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عجلة الدوري االسباني تعود الى الدوران

برشلونة وريال مدريد يشدان الرحال إلى األراضي الباسكية
مدريد  -أ ف ب :يش���د برش���لونة حامل لقب الدوري وريال مدريد بطل
أوروبا في آخر ثالث س���نوات الرحال إلى األراضي الباسكية ،لمواجهة كل
من ريال سوسييداد وأتلتيك بلباو ،يوم غد السبت ضمن المرحلة الرابعة
من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وتعود عجلة الدوري إلى الدوران بعد أيام من س���حق المنتخب الوطني
ضيف���ه الكرواتي وصيف بطل العالم (-6صفر) ،بتش���كيلة ضمت س���تة
العبين من ريال مدريد وأش���رف عليها مدرب برش���لونة الس���ابق لويس
أنريكي.
واستهل قطبا الدوري موس���مهما بثالثة انتصارات متتالية ،فتخلص
برش���لونة من آالفيس بثالثية وبلد الوليد بهدف قبل تدميره هويس���كا
الطري العود .2-8
أما ريال مدريد فأسقط خيتافي بثنائية ،ثم تخطى جيرونا وليغانيس
بنتيج���ة واحدة  ،1-4ليتصدر مهاجمه الفرنس���ي كري���م بنزيمة ترتيب
الهدافين بالتس���اوي مع أسطورة برش���لونة األرجنتيني ليونيل ميسي
برصيد  4اهداف.
ويخوض برش���لونة ماراثونا من س���بع مباريات في  23يوما ،بعد عودة
العبيه المنخرطين في مبارياتهم الدولية على غرار الحارس���ين األلماني
مارك-أندريه تير ش���تيغن والهولندي ياسبر سيليس���ن ،باإلضافة إلى
أمثال المهاجم األوروغوياني لويس س���واريز ،الجناح الفرنس���ي عثمان
ديمبيلي ومواطنه قلب الدفاع صامويل أومتيتي ،بيد أن ميس���ي يبتعد
عن المش���اركة م���ع االرجنتين بعد خيب���ة الخروج من ال���دور الثاني في
المونديال األخير أمام فرنسا البطلة.
لكن المدرب أرنس���تو فالفيردي س���يفتقد لجناح���ه البرازيلي الجديد
مالكوم الذي تدرب الثالثاء الماضي بمفرده بعد إصابته بكاحله األسبوع
الماضي ،فاس���تدعى من الفريق الرديف الظهير األيس���ر خوان ميراندا
والعب الوس���ط ريكي بوي���غ ،في محاولة لتنش���يط الفريق وإراحة بعض
نجومه قبل الفترة الحاسمة في نهاية الموسم.
وبعد مواجهة ملعب "أنويتا" يواجه برش���لونة ف���ي دوري أبطال أوروبا
أيندهوفن الهولندي ،ثم يزور جيرونا األحد ،وفي األسبوع التالي يخوض
مواجهتين في الدوري ضد ليغانيس وأتلتيك بلباو .ويس���تهل الفريق
الكاتالوني ش���هر تش���رين األول بزيارة لندنية لمواجهة توتنهام في
دوري األبطال ،قبل زيارة فالنس���يا في ملعب ميستايا ثم يخلد إلى راحة
فترة المباريات الدولية.

ومن بين العائدين إلى برشلونة العب وسطه الجديد التشيلي المخضرم
أرت���ورو فيدال ( 31عاما) الذي عبر ع���ن اكتمال جاهزيته بعد خوضه أول
مباراة أساسيا في ستة أشهر مع بالده ضد كوريا الجنوبية.
وق���ال الالعب القادم من بايرن ميونيخ األلماني والذي خاض  42دقيقة
فق���ط م���ع فريقه الجدي���د "آمل في لع���ب دقائق إضافية مع برش���لونة
لمتابعة التحسن .مضى وقت طويل مذ لعبت مباراة كاملة ولم أكن أرغب
في االستبدال".
وبعد نحو س���اعتين من مباراة برش���لونة ،يحل ري���ال مدريد على بلباو
محاوال تحقيق فوزه الرابع تواليا دون نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو
المنتقل إلى يوفنتوس اإليطالي.
وقال العب وس���ط ري���ال الجديد ألفارو أودريوس���وال الق���ادم من ريال
سوس���ييداد أن مدرب���ه جولن لوبيتيغي قد يدفع ب���ه لدقائق قليلة في
المواجهة "سيكون مميزا أن استهل مشواري السبت ..جولن يعرف أنني
جاهز ،لقد استفدت من فترة التوقف الدولية وأنا جاهز".
وتاب���ع الالعب البال���غ  22عاما والقادم إلى ريال مقاب���ل  30مليون يورو
"نح���ن عائلة هنا والتأقل���م كان أفضل مما توقعت ،هذا ن���اد رائع ..في
مدريد المنافسة عالية ،وأنا ناضج بما يكفي كي أعرف أن النجاح يتحقق
فقط عبر العمل".
ويقف لوبيتيغي مجددا أمام مهمة االختيار بين حارس���يه المميزين
الكوستاريكي كيلور نافاس والبلجيكي الجديد تيبو كورتوا الذي أشارت
صحيفة "ماركا" انه سيلعب أساسيا على ملعب "سان ماميس".
وإلى النجم الويلزي غاريث بايل ،صانع اللعب الكرواتي لوكا مودريتش
والعب الوس���ط الدولي إيس���كو ،يعول ريال مدريد عل���ى متابعة جناحه
ماركو أسنس���يو تألقه ،بعدما كان بطل فوز بالده عل���ى كرواتيا الثالثاء
بمس���اهمته في خمسة أهداف بينها تس���ديدتان رائعتان على مرمى
الخصم.
في المقابل ،خاض أتلتيك مباراتين فقط بس���بب تأجيل مواجهته ضد
رايو فايكانو ألس���باب متعلقة بس�ل�امة ملعب األخير ،علما بأنه فاز على
ليغانيس وتعادل مع هويسكا.
ويخوض العبو المدرب األرجنتيني إدورادو بيريتسو بعد راحة لمدة 19
يوما ركز فيها الفريق الباسكي على إيقاف الثنائي بايل وبنزيمة.
وع���اد المهاجم المخضرم أريتز أدوريز إل���ى التمارين بعد تعافيه من
إصابة تعرض لها ضد ليغانيس ،فيما ش���ارك إينيغو مارتينيز بديال مع

									
جانب من احدى لقاءات برشلونة وريال سوسيداد.

"ال روخا" ضد إنكلترا.
ويبحث أتلتيكو مدريد عندما يستقبل أيبار السبت عن تصحيح بدايته المتعثرة
وخسارته االخيرة أمام سلتا فيغو ليتراجع إلى المركز العشار بأربع نقاط.
ويفتقد أتلتيكو إلى قلب دفاعه المونتينيغري س���تيفان س���افيتش
ال���ذي عاد من مواجه���ة ليتوانيا ف���ي دوري األمم األوروبي���ة مع "إصابة
عضلي���ة حادة" بحس���ب ما ذكر فريقه يوم اول من األربعاء .وأش���ار نادي

(ارش���يف)

العاصمة في بيان الى أن سافيتش "يعاني كدمات عضلية حادة مع ورم
دموي في الساق".
وكان سافيتش ( 27عاما) سيغيب عن مباراة "كولتشونيروس" ضد ايبار
بس���بب اإليقاف ،وقد انضم إلى الئحة من المصابين في تشكيلة المدرب
األرجنتيني دييغو سيميوني على غرار خوانفران والكولومبي سانتياغو
آرياس.

"باريس سان جرمان" يخوض تجربة اخيرة قبيل لقائه المرتقب مع ليفربول
باري���س  -أ ف ب :يخوض باريس س���ان جرمان آخر تجرب���ة له قبل مواجهته
المرتقب���ة م���ع ليفرب���ول ضمن دوري ابط���ال اوروبا االس���بوع المقب���ل ،عندما
يس���تضيف سانت اتيان اليوم الجمعة على ملعب بارك دي برانس في افتتاح
المرحلة الخامسة من بطولة فرنسا لكرة القدم.
وحق���ق فريق العاصمة ،بطل الموس���م الماض���ي ،بداية مثالي���ة بفوزه في
مبارياته االربع االولى مسجال  13هدفا ولم يدخل مرماه سوى  4اهداف.
وم���ن المتوقع أن يب���دأ المدرب االلماني توماس توخ���ل بوضع أقواله موضع
التنفيذ بعد أن أكد مؤخرا في حديث الذاعة "آر ام سي" أنه يعتبر أن ألفونس
أريوال "يملك األفضلية لكي يصبح الحارس رقم واحد في الفريق" على حس���اب
الحارس االس���طوري االيطالي جانلويجي بوفون ،مش���يرا ال���ى أنه يتعين على
النادي اس���تغالل صغر س���نه لكي يبن���ي عليه في المس���تقبل ،علما بأن عقد
الحارس الحالي ينتهي في  30حزيران .2019
وق���ال توخل "الق���رار ليس نهائيا ،لكن���ي قلت أللفونس أن���ه بنظري يملك
االفضلية لكي يكون الرقم واحد بفضل عنصر الشباب لديه".
واضاف المدرب األلماني "بالنس���بة الى أريوال ،نادي باريس س���ان جرمان هو
حياته ،يمثل كل ش���يء بالنس���بة اليه ويريد أن يثبت علو كعبه في صفوفه.
يجب أن نحترم ذلك ،يجب أن نش���عر بالفخر لتواج���د العبين من هذه الطينة
ويجب اس���تغالل ذلك .نحن ف���ي حاجة الى هذه النوعية م���ن الالعبين الذين
يبذلون الغالي والنفيس من أجل باريس سان جرمان".
وتألق أريوال بش���كل الفت مع منتخب بالده ف���ي مواجهة المانيا في المباراة
الودية االس���بوع الماضي (صفر-صفر) ،وتصدى لس���ت كرات خطيرة جدا ،علما
بأن���ه الحارس الثالث في فرنس���ا بع���د هوغو لوريس وس���تيف مانداندا ،وقد
استغل غيابهما بداعي االصابة ليسجل نقاطا.
وأكد توخل أنه يجب التعامل بذكاء مع هذه المس���ألة (المفاضلة بين أريوال
وبوف���ون) ،وقال "يتعين علينا التعامل بدقة م���ع هذا الوضع ،الننا نملك ايضا
اس���طورة وهو بوفون الذي يعتبر المث���ل األعلى ألريوال وهو يتواجد الى جانبه
في الفريق".
وتابع "إذا تعاملنا بذكاء مع هذا الواقع ومنحنا الفرصة الى االثنين ،فأنا واثق

من أننا س���نحصد النجاح وسيكون ألفونس جيدا ليس على حساب "جيجي" بل
بفضله".
وكان توخل منح ثقته في مطلع الموسم الى بوفون المنتقل الى سان جرمان
دون مقاب���ل بعد أن انتهى عقده مع يوفنتوس االيطالي ،قبل أن يمنح الفرصة
ألريوال الذي سيخوض المباريات الثالث األولى على االقل في دوري ابطال اوروبا
بسبب إيقاف بوفون.
وش���دد توخل على أهمية تواجد بوفون في غرف المالبس بقوله "ليس العبا
يجل���س فقط على مقاع���د الالعبين االحتياطيين ،بل يمل���ك تأثيرا كبيرا على
الفريق بش���كل يومي .لقد انقذنا في مواجهة غانغان حيث تألق بشكل الفت،
وعندما ال يلعب ال يكتفي بمتابعة المباراة بل يشجع زمالءه ويحثهم على بذل
المزيد على ارضية الملعب".
وس���يغيب عن فريق العاصمة مهاجمه الشاب كيليان مبابي الموقوف ثالث
مباريات إثر طرده في المباراة االخيرة ضد نيم ،لكن الفريق يستطيع االعتماد
على ترس���انة هجومية قوي���ة من اميركا الجنوبية مؤلفة م���ن البرازيلي نيمار
واالوروغوياني ادينسون كافاني واالرجنتيني انخل دي ماريا.
في المقابل ،لم يخس���ر س���انت اتيان حتى اآلن لكنه فاز ف���ي مباراة واحدة
مقابل ثالث تعادالت ،وسيغيب عنه الظهير االيمن لوكاس دينيي.
ويأم���ل ليون بالنهوض من كبوته بعد خس���ارته عل ارضه امام نيس صفر1-
في المرحلة االخيرة ،عندما يحل ضيفا على كاين صاحب المركز الثاني عشر.
ويس���تطيع ليون الزج بمهاجمه الجديد موس���ى ديمبيلي القادم اليه قبيل
اقفال باب االنتقاالت الصيفية من س���لتيك االسكتلندي مقابل  22مليون في
ثالث أعلى صفقة للنادي بعد االرجنتيني ليساندرو لوبيز ( 26مليون يورو) من
بورتو عام  ،2009ويوهان غوركوف من بوردو ( 22مليون يورو).
ويح���ل موناكو ،وصيف البطل ،ضيفا على تولوز أحد مفاجآت الموس���م حيث
يحتل المركز الثالث بثالثة انتصارات مقابل هزيمة واحدة.
ويلع���ب الي���وم الجمعة نيس مع رين ،ويوم غد الس���بت ديج���ون مع انجيه،
وأميان مع ليل ،ومونبلييه مع ستراس���بورغ ،وتختت���م المرحلة األحد بلقاءات
نانت مع رينس ،وبوردو مع نيم ،ومرسيليا مع غانغان.

الحارس الشاب اريوال.

إسالمي قلقيلية يحصد نقاط العربي بيت صفافا بانتصار كاسح
كتبت آية دبيك:
حصد إس�ل�امي قلقيلية أول فوز لهذا الموسم على
العربي بيت صفافا في اللق���اء الذي احتضنه ملعب
نابلس ،في افتت���اح الجولة الثانية من دوري الدرجة
األولى ،س���جل اإلس�ل�امي رباعية بتوقيع شاهر داود
 ،٢مؤيد طومار ولؤي نصار ،بينما س���جل العربي بيت
صفاف���ا هدفا وحي���دا بأقدام الالعب ع�ل�اء عريقات،
ليرتفع رصيد اإلس�ل�امي إلى ثالث نقاط فيما تجمد
رصيد العربي عند نقطة واحدة.
وش���هدت بداية اللقاء تصاعدا تدريجيا في األداء
م���ن الفريقي���ن مع خط���ورة أكث���ر للعرب���ي في ربع
الس���اعة األولى ،الدقيق���ة  ١٩نفذ ش���اهر داود أول
الك���رات الركنية في اللقاء لصالح اإلس�ل�امي رفعها
هوائي���ة لكن لم يتم اس���تغاللها ،كثف اإلس�ل�امي
ضغطه الهجومي حتى تمك���ن عبدالله دويكات من
االرتداد بالكرة س���ريعا ورفعها عرضية أمام المرمى
ليقتنصها ش���اهر داود ويزرعها رأس���ية في مرمى
العربي معلنًا عن أول أهداف اللقاء د.٢٣ .
ارتف���ع إيقاع اللع���ب بعد الهدف وح���اول العربي
إدراك التع���ادل ف���ي الدقيقة  ٣٣بع���د عرضية من
عدن���ان ص���دوق تابعه���ا أمي���ر عليان لك���ن بجانب
القائم األيمن لمرمى اإلس�ل�امي ،دقائق قليلة تلتها
تسديدة قوية نفذها زياد جوابرة بشكل مفاجئ من
بعيد وتألق الحارس محمد عبدالكريم في إبعادها.
ً
الدقيقة ٤٠ش���ارك لؤي نصار بديال ألحمد منصور
الذي غادر بعد تعرضه لإلصابة.
الدقائق األخيرة من الشوط األول أضاع العربي أسهل
الفرص بعد عرضية معتز ذياب التي أوصلت الكرة أمام
مرمى اإلسالمي لكنها لم تجد متابعة للتسجيل.
الدقيق���ة  ٤٥احتس���ب الحكم رش���اد الدعمة حالة
طرد على العب العربي محمد ذياب بعد نيله البطاقة

الصفراء الثانية.
ثوان قليلة قبل إطالق الحكم صافرة نهاية الشوط
ٍ
األول تمك���ن الع���ب العربي عالء عريق���ات من إدراك
ً
التع���ادل مس���تغال خطأ مدافع اإلس�ل�امي ،لينتهي
الشوط األول بالتعادل اإليجابي بهدف لهدف.
الش���وط الثاني بدأ بتبديل أول للعربي بنزول أحمد
ً
عباس���ي بدال من جمال عليان ،وس���عى اإلسالمي إلى
خطف هدف التقدم مجددًا ،ومنذ بداية الش���وط رفع
لؤي نصار كرة عرضي���ة تابعها معاذ أبو ليل أبعدها
مداف���ع العربي محمد حس���ن من خ���ط المرمى ،عاود
اإلس�ل�امي االس���تحواذ على الكرة ليتمكن لؤي نصار
من تسجيل الهدف الثاني في شباك بيت صفافا في
الدقيقة .٥٠
الدقيق���ة  ٦٠ش���ارك إس�ل�ام رضوان ف���ي صفوف
ً
اإلسالمي بدال من معاذ أبو ليل ،وشارك عبيدة أبو كف
ً
بدال من داود سلمان في تشكيلة العربي بيت صفافا.
الدقيقة  ٦٥أحرز اإلس�ل�امي ثالث أهداف اللقاء من
عالمة الجزاء بع���د عرقلة الالعب ش���اهر داود داخل
المنطق���ة نفذ الركلة مؤيد طومار بنجاح في ش���باك
العربي بيت صفافا ،وش���ارك نادر صباغ مكان عدنان
صدوق في الدقيقة .٧٧
الدقائق األخيرة ش���هدت إضاعة اإلس�ل�امي جملة
من الفرص الس���هلة أمام مرمى العربي ،حتى تمكن
شاهر داود تس���جيل ثاني أهدافه والرابع لإلسالمي
في اللقاء في الدقيقة  ٨٩لينتهي اللقاء بفوز عريض
لإلسالمي بأربعة أهداف مقابل هدف للعربي ليحصد
اإلس�ل�امي القلقيلي أول ف���وز كاس���ح مقابل نقطة
وحيدة للعربي نتيجة تعادله في الجولة األولى.
أدار اللقاء :رش���اد الدعمة حكمًا للس���احة ،ساعده
محم���د الخطيب ومحمود س���الم ،محم���د بدير حكما
رابعا .قيم الح���كام :عبدالقادر عي���د ،راقب المباراة:
سليمان العمد.

												
مؤيد طومار/يسار صاحب الهدف الثالث لإلسالمي.

(عدس���ة :قدري سالمة)

