6

االثنين  27تشرين األول  2014العدد 2429

SPORT

«الكالسيكو» األول لريال مدريد« :الليغا» يشتعل
تفوق ريال مدريد على برشلونة
ّ
وهزمه  1-3في قمة األسبوع التاسع
من الدوري اإلسباني ،ليق ّلص النادي الملكي
الفارق مع النادي الكاتالوني إلى نقطة
واحدة أشعل بها المنافسة على اللقب
هادي أحمد
قالها ري ــال مــدريــد بــاك ـرًا :أنــا أقــوى
مــن بــرشـلــونــة .أفضليته الــواضـحــة
في «الكالسيكو» وعودته من تأخر
مبكر ال ــى ف ــوز َّ ك ــان يمكن أن يكون
ساحقًا لوال خفة مهاجمي ريال في
امل ــرت ــدات ال ـتــي تـلــت ال ـهــدف الـثــالــث
لهم ،أكد جاهزيته الستعادة اللقب.
لقد َ
رحمت اللمسة األخيرة املفقودة
للمهاجمني برشلونة مــن أن يكون
ضحية رباعية أو خماسية جديدة

إيسكو كان رجل المباراة من دون
منازع ،فكان عند حسن ظن مدربه
معوضًا بايل
والجماهير ّ
ل ـ ــرج ـ ــال امل ـ ـ ـ ــدرب اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ك ــارل ــو
أنشيلوتي .منذ مجيء األخير ،أثبت
أن ف ــري ـق ــه ،وم ـن ــذ امل ــوس ــم امل ــاض ــي،
أف ـ ـضـ ــل وأسـ ـ ـ ـ ــرع م ـ ــن ي ـ ـقـ ــوم ب ـب ـن ــاء
هجمات مرتدة سريعة وفعالة.
هذه املرتدات كانت سبب الفوز في
املـ ـب ــاري ــات امل ـص ـي ــري ــة ،ض ــد ب ــاي ــرن
مـيــونـيــخ وأتـلـتـيـكــو مــدريــد املــوســم
امل ــاض ــي ف ــي دوري أب ـط ــال أوروب ـ ــا،
وضـ ــد بــرش ـلــونــة ف ــي ن ـهــائــي كــأس
اسبانيا ،وفي «الكالسيكو» األخير
أيضًا .نجح أنشيلوتي في استغالل

أخ ـط ــاء ن ـظ ـيــره لــويــس إن ــري ـك ــه .في
بــدايــة ال ـشــوط األول ،وصـلــت الـكــرة
الـ ــى ال ـب ــرازي ـل ــي ن ـي ـمــار وبـمـجـهــود
فردي سجل الهدف األول ( .)4مشى
إنــريـكــه واث ــق الخطى نحو مقعده،
ل ـك ــن ب ـع ــد مـ ـ ــرور  30دق ـي ـق ــة ،ب ــدأت
تظهر هـفــواتــه باختيار العـبــن في
التشكيلة دون غيرهم.
ج ـ ـي ـ ــرارد ب ـي ـك ـي ــه م ـ ـكـ ــان ال ـف ــرن ـس ــي
ج ـيــري ـمــي مــات ـيــو ف ــي ق ـلــب ال ــدف ــاع،
وماتيو مكان جوردي ألبا في مركز
الظهير األي ـســر .وشــافــي هرنانديز
ف ــي خ ــط ال ــوس ــط مـ ـك ــان ال ـك ــروات ــي
إي ـ ـفـ ــان راك ـي ـت ـي ــش ال ـ ـ ــذي اس ـت ـغ ـنــى
عنه فــي أهــم مـبــاراة حتى اآلن ،رغم
اعتماده عليه كأساسي طوال الفترة
امل ــاضـ ـي ــة .وأخ ـ ـي ـ ـرًا األوروغ ــوي ــان ــي
لــويــس س ــواري ــز الـ ــذي ت ــم ال ــدف ــع به
أساسيًا بعد غياب ألكثر من أربعة
أشهر عن املــاعــب .األخـطــاء أجراها
كلها دفعة واح ــدة ،لتتم محاسبته
سريعًا.
قـبــل ظـهــور ع ــوارض ه ــذه األخ ـطــاء،
ك ــان حـ ــارس ريـ ــال إي ـك ــر كــاس ـيــاس،
الرجل الــذي أعــاد فريقه الــى مباراة
ك ــادت أن تنتهي مـبـكـرًا .فــي هجمة
سريعة لبرشلونة ،مرر سواريز كرة
الــى الحاضر  -الغائب األرجنتيني
لـيــونـيــل ميسي ال ــذي س ــدده ــا ،لكن
كاسياس كــان فــي املـكــان الصحيح.
في املباراة املناسبة أعلن «القديس»
عـ ـ ــودتـ ـ ــه الـ ـ ـ ــى م ـ ـس ـ ـت ـ ــواه ال ـ ـسـ ــابـ ــق،
املستوى الــذي ُعــرف فيه مــن أفضل
حراس العالم.
ص ــد الـ ـك ــرة وب ـ ـ ــدأت ه ـج ـم ــات ري ــال
ت ـ ـ ـتـ ـ ــوالـ ـ ــى .فـ ـ ــي الـ ــدق ـ ـي ـ ـقـ ــة  35مـ ــرر
مــارسـيـلــو عــرضـيــة ال ــى الـبــرتـغــالــي
كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو ،لـكــن بيكيه
أوق ـف ـه ــا ب ـي ــده ع ـلــى طــري ـقــة ح ــراس
املــرمــى ،ليسجلها «ســي آر  .»7كان

بيبي محتفالً بهدفه في مرمى برشلونة (خافيير سوريانو ــ أ ف ب)

األخير أقل العبي ريال تألقًا ،عكس
إيسكو الذي كان أفضلهم.
إيـسـكــو ك ــان رج ــل املـ ـب ــاراة م ــن دون
مـنــازع ،فكان عند حسن ظن مدربه
والـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــر م ـ ـعـ ـ ّـوضـ ــا ال ــويـ ـل ــزي
غاريث بايل الذي غاب إلصابته .في
ه ــذه املــرحـلــة قــد يـحـتــار أنشيلوتي
على من يعتمد :إيسكو أو بايل .في
لغة املنطق ،الجواب يكون :بحسب
طـبـيـعــة امل ـ ـبـ ــاراة ،إن ك ــان ــت تعتمد
عـلــى امل ــرت ــدات فـقــط يـكــون بــايــل ،أو
عـلــى تكتيك بـنــاء الهجمة وامل ـهــارة
الـفــرديــة ،يكون إيسكو .أمــا اعتمادًا
على لغة املال ،وسعر كل منهما في
السوق ،واالهتمام اإلعالمي ،يلعب
بايل بال شك.
في خط الوسط ،تألق األملاني طوني
كروس والكرواتي لوكا مودريش في
ضبط إيقاع املـبــاراة ،ومحاولة إبقاء
الكرة في ملعب الخصم .استخلصوا
الكرات ،وبنوا معظم الهجمات املرتدة،
لتسفر إحداها عن ركلة ركنية ،لعبها
كـ ــروس ووض ـع ـهــا ال ـبــرت ـغــالــي بيبي
برأسه داخل الشباك (.)50
تـ ـحـ ـس ــن أداء ري ـ ـ ـ ًــال أك ـ ـثـ ــر ف ــأكـ ـث ــر،
ل ـي ـس ـت ـغ ــل خـ ـ ـط ـ ــأ جـ ـ ــدي ـ ـ ـدًا ارتـ ـكـ ـب ــه
أندريس إينييستا امام األرجنتيني
خــاف ـي ـيــر م ــاس ـك ـي ــران ــو ،ح ـي ــث أخ ــذ
إي ـس ـك ــو الـ ـك ــرة ومـ ــررهـ ــا ل ــرون ــال ــدو
الــذي بــدوره مررها الــى الكولومبي
خاميس رودريغيز .تسلمها األخير
ووض ــع ال ـكــرة أم ــام الـفــرنـســي كريم
بنزيما ليسجلها في مرمى حارس
ب ــرش ـل ــون ــة ال ـت ـش ـي ـل ـيــانــي ك ــاودي ــو
برافو الذي انتهت فترة صموده من
دون تلقي أي أه ــداف فــي املباريات
الثماني األولى.
انتصار مستحق حققه ريال مدريد.
انـ ـتـ ـص ــار ب ـم ـث ــاب ــة الـ ـ ـش ـ ــرارة ال ـت ــي
أشعلت «الليغا».

نتائج وترتيب البطوالت األوروبية الوطنية
إنكلترا (المرحلة )9
مانشستر يونايتد  -تشلسي 1-1
الهولندي روبن فان بيرسي ( )90ليونايتد،
والعاجي ديدييه دروغبا ( )53لتشلسي.
وست هام  -مانشستر سيتي 1-2
الفرنسي مورغان امالفيتانو ()21
والسنغالي ديافرا ساخو ( )75لوست هام،
واالسباني دافيد سيلفا ( )77لسيتي.

إسبانيا (المرحلة )9

إيطاليا (المرحلة )8

ريال مدريد  -برشلونة 1-3
البرتغالي كريستيانو رونالدو ( 35من ركلة جزاء)
ومواطنه بيبي ( )50والفرنسي كريم بنزيما ()61
لريال مدريد ،والبرازيلي نيمار ( )3لبرشلونة.

بوروسيا دورتموند  -هانوفر 1-0
يوفنتوس  -باليرمو 0-2
التشيلياني أرتورو فيدال ( )32واالسباني فرناندو الياباني هيروشي كيوتاكي (.)61
لورينتي (.)64
فولسبورغ  -ماينتس 0-3
البرازيلي نالدو ( )15والكرواتي ايفان
ميالن – فيورنتينا 1-1
الهولندي نايجل دي يونغ ( )25مليالن ،وجوسيب بيريسيتش ( )59ودانيال كاليغيوري
(.)87
إيليسيتش ( )65لفيورنتينا.

فالنسيا  -التشي 1-3
االملاني شكودران مصطفي ( )13ودانيال باريخو
( )18ودافيد لومبان ( 63خطأ في مرمى فريقه)
لفالنسيا ،والبرازيلي جوناثاس ( )90إللتشي.

سندرالند  -ارسنال 2-0
التشيلياني اليكسيس سانشيز ( 30و .)90اشبيلية – فياريال 1-2
دينيس سواريز ( )88وكارلوس باكا ( 90من ركلة
جزاء) إلشبيلية ،ولوتشيانو فييتو ( )80لفياريال.
توتنهام  -نيوكاسل 2-1
التوغولي إيمانويل أديبايور ( )18لتوتنهام،
والنيجيري سامي اميوبي ( )46واالسباني خيتافي  -اتلتيكو مدريد 1-0
ايوزي بيريز ( )58لنيوكاسل.
الكرواتي ماريو ماندزوكيتش (.)40
ليفربول  -هال سيتي 0-0
ساوثمبتون  -ستوك سيتي 0-1
وست بروميتش ألبيون  -كريستال
باالس 2-2
سوانزي سيتي  -ليستر سيتي 0-2
بيرنلي  -إفرتون 3-1
كوينز بارك رينجرز  -استون فيال (الليلة،
)22,00
 ترتيب فرق الصدارة: -1تشلسي  23نقطة من  9مباريات
 -2ساوثمبتون  19من 9
 -3مانشستر سيتي  17من 9
 -4وست هام  16من 9
 -5ارسنال  14من 9

سلتا فيغو  -ليفانتي 0-3
امليريا  -اتلتيك بلباو 1-0
قرطبة  -ريال سوسييداد 1-1
ايبار  -غرناطة 1-1
ملقة  -رايو فاييكانو 0-4
اسبانيول  -ديبورتيفو الكورونيا 0-0
 ترتيب فرق الصدارة: -1برشلونة  22نقطة من  9مباريات
 -2إشبيلية  22من 9
 -3ريال مدريد  21من 9
 -4فالنسيا  20من 9
 -5اتلتيكو مدريد  20من 9

ألمانيا (المرحلة )9

هوفنهايم  -بادربورن 0-1
اودينيزي  -اتاالنتا 0-2
انطونيو دي ناتالي ( )6والفرنسي سيريل ثيرو كيفن فوالند (.)73
(.)36
باير ليفركوزن  -شالكه 0-1
هاكان كالهانوغلو (.)53
نابولي – فيرونا 2-6
السلوفاكي ماريك هامسيك ( 44و )58واألرجنتيني
غونزالو هيغواين ( 68و 84و 90من ركلة جــزاء) بوروسيا مونشنغالدباخ  -بايرن
واالسباني خوسيه كاليخون ( )76لنابولي ،وإميل ميونيخ 0-0
هالفريدسون ( )1ونيكوالس لوبيز ( )67لفيرونا .فيردر بريمن  -كولن 1-0
اوغسبورغ  -فرايبورغ 0-2
هيرتا برلني  -هامبورغ 0-3
تشيزينا  -انتر ميالنو 1-0
امبولي  -كالياري 4-0
اينتراخت فرانكفورت  -شتوتغارت
بارما  -ساسوولو 3-1
5-4
سمبدوريا  -روما 0-0
كييفو  -جنوى 2-1
 ترتيب فريق الصدارة:التسيو – تورينو 1-2
 -1بايرن ميونيخ  21نقطة من  9مباريات
 -2مونشنغالدباخ  17من 9
 ترتيب فرق الصدارة: -3فولسبورغ  17من 9
 -4هوفنهايم  17من 9
 -1يوفنتوس  22نقطة من  8مباريات
 -2روما  19من 8
 -5ليفركوزن  16من 9
 -3اودينيزي  16من 8
 -4سمبدوريا  16من 8
 -5التسيو  15من 8

فرنسا (المرحلة )11
ليون – مرسيليا 0-1
يوهان غوركوف (.)65
باريس سان جيرمان  -بوردو 0-3
البرازيلي لوكاس مورا ( 45و 50من ركلتي جزاء)
واالرجنتيني إيزيكييل الفيتزي (.)81
ايفيان  -نانت 2-0
جوردان فيريتو ( 42من ركلة جزاء) وياسني بامو
(.)75
باستيا  -موناكو 3-1
فاليري جيرمان ( )5وجيفري كوندوغبيا ()78
وف ـيــريــرا كــاراس ـكــو ( )84ملــونــاكــو ،وكريستوفر
مابولو ( )21لباستيا.
كاين  -لوريان 1-2
ريمس  -مونبلييه 0-1
تولوز  -لنس 2-0
رين  -ليل 0-2
غانغان – نيس 7-2
سانت إتيان – متز 0-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1مرسيليا  25نقطة من  11مباراة
 -2سان جيرمان  21من 11
 -3ليون  20من 11
 -4سانت اتيان  20من 11
 -5نانت  19من .11

