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املكسيكي هرنانديز إلى »الريال«

انطالقة قوية 
لـ »روزونيري« مع 
إينزاغي.. وزالتان 
يدمر سانت اتيان

ساندرو ُيسعد »البارسا«..
وسوسييداد يجرح كبرياء »امللكي«

الليغا
ع���اد برش���لونة م���ن ملع���ب 

»املادريغال« اخلاص مبضيفه ڤياريال 
بفوزه الثاني على التوالي وجاء بصعوبة 
1-0، فيم���ا صدم غرميه ري���ال مدريد في 
معقل ريال سوسييداد الذي حول تخلفه 
امام النادي امللكي بثنائية نظيفة الى فوز 
كبير 4-2 في املرحلة الثانية من الدوري 

االسباني لكرة القدم.
وكان »البارسا« استهل مشواره مع مدربه 
اجلديد والعب وسطه السابق لويس انريكي 
بفوز سهل على التشيك 3-0، لكنه عانى 
أمام ڤياريال، الفائز مبباراته االولى على 
ليفانتي )2-0(، وانتظر حتى الدقيقة 82 
ليحسم النقاط الثالث والتصدر مجددا بفضل 
البديل الشاب ساندرو راميريز الصاعد هذا 

املوسم من الفريق الرديف.
وسيطر »البلوغرانا« على اللقاء وحصل 
على عدد من الفرص إال أنه اصطدم بتألق 
احلارس سيرخيو اسينخو واحلظ السيئ 
الذي عاند ميسي بعد ان ارتدت ركلته احلرة 
من احلارس والعارضة ف���ي الدقيقة 28، 
وواصل برشلونة هيمنته وحصل أيضا على 

بعض الفرص دون ان ينجح في 
ترجمتها، وجاء الفرج للنادي 
الكاتالوني في الدقيقة 82 عندما 
متكن راميريز من اراحة جمهور 
الش���باك،  الى  فريقه بالوصول 
مانحا فريقه نقطته السادسة ومؤكدا 
تفوق »البلوغرانا« على فريق »الغواصة 
الصفراء« الذي لم ي���ذق طعم الفوز على 
ضيفه للمواجهة احلادية عشرة على التوالي 

وحتديدا منذ مارس 2008.
وعلى ملع���ب »انويتا«، اعتقد جمهور 
ريال مدريد ان فريقه أمام رحلة روتينية 
أم���ام مضيفه ريال سوس���ييداد الذي لم 
ي���ذق طعم الفوز على الن���ادي امللكي بني 
جمهوره منذ 10 يناير 2004، وذلك بعدما 
تقدم رجال املدرب اإليطالي كارلو انشيلوتي 
بهدفني نظيفني في ظل غياب جنم الفريق 
البرتغالي كريس���تيانو رونالدو من اجل 
منحه فرصة التعاف���ي متاما من اصابته، 
ولكن صاحب األرض الذي خسر مباراته 
األولى للموس���م أمام الوافد اجلديد ايبار، 
انتفض بقوة ووضع »املرينغي« في موقف 
حرج أمام وس���ائل االعالم التي لن ترحم 
الذين  الدفاع املهزوز النشيلوتي ورجاله 

خسروا املواجهة بنتيجة 2-4.

الكالتشيو
استهل ميالن، موسمه بشكل 

قوي بعد ان حسم مواجهته مع 
ضيفه التسيو 3-1 على ملعب 

»سان سيرو« في املرحلة األولى من الدوري 
اإليطالي.

واستحق »الروزونيري« الذي يغيب عن 
الساحة القارية هذا املوسم بسبب اكتفائه 

باملركز الثامن املوسم املاضي مباشرة أمام 
التسيو، اخلروج فائزا منذ هذه املواجهة 

بقيادة مدربه اجلديد ومهاجمه السابق 
فيليبو اينزاغي اذ تقدم على فريق العاصمة 

بثالثية نظيفة بدأها الياباني كيسوكي 
هوندا في الدقيقة 7 بتسديدة من داخل 

املنطقة اثر متريرة من ستيفان الشعراوي، 
وانتظر »اللومباردي« الذي استعار االسباني 
فرناندو توريس من تشلسي لتعويض رحيل 

بالوتيللي، حتى الدقيقة 56 ليضيف الهدف 
الثاني عبر الغاني سولي علي مونتاري، 
قبل ان يعزز الوافد اجلديد من باريس 

سان جرمان الفرنسي جيرميي مينيز تقدم 
أصحاب األرض بهدف ثالث في الدقيقة 64 
من ركلة جزاء انتزعها بنفسه من الهولندي 

ستيفان دو فري، وقلص 
التسيو الذي يشرف عليه 
هذه املوسم ستيفانو بيولي، 

الفارق بهدية من املدافع اجلديد 
في ميالن البرازيلي اليكس الذي 

خدع حارسه االسباني دييغو لوبيز، 
القادم من ريال مدريد، في الدقيقة 67 من 
املباراة التي شهدت تألق األخير في الوقت 

بدل الضائع بصده ركلة جزاء للضيوف 
نفذها انتونيو كاندريفا.

وبدوره، انتظر نابولي حتى الدقيقة اخلامسة 
من الوقت بدل الضائع ليعود من ملعب 

جنوى بالنقاط الثالث بالفوز عليه بهدفني 
لالسباني خوسيه كاليخون )3( والوافد 

اجلديد الهولندي جوناثان دي غوزمان )95(، 
مقابل هدف للتشيلي مارويسيو بينيا )40(.

وانتهت املواجهة بني ممثلي إيطاليا في 
يوروبا ليغ تورينو وضيفه انتر ميالن 

بالتعادل 0-0 في مباراة اهدر خاللها صاحب 
األرض ركلة جزاء في الدقيقة 20 عبر 

األرجنتيني مارسيلة الروندو.
وواصل الهداف املخضرم انتونيو دي ناتالي 

هوايته وقاده فريقه اودينيزي للفوز على 
ضيفه امبولي الصاعد مجددا الى دوري 
األضواء 2-0 بتسجيله الهدفني )57 و62(.

ليغ 1
حقق باريس سان جرمان حامل اللقب 
فوزا كاسحا على ضيفه سانت اتيان رابع 
املوسم املاضي 5-0، فيما جنح باستيا 

في فرمل���ة مضيفه بوردو وحرمانه من 
الفوز الرابع على التوال���ي باجباره على التعادل معه 1-1 في 

املرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي.
على ملعب »ب���ارك دي برينس«، تألق الس���ويدي زالتان 
ابراهيموڤيتش وقاد فريق املدرب لوران بالن الى فوزه الثاني 
هذا املوسم، مقابل تعادلني في 4 مباريات، وذلك بتسجيله ثالثية 

رفع من خاللها رصيده الى 5 أهداف حتى اآلن.
وفي اللقاء الثاني، بدا باستيا الذي حقق في املرحلة السابقة 
أمام تولوز فوزه األول للموس���م اجلدي���د )1-0(، في طريقه 
للع���ودة بالنقاط الثالث من ملعب ب���وردو بعد ان تقدم على 
مضيفه حتى الدقيقة 78 بهدف سجله العاجي تالو منذ الدقيقة 
18 لكن االوروغوياني الش���اب دييغو روالن انقذ فريق املدرب 

ويلي سانيول وأدرك له التعادل.
وف���ي مباراة اخرى، واصل لي���ون عروضه املخيبة وتلقى 
هزميته الثالثة عل���ى التوالي واألولى له في الدوري أمام متز 
منذ 22 سبتمبر 2001، وذلك باخلسارة أمامه 1-2 في مباراة كان 
املتقدم فيها عبر الكس���ندر الكازيت )68( قبل ان تهتز شباكه 
بهدفني في الدقائق الثماني األخيرة عبر يني نغباكوتو )82 من 

ركلة جزاء( والڤنزويلي خوان مانويل فالكون )86(.

»األتلتي« يفوز بخدمات تشيرشي

أعلن أتلتيكو مدريد بطل الدوري اإلسباني 
ع���ن تعاقده مع الالعب اإليطالي أليس���يو 
تشيرشي من فريق تورينو اإليطالي دون 

الكشف عن املقابل املالي للصفقة.
ويوقع تشيرشي صاحب ال� 27 عاما على 
عقد مع أتلتيكو ملدة ثالثة أعوام بعد خضوعه 

للفحص الطبي.
وقال خوس���يه لويس بيريز كامينيرو 

مدير الكرة بنادي أتلتيكو: »إنها أنباء جيدة 
لنا جميعا، كان أحد أبرز أولوياتنا لتدعيم 
صفوف الفريق.. كان علينا أن نبذل جهدا 
كبيرا لضم هذا الالعب ولكننا نثق في أنه 
يستحق هذا ألنه سيكون العبا بارزا بالنسبة 
لنا، حيث س���يمنح الفريق السرعة والدقة 
واألهداف وسيمنحنا أيضا مزيدا من البدائل 

في خط الهجوم«.

الدولي اإليطالي تشيرشي ينتقل الى بطل الليغا

ڤان جينكل في »سان سيرو«

إنريكي: قاتلنا ببسالة

كاسياس: كلنا مذنبون

أعلنت قناة ميالن الرس���مية عن موافقة 
العب وسط تشلسي فان جينكل على االنتقال 
بشكل رس���مي إلى ميالن ملدة عام واحد على 
س���بيل االعارة مع خيار الشراء النهائي بعد 
انتهاء املوس���م. كما أكدت تواجد الالعب في 
»سان سيرو« إلجراء الفحص الطبي وبعدها 

سيوقع على عقود االنضمام.

وكان فان جينكل يطمح الى الدخول للتشكيلة 
األساسية للمدرب مورينو مع »البلوز«، ولكنه 
فش���ل في إثبات الذات، كم���ا أن اإلصابة كان 
لها الدور األكبر في ابتعاده عن املشاركة في 
التدريبات. وذك���رت القناة أيضا أن توريس 
وصل في وقت سابق مليالن على سبيل اإلعارة 

ملدة عامني، تنتهي في يونيو 2016.

أبدى مدرب برشلونة لويس انريكي سعادته الكبيرة 
عقب الفوز على مضيفه ڤياريال بهدف دون رد في 

اجلولة الثانية من الليغا اإلسبانية.
وصرح املدرب لوسائل اإلعالم قائال: لدي كل 
الرضا عن مستوى الفريق رغم قوة فريق اخلصم، 
فجميع الالعبني كان لديهم اإلصرار على الفوز 

حتى النهاية. وأضاف: سعيد بالالعبني الشاب سواء 
منير احلدادي أو ساندرو فالثنائي أثبت الذات واستحقا 
التواجد مع الفريق األول. وتابع: يجب تسليط الضوء 
على جميع الشباب ألنهم مستقبل البارسا في الفترة 
القادمة، مؤكدا انه سيمنح اجلميع الفرصة إلخراج 

أفضل ما لديهم.

ڤينغر ينتقد رجاله
عّبر املدرب أرسني فينغر عن واقعية نتيجة 
التعادل اإليجابي الت����ي انتهت بها مباراة فريقه 
أرسنال ضد مضيفه ليستر سيتي، مؤكدا أن فريقه 
ال يحتاج ملهاجم بقدر ما يفتقد لصناعة العملية 
الهجومية واإلبداع في خلق الفرص. وقال فينغر: 
»نحن لم نخلق ما يكفي من الفرص لتحقيق الفوز، 
في حني أن ليستر قاتلوا للخروج بنتيجة إيجابية، 
وهو ما حتقق لهم في النهاية«. وفي تعليقه على 
املطالبة بالتعاقد مع مهاجم صريح قال: نعمل على 
ذلك قبل إغالق الس����وق، ولكن احلل ال يكمن في 

شراء العب في كل مرة ال نحقق فيها الفوز.

انتقد قائد ريال مدريد إيكر 
كاسياس الصورة التي ظهر 
بها فريق����ه في املباراة ضد 
ريال سوسييداد على ملعب 

»أنويتا« وشهدت خسارة 
كبي����ر لبط����ل أوروبا 
بنتيجة 4-2، كاسياس 
لم يكن سعيدا بعد هذه 

الهزمية واشتكى من قلة 
التركيز في األهداف التي 

تلقتها شباك الفريق.
وقال كاس����ياس: »أوال 

أريد تهنئة ريال سوسييداد 
الذي قدم مباراة كبيرة، أن 
تتقدم عليه����م في أول 15 
دقيقة بهدفني هو شيء غير 
عادي وأكثر في ميدانهم«. 
وأضاف: »امللكي كان سلبيا 
في كل ش����يء، فظيع. مع 
نتيج����ة 0-2 ال ميكن أن 

تذهب من أيدينا املباراة بهذا 
الشكل، إنها ليست الطريقة 
واملسار الذي يجب أن نتبعه«. 
واعترف »القديس« بأن الريال 
يعاني من مشاكل في الكرات 
العرضية، وقال: يجب علينا 

وعيا في الكرات وضع املزيد من الشدة ونكون أكثر 
العرضية، ونحن جميعا مذنبون.

انتقل املهاجم الدولي املكس���يكي خافيير 
هرناندي���ز من مان يونايتد االجنليزي الى 
ريال مدريد االس���باني بط���ل اوروبا على 
سبيل االعارة، وذلك بحسب صحيفة »اس« 
االسبانية. ويبدو ان هرنانديز )26 عاما( 
الذي انضم لليونايت���د عام 2010، ال 

يدخل ضمن مخططات املدرب اجلديد الهولندي 
لويس فان غال الذي يفضل االعتماد على الثنائي 
واين روني والهولندي روبن فان بيرسي في 
املقدمة. أما في ريال، فسيؤمن هرنانديز املساندة 
الهجومية للفرنسي كرمي بنزمية الذي يعتبر 

رأس احلربة الوحيد في الفريق امللكي.

أعلن نادي باي���رن ميونيخ تعاقده 
مع الالعب الشاب سينان كورت قادما 
من بوروسيا مونشنغالدباخ ملدة أربعة 

مواسم.
ويلعب كورت في مركز اجلناح األيسر، 
ويعد من العناصر البارزة مبنتخب أملانيا 
حتت 19 عاما، وسيبدأ التدريب مع فريق 
املدرب الكاتالوني بيب غوارديوال بدءا 

من اليوم.
وأشارت وسائل اإلعالم األملانية الى أن 
البايرن قاتل من أجل التعاقد مع كورت 
منذ أشهر، مبينة أن قيمة الصفقة تتراوح 

بني 1.1 و2.5 مليون يورو.

كورت
وجه جديد واعد

الباڤاري يضم موهبة 
مونشنغالدباخ


