
15 alwasat.com.kwرياضة

ق��ال مدافع فريق ري��ال مدريد اإلسباني، الدولي 
اإلسباني سرجيو رام��وس، عقب نهاية مباراة فريقه 
أمام فريق برشلونة فى الدوري اإلسباني: »إنه طرد 
غير مستحق، لم أفعل اي شيء ضار، ما أعرفه عن كرة 
الفدم، أنني استحق البطاقة الصفراء، ليست احلمراء، 
لم تكن هناك كرة خاطئة، ولم أذه��ب من أجل إحلاق 
الضرر به«. وأضاف راموس بحسب آس اإلسبانية: 
»احلديث والتصفيق كان لبيكيه وليس للحكم، إنه 

يتحدث دائما عن احلكام، ويدافع عن فريقه، ونحن 
أيضا ندافع عن الفريق، ولكن ليس بالطريقة التي 
يتحدث بها، لقد قلت له إن حديثه الدائم على التحكيم 

يشكل ضغطا، لقد قام بأشعال األمور«.
وواص��ل: »إنهم دائما يتحدثون عن احلكام، نحن 
ال نفعل ذلك، نأمل إال تأثر تلك النتيجة على املباريات 
املتبقية لنا، نحن نأسف للخسارة فى املباراة، ولست 

نادما على حديثي مع بيكيه«. 

ت��ن��ازل ري���ال م��دري��د ع��ن ال��ص��دارة بفارق 
األه��داف أم��ام غرميه برشلونة بعد اخلسارة 
الدراماتيكية التي مني بها األح��د أم��ام النادي 
الكاتالوني في معقله 2-3، لكن مصير النادي 
امللكي بيديه ألنه قادر على إحراز لقبه األول منذ 
2012 من خالل فوزه بجميع مبارياته، وإحداها 

مؤجلة ضد سلتا فيغو.
،أحرز ليونيل ميسي هدفه 500 مع برشلونة 
في آخر لعبة باملباراة لينتزع فوزا مثيرا 2-3 
خ���ارج ملعبه على ري���ال م��دري��د ويتساوى 

الفريقان في رصيد النقاط.
وبدا أن هدف جيمس رودريجيز في الدقيقة 

86 سيمنح نقطة ألص��ح��اب األرض بعد أن 
جعل النتيجة 2-2 عقب ه��دف��ن م��ن ميسي 
وإيفان راكيتيتش ألغيا تقدم ريال عن طريق 

كاسيميرو.
وُط��رد سيرجيو رام��وس قائد ري��ال بسبب 
مخالفة ضد ميسي في الدقيقة 77 وت��رك ذلك 
برشلونة في موقف قوي حتى هز رودريجيز 

الشباك عند الزاوية القريبة.
لكن هدف ميسي الثاني في الدقيقة األخيرة 
من الوقت احملتسب بدل الضائع منح برشلونة 
انتصارا ثمينا في سباق اللقب. وميلك الفريقان 

75 نقطة رغم أن ريال تتبقى له مباراة.

وقال لويس إنريكي مدرب برشلونة »نحن 
في ال��ص��دارة اآلن لكن يتبقى مباراة إضافية 
ملدريد. سيكون الصراع متقاربا حتى النهاية. 

حصلنا على النتيجة التي جئنا من أجلها.«
وأض��اف امل��درب ال��ذي أك��د ت��رك منصبه في 
نهاية املوسم اجلاري »هذا املوسم وكأنه خمسة 
مواسم. حدثت العديد من األم��ور منها اجليد 

ومنها غير اجليد ومنها أشياء نسيتها.«
وتابع »هدف التعادل 2-2 كان مبثابة ضربة 
لنا لكن متكن الالعبون من العودة في الثانية 
األخ��ي��رة وحدثت النهاية السعيدة التي كنا 

جميعا نريدها في برشلونة.«

وكانت املباراة مثيرة وستكون من بن أفضل 
املباريات بن الفريقن في التاريخ وكانت مليئة 

باألحداث من البداية للنهاية.
وبدا الغضب على كريستيانو رونالدو عندما 
أعاقه صمويل أومتيتي داخل منطقة اجلزاء ولم 
يحتسب احلكم أليخاندرو خوسيه هرنانديز 
ركلة جزاء لكن برشلونة اشتكى بعد ذلك بعدما 
أفلت مارسيلو من العقاب بعد ضربة باملرفق في 

وجه ميسي.
واحتاج الالعب األرجنتيني للعالج وكان 
كاسيميرو محظوظا لعدم طرده بعد سلسلة من 
املخالفات العنيفة ضد ميسي رغم حصوله على 

إنذار مبكر. وافتتح الالعب البرازيلي التسجيل 
ل��ري��ال ف��ي الدقيقة 28 م��ن م��دى قريب بعدما 
وض��ع ك��رة مرتدة من القائم في الشباك بعد 
تسديدة من راموس. وبعد خمس دقائق أخرى 
أدرك برشلونة التعادل عبر ميسي الذي راوغ 
داني كاربخال وسدد في شباك احلارس كيلور 

نافاس من مدى قريب.
وخ��رج ج��اري��ث بيل بسبب اإلص��اب��ة قرب 
نهاية الشوط األول وش��ارك ماركو أسينسيو 
بدال منه. وصنع الالعب الشاب فرصة لرونالدو 
في الشوط الثاني لكن قائد منتخب البرتغال 

أطاح بالكرة خارج املرمى من مدى قريب.

وعاقبه راكيتيتش بعد ذل��ك بتسديدة من 
خارج منطقة اجلزاء استقرت في شباك نافاس 
ثم ُطرد راموس عقب تدخل عنيف ضد ميسي. 
وأدرك رودريجيز التعادل لريال بعدما قابل 
متريرة عرضية من مارسيلو عند القائم القريب 
لكن ميسي حسم املواجهة ليشعل الصراع 
على اللقب. وقال زين الدين زيدان مدرب ريال 
إن فريقه ال يزال ميلك أفضلية ويعتقد أن هذه 
النتيجة لن حتبط آمال الالعبن في إحراز اللقب.
وأضاف »لم يتغير أي شيء اآلن. رمبا بعد 
مباراة اليوم ستصبح املنافسة مفتوحة بشكل 

أكبر. لكن يبقى األمر بأيدينا

ميسي يحتفل مع جماهير برشلونة بعد الهدف القاتل في شباك ريال مدريد

إشارات راموس لبيكيه حلظة خروجه مطرودا

بيكيه: ريال مدريد اعتاد تساهل راموس: إشاراتي كانت لبيكيه وليس للحكم
احلكام معه في »البرنابيو«

قال مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، عقب الفوز على ريال 
مدريد في »كالسيكو األرض« على ملعب سانتياغو برنابيو، إن 

الريال »اعتاد تساهل احلكام معه« على هذا امللعب.
وأشار بيكيه في تصريحات بعد املباراة حول اعتراض قائد 
ريال مدريد، سرجيو راموس، على طرده، قائال: »أعتقد أنه بعد 
ع��ودة رام��وس ملنزله سيعشر بالندم كثيرا. البطاقة احلمراء 
واضحة جدا جدا. القدمان موجهتان لألمام دون أي فرصة في 

الوصول للكرة، كما أن ميسي كان في طريقة لالنفراد باملرمى«.
وأضاف: »املشكلة تكمن في أنهم اعتادوا على تساهل احلكام 
معهم على هذا امللعب، لكن هذا لم يحدث اليوم.. مبجرد أن يقوم 
احلكم بأداء عمله بشكل جيد، سيظهر اجلانب السيء في املشهد«.

وحول املباراة، قال املدافع الدولي: »سيطروا بشكل كبير على 
بداية املباراة، لكن مبرور الوقت، كنا األفضل واستحوذنا بشكل 

أكبر على الكرة. ثم جاءت لقطة طرد راموس«.

مارسيلو: أحتمل مسؤولية 
خسارة »الكالسيكو«

اعتبر الظهير األيسر لريال مدريد اإلسباني، البرازيلي 
مارسيلو، أنه يتحمل »ذنب« خسارة فريقه من برشلونة 2-3 في 
»كالسيكو األرض«، مشيرا إلى أنه لو ارتكب »مخالفة فنية في 

الدقيقة األخيرة من اللقاء ملا متكن اخلصم من التسجيل«.
وك��ان مارسيلو أمامه فرصة في اللعبة األخيرة الرتكاب 
مخالفة ضد سيرجي روبرتو، لكنه لم يفعلها، لتكتمل ويسجل 

ليو منها هدف الفوز.
وصرح الالعب: »متكننا من التعادل في مباراة كان الكثيرون 
فقدوا األم��ل فيها، في ظل اللعب في نقص ع��ددي.. لو ارتكبت 
مخالفة، ملا سجلوا.. رؤي��ة املستقبل مستحيلة، لكن أحتمل 
الذنب.. خرجنا برأس مرفوعة، ونحن أمامنا فرص للفوز في 
بطولتن وميكننا التقدم بصورة جيدة«. وأكمل مارسيلو: »هي 
أشياء حتدث في كرة القدم، رمبا معي أو مع العب آخر، ال تعرف 
إذا ما كنت ستتعرض للطرد عقب ارتكاب خطأ أم ال.. األمور 

هربت من بن أيدينا وسجلوا، لكن نخرج برأس مرفوعة«.

إنييستا: وجود ميسي نعمة
اعتبر العب برشلونة، أندريس إنييستا، أن وج��ود زميله 
األرجنتيني ليونيل ميسي معه في الفريق يعد نعمة، وذلك بعد 

الفوز على ريال مدريد 3-2 على ملعب سانتياغو برنابيو.
ومتكن ميسي من تسجيل هدفن، أحدهما كان هدف الفوز 
للنادي الكاتالوني )ق92(. وقال إنييستا عقب املباراة: »عظمة 
ليو ال تتوقف عن إثارة الدهشة، وعقب مرور كل هذه السنوات 
ال يزال حاسما بالنسبة لنا وللنادي.. وجوده معنا يعد شرفا 
ونعمة«. وأضاف: »املباريات التي تلعب على سانتياغو برنابيو 
دائما ما تكون صعبة«، موضحا أن حتقيق الفوز في الدقيقة 92 

مينح فريقه سعادة كبيرة.

أكد املدير الفني لبرشلونة، لويس إنريكي، بنبرة 
ساخرة عقب الفوز القاتل ال��ذي حققه الفريق على 
حساب غرميه التقليدي ري��ال مدريد في »كالسيكو 
األرض«، أن الفوز في الوقت القاتل يعد أحد السمات 
التي يتميز بها املنافس بشكل أكبر، ولكن أيضا يعجبنا 

الفوز بهذه الطريقة.
وقال إنريكي خالل املؤمتر الصحافي عقب اللقاء: 
»أنا سعيد للغاية ب��أداء الفريق وقتاله حتى الثانية 
األخيرة، ألن أشياء كثيرة حدثت في مباراة اليوم.. 
سعى الفريقان للفوز وكالهما كان بإمكانه حتقيق 
ذلك.. املباراة كانت مبثابة فرصة عظيمة لنا، وكتالونيا 
ستحتفل بسعادة بعيد القديس سان ج��وردي«. كما 
يرى م��درب »البالوغرانا« أن نسق اللقاء كان عاليا 
حتى أن��ه خ��رج ع��ن السيطرة ف��ي بعض األح��ي��ان«. 
وقلل إنريكي في النهاية من أهمية ارتقائهم للصدارة 
مع تبقي مباراة مؤجلة للريال: »الريال ال يحتاج ألن 
يلعب بصفوف متكاملة حتى يكون خطيرا ألنه ميتلك 

العبن ذات قيمة فنية كبيرة«.
وتابع: »نحن اآلن في الصدارة ولكن تتبقى مباراة 
مؤجلة للمنافس.. األمور ستكون معلقة حتى النهاية.. 
جئنا اليوم بحثا عن نتيجة إيجابية وهو ما حدث في 
النهاية«. كما حتدث إنريكي عن املباراة الكبيرة التي 
قدمها النجم األرجنتيني ليونيل ميسي ال��ذي سجل 

هدفن وخطف األنظار من اجلميع.
وق��ال ف��ي ه��ذا ال��ص��دد: »ميسي دائ��م��ا م��ا يعطينا 
األفضلية في منتصف امللعب، وحاولنا اليوم أن يكون 
مؤثرا ألقصى درجة ممكنة.. قدم دورا كبيرا السيما 
في الهدف األول، وفي الشوط الثاني أيضا واصل على 
نفس األم��ر.. دائما ما يحمل السعادة وكان علينا أن 
نبحث عن املساحات في اخلط اخللفي بأكبر عدد من 

إنريكيالالعبن«. 

إنريكي: ميكننا أيضا الفوز في الوقت القاتل
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اعتبر املدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين 
زي��دان، أن فريقه لم يستحق اخلسارة من برشلونة 
2-3، في »كالسيكو الليغا« على ملعب سانتياغو 

برنابيو.
وأشار زيدان إلى أن فريقه أعتقد أنه على الرغم من 
النقص العددي عقب طرد املدافع سرجيو راموس كان 
قادرا على تسجيل الهدف الثالث، لهذا هاجم مما كلفه 

اخلسارة بهدف ميسي )ق92(.
وصرح املدرب: »ال أقل أننا لم نتحل بالعقل، احلقيقة 
أن التعادل ب�10 العبن، والتقدم نحو األمام به شيء 
من اخلطورة وفي النهاية دفعنا الثمن.. ال أوجه لوما 

لالعبن.. سعينا وراء املباراة ولم يحالفنا التوفيق.. 
فقدنا ث��الث ن��ق��اط ونشعر ب��اإلح��ب��اط، ال نستحق 
اخلسارة، لكن هذه هي كرة القدم، ال يجب علينا التفكير 

كثيرا في األمر، واالستعداد ملباراة األربعاء«.
وبخصوص األداء التحكيمي، رفض زيدان التعليق 
حول استحقاق راموس للطرد، مشيرا إلى أنه يتقبل 

القرارات التحكيمية.
وأض��اف زي��دان: »ق��رر احلكم طرد رام��وس ويجب 
تقبل األم��ر، رأيي بخصوص املباراة أنه كانت أمامنا 
فرصة حلسمها، الحت لنا فرصا للتسجيل ولهذا أشعر 

باإلحباط«. 

زيدان: ال نستحق اخلسارة

قاد برشلونة خلطف صدارة »الليغا« بعد فوز قاتل ومثير على ريال مدريد

ميسي »هدم« قلعة امللوك

أك��د ح��ارس برشلونة، األملاني م��ارك أندريه تير 
شتيغن، أن حظوظهم باتت قائمة في الفوز ب�«الليغا« 
عقب االنتصار على ريال مدريد في عقر داره بنتيجة 
3-2، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن األرجنتيني ليونيل 
ميسي العب من طراز خاص. وقاد النجم األرجنتيني 
القتناص أغلى ثالث نقاط له هذا املوسم بعدما سجل 

هدفن، بينما سجل إيفان راكيتيتش الهدف الثاني.
وصرح احلارس األملاني عقب اللقاء: »كنا نفكر فقط 
في الفوز، إال أن اللعب بطريقة جيدة وبطريقتنا كان 
أمرا هاما، وأقر أيضا أن استقبال هدف التعادل قبل 
النهاية بدقائق كان أمرا قاسيا، قبل أن يظهر ميسي 

ويهدي فريقه هدف االنتصار.
وقال في هذا الصدد: »األهم هو أنه كان لنا رد فعل 
جيد وفزنا وأبقينا على حظوظنا في الفوز، ال نعلم ماذا 
سيحدث حتى النهاية؟، ولكن حظوظنا باتت قائمة 

ويجب علينا القتال حتى النهاية«.
واختتم شتيغن تصريحاته حول زميله في الفريق، 
النجم األرجنتيني ليونيل ميسي، الذي خطف األنظار 
من اجلميع بثنائيته: »اجلميع يعرف قيمة ميسي وهو 
العب ميكنه صنع الفارق في أي وق��ت.. هو العب من 
طراز خاص.. الفريق بذل مجهودا كبيرا وحققنا جميعا 

الفوز في النهاية«. 

شتيغن: ميسي العب من طراز خاص


