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أتلتيكو مدريد يحقق انتصاراً صعب ًا على خيتافي بهدف
�أفلت �أتلتيكو مدريد من فخ �ضيفه خيتايف ،بعدما تغلب عليه ب�شق الأنف�س
« ،»0/1حل�ساب اجلولة الأولى من الدوري الإ�سباين.
و�أحرز �ألفارو موراتا هدف �أتلتيكو الوحيد ،يف الدقيقة  23من �رضبة ر�أ�س
رائعة ،قبل �أن يهدر فر�صة تعزيز النتيجة مل�صلحة �أ�صحاب الأر�ض ،عقب
�إ�ضاعته ركلة جزاء يف الدقيقة .56
وات�سمت املباراة بالع�صبية على ح�ساب امل�ستوى الفني ،الأمر الذي دفع
حكم اللقاء �إلى طرد العب من كال الفريقني ،حيث �أ�شهر البطاقة احلمراء
لكل من خورخي مولينا ،العب خيتايف ،ورينان لودي ،العب �أتلتيكو ،يف
الدقيقتني  38و 42على الرتتيب.
و�شهدت الدقيقة  13الفر�صة الأولى لأ�صحاب الأر�ض ،عندما مرر موراتا كرة
بينية �إلى جواو فيلك�س داخل منطقة اجلزاء ،لكن الالعب الربتغايل ال�شاب
مل يلحق بها ،لت�صل �سهلة �إلى ديفيد �سوريا ،حار�س مرمى خيتايف.
وترجم �أتلتيكو �سيطرته على اللقاء ،بعدما افتتح موراتا الت�سجيل يف
الدقيقة  ،23حيث تابع متريرة عر�ضية متقنة من الناحية اليمنى ،عن
طريق تريبري ،لي�سدد �رضبة ر�أ�س على ي�سار حار�س خيتايف.
وات�سمت املباراة بالع�صبية خالل الدقائق الأخرية لل�شوط الأول ،حيث �شدد
خيتايف من هجماته بغية �إدراك هدف التعادل ،لكن دون جدوى.
وبد�أ ال�شوط الثاين با�ستحواذ متبادل على الكرة ،قبل �أن ت�شهد الدقيقة 55
ح�صول �أتلتيكو على ركلة جزاء ،مل�صلحة جنمه الربتغايل ال�شاب جواو
فيليك�س ،الذي انطلق بالكرة من الناحية اليمنى ،مراوغا �أكرث من مدافع
مبهارة فائقة ،قبل �أن يتعر�ض للإعاقة داخل منطقة جزاء خيتايف ،من
جانب برونو جونزالي�س مدافع ال�ضيوف.
ونفذ موراتا ركلة اجلزاء يف الدقيقة  ،56لكنه �أهدرها ،بعدما و�ضع الكرة
على ميني حار�س خيتايف ،الذي �أبعدها باقتدار �إلى ركلة ركنية مل ت�سفر
عن �شيء.
وانح�رص اللعب يف منت�صف امللعب ،دون �أدنى خطورة على املرميني ،و�إن
كان خيتايف الأكرث ا�ستحواذا ،م�ستغال تراجع العبي �أتلتيكو للدفاع.
وح�صل خيتايف على ركلة حرة مبا�رشة يف الدقيقة  ،81نفذها في�صل فجر،
لكن الكرة ا�صطدمت يف احلائط الب�رشي.
ووقفت العار�ضة حائال دون ت�سجيل الفريق ال�ضيف هدف التعادل ،يف
الدقيقة  ،86بعدما ت�صدت لقذيفة مدوية من خارج املنطقة ،عن طريق
�أنخيل رودريغيز.
و�أهدر فيتولو فر�صة م�ؤكدة لأتلتيكو يف الدقيقة  ،89حينما انطلق موراتا
بالكرة من منت�صف امللعب ،يف حرا�سة العبي خيتايف ،قبل �أن ميرر كرة
بينية لفيتولو ،الذي �سدد برعونة وهو على بعد خطوات قليلة للغاية من
املرمى ،ليت�صدى لها �سوريا.
و�أطلق بعدها حكم املباراة �صافرة النهاية ،معلنا فوز �أتلتيكو .0/1

• فرحة العبي أتلتيكو بالفوز الصعب

ريال مدريد يعود لالنتصارات
خارج ملعبه

سيميوني :استبدال فيليكس بسبب اإلصابة
ك�شف دييغو �سيميوين املدير
الفني لأتلتيكو مدريد� ،سبب تبديل
العبه الربتغايل جواو فيليك�س يف
الدقيقة  66من عمر مباراة الفريق،
�أم��ام خيتايف ،يف افتتاح الليغا
اول ،الأحد.
وقال �سيميوين يف م�ؤمتر �صحايف
عقب املباراة« :قررت ا�ستبدال جواو
فيليك�س بعد تعر�ضه ل�شد ع�ضلي،
لكنه يف حالة جيدة».
وك���ان �سيميوين ق��د دف��ع بجواو
فيليك�س يف الت�شكيلة الأ�سا�سية
للفريق مبباراة خيتايف التي انتهت
بفوز الأتلتي بهدف دون رد ،ولكنه
ا�ضطر لتبديله ليدفع مباركو�س
يورنتي بد ًال منه.
وان�ضم فيليك�س ل�صفوف الأتلتي
خ�لال �سوق االن��ت��ق��االت ال�صيفية
قادما من بنفيكا الربتغايل ،يف
ً
�صفقة قيا�سية بلغت قيمتها املالية
 126مليون يورو ،ك�أغلى �صفقة يف
تاريخ النادي املدريدي.
و�أحرز �ألفارو موراتا هدف �أتلتيكو
الوحيد يف الدقيقة  23من �رضبة
ر�أ�س رائعة.

• فرحة الريال بالفوز األخير

ا�ستهل ريال مدريد املو�سم اجلديد
بالليغا بدفن �إح�صائياته ال�سيئة
كزائر يف ملعب بااليدو�س ،حيث
�أح��رز الفوز يف البطولة املحلية
بعيدا عن �سانتياغو برنابيو لأول
مرة منذ  10مار�س املا�ضي.
وك��ان��ت امل��رة الأخ�ي�رة التي فاز
فيها امللكي بدوري الدرجة الأولى
الإ�سباين خارج �أر�ضه �أمام فريق بلد
الوليد « ،»4-1وكان هذا �آخر لقاء
للريال حتت قيادة املدرب ال�سابق

الأرجنتيني �سانتياغو �سوالري.
وع��ق��ب ع���ودة زي��ن ال��دي��ن زي��دان
للإدارة الفنية للمريينغي ،خا�ض
فريقه  5مباريات كزائر مل يحقق
خاللها �أي انت�صار.
ومني ال��ري��ال باخل�سارة الأول��ى
ُ
عقب ع���ودة زي���دان يف مي�ستايا
�أمام فالن�سيا « ،»1-2وتعادل يف
بوتاكي �أم��ام ليجاني�س «،»1-1
و�أمام خيتايف على ملعب «كول�سيوم
�ألفون�سو برييز» �سلبيا ،ثم خ�رس

• فيليكس خرج بسبب االصابة

�أم��ام رايو فاليكانو « ،»0-1و�أمت
�صورته ال�سيئة كزائر بالهزمية يف
�أنويتا �أمام ريال �سو�سييداد «.»1-3
وعقب � 5أ�شهر و� 7أي��ام من ذلك،
ويف �أول مباراة ر�سمية يف املو�سم
اجل��دي��د ،متكن زي���دان م��ن تغيري
امل�سار وعاد فريقه ،الذي خرج من
املو�سم املا�ضي بدون �أي �ألقاب،
ل��درب االنت�صارات خ��ارج �أر�ضه،
بالفوز على �سيلتا فيغو «»3-1
م�ساء ال�سبت.

موراتا حزين بسبب إهدار ركلة الجزاء
�أب��دى مهاجم �أتلتيكو مدريد� ،ألفارو موراتا،
حزنه بعد �إه��داره ركلة جزاء �أم��ام خيتايف،
ك��ان��ت لتح�سم ف��وز فريقه يف اجلولة
الأول���ى م��ن الليغا ،رغ��م انت�صار
الروخي بالنكو�س يف النهاية
بهدف نظيف من توقيع نف�س
الالعب.
و�رصح موراتا م�ساء اول
ام�����س« :لقد �أه��درت
ركلة جزاء وجعلت
ف��ري��ق��ي يرك�ض
�أكرث من الالزم.
بالت�أكيد لو

بيتيس يسقط أمام بلد الوليد بهدفين
اقتن�ص بلد الوليد  3نقاط ثمينة ،يف بداية
م�سريته باملو�سم اجلديد لليغا ،بعد �أن حقق
انت�صارا قاتال على م�ضيفه ريال بيتي�س «،»1-2
�ضمن اجلولة الأولى من امل�سابقة.
وعلى ملعب «بينيتو فيامارين» ،جاءت الأهداف
الثالثة يف �شوط املباراة الثاين ،بعدما لعب
الفريق الأندل�سي منقو�صا ،منذ الدقيقة الثامنة،
بطرد العبه جويل روبلي�س ببطاقة حمراء
مبا�رشة.وافتتح ال�ضيوف ب��اب الت�سجيل يف
الدقيقة  ،63عن طريق �سريجي جوارديوال.
لكن �أدرك العبو بيتي�س التعادل �رسيعا ،بعد 5
دقائق بتوقيع لورين مورون.

وعندما كانت املباراة تلفظ �أنفا�سها الأخرية،
اقتن�ص �أو�سكار بالنو النقاط الثالث لبلد
الوليد ،بالهدف الثاين «ق.»89
وبهذا ي�ستهل بلد الوليد م�سريته بانت�صار
ثمني ،بعدما كان على م�شارف الهبوط يف
املو�سم املنق�ضي ،قبل �أن يتدارك الأمر
يف الأمتار الأخرية.
وان�ضم بلد الوليد لكتيبة الفائزين يف
اجلولة االفتتاحية ،ليحتل املركز
ال��راب��ع ب��ف��ارق الأه���داف خلف ريال
مدريد و�إ�شبيلية وريال مايوركا ،على
الرتتيب.

زي روبيرتو يطالب كوتينيو
باستعادة مستواه المعروف

• كوتينيو

• سباق على الكرة في لقاء بيتيس وبلد الوليد

كنت �سجلتها لكان الو�ضع خمتلفا يف الدقائق
االخرية من اللقاء».
و�أبرز موراتا� ،أهمية �أن ي�ستهل الفريق املدريدي،
البطولة بانت�صار والظفر بالنقاط الثالث.
وقال« :هذه هي كرة القدم ،الأهم �أننا فزنا ،لأنه
كان من ال�رضوري الفوز �أمام فريق �صعب للغاية
مثل خيتايف».
و�أ�شاد موراتا بالأداء الذي قدمه زميله املهاجم
ال�صاعد جواو فيليك�س والذي غادر امللعب ب�سبب
م�شكالت ع�ضلية.
و�أ�ضاف موراتا�« :إنه العب ميتلك مهارة مده�شة
و�إذا ما وا�صل طريقه بهذا ال�شكل �سيكون من بني
الأف�ضل يف العامل ،نحن �سعداء بوجوده معنا».

ح��ث ال�برازي��ل��ي زي
روب��رت��و ،الع��ب بايرن
ميونخ الأ�سبق ،مواطنه فيليب
كوتينيو على ��ض�رورة ا�ستعادة
م�����س��ت��واه امل��ع��ه��ود م��ع الفريق
ال��ب��اف��اري ،وذل��ك بعد تراجعه
ب�����ش��دة خ�ل�ال ع���ام ون�����ص��ف مع
بر�شلونة.
وو�صل ال��دويل الربازيلي �إلى
ميونخ ،للخ�ضوع للفحو�صات
الطبية ،متهي ًدا لإمت��ام انتقاله
للنادي البافاري ،ال��ذي تو�صل
التفاق مع البار�شا على ا�ستعارته
ملدة مو�سم واحد.
وخالل مقابلة مع �صحيفة «كيكر»
الأمل���ان���ي���ة ،ق���ال زي روب��رت��و:
«بالن�سبة يل ،كوتينيو العب من
الطراز الرفيع ،لكنه يتحتم عليه
�إث��ب��ات ذل��ك با�ستعادة م�ستواه
ال�سابق يف ل��ي��ف��رب��ول ،و�أعتقد

�أن بايرن ينا�سبه للغاية يف الوقت
الراهن».
وعدد الدويل الربازيلي الأ�سبق مميزات
مواطنه ،حيث �أ�شار �إل��ى قدرته على
املراوغة وذكائه داخل �أر�ض امللعب ،ما
ميكنه من ا�ستخدام باقي الالعبني �أمام
املرمى مبعرفته لكيفية حتريرهم ،لكنه
طالبه بالعودة لزيادة معدله التهديفي
م��ن ج��دي��د .وب��رر زي روب��رت��و تراجع
م�ستوى كوتينيو مع بر�شلونة ،حيث قال:
«هذا عائد لكرثة م�شاركاته كبديل ،كما
�أنه مل يلعب يف �أغلب الأوقات يف مركزه
املف�ضل� ،سواء على اجلانب الأي�رس �أو
يف عمق امللعب ،ومع بايرن ب�إمكانه �أن
يجد ذلك ب�شكل �أف�ضل».
يذكر �أن بايرن ميونخ ميلك بند خيار
ال�رشاء يف عقد ا�ستعارة كوتينيو ،ما
يعني �إمكانية �ضمه نهائ ًيا بنهاية املو�سم
احلايل ،حال �إثبات الالعب جدارته داخل
ملعب �أليانز �أرينا.

