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غرناطة يفجر مفأجاة
ويهزم برشلونة بثنائية
فجر غرناطة ،مفاج�أة من العيار الثقيل ،حمق ًقا االنت�صار بنتيجة «»0-2
على �ضيفه بر�شلونة � ،ضمن مناف�سات اجلولة اخلام�سة من الدوري الإ�سباين
«الليغا» ،يف معقله «نويفو لو�س كارميني�س».و�سجل هديف غرناطة رامون
عزيز يف الدقيقة  ،2و�ألفارو فاديو من ركلة جزاء يف الدقيقة .66
وبهذا االنت�صار يرفع غرناطة ر�صيده �إلى  10نقاط يف �صدارة ترتيب الليغا
ب�شكل م�ؤقت ،بينما جتمد ر�صيد بر�شلونة عند  7نقاط ،وهي الهزمية الثانية
حلامل اللقب هذا املو�سم حتى الآن.
بد�أ �أ�صحاب الأر�ض املباراة ،بت�سجيل هدف ُمبكر يف الدقيقة  ،2حيث ا�ستغلوا
فادحا من املدافع كليمونت لينغليت ،وجنح رامون عزيز يف هز �شباك
خط�أ
ً
تري �شتيغن ،بالر�أ�س م�ستغلاً عر�ضية زميله �أنطونيو بويرتا�س.وحاول لوي�س
�سواريز مهاجم بر�شلونة العودة ،حيث ا�ستلم عر�ضية من زميله كارلي�س
برييز ،لكن دفاع غرناطة كان يف املوعد ،و�شتت الكرة يف الدقيقة .5
وا�ستمرت حماوالت �سواريز ،الذي قام بتنفيذ ركلة حرة على حدود املنطقة،
لكنها ا�صطدمت بزميله �إيفان راكيتيت�ش ،يف الدقيقة .20
ووا�صل بر�شلونة حماوالته ال�ضعيفة يف الهجوم من �أجل ُمعادلة النتيجة ،لكن
دون �أي تهديد خطري على مرمى غرناطة.
وكاد �أنطونيو بويرتا�س العب غرناطة� ،أن ُي�ضاعف النتيجة لفريقه بت�سديدة
قوية مرت �أعلى مرمى تري �شتيجن يف الدقيقة .36
وانتهى ال�شوط الأول بتقدم غرناطة بهدف نظيف ،وب��دون �أي ت�سديدة من
بر�شلونة على مرمى �أ�صحاب الأر�ض ،بعد �أداء مخُ يب.
ومع بداية ال�شوط الثاين ،قرر �إرن�ستو فالفريدي الدفع مبي�سي و�أن�سو فاتي
اً
بدل من جونيور فريبو وكارلي�س برييز من �أجل قلب النتيجة.
وتغريت طريقة لعب بر�شلونة من «� »3-3-4إلى « ،»1-3-2-4حيث �أ�صبح
غريزمان على الطرف الأمين ،وفاتي على الي�سار ومي�سي ك�صانع �ألعاب خلف
املهاجم ال�رصيح �سواريز.
وحتول �سريجي روبريتو من خط الو�سط �إلى الظهري الأمين ،وحتول نيل�سون
�سيميدو �إلى الظهري الأي�رس� ،أ�صبح ثنائي الو�سط فيدال ودي يونغ.
وكاد احلار�س تري �شتيجن العب بر�شلونة� ،أن ي�سقط يف خط�أ فادح �أثناء ت�صديه
�رسيعا قبل �أن
لإحدى الكرات ،حيث �أفلتت الكرة من بني يديه ،لكنه �أم�سك بها
ً
تتخطى خط املرمى يف الدقيقة .52و�أنع�ش البديل �أن�سو فاتي اخلط الهجومي
لرب�شلونة ،بف�ضل انطالقاته على اجلبهة الي�رسى ،لكن التمركز الدفاعي اجليد
وتغطية العبي غرناطة �أف�سدت حماوالته.
ويف �إحدى حماوالت غرناطة ،مل�ست الكرة يد الت�شيلي �أرتورو فيدال العب
خط و�سط بر�شلونة يف منطقة اجلزاء ،ليعرت�ض �أ�صحاب الأر�ض ،ويلج�أ حكم
املباراة لتقنية الفيديو «فار» ،ويحت�سب ركلة جزاء.
ونفذ البديل �ألفارو فاديلو ركلة اجلزاء لغرناطة بنجاح ،و�ضاعف النتيجة
لي�صعب الأمور على البلوغرانا.
لفريقه يف الدقيقة  66من املبارةُ ،
وت�ألق احلار�س روي �سيلفا العب غرناطة ،يف الت�صدي لت�سديد �أر�ضية قوية من
الأرجنتيني ليونيل مي�سي العب وقائد بر�شلونة ،يف الدقيقة .82
ليحقق غرناطة
وف�شل العبو بر�شلونة يف تقلي�ص الفارق حتى �صافرة النهايةُ ،
انت�صارا ثمي ًنا ج ًدا ،على حامل لقب الليغا.
ً

• دفاع غرناطة يحاصر ميسي

فالفيردي :ال توجد أعذار

أتلتيكو مدريد يسقط في فخ التعادل
أمام سيلتا فيغو

 ...وأتحمل مسؤولية الخسارة
ق��ال �إرن�����س��ت��و ف��ال��ف�يردي ،امل��دي��ر الفني
لرب�شلونة ،عقب خ�سارة فريقه ال�سبت
�أم��ام غرناطة « »2-0يف اجلولة اخلام�سة
لليغا� ،إنه ي�شعر ب�أنه يتحمل م�س�ؤولية هذه
اخل�سارة ،م�ؤك ًدا يف الوقت ذاته �أن الالعبني
هم «من يخطئوا وي�صيبوا».
وقال فالفريدي يف ت�رصيحات عقب اللقاء
ال��ذي �أقيم على ملعب «لو�س كارميني�س»:
«بالطبع يقلقني ما ح��دث ،لأننا مل نحقق
نتائج جيدة منذ بداية املو�سم خارج ملعبنا.
عندما يحدث ه��ذا الأم���ر يف  4مباريات،
فالأمر �أ�صبح ظاهرة ت�ستدعي القلق .مل نكن
جيدين ،مثلما نكون على النقي�ض متاما على
ملعبنا».
وت��اب��ع امل����درب ال��ب��ا���س��ك��ي ت�رصيحاته:
«ا�ستحوذنا على الكرة ولكننا مل نقدم مباراة
جيدة ،ومل نرتجم هذه ال�سيطرة ،واملناف�س
�أ�صاب مرمانا يف �أول هجمة علينا� .سنحت لنا
بع�ض الفر�ص للعودة يف اللقاء ،ولكن هذا
مل يحدث».
و�أردف« :دائ� ً�م��ا �أن��ت امل�سئول كمدرب عما
يحدث .الالعبون هم من يرتجمون العمل داخل

امللعب ،هم من يخطئون وي�صيبون ،ولكني
�أ�شعر ب�أنني امل�س�ؤول عما حدث الليلة .الفوز
واخل�سارة ممكنان ،وعندما تفوز يجب �أن
يكون عن جدارة ،واليوم مل ن�ستحق الفوز».
وق��ال فالفريدي �إن العبي غرناطة لعبوا
ريا»
بـ«كثافة وقوة» ،وهو ما �سبب «�
إزعاجا كب ً
ً
ريا يف ظهور
كب
جزءا
ريا �إلى �أن
ً
ً
للرب�شا ،م�ش ً
الفريق الكتالوين بهذا امل�ستوى« ،يعود �إلى
م�ستوى غرناطة ُ
املبهر»
و�أب���دى م��درب بر�شلونة ،انزعاجه خالل
ت�رصيحات نقلتها �صحيفة «ماركا» الإ�سبانية،
قائلاً « :نحن مل نكن جيدين ،وال نظهر ب�شكل
جيد يف املباريات خارج ملعبنا ،ونُ �سيطر
على الكرة لكننا ال ن�ستغل الفر�ص لت�سجيل
الأهداف ،ومل يكن لدينا خيارات للعودة يف
النتيجة».
واختتم�« :أكرث فريق ا�ستقباال للأهداف
يف الليغا؟ ه��ذه لي�ست �إح�صائية
جيدة بالن�سبة لنا ،وال تنا�سب ما
قمنا به يف ال�سنوات الأخرية ،ويف
النهاية نحن ال نظهر ب�شكل جيد
خارج ملعبنا».

سواريز :الخسارة تدعو
إلى القلق الشديد
�أع��رب لوي�س �سواريز مهاجم
بر�شلونة ،عن ا�ستيائه من
الهزمية �ضد غرناطة بثنائية
نظيفة ،م�ساء اول ام�س � ،ضمن
مناف�سات اجلولة اخلام�سة من
عمر الليغا.
وقال �سواريز خالل ت�رصيحات
نقلتها �صحيفة م��ارك��ا« :هي
هزمية تُ ثري القلق والأمل ،يجب
�أن ننظر للعديد من الأ�شياء
ب�شكل جيد ،و�أن نوجه النقد
الذاتي للتح�سن والتطور».
و�أ���ض��اف« :مع ا�ستقبال هدف
يف الدقائق الأولى ،كان الأمر
�صع ًبا علينا ،مل نظهر ب�شكل
جيد».
وع��ن ع��دم حتقيق ال��ف��وز يف
 3م��ب��اري��ات خ��ارج الأر����ض،
�أجاب« :لي�س من ال�رضوري
خلط ما حدث بالعام
املا�ضي».
ون��وه« :يجب �أن
ُنحلل املباريات
خارج ملعبنا،
وب��ال��ت ��أك��ي��د
هناك قلق من

• جانب من مباراة اتلتيكو مدريد أمام سيلتا فيغو

ف�شل �أتلتيكو مدريد ،يف حتقيق الفوز
للمباراة الثانية على التوايل يف الدوري
الإ�سباين لكرة القدم ،و�أه��در فر�صة ذهبية
ال�ستعادة ال�صدارة ب�سقوطه يف فخ التعادل
ال�سلبي مع �ضيفه �سيلتا فيغو ،يف اجلولة
اخلام�سة من امل�سابقة.
وف��از فياريال على بلد الوليد « »0-2يف مباراة
�أخرى بنف�س املرحلة التي �شهدت اليوم � ً
أي�ضا تعادل
ليفانتي مع �إيبار �سلبيا.
وتلقى �أتلتيكو لطمة جديدة حيث ف�شل
يف حتقيق الفوز للمباراة الثانية يف
الدوري والثالثة على التوايل يف
خمتلف البطوالت� ،إذ خ�رس �أمام
ري��ال �سو�سييداد ،بنتيجة
« »0-2يف اجلولة املا�ضية
من الدوري الإ�سباين.

غياب الفاعلية على حماوالتنا
يف الهجوم».
واخ��ت��ت��م« :الليغا يف خطر؟
لي�س من ال�رضوري ت�أكيد ذلك
الآن ،لكن هذه املباريات هي
التي متنحك لقب الليغا خالل
املو�سم ،يجب �أن نكون �أكرث
قوة حل�صد اللقب ،يجب علينا
�أن ننتقد �أنف�سنا».

• سواريز

ثم �سقط الروخيبالنكو�س يف فخ التعادل « ،»2-2مع
�ضيفه يوفنتو�س الإيطايل ،يوم الأربعاء املا�ضي،
يف دور املجموعات من دوري �أبطال �أوروبا.
ورغم التعادل اليوم ،رفع �أتلتيكو ر�صيده �إلى 10
نقاط ليزاحم �أ�شبيلية يف ال�صدارة م�ؤقتًا ،فيما
رفع �سيلتا فيغو ر�صيده �إلى  5نقاط وتقدم للمركز
الـ.14
وخيم التعادل ال�سلبي على اللقاء ال��ذي جمع
ب�ين ليفانتي و�ضيفه �إي��ب��ار ،ال�سبت� ،ضمن
مواجهات اجلولة اخلام�سة بدوري الدرجة الأولى
ا لإ�سباين.
وتعد هذه اجلولة الثانية على التوايل التي يف�شل
فيها ليفانتي يف اخلروج بالنقاط الثالث بعد �أن
خ�رس يف اجلولة املا�ضية �أمام ريال مدريد «.»3-2
وارتفع ر�صيد ليفانتي �إلى  7نقاط ،فيما �أ�صبح
ر�صيد �إيبار نقطتني يف جدول ترتيب الليغا.

والد فاتي ينصحه

باللعب في البرتغال

• انسو فاتي

�أ�صبح �أن�سو فاتي ،العب بر�شلونة
ال�شاب ،م�ؤهلاً الآن للعب مع منتخب
�إ�سبانيا ،بعد ح�صوله على اجلن�سية
الإ�سبانية ،لكن والده يف�ضل �أن يلعب ب�ألوان
عاما» يف غينيا بي�ساو،
الربتغال.وولد فاتي «ً 16
ُ
لكنه عا�ش يف �إ�سبانيا لفرتة طويلة من الزمن ،وبات
قري ًبا من متثيل منتخب ال�شباب حتت  17عاما ،يف
الربازيل خالل �شهر �أكتوبر �أول املقبل.
وقال بوري فاتي ،والد �أن�سو� ،إنه ي�أمل �أن ميثل
ابنه منتخب الربتغال اً
بدل من �إ�سبانيا.
وقال بوري ل�صحيفة «�أب��وال» الربتغالية:
«ك���ان حلمي �أن �أرى اب��ن��ي يلعب مع
الربتغال ،و�أعتقد �أن ه��ذا ك��ان حلمه
� ً
أي�ضا ،لكن الأمر �صعب الآن».

و�أ�ضاف« :منذ فرتة ،حتدثت مع م�س�ؤول من االحتاد
الربتغايل ،كانت حمادثة �إيجابية ،واتفقنا على
التحدث يف اليوم التايل ،لكنه مل يت�صل بي».
وتابع والد فاتي« :مع هذه املباريات التي لعبها مع
بر�شلونة ،ازداد ال�ضغط من �إ�سبانيا بقوة ،وات�صل بي
رئي�س االحتاد الإ�سباين مبا�رشة».
و�رصح والد فاتي �أنه ال ي�شعر ب�صعوبة �إقناع �أن�سو
باللعب مع الربتغال ،لأنه يحب البالد.
و�أو���ض��ح�« :إن��ه ي�شعر بالربتغالية ،وكذلك جنله،
و�سيكون من ال�سهل عليه اللعب مع الربتغال� ،أومارو
�إمبالو العب بنفيكا ،قادر على �إقناعه� ،إنه �صديق
عظيم ،ويتحدث كل يوم مع �أن�سو».
�رارا
و�أمت ب��وري« :ك��ل �شيء يف يد �أن�سو� ،سيتخذ ق� ً
قري ًبا».

