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برشلونة يقسو على إيبار بثالثية نظيفة في «الليغا»

رياضة

المبارد في «حزب املعارضني»
إلصالحات دوري األبطال

المبارد

ميسي يحاول املرور من العبي ايبار

اكتسح فريق برشلونة مضيفه ايبار
بثالثية نظيفة ف��ي امل��ب��اراة التي جرت
بينهما أم��س السبت في إط��ار مواجهات
اجلولة التاسعة من ال��دوري اإلسباني
لكرة القدم.
واف��ت��ت��ح ال�لاع��ب الفرنسي أن��ط��وان
غ��ري��زم��ان ال��ت��س��ج��ي��ل ب��ع��د م����رور 13
دقيقة على ضربة البداية للمباراة التي
استضافها ملعب (إي���ب���وروا) مبدينة
(إي��ب��ار) لينتهي ال��ش��وط األول بتقدم

(برشلونة) بهدف نظيف.
وأض���اف مهاجما االرجنتني ليونيل
ميسي واوروغ������واي ل��وي��س س��واري��ز
هدفني آخرين لبرشلونة في الدقيقتني
الـ 58والـ 66من عمر املباراة التي شهدت
إضاعة العبي الفريق الكتالوني عددا من
الفرص احملققة األخرى للتهديف لتنتهي
بذلك املقابلة بثالثية نظيفة .ورفع بذلك
(برشلونة) رصيده إلى  19نقطة في حني
جتمد رصيد (إيبار) عند تسع نقاط.

ميسي ال يريد توقيع على عقد مدى احلياة مع برشلونة
ق��ال جن��م فريق برشلونة اإلس��ب��ان��ي ،األرجنتيني
ليونيل ميسي ،إنه ال يريد أن يوقع على عقد مدى احلياة
مع فريق برشلونة الذي انضم إليه في عام  2000وكان
يبلغ وقتها  13عاماً .وينتهي عقد ميسي مع برشلونة
في يونيو  ،2021وأعطى أخيرا ً الضوء األخضر للدخول

في مفاوضات لتجديد تعاقده ،في مقابلة مع اإلذاع��ة
اإلسبانية ،وقال« :فكرتي هي البقاء هنا إلى األبد» .وبينما
حافظ ميسي في آخر مقابلة له باإلذاعة أنه يريد أن يختم
مسيرته مع برشلونة ،كشف أنه ال يفضل أن يفعل ذلك من
خالل التوقيع على عقد مدى احلياة.

انضم فرانك المبارد م��درب تشلسي االنكليزي إلى األص��وات
املطالبة بإبقاء شكل مسابقة دوري أبطال أوروبا كما هو من دون
إحداث أي تغييرات في حال يرغب املعنيون باحملافظة على جودتها
العالية.
ول��م يلق اق��ت��راح الهبوط وال��ن��زول في دوري االب��ط��ال ودور
املجموعات الذي يفضي الى خوض املزيد من املباريات االوروبية
ترحيب غالبية االندية في القارة العجوز.
ويعتقد المبارد الذي توج بلقب نسخة العالم  2012حني كان ال
زال العبا في صفوف الـ»بلوز» أن زيادة املطالب من الالعبني سيقلل
من قيمة وجودة البطولة.
وقال العب خط الوسط السابق «إن سألتني عن فكرة خوض
املزيد من املباريات االوروبية فال أعرف أين ستضعها في جدول
مزدحم».
وتابع المبارد ( 42عاماً) «أعتقد انه سيكون من الصعب على
الالعبني احملافظة على نفس املستوى واجلودة واجلاهزية البدنية
أحببت الشكل احلالي كالعب (سابقا) وكمدرب اآلن».
وردًا على رفض نظام الصعود والهبوط ال��ذي لن يحتم على
معظم االندية التأهل الى املوسم التالي من دوري االبطال من خالل
الدوريات احمللية يؤكد االيطالي جورجيو ماركيتي مدير املسابقات
في االحتاد االوروب��ي لكرة القدم ان دوري االبطال يجب ان تبقى
«مسابقة مفتوحة».
وقال ماركيتي «نقطة االنطالق يجب ان تكون كرة القدم ال توزيع
العائدات .يجب أن نتذكر أننا رياضة أوالً حني نناقش أي تطور أو
تغييرات في النظام احلالي».

هاميلتون يؤكد
جلمهوره أنه لم يستسلم

سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي بفوز كبير على نيس
أثبت أنخيل دي ماريا مرة أخرى مدى أهميته لباريس سان جيرمان
بعد أن سجل ثنائية ليقود فريقه للفوز  1-4على مستضيفه نيس
ليعزز صدارته بفارق خمس نقاط عن أق��رب مطارديه في دوري
الدرجة األولى الفرنسي لكرة القدم أول من أمس.
ورف��ع سان جيرمان رصيده إلى  24نقطة من  10مباريات بعد
أن أكمل نيس ،الذي قلص الفارق في الشوط الثاني عبر اجناتيوس
جاناجو ،املباراة بتسعة العبني عقب طرد ويالن سيبريان وكريستوف
ايريل في آخر  20دقيقة.
ون��زل كيليان مبابي بديال في الدقائق األخيرة ليكمل االنتصار
ويحتفل بعودته من اإلصابة.
ويحتل نيس املركز التاسع برصيد  13نقطة.
وسيلعب نانت ،الذي يحتل املركز الثاني برصيد  19نقطة ،مع ميتز
يوم السبت بينما سيظهر رودي جارسيا املدرب اجلديد ألوملبيك ليون
ألول مرة على ملعب فريقه أمام ديجون.ومع جلوس مبابي وإدينسون
كافاني على مقعد البدالء وإصابة نيمار بدأ ماورو إيكاردي في اخلط
األمامي لكن دي ماريا هو الذي قاد سان جيرمان لالنتصار.
ولعب إيكاردي الكرة في طريق دي ماريا ليضع الفريق الزائر في
املقدمة في الدقيقة .15
وضاعف دي ماريا الغلة بعد ست دقائق أخ��رى بعد أن خدع
احلارس والتر بنيتز.
وجنح سان جيرمان في إيقاف خطورة نيس حتى سدد اجناتيوس
جاناجو كرة قوية ليقلص الفارق في الدقيقة .67
لكن آمال نيس في إدراك التعادل تبخرت في الدقيقة  74بعد حصول
سيبريان على االنذار الثاني لالحتجاج على احلكم الذي طرد بعد ثالث
دقائق أخ��رى الالعب ايريل ببطاقة حمراء مباشرة بداعي االعتداء
باملرفق على منافس.

مدرب بلغاريا باالكوف
يستقيل من منصبه

ق��دم البلغاري كراسيمير ب��االك��وف اجلمعة استقالته من
مهامه مدرباً ملنتخب ب�لاده بعد الهزمية القاسية صفر -6أمام
نظيره اإلنكليزي في التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس أوروبا
 2020والتي طغت عليها إس��اءات عنصرية أث��ارت عاصفة من
االحتجاجات.
وطغت التحية النازية و»صيحات القردة» على املباراة التي
أقيمت في صوفيا ما أدى إلى إيقافها مرتني خالل الشوط األول
وأدت إلى استقالة رئيس االحتاد احمللي.
وقال باالكوف الذي تولى تدريب املنتخب في مايو املاضي ،إنّه
تقدم باستقالته خالل اجتماع للجنة التنفيذية لالحتاد البلغاري
لكرة القدم ،الفتاً إلى أنّه أخبرهم (اللجنة التنفيذية) أنّه إذا كان
هو مشكلة كرة القدم البلغارية «فسأسلم استقالتي وال مجال
للتراجع».
وأضاف« :أمتنى احلظ للمدرب القادم ألنّ الوضع ليس وردياً
على اإلطالق ...احلوادث العنصرية خالل املباراة مع إنكلترا كانت
القشة األخيرة».
ول��م تفز بلغاريا ف��ي امل��ب��اري��ات السبع ال��ت��ي خاضتها في
التصفيات األوروبية إذ خسرت في أربع وتعادلت ثالث مرات،
وحتتل املركز األخير في املجموعة األولى.
وق���دم ب��االك��وف ( 53ع��ام��ا) جن��م بلغاريا ف��ي ثمانينيات
وتسعينيات القرن املاضي ،بعد املباراة بيان اعتذار من العبي
إنكلترا.
وأعلن مكتب املدعي العام في صوفيا اخلميس توجيه االتهام
لشاب في الثامنة عشرة من العمر ،بإثارة «الشغب اخلطير» ،حيث
يواجه خطر عقوبة السجن ملدة تصل إلى خمس سنوات ،وتغرمي
خمسة آخرين ،بينهم قاصر ،ومنعهم من دخول املالعب ،لقيامهم
بتصرفات عنصرية في املباراة.
وبفضل لقطات كاميرات املراقبة املوزعة في امللعب الوطني
ح��دّدت شرطة املدينة تسعة أشخاص كانوا ج��زءا ً من مجموعة
ارتدى أفرادها مالبس سوداء ووجهوا إساءات لالعبي إنكلترا.
وقد أدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره
البلغاري بويكو بوريسوف على حد س��واء احل���ادث ،ما دفع
باألخير للطلب من رئيس االحتاد البلغاري بوريسالف ميهايلوف
إلى تقدمي استقالته.

لويس هاميلتون

دي ماريا يواصل تألقه مع باريس سان جيرمان

وقال جاناجو عن طرد سيبريان ”تعرض ملخالفة أغضبته ولم يكن
يستحق الطرد“.
وعاد مبابي من إصابة في الفخذ ليحل بدال من بابلو سارابيا في
الدقيقة  82ويسجل من تسديدة منخفضة من داخل املنطقة بعدها

بست دقائق.
وفي الدقيقة األولى من الوقت احملتسب بدل الضائع هز إيكاردي
الشباك للمباراة الثالثة على التوالي مستفيدا من متريرة مبابي
العرضية.

فورالن يكشف موعد مباراة وداعه

بعث لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم في سباقات
فورموال  1للسيارات أول من أمس رسالة جلمهوره حتمل طاقة
إيجابية بعد أن استهل األس��ب��وع بتعليق حت��دث فيه عن حالة
”الفوضى“ التي تسود كوكب األرض وقال إنه يشعر برغبة ”في
التخلي عن كل شيء“.
ويقف السائق البريطاني البالغ من العمر  34عاما على مرمى
حجر من حصد لقبه السادس ورمبا يتأتى له ذلك في سباق املكسيك
األسبوع املقبل.
وضمن مرسيدس بالفعل حتقيق لقبي السائقني والصانعني في
بطولة العالم للمرة السادسة على التوالي في اجناز ال سابق له.
وكتب هاميلتون على إنستجرام الذي يحظى فيه مبتابعة 13.2
مليون شخص ”صباح اخلير أيها العالم“.
”أريد أن أبعث لكم برسالة إيجابية وأمتنى لكم أسبوعا رائعا
وعطلة سعيدة .أقدر كل املشاعر اإليجابية التي أرسلتموها لي .لم
أستسلم بل ما زلت أقاتل“.
وأث��ار هاميلتون دهشة جمهوره الثالثاء املاضي حني نشر
تدوينة على انستجرام اختفت بعد  24ساعة مع حجب التعليقات
عليها قال فيها ”ملاذا تنزعج إذا كان العالم تسوده هذه الفوضى وال
يُظهر الناس أي اهتمام“ وذلك دون أن يشير إلى ما يعني.
وأوضح هاميلتون الحقا أنه كان يتحدث عن البيئة وأنه يريد أن
يتحول الناس إلى نباتيني.
وأثارت هذه التدوينة ،التي سرعان ما أزيلت ،تعليقات داعمة من
معجبي هاميلتون الذي واجه من ناحية أخرى انتقادات بسبب ما
سببه من أضرار للبيئة ألنه سائق يجوب العالم بالطائرات ويعمل
لصالح شركة تصنيع سيارات وحتت رعاية شركة نفط عمالقة.
وكتب دمي��ون هيل بطل العالم  1996تعليقا يدعم السائق
البريطاني قائال ”كلنا منافقون بصورة أو بأخرى .لكن إذا فضلت
شخصيات مثله الصمت فسنستمر جميعا في السير في طريقنا
دون أي محاولة لتغيير االجتاه .تناول اجلزر ال يبعث في النفس
هذا القدر من النفور“.

ثنائية باسينسيا تقود فرانكفورت
للفوز على ليفركوزن
في «البوندسليغا»

فورالن

أك��د األوروغ��وي��ان��ي دييغو ف��ورالن أن
مباراة اعتزاله ستقام ي��وم  28ديسمبر
املقبل ف��ي ملعب سينتيناريو العريق
بالعاصمة مونتفيديو ،بحضور العديد
من جن��وم اللعبة بينهم لويس سواريز
ودييغو لوغانو.
وأوضح فورالن في مؤمتر صحافي في
مونتفيديو ،أن املباراة التي ستحمل اسم
«وداع ف��ورالن» ستجمع بني فريق مكون
من العبي املنتخب ال��ذي خاض مونديال
 2010في جنوب أفريقيا وتوج في 2011
بكوبا أمريكا ،وفريق من أصدقائه.
وأوض��ح« :بني اصدقائي سوف أدعو

زمالء سابقني لي وكذلك منافسني حظيت
بفرصة مواجهتهم وهم اآلن أصدقاء أعزاء،
ال عن العبني لم أكن في نفس جيلهم
فض ً
ولكني رأيتهم يلعبون ومعجب بهم».
وأك�����د ف������ورالن ح���ض���ور س���واري���ز
ولوغانو وامل���درب األرجنتيني سيسار
لويس مينوتي الذي لعب حتت إمرته في
إندبنديينتي األرجنتيني وال��ذي سيكون
م���درب ف��ري��ق أص��دق��اء ف����ورالن ،بينما
سيدرب فريق العبي املنتخب املدير الفني
للـ»سيليستي» أوسكار واشنطن تاباريز.
وق��د ينضم ل��ه��ؤالء أي��ض��اً الفرنسيان
ل��وران ب�لان وروب��ي��ر بيريز ال��ل��ذان لعب

معهما ف���ورالن ف��ي ص��ف��وف مانشستر
يونايتد واإلسباني سانتي ك���ازورال أو
األرجنتيني خوان رومان ريكيلمي اللذان
زاملهما في فياريال ،فضالً عن العبني من
املنتخب األوروغوياني الذي احتل املركز
ال��راب��ع في مونديال  2010وت��وج بطالً
لكوبا أمريكا .2011
وم��ن األس��م��اء امل��ط��روح��ة للمشاركة
في تدريب فريق أصدقاء ف��ورالن ،السير
أل��ي��ك��س ف��ي��رغ��س��ون م���درب ف����ورالن في
مانشستر يونايتد رغم أن حالته الصحية
ستمنعه على األرج��ح من السفر ملسافة
طويلة.

أهدر باير ليفركوزن فرصة نادرة لتصدر دوري الدرجة األولى
األملاني لكرة القدم أول من أمس بخسارته 3-صفر خارج ملعبه
أم��ام اينتراخت فرانكفورت بفضل ثنائية البرتغالي جونسالو
باسينسيا.
وك��ان ميكن لليفركوزن اعتالء القمة بفارق نقطة واح��دة عن
املتصدر احلالي بروسيا مونشنجالدباخ في ح��ال ف��وزه على
مستضيفه الذي قدم أداء قويا في الشوط األول وسرعان ما هيمن
على املباراة.
وتقدم أصحاب األرض بثنائية عبر باسينسيا قبل حتى أن يدخل
ليفركوزن في أجواء املباراة.
ووضع باسينسيا فرانكفورت في املقدمة في الدقيقة الرابعة قبل
أن يضاعف النتيجة في الدقيقة  17عبر ركلة جزاء أرسل خاللها
احلارس لوكاش هرادتسكي في االجتاه اخلاطئ.
وتصدى فريدريك رونو حارس فرانكفورت لسلسلة من الفرص
اخلطيرة في الشوط الثاني بينها ضربة رأس في الوقت احملتسب
بدل الضائع عبر لوكاس االريو ليحافظ على أفضلية الهدفني قبل
أن يضيف باس دوست الهدف الثالث في الدقيقة .80
ووضع االنتصار فرانكفورت في املركز السابع برصيد  14نقطة
متقدما على ليفركوزن بفارق األهداف.

