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برشلونة يصعق خفافيش فالنسيا بخماسية في «الليغا»
واص����ل أن��س��و ف��ات��ي مهاجم
برشلونة البالغ من العمر  16عاما
بدايته املذهلة ملشواره مع الفريق
األول بعدما سجل هدفا وصنع
آخر في فوز حامل اللقب  2-5على
فالنسيا في دوري الدرجة األولى
اإلسباني لكرة القدم أول من أمس.
وس��ج��ل ف��ات��ي ،ال���ذي أصبح
أصغر الع��ب ف��ي برشلونة على
اإلطالق يهز الشباك قبل أسبوعني
أم���ام أوس��اس��ون��ا ،ه��دف��ه األول
باستاد نو كامب ليمنح برشلونة
التقدم بعد أقل من دقيقتني عقب
متريرة من فرينكي دي يوجن.
ورد فاتي الهدية الحقا بعدما
انطلق داخ��ل منطقة اجل���زاء من
اليسار قبل أن ميرر إلى الهولندي
دي يوجن ليسجل هدفه األول مع
حامل اللقب في الدقيقة السابعة.
وق��ل��ص بلنسية ،ال���ذي ك��ان
يخوض مباراته األولى بعد إقالة
املدرب مارسيلينو وتعيني ألبرت
سيالدس ،الفارق في نهاية الشوط
األول عن طريق كيفن جاميرو لكن
برشلونة دخ��ل ال��ش��وط الثاني
بقوة.
ووضع جيرار بيكي الكرة في
الشباك ف��ي الدقيقة  51بعد أن
سدد أنطوان جريزمان في القائم
بينما سجل لويس سواريز هدفني
بعد مشاركته كبديل وعودته من
إص��اب��ة ت��ع��رض لها ف��ي اجلولة
االفتتاحية للموسم.
وأح���رز ماكسي لوبيز هدفا
شرفيا لصالح فالنسيا في الوقت

احملتسب بدل الضائع.
ورفع الفوز رصيد برشلونة،
الذي ال يزال بدون القائد ليونيل
ميسي املصاب ،إلى سبع نقاط من
أربع مباريات بينما ميلك فالنسيا
أربع نقاط.
وحظي سواريز باستقبال رائع
من مشجعي برشلونة لكن ذلك
كان أقل كثيرا مما حصل عليه فاتي
ال��ذي استمع إل��ى هتافات عالية
باسمه من اجلماهير املتحمسة
عند استبداله مبهاجم أوروجواي.
وق���ال سيرجيو بوسكيتس
العب وسط برشلونة عن زميله
امل���راه���ق ”هو مي��ت��ع املشجعني
ويجعلهم متحمسني جدا.
”في كل مرة يخطف فيها العب
األض���واء تتم مقارنته بالكثير
من الالعبني لكننا في حاجة إلى
دعمه ومنحه الفرصة ملواصلة
التطور.
”إنه ال ي���زال ف��ي ح��اج��ة إلى
إدراك املكان املوجود فيه ومدى
صعوبة احلصول على الفرصة“.
ومني فالنسيا بأثقل هزمية
منذ اخلسارة 7-صفر في معقل
برشلونة في  2016عندما كان
جاري نيفيل يتولى املسؤولية.
وق��ال سيالدس م��درب الفريق
اخل��اس��ر ”ال ميكن أن ننسى ما
حدث في األيام األخيرة املاضية..
النتيجة النهائية تؤملنا كثيرا
لكن يجب أن نتطلع إل��ى األم��ام
ونواصل العمل بجدية ونحاول
التطور“.

حتية العبي برشلونة للجماهير بعد الفوز العريض

اليبزيغ يفرض التعادل على بايرن ميونيخ في «البوندسليغا»
انتهت م��ب��اراة القمة ب�ين اليبزيغ وب��اي��رن ميونيخ
بتعادلهما بهدف لكل منهما في إطار املرحلة الرابعة من
الدوري األملاني لكرة القدم.
وبقي اليبزيغ في ال��ص��دارة برصيد  10نقاط متقدما
بفارق نقطة واح��دة عن دورمت��ون��د ونقطتني عن بايرن
ميونيخ.
وأصيب الظهير األيسر للنادي البافاري النمساوي دافيد
آالبا خالل فترة التحمية قبل انطالق املباراة فاضطر املدرب
الكرواتي نيكو كوفاتش إلى إشراك جيروم بواتنغ ونقل
الفرنسي لوكاس هرنانديز إلى مركز الظهير االيسر.
وفاجأ الضيوف أصحاب األرض بهدف مبكر عندما
م��رر توماس مولر ك��رة بينية لينفرد البولندي روب��رت
ليفاندوفسكي باحلارس املجري بيتر غوالشي ويسدد
عن يساره في الدقيقة الثالثة .والهدف هو السابع هذا
املوسم لليفاندوفسكي فعزز صدارته لترتيب الهدافني .كما
أنه الهدف السابع عشر الذي يدخل مرمى غوالشي في 9
مواجهات ضد الفريق البافاري.
وكاد ليفاندوفسكي يضاعف الغلة لفريقه لكن تسديدته
الضعيفة سيطر عليها حارس اليبزيغ بسهولة ( ،)9ثم
رأسية أخرى له مرت فوق العارضة في الدقيقة .14
وتابع الفريق البافاري أفضليته واحتسب له احلكم
ركلة جزاء قبل أن يتراجع عن ق��راره بعد مراجعة تقنية
الفيديو في الدقيقة  ،39قبل أن يحتسب ركلة جزاء لاليبزيغ
بعد مخاشنة هرنانديز للدمناركي يوسف بولسن ،فانبرى
لها السويدي أميل فورسبرغ مدركا ً التعادل في الوقت بدل
الضائع من الشوط االول.
وظهر اليبزيغ بشكل مغاير متاماً في الشوط الثاني
وهدد مرمى بايرن ميونيخ أكثر من مرة لكن تألق احلارس
مانويل نوير حال دون اضافة الهدف الثاني ،في حني كان
الفريق البافاري قريبا ً جدا ً من حسم النتيجة في صاحله في
الرمق األخير عندما رفع جوشوا كيميش كرة داخل املنطقة
من ركلة ثابتة تطاول لها نيكالس سوله برأسه المست
أصابع احلارس وارتطمت بالقائم قبل أن يعلن احلكم نهاية
املباراة.

أياكس ُيسقط
هيرينفني ومالني يحرز
خماسية آليندهوفن
اكتسح أي��اك��س أم��س��ت��ردام شباك ضيفه هيرينفني
برباعية نظيفو بينما قاد دونيايل مالني فريقه آيندهوفن
للفوز على فيتيسه أرنهيم بخمسة أهداف أحرزها جميعا ً
أول من أمس.
وأحرز أهداف أياكس دوسان تاديتش في الدقيقة 14
ونيكوالس تاغليافيكو في الدقيقتني األخيرة من الشوط
األول و 58وبيير شورس في الدقيقة  ،52بينما سجل
هدف هيرينفني ينز أوديجارد في الدقيقة .22
ورفع أياكس رصيده إلى  13نقطة في صدارة الترتيب،
بفارق األهداف أمام آيندهوفن ،وتوقف رصيد هيرينفني
عند ست نقاط في املركز الثاني عشر.
من جانبه ،فاز أيندهوفن على فيتيسه أرنهيم بخمسة
أهداف دون رد ،أحرزها جميعاُ دونيايل مالني الذي سجل
أه��داف فريقه اخلمسة في الدقائق  18و 36و 46و83
من ركلة جزاء و 89من ركلة جزاء أيضاً ،وتوقف رصيد
فيتيسه أرنهيم عند  11نقطة في املركز الثالث.
بقية النتائج
وقلب ألكمار تأخره بهدف إلى فوز بخمسة أهداف
مقابل هدف على ضيفه سبارتا روت��ردام ،ورفع ألكمار
رصيده إلى عشر نقاط في املركز الرابع وتوقف رصيد
سبارتا روتردام عند ثماني نقاط في املركز التاسع.
وتفوق فينلو على غرونينغني بهدفني مقابل هدف
ورف��ع فينلو رصيده إل��ى تسع نقاط في املركز الثامن
وتوقف رصيد غرونينغني عند أرب��ع نقاط في املركز
الرابع عشر.
من جهته ،فاز أوتريخت على إمني بثالثة أهداف مقابل
هدف ،ورفع أوتريخت رصيده إلى عشر نقاط في املركز
اخلامس ،وتوقف رصيد إمني عند ثالث نقاط في املركز
السادس عشر.

لقطة من مباراة اليبزيغ وبايرن ميونيخ

نيمار العائد على صافرات االستهجان يدعو لطي الصفحة
ل��م تكن ع��ودة نيمار إل��ى تشكيل
ب��اري��س س��ان جيرمان مثالية ،بل
وكما هو متوقع سمع النجم البرازيلي
ص���اف���رات االس��ت��ه��ج��ان ،ول��ك��ن مع
الثواني األخيرة أظهر الالعب معدنه
وقاد فريقه للفوز بهدف جميل وقاتل
في مرمى ستراسبورغ.
على ملعب ب��ارك دي برانس في
املرحلة اخلامسة من الدوري الفرنسي
لكرة القدم ومع تسليم جماهير الفريق
الباريسي للتعادل السلبي الذي بدا
أقرب ،ارتقى نيمار في الدقيقة 2+90
ليتابع كرة ديالو عن طريق دبل كيك
رائع ،ليرد فيه على اجلماهير التي لم
تتوقف عن صافرات االستهجان في
كل كرة تصل لنيمار.
وس��ج��ل نيمار ه��دف �اً ث��ان��ي�اً بعد
متريرة رائعة من دي ماريا لكن احلكم
ألغاه بداعي التسلل.
وغاب نيمار ( 27عاما ً) عن تشكيلة
فريقه (األساسية واالحتياطية) منذ
مطلع املوسم احلالي ،في ظل احلديث
ع��ن رغبته بالعودة إل��ى برشلونة
الذي انتقل منه إلى سان جيرمان في
صيف العام  ،2017في صفقة بلغت
قيمتها  222مليون ي��ورو ،وجعلت
منه أغلى العب في العالم.
لكن في مباراته األولى بعدما غياب
أيضا ً في أواخر املوسم املاضي (بسبب
اإلص��اب��ة) ،أط��ل��ق مشجعو ال��ن��ادي
العنان لصافراتهم لدى سماعهم اسم
نيمار خالل تقدمي الفريقني ،وأيضاً
لدى ملسه الكرة للمرة األولى.
وك���ان���ت األن���ظ���ار م��س��ل��ط��ة على
امل��درج��ات ملعرفة رد فعل أنصار

الفريق الذين أعربوا في مراحل سابقة
ع��ن استيائهم م��ن رغبة البرازيلي
في ال��ع��ودة ال��ى صفوف برشلونة،
ورفعوا شعارات مناهضة له تدعوه
الى الرحيل.
وأدرج امل���درب األمل��ان��ي توماس
توخل اسم املهاجم البرازيلي ضمن
الئحة الالعبني الـ 11األساسيني ،في
أول مباراة يخوضها مع الفريق هذا
املوسم بعد غيابه في ظل مفاوضات
لعودته إلى ناديه السابق برشلونة
اإلسباني ،لم تكلل بالنجاح قبل اقفال
باب االنتقاالت الصيفية مطلع الشهر
احلالي.
وخاض نيمار آخر مباراة مع سان
جيرمان ف��ي  11مايو امل��اض��ي ضد
أجنيه في الدوري الفرنسي.
وش��ه��دت امل��ب��اراة أي��ض�ا ً مشاركة
احلارس الكوستاريكي كيلور نافاس
للمرة األولى مع فريقه اجلديد املنتقل
إلى صفوفه من ريال مدريد اإلسباني
هذا الصيف ،في صفقة شهدت انتقال
حارس سان جيرمان ألفونس أريوال
في االجت��اه املعاكس لكن على سبيل
اإلعارة.
أم��ا املهاجم األرجنتيني م��اورو
إي��ك��اردي املنتقل إل��ى صفوف سان
ج��ي��رم��ان م��ن إن��ت��ر اإلي��ط��ال��ي على
سبيل االع����ارة ،فبقي على مقاعد
االح��ت��ي��اط��ي�ين ،ودخ���ل ف��ي الشوط
الثاني.

نيمار :حان الوقت لطي الصفحة

من جهته قال نيمار «حان الوقت
لطي الصفحة» ..بهذه الكلمات توجه

نيمار للصحافيني عقب تسجيله هدف
الفوز .وق��ال البرازيلي بعد مباراة
تلقى خاللها صافرات استهجان من
مشجعي ملعب ب���ارك دي برانس
«ال أكن ضغينة حيال املشجعني أو
النادي ،العالم كله يعرف أنني كنت
رغب في الرحيل».
تابع «ه��ذا ما كنت أري��ده أما اآلن
فقد حان الوقت لطي الصفحة ،اليوم
أن��ا الع��ب ف��ي صفوف ب��اري��س سان
جيرمان».
وع��ل��ق ع��ل��ى رد ف��ع��ل اجل��م��ه��ور
بالقول «أريد أن أكون سعيدا ،لست
في حاجة إلى أن يقوم جميع الناس
بالهتاف باسمي ،كل ما أريده هو أن
يكونوا خلف باريس سان جيرمان».
وتابع «ليست امل��رة األول��ى التي
اتعرض فيها لصافرات االستهجان.
عندما كنت ألعب في البرازيل ،كنت
دائ��م��ا عرضة لذلك ال سيما عندما
ألعب بعيدا عن ملعبي .األمر سيان
في فرنسا .إنه أمر محزن ،لكني مدرك
بأنه اعتبارا من ال��ي��وم ،سأخوض
كل املباريات كما لو أن��ي العب في
اخلارج».
ورف����ض ن��ي��م��ار «ال����دخ����ول في
التفاصيل» بشأن فشل مفاوضات
عودته إل��ى برشلونة ،حيث أمضى
أرب���ع���ة أع�����وام ب��ع��د االن��ت��ق��ال من
سانتوس عام .2013

نتائج اجلولة

وحقق بوردو الفوز بثنائية على
ميتز بهدفني دون رد أح��رز الهدف
األول جيمي ب��ري��ان��د ف��ي الدقيقة

فرحة العبي سان جيرمان بهدف نيمار

ال��س��اب��ع��ة وب��ع��د دق��ي��ق��ت�ين أض��اف
نيكوالس دي بريفيل الهدف الثاني،
ورفع بوردو رصيده إلى  8نقاط في
املركز السابع ،فيما جتمد رصيد ميتز
عند  4نقاط في املركز السابع عشر

بعد أن تعرض للخسارة الثالثة منذ
انطالق املوسم.
وتغلب مونبلييه على نيس بهدفني
مقابل ه��دف أح���رز للفريق الفائز
أندي ديلور في الدقيقة  37وأضاف

فلوريان م��والت الهدف الثاني في
الدقيقة  56فيما سجل أدريان تاميز
هدف نيس الوحيد في الدقيقة .34
والفوز هو الثاني ملونبلييه فرفع
رصيده إلى  7نقاط في املركز العاشر

فيما جتمد رصيد نيس عند  9نقاط
في املركز الرابع.
وضمن املرحلة ذاتها تعادل ستاد
بريست م��ع ري��ن ودي��ج��ون م��ع نيم
بدون أهداف.

