان باولو تلقى إنتر
خسارة مذلة  4-1أمام مضيفه نابولي،
ليواصل نتائجه املخيبة بعدما اكتفى
بتحقيق انتصار وحيد خالل مبارياته
اخلمس األخيرة في البطولة.
وافتتح بيوتر زيلينيسكي التسجيل
لنابولي ف��ي الدقيقة  ،16ث��م أض��اف

دراي���س ميرتينز ال��ه��دف ال��ث��ان��ي في
الدقيقة  ،61وأحرز فابيان رويز الهدفني
الثالث وال��راب��ع ألص��ح��اب األرض في
الدقيقتني  71و.78
وتكفل ماورو إيكاردي بتسجيل هدف
إنتر الوحيد في الدقيقة  81من ركلة
جزاء.

