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زيدان يستهل الوالية الثانية بالفوز على سيلتا فيغو في الدوري اإلسباني
انت�رص ريال مدريد ،بنتيجة «،»0-2
على �سيلتا فيغو� ،ضمن مناف�سات
اجلولة الـ 28من الليغا ،يف معقل
املريينغي «�سانتياغو برنابيو»،
يف �أول مباراة للمدرب الفرن�سي زين
الدين زي��دان ،بعد عودته لقيادة
امللكي.
و�سجل هديف ريال مدريد� ،إي�سكو يف
الدقيقة  ،62وغاريث بيل يف الدقيقة
.77
وبهذا االنت�صار رف��ع ري��ال مدريد
ر�صيده �إل��ى  54نقطة يف املركز
الثالث ،بينما جتمد ر�صيد �سيلتا
فيغو عند  25نقطة يف املركز الثامن
ع�رش.
و�شهدت بداية امل��ب��اراة ،تعر�ض
دافيد خوانكا الع��ب �سيلتا فيغو،
لإ�صابة يف الع�ضلة ال�ضامة ،لي�ضطر
املدرب �إي�سكريبا �إلى الدفع بوي�سلي
هويدت بدال منه يف الدقيقة .5
و�أول تهديد يف املباراة ،كان ل�صالح
ريال مدريد ،حيث اخرتق مار�سيلو
من اجلبهة الي�رسى ،وم��رر الكرة
�إلى �إي�سكو الذي �سدد لكن ت�سديدته
ا�صطدمت بدفاع �سيلتا فيغو لتتحول
�إلى ركلة ركنية يف الدقيقة .9
�رسيعا من �سيلتا فيغو،
وجاء الرد
ً
حيث انطلق غوميز مهاجم الفريق
و�سدد كرة قوية ،لكنها مرت �أعلى
مرمى احلار�س نافا�س يف الدقيقة
.10
ووا����ص���ل غ��وم��ي��ز ت��ه��دي��د مرمى
املريينغي ،بت�سديدة ر�أ�سية قوية،
ت�ألق كيلور نافا�س يف الت�صدي لها
يف الدقيقة .14
وحاول توين كرو�س ،العب خط و�سط
ريال مدريد ،الت�سديد من على ُبعد
 40ياردة ،ومرت الكرة �أعلى مرمى
احلار�س بالنكو يف الدقيقة .26
وحرمت العار�ضة ،ريال مدريد من
ت�سجيل الهدف الأول ،يف الدقيقة
 ،30حيث �سدد الويلزي غاريث بيل
الكرة بقوة ،م�ستغال ارتدادها بعد
حماولة زميله كرمي بنزميا الت�سديد

من ركلة مزدوجة.
وت�ألق فاران ،مدافع ريال مدريد،
يف الت�صدي لت�سديدة ل�سفيان بوفال،

بيريز يصنع إنجازاً جديداً
مع الميرينغي

• بيريز

حقق فلورنتينو برييز ،رئي�س ريال مدريد� ،إجنازً ا مميزً ا يف م�سريته مع
الفريق امللكي ،بعد فوز املريينغي بثنائية نظيفة ،يف �إطار اجلولة
الـ  28من عمر الليغا.
وذك��رت �صحيفة موندو ديبورتيفو� ،أن فلورنتينو برييز و�صل �إلى
مباراته رقم  900كرئي�س لريال مدريد.
وتوزعت مباريات الفريق يف عهد برييز ،بواقع  585مباراة بالليغا،
و 192مباراة بدوري �أبطال �أوروب��ا ،و 95مباراة بك�أ�س امللك ،و12
مباراة بال�سوبر الإ�سباين ،بجانب  8لقاءات مبونديال الأندية ،بجانب
مباراتني بك�أ�س �إنرت كونتيننتال ،و 6مباريات بال�سوبر الأوروبي.
وحقق برييز 24 ،لقبا مع ريال مدريد على م�ستوى كرة القدم ،بواقع
� 5ألقاب ت�شامبيونزليغ ،و� 4ألقاب يف الليغا ،ولقبني يف ك�أ�س امللك،
و� 5ألقاب يف مونديال الأندية ،و 4بطوالت �سوبر �إ�سباين ومثلها �سوبر
�أوروبي.
�أما على م�ستوى كرة ال�سلة ،حقق برييز لقبني من الدوري الأوروبي،
و� 5ألقاب يف الدوري الإ�سباين ،و 5بطوالت من الك�أ�س ،بالإ�ضافة �إلى
الك�أ�س الدولية مرة وحيدة ،وك�أ�س ال�سوبر  4مرات.

سيميوني يتذكر الفترة
األسوأ خالل مسيرته
• سيميوني

�أك��د دييغو �سيميوين ،م��درب �أتلتيكو
م��دري��د ،عقب خ�سارة فريقه �أمام
�أتلتيك بيلباو� ،أن الهزمية التي
تلقاها الفريق� ،أم��ام يوفنتو�س
يف دوري �أب��ط��ال �أوروب���ا ،جعلت
التناف�س �صع ًبا للغاية.
وق��ال امل��درب خ�لال امل�ؤمتر
ال�صحايف عقب لقاء بيلباو:
«بعد املباراة ال�سيئة التي
قدمناها يف ت��وري��ن��و ،مل
نقدم ال�شوط الأول بال�شكل
امل��ط��ل��وب ومل نخلق �أي��ة
خ���ط���ورة».وت���اب���ع« :لكن
ال�شوط الثاين كان خمتلفا،
حيث �أظ��ه��ر الفريق �أنه
يرغب يف الفوز و�سنحت
لنا بع�ض الفر�ص للتهديف
ولكن مل ن�ستغلها».
و�أ���ض��اف �أن اخل���روج من
دوري الأبطال ثم اخل�سارة
�أم��ام بيلباو تعد الفرتة
«الأ�سو�أ» خالل م�سريته،
و�أك��د �أن خ�سارة نهائي
دوري الأبطال عام 2016
�أمام ريال مدريد بركالت
الرتجيح كانت هي الأ�سو�أ.

العب �سيلتا فيغو يف الدقيقة ،34
قبل �أن ت�صل �إلى مرمى نافا�س.
وجل�أ مار�سيلو ،العب ريال مدريد،

• بيل يسدد بقوة على مرمى فيغو

�إل���ى ح��ل ال��ت�����س��دي��د م��ن اجلبهة
ال��ي����سرى ،لكن احل��ار���س بالنكو
ت�صدى لها وحول الكرة �إلى ركنية،

يف الدقيقة .35
و�سجل كرمي بنزميا هدفا يف الدقيقة
 ،45ب�صناعة من الويلزي غاريث

بيل ،لكن حكم املباراة �ألغاه ب�سبب
تدخل بيل العنيف على مدافع �سيلتا
فيغو فا�سكيز ،و�أ���ش��ه��ر البطاقة

ال�صفراء يف وجهه.
ومع بداية ال�شوط الثاين ،وا�صل
ري��ال مدريد ا�ستحواذه على الكرة
وحماوالته نحو ت�سجيل هدفه الأول،
وجاء �أول تهديد �رصيح للمريينغي
من كرمي بنزميا الذي �سدد كرة مرت
بجانب مرمى �سيلتا فيغو يف الدقيقة
.53
و�سجل لوكا مودريت�ش ،هدفا يف
الدقيقة  54من املباراة ،بت�سديدة
من حدود منطقة اجلزاء ،لكن �ألغاه
حكم اللقاء بعد اللجوء لتقنية
الفيديو.
واقتن�ص �إي�سكو ،الهدف الأول لريال
مدريد ،يف الدقيقة  ،63حيث ا�ستقبل
عر�ضية يف منطقة اجلزاء من زميله
لي�سكنها يف ال�شباك
كرمي بنزمياُ ،
ب�سهولة.
وقرر زيدان� ،إجراء �أول تغيرياته،
ب ��إ��شراك داين �سيبايو�س ب��دال من
�إي�سكو ،ثم فيدي فالفريدي بدال من
لوكا مودريت�ش ،و�أخ�ير ًا ماريانو
دياز بدال من بنزميا.
وعلى اجلانب الآخر ،دفع �إي�سكريبا،
م��درب �سيلتا فيغو يول�سجار بدال
من بوفال ،وف��ران بلرتال بدال من
�أوكاي.
وت�ألق احلار�س بالنكو يف الت�صدي
لت�سديدة خطرية من غاريث بيل،
العب ريال مدريد ،يف الدقيقة ،67
حيث فقد الويلزي ت��وازن��ه �أثناء
الت�سديد وت�صدى بالنكو للكرة
بقدمه.
وجنح بيل يف ت�سجيل الهدف الثاين
لريال مدريد يف الدقيقة  ،77حيث
انطلق مار�سيلو على اجلبهة الي�رسى
و�أر����س���ل مت��ري��رة يف ال��ع��م��ق �إل��ى
الويلزي الذي �سددها بقوة �أق�صى
ميني احلار�س بالنكو.
وا�ستمرت حم��اوالت املريينغي من
�أجل تو�سيع الفارق بالهدف الثالث،
وانطلق �أ�سين�سيو على اجلبهة اليمنى
و�سدد كرة ،علت مرمى �سيلتا فيغو
يف الدقيقة .79

غريزمان عاد إلى قائمة اهتمامات برشلونة
ك�شف تقرير �صحايف �إ�سباين ،عن
اهتمام بر�شلونة ،ب�ضم الفرن�سي
�أن��ط��وان غريزمان ،جنم �أتلتيكو
م��دري��د ،يف امل�يرك��ات��و ال�صيفي
املقبل.
و�أكدت �صحيفة «موندو ديبورتيفو»
الإ�سبانية� ،أن غريزمان عاد �إلى
قائمة اه��ت��م��ام��ات بر�شلونة يف
املريكاتو املقبل ،من �أجل تدعيم
ال��ه��ج��وم ،م�شرية �إل���ى �أن���ه رغم
متديد الالعب الفرن�سي لعقده مع
�أتلتيكو حتى � ،2023إال �أنه يفكر
يف م�ستقبله خا�صة بعد الإق�صاء من
دوري الأبطال ،وتذبذب النتائج
حمليا.
وكان غريزمان قري ًبا من االن�ضمام
�إلى بر�شلونة يف املو�سم املا�ضي،
ق��ب��ل �أن ي��ق��رر اال���س��ت��م��رار مع
الروخيبالنكو�س والتوقيع على عقد
جديد.
وو�ضع بر�شلونة �رشطني للدخول
يف مفاو�ضات ل�ضم غريزمان هما �أن
يعرتف الالعب بخطئه عندما رف�ض
االن�ضمام �إلى البار�شا ،بالإ�ضافة
�إلى �رضورة تقليل راتبه ال�سنوي
البالغ  23مليون يورو.
يذكر �أن بر�شلونة يعاين من عدم
وج��ود بديل جيد للأوروغواياين
لوي�س ���س��واري��ز ،يف مركز ر�أ���س
احلربة ،خ�صو�صا بعد رحيل منري
احلدادي وباكو �ألكا�سري.

• غريزمان يسدد الكرة مبهارة

بورتو انتزع الصدارة

باتو ينهي رحلته
في الدوري الصيني

بالفوز على ماريتيمو
ارتقى بورتو م�ؤقتا ل�صدارة الدوري
ال�برت��غ��ايل ،ب��ال��ف��وز على �ضيفه
م��اري��ت��ي��م��و « ،»0-3ع��ل��ى ملعب
«الدراجاو»� ،ضمن اجلولة الـ 26من
امل�سابقة.
ورغ���م لعبه منقو�صا م��ن الع��ب،
منذ الدقيقة  ،6بعد ط��رد لوكا�س
�أفريكو ببطاقة حمراء مبا�رشة� ،إال
�أن ماريتيمو متكن من ال�صمود ،فيما
تبقى من ال�شوط الأول.
لكن يف ال�����ش��وط ال��ث��اين ،اهتزت
ال�شباك ب ��أول الأه��داف يف الدقيقة
 ،57بتوقيع الربازيلي �أليك�س تيلي�س
من ركلة جزاء.
ويف الدقيقة � ،72أ�ضاف املهاجم
املايل مو�سى ماريغا الهدف الثاين،
قبل �أن يحمل الهدف الثالث �أي�ضا
النكهة الإفريقية ،عن طريق اجلزائري
يا�سني براهيمي ،يف الدقيقة .88
وبهذا الفوز تتوا�صل لعبة الكرا�سي
املو�سيقية ،ب�ين ب��ورت��و وبنفيكا
يف ال�����ص��دارة ،بعد �أن ا�ستعادها
«التنانني» ب�شكل م�ؤقت ،حيث بات
ر�صيدهم  63نقطة ،بفارق  3نقاط
عن بنفيكا.،
وعلى اجلانب الآخ��ر ،جتمد ر�صيد
ماريتيمو عند  27نقطة ،يف املرتبة
الـ 11م�ؤقتا.
ومن جانبه ،حافظ �سبورتنغ براغا
على موقعه يف املركز الثالث ،بعد
�أن حقق فوزا �صعبا خارج قواعده،
بهدف نظيف على ح�ساب فيتوريا
�سيتوبال ،على ملعب «بونفيم».
وحمل ه��دف اللقاء الوحيد توقيع
الع��ب الو�سط ال�برازي��ل��ي ،موريلو

• جانب من لقاء بورتو وماريتيمو

كو�ستا ،يف الدقيقة .35
ورفع الفوز ر�صيد براغا لـ 58نقطة،
يف املركز الثالث ،فيما ظل �سيتوبال
عند  25نقطة ،يف امل��رك��ز الـ15
م�ؤقتا.
وفاز فيتوريا جيماراي�ش على �ضيفه
بوافي�شتا بنتيجة « ،»1-3على ملعب
«�أفون�سو هرنيكي�س».
وارتفع ر�صيد جيماراي�ش لـ 42نقطة،

يف املركز اخلام�س م�ؤقتا ،بينما
توقف ر�صيد بوافي�شتا عند  26نقطة،
يف املركز الـ.13
وخيم التعادل الإيجابي على مباراة
بيلينين�سي�ش و�ضيفه بورتيمونين�سي،
ب��ه��دف�ين مل��ث��ل��ه��م��ا ،ع��ل��ى ملعب
«نا�سيونال» ،لي�صبح للأول  38نقطة
يف امل��رك��ز ال�سابع ،بينما ميتلك
الثاين  32نقطة يف املركز التا�سع.

�أعلن الربازيلي �ألك�سندر باتو مهاجم ميالن ال�سابق �أنه ترك نادي
تياجنني تيانهاي املناف�س يف الدوري ال�صيني املمتاز لكرة القدم.
و�أ�صدر باتو ،الذي ان�ضم للنادي قبل عامني من فياريال ،بيانا عرب
موقع التوا�صل االجتماعي «�إن�ستغرام» �أعلن فيه انتهاء فرتته يف
ال�صني.
وقال مهاجم الربازيل البالغ من العمر  29عاما�« :أود �إبالغكم ب�أن
رحلتي يف ال�صني و�صلت لنهايتها».
و�أ���ض��اف« :ه��ذان العامان يف ال�صني حفال باللحظات ال�سعيدة
واخلربات اجلديدة� .أنا واثق �أن ال�صني �ساعدتني على النمو كرجل،
وتعلمت ثقافة خمتلفة وعادات هذا البلد الرائع».
وتابع�« :أنا فخور مب�شاركة حبي لكرة القدم و�إ�سهامي يف كرة القدم
ال�صينية وم�ساعدة الفريق على حتقيق �أهدافه والت�أهل لدوري �أبطال
�آ�سيا لأول مرة ..والفوز على العديد من املناف�سني الأقوياء».
وب�إلغاء عقده مع تياجنني� ،أ�صبح باتو العبا حرا الآن ومن املتوقع
عودته لبلده الربازيل بعد عامني ناجحني يف الدوري ال�صيني.
وان�ضم باتو �إلى تياجنني جواجنيان بعد ترقيه للدوري ال�صيني
املمتاز يف نهاية مو�سم  2016و�ساعدت �أهدافه الـ 15يف مو�سمه الأول
على احتالل النادي �أحد املراكز الثالثة الأولى.
وت�أهل تياجنني بذلك �إلى دوري �أبطال �آ�سيا لأول مرة يف تاريخ
النادي ،حيث بلغ دور الثمانية قبل هزميته �أمام كا�شيما انتلرز
الياباين البطل يف نهاية املطاف.
ورغم ت�أهله لدور الثمانية يف امل�سابقة القارية ،تراجع م�ستوى
تياجنني يف الدوري يف مو�سمه الثاين و�أنهى العام يف املركز التا�سع
بعد اقرتابه من الهبوط.
وزادت الأمور �سوءا يف دي�سمرب حني �ألقي القب�ض على �شو يوهوي
مالك النادي ب�سبب خمالفات مزعومة داخل جمموعة جواجنيان،
ليتخلى عن ملكية النادي.
وبدون دعم �شو واجه الفريق �صعوبات وا�ضطر احتاد كرة القدم يف
تياجنني للتدخل واال�ستحواذ على النادي وتغيري ا�سمه �إلى تياجنني
تيانهاي وفر�ض قيود على امليزانية.
ونتيجة لذلك ،زادت التكهنات ب�أن باتو �سيرتك النادي ومل ي�شارك
يف �أول مباراتني للفريق يف مو�سم  2019بالدوري.

