
توقفت بداية برشلونة املثالية هذا املوسم إذ اكتفى بالتعادل 
2-2 مع جيرونا يوم األحد في دوري الدرجة األولى اإلسباني 

لكرة القدم بعدما لعب ملدة 55 دقيقة بعشرة العبني.
وفقد برشلونة ف��ارق النقطتني مع ري��ال مدريد وأصبحا 
يتقاسمان الصدارة ولدى كل منهما 13 نقطة من خمس مباريات.

وعوض اشبيلية الهزمية املفاجئة التي مني بها على ارضه 
ام��ام خيتافي االسبوع املاضي بانتصار ساحق على ليفانتي 
6-2 وعدل ريال بيتيس تأخره الى تعادل 2-2 على ارضه امام 
اتليتيك بيلباو بينما ظل بلنسية ب��دون انتصار عقب تعادله 

سلبيا مع فياريال.
ووضع ليونيل ميسي حامل اللقب في املقدمة في الدقيقة 19 
بتسديدة مباشرة بعد متريرة من ارت��ورو فيدال العب تشيلي 
وكاد أن يعزز من تقدم برشلونة بعد مروره من عدد من املدافعني 

لكن احلارس أنقذ تسديدته.
وتأثرت بداية برشلونة القوية بطرد املدافع كليمو لينجليه 
في الدقيقة 35 في مشاركته في التشكيلة األساسية في الدوري 
ألول مرة بعد اعتدائه باملرفق على بيري بونز واستغل جيرونا 
ذلك على الفور عندما أدرك كريستيان ستواني التعادل في نهاية 

الشوط األول.
وهز املهاجم ستواني القادم من أوروجواي الشباك مرة أخرى 
في الدقيقة 51 ليمنح جيرونا الذي يخوض موسمه الثاني في 

دوري األضواء تقدما مفاجئا.
وواصل برشلونة هيمنته على اللعب رغم النقص في صفوفه 
وك��اد أن ي��درك التعادل عندما ردت العارضة ركلة ح��رة من 

ميسي.
وقفز جيرار بيكي أعلى من اثنني من املدافعني ليدرك التعادل 
في الدقيقة 63 بضربة رأس بعدما تصدى احلارس لتسديدة 
لويس سواريز عقب إشراك املدرب ارنستو بالبيردي الثنائي 
إيفان راكيتيتش وفيليب كوتينيو بدال من فيدال وارتور اللذين 

قدما أداء متواضعا.
وتعامل جيرونا بشكل جيد مع ضغط برشلونة حتى نهاية 
املباراة وحافظ على هدوئه وأجبر حامل اللقب على االكتفاء 
بالتسديد بعيد املدى وهو ما لم يشكل خطورة على احلارس 

بونو.
وقال ارنستو بالبيردي مدرب برشلونة ”حالة الطرد عقدت 
سير اللقاء كثيرا. كان حظنا سيئا بعد تلقي شباكنا لهدف في 
نهاية الشوط االول. اثر هذا علينا كثيرا ولم نستطع ان نتعافى 

بعدها“ متسائال عن سبب طرد لينجليه.
وأضاف ”هذا أول خطأ اشاهد فيه الالعب الذي ناله يعتذر. 
اعتقد ان تقنية حكم الفيديو املساعد كانت ستقود لقرار عادل لكن 

لدي االحساس بان هذا لم يكن طردا.
”رمبا ح��دث التحام لكنه لم يكن يتسم بالعدوانية على 

االطالق. كان خطأ من منافس“.
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ميسي محاصر من العبي جيرونا

فاز اوملبيك ليون 4-2 على اوملبيك مرسيليا 
ومدد باريس سان جيرمان بدايته املثالية لدوري 
الدرجة االول��ى الفرنسي لكرة القدم إل��ى ستة 
انتصارات بعدما ع��وض تأخره ليتغلب 1-3 
خارج ملعبه على ستاد رين في مواجهة مثيرة 

االحد.
وأحرز برتران تراوري هدفني في تسع دقائق 
بالشوط الثاني ليتفوق ليون على ضيفه، الذي 
ُط��رد منه دوي تشاليتا-تسار ق��رب النهاية، 
ويتساوى مع مرسيليا برصيد عشر نقاط لكل 
منهما بعد ست مباريات لكن يتقدم عليه بفارق 

األهداف.
وتركت النتيجة باريس س��ان جيرمان في 
الصدارة برصيد 18 نقطة، بفارق خمس نقاط 
عن ليل صاحب املركز الثاني بعد أن سجل انخيل 
دي ماريا وتوماس مونييه هدفني ألغيا تقدم 
الفريق صاحب األرض املغامر بهدف عكسي 

أحرزه ادريان رابيو.
وأض��اف البديل ايريك شوبو-موتنج هدفا 
ثالثا في الدقائق األخيرة لصالح باريس سان 
جيرمان ال���ذي تعافى م��ن هزميته 3-2 أم��ام 
ليفربول في دوري أبطال اوروب��ا يوم الثالثاء 

املاضي.
وفي ظل مساندة ضخمة من جماهيره، اقترب 
رين مرتني من التسجيل قبل أن يفاجئ ضيفه 
بهدف في الدقيقة 11 بعدما ارتقى املهاجم طويل 
القامة مباي نياجن أعلى من الدفاع ليسدد برأسه 

كرة عرضية من ركلة ركنية اصطدمت بالعب 
الوسط رابيو وسكنت الشباك.

واس��ت��ع��اد ال��ف��ري��ق ال��زائ��ر متاسكه وع��ادل 
النتيجة في نهاية الشوط األول بفضل تسديدة 
منخفضة رائعة من األرجنتيني الرائع دي ماريا 
بعد لعبة ذكية من إدينسون كافاني عقب متريرة 

من يوليان دراكسلر.
وواص��ل باريس س��ان جيرمان ضغطه بعد 
االستراحة، وسدد كافاني في القائم وأبعد العبو 
ري��ن ال��ك��رة مرتني م��ن على اخل��ط وس��ط حالة 
ارتباك أمام املرمى قبل أن يقلب مونييه الطاولة 

بهدف جيد.
وس��دد ال��الع��ب ال��دول��ي البلجيكي م��ن داخ��ل 
املنطقة في الزاوية اليمنى السفلى بعد متريرة 
متقنة من نيمار، الذي نشط بعد شوط أول هادئ.

وتقدم رين للهجوم بحثا عن التعادل وعوقب 
بهدف ثالث عن طريق شوبو-موتنج من مسافة 

قريبة ليحسم فوز باريس سان جيرمان.
وشهد الوقت احملتسب بدل الضائع تصفيقا 
حارا من اجلماهير عندما اندفع طفل صغير من 
بني املشجعني ليتجاوز أف��راد األم��ن ويحتضن 
نيمار، ومنحه مهاجم البرازيل قميصه قبل أن 

يقوده إلى خارج امللعب.
وغ��ادر ب��وردو منطقة الهبوط بفوزه 1-3 
على جاجنون متذيل الترتيب بفضل أهداف من 
فرانسوا كومانو وي��ان ك��ارام��وه ونيكوال دي 

بريفي. 
فرحة العبي ليون

انتقد العب وسط مانشستر يونايتد اإلنكليزي 
ومنتخب فرنسا لكرة القدم ب��ول بوغبا بشكل 
مبطن االسلوب الدفاعي ملدرب فريقه البرتغالي 
جوزيه مورينيو بعد االداء والتعادل املخيبني 
مع ولفرهامبتون 1-1 على ملعب اولدترافورد 

السبت ضمن الدوري االنكليزي.
واعتبر بوغبا الذي سجل هدفا رائعا في مرمى 
كرواتيا في نهائي كأس العالم في روسيا 2018 
بأن ال اع��ذار لعدم املبادرة الى الهجوم ال سيما 

عندما يلعب الفريق على ملعبه.
وأدى التعادل الذي تابعه املدرب االسطوري 
السير اليكس فيرغوسون ف��ي اول ظهور له 
في ملعب اول��دت��راف��ورد بعد تعافيه من عملية 
جراحية في الدماغ، الى تراجع الفريق الى املركز 
السابع ب��ف��ارق 8 نقاط ع��ن ليفربول املتصدر 

بسجل مثالي.
وقال بوغبا للصحافيني بعد املباراة »كنا نلعب 
على ارضنا وكان يتعني علينا ان نلعب بطريقة 
أفضل ضد ولفرهامبتون. نحن هنا لكي نهاجم، 
وعندما نلعب بهذه الطريقة تصبح االمور أسهل 

بالنسبة الينا«.
وعندما سئل عما هي االسباب التي ال جتعل 
مانشستر يونايتد يعتمد اسلوبا هجوميا اكبر 
قال »ال استطيع ان اقول لكم ألني العب. االمر ال 

يتعلق بي«.
وتأتي تصريحات بوغبا في الوقت التي كانت 
فيه الفترة االخيرة تشهد حتسنا في العالقة بينه 
وبني مدربه مورينيو الذي اشاد بالعبه واعتبر 
بان الفوز بكأس العالم منحه دفعا اضافيا هذا 

املوسم.
واض���اف بوغبا »أعتقد ب��ان ال��ف��رق تخشى 
مانشستر يونايتد عندما نقوم بهجمات متتالية. 
كان هذا خطأنا. رمبا يتعني علينا حتسني ذهنيتنا 
لكننا عندما نلعب في اولدترافورد يجب علينا 
ال��ه��ج��وم وال��ض��غ��ط كما فعلنا ض��د توتنهام، 

ليفربول، تشلسي وارسنال املوسم املاضي«. بول بوغبا

بوغبا يخرج عن صمته وينتقد أسلوب مورينيو

ليون يهزم مرسيليا وسان جيرمان يحافظ على بدايته املثالية

بيريز  يعارض إقامة مباريات للدوري اإلسباني 
في الواليات املتحدة
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 تلقت خطط رابطة دوري الدرجة األولى 
اإلسباني لكرة القدم إلقامة مباراة واحدة في 
املوسم بالواليات املتحدة انتكاسة جديدة 
األحد عندما عارض فلورنتينو بيريز رئيس 
ريال مدريد االقتراح وقال إنه لن يفيد األندية 

أو اجلماهير.
وت��رغ��ب راب��ط��ة ال���دوري اإلسباني في 
أن تصبح أول مسابقة أوروب��ي��ة تخوض 
مباريات ضمن املوسم في قارة مختلفة لكن 
هذا املقترح اصطدم برفض االحتاد احمللي 
للعبة إقامة مباراة جيرونا وبرشلونة في 
26 يناير كانون الثاني املقبل في ميامي قبل 

تلقيه املزيد من املعلومات.
ويحتاج نقل امل��ب��اراة إل��ى ميامي موافقة 
االحت��اد اإلسباني واألمريكي للعبة وكذلك 
االحت��اد األوروب���ي واحت��اد أمريكا الشمالية 

والوسطى والكاريبي )الكونكاكاف(.
وتهدد معارضة ريال مدريد خطط الرابطة 
بخوض مباراة واحدة في املوسم في الواليات 
املتحدة وف��ق��ا التفاقها م��ع ش��رك��ة ريليفنت 

األمريكية للترفيه ملدة 15 عاما قادمة.
وقال بيريز أمام ملتقى العضاء النادي ”لن 

نذهب إلى الواليات املتحدة.
”ال أعرف من يهتم باللعب هناك لكن ذلك 

ال يدخل ضمن اهتمامات األندية أو اجلماهير 
لذلك نعارض هذا األمر“.

وي��أت��ي تعليق بيريز بعد أس��ب��وع واح��د 
من تصريحات يولن لوبتيجي م��درب ريال 
مدريد بشأن معارضة إقامة مباراة جيرونا 
وب��رش��ل��ون��ة خ���ارج ال��ب��الد ق��ائ��ال ”كل فريق 
بالدوري يجب أن يخوض مبارياته على ذات 

األرض والبلد“.
ورغ��م ذل��ك ال ي��زال خافيير تيباس رئيس 
الرابطة متفائال بشأن جناح خطته إذ قال يوم 
اجلمعة املاضي ”ال يزال باالمكان اقامة املباراة 

)في ميامي( دون أدنى شك“. 

فالفيردي: اجلدل التحكيمي لن ينتهي بتطبيق الـ»فار«
ق��ال املدير الفني لبرشلونة، إرنستو 
ف��ال��ف��ي��ردي، عقب ت��ع��ادل فريقه بهدفني 
ملثلهما أمام جيرونا في »ديربي كاتالونيا« 
األحد، في ختام اجلولة اخلامسة بالليغا، 
إن طرد املدافع الفرنسي كليمون لوجنليه، 
الذي قرره احلكم عقب اللجوء لتقنية احلكم 
الفيديو املساعد »VAR«، يبرهن على أن 
»اجلدل« لن ينتهي حتى مع استخدام هذه 

التقنية.
وخالل تواجده باملؤمتر الصحافي عقب 
اللقاء ال��ذي احتضنه ملعب الكامب نو، 
انتقد فالفيردي ق��رار احلكم، ولكنه أشار 
إل��ى أن م��ا أث��ر ف��ي سير اللقاء هما هدفي 
جيرونا، عن طريق كريستيان ستواني، 

الذين استقبلهما الفريق في غضون 10 
دقائق تقريبا.

وأك��د: »امل��ب��اراة كانت حتت سيطرتنا، 
ولكن اللعب بنقص ع��ددي يقيدك كثيرا، 
بعيدا عن الطرد، هدفا جيرونا كان لهما أثر 
كبير في سير اللقاء بهذا الشكل، حتولنا 
من باحثني عن تعزيز هدف الفوز لساعني 

لتدارك اخلسارة«.
وحول طرد لوجنليه في الدقيقة 35 من 
الشوط األول، أوض��ح م��درب البالوغرانا 
رأيه حول القرار: »اعتقدت أن احلكم جلأ 
لتقنية حكم الفيديو ملشاهدة واقعة تدخل 
الع���ب اخل��ص��م ع��ل��ى ل��وجن��ل��ي��ه، ش��اه��دت 
عبر التليفزيون، وأج��د األم��ر صعبا في 

عدم اعتبارها اعتداء على اخلصم، األمر 
غريب بالنسبة لي، ألن مرفق يده اصطدم 
بشكل طبيعي نتيجة سقوطه، شاهدت 
بيري بونس يعتذر للوجنليه على تدخله 

العنيف، الطرد غير مستحق«.
وب��ع��ي��دا ع��ن ال��ت��ح��ك��ي��م، أث��ن��ى امل���درب 
الباسكي على املباراة التي قدمها العبوه، 
على الرغم من النقص ال��ع��ددي، معتبرا 
أن ف��ري��ق��ه ك���ان يستحق تسجيل ه��دف 

االنتصار.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ش��ع��وره مب���رارة »إه���دار 
نقطتني«، إال أن فالفيردي اعترف بأن مثل هذه 
املباريات دائما ما حتدث على مدار املوسم، ولكن 

األهم هو اخلروج بنقاط إيجابية منها.

برشلونة بعشرة العبني يتعثر أمام جيرونا 


