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برشلونة يخطو نحو لقب الليغا بهدفين في سوسيداد
حقق بر�شلونة االنت�صار بنتيجة
« »1-2على �ضيفه ريال �سو�سيداد،
يف �إطار مناف�سات اجلولة الـ33
من الليغا.
و�شهد ملعب «ك��ام��ب ن��و» تقدم
بر�شلونة عن طريق لينجليت يف
الدقيقة « ،»1+45وجوردي �ألبا
يف الدقيقة « ،»64بينما �سجل
ه��دف ري��ال �سو�سيداد الوحيد
خوامني يف الدقيقة «.»62
وبهذا االنت�صار يرفع بر�شلونة
ر�صيده �إلى  77نقطة يف �صدارة
ترتيب الليغا ،ويتجمد ر�صيد
ريال �سو�سيداد عند  41نقطة يف
املركز العا�رش ،ويقرتب ب�شكل
كبري من ح�سم لقب الليغا.
واعتمد �إرن�ستو فالفريدي املدير
الفني لرب�شلونة على طريقة
« ،»3-3-4ح��ي��ث ت��واج��د تري
�شتيغن يف ح��را���س��ة املرمى،
�أمامه الرباعي �سيميدو ،بيكيه،
لينجليت ،و�ألبا ،ويف الو�سط
فيدال ،راكيتيت�ش ،و�آرث��ر ،ويف
الهجوم الثالثي مي�سي ،دميبيلي،
و�سواريز.
بينما اعتمد �إميانويل �أجلوا�سيل
املدير الفني لريال �سو�سيداد على
طريقة « ،»3-3-4من خالل رويل
يف حرا�سة املرمى� ،أمامه الرباعي
مونوز ،يورينتي� ،إلو�ستوندو،
وزال���دوا ،ويف الو�سط ب��اردو،
زوبيلديا ،ومريينو ،وثالثي
ه��ج��وم��ي خ��وامن��ي ،خو�سيه،
و�أويارزبال.
�أول تهديد يف املباراة كان لأ�صحاب
الأر�ض يف الدقيقة  ،13حيث �أر�سل
ليونيل مي�سي قائد بر�شلونة كرة
عر�ضية يف منطقة اجلزاء لزميله
�سواريز ،لكن حار�س �سو�سيداد
رويل �أم�سك بالكرة قبل �أن ت�صل
للأوروغواياين.
وف�شلت ك��ل حم���اوالت بر�شلونة
لك�رس التكتالت الدفاعية لريال
�سو�سيداد �سواء على الأط��راف �أو
التمريرات البينية يف العمق،

• بوسكيتس

حيث مل ُي�سدد البلوغرانا يف
�أول  25دقيقة �أي كرة على مرمى
ال�ضيوف.
وجاءت �أول ت�سديدة يف الدقيقة
 ،26عرب القائد ليونيل مي�سي

من ركلة حرة مبا�رشة على حدود
منطقة اجلزاء ،لكنها مرت �أعلى
مرمى احلار�س رويل.
ورغ���م ال��ق��وة الدفاعية لريال
�سو�سيداد ،افتقد الفريق ال�رسعة

• ألبا حلظة تسجيل هدف الفوز

يف التحول من الدفاع للهجوم،
وتنفيذ الهجمات العك�سية ب�شكل
جيد ،ومل ي�ستغلوا تقدم العبي
البار�سا يف الكثري من الأحيان
لتهديد مرمى تري �شتيغن.

و�أهدر خوامني العب ريال �سو�سيداد
فر�صة ت�سجيل الهدف الأول ،حيث
ا�ستقبل عر�ضية مميزة يف منطقة
اجل���زاء ،و���س��دد لكن ت�صدى له
برباعة احلار�س تري �شتيغن ،يف

الدقيقة .35
وف��رط لوي�س �سواريز يف �أخطر
فر�صة لرب�شلونة ،حيث ا�ستقبل
الكرة من زميله �ألبا و�سدد بقوة
وت�ألق احلار�س رويل يف الت�صدي

الريال يرفض انتقال

بوسكيتس يفتح الباب أمام

كوفاسيتش للعدو اللدود

إمكانية االنتقال لفريق آخر

كال �سريجيو بو�سكيت�س ،العب خط و�سط بر�شلونة ،املديح
شريا �إلى �أنه
لفرينكي دي يونغ ،العب �أياك�س �أم�سرتدام ،م� ً
العب ُمذهل ولديه كل مقومات النجاح مع البار�شا.
ووقع دي يونغ ،على عقد انتقاله ل�صفوف بر�شلونة ،بداية
من املو�سم املقبل ،حيث �سيكون املناف�س الأول لبو�سكيت�س
على مركزه.
وق��ال بو�سكيت�س ،خ�لال ت�رصيحات نقلتها �صحيفة «موندو
ديبورتيفو» الإ�سبانية« :دي يونغ العب ُمذهل ،ويف احلقيقة لي�س
هناك العبون كثريون يف �سنه يتمتعون مب�ستوى ال�سيطرة على
الكرة ونقلها مثله».
و�أ�ضاف« :هو قادم من �أكادميية �أياك�س ،والتي تُ �شبه �إلى
حد بعيد «الما�سيا» ،ولديه كل الأ�سا�سيات لتحقيق
النجاح هنا».
وع��ن م�ستقبله مع البلوغرانا� ،أج��اب« :لقد قلت
دائما �أنني لن �أكون العبا لرب�شلونة ملدة  20عاما
ً
مع دور ثانوي ،ويف اللحظة التي �أ�شعر فيها �أن طموحي
يتال�شى� ،أو �أنني غري قادر بدن ًيا ف�سوف �أتخذ خطوة جديدة يف
م�سريتي ،و�سعيد بكل ما قدمته لهذا النادي مثلما حدث مع
ت�شايف و�إنيي�ستا».
واختتم« :ال ميكن التنب�ؤ بامل�ستقبل ،لكنني من ُ
املعجبني
بالدوري الأمريكي ،ومازالت كرة القدم تتطور هناك،
والأ�سلوب التناف�سي خمتلف عما اعتدنا عليه هنا ،وهذا
يجذبني ح ًقا».

• مالكوم

يبدأ االستماع للعروض

الصيفية

فتح �سامي خياط وكيل نيكوال�س
بيبي جنم ليل الفرن�سي ،الباب
�أمام جميع الأندية الراغبة يف �ضم
النجم الإيفواري.
وق��ال وكيل بيبي يف ت�رصيحات
ل�صحيفة «كالت�شيو مريكاتو»
الإيطالية�« :أجريت حمادثات مع
العديد من الأندية الراغبة يف �ضم
الالعب».
ٍ
ّ
مف�ضل
ن��اد
و�أك���د« :لي�س هناك
لبيبي� ،سيلعب للأكرث جدية يف
�ضمه».
وارتبط ا�سم بيبي بالعديد من

عن البلوغرانا يف ال�صيف املقبل ،بعد ا�ستبعاده من
ح�سابات فالفريدي ،واالعتماد عليه يف مباريات
الك�أ�س فقط.
وبالفعل بد�أ مالكوم البحث عن عرو�ض خارجية،
لكنه تراجع وق��رر االنتظار� ،إال �أن خطوة �ضم
غريزمان �ستكون حا�سمة ب�ش�أن رحيله.
وان�ضم مالكوم لرب�شلونة مطلع املو�سم احلايل قادم ًا
من بوردو الفرن�سي بعد �رصاع مع روما الإيطايل،
الذي كان �أقرب ل�ضم الالعب.
و�شارك مالكوم مع البلوغرانا يف  19مباراة فقط منذ
انطالق املو�سم� ،سجل خاللها � 4أهداف و�صنع .2

أتلتيكو مدريد يتخطى
إيبار بصعوبة

• جانب من مباراة أتلتيكو مدريد مع إيبار

ك�شف تقرير �صحايف �إ�سباين ،عن رف�ض ريال مدريد ،التخلي عن
خدمات جنمه ،جلاره اللدود �أتلتيكو مدريد ،خالل فرتة االنتقاالت
ال�صيفية املقبلة.
و�أب���دى �أتلتيكو م��دري��د ،رغبته يف الظفر بخدمات الكرواتي
ُ
واملعار حال ًيا �إلى �صفوف
ماتيو كوفا�سيت�ش العب املريينغي،
ت�شيل�سي.
وبح�سب �إذاعة «كادينا �سري» الإ�سبانية ،ف�إن ريال مدريد ال ينوي
بيع كوفا�سيت�ش ،وب�شكل خا�ص �إلى جاره �أتلتيكو مدريد ،وبالتايل
�ستبد�أ �إدارة الروخي بالنكو�س يف مناق�شة اخليارات الأخرى.
ُيذكر �أن العالقة بني ريال مدريد وكوفا�سيت�ش تدهورت للغاية يف
ال�صيف املا�ضي ،حيث طالب النادي ،الالعب الكرواتي بالبقاء يف
الربنابيو ،لكنه �أ�رص على الرحيل ومتت �إعارته �إلى ت�شيل�سي.
ؤخرا ،ب�أن وكالء الالعب بد�أوا
وكانت تقارير �صحافية قد �أفادت م� ً
املفاو�ضات مع زينيت الرو�سي لالنتقال له يف ال�صيف املقبل.
وكان ماوري�سيو �ساري املدير الفني لت�شيل�سي ،قد �رصح �أنه
يريد ا�ستمرار كوفا�سيت�ش مع الفريق ،لكن ذلك لي�س ممكنًا ،لأن
�إعارته مل تت�ضمن خيار ال�رشاء النهائي ،بجانب وجود عقوبة
متنع ت�شيل�سي من �إبرام �أي �صفقات.

وكيل نيكوالس بيبي

مصائب مالكوم عند غريزمان فوائد
�أ�صابت �أنباء ان�ضمام �أنطوان غريزمان العب �أتلتيكو
مدريد ،ل�صفوف بر�شلونة ،خالل املو�سم اجلديد
اجلناح الربازيلي مالكوم ،بحالة من القلق على
مقعده داخل الفريق.
تقريرا،
الكتالونية»
«�سبورت»
ون�رشت �صحيفة
ً
يفيد ب���أن مالكوم غ�ير موقفه م��ن الرحيل عن
بر�شلونة ،بعد �أن قرر حماولة ك�سب ثقة �إرن�ستو
فالفريدي املدير الفني لالعتماد عليه جمد ًدا� ،إال
�أن ان�ضمام غريزمان يف ال�صيف قد يدفعه لتغيري
ح�ساباته.
قرارا بالرحيل
التقرير �أكد �أن مالكوم كان قد اتخذ
ً

له يف الدقيقة .42
واق��ت��ن�����ص الفرن�سي كليمونت
لينجليت الهدف الأول لرب�شلونة،
يف الدقيقة  ،46حيث نفذ زميله
ع��ث��م��ان دميبيلي رك��ل��ة ركنية
لي�ضع لينجليت الكرة يف ال�شباك
بر�أ�سه �أق�صى ي�سار رويل حار�س
�سو�سيداد.
ومع بداية ال�شوط الثاين ،حاول
ب��اردو مهاجم �سو�سيداد تهديد
م��رم��ى بر�شلونة ،حيث �أر�سل
ت�سديدة قوية من خ��ارج منطقة
اجل����زاء ،لكن ت�صدى لها تري
�شتيغن يف الدقيقة .51
وقرر فالفريدي الدفع ب�سريجيو
ب��و���س��ك��ي��ت�����س ب����دلاً م���ن �آرث����ر،
لل�سيطرة على الكرة ب�شكل �أكرب
يف خط الو�سط ،وحماولة ت�أمني
النتيجة.
وجنح خوامني يف ت�سجيل هدف
التعادل لريال �سو�سيداد بالدقيقة
 ،62حيث هرب من رقابة الدفاع
وا�ستغل متريرة �سحرية يف العمق
من زميله ميكيل مريينو ،و�أ�سكن
الكرة يف ال�شباك.
وجاء الرد ال�رسيع من بر�شلونة،
يف الدقيقة  ،64حيث ا�ستقبل
ج��وردي �ألبا متريرة من مي�سي
وتوغل يف منطقة جزاء �سو�سيداد
و�سدد �أق�صى ي�سار احلار�س رويل
ودفع فالفريدي بكوتينيو بدلاً من
عثمان دميبيلي ،من �أجل �إراحة
الفرن�سي العائد م��ن الإ�صابة
ؤخرا ،وتن�شيط اجلبهة الي�رسى
م� ً
للبلوغرانا.
وك���اد ف��ي��دال �أن ُي�سجل الهدف
الثالث لرب�شلونة يف الدقيقة
 ،81حيث ا�ستقبل ك��رة عر�ضية
من اجلبهة اليمنى ،لكن ت�سديدته
علت مرمى ريال �سو�سيداد
و�أج���رى فالفريدي تبديلاً �آخر
ب�إ�رشاك �سريجي روبريتو بدال من
فيدال من �أجل �إهدار الوقت ،بعد
انتهاء الوقت الأ�صلي للمباراة،
لتنتهي املباراة بفوز البار�شا.

فاز �أتلتيكو مدريد على م�ضيفه �إيبار بنتيجة  ،0-1خالل املباراة التي
جمعتهما ال�سبت ،يف املرحلة  33من الدوري الإ�سباين.
ويدين �أتلتيكو مدريد بالف�ضل يف هذا الفوز لالعبه توما�س ليمار الذي �سجل
هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة .85ورفع �أتلتيكو مدريد ر�صيده �إلى 68
نقطة يف املركز الثاين ،وتوقف ر�صيد �إيبار عند  40نقطة يف املركز .13
يذكر �أن هذا الفوز هو رقم  20لأتلتيكو مدريد يف الدوري هذا املو�سم ،مقابل
اخل�سارة يف  5مباريات والتعادل يف  ،8فيما تعد هذه اخل�سارة هي رقم 11
لإيبار يف الدوري هذا املو�سم مقابل الفوز يف  9مباريات والتعادل يف .13
ويف مباراة ثانية ،انتزع �سيلتا فيغو فوزا �صعبا من �ضيفه جريونا .1 - 2
وتقدم �سيلتا فيجو بهدف �سجله �إياجو �أ�سبا�س يف الدقيقة  ،34وتعادل
جريونا عن طريق كري�ستيان بورتوجي�س يف الدقيقة  ،48ثم �سجل �سفيان
بوفال هدف الفوز ل�سيلتا فيغو يف الدقيقة .69ورفع �سيلتا فيغو ر�صيده
�إلى  35نقطة يف املركز  ،14وتوقف ر�صيد جريونا عند  34نقطة يف املركز
.15ويف املباراة الثالثة ،خيم التعادل ال�سلبي على اللقاء الذي جمع رايو
فاليكانو ب�ضيفه هويك�سا.
وف�شل الفريقان يف ا�ستغالل كافة الفر�ص التي �أتيحت لهما �أمام املرميني
ليح�صل كل منهما على نقطة.ورفع فاليكانو ر�صيده �إلى  28نقطة يف املركز
الـ 19قبل الأخري كما رفع هوي�سكا ر�صيده �إلى  26نقطة يف املركز الـ20
الأخري.

الأن��دي��ة ال��ك�برى مثل ت�شيل�سي
الإنكليزي وبايرن ميونيخ الأملاين
و�إنرت ميالن الإيطايل.
و�أو�ضح خياط« :نتحدث مع العديد
قرارا
من الأندية ،لكننا مل نتخذ
ً
حتى الآن».
وب�س�ؤاله هل يف�ضل بيبي االنتقال
لبايرن �أجاب« :ال ،ال يوجد ٍ
ناد
مف�ضل ،ميكنني القول �أن نيكوال�س
ميكنه الذهاب �إلى �أي مكان».
مو�سما ُم��ذه�ًل�اً مع
ويقدم بيبي
ً
ليل ،حيث �سجل ً 20
هدفا ،و�صنع
� 14أخرى.

