
15 alwasat.com.kwرياضة

أع��ل��ن ب��وروس��ي��ا دورمت��ون��د األمل��ان��ي أمس 
األح��د عن إقالة مدربه الهولندي بيتر بوس 
واالستعانة بالنمساوي بيتر شتويغر لالشراف 
على الفريق ال��ذي يعاني األمرين هذا املوسم، 
وذل��ك على لسان م��دي��ره التنفيذي هانتس-

يواكيم فاتسكه.
وتأتي إقالة بوس بعد الهزمية التي مني بها 
دورمتوند السبت على أرضه ضد فيردر برمين 

القابع في املركز السابع عشر قبل األخير.
أما بالنسبة لشتويغر، فسيستلم االشراف 

على دورمتوند بعدما أقيل ب��دوره من منصبه 
في كولن قبل أسبوع، وذلك على خلفية تواجد 
األخير في ذيل ترتيب الدوري األملاني برصيد 
3 نقاط فقط، قبل مباراته األح��د مع ضيفه 

فرايبورغ في املرحلة اخلامسة عشرة. 

واص���ل فالنسيا الضغط على برشلونة 
متصدر دوري الدرجة األول��ى االسباني لكرة 
القدم بعد ف��وزه 2-1 على سيلتا فيجو يوم 
السبت بفضل ركلة جزاء قرب النهاية سجلها 
داني باريخو وأحرز كريستيانو رونالدو هدفني 
ألول مرة في مباراة بالدوري هذا املوسم ليقود 

ريال مدريد الكتساح أشبيلية -5صفر.
وكان فالنسيا يبحث عن فوزه األول في ثالث 
مباريات الحياء آماله في املنافسة على اللقب 
وتقدم بضربة رأس من الهداف سيموني زازا 
في الدقيقة 28 وهو الهدف العاشر للمهاجم 

االيطالي في الدوري هذا املوسم.
وهز إياجو أسباس الشباك من مدى قريب في 
الدقيقة 46 ليعادل النتيجة لصالح سيلتا، الذي 

ف��رض التعادل 2-2 على برشلونة األسبوع 
املاضي، لكن باريخو أعاد التقدم لفالنسيا قبل 
تسع دقائق على النهاية مبساندة احلظ إذ مرت 
تسديدته من ركلة جزاء مثيرة للجدل من بني 

يدي احلارس روبن بالنكو.
ويحتل فالنسيا املركز الثاني في الترتيب 
بفارق نقطتني خلف برشلونة الذي ميلك 36 
نقطة ويزور فياريال يوم األحد. وتقدم ريال 
إلى املركز الثالث ولديه 31 نقطة لكن اتليتيكو 
م��دري��د ق��د يتجاوز فريق امل���درب زي��ن الدين 
زيدان عندما يحل ضيفا على ريال بيتيس يوم 

األحد.
واستشاط العبو سيلتا غضبا م��ن احلكم 
خوسيه لويس مونويرا الحتسابه ركلة اجلزاء 

لفالنسيا عندما سقط خوسيه جويا أرضا بعد 
احتكاك مع بابلو هرنانديز.

وقال هوجو مالو قائد سيلتا »لم نفقد نقاطا 
اليوم.. سرقها هذا الشخص )احلكم(. أمتنى أال 

يدير أي مباراة لنا بعد اآلن«.
وأض��اف أسباس صاحب الهدف »أعتقد أن 
لديه شيئا ضد سيلتا بالتأكيد.. في كل مباراة 

يديرها لنا يحدث شيء ضدنا«.
وق��ال مارسيلينو م��درب فالنسيا ال��ذي عاد 
لقيادة فريقه م��ن امللعب بعد أن نفذ عقوبة 
اإلي��ق��اف مباراتني »كانت م��ب��اراة مثيرة حقا. 
النتيجة عادلة ألننا سجلنا هدفني لكن سيلتا 
لعب جيدا جدا وإذا تعادل لم يكن لنا أي حق في 

الشكوى«.

 فوز رائع

وف��ي م��دري��د، جت��اوز ري��ال أزم��ة غياب عدة 
العبني في الدفاع ليسحق أشبيلية بأداء هجومي 

قاتل وسجل كل أهدافه في الشوط األول.
ولعب ري��ال ب��دون رفائيل ف���اران والقائد 
سيرجيو رام���وس ودان���ي ك��ارب��خ��ال والع��ب 
ال��وس��ط امل��داف��ع كاسيميرو لكنه ب��دأ امل��ب��اراة 
بصورة مثالية عندما استفاد ناتشو فرنانديز 
من محاولة سيئة إلبعاد الكرة من الفريق الزائر 

بعد ركلة ركنية ليسجل في الدقيقة الثالثة.
وضاعف رونالدو، الذي استعرض اخلمس 
نسخ التي نالها من جائزة الكرة الذهبية وهو 
رق��م قياسي يتقاسمه مع ليونيل ميسي قبل 

املباراة التي أقيمت باستاد سانتياجو برنابيو، 
تقدم ريال بعد متريرة من ماركو اسينسيو في 
الدقيقة 23 قبل أن يضيف الهدف الثالث من 

نقطة اجلزاء.
وسجل توني ك��روس أجمل هدف في اللقاء 
بعدما انطلق لألمام من منتصف ملعبه وتبادل 
الكرة مع لوكاس فاسكيز قبل أن يسدد داخل 
مرمى احلارس سيرجيو ريكو فيما أحرز أشرف 
حكيمي )18 عاما( هدفه األول مع ري��ال في 

الدقيقة 42 بعد هجمة مرتدة أخرى.
وأب��دى زي��دان سعادته ب��أداء فريقه خاصة 
بعد التعادل ب��دون أه��داف مع اتليتيك بيلباو 

األسبوع املاضي.
وأبلغ املدرب الفرنسي مؤمترا صحفيا «كان 

يوما رائعا لنا ألننا فزنا وأحرزنا العديد من 
األهداف ولم نفعل هذا طيلة املوسم. كانت مباراة 

مثالية منا وهذا يعني الكثير بالنسبة لي.
»نحن نتطور في كل اجلوانب ونلعب بشكل 
أفضل. عندما تلعب بشكل أفضل تصنع العديد 
من الفرص. صنعنا العديد من الفرص اليوم 
وسجلنا خمسة أهداف للمرة األولى هذا املوسم 
)في ال���دوري(«. ودخ��ل أشبيلية املباراة وهو 
يتساوى في النقاط مع ريال عقب تأهله إلى دور 
الستة عشر في دوري أبطال اوروبا لكنه تلقى 

أكبر هزمية في كل املسابقات هذا املوسم.
ويسافر ريال بثقة إلى اإلمارات في محاولة 
للدفاع عن لقبه في كأس العالم لألندية ولن 

يلعب محليا األسبوع املقبل. 

فرحة رونالدو بعد هدفه في مرمى إشبيلية

جانب من املؤمتر الصحافي لرئيس بوروسيا دورمتوند

دورمتوند يقيل مدربه لسوء النتائج

ريال مدريد يقسو على إشبيلية بخماسية .. وفالنسيا يواصل مطاردة برشلونة في »الليغا«

الميال: العبو األرجنتني 
يستحقون الفوز بكأس العالم

أكد إيريك الميال، جناح توتنهام هوتسبير اإلجنليزي، أن 
يهدف للمشاركة في املباريات بانتظام مع فريقه، من أجل 
تعزيز فرصه في العودة ملنتخب األرجنتني، مشيرا إلى أن هدف 

األرجنتني في مونديال روسيا 2018 هو التتويج بالبطولة.
وف��ي مقابلة مع )إف��ي( عقب ف��وز فريقه على ستوك سيتي 
)5-1( في اجلولة ال�16 من الدوري اإلجنليزي املمتاز، قال الميال 
»أولوياتي هي احلصول على الكثير من دقائق اللعب هنا وأن 
أشعر بأن أدائي يتحسن وأن تسير األمور بشكل جيد بالنسبة 
للفريق. يجب أن نحاول ال��ع��ودة للمراكز األول��ى ب��ال��دوري، 

واحلفاظ على نفس املستوى بدوري األبطال«.
وبدأ اجلناح األرجنتيني يعود للعب بالتدريج عقب إصابة 
خطيرة في الفخذ أبعدته عن املالعب ألكثر من عام، وشارك في 

مواجهة ستوك سيتي السبت ملدة 25 دقيقة.
وفي هذا اإلط��ار، أكد الالعب الشاب )25 عاما( »إنني سعيد 
للغاية بعودتي ومبساعدة الفريق«، مضيفا أن »احلصول على 
دقائق لعب وإج��راء التدريبات واملشاركة في املباريات متثل 
أمورا هامة جدا بالنسبة لي. اآلن يجب أن أقدم املستوى املنتظر 

مني«.
وفي تقييمه للمجموعة الرابعة، التي تضم األرجنتني، كرواتيا 
ونيجيريا وأيسلندا، اعتبر الميال أنها مجموعة »معقدة«، لكنه 
أب��رز أنه ليس لديه شك في ق��درة األرجنتني على اجتياز هذه 

املرحلة: »إذا قامت بعملها بشكل جيد«.
وواصل جنم توتنهام: »هدفنا دائما هو الفوز بكأس العالم، 
هذا اجليل يستحق ذل��ك..ألن هناك العبني حققوا كل األلقاب مع 

فرقهم ويستحقون الفوز باملونديال«.
واختتم الميال: »منافسة العبني مبنتخب األرجنتني تعد أمرا 
صعبا، لكنه مصدر حتفيز، فاملنتخب يضم دائما العبني مميزين 

للغاية، هذه ميزة تصب في صالح اجلميع«.

عانى بايرن ميونيخ ليفوز 1 -صفر على اينتراخت 
فرانكفورت يوم السبت في دوري الدرجة األولى األملاني 
لكرة القدم لكنه كان كافيا ليوسع الفارق في صدارته إلى 
ثماني نقاط وهو ما يضمن له البقاء على القمة عندما تبدأ 

العطلة الشتوية هذا الشهر.
واحتاج بطل أملانيا، الذي لم يظهر التألق الذي ساعده 
على الفوز 3-1 على باريس سان جيرمان في دوري 
أبطال أوروبا يوم الثالثاء املاضي، إلى ضربة رأس من 
أرت��ورو فيدال في الدقيقة 20 ليتخطى صاحب األرض 

الذي ميلك ثاني أقوى خط دفاع في البطولة.
ويتقدم ب��اي��رن ب��ف��ارق ثماني نقاط ع��ن رازن بال 
شبورت اليبزيج الذي ميلك 27 نقطة في املركز الثاني 
بعد تعادله 2-2 مع ماينتس وقبل جولتني على العطلة 

الشتوية.
وبقي شالكه في املركز الثالث برصيد 26 نقطة بعد 
تعادله 1-1 مع مستضيفه بروسيا مونشنجالدباخ 
بفضل هدف باخلطأ من املدافع يانيك فيسترجارد في 
مرمى فريقه بعد م��رور ساعة من اللعب بعدما تقدم 

كريستوف كرامر لصاحب األرض.
وق��ال يوب هاينكس م��درب بايرن للصحفيني »كان 
عمال صعبا اليوم. بطل اخلريف ليس مهما. املهم أننا فزنا 

ومددنا صدارتنا«.
ويسعى بايرن لزيادة رقمه القياسي باحلصول على 

اللقب احمللي للمرة السادسة على التوالي.
وأضاف هاينكس »الترتيب يبدو جيدا وأيضا الفارق 

في الصدارة لكني لن أطلق األلعاب النارية«.
وواص��ل بروسيا دورمت��ون��د موسمه الكارثي بعد 
هزميته 2-1 أم��ام ضيفه فيردر برمين املتعثر ورمبا 

تسرع النتيجة برحيل املدرب بيتر بوش.
وغ��ادر العبو دورمت��ون��د، ال��ذي لم يفز في ال��دوري 
منذ نهاية سبتمبر أيلول، أرض امللعب وسط صيحات 
استهجان جماهيره بعد تراجعه للمركز السابع برصيد 

22 نقطة.
وم��ن��ح بيير إمي��ري��ك أوب��ام��ي��اجن ه���داف دورمت��ون��د 
األمل لفريقه لفترة قصيرة بعدما ألغى تقدم برمين عبر 
ماكسيميليان ايجشتاين في الدقيقة 26 لكن تيودور 
جيبر سيالسي أح��رز ه��دف ال��ف��وز للفريق ال��زائ��ر في 
الدقيقة 65 فيما فشل صاحب األرض في تهديد مرمى 

منافسه.
وقال الهولندي بوش »من الصعب احلديث مع الفريق 
بعد هزمية مثل هذه. كان علينا الفوز باملباراة. الشوط 

األول كان األسوأ منذ حضوري إلى هنا«. 

بايرن ميونيخ يعزز صدارته لـ »البوندسليغا« بفوز صعب على اينتراخت

فرحة فيدال بهدف بايرن ميونيخ الوحيد

واص��ل ليستر سيتي مسيرته التي لم يخسر فيها خ��ارج ملعبه في 
ال��دوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم للمباراة السادسة على التوالي، 
عقب تسجيل إيوزي بيريز هدفا باخلطأ في مرماه في الدقيقة 86، ليهدي 

االنتصار 3-2 لليستر على حساب فريقه نيوكاسل يونايتد.
وانتزع نيوكاسل التقدم مبكرا عن طريق املهاجم اإلسباني جوسيلو، 
قبل أن يسجل رياض محرز، وزميله دمياراي جراي لصالح ليستر، ليقلبا 

املباراة رأسا على عقب.
وتعادل محرز بتسديدة رائعة من مسافة 25 مترا، قبل أن يسدد جراي 
مباشرة في الشباك من مسافة 15 مترا، مع مرور ساعة على بداية اللعب 

عقب تهيئة رائعة من مارك البريتون.
وتعادل دواي��ت جايل لنيوكاسل في الدقيقة 73، لكن بيريز أفسد 
االحتفاالت بالذكرى 125 على إنشاء نيوكاسل، حيث أودع الكرة في شباك 
حارس مرماه كارل دارلو أثناء محاولته منع البديل شينغي أوكازاكي من 

التسجيل. 
وانتفض توتنهام هوتسبير بعد سلسلة من النتائج السيئة في الدوري 

االجنليزي ليفوز 5-1 على ستوك سيتي على إستاد وميبلي، السبت.
وبالفوز مرة واحدة في 5 مباريات، ابتعد توتنهام عن صراع على اللقب، 
وأيضا خرج من املربع الذهبي، لكن مبجرد أن منحه راي��ان شوكروس 
التقدم بهدف باخلطأ في مرمى فريقه ستوك، لم يكن هناك ما يوقف صاحب 

األرض.
وأضاف سون هيونغ-مني الهدف الثاني في الدقيقة 53، وأحرز هاري 
كني الذي أهدر فرصة واضحة للتسجيل في نهاية الشوط األول الهدف 
الثالث، بعد ذلك بدقيقة واحدة قبل أن يسجل هدفه الثاني في الدقيقة 65، 
ليرفع رصيده إلى 18 هدفا بكل البطوالت هذا املوسم. وهز كريستيان 
آريكسن الشباك، ليجعل النتيجة 5-0، بعد متريرة من س��ون، قبل أن 

يقلص شوكروس الفارق لستوك في النهاية.

ليسترسيتي ينتزع فوزا مثيرا 
من نيوكاسل في »البرمييرليغ«
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فالنسيا يواصل مطاردة برشلونة


