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الريال يواصل انتصاراته ويقهر سيلتا فيغو برباعية

حقق ري��ال مدريد ف��وزا كبريا على
م�ضيفه� ،سيلتا فيغو «� ،»2-4أول
�أم�س الأحد ،على ملعب بااليدو�س،
�ضمن اجلولة الـ 12من الليغا.
افتتح كرمي بنزميا �أهداف املباراة،
يف الدقيقة  ،23ثم �أ�ضاف جو�ستافو
كابرال ،العب �سيلتا ،هدفا باخلط�أ
يف مرماه ،بالدقيقة  ،56قبل �أن
يقل�ص ه��وغ��و م��ال��و ال��ف��ارق ،يف
الدقيقة .61
و�سجل �سريجيو رام��و���س الهدف
الثالث للريال ،يف الدقيقة  ،83من
ركلة جزاء ،فيما وقع داين �سيبايو�س
على الرابع ،يف الدقيقة  ،91قبل
�أن يحرز براي�س مينديز هدف �سيلتا
الثاين ،يف الدقيقة .93
وبذلك ،ارتفع ر�صيد ريال مدريد �إلى
النقطة  ،20يف املركز ال�ساد�س،
بينما جتمد �سيلتا فيغو عند النقطة
 ،14يف املركز الـ.14
و�سارت الدقائق الأولى من املباراة،
ب��اجت��اه م��رم��ى �أ���ص��ح��اب الأر����ض،
حيث �سيطر ريال مدريد على الكرة،
م�ستغال حت��رك��ات ك��رمي بنزميا،
ولوكا�س فا�سكيز ،اللذين ت�سببا يف
م�شاكل لدفاعات �سيلتا فيغو.
وا�ضطر �سوالري لإج��راء تغيري ،يف
ال�شوط الأول ،بخروج كا�سيمريو
امل�صاب ،ودخول داين �سيبايو�س،
ال���ذي �أ���ض��اف بع�ض ال����سرع��ة يف
التحرك والتمرير ،بجوار كرو�س
ومودريت�ش.
وو�صل �سيلتا فيغو �إلى مرمى تيبو
كورتوا ،بعدة ك��رات غري م�ؤثرة،
لكن مع الدقيقة  ،20ت�صدى احلار�س
البلجيكي لت�صويبة قوية من �أوكاي،
حيث �أخرجها �إلى ركنية.
ومن كرة طولية رائعة ،نفذها لوكا
مودريت�ش ،متكن كرمي بنزميا من
افتتاح �أه��داف اللقاء ،يف الدقيقة
.23
ووا�صل املهاجم الفرن�سي ت�ألقه،
ومر من اجلهة اليمنى ،ثم �أر�سل كرة
ٍ
خال
�أر�ضية �إلى كرو�س ،واملرمى
�أمامه ،لكن الدويل الأملاين �سدد يف

• كرمي بنزميا حلظة تسجيله هدف الريال األول

فالفيردي يعترف :لم نلعب بشكل جيد
 ...مع االحترام للخصم

فيدال :من غير المقبول استقبال
 4أهداف على ملعبنا

انتقد الت�شيلي �أرتورو فيدال ،العب
و�سط بر�شلونة� ،أداء الفريق عقب
اخل�سارة الثقيلة �أم��ام جماهري
«كامب نو» بنتيجة «� ،»4-3ضمن
اجلولة الـ 12لليغا ،م�ؤكدا �أنه
«لي�س من املقبول» �أن ت�ستقبل
�شباكهم � 4أهداف على ملعبهم.
وق��ال ف��ي��دال ،ال��ذي ن��زل كبديل

مع بداية ال�شوط الثاين و�سجل
هدفا و�صنع �آخر ،يف ت�رصيحات
تلفزيونية بعد املباراة «بد�أنا
اللقاء ب�شكل �سيئ واملناف�س
ا�ستغل الفر�صتني اللتني الحتا له.
كنا قريبني من التعادل ولكن هذا
مل يحدث».
وتابع «ال ميكننا موا�صلة خ�سارة

• فيدال

النقاط على ملعبنا .يجب علينا
حت�سني الكثري من اجل��وان��ب .ال
ميكن للمناف�سني �أن ي�أتوا �إلى هنا
لي�سجلوا � 4أهداف».
ووا����ص���ل ���ص��اح��ب الـ 31عاما
ت�رصيحاته «يجب علينا بذل مزيد
من اجلهد والتح�سن �إذا �أردن��ا �أن
نكون �أبطاال .عوامل كثري جتمعت

يف اللقاء و�ساهمت يف اخل�سارة.
عندما �سجلنا الهدف الأول «»2-1
اعتقدنا �أنه ب�إمكاننا الفوز ولكننا
تلقينا �رضبة �أخ���رى .يجب �أن
ن�صحح من �أخطائنا».
واختتم فيدال ت�رصيحاته باحلديث
حول حالته البدنية ،بعد �إ�صابة
الركبة التي �أبعدته طويال عن
املالعب عندما ك��ان يف �صفوف
بايرن ميونيخ الأملاين.
وقال يف هذا ال�صدد «�أن��ا بحالة
بدنية جيدة وكذلك ركبتي� .أمتنى
اال�ستمرار يف امل�شاركة وحجز
مكان �أ�سا�سي يف الت�شكيل .ل�ست
غا�ضبا ،و�سعيد للغاية بتواجدي
يف بر�شلونة».
و�أ�ضاف «على الرغم من كل ما حدث
اليوم ،الأهم هو �أننا ما زلنا يف
ال�صدارة .ولكن �إذا �أردنا �أن نفوز
بالليجا وبدوري الأبطال ،علينا
حت�سني الكثري من اجلوانب».
وجترع الفريق الكتالوين خ�سارته
الثانية ه��ذا املو�سم ،ليتجمد
ر�صيده عند  24نقطة يف ال�صدارة،
ويبتعد بفارق نقطة فقط �أمام
مالحقه �أتلتيكو مدريد.
كما �أن ه��ذه اخل�سارة �ست�شعل
املواجهة املرتقبة بني البار�شا
والأتليتي يف اجلولة املقبلة على
ملعب «وان���دا ميرتوبوليتانو»
يوم  24من ال�شهر احلايل وبعد
العودة مبا�رشة من فرتة التوقف
الدويل.

إشبيلية يصحح مساره بهدف في إسبانيول
ا�ستعاد �إ�شبيلية انت�صاراته يف الليغا ،بعد �أن قلب ت�أخره
�أمام �ضيفه �إ�سبانيول بهدف لفوز قاتل بهدفني لواحد� ،أول
�أم�س الأحد �ضمن اجلولة الـ 12من الدوري الإ�سباين.
وجتمد ر�صيد �إ�سبانيول عند  21نقطة ،ا�ستقر بها يف املركز
اخلام�س ،بفارق  4نقاط عن البلوغرانا.
يف املقابل ،اقتن�ص كبري �إقليم الأندل�س الو�صافة من
�أتلتيكو مدريد بفارق الأهداف ،بعد �أن �أ�صبح ر�صيده 23
نقطة.
وعلى ملعب «رام��ون �سان�شيز بيزخوان»� ،أنهى الفريق
الكتالوين ال�شوط الأول متقدما بهدف �سجله مهاجمه
املت�ألق بورخا �إيجلي�سيا�س قبل  7دقائق من النهاية.
ولكن يف ال�شوط الثاين ،انتف�ض العبو الفريق الأندل�سي
يف الدقائق الـ 20الأخرية ،ومتكنوا �أوال من �إدراك التعادل
يف الدقيقة  70بوا�سطة املدافع الأرجنتيني جابرييل
مريكادو.
ثم قبل دقيقة من النهاية ،اقتن�ص املهاجم اخلطري و�سام
بن يدر النقاط الثالث لإ�شبيلية ،بهدف ثان قاتل.
ويف مباراة �أخرى �أقيمت يف ذات التوقيت ،خيم التعادل
الإيجابي على لقاء رايو فايكانو و�ضيفه فياريال.
وبهذا يقت�سم الفريقان نقطة املباراة بحيث �أ�صبح لرايو
 7نقاط يقبع بها يف املركز الـ 19وقبل الأخري ،فيما بات
ر�صيد «الغوا�صات ال�صفراء»  11نقطة يف املركز الـ. .16
انتهى ال�شوط الأول للقاء الذي احت�ضنه ملعب «فاييكا�س»
بهدف يف كل �شبكة ،حيث تقدم فياريال يف النتيجة يف
الدقيقة  33بوا�سطة النيجريي ال�شاب �صامويل ت�شوكويز.
ولكن �أدرك �أ�صحاب ال�ضيافة التعادل يف الدقيقة الأخرية
من ال�شوط عن طريق را�ؤول دي توما�س.
ويف ال�شوط الثاين ،تقدم راي��و يف النتيجة هذه املرة
مبعرفة �ألفارو غار�سيا يف الدقيقة .66
�إال �أن الإيطايل نيكوال �سان�سوين رف�ض خروج فريقه خا�رسا
مدركا التعادل قبل  10دقائق من النهاية.

ال�سماء بغرابة.
وقبل نهاية ال�شوط الأول بدقيقة
واح��دة ،تعر�ض �سريجيو ريجيلون
ل�ل�إ���ص��اب��ة ،وجل����أ ���س��والري جمددا
�إلى دكة البدالء ،حيث �أ�رشك خايف
�سان�شيز بدال منه.
وجن��ح بنزميا يف الدقيقة  ،56يف
تخطي مدافع �سيلتا ،ثم �سدد كرة
ارتطمت باحلار�س ،قبل �أن تنتهي يف
ال�شباك ،مب�ساعدة املدافع جو�ستافو
كابرال.
وانتف�ض العبو �سيلتا �رسيعا ،بعد
تلقي الهدف الثاين ،وم��ن متريرة
رائعة ،جنح الظهري هوجو مايو يف
تقلي�ص الفارق ،بعدما ت�سلل �إلى
منطقة اجلزاء ،و�سط غياب الرقابة.
وتعر�ض املريينغي لل�رضبة الثالثة،
ب�إ�صابة نات�شو ،الذي خرج ودخل
ماركو �أ�سين�سيو بدال منه.
ل��ك��ن ال���ري���ال ظ��ل متما�سكا رغم
الإ�صابات ،و�أعطى �سوالري تعليماته
ملودريت�ش وكرو�س ،بعدم التقدم
للأمام ،من �أجل م�ساندة خط الدفاع
�أم��ام هجوم �سيلتا فيغو ،املنت�شي
باحراز الهدف الأول.
وتوغل �ألفارو �أودريوزوال يف منطقة
�سيلتا ،وا�ستطاع �أن يح�صل على
ركلة جزاء ،يف الدقيقة  ،83نفذها
�سريجيو رامو�س ،معلنا عن الهدف
الثالث للريال.
ويف الدقيقة � ،87أ�شهر حكم املباراة
البطاقة ال�صفراء ،ثم احلمراء ،يف
وجه جو�ستافو كابرال ،العب �سيلتا
فيغو ،ب�سبب تدخل خ�شن مع خايف
�سان�شيز.
ويف ال��دق��ي��ق��ة � ،91أ����ض���اف داين
�سيبايو�س ال��ه��دف ال��راب��ع لريال
مدريد ،بت�سديدة رائعة ،ولكن بعد
هدفه بدقيقتني ،و�ضع براي�س مينديز
الهدف الثاين ل�سيلتا فيغو ،لتنتهي
امل��ب��اراة « »2-4ل�صالح امللكي،
الذي ا�ستغل هزمية بر�شلونة «»3-4
�أمام ريال بيتي�س ،اليوم ،لي�صبح
على بعد  4نقاط فقط ،من �صاحب
ال�صدارة.

• عودة ميسي لم تنقذ برشلونة

انتقد �إرني�ستو فالفريدي ،املدير الفني لرب�شلونة،
امل�ستوى الذي ظهر به العبو فريقه �أمام ريال بيتي�س،
بعد الهزمية  ،4-3على ملعب كامب نو.
وقال فالفريدي ،يف امل�ؤمتر ال�صحفي عقب املباراة:
«ب��دون انتقا�ص من �أداء اخل�صم ال��ذي كان خطريا
وا�ستغل �أ�سلحته ،ال ميكن �أن نقول �إنهم كانوا الأف�ضل،
ولكن نحن مل نكن جيدين».
وتابع« :لقد خ�رسنا املباراة من ال�شوط الأول .يف
كل مرة نقل�ص فيها الفارق كانوا يعودون وي�سجلون
يف مرمانا جمددا .لقد بد�أنا اللقاء ب�شكل جيد ،وكنا
ن�ضغط ،وفج�أة تغري جمرى اللعب ومل نتمكن من
العودة».
و�أ�ضاف« :لي�س �صحيحا �أنهم �سيطروا على منطقة
و�سط امللعب ،ولكن امل�شكلة كانت يف �أننا مل نتحكم
مبجريات اللقاء ،ففي ال�شوط الأول قدمنا م�ستوى
�سيئ ًا».
ورك��ز فالفريدي على امل�شاكل الهجومية للفريق

اليوم ،دون احلديث عن م�ستوى املدافعني �أو العبي
الو�سط ،قائال« :نحن مل نهاجم ب�شكل جيد يف موقف
� 4ضد  .4كان لدينا م�شاكل عدة».
و�أردف« :لقد جئنا من �سل�سلة نتائج �إيجابية للغاية.
اليوم مل نكن على ما يرام يف ال�شوط الأول ،و�أفتقدنا
ل�شيء ما ،ويف ال�شوط الثاين قمنا بال�ضغط الهجومي
ب�شكل مكثف».
وعن م�شاركة فيدال ،قال امل��درب« :قررنا �إ�رشاك
فيدال ،لأن املباراة كانت بحاجة ملن يحركها.
املواجهة مل تكن حتت �سيطرة �أحد ،ولكنها كانت
مثل املعركة ،وهو من الالعبني الذين ي�ؤثرون يف
امللعب».
وبخ�صو�ص امل�شاكل الدفاعية ،اختتم« :لقد �أتوا
املباراة بدافع كبري .مثل تلك الأمور يف مواجهات
�أخ��رى كنا ن�سيطر على الو�ضع ،ونحن جئنا من
مواجهة �سيطرنا عليها ب�شكل كامل «�أمام �إنرت ميالن»
ولكن اليوم مل نتحكم باللقاء.

ماركا اإلسبانية تصف ديمبلي
بالمستهتر

وا�صل الفرن�سي عثمان دميبلي،
العب بر�شلونة ،م�سل�سل اال�ستهتار
وعدم االلتزام ،رغم ا�ستبعاده من
مواجهة فريقه مع ريال بيتي�س،
وال��ت��ي خ����سره��ا البلوغرانا
« ،»4-3م�ساء �أول �أم�س الأحد،
�ضمن مناف�سات اجلولة الـ 12من
الليغا.
ورغ����م ا���س��ت��ب��ع��اد دمي��ب��ل��ي من
امل���ب���اراة ،و���ص��ل ال�لاع��ب �إل��ى
«كامب ن��و» عقب �إط�لاق احلكم
�صافرة البداية بـ 5دقائق ،وفقًا
ل�صحيفة «ماركا» الإ�سبانية.
• جانب من مباراة إشبيلية وإسبانيول

و�أ���ض��اف��ت ال�صحيفة« :مل يجد
دميبلي مكانً ا بالقرب من مقاعد
البدالء ،وف�ضل االنتظار يف غرفة
خلع املالب�س ،وبعد عدة دقائق
مت توفري مكان له».
و�أفادت ال�صحيفة� ،أنه يف العادة،
الالعبني الذين ال يتم ا�ستدعائهم
مبكرا لدعم
يذهبون �إلى امللعب
ً
زمالئهم ،وح�ضور املحا�رضة
الفنية قبل املباراة ،مثلما فعل
ليونيل مي�سي قبل لقاء الكال�سيكو
�ضد ريال مدريد� ،أو مواجهة �إنرت
ميالن بدوري الأبطال.

ويف نف�س ال�����س��ي��اق� ،أ���ش��ارت
�صحيفة «�سبورت» الإ�سبانية� ،إلى
�أن دميبلي مل يتابع ال�شوط الثاين
من املباراة بعد اال�سرتاحة منذ
البداية ،حيث و�صل � ً
أخرا
أي�ضا مت� ً
�إلى مقعده.
وك���ان ف��ال��ف�يردي ،ق��د ا�ستبعد
دميبلي م��ن امل���ب���اراة ،ب�سبب
ا�ستهتاره وع��دم ح�ضوره مران
ال��ف��ري��ق اخل��م��ي�����س املا�ضي،
وحتجج بالإ�صابة بالتهاب يف
املعدة ،وظل ل�ساعة ون�صف ال
يرد على ات�صاالت اجلهاز الفني.

