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واصل سيره بخطى ثابتة نحو االحتفاظ باللقب

برشلونة سحق ريال بيتيس برباعية في الليغا
�سحق بر�شلونة م�ضيفه ريال بيتي�س
«� ،»1-4ضمن اجل��ول��ة الـ 28من
الليغا ،ليوا�صل �سريه بخطى ثابتة
نحو االحتفاظ باللقب.
و�سجل للبلوغرانا ،ليونيل مي�سي
«هاتريك» يف الدقائق «،47 ،18
و ،»85و�سواريز يف الدقيقة ،63
بينما �أحرز مورون هدف ريال بيتي�س
الوحيد ،يف الدقيقة .82
وب��ه��ذا االنت�صار ،رف��ع بر�شلونة
ر�صيده �إل��ى  66نقطة ،يف �صدارة
الليغا ،بينما جتمد ري��ال بيتي�س
عند  39نقطة ،يف املركز الثامن.
وك��ان �أول تهديد يف امل��ب��اراة ،من
جانب �أ�صحاب الأر�ض ،حيث انطلق
ج���وادرادو على اجلبهة الي�رسى،
ومرر كرة عر�ضية �أمام خي�سي ،الذي
ح��اول الت�سديد ،لكن تري �شتيجن
�أم�سك الكرة ب�سهولة يف الدقيقة .13
وح�صل بر�شلونة على ركلة حرة
يف الدقيقة � ،18إث��ر تدخل دفاع
ريال بيتي�س على �آرثر ميلو خارج
حدود منطقة اجلزاء ،ونفذها مي�سي
برباعة ،حيث �أ�سكنها �أق�صى ميني
احل��ار���س ب��او لوبيز ،معلنا عن
الهدف الأول.
وتدخل م��ارك ب��ارت��را مدافع ريال
بيتي�س بقوة على فيدال ،ليح�صل
البلوغرانا على ركلة حرة �أخرى،
يف الدقيقة  ،23نفذها � ً
أي�ضا مي�سي،
لكن هذه املرة ت�صدى لها احلار�س
لوبيز.
وح���اول خي�سي تعديل النتيجة،
حيث ا�ستقبل كرة يف منطقة اجلزاء
على اجلبهة الي�رسى ،و�سدد بقوة
على ي�سار احلار�س تري �شتيغن ،يف
الدقيقة  ،33لكن الكرة مرت بجانب
القائم.
و�أه����در لوي�س ���س��واري��ز ،مهاجم
بر�شلونة ،فر�صة ت�سجيل الهدف
الثاين ،حيث انطلق ليونيل مي�سي
بالكرة ومرر له �أمام املرمى ،لكنه
�سدد برعونة ،وت�صدى لوبيز للكرة
ب�سهولة يف الدقيقة .38

• ميسي يسدد على مرمى بيتيس

وعاد ليونيل مي�سي لت�سجيل الهدف
الثاين ،يف الدقيقة  ،47حيث تلقى
متريرة �سحرية يف العمق ،بالكعب
من �سواريز� ،سددها بي�ساره �أق�صى
ميني احلار�س لوبيز ،لينتهي ال�شوط
الأول بتقدم البلوجرانا بثنائية.
ومع بداية ال�شوط الثاين ،حاول
�سواريز تهديد مرمى باو لوبيز،
وانطلق يف اجلانب الأي�رس وراوغ
الدفاع ،قبل �أن ي�سدد كرة قوية لكنها
ا�صطدمت بال�شباك من اخلارج ،يف
الدقيقة .47
ووا�صل �سواريز �إهدار الفر�ص ،حيث
ا�ستغل خط�أ من دفاع ريال بيتي�س،
وانفرد باحلار�س ،لكن ت�سديدته
م��رت بجانب القائم الأي����سر ،يف
الدقيقة .60
و�أخريا جنح الدويل الأوروغواياين،
يف �إ�ضافة الهدف الثالث لرب�شلونة،
بالدقيقة  ،63ح��ي��ث ان��ط��ل��ق يف
العمق ،وراوغ مدافعي ريال بيتي�س
مبجهود فردي ،قبل �أن ُي�سدد بقوة يف
ال�شباك.
وقرر �إرن�ستو فالفريدي ،املدير الفني
لرب�شلونة� ،إجراء �أول تغيرياته يف
املباراة ،ب�إ�رشاك نيل�سون �سيميدو
بدال من �آرثر ،ثم الدفع ب�ألينيا بدال
ريا كوتينيو حمل
من راكيتيت�ش ،و�أخ ً
لوي�س �سواريز.
و�سجل البديل مورون الهدف الوحيد
لريال بيتي�س ،يف الدقيقة  ،82حيث
ا�ستقبل متريرة داخل منطقة اجلزاء،
و�سدد بقوة على ي�سار احلار�س تري
�شتيغن.
وح��اول فيدال تو�سيع الفارق مرة
�أخرى ،بالهدف الرابع ،حيث �صوب
ك��رة ق��وي��ة ،لكن ت�صدى لها باو
لوبيز يف الدقيقة  ،83وحولها �إلى
ركلة ركنية.
واق��ت��ن�����ص مي�سي ال��ه��دف ال��راب��ع
لرب�شلونة ،والهدف الثالث ال�شخ�صي
له «هاتريك» ،يف الدقيقة  ،85حيث
ا�ستغل تقدم احلار�س ،وو�ضع كرة
رائعة يف ال�شباك.

بيكيه :ميسي
ال مثيل له

• راكيتيتش

• سواريز يتلقى اإلسعافات

البرشا كشف
طبيعة
إصابة سواريز
ك�شف بر�شلونة طبيعة الإ�صابة ،التي تعر�ض
لها العبه الأوروغواياين ،لوي�س �سواريز،
خالل االنت�صار على ريال بيتي�س «.»1-4
وقال احل�ساب الر�سمي للبار�سا على «تويرت»:
«�سواريز لديه مت��زق يف كاحله الأمي��ن،
و�سيخ�ضع للمزيد من الفحو�صات الطبية
الدقيقة ،ملعرفة حالته بال�ضبط».

• بيكيه

وا�شتكى �سواريز من �آالم ،يف الدقائق الأخرية
من امل��ب��اراة ،ليقرر �إرن�ستو فالفريدي،
مدرب البلوغرانا ،الدفع بفيليب كوتينيو
بدال منه.
وجنح �سواريز يف ت�سجيل الهدف الثالث
لفريقه ،كما �صنع الهدف الثاين الذي �أحرزه
ليونيل مي�سي.

نادال وديل بوترو أبرز الغائبين
عن بطولة ميامي
تنطلق هذا الأ�سبوع ثاين بطولة
يف �سل�سلة بطوالت الأ�ساتذة الت�سع
يف املو�سم وهي ميامي ،والتي
ت�شهد غياب اثنني من امل�صنفني
الع�رش الأوائل عامل ًيا.
ويغيب ع��ن ن�سخة ه��ذا العام
امل�صنف الثاين عامل ًيا رافائيل
ن��ادال وامل�صنف الثامن خوان
مارتن ديل بوترو ،ب�سبب معاناة
الثنائي من الإ�صابة يف الركبة

اليمني.
وغ��اب دي��ل ب��وت��رو ع��ن بطولة
�إن��دي��ان ويلز ب�سبب الإ�صابة،
ليف�شل يف الدفاع عن لقبه الذي
ت��وج ب��ه املو�سم املا�ضي ،يف
الوقت ال��ذي �شارك فيه نادال،
ولكنه ان�سحب قبل خو�ض مباراة
ن�صف النهائي �أمام روجر فيدرر،
لذات ال�سبب.
وال ي��زال ديل بوترو يعاين من

�إ�صابة الركبة التي تعر�ض لها
يف �شهر �أكتوبر املا�ضي وحتدي ًدا
يف بطولة �شنغهاي للأ�ساتذة.
ومن املنتظر �أن يعود رافائيل
نادال �إلى املالعب من جديد يف
بطولة مونت كارلو للأ�ساتذة،
�أول���ى ب��ط��والت الأ���س��ات��ذة على
املالعب الرتابية هذا املو�سم،
والتي توج الإ�سباين بلقبها 11
مرة من قبل.

راكيتيتش يشيد بجماهير بيتيس
�أ���ش��اد �إي��ف��ان راكيتيت�ش ،جن��م و�سط
بر�شلونة ،بجماهري ريال بيتي�س ،بعد
فوز الفريق الكتالوين بنتيجة .1-4
وقال راكيتيت�ش ،يف ت�رصيحات ن�رشتها
�صحيفة موندو ديبورتيفو« :الكل يعرف
�أنني م�ؤيد لإ�شبيلية ،لكن �أ�صفق جلماهري
ريال بيتي�س على ت�رصفهم املثايل جتاه
ليونيل مي�سي».
وقامت جماهري ريال بيتي�س ،بالت�صفيق
احلار للربغوث الأرجنتيني ،بعدما �سجل

الهدف الرابع يف �شباك فريقهم بطريقة
رائعة.
و�أ�ضاف �صاحب متريرة الهدف الرابع:
«�إنها لعبة منوذجية من جانب مي�سي
وت�سديدة طبيعية منه� ،سعيد لأنني قدمت
له هذه التمريرة».
و�أمت« :ظهرنا ب�شكل جيد ،بعدما در�سنا
اخل�صم جي ًدا وحللنا مباراة الدور الأول،
�س�أذهب للمنتخب الكرواتي مب�شاعر
�إيجابية».

�أع����رب ج��ي�رارد ب��ي��ك��ي��ه ،مدافع
بر�شلونة ،عن �سعادته بفوز فريقه
الكبري على ري��ال بيتي�س على
ملعب بينيتو فيامارين.
وق���ال بيكيه يف ت�رصيحات
نقلتها �صحيفة «ماركا»« :نحن
�سعداء جدا بهذا الفوز الرائع،
كما �أن ه��ذا االنت�صار ك��ان مهما
لزيادة الفارق مع الو�صيف �أتلتيكو
مدريد ،ال ي��زال �أمامنا الكثري من

املباريات لكن زي��ادة الفارق مهم ،ويجب علينا
ال�سري خطوة خطوة».
و�أ�ضاف« :مي�سي العب مميز ،وكان يتواجد العبون
مميزون طوال التاريخ ،لكنه يفعل ما يفعله ملدة 14
عاما متوا�صال ،لذلك هو فريد من نوعه ،وال يوجد
�أحد مثله».
وتابع� :أمر جيد �أن ت�شعر اجلماهري �أننا ب�إمكاننا
حتقيق الثالثية ،لكن على �أر���ض الواقع بطولة
الدوري هي الوحيدة الأقرب لنا� ،أما دوري الأبطال ال
تزال بعيدة ،ومعقدة.

توخيل يواصل الدفاع عن العبيه

بعد الخروج من التشامبيونزليغ

وا�صل توما�س توخيل ،مدرب باري�س �سان جريمان الدفاع عن
العبيه �أمام حملة الهجوم ال�شديد بعد خروجهم من دوري �أبطال
�أوروبا ،على يد مان�ش�سرت يونايتد.
وقال توخيل خالل ت�رصيحات �أبرزتها �صحيفة «ليكيب» الفرن�سية ،عقب
الفوز على مار�سيليا « ،»1-3يف الدوري الفرن�سي :لي�س م�سموحا لنا �أن
نعتذر ،رغم �أننا الأكرث �إحباطا ،لقد تعر�ضنا ملا ي�شبه احلادثة.
و�أ�ضاف :اجلميع ي�شعر ب�أن هذا الفريق وحدة واحدة ،وقوام متما�سك،
يبذل �أق�صى ما لديه ..لقد �أثبت �أنه فريق تناف�سي يريد البطوالت،
ولديه الرغبة يف حتقيق االنت�صارات ..لقد فزنا على ديجون ،وانت�رصنا
يف الكال�سيكو».
و�أردف :لقد افتقدنا نيمار وكافاين ودراك�سلر ،ثم خ�رسنا �أمام
مار�سيليا داين �ألفي�س ومونييه ،لكننا مل نفقد الثقة �أو جودة
الأداء ،بل �أثبت الفريق �أنه قادر على الرد كالأبطال».
وتابع املدرب الأمل��اين :عقلية الالعبني
رائعة ،لقد حققنا فوزا ثمينا يف مباراة
كبرية ومهمة� ..أثق يف قدرات فريقي،
و�أعلم �أنه مبجرد اخل�سارة يف لقاء
مهم ،يجب �أن نتقبل كل االنتقادات
وردود الفعل ..فالكل يتحدث ،لكن
علينا �أن نتعامل بهدوء تام ،و�س�أظل
�أداف��ع عن فريقي ..ه ��ؤالء الالعبون
رائعون».
و�أمت توخيل بقوله :كان يجب �أن
نرد بكل قوة ،دي ماريا قدم مباراة
رائعة ،حيث يتحمل م�س�ؤوليات
عديدة ،يف ظل غياب عدة ركائز
�أ�سا�سية ،لكنه كان مع مبابي على
قدر امل�س�ؤولية.

• توخيل

