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رياضة

ريال مدريد يواصل انتفاضتة حتت قيادة سوالري
قبل شهر واح��د فقط س��ادت أج��واء األزمة
سانتياغو بيرنابيو ،بعدما أفسدت النتائج
الهزيلة لريال مدريد مطلع العام احلالي فرحة
الفريق بإحراز لقب بطولة كأس العالم لألندية
للعام الثالث على التوالي.
ول��ك��ن الفريق جن��ح ف��ي غ��ض��ون شهر أن
يتخلص من هذه األجواء ،وأن يستعيد بعضاً
م��ن بريقه قبل ال��دخ��ول ف��ي مرحلة املطبات
الصعب» باملوسم احلالي.
وبعد أي��ام من ع��ودة الفريق من أبوظبي
بلقب مونديال األندية ،الذي أحرزه بالتغلب
على العني اإلم��ارات��ي ف��ي امل��ب��اراة النهائية
للبطولة ف��ي  22ديسمبر امل��اض��ي ،استهل
النادي «امللكي» مسيرته في  2019بنتيجتني
محبطتني.
وب��دأ ال��ري��ال مبارياته ف��ي ال��ع��ام احلالي
بالتعادل مع مضيفه فياريال  2-2ثم الهزمية
 2-0في ال��دوري اإلسباني ،ليتسع الفارق
الذي يفصله عن منافسه التقليدي برشلونة،
متصدر جدول املسابقة إلى عشر نقاط.
وأفسدت النتيجتان احتفال الريال بإحراز
لقب مونديال األندية حتت قيادة مديره الفني
األرجنتيني سانتياغو سوالري.
ولكن الفريق وجد اآلن ما قد مينحه فرصة
لالحتفال في نهاية املوسم ،إذ تعادل قبل أيام
مع برشلونة  1-1في عقر داره بذهاب الدور
نصف النهائي في كأس ملك إسبانيا ،ليصبح
الفريق قريباً بشكل كبير من التأهل للنهائي،
ليكون على بعد خطوة من التتويج باللقب
بنهاية املوسم.
كما جاء فوز الفريق على مضيفه وجاره
أتلتيكو مدريد  1-3مساء أمس االول ليتوج
شهر االنتفاضة في مسيرة الفريق باملوسم
احلالي ،إذ انتزع مركز الوصيف في جدول
املسابقة.
وخالل هذا الشهر ،وبالتحديد منذ الهزمية
أمام سوسييداد ،حقق الريال ثمانية انتصارات
وتعادل في مباراة واحدة كانت أمام برشلونة
بالكأس ،وخسر م��ب��اراة واح���دة كانت أم��ام
ليغانيس  1-0ف��ي إي��اب دور الستة عشر
بالكأس ،علماً بأن الريال حسم املواجهة ذهاباً
بالفوز  .0-3وكشفت صحيفة ماركا اإلسبانية
الرياضية األس��ب��اب وراء انتفاضة الريال
وتألقه خالل الشهر األخير ليتحول من األزمة
إلى التألق.
وأوضحت ماركا في تقريرها أنه مقارنة
مبا كان عليه تشكيل الفريق قبل شهر واحد،
ف��إن التغيير الوحيد ه��و مشاركة الالعب
اإلسباني الشاب سيرجيو ريغيلون بدالً من
البرازيلي مارسيلو في التشكيلة األساسية،
إذ أدى الالعب بشكل جيد منذ صار أساسياً
بشكل منتظم .كما تزامنت مشاركة ريجيلون

احتفال راموس ولوكاس فاسكيز

مع حتسن أداء سيرجيو رام��وس والفرنسي
رافاييل فاران والبرازيلي كاسيميرو ،بجانب
تقدم مستوى الالعبني األملاني توني كروس
والكرواتي لوكا مودريتش واملهاجم الفرنسي
كرمي بنزميا عما كان عليه قبل شهر.
واستعاد الريال ثقته بنفسه ،وهو ما ظهر
في حتسن األداء وانعكس على نتائج الفريق
حتت قيادة سوالري.
كما ساهم ف��ي ه��ذه االنتفاضة ف��ي األداء

والنتائج تقلص قائمة املصابني بالفريق ،ما
يسمح للريال بدخول مرحلة األدوار اإلقصائية
في دوري األبطال األوروب��ي خالل األسابيع
املقبلة بكثير من األمل والطموح في الدفاع عن
لقبه في البطولة وال��ذي احتكره في املواسم
الثالثة األخيرة.
من جهته أبدى مدرب ريال مدريد ،سانتياغو
سوالري ،سعادته الكبيرة باالنتصار الساحق
 1-3على أتلتيكو مدريد في الدوري اإلسباني

لكرة القدم ،ليواصل بطل أوروبا السير بخطى
ثابتة في الصراع على لقب املسابقة احمللية.
وس��ج��ل كاسيميرو وسيرجيو رام��وس
وغاريث بيل أهداف ريال مدريد ،لينزل األخير
بأتلتيكو أول هزمية له على أرضه هذا املوسم،
ويقترب ب��ف��ارق خمس نقاط م��ن برشلونة
املتصدر.
وق���ال س���والري للصحافيني« :ك���ان أداء
ال��ف��ري��ق وال��ن��ه��ج ال��ق��وي ه��م��ا ال��س��ب��ب في

االنتصار ..خضنا حقاً أفضل مباراة لنا منذ
ديسمبر املاضي ،العنصر األساسي متثل في
الالعبني وهذا هو احلال دوم� ً�ا ..نحن جميعاً
نشكل ج��زءا ً من الفريق ..النواحي البدنية
والقدرة على األداء وال��روح واملوهبة كانوا
ح��اض��ري��ن ..إن��ه��م (ال�لاع��ب��ون) يستحقون
اإلشادة».
وضمن اجلناح الويلزي بيل ،ال��ذي وجد
أنه من الصعب انتزاع مكان ضمن التشكيلة

رئيس نادي فالمنجو البرازيلي:
احلريق املميت جنم عن زيادة
التيار الكهربائي

بيل مهدد باإليقاف
 10مباريات
أثار الويلزي جاريث بيل ،جنم ريال
مدريد ،الكثير من اجلدل عقب احتفاله
ضد أتلتيكو في مباراة الديربي.
وك���ان ب��ي��ل أح���رز ال��ه��دف الثالث
ل��ل��م��ي��رجن��ي ض���د أت��ل��ت��ي��ك��و ،،في
املباراة التي أقيمت على ملعب واندا
متروبوليتانو ضمن منافسات اجلولة
الـ 23من الليجا ،وانتهت بفوز الريال
.1-3
وذكرت صحيفة «ماركا» اإلسبانية،
أن حركة ذراع��ي بيل أثناء االحتفال

ب��ال��ه��دف ك��ان��ت غ��ري��ب��ة ،واعتبرتها
جماهير أتلتيكو مدريد استفزازية.
وأش��ارت إلى أنه رغم عدم وضوح
طريقة احتفال النجم الويلزي ،إال أن
هذه احلركة ميكن اعتبارها مسيئة في
إسبانيا .وأوضحت تقارير صحفية
أخرى أنه في حالة إجراء حتقيق حول
احتفال بيل وثبوت أن حركة ذراعيه
غير أخالقية ،فقد يواجه الالعب عقوبة
اإليقاف في الليجا مل��دة تصل إل��ى 10
مباريات.

اعتقال مدافع ليفانتي بتهمة
االنتماء لعصابة إجرامية

اعتقلت الشرطة االسبانية اجلمعة أحد العبي فريق ليفانتي
املنتمي ل��ل��دوري االسباني (الليغا) بتهمة االنتماء لعصابة
إجرامية مختصة في االبتزاز والتهديد بالقتل.
ويقبع الالعب أنطونيو غارسيا اراندا «تونو» ( 29عاما) في
احد السجون االسبانية بعد ان وجهت له تهم عديدة منها االنتماء
لعصابة اجرامية مكونة من  6اشخاص مختصة في االبتزاز
والتهديد بالقتل وتزوير الوثائق الرسمية وتبييض االموال.
وق��ال ن��ادي ليفانتي في بيان نشره على موقعه الرسمي»
بالنظر للمعلومات املتعلقة باعتقال العب فريقنا األول  ،أنطونيو
غارسيا أراندا «تونو»»  ،وحيث أن اإلجراءات القضائية تخضع
لسرية تامة ،فإن فريق ليفانتي يعلن دعمه لالعب وعائلته».
وأضاف« :ال نعرف الظروف التي دفعت قاضي التحقيق إلى
اتخاذ هذا اإلجراء .الالعب يستحق الدعم في هذه اللحظة الصعبة
ويفترض أنه بريء حتى تثبت إدانته».
وختم»:لن يدلي النادي بأي تصريحات أخرى إلى أن تتوفر
املزيد من املعلومات حول سبب اعتقاله».

ساوثمبتون يتعهد مبنع
َ
مشجعني الستهزائهما بوفاة ساال
تعهد ن��ادي ساوثمبتون منع مشجعَ ني له من دخ��ول ملعبه
الستهزائهما مبقتل العب كرة القدم األرجنتيني إمييليانو ساال
بتحطم طائرة صغيرة كان على متنها الشهر املاضي ،خالل مباراة
ضد فريقه كارديف سيتي ضمن الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة
القدم.
وقضى س��اال في سن الثامنة والعشرين ،في حتطم طائرة
صغيرة كان على متنها ،في بحر املانش في  21يناير ،وهي في
طريقها من فرنسا حيث يدافع عن أل��وان فريق نانت ،إلى ويلز
حيث كان من املقرر أن ينضم لصفوف كارديف سيتي املشارك في
منافسات الدوري اإلنكليزي.
وخ��اض ك��اردي��ف السبت مباراته األول���ى ف��ي ال���دوري منذ
العثور على جثة الالعب ليل األربعاء اخلميس ،بحلوله ضيفاً
على ساوثمبتون على ملعب «سانت ماري ستاديوم» في املرحلة
السادسة والعشرين.

األساسية بفضل تألق فينيسيوس جونيور
ولوكاس فاسكيز ،نقاط املباراة لصالح ريال
بتسديدة منخفضة م��ح��رزا ً هدفه رق��م 100
م��ع ال��ن��ادي ،عقب انضمامه إليه ق��ادم �اً من
توتنهام عام  .2013وأضاف سوالري« :يقدم
مستويات استثنائية وع��اد إل��ى غرفة خلع
املالبس سعيدا ً ألنه أحرز هدفاً ..كانت املباراة
في امللعب واستطاع حسمها بهدفه ..يتحسن
مع كل مباراة».

غاريث بيل

إنترميالن ينتزع فوز ًا صعب ًا من بارما في «الكالتشيو»
سجل البديل الوت���ارو مارتينيز أول
هدف إلنترميالن في دوري الدرجة األولى
اإليطالي لكرة القدم هذا العام ليقوده لفوز
ثمني - 1صفر على مستضيفه بارما يوم
السبت.
وش��ارك مارتينيز بدال من جواو ماريو
في الدقيقة  77وترك بصمته بعد دقيقتني.
واس��ت��ح��وذ إنترميالن على ال��ك��رة في
وسط امللعب وم��رر رادي��ا ناينجوالن إلى
األرجنتيني مارتينيز ال��ذي تفوق على
رقيبه وسدد في سقف الشبكة.
وبقي فريق املدرب لوتشيانو سباليتي
ف��ي امل��رك��ز الثالث ف��ي ال���دوري اإليطالي
برصيد  43نقطة وما زال في طريقه نحو
التأهل لدوري أبطال أوروبا املوسم القادم
بينما بقي بارما في املركز  12ولديه 29
نقطة.
وجنا الفريق الزائر ،الذي كانت نتائجه
في مبارياته الثالث السابقة التعادل بدون
أه��داف مع ساسولو واخل��س��ارة بنتيجة
1صفر أمام تورينو وبولونيا ،من فرصةخطيرة قبل نهاية الشوط األول عندما سدد
جرفينيو مهاجم روما وأرسنال السابق في
العارضة.
واعتقد دانيلو دامبروسيو أن��ه كسر
نحس إنترميالن عندما وض��ع الكرة في
الشباك بعد ركلة ركنية في الدقيقة  54لكن
احلكم ألغى الهدف بعد أن أظهرت مراجعة
الفيديو أن الكرة اصطدمت بذراعه.
واكتسب إنترميالن ثقة بعد الهدف
وأب��ع��د دف��اع ب��ارم��ا محاولة م��ن ماتياس
فيسينو من على خط املرمى بينما أطلق
مارسيلو بروزوفيتش تسديدة منخفضة
في القائم.
وفي وقت سابق ،أضاع نابولي صاحب
املركز الثاني حوالي ستة فرص خطيرة
ليتعادل بدون أهداف مع فيورنتينا وينهي
رابع مباراة له خارج ملعبه على التوالي

إنترميالن حقق أول انتصار له في العام اجلديد

بجميع املسابقات دون أن يسجل أي هدف.
ويتأخر نابولي ،الذي انتهت آماله عمليا
في الفوز باللقب املوسم املاضي بالهزمية
3صفر في املباراة نفسها ،بفارق ثمانينقاط خلف يوفنتوس املتصدر.
وق��ال كارلو أنشيلوتي م��درب نابولي
”سأقول إننا خسرنا نقطتني .لعبنا بشكل
جيد ولم تكن النتيجة جيدة بالنسبة لنا.
”افتقدنا اللمسة األخ��ي��رة .عانينا من
بعض امل��ش��ك�لات ف��ي ب��ن��اء الهجمات من
اخللف بسبب ضغطهم بشدة علينا لكن
عندما تتجاوز ذلك يكون بوسعك صناعة
الفرص.
وك��ان لورينزو النتسيني أول العبي
ن��اب��ول��ي ال��ذي��ن اض��اع��وا ف��رص��ة افتتاح
التسجيل عندما سدد الكرة فوق العارضة
عقب تصدي احلارس البان الفون لتسديدة
بيوتر جيلينسكي .وسدد خوسيه كايخون
ف��وق العارضة بعد متريرة عرضية من
دريس ميرتنز ،قبل ان يهدر ميرتنز نفسه

فرصة من مكان جيد بعدما س��دد باجتاه
الفون من مسافة قريبة مع استمرار اضاعة
املزيد من فرص التهديف.
واس��ت��م��رت ال��ف��رص م��ع ب��داي��ة الشوط
ال��ث��ان��ي وت���ص���دى الف����ون ب��ش��ك��ل رائ���ع
حملاولتني من جيلينسكي وفابيان رويز
بعد تسديدتني من مسافة قريبة.
وكان لزاما على فيورنتينا أن يخوض
آخر خمس دقائق بعشرة العبني بعد خروج
جيرمان بيزال مصابا عقب اجراء التغييرات
الثالثة ،وكان نابولي قريبا مرتني من هز
الشباك في الوقت احملتسب بدل الضائع.
وتأخر أركاديوش ميليك بعض الشيء
في التعامل مع كرة كايخون العرضية عند
القائم البعيد قبل أن يسدد الكرة في يدي
الفون من مسافة قريبة.
وسنحت بعض ال��ف��رص لفيورنتينا
صاحب املركز التاسع وكان أفضلها لصالح
جورادن فريتو الذي واجه تصديا رائعا من
اليكس ميريت حارس نابولي.

قال رينالدو بيلوتي الرئيس التنفيذي لنادي فالمنجو البرازيلي
لكرة القدم يوم السبت إن احلريق الذي أودى بحياة  10العبني ناشئني
مبركز تدريب تابع للنادي في ريو دي جانيرو كان نتيجة زيادة التيار
الكهربائي أدى إلى نشوب حريق بوحدة تكييف.
وشب احلريق في الساعات األولى من صباح اجلمعة وذلك بعد يوم من
عاصفة مدمرة ضربت ريو دي جانيرو وأودت بحياة ستة أشخاص.
وقال بيلوتي للصحفيني إن الظروف املناخية القاسية كانت وراء زيادة
التيار الكهربائي الذي رمبا أشعل احلريق في مركز نينهو دو أوروبو
التدريبي على مشارف املدينة.
وأضاف قائال ”كان تتابعا لألحداث بعد يوم كارثي على ريو أفضى
إلى هذه الكارثة األكبر“.
كان أحد الناشئني الذين متكنوا من الفرار من احلريق قال إنه هرب من
املبنى بعدما استيقظ على مشهد النار تشتعل في وحدة التكييف .وجرى
نقل ثالثة شبان للمستشفى للعالج من إصابات ويرقد أحدهم في حالة
خطيرة.

ميدفيديف القوي يخطف األضواء
ويبلغ نهائي «صوفيا املفتوحة»
خطف دانييل ميدفيديف صاحب الضربات القوية األضواء في بطولة
صوفيا املفتوحة للتنس بعد أن شق طريقه نحو حتقيق انتصار مثير -6
 2و 4-6على جايل مونفيس املصنف السادس على العالم سابقا ليضرب
موعدا في النهائي مع املجري مارتون فوتشوفيتش.
وأدخل الالعب الروسي السعادة على اجلماهير في ملعب ارميتس عن
طريق وابل من الضربات الناجحة القوية ليكسر إرسال منافسه مرتني في
أول خمسة أشواط ولم يخفف من ضغطه لينتزع املجموعة األولى.
وقاتل الفرنسي مونفيس بشكل أكبر في املجموعة الثانية واستطاع
كسر إرسال منافسه دون خسارة أي نقطة في الشوط الثامن.
لكن ميدفيديف ( 22عاما) استطاع الدفع مبنافسه العمالق البالغ
طوله  1.96متر عبر جنبات امللعب وحافظ على وتيرة أدائه ليضمن الفوز
في أول نقطة تسنح له حلسم اللقاء .وقال ميدفيديف ”بدا األمر صعبا
في النهاية ألن جايل لم يتوقف عن القتال .أنا سعيد ألن األمور لم تتعقد
واستطعت بلوغ النهائي“ .وجت��اوز فوتشوفيتش املصنف  47عامليا
منافسه اإليطالي ماتيو بيرتيني قاهر الكبار والذي فاز  7-5و 5-7و3-6
ليبلغ ثاني نهائي له في بطوالت الالعبني احملترفني.
وتغلب ال�لاع��ب اإليطالي على ك��اري��ن ختشانوف املصنف األول
وفرناندو فرداسكو في أسبوع رائع في العاصمة البلغارية لكن طاقته
نفدت في املجموعة الثالثة يوم السبت.

أياكس يتلقى صفعة اخلسارة
بفضل السوري محمد عثمان
سجل السوري محمد عثمان هدف الفوز لفريقه هيراكليس امليلو
على العمالق أياكس أمستردام على ملعب األول ضمن املرحلة  21من
الدوري الهولندي.
واستغل الدولي السوري متريرة خاطئة من احل��ارس الدولي
الكاميروني أندريه أونانا فأودعها ببراعة في املرمى بالدقيقة .17
ولم يكمل أونانا ليلته املميزة التي بدأها بالتصدي لركلة جزاء في
الدقيقة  6نفذها العب هيراكليس براندلي كيواس في الدقيقة .6
وصار رصيد هيراكليس  29نقطة في املركز السادس ،أما أياكس
فتجمد رصيده عند النقطة  50في املركز الثاني.

