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جنم »الكالسيكو« الـ 159 السويدي زالتان ابراهيموڤيتش يسكن الكرة على صدره مبضايقة من العب ريال مدريد شافي ألونسو            )رويترز(

ذكرت وكالة األنباء اإليطالية »أنسا« أن مشجع نادي إنتر ميالن 
اإليطالي الذي سقط من مدرجات الستاد خالل مباراة في الدوري 
احمللي يرقد حاليا بوحدة العناية املركزة في أحد مستش���فيات 
مدينة ميالنو. وتعرض املشجع )36 عاما( إلصابة بالغة في الرأس 
بعد س���قوطه من املدرج العلوي في ستاد »جوزيبي مياتزا« في 
ميالن���و خالل مباراة إنتر مع فيورنتينا، كما تس���بب في إصابة 

مشجع آخر كان يقف في املدرج السفلي.

قال رئيس رابطة الالعبني االيطاليني امس ان مباراة في دوري الدرجة االولى االيطالي 
لكرة القدم بني يوڤنتوس وانترميالن س����تقام يوم السبت املقبل يجب ايقافها اذا رددت 
جماهير هتافات عنصرية. وعوقب يوڤنتوس بلعب مباراة بدون جمهور املوسم املاضي 
بعد ان رددت جماهيره هتافات عنصرية ضد ماريو بالوتيلي مهاجم انتر لكن مشجعيه 
رددت هتافات عنصرية ضد الالعب أسود البشرة االيطالي اجلنسية في مباريات اخرى. 
وقال س����يرجيو كامبانا رئيس رابطة الالعبني للصحافيني »من الصعب دائما ان توقف 

مباراة لكن اذا أردنا محاربة هذا الشر ال يجب ان نخشى القيام بذلك«.

مطالبة إيطالية بإيقاف المباريات بسبب العنصريةمشجع إلنتر يدخل في غيبوبة 

مدرب ريال مدريد مانويل بيلليغريني فشل في احلفاظ على الصدارة                  )أ.پ( مدرب برشلونة جوسيب غوارديوال يوجه الالعبني خالل املباراة                  )أ.پ(

إبراهيموڤيتش: رائع تسجيلي الهدف

ڤالدانو: الهزيمة عالمة لتطور »الملكي«

بيلليغريني خائب من النتيجة

غوارديوال: كنا مرشحين للفوز

قال جنم برشلونة السويدي زالتان إبراهيموڤيتش »انني سعيد حقا، 
تسجيل هذا الهدف كان أمرا رائعا بالنسبة لي«. من جهته، أوضح حارس 
ريال مدريد إيكر كاسياس »التعادل كان سيصبح نتيجة عادلة، بالنظر إلى 
الفرص التي سنحت لنا«. وتألق كاسياس في صد كرة النجم األرجنتيني 

ليونيل ميسي وجنح في عدم دخول هدف ثان قاتل في املباراة.

قال خورخي ڤالدانو املدير العام لريال مدريد إن هزمية فريقه بصعوبة 
1 � 0 خارج ملعبه أمام برشلونة يعبر عن خطوة واسعة لألمام في عملية 
تطوير النادي. وقال ڤالدانو في تصريحات تلفزيونية »كانت مباراة قوية 
ومثيرة بني فريقني يتحليان بالطموح«. وأضاف »كنا نستحق املزيد من 
احلظ لكن الفريق أظهر نضجا رائعا في ملعب من الصعب اللعب عليه«. 
ومضى ڤالدانو يقول »نحن سعداء بالطريقة التي يتصرف بها الالعبون. 
لقد بذلوا جهدا كبي����را وقدموا أداء جيدا«. وتابع »هذه املباراة يجب أن 
تخفف من وطأة االنتقادات املوجهة إلينا ألنها تثبت أن الفريق يتطور 

وأننا منتلك العبني قادرين على املنافسة في هذا املستوى«.

بدوره، لم تنتاب مدرب ريال مدريد مانويل بيلليغريني نفس املشاعر 
اإليجابية وأبدى خيبة أمله ألن فريقه سمح لبرشلونة بالتسجيل كما 
فسر ملاذا استبدل أخطر العبيه وهو رونالدو في منتصف الشوط الثاني. 
وق����ال بيلليغريني »بعد إصابة رونالدو في الكاحل لم يكن الئقا للعب 

أكثر من ساعة واحدة. لم يكن من احلكمة أن يلعب أكثر من ذلك«.

من جهته، قال مدرب برشلونة جوسيب غوارديوال »من الصعب 
دائم���ا مواجهة ريال مدريد واألكثر صعوبة هو أننا كنا مرش���حني 
للفوز«. وأضاف »ريال مدريد قدم مباراة رائعة لكننا لم نفقد هدوءنا. 
لم نلعب بش���كل جيد في الشوط األول. لكن املشجعني يستمتعون 
أيضا عندما نحقق الفوز بهذه الطريقة ونظهر ش���خصية قوية في 

امللعب ونتحلى بالتصميم«.

قنبلة »السلطان« إبراهيموڤيتش تدوّي في مدريد
االخير تعملق وانقذ النادي امللكي 
الذي لعب بعشرة العبني في الدقيقة 
االخيرة بعد طرد الفرنسي السانا 
ديارا حلصوله على انذار ثان بعد 

خطأ على تشافي هرنانديز.
وعاد ديبورتيڤو ال كورونا من 
ملعب مضيفه راسينغ سانتاندر 
بفوزه ثمني بهدف سجله البرتو 
لوبو )76( الذي ابقى فريقه قريبا 
جدا من فرق الصدارة النه ال يتخلف 
سوى بفارق نقطة عن اشبيلية 
الثالث الذي تعادل مع ملقة 2-2، 
وبفارق االهداف عن ڤالنسيا الرابع 
الذي سقط في فخ التعادل مع ريال 

مايوركا 1-1 ايضا.
وحق����ق اتلتيك بلب����او فوزا 
كبيرا على مضيفه امليريا باربعة 
اهداف خلافيير مارتينز اغينابا 
)37( واوستاريتز استارلوا )41( 
وفرناندو لورينتي )59( واوسكار 
دي مارك����وس )77(، مقابل هدف 
للنيجيري كالو اوتشي )84 من 

ركلة جزاء(.
ودك خيتافي ش����باك ضيفه 
خيريز بخمسة اهداف سجل منها 
روبرتو سولدادو ثالثية )44 و45 
م����ن ركلة ج����زاء و58(، واضاف 
دانيال باريخو )57( وفرانسيسكو 
كاسكويرو )61( الهدفني اآلخرين، 
مقابل هدف اليثامي ارتيليس اوليفا 
)33( في مباراة لعب خاللها اخلاسر 
بعشرة العبني منذ الدقيقة 45 بعد 

طرد داڤيد برييتو.
وجنح اتلتيكو مدريد اخيرا في 
حتقيق فوزه الثاني هذا املوس����م 
بع����د االول على سرقس����طة في 
املرحلة اخلامس����ة )2-1(، وجاء 
بنتيجة كبيرة على حساب ضيفه 
الكاتالوني اسبانيول باربعة اهداف 
نظيفة سجلها االوروغوياني دييغو 
ف����ورالن )27( واالرجنتيني����ان 
س����يرجيو اغوي����رو )62 و85( 

وماكسي روديغيز )89(.
ورفع اتلتيكو مدريد الذي خسر 
في مبارياته الثالث السابقة، الى 
10 نقاط وصعد من املركز التاسع 
عشر قبل االخير الى السابع عشر، 
فيما جتمد رصيد اسبانيول عند 13 

نقطة في املركز احلادي عشر.
وتع����ادل بل����د الولي����د م����ع 
ضيفه تينيريف����ي بثالثة اهداف 
للبرازيلي دييغو كوستا )28 و50( 
واالوروغوياني فابيان كانوبيو 
)35 من ركلة جزاء(، مقابل ثالثة 
اهداف خلوان نينو )63( ولويس 
انغيل دياز )72( وغارسيا اويوزي 

.)84(
وتغلب اوساسونا على مضيفه 
سرقس����طة بهدف لاليراني جواد 

نيكونام )26(.

مانويل بيلليغريني بالقائد املخضرم 
راوول غونزالي���ز بدال من الفارو 
اربيلوا )74(، من اجل االستفادة 
من النقص الع���ددي في صفوف 
صاحب االرض الذي كاد يس���جل 
هدفا ثانيا في الدقيقة االخيرة عبر 
ميسي الذي انفرد بكاسياس لكن 

بعد عرضية من البرازيلي مارسيلو 
)66(، قبل ان يترك النجم البرتغالي 
امللعب تاركا مكانه للفرنسي كرمي 
بنزمية الذي ه����دد مرمى ڤالديز 
بتس����ديدة مرت قريبة من القائم 

االيسر )71(.
وزج م���درب ريال التش���يلي 

في الدقيق���ة 63 حلصوله على 
انذار ثان بعدما ملس الكرة بيده 

بشكل متعمد.
وحاول النادي امللكي ان يستفيد 
من التفوق العديد فاندفع للهجوم 
وحصل على فرصة الدراك التعادل 
اال ان رأسية رونالدو علت العارضة 

تلقف كرة عرضية من البرازيلي 
دانيال الفيش واطلقها »طائرة« 
بيساره على ميني احلارس ايكر 

كاسياس )56(.
النادي  ت���دم فرح���ة  ول���م 
الكاتالون���ي كثيرا النه تعرض 
لضربة بطرد سيرجي بوسكيتس 

ال� 45 االولى.
الثاني  الش���وط  وفي بداية 
زج مدرب برش���لونة جوسيب 
غوارديوال بابراهيموڤيتش بدال 
من هنري وكان مصيبا في خياره 
الن النجم السويدي جنح وفي اول 
ملسة له في افتتاح التسجيل عندما 

وكانت هذه الفرصة احلقيقية 
الوحيدة في الشوط االول الذي 
انحصر خالله اللعب في وسط 
امللعب مع افضلية ميدانية لريال 
مدريد الذي ب���دا عازما على ان 
يكون صاحب هدف التقدم، اال ان 
هذا االمر لم يتحقق في الدقائق 

رونالدو أضاع فرصة ثمينة وبنزيمة لم يوفق في ظل تألق بويول

حسم برشلونة حامل اللقب 
موقع���ة »الكالس���يكو« ال� 159 
واس���تعاد الصدارة من غرميه 
التقليدي ري���ال مدريد بالفوز 
عليه 1-0 على ملعب »نوكامب« 
في املرحلة الثانية عش���رة من 

الدوري االس���باني 
لكرة القدم.

وي����دي����ن 
ال������ن������ادي 

ال��ك��ات��ال��ون��ي 
بفوزه احلادي والستني 

ف��ي »ال��ك��الس��ي��ك��و« ال��ى 
زالت��ان  السويدي  املهاجم 

سجل  الذي  ابراهيموڤيتش 
هدف املباراة الوحيد بعد ثوان 
معدودة على دخوله الى ارضية 
امللعب، ليعيد فريقه الى الصدارة 
التي تنازل عنها لريال مدريد في 
املرحلة السابقة بعد تعادله مع 

اتلتيك بلباو )1-1(.
واليزال ريال مدريد يتقدم على 
غرميه الكاتالوني في مواجهات 
»الكالسيكو« ب� 68 انتصارا مقابل 

61 هزمية و30 تعادال.
وكان برش���لونة ف���از ف���ي 
مواجهتي املوسم املاضي 2-0 في 
»نوكامب« و6-2 في »سانتياغو 
النادي  برنابيو« عندم���ا حقق 
الكاتالوني ثاني اكبر فوز على 
غرميه امللكي بعد ذلك الذي سجله 
في موسم 1950-1951 عندما فاز 

حينها 2-7.
يذكر ان اكبر فوز في تاريخ 
»الكالس���يكو« مس���جل باسم 
ريال مدريد حقق���ه في فبراير 
1935 وكان 8-2 في »سانتياغو 

برنابيزو«.
وجاءت املباراة باهتة نسبيا 
من حيث الف���رص وقد عاد الى 
تشكيلة النادي الكاتالوني النجم 
األرجنتيني ليونيل ميسي الذي 
غاب عن مباراة الثالثاء املاضي 
امام انتر مي���الن االيطالي )2-
0( ف���ي مس���ابقة دوري ابطال 
اوروبا، وهو شارك اساسيا خالفا 
البراهيموڤيتش الذي جلس على 

مقاعد االحتياط.
وفي اجله���ة االخ���رى، بدأ 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
اللقاء اساسيا بعدما سجل عودته 
الى املالعب االسبوع املاضي بعد 
غياب طويل بسبب االصابة وهو 
كان صاحب الفرصة االولى في 
اللق���اء بعدما تلق���ى الكرة من 
البرازيلي كاكا الذي قام مبجهود 
مميز على اجلهة اليسرى، لكن 
العب مان يونايتد السابق فشل 
في وضعها بعي���دا عن متناول 

احلارس فيكتور ڤالديز )20(.


