
ميلك برشلونة فرصة أول��ى للتتويج 
بالليغا للموسم الثاني توالياً قبل 4 مراحل 
م��ن نهاية البطولة، ف��ي ح��ال ف��وزه اليوم 
ال��ث��اث��اء على مضيفه أالف��ي��س وخ��س��ارة 
وصيفه أتلتيكو مدريد غ��دا األرب��ع��اء أمام 

ضيفه فالنسيا في املرحلة 34.
على غ��رار عامي 2009 و2015، يحلم 
برشلونة )املتصدر ب� 77 نقطة( بقيادة 
امل��درب إرنستو فالفيردي بإحراز الثاثية 
حتى بداية يونيو، أولها لقب الدوري حيث 
يتقدم على أتلتيكو مدريد بتسع نقاط قبل 

املراحل اخلمس األخيرة.
وبعملية ح��س��اب��ي��ة ب��س��ي��ط��ة، يحتاج 
العماق الكتالوني الى الفوز على أالفيس 
الثامن )46(، وخسارة فريق العاصمة أمام 
فالنسيا اخلامس )52 نقطة( ليرفع الفارق 
إلى 12 ويحسم الصراع مع أتلتيكو بفارق 
املواجهات املباشرة حتى في حال خسارته 
جميع مبارياته األخيرة )تعادال 1-1 في 

مدريد وفاز برشلونة على أرضه -2صفر(.
نظريا، تبدو مهمة برشلونة أسهل ألن 
أالفيس فقد ال��دواف��ع املثالية بعد أن خرج 
تقريبا من املنافسة على البطاقات األوروبية 
حيث تتأهل الفرق األربعة األول��ى مباشرة 
الى مسابقة دوري األبطال، واخلامس الى 
ال���دوري األوروب����ي »ي��وروب��ا ل��ي��غ«، فيما 
ي��ش��ارك ال��س��ادس ف��ي األدوار التمهيدية 

للمسابقة الثانية.
ويتخلف أالفيس بفارق ثماني نقاط عن 
خيتافي الرابع حاليا، وست نقاط عن كل 
من فالنسيا وأشبيلية اخلامس والسادس، 
وبهذا تكون قد تاشت آماله بالتعويض في 
املباريات األرب��ع أألخيرة بعد استضافته 
ال��ي��وم لبرشلونة، علما ب��أن واح���دة منها 

ستكون على أرض فالنسيا.
وإذا لم يتحقق حلم رجال فالفيردي في 
املرحلة 34 بالتتويج للمرة الثامنة في 
آخ��ر 11 موسما، ف��إن ذل��ك لن يتأخر كثيرا 
وسيكون في املرحلة الاحقة بفوزهم على 
أالفيس أوال اليوم ثم على ليفانتي السبت 
بغض النظر عن النتائج األخ��رى في هاتني 

املرحلتني.

»نعرف ما هو مطلوب منا«
ومهما يكن السيناريو، ستكون هذه 
املرحلة أول محاولة للفريق الكاتالوني على 
طريق إح��راز الثاثية وضمان القدرة على 

التركيز الحقا على املواجهة ذهابا وإيابا مع 
ليفربول اإلنكليزي في نصف نهائي دوري 
أبطال أوروب��ا في االول والسابع من مايو، 
ثم لقاء فالنسيا في نهائي الكأس احمللية في 

25 منه.

وعلق قائد برشلونة، األرجنتيني ليونيل 
ميسي، على مشروع فريقه بالقول »يجب أن 
نطوي صفحة بطولة الدوري باحراز اللقب 
في أسرع وقت ممكن دون أي تهاون، ومن ثم 

نفكر بنصف النهائي« للمسابقة األوروبية.

وفيما ت��ب��دو املهمة أس��ه��ل ف��ي مواجهة 
أالفيس، فاالمر مختلف أم��ام ليفانتي الذي 
يصارع من أجل تافي الهبوط الى الدرجة 
الثانية حيث يحتل حاليا املركز السابع عشر 
مع 34 نقطة بفارق نقطتني عن منطقة اخلطر 

وبلد الوليد الثامن عشر.
وق���ال ف��ال��ف��ي��ردي عشية م��ب��اراة اليوم 
»نعرف ما هو مطلوب منا. نحن مدركون أننا 
منلك فارقا من تسع نقاط، لكن بكل وضوح 
يجب أن ننسى ذلك. نلعب اليوم في فيتوريا 
ضد أالفيس، الفريق الذي يريد اسقاطنا. إننا 
في األمتار األخيرة وكل شيء حاسم فيها. 

اخلصوم لن يقدموا لنا أي هدية«.
وعن الثاثية احملتملة، ذَكر مدرب الفريق 
الكاتالوني بأن »الناس يعتبرون أن فوزنا 
بالدوري قد حتقق. هذا مجرد نكتة. ما أن تطأ 
أقدامنا أرض امللعب حتي يصل خصم ويلعب 

جيدا. كل مباراة معقدة«.
»حتى النفس األخير«

واألمر ال يتوقف على فوز برشلونة وحده 
وامن��ا يرتبط أيضا بسقوط ملطادره الذي 
أك��د مدربه األرجنتيني دييغو سيميوني 

»سنلعب حتى النفس األخير«.
وي��ع��ك��س ت��ص��ري��ح سيميوني تصميم 
أتلتيكو مدريد على االحتفاظ بلقب الوصيف 
مهما كلف األم��ر على حساب ج��اره ري��ال 
مدريد حيث يبتعد بفارق أرب��ع نقاط عن 
الفريق امللكي الذي يختتم املرحلة اخلميس 
على أرض ج��اره خيتافي في م��ب��اراة شبه 
مصيرية لألخير في حتقيق حلم تاريخي 
باملشاركة في املسابقة األوروبية األهم على 

حساب أندية عريقة مثل فالنسيا وأشبيلية.
وسيستعيد سيميوني املهاجم الفرنسي 
وه��داف الفريق أنطوان غريزمان، صاحب 
14 هدفا في البطولة والذي غاب عن مباراة 
السبت ضد مضيفه إيبار )-1صفر( بسبب 

اإليقاف.
يذكر أن رج��ال امل���درب األرجنتيني لم 
يخسروا على ملعبهم وان��دا متروبوليتانو 
في البطولة احلالية سوى مرة واحدة وكان 
ذلك أم��ام اجل��ار امللكي 1-3 في املرحلة 23 
في 9 فبراير قبل أيام من عودة الفرنسي زين 

الدين زيدان لتولي اإلشراف على األخير.
ويستضيف إشبيلية اخل��م��ي��س راي��و 
فايكانو صاحب املركز قبل األخير في واحدة 

من أبرز مباريات املرحلة.
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جانب من تدريبات برشلونة

برشلونة يأمل سقوط أتلتيكو في امتحان فالنسيا حلسم لقب »الليغا«

مبابي: ال أرغب في الرحيل
إلى ريال مدريد

أكد جنم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، كليان 
مبابي، أن��ه ب��اق مع ناديه وال يفكر في الرحيل إل��ى ري��ال مدريد 

اإلسباني، كما أشيع خال الفترة األخيرة.
وميتد تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان حتى عام 2022، 
إذ كشف الاعب أنه ينوي االستمرار مع النادي الفرنسي حتى ذلك 

التاريخ.
وق��ال مبابي ف��ي تصريحات لشبكة كنال بلس التلفزيونية 
الفرنسية: »أنا جزء من مشروع باريس سان جيرمان، أنا سعيد من 
أجل عودة زيزو )زين الدين زيدان( إلى ريال مدريد، أشاهد املباريات 

كأحد املعجبني«.
يذكر أن وسائل اإلع��ام اإلسبانية تكهنت في اآلون��ة األخيرة أن 
مبابي سيكون أحد صفقات الصيف املقبل التي سيبرمها ريال مدريد 
لتدعيم صفوفه، وذلك ألن الاعب الفرنسي الشاب يحظى بإعجاب 
زين الدين زيدان، املدير الفني للنادي »امللكي«، الذي يعتبره أحد أبرز 

النجوم على الساحة الكروية العاملية.
ويسعى ريال مدريد إلى تدعيم صفوفه باعبني من العيار الثقيل 
خال الفترة املقبلة، إذ يقود زيدان منذ عودته لقيادة الفريق حملة 
تغيير كبيرة لتغيير شكل الفريق وإعداده من جديد الستعادة روح 

املنافسة على جميع األلقاب بعد أن خرج هذا املوسم خاوي الوفاض.
وبرز اسم مبابي بني األسماء التي رشحها زيدان الرتداء قميص 
ريال مدريد خال املوسم املقبل، بجانب البلجيكي ايدن هازارد، جنم 
تشيلسي اإلجنليزي، الذي يعد أقرب املرشحني لانضمام لصفوف 

النادي اإلسباني خال األيام القليلة املقبلة.

ريال مدريد يدرس
إعارة غاريث بيل

كشفت وسائل اإلعام اإلسبانية أمس اإلثنني، أن الاعب الويلزي 
غاريث بيل بات يقضي أيامه األخيرة مع نادي ريال مدريد، بعد أن نال 
واباً من صافرات االستهجان من قبل جماهير النادي خال املباريات 
األخيرة، التي لعبها فريقه على ملعبه، وكان أخرها مباراته أمام 

أتلتيك بلباو ضمن منافسات بطولة الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وقالت صحيفة ماركا اإلسبانية أمس اإلثنني، إن »بيل بعد ست 
سنوات من املستوى املتذبذب مع ري��ال مدريد بسبب اإلصابات 
املتاحقة التي ت��ط��ارده، أخفق ف��ي أن يكون ق��ائ��داً للفريق خلفاً 
للبرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي رحل إلى يوفنتوس في الصيف 
املاضي«. وأك��دت الصحيفة أن بيل سيرحل ال محالة عن »امللكي« 
مع نهاية املوسم اجلاري، وأن إدارة ريال مدريد قررت التخلص من 
الاعب الويلزي حتى لو عن طريق اإلعارة إذا لم تفلح في بيعه بثمن 
مناسب. وأش��ارت ماركا إلى أن بيل لم يتلق أي عروض منذ عودة 
الفرنسي زين الدين زيدان ملنصب املدير الفني لريال مدريد في مارس 
املاضي، رغم أن زيدان أملح في أكثر من مناسبة إلى أن قائد منتخب 

ويلز لن يكون ضمن حساباته خال الفترة املقبلة.
وذك��رت وسائل إعامية في إسبانيا أن ري��ال مدريد يسعى إلى 
متديد عقود بعض من العبيه بناء على طلب من زيدان، ولكن ليس من 
ضمنهم غاريث بيل، الذي أصبح التخلص منه هو الهدف األول إلدارة 

النادي اإلسباني بعد ظهوره بشكل باهت للغاية هذا املوسم.

مارسيلو ينفي رحيله إلى يوفنتوس
قال مدافع ريال مدريد املنافس في دوري الدرجة األولى اإلسباني 
لكرة القدم، مارسيلو، إن شائعات رغبته في الرحيل خاطئة، وأصر 

على أنه سعيد بوجوده في النادي.
وفقد الاعب البرازيلي، الذي كان مؤثراً منذ انضمامه في 2007، 
مكانه لصالح الشاب سيرجيو ريغويلون في وقت سابق من املوسم، 
وربطت وسائل اإلعام اإلسبانية اسمه باالنتقال إلى يوفنتوس على 

مدار الستة أشهر األخيرة.
ورمب��ا خرج املدافع البالغ عمره 30 عاماً من حسابات املدربني 
السابقني يولن لوبتيغي وسانتياغو سوالري لكنه استعاد مكانه منذ 
عودة زين الدين زيدان. وبعد مشاركته في التشكيلة األساسية في 
خمس من ست مباريات منذ عودة املدرب الفرنسي، يشعر مارسيلو 
أنه حان الوقت للحديث عن مستقبله بعد االنتصار 3-0 على أتلتيك 
بلباو. وقال الاعب البرازيلي: »أنا أركز مع النادي.. كل ما حدث طيلة 
املوسم لم يؤثر علي على اإلطاق.. واصلت االجتهاد ومساعدة زمائي 
سواء كنت ألعب أم ال.. كنت هنا دائماً من أجلهم وأدعم اجلميع.. اللعب 
أو عدم اللعب هو جزء من املوسم ومن أن تكون العب كرة قدم لكني لم 

أتوقف عن العمل أو مساعدة زمائي. لو لعبت فهذا أفضل«.
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أشاد مدرب ريال مدريد زين 
الدين زي��دان، بالفترة اجليدة 
التي مير بها العبه الفرنسي 
ك���رمي ب��ن��زمي��ا، ال����ذي أح��رز 
ثاثية فريقه في شباك أتلتيك 
بلباو ف��ي ال���دوري اإلسباني 
)الليغا(، مؤكداً: »إن��ه أفضل 

مهاجم حالياً«.
وق��ال زي��دان خ��ال املؤمتر 
الصحافي عقب ال��ل��ق��اء: »ال 
أعلم إذا م��ا ك��ان أفضل رأس 
حربة في العالم أم ال، ألن هناك 
العديد من املهاجمني اجليدين 
أي��ض��اً، ولكن م��ا يقدمه كرمي 
مع ريال مدريد ووج��وده على 
بعد هدفني من معادلة أفضل 
سجل تهديفي له يعني الكثير، 
بالنسبة لي هو املهاجم األفضل 
وكل شخص له رأيه اخلاص، 
ومن املؤكد أنه املهاجم األفضل 
في الوقت احلالي بعد تسجيله 

لثمانية أهداف على التوالي«.
وب��ع��د تسجيله 30 هدفاً 
حتى اآلن في املوسم اجلاري، 
أصبح بنزميا قريباً من معادلة 
أفضل سجل تهديفي له خال 

م��وس��م واح����د وال�����ذي ك��ان 
برصيد 32 هدفاً.

وأض��اف امل��درب الفرنسي: 
»ف��ي احلقيقة ما يقدمه كرمي 
ع��ل��ى امل��س��ت��وى ال��ت��ه��دي��ف��ي 
رائ��ع للغاية وأن��ا سعيد به، 

فهو واث��ق ف��ي نفسه للغاية 
ويعلم أنه دائماً ميكن لألمور 
أن تتحسن ويرغب أيضاً في 
التطوير من نفسه وبالفعل قد 
أظهر ذلك، فقد ساعده اآلخرون 

كثيراً ولم أتعجب مبا يقدمه«.

كرمي بنزميا

زيدان: بنزميا أفضل
رأس حربة في العالم

ميضي ليفربول قدماً نحو 
حتقيق لقب الدوري االجنليزي 
املمتاز لكرة القدم ألول مرة منذ 
29 عاماً، لكن امل��درب يورغن 
كلوب طالب العبيه باالستمتاع 
بالرحلة م��ع املشجعني دون 
االن��ش��غ��ال ف��ق��ط مب��ا وصفها 

بالكأس املقدسة.
وف���از ليفربول 2-0 على 
ك��اردي��ف سيتي ليعيد ف��ارق 
النقطتني مع مطارده مانشستر 
س��ي��ت��ي ح��ام��ل ال��ل��ق��ب ال���ذي 
خاض مباراة أقل، وقال كلوب 
للصحافيني: »اذا كنت متحفزاً 
فقط للفوز بالكأس املقدسة 

فهناك خطأ«.
وأوض���ح امل���درب األمل��ان��ي: 
»ن���ري���د ال���ف���وز ب��امل��ب��اري��ات 
ألن��ن��ا نستمتع باملسيرة مع 
اجلماهير، وفي النهاية سنرى 
حصيلة النقاط وم��ا ميكننا 
حتقيقه«. وميكن لسيتي أن 
ي��ج��ت��از ل��ي��ف��رب��ول ف��ي ج��دول 
الترتيب إذا ف��از على غرميه 
مانشستر يونايتد األربعاء 
امل��ق��ب��ل، قبل أن يلتقي فريق 

كلوب م��ع هدرسفيلد ت��اون، 
ال���ذي هبط بالفعل للدرجة 

الثانية، بعد يومني.
وتابع كلوب: »رمب��ا يسأل 
بعض األشخاص إن كنا نفكر 

في مواجهة برشلونة في قبل 
نهائي دوري أبطال أوروب��ا، 
لكن في احلقيقة نوجه تركيزنا 
ب��ش��ك��ل ك��ام��ل ن��ح��و م��ب��اراة 

هدرسفيلد«.

يورغن كلوب

كلوب يطالب العبيه
باالستمتاع باملنافسة

300 مباراة بقميص ريال مدريد لوكا مودريتش أكمل 

مودريتش لن يرحل
عن ريال مدريد

أكمل العب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش 300 مباراة 
بقميص ريال مدريد خال مباراة أتلتيك بلباو والتي حسمها 
الريال بثاثية نظيفة، حيث استلم هدية تذكارية من يد رئيس 
النادي، فلورنتينو بيريز، داخل غرف املابس، بينما أبدى أمنيته 

في إكمال 100 مباراة أخرى مع »امليرينغي«.
وقال مودريتش في تصريحات لوسائل إعام النادي: »هذا 
القميص سيذهب للمتحف، مع الهدايا األكثر خصوصية بالنسبة 
لي، إلى جانب قميصي في املونديال وبطوالت دوري األبطال 

التي فزنا بها.. أمتنى خوض 100 مباراة أخرى على األقل هنا«.
وأضاف الاعب الكرواتي: »كل مباراة مع ريال مدريد تعني 
لي الكثير، أشعر بالفخر والسعادة بوصولي لهذا الرقم.. أمتنى 

خوض املزيد منها في املستقبل«.
وأق��ر صاحب القميص رق��م >10< بأنه »حتسن ف��ي جميع 
اجلوانب، على املستويني االحترافي والشخصي منذ ظهوره 
األول بالقميص »امللكي«، وقال: »ما يقدمه ريال مدريد لك، لن 
جتده في أي فريق آخ��ر، وهو يساعدك على النضج كشخص 

وكاعب كرة قدم«.
وأمت مودريتش: »ما زلت احتفظ بنفس السعادة والفخر 
لتمثيل ريال مدريد.. لم أكن ألحلم بكل ما حققته جماعياً وفردياً 

حلظة قدومي إلى هنا.. تخطيت جميع أحامي«.

ويلفريد زاها ليس بالبيع
عبر مدرب كريستال باالس، 
روي هودسون، عن ثقته في أن 
اجلناح ويلفريد زاه��ا سيبقى 
ملواسم أخرى قادمة مع الفريق 
املنافس في الدوري اإلجنليزي 
امل��م��ت��از ل��ك��رة ال��ق��دم، رغ��م أن 
الاعب أبدى رغبته في اللعب 

بدوري أبطال أوروبا.
ووق�����ع زاه������ا، ال�����ذي هز 
الشباك في االنتصار 3-2 على 
مستضيفه آرسنال أمس االحد، 
عقداً جديداً مع كريستال باالس 
ف���ي أغ��س��ط��س )آب( ليبقى 
مع الفريق حتى 2023، لكن 
وسائل إعام بريطانية ذكرت 
أن الاعب جذب أنظار العديد 
من األندية الكبرى في إجنلترا 
وأوروبا بعد عروضه القوية، 
أب��رزه��ا ل��ي��ف��رب��ول وآرس��ن��ال 

ومانشستر يونايتد.
وق�������ال الع�����ب امل��ن��ت��خ��ب 

اإليفواري إنه »يشعر بالرغبة 
في اللعب على أعلى املستويات 
في كل مرة يشاهد فيها مباريات 

دوري األبطال«.
وأب���ل���غ ه���ودس���ون هيئة 
االذاع�����ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة )ب��ي.

بي.سي(: »يربطه عقد ألربع 
سنوات، وه��و واح��د من أعلى 
ال��اع��ب��ني رات��ب��اً ف��ي الفريق 
واجلماهير حتبه.. بالنسبة 
لي أتطلع للعمل معه ليس في 
املستقبل املنظور فقط، لكني 
أرغ��ب ف��ي مشاهدته بقميص 

الفريق لسنوات عديدة مقبلة«.
ورف����ع زاه����ا )26 ع��ام��اً( 
رصيده من األهداف هذا املوسم 
في الدوري إلى تسعة وقال إن 
التقارير عن احتمال رحيله ال 
تشتت انتباهه. وأضاف املدرب: 
»بصراحة الشيء الوحيد الذي 
أفكر فيه هو ب��االس.. أنا العب 
ف��ي ب��االس ح��ال��ي��اً، وال أع��رف 
ما الذي يخبئه لي املستقبل«. 
وبالفوز على آرس��ن��ال ضمن 
باالس البقاء في الدوري املمتاز 
ملوسم آخر، إذ تقدم إلى املركز 

12 برصيد 42 نقطة.

 ويلفريد زاها

كأس أملانيا.. اليبزيغ يأمل في نهائي تاريخي أمام هامبورغ
يلتقي ه��ام��ب��ورغ، ال��غ��رمي التقليدي 
لفيردر ب��رمي��ن، وال���ذي يلعب حاليا في 
الدرجة الثانية مع ضيفه اليبزيغ ثالث 
البوندسليغا ووصيف بطل املوسم قبل 
املاضي في نصف نهائي كأس أملانيا اليوم 
الثاثاء. ويسعى هامبورغ لبلوغ النهائي 
األول منذ ع��ام 1987 عندما ت��وج بلقبه 
الثالث األخير )بعد عامي 1963 و1976، 
علما بأنه خسر نهائي 1956 و1967 

و1974(، فيما يخوض اليبزيغ نصف 
النهائي للمرة األول��ى في تاريخه املمتد 
لعشرة أعوام فقط. وضمن اليبزيغ بطاقته 
لدوري أبطال أوروبا املوسم املقبل بفوزه 
على بوروسيا مونشنغادباخ السبت 
املاضي، وهو يتطلع إلى تتويج موسمه 

الرائع ببلوغ املباراة النهائية للكأس.
وقال مدربه رالف رانغنيك الفائز بلقب 
املسابقة مع شالكه عام 2011: »كل شخص 

في النادي يتلهف لبلوغ املباراة النهائية«، 
مضيفا »س��ن��ب��ذل ك��ل م��ا ف��ي وسعنا في 

هامبورغ اليوم.
ويسير هامبورغ بخطى ثابتة نحو 
العودة إلى البوندسليغا حيث يحتل املركز 
الثاني في الدرجة الثانية برصيد 53 نقطة 
بفارق 6 نقاط خلف كولن املتصدر قبل 4 
مراحل من نهاية املوسم، وبفارق نقطتني 

أمام بادربورن الثالث.


