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برشلونة يتخطى رايو فاليكانو بثالثية في الليغا
انت�صارا غالي ًا بنتيجة
حقق بر�شلونة
ً
« »1-3على راي��و فاليكانو يف �إطار
مناف�سات اجلولة الـ 27من الليغا ،يف
معقل البار�شا «كامب نو».
و�سجل الأه��داف لرب�شلونة جريارد
بيكيه يف الدقيقة  ،38وليونيل مي�سي
من ركلة جزاء يف الدقيقة  ،51ولوي�س
�سواريز يف الدقيقة  ،82بينما �سجل
را�ؤول دي توما�س الهدف الوحيد
لرايو فاليكانو يف الدقيقة .24
وبهذا االنت�صار يرفع بر�شلونة ر�صيده
�إلى  63نقطة يف �صدارة ترتيب الليغا،
بينما جتمد ر�صيد رايو فاليكانو عند
 23نقطة يف املركز التا�سع ع�رش.
و�أعاد بر�شلونة بهذا االنت�صار الفارق
�إل��ى  7نقاط مع الو�صيف �أتلتيكو
مدريد ،لي�ستمر ال�رصاع بني الثنائي
م�شتعال حتى اجل��والت الأخ�ي�رة من
الليغا.
�أول تهديد �رصيح يف امل��ب��اراة كان
م��ن �أ���ص��ح��اب الأر�����ض بر�شلونة يف
الدقيقة  ،18حيث �سدد لوي�س �سواريز
كرة قوية ،ت�صدى لها حار�س رايو
فاليكانو دمييرتيف�سكي برباعة
وحولها �إلى ركلة ركنية.
وكاد ليونيل مي�سي �أن ي�سجل �أولى
�أه���داف امل��ب��اراة ،م��ن ك��رة ر�أ�سية
يف ال��دق��ي��ق��ة  ،22ل��ك��ن احل��ار���س
دمييرتيف�سكي ت�صدى للكرة.
وم��ن هجمة مرتدة جنح را�ؤول دي
توما�س مهاجم راي��و فاليكانو يف
ت�سجيل الهدف الأول ،حيث انطلق
ب�رسعته و�سدد كرة قوية �أق�صى ميني
احلار�س تري �شتيجن يف الدقيقة .25
وحاول ليونيل مي�سي تعديل النتيجة
للبار�سا ،حيث قام بت�سديد كرة قوية
من حدود منطقة اجلزاء ،لكنها مرت
�أعلى مرمى احلار�س دمييرتيف�سكي
يف الدقيقة  .36واقتن�ص ج�يرارد
بيكيه مدافع بر�شلونة ،هدف التعادل
للبار�شا يف الدقيقة  ،39حيث ح�صل
البلوغرانا على ركلة حرة غري مبا�رشة
على اجلبهة اليمنى نفذها مي�سي
و�أ�سكنها بيكيه بر�أ�سه يف �شباك رايو
فاليكانو.

وكان مي�سي على �أعتاب ت�سجيل هدفا
رائعا ،حيث انطلق بالكرة يف منطقة
ً
جزاء رايو فاليكانو وراوغ الدفاع،
قبل �أن يقطع جيانيلي �إميبوال الكرة
قبل �أن ُي�سدد مي�سي يف الدقيقة .43
ومع بداية ال�شوط الثاين ،قرر �إرن�ستو
ف��ال��ف�يردي م���درب بر�شلونة الدفع
بعثمان دميبلي بدال من �آرث��ر ميلو،
ثم �إيفان راكيتيت�ش بدال من كوتينيو،
ريا مالكوم بدال من بو�سكيت�س.
و�أخ ً
واحت�سب حكم امل��ب��اراة ركلة جزاء
ل�صالح بر�شلونة يف الدقيقة ،49
بعد تدخل املدافع �أمات �ضد نيل�سون
�سيميدو ،ن��ف��ذه��ا ليونيل مي�سي
بنجاح حيث �سدد على ي�سار احلار�س
دمييرتيف�سكي.
وكاد مي�سي ُي�سجل الهدف الثالث يف
الدقيقة  ،58حيث ا�ستقبل متريرة من
كوتينيو يف منطقة جزاء رايو فاليكانو
لكن احلار�س دمييرتيف�سكي ت�صدى لها
على مرتني بنجاح.
وعلى اجلانب الآخ��ر ،ق��رر ميت�شيل
مدرب رايو فاليكانو الدفع بخو�سيه
بوزو بدال من �أمات.ووا�صل احلار�س
دمييرتيف�سكي ت�ألقه ،حيث ت�صدى
لكرة من لوي�س �سواريز على اجلبهة
اليمنى ،حيث ح��اول متريرها �إلى
دميبلي يف الدقيقة .73
وجن��ح لوي�س ���س��واري��ز يف ت�سجيل
الهدف الثالث لرب�شلونة ،بعد عدة
متريرات ،يف الدقيقة  ،82حيث مرر
�سواريز لدميبلي و�أعادها له ليمرر
لراكيتيت�ش الذي راوغ الدفاع وو�ضعها
�أمام الأوروغواياين الذي �أ�سكنها يف
ال�شباك اخلاوية ب�سهولة.
و�سعى مي�سي لت�سجيل الهدف الرابع،
حيث ح�صل على ركلة حرة مبا�رشة من
على حدود منطقة اجلزاء ،لكنه �سدد
�أعلى مرمى رايو فاليكانو يف الدقيقة
.85
وا�ستمرت حم��اوالت بر�شلونة نحو
ت�سجيل الهدف الرابع ،لكن دون �أي
�إيجابية ،حيث ا�ستب�سل دف��اع رايو
�ضد املد الكتالوين ،لتنتهي املباراة
بانت�صار البار�شا.

• سواريز محاصرا ً من العبي فاليكانو

موناكو واصل نزيف النقاط

• لويس إنريكي

بالتعادل أمام بوردو

وا�صل موناكو م�سل�سل نزيف النقاط ،بعد �أن تعادل
للمباراة الثانية تواليا ،وهذه املرة على ملعبه �أمام
ب��وردو بهدف ملثله� ،ضمن اجلولة الـ 28من الدوري
الفرن�سي.
وعلى ملعب «لوي�س الثاين» ،افتتح املهاجم الكولومبي
املخ�رضم راداميل فالكاو باب الت�سجيل ،يف الدقيقة
 ،48قبل �أن يدرك جيمي بريان التعادل لبوردو ،يف
الدقيقة  65من ركلة جزاء.
وتعد هذه املباراة الثانية على التوايل ،والتا�سعة هذا
املو�سم ،التي ي�سقط فيها فريق الإمارة يف فخ التعادل،
لي�صبح ر�صيده  27نقطة يف املرتبة الـ ،17حيث ال يزال
مهددا بالهبوط ،ال �سيما �أنه ال يف�صله عن منطقة اخلطر
�سوى  6نقاط.بينما �أ�صبح ر�صيد ب��وردو  33نقطة ،يف
املركز الثالث ع�رش ،ب�شكل م�ؤقت.
وبنف�س النتيجة ،انتهت مباراة ديغون و�ضيفه �ستاد رمي�س
على ملعب «جا�ستون جريارد».
• عثمان دميبلي

البرشا يكشف تشخيص
إصابة ديمبلي
�أعلن نادي بر�شلونة ت�شخي�ص حالة الفرن�سي عثمان دميبلي ،مهاجم
البلوغرانا ،بعد الإ�صابة التي تعر�ض يف مباراة رايو فاليكانو� ،ضمن
اجلولة  27من الدوري الإ�سباين على ملعب كامب نو.
وقال البار�شا يف بيان ر�سمي� ،إن الفحو�صات التي �أجراها الالعب �أثبتت
�أنه ُيعاين من �إجهاد يف �أوتار الركبة الي�رسى.
ومل يحدد البيان موقف م�شاركة اجلناح الفرن�سي يف مباراة ليون
ب�إياب الدور ثمن النهائي من دوري �أبطال �أوروبا ،املقرر لها الأربعاء
املقبل.
و�أ�شار البيان �إلى �أن م�شاركة الالعب يف املباراة من عدمها� ،ستتحدد
خالل الأيام املقبلة.
وا�شتكى دميبلي من �آالم عقب امل�شاركة يف مواجهة رايو فاليكانو ،رغم
�أنه نزل بديال يف ال�شوط الثاين.

توخيل يفكر
في تجميد بوفون
بات جيانلويجي بوفون ،حار�س
م��رم��ى ب��اري�����س ���س��ان ج�يرم��ان
الفرن�سي ،مهد ًدا بتجميد م�شاركته
يف املباريات خالل الفرتة املقبلة.
و�أ�شارت �صحيفة «ليكيب» ،يف تقرير
لها �إلى �أن توما�س توخيل مدرب
«بي� .إ�س .جي» ،من املحتمل �أن
يح�سم قرار ًا نهائي ًا ب�ش�أن احلار�س
الأول للفريق بعد اخلروج من دوري
�أبطال �أوروبا.
و�أ�ضافت ال�صحيفة الفرن�سية� ،أن
توخيل بات مطالبا باملفا�ضلة بني
بوفون �أو �ألفون�س �أري��وال ،يف ظل
االعتماد ب�شكل �أ�سا�سي على احلار�س
الإيطايل يف دوري �أبطال �أوروبا مع
�إ�رشاك �أريوال يف بع�ض املباريات
املحلية.
ولفتت �إل���ى �أن اخل��ط���أ الكارثي
الذي ارتكبه جيانلويجي بوفون،

وت�سبب يف الهدف الثاين ملان�ش�سرت
يونايتد ،ال يتنا�سب مع اخلربة
الكبرية للحار�س الإيطايل �سواء مع
بارما �أو يوفنتو�س وكذلك منتخب
�إيطاليا.
وخ�رس �سان جريمان �أم��ام �ضيفه
مان�ش�سرت يونايتد بنتيجة «،»3-1
الأرب��ع��اء امل��ا���ض��ي ،على ملعب
حديقة الأم����راء ،ليفرط الفريق
الفرن�سي يف الت�أهل لدور الثمانية
ب��ع��د ف����وزه ذه��اب��ا �ش »0-2يف
ملعب �أولد ترافورد معقل النادي
الإنكليزي.
يذكر �أن جيانلويجي بوفون ،ان�ضم
ل�صفوف باري�س �سان جريمان،
مطلع املو�سم احل��ايل يف �صفقة
انتقال حر بعقد مدته عام واحد
ينتهي يف يونيو املقبل مع �إمكانية
التمديد ملو�سم �إ�ضايف.

ولعب ديغون منقو�صا بعد  3دقائق فقط من البداية ،بعد طرد
مدافعه �سينو كوليبايل ببطاقة حمراء مبا�رشة.
وا�ستغل ال�ضيوف هذا النق�ص وتقدموا يف النتيجة ،يف الدقيقة
 ،9بوا�سطة �أربري زينيلي.
�إال �أن النق�ص العددي مل مينع ديغون من �إدراك التعادل ،بعد
 4دقائق من ركلة جزاء ،نفذها التون�سي نعيم ال�سليتي.
وبات ر�صيد ديغون  21نقطة يف املركز الـ ،18فيما ميتلك
رمي�س  43نقطة ،يف املرتبة ال�ساد�سة م�ؤقتا.
وفاز �أميان على �ضيفه �أوليمبيك نيم « ،»1-2على ملعب «دو
ال ليكورن».
و�سجل هديف �أميان كل من� ،سريو جريا�سي و�إريك بيرت�س ،يف
الدقيقتني  49و 64على الرتتيب.
و�أحرز هدف نيم الوحيد ر�شيد عليوي يف الدقيقة .53
ورفع االنت�صار ر�صيد �أميان لـ 28نقطة ،يرتك بها مناطق
اخلطر للمركز الـ ،16فيما ظل ر�صيد نيم عند  36نقطة ،يف
املركز الـ.11

مارادونا يهاجم سكالوني

بسبب أغويرو

• مارادونا

اعترب الأرجنتيني دييغو �أرماندو مارادونا �أن املدير
الفني ملنتخب الألبي�سيلي�ستي ،ليونيل �سكالوين
مل يحرتم اللعبة عندما قرر عدم ا�ستدعاء
املهاجم �سريجيو �أغويرو.
وق��ال الالعب ال�سابق ال��ذي ي��درب فريق
دورادو����س دي �سينالوا املك�سيكي حاليا،
�إن «�سكالوين ،مل يحرتم اللعبة حني قرر عدم
ا�ستدعاء �أغويرو» ،م�ضيفا �أن املدير الفني احلايل
للمنتخب «مل يكن يوما العبا جيدا ..ومل �أكن لأ�ضمه
لفريقي».
واعترب مارادونا �أن عودة جنم بر�شلونة ،ليونيل
مي�سي للمنتخب تبعث الراحة بداخله ،العتباره
�أن هذا الأمر �سيجعل اجلماهري ت�ستمتع بكرة قدم
جيدة.
لكنه اكد �أنه ال يفهم عدم ا�ستدعاء �أغويرو ،العب
مان�ش�سرت �سيتي الإجنليزي ،لقائمة الأرجنتني
للمباراتني الوديتني املقررتني �أمام فنزويال يف
 22مار�س اجلاري ،و�أمام املغرب يف  26من نف�س
ال�شهر.
وقال �أ�سطورة كرة القدم الأرجنتينية« :ال �أعلم ماذا
ينبغي �أن يفعل �أغويرو كي يتم ا�ستدعا�ؤه».
على جانب �آخ��ر� ،أب��دى مارادونا �سعادته بعدما
فاز فريقه على زاكاتيبيك « »1-2يف دوري الدرجة
الثانية املك�سيكي ،لي�صعد الفريق للمركز الـ12
برتتيب امل�سابقة ،ليبقي على فر�صه يف الت�أهل
للدوري امل�صغر.

إنريكي :غياب ألبا ليس لمشكلة شخصية
�أكد لوي�س �إنريكي ،املدير الفني ملنتخب �إ�سبانيا �أنه ال توجد �أي
م�شاكل �شخ�صية مع جوردي �ألبا ،و�أن غياب ظهري بر�شلونة عن �صفوف
املنتخب يف منا�سبات عديدة ،يعترب جزءا من �إثارة البلبلة التي ت�صنع
رواجا لل�صحف.
ويف مقابلة مع �إذاعة «راديو كتالونيا» ،ا�سرتجع �إنريكي بع�ض املواقف
التي حدثت لها عندما كان ي�رشف على تدريب بر�شلونة ،كما حتدث
عن فرتته احلالية كمدرب لـ«املاتادور».
وقال يف هذا ال�صدد الأهم بالن�سبة يل هو ما تقدمه كالعب داخل
وخارج امللعب� .أعترب ال�سلوك خارج امللعب �أمرا مهما للغاية.
لدي خيارات عديدة يف مركز الظهري الأي�رس ،ولكن مل
تكن هناك �أي �أمور �شخ�صية مع جوردي �ألبا.
وتابع« :بعيدا عن ت�رصيح يقال هنا �أو هناك،

والأم��ور ت�ستمر بعد ذلك� .إث��ارة البلبلة هو ما يبحث عنه اجلميع
حاليا ،لأنه ي�صنع رواجا».وك�شف �أنه �أبلغ �إدارة البلوغرانا مع بداية
مو�سمه الثالث ب�أنه �سريحل بنهاية يونيو ،م�ضيفا «لقد نفذت طاقتي،
حتى و�إن فزنا بدوري الأبطال ،مل �أكن لأ�ستمر».
و�أكد �صاحب الـ 48عاما� ،أنه م�س�ألة« :جتديد العقد كانت �سهلة للغاية»
بالن�سبة له ،ولكنه كان يرى �أنه من «الأمانة قدوم مدرب جديد ب�أفكار
خمتلفة».و�أو�ضح« :تدريب فريق بحجم بر�شلونة يوميا �أمر مرهق.
�أنت تلعب  60مباراة ،وحت�رض  120م�ؤمترا �صحفيا ،وليال تق�ضيها
دون نوم .كنت �أمتنى عي�ش هذه التجربة دون �أن ت�ؤثر علي ،ولكني
مل �أ�ستطع».وحتدث �إنريكي عن مواطنه بيب غوارديوال ،املدير الفني
ملان�ش�سرت �سيتي الإنكليزي ،وا�صفا �إياه ب�أنه «الأف�ضل يف العامل»،
ب�سبب �أفكاره عن كرة القدم.

