
قلب ري��ال مدريد تأخره بهدفني سريعني 
في بداية الشوط الثاني إلى فوز 3-2 على 
مضيفه ف��ي��اري��ال األح���د ليستعيد ص��دارة 
دوري الدرجة األولى االسباني لكرة القدم من 

برشلونة الذي فاز 2-1 على أتليتيكو مدريد.
ورف��ع ري��ال مدريد رصيده إل��ى 55 نقطة 
ول��ه م��ب��اراة مؤجلة ويتقدم بنقطة واح��دة 
عن برشلونة بينما يأتي اشبيلية في املركز 

الثالث برصيد 52 نقطة.
وبدا ريال مدريد في طريقه لهزمية ثانية 
على التوالي بعد اخلسارة 2-1 أمام بلنسية 
وفقدان صدارة املسابقة عندما اهتزت شباكه 
مرتني في أول 11 دقيقة من الشوط الثاني 

عبر ميجيل تريجيروس وسيدريك باكامبو.
لكن جاريث بيل قاد انتفاضة ريال مدريد 
عندما قلص الفارق بضربة رأس بعد متريرة 

عرضية من داني كاربخال في الدقيقة 64.

وأدرك كريستيانو رونالدو التعادل من 
ركلة جزاء في الدقيقة 74.

وقفز البديل الفارو موراتا أعلى من اجلميع 
ليقابل متريرة عرضية من مارسيلو داخل 

الشباك قبل النهاية بسبع دقائق.
وأح��رز ليونيل ميسي هدفا حاسما قرب 
النهاية للمرة الثانية في أسبوع واحد ليقود 
ب��رش��ل��ون��ة ل��ف��وز ث��م��ني 2-1 ع��ل��ى مضيفه 

أتليتيكو مدريد.
وتقدم رافينيا بهدف لبرشلونة في الدقيقة 
64 وأدرك املدافع دييجو جودين التعادل بعد 
ست دقائق ليستعيد ذك��ري��ات الهدف الذي 
سجله في برشلونة وقاد أتليتيكو إلحراز لقب 

الدوري في مايو أيار 2014.
وقبل أربع دقائق من نهاية الوقت األصلي 
سدد ميسي كرة ارتدت من الدفاع وتابعها من 

مدى قريب ليحرز هدف االنتصار لبرشلونة.

وبدا أن برشلونة ال يزال يعاني من فقدان 
الثقة بعد هزمية قاسية -4صفر في ضيافة 
ب��اري��س س��ان ج��ي��رم��ان ف��ي ذه���اب دور 16 
ب��دوري أب��ط��ال أوروب���ا وب��دأ امل��ب��اراة بشكل 
م��ت��واض��ع لكن احل���ارس م���ارك أن��دري��ه تير 

شتيجن أنقذ سلسلة من الفرص اخلطيرة.
لكن ميسي كرر ما فعله أمام ليجانيس في 
اجلولة املاضية عندما سجل هدف االنتصار 
2-1 من ركلة جزاء في الدقيقة األخيرة وجنح 
مجددا في إعادة برشلونة للطريق الصحيح 

في املنافسة على اللقب.
وب����دأ أت��ل��ي��ت��ي��ك��و امل���ب���اراة ب��ق��وة بعدما 
تلقى دفعة معنوية بالفوز 4-2 على باير 
ليفركوزن في دوري األبطال واستحوذ بشكل 
أكبر على الكرة وكان قريبا طوال الوقت من 

منطقة جزاء برشلونة.
ومرر تير شتيجن كرة خاطئة ووصلت إلى 

أنطوان جريزمان الذي حاول التسديد بسرعة 
لكن املدافع صمويل أومتيتي تدخل في الوقت 

املناسب.
وت��أل��ق تير شتيجن ومنع جريزمان من 
التسجيل ب��إب��ع��اد ك��رة ف��وق ال��ع��ارض��ة في 
ال��ش��وط األول وال��ت��ص��دي بركبته حملاولة 
خطيرة م��ن املهاجم الفرنسي بعد انطالق 

الشوط الثاني.
وف���ي امل��ق��اب��ل ظ��ه��ر ي���ان أوب����الك ح��ارس 
أتليتيكو بشكل رائع أيضا وأبعد ركلة حرة 
نفذها ميسي بعد عودته من إصابة تسببت 
في غيابه عشرة أسابيع بينما مت إلغاء هدف 

سجله لويس سواريز بداعي وجود خطأ.
واستغل رافينيا ارتباكا في منطقة اجلزاء 
وسجل الهدف األول بينما جاء هدف االنتصار 
بطريقة مشابهة بعدما تابع ميسي تسديدة 

ارتدت من الدفاع وتهادت أمامه قبل النهاية.

وقال جابي قائد أتليتيكو »أعتقد أننا لعبنا 
بشكل رائع لكن املنافس تابع كرتني مرتدتني 

وحصل على األفضلية وحصد النقاط الثالث.«
وأض��اف لويس إنريكي م��درب برشلونة 
»كانت مباراة قتالية بحثا عن الفوز. عانينا 
ف��ي ال��ش��وط األول بسبب ض��غ��ط املنافس 
وأرضية امللعب لكننا سجلنا في النهاية وهذا 

منحنا دفعة معنوية كبيرة.
وأك���د مهاجم ب��رش��ل��ون��ة، األورغ��وي��ان��ي 
لويس سواريز،  أن »فريقه قدم مباراة كبيرة 
للغاية«، منوها أيضا للثقة التي يعنيها هذا 
االنتصار، وأنهم كانوا مطالبني باستعادة 
الرغبة والطموح في املنافسة على ص��دارة 

»الليغا«.
وقال »لوتشو« في تصريحات عقب اللقاء: 
»كانت مباراة مهمة من أجل استعادة زمام 
األم���ور وت��ق��دمي م��ب��اراة طيبة.. ن��درك مدى 

صعوبة مثل هذه املباريات ومتكنا من الفوز 
بها.. أعتقد أننا قدمنا مباراة كبيرة للغاية 
بشكل عام.. على املستوى اجلماعي، ركضنا 

كثيرا وكنا جيدين«.
وأضاف لويس سواريز: »كنا ندرك أنه كان 
يتوجب علينا استعادة هذه الرغبة والطموح 
ف��ي املنافسة على الليغا، اللقب م��ا زال في 
امللعب«، مؤكدا في الوقت ذات��ه على الثقة 
التي يعنيها الفوز على حساب منافس مباشر 
مثل أتلتيكو مدريد وعلى ملعب صعب مثل 

الكالديرون.
وأمت الالعب األوروغ��وي��ان��ي: »بالتأكيد، 
كفريق ج��م��اع��ي، اخل��س��ارة دائ��م��ا م��ا تكون 
موجعة، وب��األخ��ص بالطريقة التي حدثت 
أم��ام باريس س��ان جيرمان.. كنا ن��درك أننا 
منر مبوقف صعب في الكالديرون من أجل 

العودة«.
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حافظ باريس سان جيرمان على آماله في احراز لقب 
دوري الدرجة األولى الفرنسي لكرة القدم للمرة اخلامسة 
على التوالي بعد انتصار رائ��ع 5-1 خ��ارج ملعبه على 

غرميه القدمي اوملبيك مرسيليا األحد.
وت��رك��ت النتيجة ب��اري��س س��ان جيرمان ف��ي املركز 
الثاني برصيد 59 نقطة من 27 مباراة بفارق ثالث نقاط 
خلف موناكو املتصدر ومتقدما بفارق األهداف على نيس 

صاحب املركز الثالث.
وع��زز الفريق الباريسي أيضا مسيرته اخلالية من 
الهزائم إلى 15 مباراة بجميع املسابقات وحقق فوزه 12 

في اخر 14 مباراة ضد مرسيليا.
وبدا أن األجواء احلماسية من جماهير مرسيليا باستاد 
فيلودروم دفعت باريس سان جيرمان للتألق وتفوق 
على مرسيليا في كل شيء وكان ميكنه الفوز بنتيجة أكبر 

بسهولة.
ووض��ع قلب ال��دف��اع البرازيلي ماركينيوس الكرة 
برأسه في الشباك في الدقيقة السادسة بعد أن أرسل 
العب الوسط ماركو فيراتي متريرة رائعة من ركلة حرة 
إلى منطقة اجلزاء قبل أن يضعها تياجو سيلفا في طريق 

مواطنه.

وواصل املهاجم إدينسون كافاني تألقه وسجل هدفا 
رائعا بعد عشر دقائق أخرى بعدما تفوق على احلارس 
يوهان بيليه عقب تبادل جميل للكرة مع فيراتي وخافيير 

باستوري.
وسمح دف��اع مرسيليا املهتز للمهاجم لوكاس مورا 
بإضافة الهدف الثالث من مدى قريب في بداية الشوط 
الثاني وزاد البديل يوليان دراكسلر من معاناة مرسيليا 

في الدقيقة 60.
وأنهى العب الوسط االملاني حتركا رشيقا بعدما انطلق 
الظهير األمين توماس مونييه في اجلناح قبل أن يرسل 
متريرة عرضية منخفضة مثالية إلى منطقة املرمى حولها 

لوكاس إلى الشباك.
وقلص املدافع رود فاني الفارق ملرسيليا قبل أن يسجل 
بليز م��ات��ودي صاحب اجلهد ال��واف��ر ال��ه��دف اخلامس 
لباريس سان جيرمان بتسديدة قوية من عند حافة منطقة 

اجلزاء.
وترك العديد من مشجعي مرسيليا االستاد قبل صفارة 
النهاية بفترة طويلة بينما بدا أن باريس سان جيرمان 

يستطيع التسجيل في كل مرة يتقدم فيها لألمام.

هدف ريال مدريد الثاني في شباك فياريال عن طريق رونالدو من ركلة جزاء

باريس سان جيرمان يقسو على مرسيليا بخماسية ويحافظ على آماله في إحراز لقب الدوري الفرنسي

فرحة العبي باريس سان جيرمان

ريال مدريد يقلب الطاولة على فياريال بثالثية ويستعيد صدارة »الليغا«

أقر املدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين 
زيدان، عقب فوز فريقه على فياريال 3-2 في اجلولة 
24 من ال���دوري اإلسباني لكرة ال��ق��دم، ب��أن الدفع 
بإيسكو أالركون وألفارو موراتا في الشوط الثاني، 
ساعد على تغيير مسار اللقاء بعد أن كان »امللكي« 

متأخرا بهدفني.
وقال زيدان عقب انتهاء املباراة: »إيسكو وموراتا 
يستحقان أكثر بالتأكيد، قدما أداء جيدا جدا، نزال وغيرا 

مسار املباراة، جميع الالعبني سيكونوا ضروريني«.

وأب��رز امل��درب الفرنسي أداء فريقه خالل الشوط 
الثاني وأضاف: »إننا سعداء بحصد النقاط الثالث، 
كنا نعلم أنها ستكون مباراة معقدة للغاية«. وأوضح: 
»بعد تأخرنا بهدفني دون رد ك��ان علينا أن نغير 
النتيجة وسارت األمور بشكل جيد«، في الوقت الذي 

أثنى فيه على فياريال الذي أكد أنه »فريق جيد«. 
وقلل زي��دان من أهمية خ��روج مهاجمه الويلزي 
غاريث بيل من املباراة بسبب آالم وق��ال: »تعرض 

لضربة فحسب، ليس أكثر«.

للمرة الرابعة.. الرباط الصليبي زيدان: إيسكو وموراتا غيرا مسار املباراة
ينهي موسم حارس فياريال

أصيب حارس فياريال اإلسباني، سيرخيو أسينخو، بقطع في 
الرباط الصليبي للركبة للمرة الرابعة في مسيرته.

وتعرض احل��ارس اإلسباني لإلصابة في ركبته اليسرى، 
عندما قام بحركة مفاجئة للتصدي لتصويبة مهاجم ريال مدريد، 
كرمي بنزميا، في مباراة جمعت بني »امللكي« ومضيفه فياريال، 

في الدوري اإلسباني.
وخ��اض أسينخو حتى اللحظة جميع مباريات فريقه في 

الدوري اإلسباني، ولم تتلق شباكه سوى 15 هدفا فقط. 

روبن يستبعد اللعب في الصني
أبدى العب بايرن ميونخ األملاني، الهولندي آريني روبن، 
استعداده لدراسة أي ع��روض يتلقاها من أندية أخرى 
لالنتقال عقب انتهاء عقده احلالي في 2018، لكنه استبعد 

في الوقت نفسه إمكانية انتقاله للعب في الصني.
وق��ال روب��ن ف��ي تصريحات نشرتها مجلة كيكر في 
نسختها ال��ص��ادرة أم��س اإلث��ن��ني: »ك��ل ش��يء محتمل في 
2018، وقد تعلمت أنه ال ميكن لالعب استبعاد أي شيء في 
مسيرته االحترافية، وفي الصني، هناك الكثير من األموال، 
وأحيانا جتبر العروض املغرية من هناك بعض الالعبني 

للتفكير على األقل فيها«.
ومع ذلك، قال روبن )33 عاما( إنه يرى فرصة انتقاله 
للعب في الصني محدودة، نظرا ألن امل��ال ال يشكل عامال 

حاسما في قرارات مسيرته االحترافية.
وأض���اف روب���ن: »دائ��م��ا م��ا أت��خ��ذ ق��رارات��ي ب��ن��اء على 
االعتبارات الرياضية، وسأستمر هكذا حتى النهاية، املال 

لن يلعب دورا في ذلك«.
ورغ��م املسيرة الطويلة لروبن مع بايرن ميونخ، لم 
يتردد اسمه كثيرا في قائمة املرشحني الرتداء شارة قيادة 
الفريق البافاري خلفا لفيليب الم، ال��ذي يعتزل بنهاية 

املوسم.
وق��ال روب���ن: »بالنسبة ملسألة القائد اجل��دي��د، أق��ول 
إنني سأستمر هنا فقط لعام واحد أو أكثر قليال، ولكنني 
أشعر باملسؤولية، وال يشترط أن أك��ون قائدا كي أشعر 

باملسؤولية«. 
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راموس يتجاهل تعليق بيكيه عن التحكيم
لم يعر مدافع وقائد ريال مدريد سرجيو راموس 
اهتماما كبيرا لتعليقات العب برشلونة جيرارد بيكيه 
عن التحكيم في م��ب��اراة »امللكي« أم��ام فياريال في 

اجلولة ال�24 من الليغا.
وقال راموس عقب انتهاء املباراة التي فاز بها فريقه 
3-2 على ملعب ال سيراميكا في تغريدة على تويتر: 
»كنت سأتفاجئ إذا كتب )ليونيل( ميسي هذا الكالم، 
لكن مبا أن التعليق صدر عن بيكيه، نحن بالفعل نعلم 

من هو«.
واعتبر رام���وس أن احل��ك��ام ال ي��أخ��ذون ق��رارات 
متعمدة بل أنهم يصيبون أحيانا ويخطأون أحيانا 
أخرى ألنهم بشر، لذلك قال إنه ينبغي مساعدتهم ألنهم 

يقومون »بدور معقد للغاية«.
واحتسب احلكم ركلة جزاء ضد فياريال ومتكن من 
خاللها مهاجم امللكي، البرتغالي كريستيانو رونالدو 
من إدراك التعادل لفريقه في مباراة انتهت بفوز ريال 

مدريد 3-2 بعد أن كان متأخرا بهدفني دون رد.
وكان بيكيه قد نشر عبر حسابه على تويتر تغريدة 
أرف��ق معها 4 ص��ور بأخطاء حتكيمية لصالح ريال 
مدريد وض��د برشلونة، وكتب: »أم��ام نفس الفرق 
خسرنا 8 نقاط، وما زال��ت هناك شكوك من صحافة 

مدريد«.

وجاء تعليق العب البرسا في إش��ارة إلى أن ريال 
مدريد حصل على أخطاء حتكيمية لصاحله أمام نفس 
الفرق التي تعرض أمامها برشلونة لظلم حتكيمي، 

بحسب رأيه.
وعن مباراة الريال أمام فياريال، اعتبر راموس أن 
النتيجة في النهاية كانت »عادلة«، مشيرا إلى أن فريقه 
كان يعلم أن النقاط »كانت ضرورية وأنه على مستوى 
ال��روح املعنوية يساعد هذا الفوز في اكتساب الثقة 
للمباريات القادمة الهامة«، ألن اخلصوم مثل برشلونة 

أو إشبيلية قريبني للغاية.
وأض��اف أن »رد فعل الفريق كان جيدا، بعدما كنا 
متأخرين بهدفني، سعى الفريق حلصد النقاط الثالثة 
ليظل في الصدارة، في الشوط األول كانت األمور أكثر 
صعوبة وفي الثاني متكنا من السيطرة بشكل أكبر، 

وخلقنا فرصا كثيرة«.
وأب���رز رام���وس أن كفاح ال��ري��ال للتويج باللقب 
»سيكون غاية في الصعوبة«. وأثنى مدافع الريال على 
زميليه إيسكو أالركون وألفارو موراتا اللذين ساهما 
بشكل حاسم في قلب النتيجة، وقال: »دخال إلضافة 
أشياء للفريق، على الرغم من أنهما يلعبان دقائق أقل 
يخرجان للملعب وهما عاقدان العزم على املساعدة 

ويعلمان أن املنافسة جيدة«.

رئيس فياريال: طاقم التحكيم خرج من امللعب 
حامال حقائب ريال مدريد

كشف رئيس نادي فياريال لكرة القدم، فيرناندو 
روي��ج، أن طاقم التحكيم ال��ذي أدار مباراة الفريق 
أمام ريال مدريد في اجلولة ال�24 من الليغا، خرج 
من ملعب ال سيراميكا وه��و يحمل حقائب النادي 

»امللكي«.
 »Tiempo de Juego« وفي تصريحات لبرنامج
)وق��ت اللعب( على قناة »Cope« اإلسبانية، قال 
رويج: »املعلومات التي وصلتني وأضحكتني هي أن 
طاقم التحكيم بالكامل خرج وهو يحمل حقائب ريال 
مدريد، لفت األمر انتباهي، ال أعلم ما الذي قد يكون 

بداخل هذه احلقائب«.

وأضاف: »أعتقد أن هذا األمر ليس جيدا«، مشيرا 
إلى أنه ال يظن أن تكون هذه احلقائب بداخلها شيئا 
ه��ام��ا، لكنه أب��رز أن امل��دي��ر الفني لفياريال، ف��ران 
إسكريبا شعر باالستياء حني »ذهب )طاقم التحكيم( 
لتوديعه ومد احلكم يدا للمصافحة بينما كان يحمل 
في اليد الثانية حقيبة ريال مدريد، مدربنا لم يعجبه 

هذا األمر«.
واحتسب احلكم ركلة جزاء ضد فياريال ومتكن من 
خاللها مهاجم امللكي، البرتغالي كريستيانو رونالدو 
من إدراك التعادل لفريقه في مباراة انتهت بفوز ريال 

مدريد )3-2( بعد أن كان متأخرا بهدفني دون رد. 

ق���ال امل��دي��ر ال��ف��ن��ي ألت��ل��ت��ي��ك��و م���دري���د، دييغو 
سيميوني، األح���د، عقب اخل��س��ارة م��ن برشلونة 
1-2 في ال��دوري اإلسباني لكرة القدم على ملعب 
فيسينتي كالديرون، إن »العبيه فشلوا في تشتيت 
ال��ك��رة، واستغلها ال��ن��ادي الكاتالوني للفوز، في 
إشارة لهدف األرجنتيني ليونيل ميسي، الذي منح 

نقاط املواجهة للبرسا«.
وقال سيميوني في مؤمتر صحافي عقب املباراة: 
»ال��ش��وط األول ك��ان جيدا للغاية، ك��ان بإمكاننا 
تسجيل هدف يضعنا في وضع أكثر أريحية، لكن 

األمور لم متض بهذه الصورة«.
وصرح املدرب األرجنتيني: »لعبنا بحدة والحت 
لنا أكثر من ف��رص��ة.. وتواجدنا لوقت طويل في 
نصف ملعب املنافس.. كان الشوط الثاني أكثر ندية، 

بعد الهدفني، كان واضحا أن من سيخطئ سيخسر، 
لم نتمكن من تشتيت كرة واستغلوها للفوز«.

ورفض سيميوني اعتبار أن »فريقه كان مرهقا 
من مباراة باير ليفركوزن األملاني األربعاء املاضي 
في إي��اب ثمن نهائي دوري األبطال، ورف��ض أيضا 
تصريحات لويس إنريكي بخصوص أن أرضية 

امللعب أثرت على العبي البرسا«.
وص��رح امل��درب: »فاعلية برشلونة هي السبب 
في انتهاء املباراة 2-1، وهي النتيجة التي باتت 
تقليدية أمامهم في الليغا، لكن أعتقد أننا في كل 

املباريات أمامهم أظهرنا قدرتنا على الفوز«.
وبخصوص مستوى احل��ارس السلوفيني يان 
أوب��الك العائد م��ن اإلص��اب��ة، ق��ال: »أه��م ش��يء في 

املباراة كانت عودة غودين وأوبالك«.

سيميوني يرد على تصريحات إنريكي 
بعد اخلسارة أمام برشلونة


