
اكت�سح بر�سلونة �سيفه �سيلتا فيجو بخما�سية 
نظيف��ة يف امُلب��اراة الت��ي ُلعب��ت اأر�سية ملعب 
الكام��ب نو حل�س��اب اجلولة ال�26 م��ن الدوري 
الإ�سباين، وهو ما اأعاد الفريق الكتلوين ل�سدارة 
الري��ال  مب��اراة  انتظ��ار  يف  موؤقًت��ا  ال��دوري 

املوؤجلة اأمام ال�سيلتا.
الفري��ق الكتل��وين ب��داأ املب��اراة مهاجًما وخلق 
�سيًل من الفر���ص على مرمى �سريخيو األفاريز، 
لتع��رف الدقيق��ة ال���24، افتت��اح الت�سجيل من 
ليوني��ل مي�س��ي ال��ذي ع��اد لُيتح��ف اجلماهري 
بلقطة فردية انطل��ق فيها من منت�سف امليدان 

ثم تلعب باأربعة لعبني من �سفوف ال�سيلتا.
وح��اول ال�سيلتا القيام بردة فع��ل بغية العودة 
يف النتيج��ة، لك��ن الرب�س��ا مل ي��اأب �س��وى اأن 
يوا�س��ل اإبداع��ه الهجوم��ي، فاأ�س��اف اله��دف 
الث��اين يف الدقيق��ة ال���41 ع��ن طري��ق نيم��ار 
جونيور ال��ذي ا�ستفاد من متري��رة بينية رائعة 
من مي�سي و�سعته وجًها اإىل وجه اأمام األفاريز، 
لريف��ع الكرة فوقه ب�سكل رائع جًدا، وهو ما قاد 
الرب�س��ا مل�ساعف��ة تقدمه واأنه��ى ال�سوط الأول 

بتفوق الرب�سا بهدفني نظيفني.
ومل تتوقف عجلة الرب�سا عن الدوران يف ال�سوط 
الثاين، اىل اأن و�سلت الدقيقة ال�57 حتى متكن 
اإيفان راكتيت�ص من اإ�سافة الهدف الثالث، الذي 
كان يف و�س��ع مثايل لإي��داع الكرة يف ال�سباك 
وحتويل التفوق لثلثية نظيفة، رغم اأن الإعادة 
اأظه��رت تواج��د اللع��ب الكروات��ي يف و�سعية 

ت�سلل.
اأم��ا بع��د ثلث��ة دقائ��ق، فق��د اأتيح��ت الفر�سة 
ل�ساموي��ل اأومتيت��ي من اأجل تدوي��ن ا�سمه يف 
قائم��ة الهدافني بع��د اأن ا�ستفاد من حترك رائع 
م��ن مي�سي ع��رب اجله��ة الُي�رسى، قب��ل اأن ميرر 
عر�سي��ة اأر�سي��ة مثالي��ة لعمق منطق��ة اجلزاء 
حّوله��ا املداف��ع الدويل الفرن�س��ي للمرمى دون 

م�ساكل كثرية.
مي�سي مل يكل اأو ميل من نرث �سحره على اأر�سية 
امللع��ب، فما بلغ��ت الدقيقة ال���63 حتى متكن 
م��ن اإ�سافة الهدف اخلام�ص بع��د اأن انطلق عرب 
الرواق الأمين، ثم اأطلق كرة على ميني �سريخيو 
األفاري��ز، لتتح��ول النتيج��ة خلما�سي��ة نظيف��ة 

انته��ى على اإثرها اللق��اء، وهذه النتيجة رفعت 
ر�سي��د بر�سلونة ل�60 نقط��ة يف �سدارة ترتيب 
ال��دوري الإ�سب��اين موؤقًتا، فيما جم��دت ر�سيد 

ال�سيلتا عند النقطة ال�35 يف املركز العا�رس.
وانتف���ص ريال مدري��د من تع��رثه الأخري اأمام 
ل���ص باملا���ص )3-3( بف��وز �ساح��ق )4-1( 

على م�ست�سيفه اإيبار وذلك يف املباراة املمتعة 
املقام��ة يف امللع��ب البل��دي "اإيب��ورا" حل�ساب 

اجلولة ال�25 من الدوري الإ�سباين.
وب��ادر ريال مدريد املعت��د على نظام املد نحو 
الهج��وم منذ الوهل��ة الأوىل، حني حترك ال�ساب 
املوه��وب "اأ�سين�سي��و" مبراوغ��ات متتالي��ة ثم 
قدم متريرة جانبي��ة، انق�ص عليها زميله كرمي 
لرتتد م��ن احلار���ص "يوي��ل" ويع��اود الت�سديد 
م�سكًن��ا الكرة ال�سباك ومفتتًحا النتيجة لفريقه، 
قب��ل ان ي�سجل الهدف الث��اين يف الدقيقة ال�25 
بعدما كان منفرًدا و�س��دد م�سجًل بكل اأريحية، 
ومل مت���ص �س��وى 4 دقائ��ق حت��ى زار خامي�ص 

رودريغز بنف�سه هذه املرة ال�سباك.
وح��اول اإيب��ار م��ع بداي��ة الف��رتة الثاني��ة اأن 
يقل���ص الف��ارق بالعتماد يف معظ��م الأحيان 
على العر�سي��ات والت�سديدات من على م�سارف 
منطقة اجل��زاء، لكن ب�سالة احلار���ص "نافا�ص" 
ويقظة دفاعه حرمتهم م��ن بلوغ مرادهم، قبل 
اأن يق�س��ي عليهم "اأ�سين�سيو" متاًما يف الدقيقة 
ال60، فه��ذا الأخ��ري ان�س��ل يف اجله��ة الي�رسى 

بتمري��رة ذكية م��ن بنزمية ثم ح��ول الكرة 
خلامي�ص الذي �سدد بقوة لرتتد الكرة من القائم 
وتعود لل�ساب الإ�سباين الذي مل يخطئ املرمى.

�سيط��رة اللو���ص بلنكو�ص وحتكمه��م يف اللقاء 
كان وا�سًحا متاًما، لكن اأ�سحاب الأر�ص كانوا 
يقومون هم الآخرين ببع�ص املناو�سات والتي 
متكن م��ن خللها يف الدقيق��ة ال72 اأن يحفظ 
م��اء وجهه، ف� "روبني بينيا" �سجل اأول اأهداف 
فريق��ه تفي التاري��خ اأمام الريال عل��ى اأر�سية 
ميدت��ان "اإيبوي��ا" بعدم��ا مترك��ز يف منطق��ة 
اجلزاء ب�س��كل ماكر ليباغ��ت "نات�سو" وينق�ص 
عل��ى اإح��دى العر�سي��ات القادم��ة م��ن اجله��ة 
اليمن��ى بت�سدي��دة مل ي��رتك فيها جم��اًل لكيلور 

ل�سدها.
وكان لتغي��ريات "زي��دان" وق��ع اإيجاب��ي على 
الفري��ق، فاإي�سكو وكوفا�سيت���ص اأعطيا انتعا�سة 
مهمة لهجوم الفريق و�ساهدنا حماولت كثرية 
ب�ست��ى الو�سائ��ل والطرق، لكن قل��ة الرتكيز يف 
اإنه��اء الهجمة مع ا�ستماتة الدفاع، جعل اللقاء 

ينتهي على وقع نف�ص النتيجة.
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اأب��دى بلي�ص ماتوي��دي، جنم باري�ص �سان جريم��ان الفرن�سي، 
ثقت��ه التام��ة يف تاأه��ل فريقه اإىل رب��ع نهائ��ي دوري اأبطال 
اأوروب��ا، قبل مواجهة بر�سلونة، باإي��اب دور ال�16، م�سرياً اإىل 
اأن فريقه �سيحاول ا�ستغ��لل اندفاع لعبي البار�سا لتعوي�ص 
الف��ارق. وحقق فريق العا�سمة الفرن�سية انت�ساًرا كبرًيا 
عل��ى الفري��ق الكتالوين، برباعي��ة نظيفة يف ذهاب 
ثم��ن النهائ��ي، خ��لل املب��اراة الت��ي جمعتهم��ا 
على ملع��ب "حديقة الأمراء" معق��ل الباري�سيني. 
وق��ال ماتوي��دي، يف ت�رسيح��ات نقلتها �سبكة 
"ESPN"، "ل�س��ت قلًق��ا م��ن مب��اراة الإياب 
عل��ى الإط��لق، نح��ن نوؤم��ن باأنف�سن��ا ولكن 
ا اح��رتام بر�سلونة؛ لأننا ندرك اأن  علينا اأي�سً
ه��ذا الفريق قادر على فع��ل اأ�سياء عظيمة". 
واأ�س��اف ال��دويل الفرن�س��ي: "لق��د اأظهرن��ا 
جودتن��ا يف مب��اراة الذه��اب، واإذا لعبن��ا 
بنف���ص امل�ستوى ميكننا تكرار هذا النوع من 

املباريات".
 وتاب��ع "الدقائق الأوىل �ستكون مهمة جًدا، لأن 
لعبي بر�سلونة �سي�سغطون مبكراً، رغبة منهم 
يف الت�سجي��ل باأ���رسع وقت ممك��ن، ومع ذلك 

فاإن هذا الأمر قد يكون جيدا لنا".
واأو�س��ح ماتويدي "�سغ��ط بر�سلونة �سيخلف 
الكثري من امل�ساحات، و�سنحتاج اإىل ا�ستغلل 
ذل��ك، يج��ب اأن نك��ون اأقوياء عل��ى امل�ستوى 
الذهن��ي والب��دين، �سنواج��ه بع���ص اللحظات 
ال�سعب��ة، لذل��ك يج��ب اأن نك��ون م�ستعدي��ن 

لذلك".
ب���3  "فزن��ا  عام��ًا  ال���29  �ساح��ب  واأمت 
مباري��ات يف اأ�سبوع واح��د، ونحن الآن على 

ا�ستعداد لهذا ال�سدام الكبري مع بر�سلونة".

برشلونة يستعيد الصدارة المؤقتة بخماسية وريال مدريد ينهض من تعثره برباعية ممتعة

البريميرليغ: ليفربول يتخطى آرسنال ويخرجه من المنطقة المؤهلة لدوري األبطال
يف قم��ة مباريات اجلولة ال�سابعة والع�رسين من الدوري 
الإجنلي��زي املمت��از، تغل��ب ليفرب��ول عل��ى اأر�سن��ال يف 
مرحل��ة الإي��اب بثلثة اه��داف لهدف على ملع��ب اأنفيلد 
رود مبدينة ليفربول يف مب��اراة �سهدت مفاجاأة بجلو�ص 
جنم جنوم ال�سي��وف األيك�سي�ص �سان�سيز على دكة البدلء 
يف �س��وط اللقاء الأول. وجاء ه��دف املباراة الأول مبكًرا 
يف الدقيق��ة التا�سع��ة، اإث��ر هجمة منظم��ة �رسيعة للغاية 
�سه��دت متري��رات خاطف��ة بداأت م��ن كوتينيو ال��ذي مرر 
براأ�سه الك��رة لآدم للنا يف اخللف، لري�سل متريرة بينية 
لليم��ني حيث �ساديو ماين، ال��ذي حول الكرة مبا�رسة اإىل 
عر�سي��ة اأر�سي��ة خاطف��ة مرت م��ن كوتيني��و لت�سل اإىل 

مواطن��ه الربازيل��ي فريمينيو عن��د القائم البعي��د، لي�سع 
جن��م هوفنه��امي الأ�سب��ق الك��رة يف �سق��ف املرم��ى بعد 
تروي�سه��ا بنج��اح م�سجًل هدف��ه ال�سخ�س��ي التا�سع يف 
الربمييريليج هذا املو�سم. و�ساعف فريق املدرب يورجن 
كلوب النتيجة قبل خم�ص دقائق من نهاية ال�سوط الأول، 
عق��ب هجم��ة ب��داأت من اجله��ة الُي���رسى بف�س��ل اخرتاق 
جيورجينو فينالدوم الذي مرر الكرة داخل منطقة اجلزاء 
ل�ساح��ب اله��دف الأول فريميني��و، ليحوله��ا ب��دوره اإىل 
اليمني حيث غري املراقب على الإطلق ماين والذي اأطلق 
قذيف��ة اأر�سية مرت عل��ى ميني بيرت ت�سيك الذي عجز عن 
فعل �سيء حيال القنبلة الكروية التي هزت �سباكه معلنة 

ع��ن الهدف ال�12 لل�سنغايل الدويل هذا املو�سم مع فريقه 
اجلدي��د. ومع بداي��ة ال�سوط الثاين، ا���رسك املدرب اأر�سني 
فينج��ر، جن��م الفريق اليك�سي���ص �سان�سيز، ليطل��ق العنان 
للمدفعجي��ة ملهاجم��ة مناط��ق الريدز بالق��وة ال�ساربة، 
وبع��د مرور 12 دقيق��ة جنح الفري��ق يف تقلي�ص الفارق 
به��دف �سنعه الت�سيل��ي بتمريرة بينية م��ن الي�سار لداين 
ويلبي��ك، والذي ا�ستغل �سوء تق��دم جويل ماتيب لي�رسب 
دفاع الفريق امل�سيف وينفرد ب�سيمون مينيوليه، مودعًا 
الك��رة من فوقه م��ن اجلهة الُي�رسى داخ��ل منطقة اجلزاء 
بنج��اح يف املرم��ى.  وبينم��ا �سع��ى اأر�سن��ال لتحقي��ق 
التع��ادل طيلة ال�س��وط الث��اين، اأطلق ليفرب��ول ر�سا�سة 

الرحم��ة عل��ى راأ�ص �سيف��ه بت�سجي��ل اله��دف الثالث يف 
الدقيق��ة الثانية من الوق��ت امل�ساف لل�سوط الثاين، حني 
انطلق البديل ديفوك اأوريجي، على الرواق الأمين واأر�سل 
عر�سي��ة لنجم و�سط ليفربول فينال��دوم الذي كان اأ�رسع 
م��ن مدافع��ي املدفعجي��ة وو�سل اإىل الك��رة يف منت�سف 
منطقة اجلزاء، م�سدًدا الكرة اأر�سية على ي�سار بيرت ت�سيك 
يف املرم��ى. به��ذه النتيجة يرتق��ي ليفرب��ول اإىل املركز 
الثالث موؤقًتا بر�سيد 52 نقطة، بالت�ساوي مع مان�س�سرت 
�سيت��ي وبفارق نقطة عن توتنهام �ساحب املركز الثاين، 
فيم��ا تراج��ع اأر�سنال - الذي ميلك مب��اراة موؤجلة - اإىل 

املركز اخلام�ص بر�سيد 50 نقطة.

نادال يبرر خسارته نهائي 
بطولة المكسيك للتنس

ميسي يثير الجدل باحتفاله أمام سيلتا فيجو

تشيلسي يعثر على خليفة تيري في إيطاليا

عاد جن��م بر�سلون��ة »ليونيل مي�س��ي« ليب�سم 
عل��ى ُمب��اراة كب��رية ج��داً وُي�سع��ل ُمدرجات 
الكامب نو باأداٍء ق��اد فريقه للفوز على �سيلتا 
فيجو بخم�س��ة اأهداف نظيفة، وهو الفوز الذي 
اأع��اد الفريق الكتلوين ل�سدارة الدوري بر�سيد 
60 نقط��ة، يف انتظ��ار موؤج��ل الري��ال اأمام 

ال�سيلتا.
لكن امُلباراة عرفت اأي�سًا حادثة �سُتثري الكثري 
م��ن اجلدل، اإذ اأن الربغوث احتفل بطريقة غري 
معه��ودة عليه بع��د اله��دف الأول الرائع الذي 
�سجل��ه، والذي اأُّول بط��رق خمتلفة يف و�سائل 
الإعلم دون معرفة املق�سد منه ب�سكل وا�سح. 

ففي الدقيقة ال�24، انطلق مي�سي من منت�سف 
املي��دان، راوغ اأربعة م��ن لعبي �سيلتا فيجو، 
ث��م �سدد كرة ي�سارية من على م�سارف منطقة 
�سكنت �سباك �سريخي��و األفاريز، ليتقدم فريقه 
يف النتيجة و�سط فرحة عارمة يف الكامب نو.
احتفال مي�س��ي كان يف بداية الأمر اعتياديًا، 
وذل��ك بع��د اأن رف��ع ذراعي��ه لل�سم��اء مهدًي��ا 
اله��دف لروح جدته كما يفعل يف العادة، قبل 
اأن ينظ��ر اإىل جهة معينة من اجلماهري ويقوم 
بحرك��ة الهات��ف مطالًبا اأح��ًدا بالت�سال به، 
وهو م��ا اأثار تكهن��ات كثرية بع�سه��ا يتوقع 
اأن يكون اللعب يبع��ث ر�سالة لبارتوميو من 

اأجل ب��داأ مفاو�سات جتديد عقده 
ب�سكل ر�سمي. لكن وح�سب اآ�ص، 
فاإن مي�سي كان ُي�سري اإىل ابن 
اأخيه املتواجد يف املدرجات 
واأه��دى  املب��اراة،  خ��لل 

اله��دف له لأن��ه ات�سل 
به مرات عديدة بعد 
دون  الي��وم  ظه��ر 
اأن يتمك��ن من الرد 

عليه لتواجده 
مع الفريق
 الكتلوين.

الدوري اإلنكليزي الممتاز

الدوري اإلسباني الدرجة األولى
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ن��ادي  م��درب  كونت��ي،  اأنطوني��و  ي�سته��دف 
ت�سيل�س��ي الإجنلي��زي، التعاق��د م��ع ال�سنغايل 
ناب��ويل  ن��ادي  مداف��ع  كوليب��ايل،  كالي��دو 
الإيط��ايل، خلل ال�سيف املقب��ل، ليحل بديًل 
للإجنلي��زي ج��ون ت��ريي. وح��اول ت�سيل�س��ي 
�س��م كوليب��ايل، ال�سيف املا�س��ي، ولكن هذه 
اخلط��وة مل تتحق��ق. وم��ن املحتم��ل اأن تكلف 
�سفق��ة انتق��ال كوليب��ايل للربمييريلي��ج، م��ا 
يقرب من 60 مليون جنيه اإ�سرتليني. ويراقب 
كونت��ي، مداف��ع ناب��ويل، بعدم��ا اأظه��ر جودة 
و�رسع��ة رائع��ة خ��لل املباري��ات، يف الوقت 
ال��ذي ينته��ي عق��د قائ��د البل��وز ج��ون تريي 
بنهاية املو�سم احلايل، ومن املتوقع اأن يكون 
ذل��ك نهاي��ة م�سريت��ه يف �ستامف��ورد بري��دج. 

وميل��ك كوليبايل عقًدا مع نابويل ي�ستمر حتى 
�سي��ف 2021، بعدما وق��ع على عقود جديدة 
يف �سبتم��رب/ اأيلول املا�س��ي. ويعتمد املدرب 
كونتي، منذ بداية املو�سم احلايل، يف خياراته 
لدف��اع البل��وز، عل��ى كل م��ن ج��اري كاهيل، 
وخ��رج  اأزبيليكويت��ا،  و�سي��زار  لوي��ز،  ديفي��د 
ت��ريي من ح�سابات��ه متاًما. وت�سته��دف اإدارة 
البل��وز العدي��د م��ن املدافع��ني الذي��ن يلعبون 
يف الكالت�سي��و اليط��ايل، وابرزه��م ليوناردو 
بونوت�سي جنم دف��اع اليوفنتو�ص، وكو�ستا�ص 
مانول�ص وانتونيو روديغر جنمي دفاع نادي 

روما.
وقد تك��ون فر�سية كوليبايل هي القرب كون 
ادارة فري��ق ناب��ويل لن متان��ع برحيله مقابل 

م��ايل  �سخ��م مبل��غ 
���ص  عر يلب��ي و
ت  ح��ا ء طمو بنا ا
 ، ب جلن��و ا
وكذلك تبقى 
�سي��ة  فر

ين  مل��ا ل ا
روديغر  انتونيو 

قائم��ة  روم��ا،  دف��اع  جن��م 
نظرا���ص لرغبة الخري برتك 
الهتاف��ات  نتيج��ة  ايطالي��ا 
العن�رسية الت��ي تعر�ص لها 
يف مباراة لت�سيو الخري يف 

كاأ�ص ايطاليا.

قال الإ�سباين رافائيل نادال، الذي خ�رس نهائي بطولة 
املك�سي��ك املفتوحة للتن���ص، يف مدينة اأكابولكو على 
ي��د الأمريك��ي �سام كوي��ري اإن الأخ��ري "كان اأف�سل 
وقدم اأداء �سبه مثايل". وفاز كويري امل�سنف ال�40 
عامليا على نادال املر�سح الثاين للقب بنتيجة 
و34  �ساع��ة  يف   )7-3( و7-6   6-3
دقيق��ة، ليحرمه م��ن الفوز بلقب��ه الثالث 
يف البطول��ة التي توج بها عامي 2005 
و2013. ويف ت�رسيحات عقب مباراة، 
ق��ال ن��ادال "مل يحدث �س��يء، كويري 
كان اأف�س��ل والريا�س��ة ب�سيط��ة يفوز 
م��ن يلعب اأف�س��ل، هو ق��دم اأداء عاليًا 
يف اللع��ب واأداوؤه كان �سب��ه مثايل واأنا 
لعبت حت��ت كثري من ال�سغط ط��وال الوقت 
ب�سبب اإر�ساله و�رسباته الرائعة والقوية". 
وتقب��ل ن��ادال اأن الأمريك��ي "ت��رك القليل 
م��ن الفر�ص خلل املب��اراة"، م�سدداً على 
اأن��ه "لع��ب جيدا ج��دا".  واأو�س��ح الإ�سباين 
اأن��ه "ي�ساف��ر اإىل انديان ويل��ز )كاليفورنيا( 
لي�سارك يف اأوىل بطولت الأ�ساتذة ذات الألف 
نقطة باملو�سم". ويعد هذا ثاين نهائي يخ�رسه 
ن��ادال ه��ذا املو�سم عق��ب هزميت��ه يف نهائي 
اأ�سرتالي��ا املفتوحة على يد ال�سوي�رسي روجيه 
فيدرير. وتعترب هذه املرة الأوىل التي يتغلب فيها 
كويري على نادال، بعدما ح�سم اللعب الإ�سباين 
املواجهات الأربع التي جمعتهما من قبل 
ل�ساحله. وكان نادال، ي�سعى لتحقيق 
اللقب 70 يف م�سريته، لكن بعد تاأهله 
للنهائي بدون اأن يفقد اأي جمموعة مل 
يكن عند ن��ادال اأي رد ل�رسبات اللعب 

الأمريكي، الذي �سدد 19 اإر�سال �ساحقا.

ماتويدي يثق في قدرة باريس 
على تخطي برشلونة


