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ريال مدريد يستعيد نغمة االنتصارات برباعية في شباك بلد الوليد
ا�ستعاد ريال مدريد نغمة االنت�صارات
مرة �أخ��رى بالفوز على بلد الوليد
ب��ن��ت��ي��ج��ة « »1-4خ�ل�ال مواجهة
الفريقني� ،ضمن مناف�سات اجلولة
الـ 27من الليغا.
تقدم �أن���ور حممد بهدف رائ��ع لبلد
الوليد يف الدقيقة « ،»29بعد هدفني
ملغيني بداعي الت�سلل وركلة جزاء
�ضائعة ل�صالح �أ�صحاب الأر�ض.
وانتف�ض الريال ،لي�سجل � 4أهداف
دف��ع��ة واح���دة ع��ن ط��ري��ق ف���اران يف
الدقيقة « ،»34وكرمي بنزميا «هدفني»
يف الدقيقتني « 51و ،»59ومودريت�ش
يف الدقيقة «.»85
�أول تهديد يف املباراة كان لأ�صحاب
الأر�ض ،حيث توغل بالنو يف منطقة
ج��زاء ري��ال مدريد يف الدقيقة ،11
ليتدخل عليه بقوة �أودريوزوال.
واحت�سب حكم امل��ب��اراة ركلة جزاء
ل�صالح بلد الوليد ،نفذها الالعب
�ألكاريز لكن ت�سديدته علت مرمى
احلار�س كورتوا.
ً
هدفا ل�صالح بلد
و�سجل غوارديوال
الوليد يف الدقيقة  ،13لكن جل�أ
احلكم �إلى تقنية الفيديو لوجود �شك
يف حالة ت�سلل ،قبل �أن يتخذ قراره
النهائي بالإلغاء.
و�سجل غوارديوال هدفا �آخر من كرة
ر�أ�سية يف الدقيقة � ،18ألغاه احلكم
امل�ساعد بداعي الت�سلل ،بعد اللجوء
لتقنية الفيديو للمرة الثانية.
واقتن�ص بلد الوليد ال��ه��دف الأول
يف الدقيقة  ،29ب�أقدام �أن��ور حممد
ب�صناعة م��ن �سريجي غ��واردي��وال،
الذي مرر له الكرة يف منطقة اجلزاء
لي�ضعها ب�سهولة يف ال�شباك.
وعدل الفرن�سي رافائيل فاران مدافع
ري��ال م��دري��د ،النتيجة للمريينغي
يف الدقيقة  ،34حيث ا�ستغل خط�أ
احل��ار���س ما�سيب يف اخل��روج �أثناء
ركلة ركنية ،و�سدد الكرة يف ال�شباك
اخلالية.
وح���اول كا�سيمريو� ،أن ُي�ضاعف

النتيجة ل��ري��ال م��دري��د ،بت�سديدة
�صاروخية من على ُبعد  25مرتًا ،يف
الدقيقة  ،44لكن ت�صدى لها احلار�س
ما�سيب برباعة وحولها �إلى ركنية.
واحت�سب حكم امل��ب��اراة ركلة جزاء
لريال مدريد يف الدقيقة  ،50ل�صالح
�أودريوزوال بعد تدخل دفاع بلد الوليد
بقوة عليه ،ونفذها الفرن�سي كرمي
بنزميا بنجاح على ي�سار احلار�س
ما�سيب.
ووا�صل بنزميا الت�ألق ،و�سجل الهدف
الثالث لريال مدريد يف الدقيقة ،59
من ك��رة ر�أ�سية على ي�سار احلار�س
ما�سيب ،من ركلة ركنية نفذها الأملاين
توين كرو�س.
و�أج��رى �سريجيو غونزالي�س املدير
الفني لبلد الوليد �أولى تغيرياته يف
املباراة بالدفع بدانيلي فريدي بدال
من �أنور ،ودوخي كوب بدال من كيكو،
ريا �أونال بدال من بالنو.
واخ ً
وحاول كيكو العب بلد الوليد تقلي�ص
الفارق ،يف الدقيقة  ،63حيث ا�ستقبل
كرة عر�ضية يف اجلبهة اليمنى وانطلق
خلف ريجيلون و�سدد كرة قوية علت
مرمى احلار�س كورتوا.
على اجلانب الآخ��ر ،دفع �سانتياغو
�سوالري املدير الفني لريال مدريد،
بال�شاب فيدي فالفريدي بدال من توين
ك��رو���س ،وفاييخو ب��دال من ف��اران،
ومار�سيلو بدال من ريجيلون.
و�أهدر �سريجيو غونزالي�س العب بلد
الوليد فر�صة ت�سجيل الهدف الثاين
لفريقه يف الدقيقة  ،77حيث ا�صطدمت
ت�سديدته بالقائم الأمي��ن للحار�س
تيبو ك��ورت��وا .وتلقى كا�سيمريو
البطاقة ال�صفراء الثانية يف الدقيقة
لي�شهر يف وجهه احلكم البطاقة
ُ ،79
احلمراء ،ب�سبب �إعاقته لتنفيذ بالنو
العب بلد الوليد ركلة حرة.
واقتن�ص لوكا مودريت�ش العب ريال
مدريد الهدف الرابع ،يف الدقيقة ،85
حيث ا�ستقبل متريرة من كرمي بنزميا،
و�سدد بني �أقدام احلار�س ما�سيب.

بنزيما يتمنى استمرار سوالري
حتى نهاية الموسم
• �سوالري

�أع��رب كرمي بنزميا ،مهاجم ري��ال مدريد ،عن �سعادته
باالنت�صار برباعية مقابل هدف وحيد على بلد الوليد ،يف
�إطار مناف�سات اجلولة الـ 27من الليغا .وقال بنزميا ،خالل
ت�رصيحات نقلتها �صحيفة «ماركا» الإ�سبانية« :غرفة خلع املالب�س
متكاتفة ج ًدا ،و�آمل �أن ي�ستمر �سوالري حتى نهاية املو�سم.
و�أ�ضاف الفرن�سي« :هذا قرار الإدارة ،ونحن مع �سوالري ،يف
بع�ض الأحيان يتحدث ال�صحافيون ،عن الأزم��ات لكن �إذا
كانت موجودة فلن نتمكن من حتقيق االنت�صار  ،ويتبقى
لدينا  11مباراة و�سنقاتل فيها».
وتابع« :الأزمات؟ لقد خ�رسنا مباراة مهمة �ضد �أياك�س،
وخرجنا من كل البطوالت ،لكن ال تن�سوا �أننا فزنا
بالكثري من الألقاب يف ال�سنوات املا�ضية ،وهذا �أمر
�صعب ومهم ج ًدا» .وب�س�ؤاله عن ر�أيه يف عودة مورينيو،
�أجاب« :ال ميكنني الإجابة ،ف�أنا لدي مدرب الآن ،وهذا
امللف يرجع للإدارة» .و�أردف بنزميا :الإق�صاء من ك�أ�س
أمرا
امللك ودوري الأبطال ونهاية فر�صنا يف الليغا كان � ً
�صع ًبا ،لكن هذه هي كرة القدم ،وعلينا �أن نعمل ونوا�صل
القتال يف املباريات املتبقية ،ون�ستمتع باللعب وهو
رائعا
�أهم �شيء ،لكي نغري موقفنا ،فنحن منلك فري ًقا
ً
ويجب على النا�س �أن تدعمنا ،لأن يف كرة القدم الكثري
من املتغريات.
و�أو�ضح مهاجم امللكي :ال �أق�صد فقط اجلماهري ،بل
وال�صحافيني � ً
أي�ضا ،فحني �أحتدث عن النا�س ف�أنا �أوجه
الر�سالة �إلى اجلميع ،لكن ال �أريد ال�صحافيني �أن يكونوا
معنا لكن �أال ين�سوا �أننا ح�صدنا الكثري من الألقاب يف
الفرتة املا�ضية ،وهذا �أمر �صعب ومهم ،لأن كل عام
يكون اخل�صوم �أكرث �صعوبة.
وعن ر�أيه يف ت�رصيحات مودريت�ش عن افتقاد رونالدو،
ك�شف« :كل �شخ�ص له احلرية لقول ما يريد ،ولكن ال
�أعتقد ذلك ،فرونالدو لي�س يف مدريد وعلينا �أن نفكر
جميعا يف �أر�ض امللعب �أن ن�ساعد
يف �أنف�سنا ،وعلينا
ً
الفريق ون�سجل الأهداف وننت�رص وهذه هي كرة القدم».
دائما ،وما يحدث يف الغرف
واختتم« :نحن متحدون
ً
ُ
املغلقة ال يخرج ،و�أنا �أحب ذلك ،و�أرى �أن زمالئي
رائعني ج ًدا واملدرب �أي�ض ًا».

أزمة سيلتا فيغو تمهد صفقة
ماكسي لبرشلونة
يرغب ن��ادي بر�شلونة يف تدعيم �صفوفه
ب�صفقة من نظريه �سيلتا فيغو ،خالل فرتة
االنتقاالت ال�صيفية املقبلة.
وذك��رت �صحيفة «�سبورت»� ،أن بر�شلونة
يتابع العديد من املهاجمني يف الفرتة
الأخرية ،لتن�شيط اخلط الأمامي للبار�سا يف
املريكاتو ال�صيفي املقبل.
و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن الأوروغواياين ماك�سي
غوميز مهاجم �سيلتا فيغو ،يعد من �أبرز
املر�شحني للعب بجوار مواطنه لوي�س
�سواريز يف املو�سم املقبل.
ويحظى ماك�سي غوميز ب�شعبية كبرية داخل
�أروقة الإدارة الريا�ضية للنادي الكتالوين،
خ��ا���ص��ة و�أن����ه ميتلك مل��ح��ات م�شابهة
ل�سواريز.
وتابعت ال�صحيفة �أن ماك�سي �أ�صبح �أكرث
جاذبية لرب�شلونة ،حيث �أن عقد الالعب
يحتوي على �رشط جزائي بقيمة  50مليون
ي��ورو ،لكن ف�شل �سيلتا فيغو يف البقاء
بالليغا �سيخف�ض قيمة ال�رشط اجلزائي �إلى
 25مليون يورو.
ونوهت �إلى �أن بر�شلونة �سيحاول التحرك
ب�رسعة من �أجل التو�صل التفاق م�سبق مع
الالعب ،خا�صة و�أنه من املتوقع �أن يكون
حمل ��صراع �شديد بني الأن��دي��ة الأوروبية
خالل ال�صيف املقبل.
ويحتل �سيلتا فيغو ،املركز الـ  18بجدول
ترتيب م�سابقة الدوري الإ�سباين بر�صيد 25
نقطة بعد مرور  27جولة.

• بنزميا ي�سدد على مرمى بلد الوليد

باير ليفركوزن عبر هانوفر بثالثية

هوفنهايم يعمق جراح نورنبرغ في البوندسليغا
فاز باير ليفركوزن ،على م�ضيفه
هانوفر « ،»2-3يف املباراة التي
جمعتهما يف �إطار اجلولة الـ28
من الدوري الأملاين.
وع��ل��ى م��ل��ع��ب «�أود �أري���ن���ا»،
تقدم ال�ضيوف بهدفني مبكرين
�أحرزهما املهاجم كيفن فوالند يف

الدقيقتني « 13و.»28
ويف ال��دق��ي��ق��ة « ،»51متكن
املهاجم الربازيلي جوناثا�س
دي جي�سو�س ،من تقلي�ص الفارق
و�إح���راز الهدف الأول لأ�صحاب
الأر�ض .و�سجل ميت�شيل فاي�رس،
الع��ب ب��اي��ر ل��ي��ف��رك��وزن ،هدفا

ع�سكيا يف مرماه «ق ،»73مهدي ًا
التعادل لهانوفر.
ورف�������ض الع����ب ال��و���س��ط ك��اي
هافريتز� ،أن ينتهي اللقاء بهذه
النتيجة ،وذل��ك بعد ت�سجيله
الهدف الثالث القاتل لل�ضيوف
يف الدقيقة «.»87

• فرحة العبي ليفركوزن بالفوز

زيدان ال يريد العودة
إلى الملكي
ك�شف تقرير �صحايف �إ�سباين ،حقيقة موافقة
الفرن�سي زين الدين زيدان ،على العودة
لتويل من�صب املدير الفني لريال مدريد،
يف ظل اقرتاب �سانتياغو �سوالري ،املدرب
احل��ايل ،من الرحيل .وذك��رت �صحيفة
«البايي�س» الإ�سبانية� ،أن فلورنتينو
برييز ،رئي�س نادي ريال مدريد ،طلب من
�أحد موظفي النادي ،التوا�صل مع املدرب
الفرن�سي� ،إال �أن رده كان �سلب ًيا.
ً
عر�ضا
و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن يوفنتو�س قدم
عاما،
ر�سم ًيا للمدرب البالغ من العمر ً 46
ليحل حمل ما�سيميليانو �أليغري ،بعقد
ميتد حتى عام  2022املقبل.

وت�شري �أنباء عديدة �إل��ى اق�تراب زيدان
من خالفة �أليغري ،يف املهمة الفنية
ليوفنتو�س ،ال�سيما و�أنه بات قري ًبا من
توديع مناف�سات دوري �أبطال �أوروب��ا،
ذهابا �أمام �أتلتيكو مدريد
بعد الهزمية
ً
«.»0-2
ووف ًقا لتقارير �صحافية �إ�سبانية،
ف���إن الأن��دي��ة الكبرية يف �أوروب���ا
�أ�صيبت بجنون التعاقد مع زيدان
يف املو�سم املقبل ،بعد �أن جنح
امل��درب الفرن�سي يف ح�صد لقب
دوري �أب��ط��ال �أوروب����ا  3م��رات
متتالية مع املريينغي.

دي ليخت ينتظر تحرك البرشا

• ماك�سي غوميز

وبهذا الفوز ،رفع باير ليفركوزن
ر�صيده من النقاط �إل��ى  42يف
امل��رك��ز اخل��ام�����س ،فيما جتمد
ر�صيد هانوفر عند  14نقطة يف
املركز قبل الأخري.
ووا���ص��ل ن��ورن�برغ ت��رن��ح��ه يف
البوند�سليغا ،حيث خ�رس «»2/1
�أمام �ضيفه هوفنهامي.
وب���ادر ال��ك��روات��ي كراماريت�ش
بالت�سجيل ل��ه��وف��ن��ه��امي ،يف
الدقيقة  25من ركلة جزاء ،قبل �أن
يتعادل هانتو بيهرينز لنورنربغ
يف الدقيقة .61
ومل يهن�أ �أ�صحاب الأر���ض بهدف
ال��ت��ع��ادل ك��ث�ير ًا ،ب��ع��دم��ا عاد
كراماريت�ش لهز ال�شباك من
ج��دي��د ،م�سجال ال��ه��دف الثاين
لهوفنهامي يف ال��دق��ي��ق��ة .78
وبذلك ،جتمد ر�صيد نورنربغ،
ال��ذي تلقى خ�سارته الـ 16يف
البطولة هذا املو�سم ،والثالثة
على ال��ت��وايل ،عند  13نقطة،
ليظل قابعا يف م�ؤخرة الرتتيب.
ويف امل��ق��اب��ل ،ارت��ف��ع ر�صيد
هوفنهامي �إل���ى  37نقطة ،يف
املركز الثامن ،ليعيد الب�سمة �إلى
جماهريه التي �شعرت بالإحباط،
ع��ق��ب ال��ت��ع��ادل م��ع اليبزيغ،
واخل�����س��ارة �أم����ام �آي��ن�تراخ��ت
ف��ران��ك��ف��ورت ،يف املرحلتني
املا�ضيتني للبطولة.

يوا�صل ن��ادي بر�شلونة الإ�سباين
م�ساعيه للح�صول على خدمات
ماتيا�س دي ليخت مدافع �أياك�س
�أم�سرتدام الهولندي ،يف املريكاتو
ال�صيفي املقبل.
وذكرت �صحيفة «موندو ديبورتيفو»،
�أن تعاقد بر�شلونة مع املدافع جان
كلري توديبو يف املريكاتو ال�شتوي
املا�ضي ،مل يقلل من طموح البار�شا
يف ا�ستقدام دي ليخت.
و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن دي ليخت مل
ُيغري من نيته يف الرتكيز مع �أياك�س،
خا�صة بعد الت�أهل �إلى ربع نهائي
دوري �أبطال �أوروبا على ح�ساب ريال
مدريد.
وتابعت ال�صحيفة �أن دي ليخت

يتمتع باهتمام كبري م��ن �أندية
يوفنتو�س وباري�س �سان جريمان
وبايرن ميونخ و�أتلتيكو مدريد.
ونوهت �أن مينو رايوال وكيل �أعمال
ماتيا�س دي ليخت ،تلقى جمموعة
من العرو�ض املغرية ،لكن املدافع
الهولندي ينتظر حترك بر�شلونة
حل�سم قراره.
وقالت ال�صحيفة �إن �أولوية
م��ات��ي��ا���س دي ل��ي��خ��ت هي
االن�ضمام ل�صفوف بر�شلونة،
ب��غ�����ض ال��ن��ظ��ر ع���ن ع��دد
العرو�ض املقدمة �إليه،
خ��ا���ص��ة و�أن������ه يف�ضل
امل�رشوع الريا�ضي للنادي
الكتالوين.

• دي ليخت

