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أهدر أتلتيكو مدريد فرصة االنفراد بصدارة دوري الدرجة األولى 
اإلسباني لكرة القدم بعدما اكتفى بتعادل مخيب بدون أهداف مع ضيفه 

سيلتا فيغو أول من أمس ليهدر نقاطا للمباراة الثانية على التوالي.
وعدل أتلتيكو تأخره إلى تعادل 2-2 مع يوفنتوس في دوري أبطال 
أوروبــا قبل ثالثة أيام وصنع فرصا أكثر من سيلتا فيغو لكن روبن 

بالنكو حارس الفريق الزائر قدم أداء مذهال ليذود عن مرماه.
وأبعد بالنكو ضربة رأس من املدافع فيليبي فوق العارضة في 
بداية املباراة ثم أنقذ تسديدة من كوكي في الشوط الثاني كان مصيرها 
الزاوية العليا ملرماه. ويحتل أتليتيكو، الذي توقف سجله املثالي عندما 
خسر -2صفر أمام مستضيفه ريال سوسيداد األسبوع املاضي، املركز 

الثاني وله عشر نقاط من خمس مباريات.
وقال دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو إن فريقه ما زال يشعر بآثار 
مباراة يوفنتوس عندما أدرك التعادل بعد تأخره بهدفني وحتسر على 

افتقار فريقه للهدوء أمام املرمى.
وأبلغ مؤمترا صحفيا ”دخلنا املباراة بعد مجهود هائل يوم األربعاء 
والشوط األول كان متكافئا لكن بعد االستراحة قدمنا كل ما لدينا 
حملاولة هز الشباك. ”أهدرنا بعض الفرص أمــام يوفنتوس أيضا 
ولعبنا باستعجال وقلق أمام املرمى ألننا كنا نريد حتقيق الفوز لكني 
أركز على األمــور اإليجابية التي قمنا بها. لعبنا بشراسة وصنعنا 
العديد من الفرص“. وكال فران إسكريبا مدرب سيلتا املديح لالعبيه 
للحفاظ على شباكهم نظيفة. وقال ”الدوري مذهل وأي فريق ميكن 
دفعك لتقدمي كل ما لديك وأتلتيكو يضغط عليك بشكل أكبر في ملعبه“.
وتابع ”أنا فخور بأدائنا وأردت من الالعبني أن يقدموا كل ما لديهم 

على أرض امللعب وفعلوا ذلك“.

تعرض برشلونة ألسوأ بداية موسم في 25 عاما بعدما تلقى 
ــام غرناطة أول مــن أمــس لتتواصل  هزمية مفاجئة -2صفر أم
العروض السيئة حلامل لقب دوري الدرجة األولى االسباني لكرة 

القدم خارج ملعبه بينما صعد الوافد اجلديد لقمة جدول الترتيب.
وبدأ الفريق القطالوني بدون ليونيل ميسي هدافه عبر العصور 
والواعد إنسو فاتي وتأخر في الدقيقة الثانية بعد أن هز رامون 
عزيز الشباك بضربة رأس عقب فقدان جونيور فيربو الظهير 

األيسر لبرشلونة الكرة في نصف ملعبه.
ودفــع إرنستو فالفيردي مــدرب برشلونة مبيسي وفاتي في 
الشوط الثاني وعلى الرغم من أن الدفع بهما أدى لتحسن أداء 

الضيوف، عزز غرناطة تقدمه في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.
وأظهرت تقنية حكم الفيديو املساعد أن البديل أرتورو فيدال ملس 
الكرة ليسدد املهاجم ألفارو فادييو بثقة محرزا الهدف الثاني في 
شباك احلارس مارك-اندريه تير شتيجن، الذي تصدى لركلة جزاء 
من ماركو رويس العب بروسيا دورمتوند في دوري أبطال أوروبا 

يوم الثالثاء املاضي.
وقال لويس سواريز العب برشلونة عقب ثاني هزمية في خمس 
مباريات مما أكد على أسوأ بداية للنادي منذ موسم 1995-1994 
”هذه الهزمية تؤملنا وجعلتنا في غاية القلق ونحتاج إللقاء نظرة 

متفحصة على أنفسنا إذا ما اردنا ان نحسن مستوانا.
”الوضع كان صعبا للغاية عقب تأخرنا في الدقائق األولى. 
لم نستطع السيطرة على اللقاء بأي طريقة. نريد حتليل املوقف 
لنعرف ما األخطاء التي وقعنا فيها في املباريات خارج ملعبنا. نحن 

قلقون بشكل واضح بسبب قلة الفرص التي صنعناها“.
ويحتل الفريق القطالوني املركز السابع برصيد سبع نقاط من 

خمس مباريات بينما يعتلي غرناطة جدول الترتيب بعشر نقاط.
فالفيردي قلق

ويتقاسم برشلونة أضعف خط دفاع في الدوري مع ريال بيتيس 
حيث تلقت شباك كل منهما تسعة أهداف في خمس مباريات.

وتباينت حظوظ برشلونة باستاد نويفو لــوس كارمينيس 
اخلــاص بغرناطة في السنوات األخــيــرة وتوجه هناك خلوض 
مباراة يوم السبت، عقب تعادله احملبط سلبيا مع دورمتوند في 
دور املجموعات بدوري األبطال، وخسارته أمام مستضيفه أتليتيك 

بيلباو وتعادله مع أوساسونا الصاعد.
وانتزع الفريق القطالوني اللقب في غرناطة في اليوم األخير من 
موسم 2016 لكنه خسر -1صفر هناك عام 2014 وهي الهزمية 

التي لعبت دورا كبيرا في فوز أتلتيكو مدريد بالدوري على حسابه.
وأمضى غرناطة املوسمني املاضيني بعيدا عن دوري األضواء 
وعلى الرغم من أن سعر تذكرة اللقاء بلغ 110 يورو، كان االستاد 
ممتلئا عن آخره وظل التشجيع احلماسي قائما منذ البداية وحتى 

صفارة النهاية. وتعززت األجواء احلماسية عبر هدف عزيز املبكر.
ومع احتفال غرناطة بانتصار غير متوقع ومبوقع لم يكن متوقعا 
أيضا في صدارة جدول املسابقة، بات برشلونة في مواجهة التفكير 
في حقيقة أنه لم يفز في آخر سبع مباريات رسمية خارج ملعبه نو 

كامب في كافة املسابقات.

فالفيردي: أحتمل اخلسارة
وقال إرنستو فالفيردي، املدير الفني لبرشلونة، إنه يشعر بأنه 
يتحمل مسئولية هذه اخلسارة، مؤكًدا في الوقت ذاته أن الالعبني 

هم »من يخطئوا ويصيبوا«.
وقال فالفيردي في تصريحات عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب 
)لوس كارمينيس( »بالطبع يقلقني ما حدث، ألننا لم نحقق نتائج 
جيدة منذ بداية املوسم خارج ملعبنا. عندما يحدث هذا األمر في 4 
مباريات، فاألمر أصبح ظاهرة تستدعي القلق. لم نكن جيدين، مثلما 

نكون على النقيض متاما على ملعبنا«.

وتابع املدرب الباسكي تصريحاته »استحوذنا على الكرة ولكننا 
لم نقدم مباراة جيدة، ولم نترجم هذه السيطرة، واملنافس أصاب 
مرمانا في أول هجمة علينا. سنحت لنا بعض الفرص للعودة في 

اللقاء، ولكن هذا لم يحدث«.
وأردف »دائًما أنت املسئول كمدرب عما يحدث. الالعبون هم من 
يترجمون العمل داخل امللعب، هم من يخطئون ويصيبون، ولكني 
أشعر بأنني املسؤول عما حدث الليلة. الفوز واخلسارة ممكنان، 

وعندما تفوز يجب أن يكون عن جدارة، واليوم لم نستحق الفوز«.
وقال فالفيردي إن العبي غرناطة لعبوا بـ«كثافة وقوة«، وهو 
ما سبب »إزعاًجا كبيًرا« للبرسا، مشيًرا إلى أن جــزًءا كبيًرا في 

ظهور الفريق الكتالوني بهذا املستوى، »يعود إلى مستوى غرناطة 
املُبهر«.

ــدرب برشلونة، انزعاجه خــالل تصريحات نقلتها  وأبــدى م
صحيفة »ماركا« اإلسبانية، قائاًل: »نحن لم نكن جيدين، وال نظهر 
بشكل جيد في املباريات خارج ملعبنا، وُنسيطر على الكرة لكننا ال 
نستغل الفرص لتسجيل األهداف، ولم يكن لدينا خيارات للعودة 

في النتيجة«.
واختتم: »أكثر فريق استقباال لألهداف في الليجا؟ هذه ليست 
إحصائية جيدة بالنسبة لنا، وال تناسب ما قمنا به في السنوات 

األخيرة، وفي النهاية نحن ال نظهر بشكل جيد خارج ملعبنا«.

بنفيكا يعود بانتصار ثمني 
من عقر دار موريرنسي
 في الدوري البرتغالي

قفز بنفيكا لــصــدارة الـــدوري البرتغالي مؤقتا، بعد أن عاد 
بانتصار مثير من عقر دار مضيفه موريرنسي بنتيجة )2-1( في 

اللقاء الذي أقيم أول من أمس.
وظل الفريق صاحب الضيافة متقدًما بالهدف الذي سجله لوثير 

سينج في الدقيقة 48.
وظل موريرنسي محافظا على هذا التقدم قبل أن ينهار بطريقة 
غريبة في آخر 5 دقائق، حيث سمح أواًل بهدف التعادل في الدقيقة 

85 عن طريق رافائيل سيلفا.
واستمرت صحوة بنفيكا الذين سجلوا هدف االنتصار الثمني في 

الدقيقة األخيرة بواسطة هاريس سيفيروفيتش.
ورفع بنفيكا رصيده إلى 15 نقطة في صــدارة البطولة بشكل 
مؤقت، بفارق نقطتني أمام فاماليكاو الوصيف، أما موريرنسي 

جتمد رصيده عند 7 نقاط.

سبارتا روتردام يعمق جراح 
فالفيك في الدوري الهولندي

استعاد سبارتا روتــــردام، نغمة االنــتــصــارات فــي الــدوري 
الهولندي لكرة القدم، بفوز ساحق )4-0( على آر كي سي فالفيك، 

في املرحلة السابعة من املسابقة.
وتقدم سبارتا روتــردام إلى املركز الرابع رافًعا رصيده إلى 
11 نقطة حيث حقق الفوز اليوم بعد تعادل واحد وهزميتني في 

املباريات الثالث املاضية له باملسابقة.
ــذي مني  وضــاعــف سبارتا روتـــردام محنة ضيفه فالفيك ال
بالهزمية الرابعة على التوالي وهي السادسة له في املباريات 
السبع التي خاضها باملسابقة حتى اآلن، ليقبع في قاع جدول 

املسابقة برصيد نقطة واحدة.
وأنهى سبارتا الشوط األول لصاحله بهدفني نظيفني سجلهما 

برايان سميتش وراجنار آتشي في الدقيقتني 15 و43.
وفــي الشوط الثاني، عــزز الفريق انتصاره بهدفني آخرين 
سجلهما التركي هاليل ديرفيسوجلو ومحمد رايحي في الدقيقتني 

48 و60.

كأس اليفر: فيدرر ونادال 
يفوزان ويعززان تقدم أوروبا

منح كل من السويسري روجيه فيدرر واالسباني رافاييل نادال 
»فريق أوروبـــا« التقدم على »فريق العالم« 7-5 بفوز االول على 
االسترالي نيك كيريوس والثاني على الكندي ميلوش راونيتش، في 
جنيف ضمن اليوم الثاني من مسابقة كأس اليفر االستعراضية في كرة 
املضرب.وتفوق فيدرر، الفائز اجلمعة في مباراة الزوجي مع االملاني 
ألكسندر زفيريف، على كيريوس 6-7 )5-7( و7-5 و10-7، ونادال 

على راونيتش 6-3 و6-7 )1-7(.
لكن »فريق العالم« قلص الفارق إلى 5-7، بفوز الزوجي كيريوس 
واالميركي جاك سوك على نادال واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 

6-4 و3-6 و6-10.
وبعد خسارته الشوط احلاسم »تاي بريك« في املجموعة االولى، 
عّوض االسطورة السويسرية املتوج بلقب 20 دورة كبرى في الثانية، 

قبل ان يحسم الشوط احلاسم »السوبر« 7-10.
قال فيدرر »اجلمهور شعر بذلك وأنا أيضا. احتجت الى الطاقة لكن 
ال ميكنك احلصول عليها اذا لم تضرب كرات جيدة، ونيك كان يلعب 
بشكل جيد جدا«. تابع »حاولت البقاء مركزا، اذا جنحت بقلب االمور 

يدعمك اجلمهور.. احتاج لسدادات االذن املرة املقبلة، كان االمر رائعا«.
وكان االميركي جون ايسنر قد عادل النتيجة مؤقتا السبت بفوزه 

على زفيريف 6-7 )2-7( و6-4 و1-10.
ــادال، املتوج بلقب بطولة الواليات  وفي املباراة الثانية، دافــع ن
املتحدة بعد مباراة ملحمية ضد الروسي دانييل مدفيديف محرزا لقبه 
الـ19 في البطوالت الكبرى، عن ثماني نقاط لكسر ارساله في املجموعة 

االولى، قبل ان يحسم املباراة مبجموعتني.

لقطة من مباراة أتلتيكو مدريد وسيلتا فيغو

فيغو سيلتا  محطة  في  يتعثر  مدريد  أتلتيكو 

لم تدم فرحة بايرن ميونخ، بالصدارة طويالً 
حيث انتزعها اليبزيغ بالفوز الكبير على مضيفه 
فيردر برمين )3-0(، أول من أمس في املرحلة 

اخلامسة من الدوري األملاني.
ــــان، ومارسيل  سجل الثالثية ويــلــي أورب
سابيتسر، ومارسيلو ساراتشي، في الدقائق 
)13، 35، 83(، رغم طرد زميلهم كونراد المير في 

الدقيقة )64( لنيله اإلنذار الثاني في املباراة.
ورفــع اليبزيج، رصيده لـ13 نقطة، ليتربع 
منفرًدا على الصدارة وجتمد رصيد برمين عند 
6 نقاط حيث جــاءت الهزمية بعد انتصارين 
متتاليني، وهــي الهزمية الثالثة له في خمس 

مباريات خاضها في البطولة.
ـــدر فــرايــبــورج، فــرصــة ذهبية العتالء  وأه
ــتــعــادل مع  ــخ ال ــي ف الـــصـــدارة بــعــدمــا ســقــط ف
أوجسبورج اليوم ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، 

مقابل 5 نقاط ألوجسبورج.
بادر فرايبورج، بهز الشباك عن طريق لوكاس 
هولير فــي الدقيقة )23(، وتــعــادل فلوريان 
نايدرليشنر، لفريق أوجسبورج في الدقيقة 

.)39(

وأفــاق ليفركوزن من صدمة الهزمية الثقيلة 
ــام بوروسيا دورمتــونــد، األسبوع  )0-4(، أم
املــاضــي، وتغلب على يونيون برلني )0-2(، 
ـــو، في  سجلهما كيفن فــوالنــد، ولــوكــاس أالري
الدقيقتني )20، 25(، كما ألغى احلكم هدًفا للفريق 

في الشوط األول بداعي التسلل.
وأنهى يونيون برلني، املباراة بـ 10 العبني 
فقط بعد طرد سيباستيان بولتر في الدقيقة 64 

للخشونة.
ــى 10 نقاط،  ورفـــع لــيــفــركــوزن، رصــيــده إل
وجتمد رصيد يونيون برلني عند 4 نقاط، بعدما 
مني بالهزمية الثانية على التوالي، وهي الثالثة 

له في 5 مباريات خاضها باملسابقة هذا املوسم.
وتغلب هيرتا برلني على بادربورن بهدفني 
سجلهما جافايرو ديلرسون، وماريوس وولف 
في الدقيقتني )10، 52( مقابل هدف سجله بن 

زيلنسكي في الدقيقة )54(.
ورفع الفريق رصيده إلى 4 نقاط، بعدما حقق 
انتصاره األول في البطولة هذا املوسم، وجتمد 
رصيد بادربورن عند نقطة واحدة ليتراجع إلى 

قاع جدول املسابقة.

حتية العبي اليبزيغ جلماهيرهم بعد نهاية املباراة

غرناطة يصعق برشلونة بثنائية ويتصدر »الليغا«

البوندسليجا  صدارة  ينتزع  اليبزيغ 
برمين شباك  في  بثالثية 

أهدر أوملبيك مرسيليا فرصة التقدم على 
باريس سان جيرمان وتصدر دوري الدرجة 
ــى الفرنسي لكرة القدم بعدما اكتفى  األول
بالتعادل 1-1 مبلعبه مع مونبلييه أول من 
أمس في مباراة انتهت بثالث بطاقات حمراء 

في الوقت احملتسب بدل الضائع.
وتقدم مونبلييه في الدقيقة 17 عندما 
حول بونا سار مدافع مرسيليا كرة عرضية 
في شباك فريقه باخلطأ كما ألغي هدفان 
سجلهما املهاجم آندي ديلور للفريق الزائر 
بداعي التسلل بعد مراجعة حكم الفيديو 

املساعد.
وعــادل فالير جيرمان النتيجة ألصحاب 
األرض في الدقيقة 74 بتسديدة مباشرة مرت 
عبر الزحام في منطقة اجلزاء لتسكن الشباك 
في ظل معاناة العبي مونبلييه في التعامل 

مع أرضية امللعب التي أغرقتها األمطار.

وتــوتــرت األجـــواء فــي الدقائق األخيرة 
ــول أبــو بكر كــمــارا العــب مرسيليا  بعد دخ
وجوردان فيري العب مونبلييه في مشاجرة 
ليحصل االثــنــان على بطاقات حــمــراء في 

الوقت احملتسب بدل الضائع.
وُطرد دمييتري باييه العب وسط مرسيليا 
بعد ذلك حلصوله على إنذارين، كان األول 
بسبب مخالفة والثاني العتراضه في غضب 

على البطاقة الصفراء األولى.
ويحتل مرسيليا املركز الثالث برصيد 11 
نقطة من ست مباريات بينما يأتي نيس في 

املركز الثاني ولديه 12 نقطة.
وفي مباريات أخرى جرت أول من أمس، 
تعادل موناكو بدون أهداف خارج ملعبه مع 
ستاد رانس ليستمر بطل 2017 في منطقة 
الهبوط بثالث نقاط من ست مباريات وبدون 

أي انتصار هذا املوسم.

 فرحة العبي مارسيليا

مرسيليا يفرط في صدارة الدوري 
الفرنسي وموناكو عاجز عن الفوز

حسرة ميسي ورفاقه بعد نهاية املباراة


