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ي��أم��ل برشلونة ف��ي مواصلة بدايته 
اجليدة هذا املوسم عندما يستضيف ايبار 
اليوم الثالثاء في املرحلة اخلامسة من 
ال���دوري االسباني لكرة ال��ق��دم، في حني 
يستقبل ري��ال مدريد ضيفه بيتيس غدا 
بصفوف كاملة مع ع��ودة جنمه وهدافه 

البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وحقق العمالق الكاتالوني بداية موسم 
مثالية من خالل حتقيق اربعة انتصارات 
متتالية في املراحل االربع االولى، ويبدو 
في الطريق الى انتصار خامس والتغريد 
منفردا ف��ي ال��ص��دارة على حساب ايبار 

الثالث عشر )6 نقاط(.
وح��ق��ق ب��رش��ل��ون��ة املتخمة صفوفه 
بالنجوم العامليني السبت فوزا صعبا على 
مضيفه خيتافي )2-1(، لكنه خسر في 
الوقت ذاته جهود العبه اجلديد الفرنسي 
عثمان دميبيلي الذي اصيب في فخذه ولن 
يستطيع اللعب في الشهرين املقبلني قبل  

يناير.
وك��ان برشلونة ضم دميبيلي الصيف 
املاضي من بوروسيا دورمتوند االملاني في 
صفقة قياسية، هي ثالث اغلى صفقة في 
تاريخ كرة القدم )102 مليون + 42 مليون 
ي��ورو كمكافآت(، بهدف سد الفارغ الذي 
خلفه رحيل البرازيلي نيمار الى باريس 
سان جرمان الفرنسي في اعلى الصفقات 

)222 مليون يورو(.
وب���دون نيمار وخليفته الفرنسي، 
سيجد برشلونة نفسه مرة جديدا منقوص 
الصفوف، وعليه االنتظار حتى مطلع 
2018 لكي يكتمل الثالثي امل��ك��ون من 
االرجنتيني ليونيل ميسي واالوروغوياني 

لويس سواريز ودميبيلي.
وأس����ف م����درب ب��رش��ل��ون��ة ارن��س��ت��و 
فالفيردي السبت لتعرض مشوار دميبيلي 

ل«لفرملة« وتأخر اندماجه مع املجموعة، 
وقال »انها خسارة كبيرة لنا جميعا ألنه 
كان في الطريق لالندماج في آلية الفريق«.

وفي غياب دميبيلي، سيبحث فالفيردي 
عن احللول في كامب نو ضد ايبار حيث 
يأمل مبتابعة مشواره في البطولة دون 

اي تعثر.

وتبقى اخليارات مفتوحة امام املدرب 
ال���ذي سيطول خريفه م��ن دون الالعب 
الفرنسي، ويستطيع فالفيردي االعتماد 
على اجلناح جيرارد دولوفيو كخيار اول، 
او على الع��ب الوسط الهجومي دينيس 
سواريز مع دفع ميسي الى االمام ملساندة 
أكبر يقدمها لالوروغوياني سواريز الذي 

ال يزال حتى االن مخيبا.
ويفتتح املرحلة قبل ساعات من هذا 
اللقاء فالنسيا ال��ذي يبدو مصمما على 
استعادة ألقه السابق بعد خيبة امل كبيرة 
استمرت ملوسمني متتالني، باستضافة 

ملقة قبل االخير.
وفالنسيا هو أحد سبعة فرق جمعت 

حتى اآلن ست نقاط، لكن ما يشفع له انه لم 
يخسر اي من مبارياته االربع االولى ففاز 
في االولى ثم تعادل في الثالث االخرى مع 
فرق قوية هي ريال مدريد )2-2( واتلتيكو 
مدريد )صفر-صفر( واخيرا ليفانتي )1-

1( الذي أرغم الفريق امللكي على التعادل.

عاد ريال مدريد إلى الطريق الصحيح نحو 
الدفاع عن لقب دوري الدرجة األولى االسباني 
لكرة القدم بفوز سهل 3-1 على ريال سوسيداد 
بإستاد انويتا األح��د رغ��م غياب العديد من 

العبيه البارزين.
وأح��رز كيفن رودريجيز مدافع سوسيداد 
هدفا لفريقه وآخ��ر باخلطأ في مرماه وأضاف 
ب��ورخ��ا م��اي��ورال وج��اري��ث بيل هدفني لريال 
مدريد الذي عادل الرقم القياسي بالتسجيل في 
73 مباراة متتالية وهو ما حققه سانتوس حتت 

قيادة بيليه ما بني عامي 1961 و1963.
وواجه ريال مدريد موقفا صعبا أمام فريق 
يقدم أداء جيدا وف��ي ظ��ل غياب كريستيانو 
رون��ال��دو ومارسيلو بسبب اإلي��ق��اف وك��رمي 

بنزمية وتوني كروس لإلصابة.
لكن وبعد بداية مخيبة في الدوري والتعادل 
مرتني متتاليتني استطاع حامل اللقب اجتياز 
عقبة ف��ري��ق امل����درب اي��زي��ب��ي��و ساكريستان 

بسهولة.
ووض����ع ري����ال ح���دا مل��س��ي��رة ب���ال ه��زمي��ة 
لسوسيداد ه��ذا املوسم وتقدم للمركز الرابع 

بفارق أربع نقاط خلف برشلونة املتصدر.
ويأتي سوسيداد في املركز الثالث بتسع 
نقاط متأخرا بنقطة واح��دة عن اشبيلية الذي 
ف��از -1صفر على مستضيفه جيرونا ليتقدم 

للمركز الثاني.
ومع النقص العددي في صفوف ريال مدريد 
بسبب الغيابات رد مايورال )20 عاما( اجلميل 

ملدربه زين الدين زيدان بافتتاح التسجيل في 
الدقيقة 19.

وجاء الهدف األول للمهاجم الشاب مع ريال 
م��دري��د بلمسة رائ��ع��ة بعدما فشل سيرجيو 
راموس في هز الشباك بضربة خلفية مثلما فعل 
ضد أبويل نيقوسيا في دوري أبطال أوروبا يوم 

األربعاء.
وق��ال دان��ي كاربخال الظهير األمي��ن لريال 
في تصريحات لشبكة موفيستار «أنا في غاية 

السعادة من أجل بورخا مايورال وبيل.
»كانا بحاجة لذلك. لدينا تشكيلة كبيرة 
ومايورال ميتلك القدرة على اللعب واألداء عند 

أعلى املستويات مثلما أظهر في هذه املباراة«.
ومدد مايورال سلسلة ريال مدريد بالتسجيل 
في كل املباريات منذ أبريل 2016 التي بدأت في 

انويتا عندما فاز -1صفر على سوسيداد.
وقال زي��دان الذي تولى تدريب ريال مدريد 
في يناير كانون الثاني 2016 »يجب أن أتوجه 
بالتهنئة لالعبني. الالعبون هم األبطال. إنهم من 
يقومون باجلري في امللعب وهم الذين يقاتلون. 
سجلنا في 73 مباراة متتالية اآلن لكن الشيء 

األهم اليوم كان هو االنتصار«.
لكن فرحة ريال مدريد لم تستمر سوى عشر 
دقائق عندما أدرك رودريجيز التعادل بعد 
متريرة عرضية من الفارو اودري��وزوال وفشل 

كيلور نافاس في التصدي للتسديدة الضعيفة.
ولم يكن نافاس هو الوحيد ال��ذي عانى من 
الهدف إذ أصيب أحد املصورين أثناء احتفاالت 

اجلماهير في املدرجات املؤقتة خلف املرميني 
بسبب عملية جتديد.

ونقل املصور على محفة لكنه أشار بيده في 
حتية للجماهير.

وبعد ذلك بسبع دقائق هز رودريجيز الشباك 
مجددا لكن ه��ذه امل��رة باخلطأ في مرماه بعد 

هجمة مرتدة سريعة من الفريق الزائر.
فقد كاد الظهير األيسر الفرنسي أن يسجل في 
مرمى نافاس مرة أخرى لكن تسديدته ارتدت 
من العارضة ليبدأ ريال مدريد هجمة سريعة 
أنهاها رودريجيز في مرمى جيرونيمو رويي 

بعد متريرة عرضية من مايورال.
وط��ل��ب زي���دان قبل امل��ب��اراة امل��زي��د م��ن بيل 
بعد أن انتقدته اجلماهير بسبب مستواه ورد 
الالعب الويلزي على اجلميع في الدقيقة 61 
بعدما تفوق في سباق سرعة على أحد مدافعي 
سوسيداد ليصل إل��ى متريرة ايسكو ويضع 

الكرة من فوق احلارس رويي.
وقال بيل لشبكة موفيستار »كان هدفا عظيما 
لكن الشيء املهم هو أن أسجل مع الفريق وان 
أحقق الفوز لنقلص الفارق مع املتصدر. يجب أن 

أواصل العمل بجدية. هذا ما يجب أن أفعله«.
وف��از الس باملاس على اتليتيك بيلباو -1
صفر حيث سجل ل��وك رمي��ي املهاجم السابق 
لتشيلسي االجنليزي أول أهدافه مع الفريق 
الفائز بينما سحق فياريال منافسه االفيس 
-3صفر على إستاد منديزوروزا مما أدى إلقالة 

لويس زوبلديا مدرب االفيس. 

فرحة العبي ريال مدريد بعد هدف غاريث بيل

جانب من تدريبات برشلونة

برشلونة يبحث عن انتصار جديد أمام إيبار في اجلولة اخلامسة من »الليغا«

ريال مدريد يعبر سوسيداد بسهولة ويتجاوز عثراته السابقة في »الليغا«

احتاج باريس سان جيرمان لهدفني عكسيني 
عبر مارسيلو وجيرميي موريل ليفوز -2صفر 
على ضيفه اوملبيك ليون األحد ويتصدر دوري 
الدرجة األولى الفرنسي لكرة القدم بفارق ثالث 

نقاط عن أقرب مالحقيه.
وحول املدافعان مارسيلو وموريل فرصتني 
من ادينسون كافاني وكيليان مبامي إلى داخل 
مرمى فريقهما ف��ي الدقيقتني 75 و86 على 
الترتيب ليحافظ باريس سان جيرمان على 

سجله املثالي بعد ست مباريات.
ويتقدم باريس سان جيرمان بفارق ثالث 
ن��ق��اط ع��ن م��ون��اك��و ال���ذي ف��از -3صفر على 
ستراسبورج يوم السبت بينما تراجع ليون إلى 

املركز اخلامس برصيد 11 نقطة.
وق��ال مبابي ال��ذي انضم لفريق العاصمة 
الفرنسية قادما من موناكو هذا املوسم »كانت 
م��ب��اراة صعبة أم��ام فريق جيد وأظهرنا أننا 

نستطيع فعل العديد من األشياء الرائعة معا«.
وتابع »استمتع باألمور هنا. أتعلم كثيرا وما 

زلت بحاجة إلى التطور«.
وه��ي امل��رة األول��ى التي يفشل فيها أي من 
نيمار وكافاني ومبابي في التسجيل ليثبت 

ليون مدى صعوبة اختراق دفاعه.
وشكل تاجني ندومبلي العب وسط املدافع 

ف��ي ل��ي��ون حائطا أم���ام الع��ب��ي ب��اري��س سان 
جيرمان وفشل املهاجمون في هز الشباك ولم 
يستطع صاحب األرض هز الشباك سوى بعد 

خروج الالعب البالغ عمره 20 عاما.
واستطاع جيوفاني لو سيلسو، الذي شارك 
كبديل بعد أداء متواضع من يوليان دراكسلر، 
مراوغة كيني تيتي في الناحية اليسرى ولعب 

متريرة عرضية منخفضة لكافاني.
ولعب املهاجم القادم من أوروج��واي الكرة 
بكعبه لكنها غيرت اجتاهها إلى داخل املرمى 
بعد ملسة من مارسيلو ليتقدم باريس سان 

جيرمان.
وبعد خمس دقائق حصل صاحب األرض 
على ركلة ج��زاء بعد عرقلة من فرالند ميندي 

ضد مبابي.
وق��ب��ل أن ي��س��دد ك��اف��ان��ي ال��ك��رة ذه��ب إليه 
نيمار وبدا أنه طلب منه التسديد لكن مهاجم 
أوروج��واي رفض وسدد كرة حولها احلارس 

انطوني لوبيز لتصطدم بالعارضة.
لكن ب��اري��س س��ان ج��ي��رم��ان جت���اوز األم��ر 
قبل أربع دقائق من النهاية عندما تلقى مبابي 
مت��ري��رة رائ��ع��ة م��ن ن��ي��م��ار وت��ص��دى لوبيز 
لتسديدته لكنها ارت���دت لتصطدم مبدافعه 

موريل وتغير مسارها إلى داخل الشباك. 

باريس سان جيرمان يتخطى ليون بثنائية ويتصدر الدوري الفرنسي

فرحة العبي باريس سان جيرمان
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زيدان منبهر بالرقم القياسي اجلديد لريال مدريد
أبدى املدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين 
الدين زيدان، رضاه عن الفوز الذي حققه الفريق 
األحد خارج الديار على حساب ريال سوسييداد 
بنتيجة )1-3( في اجلولة الرابعة لليجا، في 
الوقت ال��ذي هنأ في الالعبني على متكنهم من 
التسجيل خالل 73 مباراة متتالية، وهو الرقم 
ال��ذي متكن من حتقيقه فقط حتى اآلن فريق 

سانتوس البرازيلي في عام 1963.
وأش��ار زي��دان خالل املؤمتر الصحافي بعد 
املباراة التي احتضنها ملعب »أنويتا«: »يجب 
علي تهنئتهم ألنهم هم من يقاتلوا داخل امللعب، 
وم��ن استطاع حتقيق ه��ذا اإلجن���از بإمكاننا 

مواصلة التحسن في املواجهة املقبلة«.
وي��رى زي���دان أن ه��ذه امل��ب��اراة ه��ي األفضل 
للفريق منذ بداية املوسم، وشجع العبيه على 
»املواصلة بهذا الشكل ألنه بإمكاننا إحلاق كثير 

من الضرر باملنافسني، وأن��ه حتقق خ��الل 90 
دقيقة هي عمر املباراة«.

كما خص امل��درب الفرنسي املهاجم الشاب 
ب��ورخ��ا م��اي��ورال، ال���ذي سجل ال��ه��دف األول 
وس��اه��م ف��ي ال��ث��ان��ي، ببعض امل��دي��ح وأيضا 
الويلزي غاريث بيل، صاحب الهدف الثالث، 
مشيرا إلى أنه ينتظر منهم الكثير، وأنه سعيد 

متاما بكونهما العبني في فريقه.
وق���ال ف��ي ه��ذا ال��ص��دد: »م���اي���ورال مهاجم 
صريح، وسيكون له دوره مع الفريق. سنحت 
له فرصة املشاركة اليوم، وقدم م��ردودا طيبا، 
ليس فقط بسبب الهدف الذي سجله، وهو أمر 
مطلوب من املهاجم، لكن للمجهود الكبير الذي 

بذله«.
كما أثنى على العمل الذي قام به بيل وهدفه 
ال��ذي ج��اء، وفقا لرواية زي��دان: »بعد ركضه 

ألكثر من 70 م��ت��را«، على الرغم من اعترافه 
بأنه لم يصل »ألفضل مستوى له« بعد، وهو 
األمر الذي يأمل أن يتحقق »رويدا رويدا« خالل 

املواجهات املقبلة.
وأش���اد امل���درب الفرنسي ك��ث��ي��را، م��ن بني 
اإليجابيات الكثيرة التي خرج بها من املباراة، 
ب�«الرغبة« الكبيرة لدى العبي الفريق امللكي من 
أجل تخطي »الصعاب أمام منافس قوي وحتقيق 
النقاط ال�3 التي ارتقت بالفريق لترتيب أعلى في 

اجلدول«.
ووض���ع ح��ام��ل اللقب ب��ه��ذا االن��ت��ص��ار حدا 
ملسلسل ن��زي��ف ال��ن��ق��اط، ب��ال��ت��ع��ادل ف��ي آخر 
مواجهتني أمام فالنسيا وليفانتي على الترتيب، 
ويحقق فوزه الثاني في املسابقة رافعا رصيده 
للنقطة الثامنة ف��ي املرتبة ال��راب��ع��ة بفارق 

األهداف أمام اجلار اللدود أتلتيكو مدريد.

بورتو بالعالمة الكاملة 
في الدوري البرتغالي

انتزع فريق بورتو صدارة الدوري البرتغالي لكرة القدم بتغلبه 
على ريو آفي 2 1- خالل املباراة التي جمعتهما األح��د في اجلولة 
السادسة من مسابقة ال��دوري. وسجل هدفي بورتو دانيلو بيريرا 
واملالي موسى ماريغا في الدقيقتني 54 و67 فيما سجل هدف ريو آفي 
الوحيد نونو سانتوس في الدقيقة 80. ورفع بورتو رصيده إلى 18 
نقطة في صدارة الترتيب بفارق األهداف أمام سبورتينغ لشبونة، 
فيما توقف رصيد ريو آفي عند عشر نقاط في املركز اخلامس. وفي 

املباراة الثانية، فاز بيلينينسيش على إشتوريل 1-2.

فنربخشة يقسو على أالنيا سبور 
برباعية في الدوري التركي

حقق فنربخشة انتصاره الثاني في بطولة الدوري التركي لكرة 
القدم هذا املوسم، عقب فوزه الكبير 4-1 على مضيفه أالنيا سبور في 
املرحلة اخلامسة للمسابقة األحد. وأسفرت باقي مباريات املرحلة عن 
فوز جوزتيبي 3-2 على ضيفه جينتشالربيرليغي، وسيفاس سبور 
على مضيفه عثمانلي سبور 4-2، فيما تعادل باشاك شهير مع 

ضيفه طرابزون سبور بهدفني لكل منهما.
وارتفع رصيد فنربخشة إلى ثمانية نقاط في املركز الثامن، فيما 

توقف رصيد أالنيا عند أربع نقاط في املركز الرابع عشر.
وافتتح فينسنت يانسن التسجيل ملصلحة فنربخشه في الدقيقة 

16، قبل أن يتعادل إميري أكبابا ألصحاب األرض في الدقيقة 42.
ولم يهنأ أالنيا بتعادله طويال، بعدما أعاد ماتيو فالبوينا التقدم 
لفنربخشه مجددا، عقب تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 45، فيما 

أضاف جوليانو الهدف الثالث في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.
وعاد فالبوينا للتسجيل مرة أخ��رى، بعدما أحرز الهدف الرابع 

لفنربخشه وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 90.
وعاد باشاك شهير لنزيف النقاط مجددا باملسابقة، بعدما تعادل 

2-2 مع ضيفه طرابزون سبور في وقت سابق.
وأصبح رصيد باشاك شهير، وصيف البطل في النسخة املاضية 
للبطولة، عشر نقاط في املركز اخلامس، فيما رفع طرابزون رصيده 
إلى ثماني نقاط في املركز التاسع. وبادر بوراك يلماظ بالتسجيل 
ملصلحة طرابزون في الدقيقة 15 من ركلة جزاء، فيما تعادل إميري 

بيلوزوغلو لباشاك شهير في الدقيقة 36 من ركلة جزاء أيضا.


