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جنح ريال مدريد في االنتصار بنتيجة (٣-١) خالل مواجهة الكالسيكو 
ضد الغرمي التقليدي برشلونة مساء أمس في معقل البلوغرانا «كامب 
نو» في إطار منافسات اجلولة السابعة من الدوري اإلسباني لكرة القدم.

وسجل لريال مدريد فيدي فالفيردي في الدقيقة ٥ وسيرجيو راموس 
مــن ركلة جزاء فــي الدقيقة ٦٣ ولوكا مودريتش في الدقيقة ٩٠، بينما 

سجل أنسو فاتي لبرشلونة في الدقيقة ٨.
وبهذا االنتصار يرفع «امللكي» رصيده للنقطة ١٣ في صدارة جدول 
الترتيب، بينما جتمد رصيد برشلونة عند ٧ نقاط في املركز العاشر.

بدأ ريال مدريد املباراة بضغط مبكر، ومن أول هجمة جنح الشــاب 
فيدي فالفيردي في التســجيل حيــث تلقى متريرة في العمق من كرمي 

بنزميا وسدد بقوة أقصى ميني احلارس نيتو في الدقيقة ٥.
وجاء الرد ســريعا من برشــلونة، حيث تلقى جوردي ألبا كرة في 
منطقة اجلزاء، ومررها عرضية أرضية أمام أقدام الشــاب أنســو فاتي 
الذي سدد بسهولة على يسار احلارس تيبو كورتوا، ويعادل النتيجة 

لبرشلونة.
وأرسل البرازيلي فيليب كوتينيو تسديدة في الدقيقة ١٥ على حدود 

منطقة اجلزاء لكن احلارس كورتوا تصدى لها ببراعة.
وكاد ميســي أن يضاعف النتيجة لبرشــلونة في الدقيقة ٢٤، حيث 
اســتقبل كرة في منطقة اجلزاء، وراوغ راموس وسدد كرة تصدى لها 

احلارس كورتوا.
وبعد دقيقة واحدة انطلق كرمي بنزميا ليسدد كرة قوية تألق احلارس 

نيتو في التصدي لها ببراعة.
وخرج ناتشو في الدقيقة ٤٣، حيث ظهرت عليه عالمات األلم في الركبة 

اليسرى أثناء خروجه، وقرر زيدان الدفع بلوكاس فاسكيز بدال منه.
وانتهى الشوط األول بالتعادل اإليجابي بهدف ملثله.

ومــع بداية الشــوط الثانــي كاد أنســو فاتي أن يضاعــف النتيجة 
لبرشــلونة، حيث تلقى الكرة في الطرف األمين ملنطقة اجلزاء، وسدد 
بني قدمي راموس لكن الكرة مرت بجانب القائم األمين للحارس كورتوا 

في الدقيقة ٥٠.
وأرســل فاتي كــرة عرضية من اجلانب األميــن، داخل منطقة جزاء 

ريال مدريد، لتصل إلى كوتينيو الذي ســدد بالرأس لكن في الشــباك 
اخلارجية في الدقيقة ٥٤.

واحتسب حكم املباراة ركلة جزاء لريال مدريد في الدقيقة ٦٢، بعد 
جذب من لينجليت مدافع برشلونة لقميص راموس قائد ريال مدريد، 
وذلك بعــد اللجوء لتقنيــة الفيديو، وانبرى رامــوس لتنفيذها حيث 

سجلها بنجاح على ميني احلارس نيتو.
وطالب العبو برشلونة باحلصول على ركلة جزاء إثر ملس رافائيل 

فــاران مدافع ريــال مدريد الكرة فــي منطقة اجلزاء في 
الدقيقة ٧١، لكن احلكم لم يستجب.

ودفــع زيــدان مبودريتــش ورودريغو 
جويس بدال من فالفيردي وأسينســيو، 
وعلى اجلانب اآلخر أجرى رونالد كومان 
املدير الفني لبرشــلونة بـــ ٤ تغييرات 
دميبلي وترينكاو وغريزمان وبرايثوايت 
بدال من بوسكيتس وبيدري وفاتي وألبا.

وتألق نيتو حارس برشــلونة في التصدي 
لتســديدتني مــن توني كروس فــي الدقيقة ٨٥ 

وحول الكرة في النهاية إلى الركنية.
وسدد راموس كرة قوية في الدقيقة ٨٦ مستغال 
كــرة عرضية من فاســكيز لكن احلــارس نيتو 
تصدى لها لترتد أمام فاران الذي ســدد بالرأس 

بجانب القائم األيسر لبرشلونة.
وجنح لوكا مودريتش في تسجيل الهدف الثالث 

لريــال مدريد فــي الدقيقة ٩٠، حيــث تلقى كرة في 
منطقــة اجلزاء من زميله رودريغــو جويس، وراوغ 
احلارس نيتو قبل أن يسدد كرة بوجه القدم اخلارجي 
في منتصف املرمى ليقتل أحالم البلوغرانا في العودة.
وبهذا الفوز يعود ريال مدريد الى طريق االنتصارات، 
بعد خسارتني متتاليتني ضد قادش في الليغا ثم شاختار 

دونيتسك األوكراني بدوري األبطال.

«امللكي» عزز رقمه.. و فاتى يسجل اسمه 
مبباراة امس، التقي برشــلونة وريال مدريد في ١٨١ 
مباراة، وقد جنح «امللكي» في حتقيق الفوز في ٧٤ مباراة 
منهم فيما حقق برشلونة الفوز بعدد ٧٢ مباراة وتعادل 
الفريقني في ٣٥ مبــاراة، وقبل املباراة كان كال الفريقني 
متساويني في عدد االهداف بـ٢٨٨ هدفا ولكن فوز ريال 
مدريد ٣-١، رفع سجله التهديفي الى ٢٩١ هدفا فيما ارتفع 

سجل برشلونة الى ٢٨٩ هدفا.
كما حقق الشاب أنسو فاتى جنم برشلونة رقما قياسيا 
بعدما سجل هدف التعادل للبارسا بالدقيقة ٨، حيث بات 
ثاني أصغر العب يســجل في تاريخ الكالسيكو بعمر ١٧ 
عاما و٣٥٩ يومــا، متخطيا بذلك راؤول غونزاليس جنم 

ريال مدريد السابق بعمر ١٨ عاما و٩٥ يوما.

«البارسا» يريد احلفاظ 
على غريزمان

حسم نادي برشــلونة اإلسباني، موقفه من 
املهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، سواء بالرحيل 

أو البقاء مع الفريق في يناير املقبل.
غريزمان تعرض للعديد من االنتقادات الفترة 
األخيرة، بسبب عدم ظهوره باملستوى املنشود 
مع الفريق الكاتالوني. مركز الالعب كذلك يعتبر 
من أهم املشاكل التي تواجه املدرب رونالد كومان، 
حيث يلعب مع برشلونة في مركز اجلناح، عكس 

مركزه في منتخب فرنسا في عمق امللعب.
صحيفة «ليكيب» الفرنســية، نفت تخطيط 
برشــلونة للتخلص من غريزمــان خالل فترة 
االنتقاالت الشتوية املقبلة، لثقة كومان في قدرة 

الالعب على التألق من جديد.

إطالق اسم ميسي على ملعب 
برشلونة اجلديد يواجه مبادئ تاريخية

ليونيل ميسي،  يواجه األرجنتيني 
جنم برشلونة، مبدأ تاريخيا في النادي 
الكاتالوني، يعقد عملية إطالق اسمه على 

امللعب اجلديد لـ«البارسا».
وكان جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، 
طالب بوضع اســم ميسي على امللعب 
اجلديد لـ«البارسا»، لتكرميه على املسيرة 

احلافلة بقميص «البلوغرانا».
ووفقا لصــحيفة «ماركا»، فإن إدارة 
برشلونــة إذا سمعت بنصيحة بيكيه 
وقررت إطالق اسم ميسي على ملعـب 
«كامب نو» عقب تطويره، ستــــكون 
الـمرة األولى في التاريــخ التي يوضع 

خاللـــها اســــم شخص على ملعب 
النـــادي الكاتالونـي.

وأشــارت إلى أن مالعب برشلونة 
على مــدار تاريخه، هي فيلودروم دي 
ال بونانوفا (١٨٩٩-١٩٠٠)، وملعب فندق 
(١٩٠١-١٩٠٥)، وملعب كالي  كازانوفاس 
مونتانير (١٩٠٥-١٩٠٩)، وكامب ديل ال 
إندوستريا (١٩٠٩-١٩٢٢)، ولي كورتس 
اللعب  (١٩٢٢-١٩٥٧). وبدأ برشــلونة، 
ألول مرة في كامب نو عام ١٩٥٧، عندما 
كانت سعته ٩٠ ألفا، لكنه اليوم ميكن أن 
يستوعب ما يصل إلى ٩٩٣٥٤ مشجعا، 

ما يجعله أكبر ملعب في أوروبا.

فوز أوساسونا على بلباو.. وإلتشي يزيد متاعب ڤالنسيا
 فاز أوساسونا على أتلتيكو بلباو بهدف أحرزه 
روبن غارسيا من ركلة جزاء (٨١) ورفع رصيده إلى ١٠ 
نقاط بينما بقي بلباو على رصيده السابق بـ ٤ نقاط. 
وفي لقاء آخر، فاز إيبار على اشــبيلية بنفس 
النتيجة، وأحرز هدف الفوز أنريكي غارســيا (٤١)، 
ورفع الفائز رصيده إلى ٨ نقاط فيما بقي اخلاسر 

على رصيده السابق بـ ٧ نقاط.
من جهة أخرى، زاد إلتشي متاعب ضيفه ڤالنسيا 
عندما تغلب عليه ٢-١ في افتتاح املرحلة السابعة من 
الدوري اإلسباني. ويلعب اليوم بلد الوليد مع أالفيس، 
وقادش مــع ڤياريال، وخيتافي مع غرناطة، وريال 

سوسييداد مع هويسكا.

«امللكي» ينهض بإسقاط «البارسا» 
في «كالسيكو الصمت»

ديست أول أميركي 
يلعب «الكالسيكو»

ذكرت صحيفة «آس» أن العب برشلونة، 
ســيرجينو ديســت، بات أول العب 
يحمل اجلنســية األميركية يشارك 
في الكالسيكو منذ أكثر من ٩٠ عاما.
وتعاقد برشــلونة مع ديست مطلع 
امليركاتو  الشــهر اجلاري، خــالل 
الصيفي، قادما من أياكس مقابل ٢١ 
مليون يورو باإلضافة إلى ٥ ماليني 

كمتغيرات.
واعتمد مدرب «البارسا» رونالد 
كومان على ديست في اجلانب 
األيسر، رغم أن مركزه األساسي 
على اليمــني في املباريات التي 
ســبقت لقاء الغرمي التاريخي ريال 
مدريد، إال أن هذا القرار جاء بسبب غياب 
جوردي ألبا الذي تعرض لإلصابة خالل 

مواجهة إشبيلية في الدوري.


