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ريال مدريد يواصل النتائج المخيبة
بالتعادل مع ليغانيس
�سقط ريال مدريد ،يف فخ التعادل �أمام ليغاني�س بنتيجة «� ،»1-1ضمن مناف�سات اجلولة
الـ 32من الليغا يف معقل الأخري امللعب البلدي دي بوتاركي.
و�سجل جوناثان �سيلفا ،هدف ليغاني�س يف الدقيقة  ،46بينما �سجل كرمي بنزميا هدف
ريال مدريد يف الدقيقة .51
وبهذا التعادل رفع ريال مدريد ر�صيده �إلى  61نقطة يف املركز الثالث ،فيما و�صل
ليجاني�س �إلى النقطة الـ  ،41يف املركز الـ  11بجدول ترتيب الليغا.واعتمد زين الدين
زيدان املدير الفني لريال مدريد ،على طريقة لعب « »3-3-4بوجود كيلور نافا�س يف
حرا�سة املرمى� ،أمامه الرباعي مار�سيلو ،نات�شو ،فاران ،وكارفاخال ،ويف الو�سط
كا�سيمريو ،مودريت�ش ،وفالفريدي ،وثالثي هجومي �أ�سين�سيو� ،إي�سكو ،وبنزميا.
بينما اعتمد ماوري�سيو بليغرينو املدير الفني لليغاني�س ،على طريقة « »2-3-5بوجود
كويار يف حرا�سة املرمى� ،أمامه اخلما�سي نيوم ،بو�ستينزا� ،أومريو� ،سيوفا�س ،و�سيلفا،
ويف الو�سط �إيرا�سو ،برييز ،وفي�سجا ،وثنائي هجومي كاريلو ،وبرايثويت.
�أول تهديد يف املباراة كان من ال�ضيوف ،حيث ا�ستلم ماركو �أ�سين�سيو كرة يف منطقة اجلزاء
يف الدقيقة  ،8وانفرد باحلار�س كويار لكن الأخري ت�صدى للكرة ب�سهولة.و�أهدر برايثويت
مهاجم ليغاني�س فر�صة ت�سجيل الهدف الأول ،يف الدقيقة  ،15حيث ا�ستلم كرة عر�ضية
و�سدد بالر�أ�س لكن الكرة مرت بجانب القائم الأمين للحار�س نافا�س.وانح�رصت الكرة يف
و�سط امللعب ،حيث ا�ستحوذ ريال مدريد واعتمد على التمريرات الق�صرية� ،سع ًيا لك�رس
التكتل الدفاعي للخ�صم ،و�إيجاد فر�صة للت�سجيل.
بينما اعتمد ليغاني�س على الدفاع املتقدم ،وقطع الكرة يف الو�سط ،مع التحول ال�رسيع
من الدفاع للهجوم ،م�ستغال امل�ساحات الكبرية يف دفاعات املريينغي.
وح�صل �إي�سكو على خط�أ بعد تدخل قوي من دفاع ليغاني�س �ضده ،على حدود منطقة
اجلزاء ،يف الدقيقة  ،41ولكن ت�سديدته علت مرمى احلار�س كويار.
واقتن�ص جوناثان �سيلفا الهدف الأول لليغاني�س يف الدقيقة  ،46حيث جنح زميله يف
لي�سددها
الفريق برايثويت يف قطع الكرة من نات�شو يف منطقة اجلزاء ومرر له الكرةُ ،
بي�رساه ب�أق�صى ميني احلار�س نافا�س.
ومع بداية ال�شوط الثاين ،جنح ريال مدريد يف التعادل ،عرب مهاجمه كرمي بنزميا يف
الدقيقة  ،51حيث ا�ستقبل متريرة يف العمق من لوكا مودريت�ش ،و�سدد الكرة ت�صدى لها
احلار�س كويار يف �أول مرة لرتتد الكرة مرة �أخرى �أمامه لي�ضعها يف ال�شباك.
وت�صدى كيلور نافا�س لكرة ر�أ�سية قوية �سددها جوناثان �سيلفا ،م�ستغال كرة عر�ضية من
زميله نيوم ،يف الدقيقة  .63وقرر بليغرينيو مدرب ليغاني�س ،الدفع ب�أوراقه الهجومية،
ب�إ�رشاك الثنائي املغربي يو�سف الن�صريي ونبيل الزهر ،بدال من كاريلو و�إيرا�سو.وعلى
اجلانب الآخر ،دفع زيدان مدرب ريال مدريد بلوكا�س فا�سكيز بدال من �إي�سكو ،والذي مل
يكن يف م�ستواه خالل املباراة ،ثم غاريث بيل بدال من ماركو �أ�سين�سيو لتن�شيط اخلط
الهجومي .وت�ألق كويار ،يف الت�صدي لت�سديدة �صاروخية من مار�سيلو ،يف الدقيقة .83
وا�ستمر املد الهجومي لريال مدريد ،من �أجل ت�سجيل هدف الفوز يف الدقائق الأخرية من
املباراة ،لتنتهي املباراة بالتعادل الإيجابي.

• جانب من مباراة ريال مدريد أمام ليغانيس

بيليغرينو :كان باإلمكان الخروج بالنقاط الثالث
�أثنى ماوري�سيو بيليغرينو املدير الفني لفريق
ليغاني�س على ا لأداء الذي قدمه العبوه �أمام ريال
مدريد  ،حمتفي ًا بالتعادل ،وم�ؤك ًد ا �أن فريقه كان
«قري ًبا من النقاط الثالث».
وقال بيليغرينو« :ظهر الفريق ب�صورة طيبة للغاية،
لقاء ع�صي ًبا .انتزعنا نقطة وكنا
وناف�س بقوة .كان
ً
قريبني من ح�صد النقاط الثالث� .أدينا على نحو جيد
يف مواجهة الريال هذا املو�سم ،وهو نب�أ �سار».
و�أ���ض��اف« :نتطور با�ستمرار ،وت��زداد قدرتنا على
التحكم يف �سري جمريات ا لأم��ور خالل املباريات،
وكذلك ت�شكيل اخلطورة».

وتابع« :لي�س ا لأمر �رس اً ،بل يتعلق ببذل كل جهد
يف كل مباراة من �أجل ح�صد النقاط الثالث .لدينا
�أم��ور لنفوز بها �أك�ثر من تلك التي قد نخ�رسها.
نفكر يف املباراة املقبلة و�سنحاول جمع ثالث نقاط
�أخرى».
بعد التعادل  ،1-1ي�ستمر ريال مدريد يف املركز
الثالث ،وارتفع ر�صيده �إلى  61نقطة ،بينما زاد
ر�صيد ليغاني�س �إلى  41نقطة يحتل بها املركز
 11مت�ساوي ًا يف الر�صيد نف�سه مع كل من ريال
�سو�سيداد �صاحب املركز الـ  ،10و �إ�سبانيول
�صاحب املركز الـ .12

ناتشو ينتقد
األداء الدفاعي
• ناتشو

انتقد نات�شو فرينانديز مدافع ريال مدريد ،خط دفاع
املريينغي هذا املو�سم ،عقب التعادل مع ليغاني�س
بهدف ملثله� ،ضمن مناف�سات اجلولة الـ 32من
الليغا ،اول ام�س .
وقال نات�شو ،خالل ت�رصيحات نقلتها
�صحيفة «م��ارك��ا» الإ�سبانية« :الأم��ر
لي�س �سهلاً  ،نحن مل نعتد خو�ض
هذه املباريات دون املناف�سة على
�أي �شيء ،ولكن علينا �أن نحاول
حتفيز �أنف�سنا ،وامل���درب كان
على حق فنحن يف ال�شوط الأول
مل نكن جيدين».
و�أ����ض���اف« :ب����دء امل��ب��اري��ات
با�ستقبال �أهداف لي�س �سهلاً على
الإط�ل�اق ،ولدينا العديد من
املباريات مل تكن �سهلة ،ومل
يكن � ًأي��ا من املدافعني جي ًدا
طوال املو�سم».
واختتم باحلديث عن زميله
ك��رمي بنزميا ،ف��ق��ال�« :إن��ه
مو�سما جيد ًا للغاية،
يقدم
ً
وي�سجل الكثري من الأهداف،
ُ
�إنه ُمذهل ،و�إذا كان هناك
العب يجب ت�سليط ال�ضوء
ع��ل��ي��ه ه����ذا ال���ع���ام فهو
بنزميا».

بارتوميو  :غريزمان خارج الحسابات
وديمبلي أفضل من نيمار
�أكد جو�سيب ماريا بارتوميو ،رئي�س نادي بر�شلونة� ،أن
الفرن�سي �أنطوان غريزمان ،مهاجم �أتلتيكو مدريد خارج
ح�سابات البار�شا يف الوقت احلايل.
وق��ال بارتوميو ،خالل ح��واره لقناة « »TVEالإ�سبانية:
«غريزمان الع��ب يف �صفوف �أتلتيكو مدريد ولديه عقد،
و�أحب تواجد الالعبني الكبار يف الليغا لأن ذلك يعطي قيمة
للبطولة ،وللح�صول على ُرعاة على �سبيل املثال».
و�أ�ضاف�« :إذا �أراد غريزمان القدوم �إلى بر�شلونة ،ف�سيتعني
عليه احلديث مع الفنيني ،ولكن ا�سمه لي�س على طاولتنا،
وهناك الكثري من التكهنات يف ال�صحافة والبار�شا مل يت�صل
به».وتابع« :راكيتيت�ش لديه عقد ونحن ُ�سعداء به ،وقد
�أجريت حمادثة معه يف ال�صيف ،وقلت له �إنه ميكننا التحدث
لتح�سني العقد ،لكم مل نتحدث عن املوعد ،ولأن لدينا حد
للأجور فالأمر لي�س �سهال ،لكننا �سنتحدث معه ،فهو العب
ال خالف عليه».
وعن موقف �صامويل �أومتيتي� ،أو�ضح« :لقد جددنا عقده قبل
نهائيات ك�أ�س العامل ،وال يوجد م�شكلة معه ،والآن عليه �أن
يتعافى من �إ�صابته ،ونريد �أن يقدم �أف�ضل ما لديه ،ووجود
�أومتيتي ولينجليت �ضمان كبري للدفاع ،و�أود �أن ي�ستمر».
م�رشوعا
و�أردف« :نيمار؟ ال ميكن له �أن ي�أتي ،لأن لدينا
ً

ريا�ض ًيا �آخر مع دميبلي وكوتينيو ونحن ُ�سعداء مبا لدينا،
وعثمان يتفوق على نيمار وهو حمرتف جيد و�شاب و�صل �إلى
ريا
ناد كبري ،وهو لي�س بالأمر ال�سهل ،لكنه مهي�أ ،و�أف�ضل كث ً
من نيمار».وحول كوتينيو ،علق�« :إنه العب ممتاز ،ويح�صل
على ثقة املدرب ونحن ُ�سعداء للغاية بوجوده ،ولديه عقد
و�سي�ستمر مع الفريق� ،إال �إذا مت دفع ال�رشط اجلزائي يف عقده،
وهو لدينا لأنه العب كرة قدم خمتلف».وا�ستكمل« :رحيل
رونالدو؟ قلت يف ذلك الوقت �إنه مل يكن �أمر ًا جيد ًا بالن�سبة
أخبارا جيدة ،فنحن نناف�س الربمييريليغ
لليغا ،ومل تكن �
ً
ويجب �أن يكون لدينا �أف�ضل الالعبني يف العامل».
و�أو�ضح� 3« :ألقاب دوري الأبطال لريال مدريد؟ لقد هن�أت
فلورينتينو برييز «رئي�س امللكي» ،فهو رقم قيا�سي و�إجناز
مهم للغاية نتمنى �أن نحققه يف امل�ستقبل».
ووا�صل« :ري��ال مدريد كان �سيئ احلظ باخلروج من دوري
الأبطال والك�أ�س والليغا ،و�سيعود مرة �أخرى ويتعاقد مع
العبني جدد ويكون فري ًقا رائع ًا ،و�إذا حدث ذلك هنا� ،ستكون
هناك الكثري من الإثارة».واختتم« :دي يونغ؟ لقد تقدمنا �إلى
الأم��ام ،لأن هناك �شائعات كثرية عن رغبة فرق �أخرى يف
�ضمه ،و�أردنا القيام بذلك يف يونيو ،لكن كان علينا امل�ضي
قدم ًا لأنه كان هناك الكثري من ال�ضغط».

زيدان غير راض
• دميبلي

عن التعادل المحبط
�أعرب زين الدين زيدان،
امل��دي��ر ال��ف��ن��ي لريال
مدريد ،عن ع��دم ر�ضاه
بخ�صو�ص التعادل «»1-1
�أم��ام ليغاني�س� ،ضمن
اجلولة الـ 32من الليغا.
وق�����ال زي������دان ،خ�لال
ت�رصيحات نقلتها �صحيفة
«ماركا» الإ�سبانية« :دفعت
بلوكا�س فا�سكيز ملحاولة
الفوز باملباراة ...وكان
من ُ
املعقد بالن�سبة له
اللعب  15دقيقة فقط».
و�أ�����ض����اف« :بنزميا
يقدم مو�سم ًا جيد ًا،
خا�صة على م�ستوى
الأه�������داف� ..إن���ه
الع��ب رائ��ع ،لكن
م����ا ت���غ�ي�ر �أن����ه
�سجل املزيد من
• زيدان
الأه�����داف ،وهو
اعتاد على ال�شائعات ،لكن ذلك لن ي�ؤثر عليه ..لقد �أظهر
�شخ�صيته ،و�أنا �سعيد به».
وتابع« :ميكنكم �أن ت�س�ألوين عن بيل كل يوم و�س�أجيب� ،إنه العب
كبري ،وكنت �أرغب يف �إجراء تغيريات ،وهذا كل �شيء ..لقد لعب ب�ضع
دقائق كما حدث مع لوكا�س».و�أردف زيدان« :ما يتعني علينا القيام به
هو املحاولة ،علينا �أن نلعب ب�شكل �أف�ضل ،رغم �سوء املو�سم ..الفريق
�سيعود للمناف�سة مرة �أخرى املو�سم املقبل ،لكن الآن لدينا  6مباريات
متبقية».وعن �أداء �إي�سكو� ،أجاب�« :أراه جيد ًا ..هو يحب اللعب �أكرث يف
خط الو�سط ،لكننا لعبنا بطريقة .»3-3-4
وحول كارثة كاتدرائية نوتردام ،قال املدرب الفرن�سي« :عندما حتدث
هذه الأ�شياء يكون الأمر معقد ًا ...ال �أعرف ما حدث ،و�آمل �أال يكون هناك
�أي �ضحايا».وا�ستطرد عن املباراة« :ال�شوط الأول مل يعجبني ،والثاين
كان �أف�ضل بكثري ..تعادلنا ولي�س علينا �أن نقول �أي �شيء �آخر».
وختم زيدان بقوله« :كان ب�إمكاننا الظهور ب�شكل �أف�ضل ،وال�شعور لي�س
جي ًدا ،لكنه لي�س �سي ًئا ،لأننا يف النهاية واجهنا فري ًقا «ليغاني�س» ال
ي�ستقبل العديد من الأهداف على �أر�ضه».

نافاس يثق بمواصلة
عطائه مع الملكي

�أعرب كيلور نافا�س ،حار�س مرمى ريال مدريد ،عن ا�ستيائه من التعادل
«� »1-1أم��ام ليغاني�س ،اول ام�س االثنني� ،ضمن اجلولة الـ 32من
الليغا.
وقال نافا�س ،خالل ت�رصيحات نقلتها �صحيفة «ماركا» الإ�سبانية« :لي�س
رسا �أن املو�سم كان �صع ًبا على اجلميع ..نذهب �إلى امللعب برغبة يف
� ً
الفوز ،وبذل �أف�ضل ما لدينا ،واملباريات يف النهاية تكون معقدة بع�ض
ال�شيء ،وكلنا ن�شعر باحلزن حيال هذا الو�ضع».
و�أ�ضاف« :كل عام لدينا �ضغوطات� ،أعتقد �أن هذا ال ميكن �أن يكون
عذرا ،ويجب �أن نكون م�ستعدين عقل ًيا ملواجهة �أي موقف ،ولهذا نحن
ً
العبون يف ريال مدريد».وتابع احلار�س الكو�ستاريكي�« :سنقاتل من �أجل
ال�شعار ،الذي ي�ستحق الكثري من الألقاب ..علينا �أن نبذل جمهو ًدا،
ونعمل ومننح كل �شيء حتى �آخر مباراة».
وحول م�ستقبله مع النادي امللكي� ،أجاب نافا�س�« :أنا ه��ادئ� ..أنا
مرتبط بعقد ولدي الإميان باال�ستمرار».

• نافاس

