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} لويس دي ال فوينتي

كيبا و�أ�سبا�س في ت�سكيلة �إ�سبانيا 

في ت�سفيات كاأ�س �أوروبا 2024

ت�سكيلة بلجيكية متجددة 

للمدرب �لجديد تيدي�سكو

لويس  الجديد  إسبانيا  مــدرب  استعان  ب:  ف  أ   - مــدريــد 
أريساباالغا  كيبا  اإلنجليزي  تشلسي  بــحــارس  فوينتي  ال  دي 
المباراتين  أجل  من  وذلــك  أسباس،  ياغو  فيغو  سلتا  ومهاجم 
األوليين للمنتخب في تصفيات كأس أوروبا 2024 ضد نظيريه 
النرويجي واالسكتلندي. كما ضمت التشكيلة األولى لدي ال 
فوينتي منذ أن استلم مهمته خلفًا للويس أنريكي بعد الخروج 
مدافع  المنصرم،  العام  نهاية  قطر  مونديال  نهائي  ثمن  من 
ريال مدريد ناتشو فرنانديس فيما استدعي مهاجم إسبانيول 
خوسيلو الى المنتخب للمرة األولى على اإلطالق بعد تألقه 

هذا الموسم بـ12 هدفًا في الدوري.
ولم يكن خوسيلو )32 عامًا( الوافد الجديد الوحيد الى 
التشكيلة، بل استدعي أيضًا قلب دفاع أوساسونا دافيد غارسيا 
ــى. ويــعــود كيبا وأســبــاس ونــاتــشــو الــى  )29 عــامــًا( لــلــمــرة األولــ
المنتخب بعدما استبعدوا عنه تحت قيادة أنريكي منذ 2020 
و2019 و2018 تواليًا. وضمت التشكيلة األولى لدي ال فوينتي 

11 العبًا ممن شاركوا في مونديال قطر 2022.
األولــى  المجموعة  منافسات  في  مشوارها  إسبانيا  وتبدأ 
ألمانيا،  فــي   2024 صيف  الــمــقــررة  ــا  أوروبــ كــأس  تصفيات  مــن 
الى  السفر  قبل  ملقة،  فــي  مـــارس   25 فــي  الــنــرويــج  بمواجهة 

غالسكو للقاء اسكتلندا بعدها بثالثة أيام.

اإليطالي- الجديد،  بلجيكا  مــدرب  قــرر  ب:  ف  أ   - توبيز 
فيتسل  أكــســل  اســتــدعــاء  عــدم  تيديسكو،  دومينيكو  األلــمــانــي 
التصفيات  مستهل  في  السويد  ضد  للمباراة  مرتنس  ودريــس 
ضد  الــوديــة  والمواجهة   2024 أوروبـــا  كــأس  لنهائيات  المؤهلة 

ألمانيا هذا الشهر.
بعد اعتزال إيدن هازار والمدافع توبي ألدرفيرلد والحارس 
من  الثالثين  فــي  آخـــران  العــبــان  سيغيب  مينيوليه،  سيمون 
تيديسكو  أن  ينبئ  ما  الحمر«،  »الشياطين  تشكيلة  عن  العمر 
لكأس  األول  الــدور  من  أقصي  الــذي  المنتخب  تجديد  اختار 

العالم 2022.
ويبدو أن فيتسل )34 عاًما( الذي خاض 130 مباراة دولية 
هو الضحية الرئيسية لهذه السياسة. تم تحذير العب وسط 
إلى  ســافــر  الـــذي  تيديسكو  قبل  مــن  أيـــام  قبل  مــدريــد  أتلتيكو 

إسبانيا ليشرح له: »هذا الخيار صعب للغاية«.
قال تيديسكو: »لدينا الكثير من الالعبين الشباب في خط 
الوسط ونريد أن نرى قدراتهم. لكنني بالتأكيد ال أغلق الباب 
الذي  المدرب  وفتح  دولًيا«.  اللعب  يعتزل  أال  آمل  أكسل.  أمام 
روبرتو  لإلسباني  خلًفا  الماضي  فبراير  أوائــل  في  تعيينه  تم 
أمــام العبي  الــبــاب  قطر،  فــي  االخــفــاق  بعد  المغادر  مارتينس 
أوريل  اإلنجليزي(،  )ساوثمبتون  الفيا  روميو  الشباب  الوسط 
مانغاال )نوتنغهام فوريست اإلنجليزي( وأمادو أونانا )ايفرتون 

اإلنجليزي(.
الـــ24  قائمة  في  استدعى  الــذي  عاًما(   37( تيديسكو  ضم 
العًبا فقط العَبين من الدوري البلجيكي )يان فيرتونغن وزينو 
ديباست من أندرلخت(، 8 العبي ميدان من أصل 20 يتنافسون 
في الدوري االنجليزي ألنه بحسب قوله »اللعب في إنجلترا له 
قيمة«. وتحل بلجيكا ضيفا على السويد في 23 الشهر الحالي 

قبل أن تسافر الى ألمانيا في 26 منه.
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مان�س�ستر �سيتي - بايرن ميونيخ �لأبرز في ربع نهائي �أبطال �أوروبا
بين  الــمــواجــهــة  ســتــكــون  أ ف ب:   - نــيــون 
ميونيخ  وبــايــرن  اإلنجليزي  سيتي  مانشستر 
األلماني األبرز في الدور ربع النهائي لمسابقة 
القدم، وذلك بحسب  أوروبا لكرة  أبطال  دوري 
الــتــي سحبت أمـــس فــي مــديــنــة نيون  الــقــرعــة 
الـــســـويـــســـريـــة. وســـتـــكـــون الـــمـــرة األولــــــى الــتــي 
اإلقصائية  األدوار  في  الفريقان  فيها  يتواجه 
للمسابقة القارية األم التي أحرز لقبها بايرن 
عــام 2020 فيما يبحث سيتي  آخــرهــا  مــرات   6
عن تتويجه األول فيها. لكنهما تواجها ثالث 
الفوز  تبادال  المجموعات حيث  دور  في  مــرات 
مواسم 2010-2011 )2-صفر لبايرن و2-صفر 
و2-3  لـــبـــايـــرن   1-3( و2014-2013  لــســيــتــي( 
و2-3  لبايرن  )1-صــفــر  و2015-2014  لسيتي( 

لسيتي(.
وستضع هذه المواجهة المدرب اإلسباني 
الذي  الفريق  ضد  غــوارديــوال  جوزيب  لسيتي 
أشرف عليه من 2013 حتى 2016 وأحــرز معه 
ــدوري األلــمــانــي ثـــالث مـــرات والــكــأس  ــ لــقــب الـ
األوروبـــيـــة  الــســوبــر  والـــكـــأس  مــرتــيــن  المحلية 
ويصطدم  واحـــدة.  مــرة  لألندية  العالم  وكــأس 

ريـــال مــدريــد اإلســبــانــي حــامــل الــلــقــب بفريق 
تشلسي في إعادة لنصف نهائي موسم 2020-

منتصرًا  الــلــنــدنــي  الــفــريــق  خـــرج  حــيــن   2021
الماضي  الموسم  نهائي  وربع  و2-صفر(   1-1(
حين فاز النادي الملكي ذهابًا خارج أرضه 1-3 
إيابًا  خسارته  رغــم  النهائي  نصف  الــى  وتأهل 

في ملعبه 2-3 بعد التمديد.
وسيكون إنتر، آخر الفرق اإليطالية الفائزة 
البرتغالي  الــمــدرب  بقيادة   2010 عــام  باللقب 
جوزيه مورينيو، في مواجهة بنفيكا البرتغالي 
في إعادة لنهائي 1965 حين توج »نيراتسوري« 
وفي حال  بفوزه 1-صفر.  تواليًا  الثاني  بلقبه 
النهائي سيصطدمان  ربع  وميالن  إنتر  تجاوز 
ــي الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي الـــذي  بــبــعــضــهــمــا فـ
سحبت قرعته أيضًا. وتقام مباريات ذهاب ربع 
النهائي في 11 و12 أبريل واإلياب في 18 و19 
الذي  النهائي  الــدور نصف  أن يقام  منه، على 
بالفائز من  ريال-تشلسي  الفائز من  سيجمع 
و17  و16  ذهــابــًا  مايو  و10   9 في  سيتي-بايرن، 
منه إيابًا. ويقام النهائي في العاشر من يونيو 

على ملعب أتاتورك األولمبي في اسطنبول.

كري�ستال بال�س يقيل مدربه 

�لفرن�سي باتريك فيير�

لكرة  االنكليزي  نادي كريستال باالس  أعلن  أ ف ب:   - لندن 
القدم أمس إقالة مدربه الفرنسي باتريك فييرا بعد سلسلة من 
الممتاز. جاء  الــدوري  نهاية  السيئة، قبل 11 مرحلة من  النتائج 
في بيان لصاحب المركز الثاني عشر »يؤكد نادي كريستال باالس 
للفريق  كــمــدرب  تــرك منصبه  قــد  فييرا  بــاتــريــك  أن  الــقــدم  لــكــرة 

األول«.
وضعتنا  النهاية،  »فــي  باريش  ستيف  رئيسه  لسان  عن  ونقل 
النتائج في األشهر األخيرة في وضع غير مستقر بالدوري وشعرنا 
الـــدوري  فــي  للبقاء  فــرصــة  أفــضــل  لمنحنا  ــروري  ضــ التغيير  أن 
الممتاز«. ولم يحقق باالس أي فوز في الدوري هذا العام وتحديًدا 
في المباريات الـ11 االخيرة، وقد مني بثالث هزائم توالًيا، آخرها 
الموسم صراًعا محتدًما  ضد برايتون 0-1 االربعاء. ويشهد هذا 
بــاالس  بــيــن  نــقــاط  تفصل خــمــس  إذ  ــواء،  ــ االضـ دوري  فــي  للبقاء 

الثاني عشر وصاحب المركز االخير.

مان�س�ستر يونايتد مجددً� على موعد مع �لإ�سبان يوروبا ليغ
بــرشــلــونــة من  أقــصــى  بــعــدمــا  أ ف ب:   - نــيــون 
الملحق الفاصل ثم ريال بيتيس من ثمن النهائي، 
مجددًا  نفسه  اإلنجليزي  يونايتد  مانشستر  يجد 
المتخصص  المرة ضد  وهــذه  إسباني  اختبار  أمــام 
إشــبــيــلــيــة حـــامـــل الـــرقـــم الــقــيــاســي بـــعـــدد األلـــقـــاب 
الــنــهــائــي  ــع  ــ ربـ الـــــــدور  ــة  ــرعـ قـ بــحــســب  وذلــــــك   ،)6(
لمسابقة »يوروبا ليغ« التي سحبت أمس في نيون 
السويسرية. فريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ 
كان أكثر حزمًا هذه المرة وتفوق ذهابًا على الفريق 
إيابًا الخميس  الفوز عليه  األندلسي 4-1 ثم جدد 
1-صــفــر فــي األنــدلــس الـــذي ســيــعــود الــيــه مــجــددًا 

بعدما أوقعته قرعة ربع النهائي ضد إشبيلية.
وستكون مواجهة إشبيلية ثأرية ليونايتد الذي 
خـــرج عــلــى يــد الــنــادي األنــدلــســي مــن ثــمــن نهائي 
)صــفــر-صــفــر   2018-2017 مــوســم  األبـــطـــال  دوري 
ذهابًا في إشبيلية و1-2 إيابًا في مانشستر( ونصف 
نهائي »يوروبا ليغ« عام 2020 )2-1 في مباراة واحدة 
وتــقــام مباريات  كــورونــا(.  فــيــروس  تــداعــيــات  نتيجة 

الذهاب في 13 أبريل واإلياب في 20 منه.
أمــام  ويــونــايــتــد  إشبيلية  الــفــائــز مــن  وســيــكــون 
اخـــتـــبـــار شــــاق فـــي نــصــف الــنــهــائــي الـــــذي سحبت 
ــاب فــي 11 مــايــو واإليـــــاب في  قــرعــتــه أيــضــًا )الـــذهـ
يــوفــنــتــوس  مـــن  الــفــائــز  مـــع  سيلتقي  إذ  مـــنـــه(،   18

اإليـــطـــالـــي وســبــورتــيــنــغ الــبــرتــغــالــي الـــــذي أقــصــى 
من  اإلنجليزي  الــدوري  متصدر  أرسنال  الخميس 
»يــوروبــا  وتــرتــدي  الــتــرجــيــح.  بــركــالت  النهائي  ثمن 
الى  انتقل  الــذي  ليوفنتوس  أهمية مضاعفة  ليغ« 

بــدوري  مجموعته  في  ثالثًا  حل  بعدما  المسابقة 
األبطال، إذ إن الفوز بها سيضمن له مشاركته في 
القارية األم الموسم المقبل، وهو األمر  المسابقة 
حسم  بعد  المحلي  الــدوري  عبر  حاليًا  المستبعد 

المالي،  بالتالعب  التهامه  رصــيــده  مــن  نقطة   15
ما جعله على بعد 10 نقاط من المركز الرابع بعد 

26 مرحلة.
وفينورد  اإليطالي  رومــا  بين  الموعد  ويتجدد 
ــايـــو الــمــاضــي  الـــهـــولـــنـــدي الـــلـــذيـــن تـــواجـــهـــا فــــي مـ
فـــي نــهــائــي مــســابــقــة »كــونــفــرنــس لــيــغ« حــيــن خــرج 
»جالوروسي« منتصرًا بهدف نيكولو زانيولو، على أن 
يلتقي في المواجهة األخرى في ربع النهائي باير 
سانت- أونــيــون  المفاجأة  مــع  األلــمــانــي  ليفركوزن 
جــيــلــواز الــبــلــجــيــكــي. وســحــبــت أيـــضـــًا أمــــس قــرعــة 
ليغ« حيث  »كونفرنس  النهائي لمسابقة  ربع  الدور 
البلجيكي،  خنت  مع  اإلنجليزي  هام  وست  يلتقي 
فــيــورنــتــيــنــا اإليــطــالــي مــع لــيــخ بـــوزنـــان الــبــولــنــدي، 
وبــازل  الهولندي  ألكمار  مــع  البلجيكي  أنــدرلــخــت 
السويسري مع نيس الذي يرفع لواء فرنسا وحيدًا 

في المسابقات القارية الثالث.
ويقام ذهاب ربع النهائي في 13 أبريل واإلياب 
النهائي  نــصــف  يــكــون ذهـــاب  أن  فــي 20 مــنــه، عــلــى 
في  وسيلتقي  مــنــه.   18 فــي  ــاب  ــ واإليـ مــايــو   11 فــي 
مع  بوزنان/فيورنتينا  ليخ  من  الفائز  األربــعــة  دور 
الفائز من بازل/نيس، والفائز من خنت/وست هام 
مــع الــفــائــز مــن أنــدرلــخــت/ألــكــمــار. وتــقــام الــمــبــاراة 

النهائية في 7 يونيو في براغ.

برشلونة - أ ف ب: سيكون برشلونة أمام فرصة توجيه الضربة القاضية 
الــدوري اإلسباني  ريال مدريد وقطع شوط هائل نحو حسم لقب  لغريمه 
التي  الـ»كالسيكو«  موقعة  مــن  منتصرًا  خــرج  حــال  فــي  وذلــك  الــقــدم،  لكرة 
السادسة  المرحلة  فــي  نــو«  كامب  »سبوتيفاي  ملعب  على  غــدا  تجمعهما 
والعشرين. ولم يحقق برشلونة لقب الدوري منذ عام 2019 بقيادة إرنستو 
فالفيردي، وفوزه بموقعة األحد سيجعل رجال تشافي هرنانديس يبتعدون 

عن النادي الملكي بفارق 12 نقطة في الصدارة.
الجهد  على  لتشافي  مستحقة  مكافأة  بمثابة  باللقب  الفوز  وسيكون 
الذي بذله من أجل إعادة الفريق الى مكانته السابقة رغم األزمة المالية 
ليونيل  األرجنتيني  أسطورته  عن  التخلي  الى  النادي  دفعت  التي  الحادة 

ميسي لصالح باريس سان جرمان الفرنسي. 
المالي  الــوضــع  الــنــادي جــوان البــورتــا كيف يتعامل مــع  وعــرف رئيس 
الصعب وأجرى التعاقدات المؤثرة جدًا بضم البولندي روبرت ليفاندوفسي 
والــفــرنــســي جــــول كــونــديــه والـــبـــرازيـــلـــي رافــيــنــيــا مـــن خــــالل بــيــع الــحــقــوق 
التلفزيونية المستقبلية. لكن الخروج من دور المجموعات لدوري أبطال 
أوروبــــا وثـــم مــن الملحق الــمــؤهــل الـــى ثــمــن نــهــائــي »يـــوروبـــا لــيــغ« عــلــى يد 
مانشستر يونايتد االنكليزي، أظهر أن مسار العودة بين عظماء القارة ما 

زال طوياًل.
وفي المواجهة األولى بين الفريقين هذا الموسم، خرج ريال منتصرًا 

3-1 في أكتوبر، لكن فريق تشافي تطور كثيرًا منذ حينها وأظهر هذا التطور 
مسابقة  نهائي  في  ذاتها  بالنتيجة  الملكي  الــنــادي  على  الفوز  خــالل  من 
الثاني من  في  الديار  خــارج  بنتيجة 1-صفر  ثم  يناير،  في  السوبر  الكأس 

الشهر الحالي في ذهاب نصف نهائي مسابقة الكأس.
مقاربة  ستكون  كيف  لمعرفة  األحــد  مــبــاراة  برشلونة  جمهور  وينتظر 
تشافي المطالب بأن يقدم أداء أفضل بكثير من لقاء الكأس، لكن المشكلة 
الوسط  »مايسترو«  إلى عودة  أنه بحاجة  الكاتالوني  النادي  يواجهها  التي 
بـــيـــدري. وكــــان بــيــدري الــعــامــل الــمــؤثــر الــرئــيــســي فــي األســـلـــوب الهجومي 
لبرشلونة هذا الموسم، لكن في ظل غيابه الذي دام حتى اآلن ست مباريات 
في جميع المسابقات بسبب إصابة في الفخذ مع احتمال عودته األحد، 

اضطر تشافي الى التركيز على الصالبة الدفاعية للخروج منتصرًا.
نتائجه  مواصلة  الى  مدريد  أتلتيكو  يسعى  اللقب،  صــراع  عن  وبعيدًا 
الملفتة منذ خسارته األخيرة في الدوري أمام برشلونة صفر-1 في 8 يناير، 
وذلك من خالل الفوز على ضيفه الجريح فالنسيا اليوم ما سيبقيه وحيدًا 
سيميوني  دييغو  األرجنتيني  الــمــدرب  فريق  ويتقدم  الــثــالــث.  المركز  فــي 
األحد  إلتشي  يلتقي  الــذي  الرابع  ريــال سوسييداد  نقاط عن  بفارق ثالث 
روما  يد  ليغ« على  »يوروبا  نهائي  ثمن  بعد خروجه من  بمعنويات مهزوزة 
المسابقة  ودع  الــذي  الخامس  بيتيس  ريــال  غــرار مالحقه  على  اإليطالي، 

أيضًا الخميس على يد مانشستر يونايتد.
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