
سجل ماركو اسينسيو ليمنح ري��ال مدريد 
ال��ف��وز 1 -صفر على اسبانيول العنيد يوم 
السبت ليدفع بالفائز نحو قمة دوري الدرجة 

االولى االسباني لكرة القدم.
وقدم توماس ليمار أداء رائعا ليسجل أول 
اهدافه مع اتليتيكو مدريد في االنتصار 2 -صفر 

على خيتافي ليتقدم نحو املركز اخلامس.
وتعرضت تشكيلة امل��درب يولن لوبتيجي 
الختبارات من قبل الفريق الزائر على استاد 
س��ان��ت��ي��اج��و ب��رن��اب��ي��و ح��ي��ث س���دد ب��ورخ��ا 
إجليسياس ف��ي العارضة لكن ري��ال متاسك 

ليحقق الفوز.
وعقب انتصار رائع في دوري ابطال اوروبا 
على روما يوم االربعاء املاضي، ادخل لوبتيجي 
تغييرات على تشكيلته قبل مواجهة اسبانيول 
صاحب املركز السادس في الترتيب عقب بدايته 

اجليدة هذا املوسم.
واراح املدرب كال من جاريث بيل ومارسيلو 
وتوني ك��روس ومنح فرصة للمدافع الفارو 
اودري��وزوال للظهور ألول مرة مع الفريق بديال 

لداني كاربخال املصاب.
واستحوذ ري��ال على الكرة لكن اسبانيول 

شكل تهديدا دائما في الهجمات املرتدة.
وقال رفائيل فاران مدافع ريال ”)خروجنا 
بشباك خالية( كان مهما حقا بالنسبة لنا. لم 
نكن نريد ان تستقبل شباكنا أي اه��داف. قدم 
اسبانيول اداء جيدا للغاية لكننا لعبنا كفريق 

ولم تتلق شباكنا أي أهداف“.
وسدد بابلو بياتي بعيدا عن املرمى لصالح 
الفريق الزائر واستطاع تيبو كورتوا ابعاد 

محاولة من هرنان بيريز.
وانتزع اصحاب االرض التقدم قبل نهاية 
الشوط االول بأربع دقائق بعد تسديدة لوكا 
مودريتش التي غيرت اجتاهها بشكل كبير لكنها 
وصلت السينسيو ال��ذي سجل أول اهدافه في 

الدوري االسباني هذا املوسم.
واضطر مهاجم ريال النتظار اللجوء لتقنية 
حكم الفيديو املساعد الثبات انه غير متسلل قبل 

ان يحتفل بالهدف.
وراوغ إج��ل��ي��س��ي��اس م��ه��اج��م اس��ب��ان��ي��ول 
سيرجيو رام��وس قائد ريال مع بداية الشوط 
الثاني ولعب الكرة من فوق احل��ارس كورتوا 

لكن تسديدته ارتدت من العارضة.

وق���ال إجليسياس ”نشعر بالغضب 
)عقب اخل��س��ارة(. سنحت لنا ع��دة فرصة 
للتسجيل. شاهدته )ك��ورت��وا( متقدما عن 
خط املرمى ولعبت الكرة لكنها ارت��دت من 
العارضة. رمبا تذهب الكرة الى الشبكة في 

املرة املقبلة“.
ومتاسك ريال رغم ضغط اسبانيول لينتزع 
الصدارة قبل ان يستضيف برشلونة صاحب 
املركز الثاني منافسه جيرونا يوم االحد في قمة 

قطالونية.
وادى انتصار اتليتيكو املريح على خيتافي 
لتخفيف الضغط عقب بداية مهتزة للموسم 
جمع فيها الفريق خمس نقاط من أول اربع 

مباريات.
وتسبب اجلناح الفرنسي ليمار في هدف 
السبق التليتيكو والذي سجله احلارس ديفيد 
سوريا باخلطأ في مرماه قبل ان يضيف الهدف 
الثاني مع عودة فريق املدرب دييجو سيميوني 

الى سابق عهده.
وسدد ليمار من مسافة بعيدة في العارضة 
لترتد ال��ك��رة وتصطدم بسوريا وتعبر خط 

املرمى ليمنح اتليتيكو التقدم عقب 14 دقيقة.
وعانى الضيوف الح��داث ثغرات في دفاع 
املنافس على استاد كوليسيوم الفونسو بيريز 
لكن ليمار وض��ع اللمسة االخ��ي��رة في هجمة 
مرتدة سريعة عقب ساعة من اللعب مسجال أول 

هدف له منذ انتقاله من موناكو.
وط��رد ايبان اليخو جناح خيتافي بسبب 
دهس واضح ملنافس عقب نحو اربع دقائق من 
حلوله بديال وهو ما دفع اتليتيكو لشق طريقه 

نحو االنتصار.
وق��ال خوانفران مدافع اتليتيكو ”لم أكن 
م��ت��وت��را على االط���الق عندما ان��دف��ع��وا نحو 
انتقادنا قبل اسبوعني كما لو اننا اضعنا كل شي 
واصبحنا في عداد املوتى لنصبح االن األفضل 

في العالم.
”مشجعونا ي��ج��ب ان ي��درك��وا ان فريق 
اتليتيكو مدريد سيظل دوم��ا في غاية القوة 
سواء ساندتنا النتائج ام ال. ستساندنا النتائج 

شيئا فشيئا“.
وسحق االفيس صاحب املركز الثالث منافسه 
راي��و فايكانو 5-1 عقب ط��رد عبد الله با في 

الشوط االول.
وب����ات ب��ا أول الع���ب ع��ل��ى ص��ع��ي��د ال��ك��رة 
االسبانية يتم طرده بعد ان التقطت تقنية حكم 

الفيديو املساعد حدوث واقعة بدون كرة. واشار 
احلكم الى ان با ضرب جوناثان كاييري مبرفقه.

وانتزع ري��ال بلد الوليد التعادل 3-3 امام 
سيلتا فيجو بفضل هدف التعادل الذي سجله 

ليو سواريز في الدقيقة االخيرة من الوقت بدل 
الضائع بينما فاز ايبار 1 -صفر على ليجانيس. 
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 أحرز مارسيلو بروزوفيتش هدفا في اللحظات 
األخيرة ليمنح انترميالن فوزا دراميا 1 -صفر على 
مستضيفه سامبدوريا في دوري الدرجة األولى 
اإليطالي لكرة القدم السبت في مباراة شهدت قرارات 

مثيرة للجدل بعد تدخل حكم الفيديو املساعد.
وهز انترميالن الشباك مرتني في اخر خمس 
دقائق ليفوز على توتنهام هوتسبير في دوري 
أبطال أوروب��ا يوم الثالثاء واحتاج إلى هدف في 
الوقت احملتسب ب��دل الضائع من الع��ب الوسط 

الكرواتي بروزوفيتش.
وترك الفوز انترميالن في املركز السابع بسبع 

نقاط من خمس مباريات.
وكان لوتشيانو سباليتي مدرب انترميالن حتت 
الضغط بعدما انتصر مرة واحدة في أربع مباريات 
في الدوري وبدا أنه سيعاني من خيبة أمل جديدة 

عندما حرمه حكم الفيديو من هدفني.
وشعر الفريق القادم من ميالنو بالغضب عقب 
الهزمية 1 -صفر أمام بارما األسبوع املاضي وعدم 
اللجوء حلكم الفيديو بعد ملسة يد محتملة داخل 

منطقة اجلزاء.
وحرمه حكم الفيديو مرة أخرى عندما ألغى هدفا 
لراديا ناينجوالن في الشوط األول بداعي التسلل 
في بداية الهجمة قبل إلغاء هدف اخر سجله كوادو 

اسامواه ألن الكرة خرجت من امللعب.
وبدا أن سامبدوريا خطف هدف الفوز عندما هز 
جريجوار ديفريل الشباك قرب النهاية لكن حكم 

الفيديو أشار إلى وجود تسلل.
وتسبب هدف بروزوفيتش في احتفاالت كبيرة 

من بدالء انترميالن وُطرد سباليتي بعد شجار.
وأبلغ سباليتي الصحفيني ”الفوز بهذه الطريقة 

يظهر شخصية الفريق وهي االستمرار في القتال 
على كل كرة.

”رمبا ي���ؤدي ذل��ك إل��ى أخ��ذ م��خ��اط��رة لكننا 
انترميالن وي��ج��ب أن نعيش على احمل��ك دائما 

لنحقق الفوز“.
وأض��اف ”مشاهدة ه��ذا الطموح ميدني بقوة 
كبيرة للتقدم لألمام وأنا سعيد بظهور هذا األمر 
أكثر من الناحية اخلططية إذ سيأتي كل ذلك مبرور 

الوقت“.
وتقدم فيورنتينا إلى املركز الثاني بفوز مذهل 3 

-صفر على ضيفه سبال املتألق.
واستهل الفريق الزائر املوسم بشكل رائع بثالثة 
انتصارات في أول أربع مباريات لكن فريق املدرب 
ستيفانو بيولي استمتع مب��ب��اراة سهلة بشكل 

مفاجئ.
وافتتح ماركو بياتسا التسجيل في الدقيقة 18 
وعزز نيكوال ميلينكوفيتش من تقدم فيورنتينا قبل 
أن يضيف فيدريكو كييزا الهدف الثالث في الشوط 

الثاني.
وأح��رز جيرفينيو هدفا مذهال بعد عمل فردي 

ليقود بارما لفوز 2 -صفر على كالياري.
ومر جناح أرسنال السابق من ثالثة مدافعني إذ 
ركض بطول امللعب ليضاعف من تقدم فريقه بعدما 
افتتح روبرتو اجنليزي التسجيل في الشوط األول.

وشعر روبرتو دافرزا مدرب بارما بالذهول من 
العمل الفردي لالعبه.

وقال ”لم أر هدفا مثل هذا منذ سنوات“.
فيما وص��ف روالن���دو م���اران م��درب كالياري 
ال��الع��ب ال��ق��ادم م��ن ساحل ال��ع��اج بأنه ”ال ميكن 

إيقافه“. 
لقطة من مباراة إنترميالن وسامبدوريا

فاز بايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة األولى األملاني 
لكرة القدم بسهولة 2 -صفر على شالكه السبت ليحقق 
حامل اللقب انتصاره الرابع في أربع مباريات فيما استقر 

منافسه في قاع الترتيب.
ورفع هدفا جيمس رودريجيز وروب��رت ليفاندوفسكي 
من ركلة جزاء في الشوط الثاني رصيد بايرن إلى 12 نقطة 
متقدما بنقطتني عن هيرتا برلني صاحب املركز الثاني الذي 
تغلب 4-2 على بروسيا مونشنجالدباخ بفضل ثنائية من 

فيداد ابيسفيتش.
وخسر شالكه الذي بدأ املوسم وهو مرشح للقب جميع 
مبارياته األرب��ع في ال��دوري ويحتل املركز األخير. وأبلغ 
نيكو كوفاتش مدرب بايرن الصحفيني ”سيطر فريقي ملدة 

90 دقيقة ولم نسمح للمنافس بفرصة.
”صنعنا العديد من الفرص لكننا أحرزنا عددا قليال من 
األه��داف. في املجمل األداء كان جيدا. شاهدنا مباراة جيدة 

حقا في الدوري“.
ومنح رودريجيز التقدم لبايرن في الدقيقة الثامنة 
بضربة رأس في مرمى رالف فارمان بعد ركلة ركنية نفذها 

يوشوا كيميش.
وسدد ديفيد أالبا في عارضة مرمى فارمان من ركلة حرة 
إذ واصل بايرن ضغطه وغابت اخلطورة عن شالكه وصيف 

البطل في املوسم املاضي.
ويزيد الضغط على امل��درب دومينيكو تيديسكو منذ 
أسابيع بعد البداية الكارثية ودخل في نقاش حاد مع العبه 

فرانكو دي سانتو عقب تغييره.
وقال تيديسكو عن استبدال دي سانتو ”أنا غاضب للغاية 
ألننا ناقشنا األمر قبل املباراة. إنه مفعم باملشاعر. سنناقش 

األمر داخليا لكن من الطبيعي أن أكون غاضبا منه“.
وكان يجب على رودريجيز تعزيز تقدم بايرن بعد خمس 
دقائق من بداية الشوط الثاني لكنه وضع الكرة بغرابة 
خارج املرمى. لكنه عوض ذلك باحلصول على ركلة جزاء في 

الدقيقة 64 نفذها ليفاندوفسكي بهدوء. فرحة جيمس رودريجيز بالهدف األول

ريال مدريد يتخطى إسبانيول بصعوبة في »الليغا«

بايرن ميونيخ يعبر شالكة بثنائية في »البوندسليغا«

انترميالن يخطف فوزا دراميا من سامبدوريا في »الكالتشيو«

بيريز يشكر رونالدو وزيدان
وجه رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز شكرا خاصا للمهاجم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو »الوريث املستحق« أللفريدو دي ستيفانو، 
وكذلك للمدرب الفرنسي زين الدين زي��دان »األسطورة والتاريخ« في 

القلعة البيضاء التي أبرز أنها ستكون »بيتهما دائما«.
وقال بيريز في كلمته أمام اجلمعية العمومية للنادي »هناك شخصان 
أود أن أتوجه إليهما، الهداف التاريخي للنادي والوريث املستحق أللفريدو 

دي ستيفانو، كريستيانو رونالدو«، ما تبعه تصفيق حاد من احلضور.
وأضاف أنه »على مدار تسعة مواسم ارتدى خاللها قميص ريال مدريد، 
كان كريستيانو رمزا. مسيرته سيرويها جيل وراء جيل. إنه منوذج لكل 
من اكتسى بقميصنا وأولئك الذين يحلمون بتحقيق ذلك يوما ما. شكرا 

جزيال لك كريستيانو«.
وبنفس القدر من العرفان، حت��دث بيريز عن الع��ب وم��درب الريال 
السابق، زين الدين زيدان مؤكدا أن »واحدا من عظماء النادي كان وسيظل 

زيدان«.
وأض��اف أن��ه »كمدرب دخ��ل التاريخ كواحد من عمالقة ري��ال مدريد 
العظماء بتسعة ألقاب في عامني وخمسة أشهر، منها ث��الث بطوالت 

تشامبيونز ليج متتالية، وهو إجناز لم يحققه أحد من قبل«.
وأكد رئيس امللكي أن »زيدان واحد من أساطير النادي ويشكل جزءا من 
تاريخ ريال مدريد، هو يعلم أن هذا بيته متاما مثل كريستيانو رونالدو. 

شكرا زيزو«.

 أسينسيو ال يستبعد فوزه بالكرة الذهبية
لم يستبعد ماركو أسينسيو مهاجم ريال مدريد أن يحصل في يوم من 

األيام على جائزة الكرة الذهبية ألفضل العب في العالم.
وقال أسينسيو عقب مباراة ريال مدريد أمام إسبانيول في اجلولة 5 من 
الدوري اإلسباني لكرة القدم أمس السبت، والتي سجل فيها الهدف النظيف 
الذي فاز به امليرينغي: »الكرة الذهبية؟ في نهاية األمر أنا أقوم بعملي ولو 
كان مقدراً لي أن أحصل عليها فسأحصل عليها، سنرى ماذا سيحدث في 

املستقبل«.
وبسؤاله عما إذا كان يود أن يرتدي قميص رقم 10 الذي يرتديه حالياً 
زميله الكرواتي لوكا مودريتش ق��ال: »لم يتحدث معي أحد عن تغيير 
قميصي ول��ذا فلم أق��رر شيئاً، رقم 10 يعجبني ولكنه في يد أمينة مع 

مودريتش وفي املستقبل أود نعم أن ارتديه«.
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