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سجل ليونيل ميسي ثالثية 
رائ��ع��ة ليقود برشلونة لبداية 
قوية مل��ش��واره في دوري أبطال 
أوروب����ا ل��ك��رة ال��ق��دم ب��ال��ف��وز 4 
-ص��ف��ر على ضيفه أيندهوفن 
الهولندي أول من أمس الثالثاء 
رغم طرد صمويل أومتيتي مدافع 
العمالق القطالوني في الشوط 

الثاني.
وأنهى ميسي هداف برشلونة 
عبر العصور حالة اجلمود في 
الدقيقة 32 في ملعب نو كامب من 
ركلة حرة رائعة وضعها من فوق 

احلائط البشري في الشباك.
وه���و ال���ه���دف ال��ث��ان��ي ال���ذي 
يسجله من ركلة ح��رة في ثالث 
مباريات على أرض برشلونة هذا 
املوسم.وقال إرنستو بالبيردي 
مدرب برشلونة عقب املباراة ”قام 
ميسي بأشياء غير عادية ولكنه 

يجعلها تبدو بسيطة“.
وت��اب��ع ”نعيش حقبة فريدة 
ب��وج��ود ميسي وعندما يعتزل 
سيكون من الصعب العثور على 

العب مثله“.
وق��دم أيندهوفن ال��ذي يقوده 
امل����درب م���ارك ف���ان ب��وم��ل الع��ب 
وسط برشلونة ومنتخب هولندا 
السابق أداء مثيرا لالعجاب في 
أول زي��ارة إل��ى نو كامب في 21 
عاما قبل أن تخور قواه في نهاية 

الشوط الثاني.
وفي الشوط األول جنح الفريق 
ال��ه��ول��ن��دي ف��ي اح��ب��اط معظم 
هجمات برشلونة كما شن هجمات 
مرتدة خطيرة سدد منها الدولي 
املكسيكي هيرفينج لوزانو فوق 

العارضة بعد االستراحة.
لكن بطل إسبانيا أظهر الفوراق 
الكبيرة ف��ي املستوى م��ع مضي 
ال��ش��وط ال��ث��ان��ي ق��دم��ا وضاعف 
الغلة في الدقيقة 75 بتسديدة 
جميلة من عثمان دميبلي الذي 
س��ج��ل خ��ام��س أه��داف��ه ف��ي ست 
مباريات في كل املسابقات هذا 

املوسم.
وأحرز ميسي هدفه الشخصي 
الثاني والثالث لفريقه بعدها 

بدقيقتني مستفيدا م��ن متريرة 
إيفان راكيتيتش الرائعة وأكمل 
بعدها الثالثية الشخصية في 
الدقيقة 87 بعدما تلقى متريرة 
جميلة أخرى هذه املرة من لويس 
س��واري��ز ليضعها ف��ي الشباك 

مبهارة.
لكن الفرحة ل��م تكتمل بطرد 
مدافع فرنسا أومتيتي في الدقيقة 
79 حلصوله على االنذار الثاني 
ليغيب عن مباراة برشلونة خارج 
أرضه في أمام توتنهام في الثالث 

من اكتوبر تشرين االول.
وأش������اد ف����ان ب���وم���ل م���درب 
أيندهوفن مبيسي عقب املباراة 
ق��ائ��ال ”ميسي أف��ض��ل الع��ب في 
ال��ع��ال��م واس��ت��غ��رب ع���دم ف��وزه 
بجائزة ال��ك��رة الذهبية ك��ل عام 
لكن إجماال أعتقد أن النتيجة كانت 

قاسية“.
ويتصدر برشلونة املجموعة 
الثانية في دوري األبطال بفارق 
االهداف عن انترناسيونالي الذي 

فاز على توتنهام 1-2.

فرحة العبي برشلونة

ثالثية ميسي تقود برشلونة لفوز كبير على أيندهوفن
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..ويبدأ الوفاء بوعده 
كان أول ما قام به ليونيل ميسي بعد أن أصبح قائداً 
لبرشلونة، هو التعهد بإعادة لقب دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم إلى إستاد نو كامب، وأظهر في مباراة فريقه األولى 
في املجموعة الثانية ضد آيندهوفن أنه كان يعني ما يقول، 

فأحرز ثالثية في فوز ساحق 0-4.
واخترق الالعب األرجنتيني دف��اع الفريق الهولندي 
العنيد بتسديدة دقيقة من ركلة حرة في الشوط األول، ثم 
سجل هدفني آخرين بلمستني رائعتني من داخل املنطقة قرب 
النهاية، ليكمل ثامن ثالثية له في دوري األبطال وهو رقم 

قياسي. وأش��اد م��درب آيندهوفن م��ارك فان بومل بأفضل 
العب في العالم 5 م��رات وق��ال: “بالنسبة لي األفضل في 
العالم، أمر غريب عدم حصوله على الكرة الذهبية كل عام”.

وقال حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيغن: “ميسي 
دائماً على مستوى التوقعات، ال يوجد الع��ب يفعل ذلك 
مثله، إنه جاهز وحاسم دائماً، لكن لدينا 10 العبني آخرين 

ساهموا أيضاً في الفوز”.
وأحرز ميسي لقب دوري األبطال 4 مرات مع برشلونة 
منذ ظهوره األول في 2004، لكن الفريق الكاتالوني لم 

يحقق الكثير في البطولة منذ فاز بها للمرة األخيرة في 
.2015

وفشل برشلونة في جتاوز دور ربع النهائي في املواسم 
الثالثة األخيرة، بينما فاز غرميه التقليدي ري��ال مدريد 

باللقب ثالث مرات متتالية.
وأصبح ميسي ق��ائ��داً لبرشلونة بعد رحيل أندريس 
إنيستا، وألقى خطاباً بشأن إخفاقات فريقه في دوري 
األبطال، وقال ملشجعيه على أرضية ملعب نو كامب: “أتعهد 

بفعل كل شيء إلعادة هذا اللقب اجلميل إلى هنا”.

مدرب أيندهوفن: ال ميكننا 
مواجهة العب مثل ميسي

 اعترف املدير الفني لنادي بي إس في أيندهوفن الهولندي لكرة 
القدم، م��ارك فان بوميل، أن فريقه ليس معدا بشكل كامل ليتحمل 
الضغط ط��وال مباراة كاملة أم��ام العبني مثل األرجنتيني ليونيل 
ميسي. وقال فان بوميل عقب خسارة فريقه صفر / 4 أمام مضيفه 
برشلونة أمس األربعاء في مستهل مشوار الفريقني في بطولة دوري 
أبطال أوروبا، في مباراة شهدت تسجيل ميسي لثالثية “هاتريك”: 
“ليو هو األفضل في العالم حتى لو لم يفز بالكرة الذهبية في كل عام، 
4 / صفر نتيجة كبيرة ولكننا ال نزال في طور التكوين، وال ميكننا أن 

نقف أمام العب مثل هذا”.
وأضاف: “هنا ميكنك أن تخسر، لدينا الفريق األكثر شبابا من بني 
كل الفرق ولسنا حتى اآلن الفريق الذي ميكنه حتمل مباراة كاملة مثل 

هذه املباراة، هم أكثر استعدادا منا بفارق كبير”.
وي��رى ف��ان بوميل، ال��ذي وص��ف اخلطأ ال��ذي احتسب لصالح 
الفرنسي عثماني دميبلي، العب برشلونة، وسجل منه ميسي الهدف 
األول في اللقاء بأنه مثير للجدل، أن فريقه كان أقل شأنا من منافسه 
في بعض التفاصيل الصغيرة وأنه كان عليه أن يوقف تقدم املهاجم 

الفرنسي مبكرا قبل ارتكاب هذا اخلطأ.
واختتم قائال: “إنها تفاصيل مهمة للغاية، بالنسبة لي لم يكن خطأ 

ولكن ميكننا أن نتناقش حوله، رمبا كان علينا منع تقدم دميبلي”.

الكوريتان تتفقان على السعي 
لتقدمي عرض مشترك 

2032 الستضافة األوملبياد في 
قالت الكوريتان في بيان مشترك أمس األربعاء بعد قمة بني زعيم 
كوريا الشمالية كيم جوجن أون ورئيس كوريا اجلنوبية مون جيه-
إن إنهما وافقتا على السعي لتقدمي عرض مشترك الستضافة اوملبياد 
2032. وأضافت الدولتان في البيان أنهما توصلتا التفاق ”لالشتراك 

معا“ في املسابقات الدولية ومن بينها اوملبياد 2020 في طوكيو.
وأثار دو جوجن-هوان وزير الرياضة الكوري اجلنوبي األسبوع 
املاضي فكرة تقدمي ع��رض مشترك الستضافة األل��ع��اب االوملبية 

الصيفية عام 2032.
وق��ال دو إن االش��ت��راك في استضافة األل��ع��اب سيستغل جناح 
االوملبياد الشتوي هذا العام في بيوجنتشاجن، حيث ساعدت مشاركة 

كوريا الشمالية في تخفيف حدة التوتر في شبه اجلزيرة.

بداية مثالية ألتلتيكو مدريد 
ودورمتوند في دور املجموعات

العبو دورمتوند يحتفلون بإحراز هدف في مرمى كلوب

اقتنص أتلتيكو مدريد اإلسباني فوزا 
ثمينا من ملعب مضيفه موناكو الفرنسي 
بنتيجة 2 � 1، أول من أم��س الثالثاء في 
اجلولة األولى من مباريات املجموعة األولى 

في دور املجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وفي املباراة األخرى باملجموعة ذاتها فاز 
بوروسيا دورمتوند األملاني بصعوبة على 

مضيفه كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 1 � 0.
وعلى ملعب لويس الثاني جنح أتلتيكو 
مدريد في حتويل تأخره بهدف أمام موناكو 

إل��ى ال��ف��وز بهدفني ليستهل م��ش��واره في 
البطولة القارية على النحو األمثل.

وتقدم موناكو بهدف عن طريق صامويل 
جراندسير في الدقيقة 18 مستغال اخلطأ 

الذي وقع فيه أنخل كوريا العب أتلتيكو.
ولكن أتلتيكو أدرك التعادل في الدقيقة 
32 بواسطة دييجو كوستا مستغال متريرة 

من زميله الفرنسي أنطوان جريزمان.
وتكفل مدافع أوروج��واي خوسيه ماريا 
خيمينيز بهدف الفوز ألتلتيكو في الثواني 

األخيرة من الشوط األول من ضربة رأس 
مستغال ضربة ركنية نفذها كوكي.

وع��ل��ى م��ل��ع��ب ي���ان ب���راي���دال اقتنص 
دورمت��ون��د ف���وزا ثمينا م��ن ملعب كلوب 

بروج.
وتقمص العب الوسط األمريكي الصاعد 
كريستيان بوليسيتش دور البطولة وسجل 
ه��دف الفوز لدورمتوند قبل 5 دقائق من 
النهاية بتسديدة عالية )ل���وب( عرفت 

طريقها إلى داخل الشباك البلجيكية.

فكرة اليويفا تفشل في الكامب نو
سجل التطبيق األول للمواعيد اجلديدة ملباريات دوري أبطال أوروبا، 
فشال واضحا أول من أمس الثالثاء، في ملعب الكامب نو، معقل نادي 

برشلونة اإلسباني.
وكان اجلزء األكبر من مدرجات النادي الكتالوني فارغا، عند حلول 
الساعة اخلامسة و18 دقيقة مساء أمس، بتوقيت إسبانيا، وهو موعد 
انطالق مباراة برشلونة أمام أيندهوفن الهولندي ضمن منافسات دور 

املجموعات للبطولة األوروبية.
ورغم أن العديد من املقاعد وجدت من يشغلها مع تقدم زمن املباراة، 
بدا بوضوح أن فكرة االحتاد األوروبي، اخلاصة باختيار اخلامسة و18 
دقيقة بتوقيت إسبانيا، إلقامة بعض مباريات دوري األبطال، لم تلق قبول 

اجلماهير الكتالونية.
وهذا يرجع إلى أن الكثيرين من جماهير برشلونة يكونوا مشغولني 
بأعمالهم، أو ينتظرون ف��راغ أوالده��م من أنشتطهم التي تعقب اليوم 
الدراسي في هذا التوقيت، ولذلك ال يجدون متسعا من الوقت، للذهاب إلى 

امللعب.
وكانت جماهير برشلونة قد أعربت عن استيائها من املواعيد اجلديدة، 
عندما علمت أن فريقها، طبقا للقرعة، سيخوض مباراته األولى في البطولة 

األوروبية في اخلامسة و18 دقيقة بالتوقيت احمللي إلسبانيا.
وكشفت هذه الواقعة إلدارة برشلونة، عن أهمية ضمان عدم لعب 
الفريق مرة أخرى في وقت مبكر، مثلما حدث أمس، وذلك ألنه يتطلع إلى 
التمتع مبساندة جماهيره لكي يحصد لقبه السادس في دوري أبطال 
أوروبا. وأكدت إدارة برشلونة بني شوطي اللقاء، أن عدد اجلماهير التي 

توافدت على امللعب ملشاهدة املباراة بلغ أكثر من 73 ألف مشجع.

تعادل شالكة وبورتو في افتتاح 
املجموعة الرابعة

استهل شالكة ع��ودت��ه إل��ى دوري 
األب���ط���ال ب��ع��د غ��ي��اب ث���الث س��ن��وات 
بالتعادل 1-1 م��ع ضيفه ب��ورت��و في 
بداية مشوارهما باملجموعة الرابعة أول 
من أم��س الثالثاء ليحصل على بعض 
العزاء بعد بداية سيئة لدوري الدرجة 

األولى األملاني.
ودخ��ل شالكة امل��ب��اراة على خلفية 
خسارة كل مبارياته الثالث في الدوري 
حتى اآلن هذا املوسم لكن املهاجم بريل 
اميبولو وض��ع أصحاب الضيافة في 
املقدمة في الدقيقة 64 قبل أن يعادل 

أوتافيو النتيجة لبورتو بعدها بنحو 
11 دقيقة من ثاني ركلة جزاء حتتسب 

للفريق البرتغالي في املباراة.
ومع وجود ثمانية العبني يظهرون 
ألول مرة في دوري األبطال بتشكيلة 
شالكة األساسية احتاج الفريق بعض 

الوقت للتأقلم.
ون���ال ب��ورت��و، ال���ذي ف���از ب���دوري 
األبطال في 2004 على نفس امللعب، 
ركلة جزاء في الدقيقة 13 بداعي ملس 
نالدو الكرة في املنطقة لكن احل��ارس 

رالف فاهرمان تصدى لها.

وع��اد قائد شالكة النقاذ فريقه مرة 
أخ��رى بعد دقيقتني من بداية الشوط 

الثاني من رأسية فيليبي.
واكتسب شالكة الثقة وأصبح أكثر 
جرأة وبعد اخفاقه في التسجيل مرتني 
من هجمات مرتدة هز اميبولو الشباك 

بعد عمل رائع من ويستون مكيني.
لكن ن��ال��دو ارت��ك��ب خطأ ثانيا في 
املنطقة ليمنح الفريق البرتغالي فرصة 
ادراك التعادل من ركلة ج��زاء سددها 
اوتافيو بنجاح هذه املرة بعدما وضع 

العبو شالكة بحتفلون بإحراز هدف في مرمى بورتوفاهرمان في ناحية والكرة في األخرى.

فالشينغ ميدوز: إيقاف احلكم 
احلياني أسبوعني

أوقفت رابطة الالعبني احملترفني 
احلكم السويدي محمد احلياني 
بسبب ح��ادث��ة بطولة فالشينغ 

ميدوز.
أفادت تقارير صحافية أميركية 
أن احلكم السويدي من أصل مغربي 
محمد احلياني، عوقب باإليقاف 
أسبوعني من قبل رابطة الالعبني 
احملترفني لكرة املضرب، بعدما أثار 
جدال في آب/أغسطس املاضي خالل 
بطولة فالشينغ ميدوز األميركية، 
بنزوله عن كرسيه والتحدث الى 

األسترالي نيك كيريوس.
وقال غايل ديفيد برادشو نائب 
رئيس رابطة احملترفني واملسؤول 
عن اللوائح واملسابقات في بيان 
م��وج��ه ال��ى صحيفة “نيويورك 
تاميز” األميركية، أن “محمد هو 
حكم على مستوى عاملي ويحظى 
باحترام كبير، اال أن موقفه خالل 
املباراة )بني كيريوس والفرنسي 
بيار-هوغ هيربير في الدور الثاني 
من البطولة( جتاوز احلدود وعرقل 
من حياده كحكم رئيسي للكرسي”.

وتابع “حتى لو كانت أفعاله 
مبنية على شعور جيد، فهي مؤسفة 
وال ميكن أن جتنبه نيل العقاب من 
قبل رابطة الالعبني احملترفني. نحن 
على يقني من أنه سيتعلم من خالل 
هذه التجربة ونتطلع الى رؤيته 

مرة أخرى في املالعب في أكتوبر”.
وكان منظمو البطولة قد أقروا 
ب��ع��د احل��ادث��ة ال��ت��ي أث����ارت ج��دال 
واسعا وم��واق��ف متباينة من قبل 
الالعبني، قد أق��روا في حينه بأن 

تصرف احلياني خالل املباراة كان 
“خارج البروتوكول”، من دون أن 

يفرضوا بحقه أي عقوبة.
وفي حال تثبيت عقوبة اإليقاف، 
ل���ن ي��ت��م��ك��ن احل��ي��ان��ي م���ن إدارة 
مباريات في دورتي بكني الصينية 
)ب��ني األول من أكتوبر و7 منه(، 
ودورة شنغهاي للماسترز ألف 

نقطة )7-14 أكتوبر(.
وك��ان احلياني نزل عن كرسيه 
في مباراة كيريوس وهيربير في 
الدور الثاني لفالشينغ ميدوز، آخر 
البطوالت األرب��ع الكبرى في كرة 
املضرب لهذا املوسم، أثناء تبديل 
ال��الع��ب��ني جلهة امل��ل��ع��ب، وتوجه 
ل��أس��ت��رال��ي ال����ذي ك���ان م��ت��أخ��را 
مبجموعة ومتخلفا على إرساله في 

الثانية )4-6، صفر3-(.
وس��م��ع احل��ي��ان��ي، أح��د احلكام 
امل��ع��روف��ني على ن��ط��اق واس���ع في 
امل��الع��ب، وه���و ي��ق��ول لكيريوس 
“أريد مساعدتك )...( أن��ت رائع 
لكرة امل��ض��رب. ه��ذا ليس أن��ت. أنا 
أع��رف ذلك”. ومتكن كيريوس من 
انتزاع املجموعة الثانية بعد شوط 
فاصل )8-6(، وفاز باملجموعتني 
التاليتني ليحسم املباراة 6-4، 6-7 

)8-6(، 6-3، -6صفر.
وشدد كيريوس على أن تصرف 
احلكم “لم يؤثر إطالقا” على أدائه، 
األمر الذي ناقضه هيربير. فيما رأى 
السويسري روجيه فيديرر الفائز 
ب��� 20 لقب ف��ي “الغراند سالم” 
أن��ه “ليس دور احلكم النزول من 

كرسيه”،


