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فالنسيا يفرط في فوز ثمين
على سوسيداد
َفرط فالن�سيا يف فوز باملتناول ،بعد �أن كان متقدما بهدف حتى الدقائق
الأخرية قبل �أن يتعادل يف عقر داره �أمام ريال �سو�سيداد ،بهدف ملثله ،يف
اللقاء املثري الذي جمع الفريقني يف �أولى جوالت الدوري الإ�سباين.
وعلى ملعب «امل�ستايا» ظل �أ�صحاب الأر�ض حمافظني على تقدمهم حتى
الدقائق الأخرية من عمر اللقاء بهدف حمل توقيع الفرن�سي كيفن جامريو
يف الدقيقة .58
وكاد نف�س الالعب �أن ينهي اللقاء متاما يف الوقت املحت�سب بدال من ال�ضائع
لوال �إهداره ركلة جزاء.
وجاء العقاب مبا�رشة بعد دقائق بعد �أن �أدرك الفريق البا�سكي التعادل
عن طريق ميكيل �أويارزابال من ركلة جزاء �شهدت طرد الفرن�سي فران�سي�س
كوكولني.
وبهذا يقت�سم الفريقان نقطة املباراة ،ليحتل فالن�سيا املركز ال�ساد�س
بنقطة ،فيما ي�أتي �سو�سيداد رابعا بنف�س الر�صيد م�ؤقتا حلني انتهاء
مباريات اجلولة.
�سجل ريال مايوركا عودته لليجا بعد غياب بتحقيق انت�صار �صعب على
َ
ح�ساب �ضيفه �إيبار بهدفني لواحد ،اليوم ال�سبت يف �أولى جوالت الدوري
الإ�سباين.
وعلى ملعب «�إيبريو�ستار» يف مايوركا ،تقدم �أ�صحاب الأر�ض مبكرا منذ
الدقيقة الرابعة بهدف عن طريق دانييل رودريغيز ،لينتهي ال�شوط بهذه
النتيجة.
ولكن �أدرك الفريق البا�سكي التعادل مع بداية ال�شوط الثاين وحتديدا يف
الدقيقة  57بوا�سطة باولو �أوليفريا ثم يف الدقيقة  75عاد نف�س الالعب لهز
ال�شباك ولكن هذه املرة عن طريق اخلط�أ يف مرماه.
وبهذا يد�شن مايوركا مو�سمه الأول يف الليغا بعد غياب  6موا�سم ،بفوز
ثمني ليحتل املركز الثاين بفارق الأهداف خلف ريال مدريد ،حلني انتهاء
اجلولة كاملة.
على اجلانب الآخر ،ي�أتي �إيبار يف املرتبة الـ 18م�ؤقتا بفارق الأهداف �أمام
بر�شلونة و�سيلتا فيغو.

• جانب من لقاء فالنسيا وسوسيداد

كاسيميرو :من الضروري أن يلعب بيل

مودريتش يكشف كواليس الطرد
قال الكرواتي لوكا مودريت�ش،
العب و�سط ريال مدريد� ،إن اللقطة
التي �شهدت ح�صوله على بطاقة
ح��م��راء م��ب��ا��شرة ،خ�لال مباراة
�سيلتا فيغو ،ال�سبت على ملعب
«بااليدو�س» حل�ساب اجلولة الأولى
من الليغا ،كانت «عفوية».
وكتب مودريت�ش ،عرب ح�ساباته
على و�سائل التوا�صل االجتماعي
«الطرد كان ب�سبب تدخل عفوي».
وتابع« :مل �أتعمد مطلقا الدخول
بهذه الطريقة على �أي زميل ،لقد
كان تدخال غري مق�صود متاما!».
وك��ان احلكم خافيري �إ���س�ترادا قد
�أ�شهر البطاقة احلمراء املبا�رشة،
يف وج��ه �صاحب القمي�ص رقم
« ،»10بعد ت��دخ��ل تقنية حكم
الفيديو امل�ساعد « ،»VARحيث
ده�س النجم الكرواتي قدم ديني�س
�سواريز ،العب �سيلتا فيغو ،خالل
اللقاء الذي حقق فيه الريال فوزا
م�ستحقا «.»1-3

مدح الربازيلي كا�سيمريو العب
خط و�سط ريال مدريد ،زميله يف
الفريق غاريث بيل ،عقب االنت�صار
بنتيجة « »1-3على �سيلتا فيجو،
يف افتتاح الليغا .
و�شارك بيل يف الت�شكيلة الأ�سا�سية
للمرينغي يف امل��ب��اراة ،و�صنع
الهدف الأول الذي �سجله الفرن�سي
أداء مميزً ا.
كرمي بنزميا ،وقدم � ً
وق������ال ك���ا����س���ي���م�ي�رو ،خ�ل�ال

• بيل خالل اللقاء األخير

ت����صري��ح��ات نقلتها �صحيفة
«ماركا» الإ�سبانية« :بيل �ساعدنا
يف ح�صد الألقاب ،وكان ُي�سجل يف
املباريات النهائية ،ونحرتمه
جميعا».
ً
و�أ�ضاف« :بيل يجب �أن يلعب،
فهو الع��ب رائ��ع ومهم للغاية
بالن�سبة لنا».
و�أثريت الكثري من التكهنات حول
م�ستقبل بيل ،ال��ذي ك��ان على

راموس :أجهضنا
كل التوقعات المخيبة
�أعرب �سريجيو رامو�س ،مدافع وقائد ريال
مدريد ،عن �سعادته بتحقيق االنت�صار
« »1-3على �سيلتا فيغو ،يف م�ستهل م�شوار
املريينجي بالليغا.
وق��ال رامو�س ،خالل ت�رصيحات نقلتها
�صحيفة «ماركا» الإ�سبانية« :لقد بد�أنا
املو�سم ب�شكل جيد ج ًدا ،بعد الكثري من
التكهنات يف فرتة التح�ضريات ،لكننا
حاولنا الرتكيز والو�صول ب�أف�ضل طريقة
ممكنة ،والنتيجة عادلة متاما».
و�أ���ض��اف« :ف�ترة التح�ضريات؟ يجب �أن
نن�سى املا�ضي ،وال ميكن �أن ن�أ�سف على
نتائج �سابقة ،لدينا حما�س وطاقة كبرية
للمناف�سة على الثالثية ،وعلينا �أن نوا�صل
العمل كما ظهرنا».وتابع« :النتائج تتغري
وكرة القدم هي عبارة عن نتائج و�ألقاب،
واحلالة املزاجية تعتمد على النتائج،
يجب �أن يكون لديك االتزان للح�صول على
�أكرب عدد ممكن من النقاط».
وعن طرد مودريت�ش ،قال« :رمبا مل ي�ؤذنا
القرار ،يجب �إعادة النظر فيه ،ال �أعتقد �أن
مودريت�ش كانت نيته �سيئة ..احلكم ت�أخر
يف اتخاذ قراره ،وتقنية الفيديو موجودة
لتقدمي امل�ساعدة».
واختتم�« :صدارة الليغا؟ نحن ال ننظر �إلى
�أي فريق �آخر ،علينا حتقيق االنت�صار تلو
الآخر وح�صد النقاط».

�أعتاب الرحيل خالل الأ�سابيع
الأخ��ي��رة ،ل��ك��ن م��وق��ف��ه تبدل
متاما ،حيث خ��رج الفرن�سي
زين الدين زيدان املدير الفني
للمرينغي و�أك��د �أن الويلزي
�سي�ستمر مع الفريق.
واختتم كا�سيمريو قائال« :هزمية
بر�شلونة ال تُ غري �أي �شيء،
ونحن نفكر فقط يف كرة
القدم ومبارياتنا».

مدرب دورتموند
يكشف سر التحول
القوي أمام
اوجسبورغ

ك�شف لو�سيان فافر ،مدرب بورو�سيا
دورمتوند� ،رس حتول فريقه وجناحه
يف حتويل ت��أخ��ره بهدف مبكر �أمام
�أوج�سبورج �إل��ى ف��وز بخما�سية ،يف
م�ستهل م�شوار فريقه بالدوري الأملاين.
وتلقى دورمتوند ً
هدفا مباغتًا بعد مرور
 31ثانية فقط على بداية املباراة ،لكنه
�رسعان ما �أدرك التعادل بعد دقيقتني،
قبل �أن يفرت�س �ضيفه بخما�سية على ملعب
�سيجنال �إيدونا بارك .وحتدث املدرب ال�سوي�رسي خالل
م�ؤمتر �صحفي عقب املباراة ،قائلاً « :لقد فوجئنا يف البداية
با�ستقبال هدف يف الدقيقة الأول��ى ،لكننا حتلينا بالهدوء
بعدها ،وقمنا بعمل رائع» .و�أ�ضاف« :جنحنا يف ال�سيطرة على
املباراة بن�سبة ا�ستحواذ بلغت  ،%78ويف ال�شوط الثاين ا�ستطعنا
زيادة �رسعة الإيقاع جمد ًدا» .وب�س�ؤاله عن ر�أيه يف ا�ستقبال �شباك
فريقه هدف يف اللحظات الأولى من املباراة� ،أجاب« :هذا �أمر وارد
حدوثه ،لكن كان من املهم �أن نبقى هادئني».
يوما
وحث فافر العبي فريقه على �رضورة موا�صلة العمل ،للتح�سن ً
تلو �آخر� ،سواء من الناحية الفردية �أو اجلماعية.
كما تطرق فافر للحديث عن العبه مات�س هوميلز ،قائلاً « :لقد
�سجل ظهوره الأول مع دورمتوند يف البوند�سليجا لأول مرة منذ 3
�سنوات ،والأهم �أنه كان على قدر التوقعات».
وح�صد دورمتوند �أول  3نقاط يف م�شواره بالبوند�سليجا ،ليعتلي
مبكرا على غرميه بايرن ميونخ
�صدارة جدول الرتتيب ،ليتقدم
ً
بفارق نقطتني ،بعد تعادل الأخري مع هريتا برلني «.»2-2

سيميدو يعبر عن التزامه التام مع برشلونة
�أكد تقرير �صحفي �إ�سباين� ،أن الظهري الربتغايل
نيل�سون �سيميدو ي�ضع نف�سه حتت �إمرة بر�شلونة
يف امل��و���س��م احل��ايل.ووف��ق��ا ل�صحيفة «موندو
ديبورتيفو» ا لإ���س��ب��ان��ي��ة ،ف���إن �سيميدو ي�شعر
بالراحة يف بر�شلونة ،وال يريد الرحيل عن «كامب
نو» هذا ال�صيف.
ومع ذلك ف�إن الظهري الربتغايل ال ميانع �إذا قرر
بر�شلونة ا�ستغالله يف �صفقة تبادلية ،وحتدي ًد ا

لإعادة نيمار دا �سيلفا �إلى البار�سا.
ورغم ذلك ،يرى �سيميدو �أن بر�شلونة �أكرث قوة
من �سان جريمان ،و �أن املناف�سة يف الليغا
�أكرث قوة من الدوري الفرن�سي.وكان الالعب
مر�شحا للرحيل عن بر�شلونة هذا
الربتغايل
ً
ال�صيف �صوب �أتلتيكو مدريد �ضمن �صفقة
�أن��ط��وان ج��ري��زم��ان ،ولكن م�س�ؤويل
البار�سا رف�ضوا التخلي عن �سيميدو.

• مودريتش تعرض للطرد

• سيميدو

تعادل درامي بين فياريال وغرناطة
ح�سم التعادل الإي��ج��اب��ي بنتيجة
« »4-4اللقاء املثري والدرامي الذي
جمع ف��ي��اري��ال ب�ضيفه غرناطة،
ال�صاعد حديثا � ،ضمن �أولى جوالت
الدوري الإ�سباين «الليغا».
كما �أكمل �أو�سا�سونا مفاج�آت
ال�����ص��اع��دي��ن ب��ال��ف��وز خ��ارج
قواعده على ليجاني�س بهدف
دون رد.
وعلى ملعب «ال �سرياميكا»
ويف مباراة غريبة ،افتتح
املخ�رضم والقائد �سانتي
ك������ازورال ���س��ج��ل الأه�����داف
لفياريال يف الدقيقة  35من
ركلة جزاء ،لينتهي ال�شوط بهذه
النتيجة.
�إال �أن احلال اختلف متاما يف ال�شوط
الثاين ،حيث كانت البداية يف الدقيقة
 51مع �إدراك ال�ضيوف للتعادل بنف�س
الطريقة عن طريق فيدي فيكو.
مل تكد مت��ر دقيقتان حتى و�ضع
موي�سي�س جوميز فياريال يف املقدمة
جمددا.
ثم عاد غرناطة ملعادلة الكفة من
جديد يف الدقيقة  62بوا�سطة داروين
مات�شيز ،لريد النجم جريارد مورينو
�رسيعا بعد  3دقائق
بالهدف الثالث
لأ�صحاب الأر�ض.
ويف الدقيقة 73
�سجل النيجريي
����ص���ام���وي���ل
���ش��وك��وي��زي
الهدف الرابع
لفيا ر يا ل ،
ليظن اجلميع
�أن ال��ل��ق��اء
انتهى لأ�صحاب
الأر�ض.
�إال �أن الع��ب��ي
غرناطة كان لهم ر�أيا �آخر ،حيث
قل�صوا الفارق �أوال بوا�سطة روبرتو
�سولدادو يف الدقيقة  ،75قبل �أن
يقتن�صوا التعادل قبل  9دقائق من
• صراع قوي على الكرة في لقاء فياريال وغرناطة
نهاية ال��وق��ت الأ�صلي ع��ن طريق
�أنطونيو بويرتا�س.
يدين فريق مدينة بامبلونا بالف�ضل يف هذا
وبهذا يقت�سم الفريقان نقطة املباراة ،ليحتل االنت�صار الثمني لالعب الو�سط الأرجنتيني خوان
فياريال املركز ال�ساد�س م�ؤقتا ،بينما ي�أتي �إيزيكييل �أفيال �صاحب هدف النقاط الثالث يف
غرناطة خام�سا بنف�س الر�صيد انتظارا لنهاية الدقيقة .75
اجلولة كاملة.
وح�صد �أو�سا�سونا �أول  3نقاط له يف الليجا بعد
ويف مباراة �أخرى �أقيمت يف نف�س التوقيت� ،أكمل العودة من مو�سمني ق�ضاهما يف الدرجة الثانية،
�أو�سا�سونا م�سل�سل مفاج�آت ال�صاعدين بعد �أن ليحتل املركز الرابع ب�شكل م�ؤقت.
�أ�سقط ليجاني�س يف عقر داره بهدف نظيف على �أما ليجاني�س فظل بدون نقاط يف املرتبة الـ19
ملعب «بوتاركي».
وقبل الأخرية.

