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كشف تقرير صحفي إسباني، 
أول من أمس عن موقف برشلونة 
م���ن دخ����ول س����وق االن��ت��ق��االت 
ال��ش��ت��وي، ل��ض��م ب��دي��ل للويس 

سواريز.
وكان سواريز قد أجرى جراحة 
في ركبته، ستبعده عن الفريق 
حتى مايو املقبل، مما يعني انتهاء 

موسمه مع برشلونة.
وبحسب صحيفة »ماركا« فإن 
برشلونة ال يسعى لشراء مهاجم 
بديل للويس س��واري��ز في يناير 
اجل��اري، خاصة في ظل صعوبة 
العثور على مهاجم رفيع املستوى، 
والرغبة في استثمار مبلغ كبير 

لضم جنم كبير في الصيف املقبل.
ويتذكر برشلونة جيدا جتربته 
املريرة مع الغاني كيفني برينس 
ب��وات��ي��ن��ج، ال���ذي اس��ت��ع��اره من 
ساسولو في يناير املاضي، ولم 

يقدم أي جديد.
وينتظر مسؤولو البارسا أال 
يطلب كيكي سيتني، املدير الفني 
اجل���دي���د، ب��دي���اً ل��س��واري��ز ه��ذا 
الشتاء، واالعتماد على ال�عبني 

املوجودين حالياًا.
يذكر أن تقارير عديدة أكدت أن 
برشلونة يخطط لضم األرجنتيني 
الوت���ارو مارتينيز، مهاجم إنتر 
مي�ن، في الصيف املقبل لدعم خط 

الهجوم بنجم مميز.

ت��ب��ددت آم��ال أتلتيكو م��دري��د ف��ي العودة 
لسباق لقب دوري الدرجة األول��ى اإلسباني 
لكرة ال��ق��دم بعد خسارته 2 -صفر خ��ارج 

ملعبه أمام إيبار املتعثر أول من أمس.
وتقدم الفريق القادم من إقليم الباسك، الذي 
ميتلك أصغر استاد في ال��دوري اإلسباني، 
في الدقيقة العاشرة عندما وضع إستيبان 
بورجوس الكرة في الشباك من مدى قريب 
بعدما فشل دف��اع أتلتيكو ف��ي إب��ع��اد ركلة 

ركنية.
ولعب أتلتيكو ال��ذي خسر نهائي كأس 

السوبر اإلسبانية أمام ريال مدريد برك�ت 
الترجيح ي��وم األح��د امل��اض��ي، ب��دون القائد 
كوكي باإلضافة للمدافعني كيران تريبيير 
وخوسيه خيمنيز ول��م يسيطر مطلقا على 
امل��ب��اراة التي أقيمت وس��ط األم��ط��ار باستاد 

إيبوروا.
وأك��د هدف إي��دو إتشبوسيتو في الدقيقة 
90 انتصار إيبار الذي حقق فوزه األول في 
12 مباراة بدوري الدرجة األولى ضد أتلتيكو 

وابتعد بسبع نقاط عن منطقة الهبوط.
ويحتل أتلتيكو املركز الثالث برصيد 35 

نقطة بفارق ثماني نقاط خلف ري��ال مدريد 
املتصدر وخمس وراء برشلونة حامل اللقب.

وانتقد ساؤول نيجيز العب وسط أتليتيكو، 
الذي تعني عليه اللعب في مركز الظهير األيسر 

خ�ل املباراة، بشدة أداء فريقه.
وأبلغ الصحفيني ”بدأنا بشكل سيء مرة 
أخرى وهذا يحدث كثيرا في الفترة األخيرة. 
واجهنا صعوبات وافتقرنا للنهم بعد سلسلة 

نتائج جيدة. إنها انتكاسة كبيرة لنا“.
وأضاف ”إيبوروا ملعب صغير ويعرفون 
بالتحديد كيفية استغ�ل نقاط قوتهم ألقصى 

درجة هنا، تفوقوا علينا في كل الكرات الثانية 
ويدركون جيدا كيفية التعامل مع هجومنا. 

كنا بحاجة للعب بذكاء أكبر“.
وق��ال دييجو سيميوني م��درب أتلتيكو 
”بدأنا املباراة سيئا جدا، ونادرا ما لعبنا في 

الشوط األول ولم نفعل ما يجب علينا فعله.
”تكون دائما األم��ور صعبة علينا هنا، 
عندما يكون علينا االنتصار هنا تكون املباراة 
صعبة للغاية واليوم كان األمر مماث�، لكنهم 
اس��ت��ف��ادوا م��ن أخطائنا ألقصى درج��ة ولم 

نستغل الفرص التي أتيحت لنا“.

لقطة من مباراة أتلتيكو مدريد وإيبار

تقنية الفيديو تفجر 
غضب إشبيلية

انتقد املدير الرياضي إلشبيلية، رامون رودريغيز مونتشي، األداء 
التحكيمي خ�ل مباراة فريقه أمام ريال مدريد أول من أمس على ملعب 
سانتياغو برنابيو، والتي حسمها »امليرينغي« بنتيجة )2-1(، مؤكدااً 
أنه ساهم في هذه النتيجة بإلغاء هدف املهاجم الهولندي لوك دي يونغ 

في الشوط األول.
وألغى احلكم، مارتينيز مونويرا، هدف التقدم للفريق األندلسي في 
الدقيقة 31 بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو املساعد »VAR« بداعي 
وجود مخالفة على أحد العبي إشبيلية داخل املنطقة ضد البرازيلي 
ميليتاو قبل تسجيل الهدف.وأكد مونتشي في تصريحات تلفزيونية 
عقب اللقاء »اجلميع شاهد اللعبة. هي لعبة جديدة مضافة في مباراة 
أخرى، دون وجود أي حتليل فني. لن أحلل املباراة فنيا ألن هذه اللعبة 

كانت مؤثرة للغاية، ومن العبث حتليل ما بعدها«.
ونزل املسئول الرياضي ألرض امللعب بني شوطي املباراة لتهدئة 

املدرب، جولني لوبيتيجي، وال�عبني، بعد الهدف امللغي.
وبسؤاله عن هدف التعادل للفريق األندلسي في الشوط الثاني، 
والذي كاد أن يلغى مجددااً بعد تدخل ال�«VAR« بداعي وجود ملسة يد 
على منير احلدادي، قال مونتشي إنه كان ليقرر سحب الفريق حينها من 
امللعب.وقال في هذا الصدد »إذا ألغوا هذا الهدف، كنت سأنزل للملعب 

أيضااً وأسحب الفريق«.
وسار األرجنتيني فرانكو فاسكيز، العب وسط الفريق، على درب 
مديره الرياضي، حيث أكد في تصريحات من املنطقة املختلطة أنه 
إذا »ص��رح مبا يجول بخاطره« حول الهدف امللغي، كان سيتعرض 
»لإليقاف«.وأوضح »لم أر اللعبة، نيمانيا )جوديلي( قال إن العب من 
الريال اصطدم به. ال ميكننا تغيير أي شيء، إذا قلت ما أفكر به، سيتم 
إيقافي. من األفضل االحتفاظ به لنفسي. ق��رارات احلكم، وال يتخذها 

بسوء نية، ولكن األمر كان مثيرا للشك«.
من جهته أعرب الفرنسي زين الدين زيدان املدير الفني لريال مدريد، 
عن سعادته باالنتصار بهدفني لهدف على إشبيلية.وقال زيدان، خ�ل 
تصريحات نقلتها صحيفة »ماركا« اإلسبانية: »كاسيميرو قدم أداءاً 

جيداًا، وسجل هدفني وهو ليس باألمر املعتاد، وأنا سعيد من أجله«.
وأضاف: »في الهجوم ميكننا إحداث تغيير بإشراك أي العب، وأنا 
سعيد جداًا بالهدف األول لنا، ألنه أتى من اخلط الثاني، وكذلك باألداء 

الذي قدمناه في الشوط الثاني«.
ة في  وتابع: »كاسيميرو؟ أعلم أنه ميلك نزعة هجومية، وخاصاً
ا، وأي العب ميكنه أن  اللمسة األخيرة، لكنه فاجئني بالهدف األول كثيراً

يصنع الفارق وهو ما فعله اليوم«.
وعن اجلدل حول إلغاء هدف إشبيلية، علق: »لقد شاهدت الكرة، 
ا، وكانت هناك ملسة  ا صائباًا، ألن التدخل كان واضحاً واإللغاء كان قراراً
يد في هدفه الثاني، ولن أدخل في هذا اجلدال، واحلكام هم من ُيقررون، 

ومهمتهم ُمعقدة«.
وتابع: »إشبيلية قدم مباراة جيدة جداًا في الشوط األول، وفي الثاني 
كنا نضغط بشكل أفضل، ولو كنا سمحنا لهم باللعب مثل النصف األول 
لتعقدت األمور، ونحن نعرف ما يتعني علينا القيام به، وأنا سعيد ألننا 

جنحنا في االنتصار«.

جونتر يحقق إجنازًا 
 »E تاريخيًا في »فورموال 

أصبح ماكس جونتر سائق بي.إم. دبليو أندريتي أصغر فائز 
بسباق في تاريخ بطولة العالم لسباقات »فورموال E« للسيارات 
الكهربائية بعمر 22 عاما عندما نال انتصاره األول في اجلولة 

الثالثة باملوسم في سانتياجو عاصمة تشيلي أول من أمس.
وجت��اوز السائق األملاني منافسه أنطونيو فليكس دا كوستا 
سائق دي.إس تكيتاه بعدما أجبر ارتفاع درجة حرارة البطارية 

السائق البرتغالي على السير ببطء.
وحصل النيوزيلندي ميتش إيفانز، ال��ذي ب��دأ من مركز أول 

املنطلقني، على املركز الثالث مع جاجوار.
وبعد ث�ث جوالت هذا املوسم انتزع البلجيكي ستوفل فاندورنه 
سائق مرسيدس صدارة البطولة من ألكسندر سيمز سائق دي.إم.

دبليو. أندريتي الذي انسحب من السباق.
وميلك فاندورنه 38 نقطة مقابل 35 لسيمز فيما يأتي البريطاني 

سام بيرد ثالثا برصيده 28 نقطة مع فيرجني إنفيجن رسينج.
سواريز

برشلونة يحسم موقفه من ضم بديل لسواريز

سجل الشاب رايان شرقي هدفني وصنع آخر ليتجنب أوملبيك 
ليون التعثر في الدقائق األخيرة ويتأهل إلى دور الستة عشر في 
كأس فرنسا لكرة القدم بفوزه 4-3 على مستضيفه نانت أول من 

أمس.
وهز ال�عب البالغ من العمر 16 عاما الشباك مرتني في أول 
تسع دقائق ليقود ليون للفوز رغم انتفاضة نانت قرب النهاية 
بينما واجهت ف��رق أخ��رى من الدرجة األول��ى صعوبات أمام 

منافسني من درجات أدنى.
وب���ذل س��ان��ت إيتيني ج��ه��دا كبيرا ليهزم ب��اري��س املنتمي 
للدرجة الثانية 3-2 في العاصمة الفرنسية بعد تأخره 1-2 
حتى الدقيقة 71. وانتظر ليل حتى الدقائق األخيرة ليهزم 
جونفريفيل املنافس في الدرجة اخلامسة -2صفر بفضل هدفي 
لوك رميي وفيكتور أوسيمن في الدقيقة 69 والوقت احملتسب 

بدل الضائع.
وفي نانت، تلقى شرقي متريرة موسى دميبلي قبل أن يراوغ 
احل��ارس ألبان الفونت ويسجل الهدف االفتتاحي في الدقيقة 

األولى.
وضاعف النتيجة بعد ثماني دقائق أخ��رى عقب متريرة 

عرضية من برتران تراوري.
وسجل رينو إميون بضربة رأس ليقلص الفارق في الدقيقة 
16 قبل أن يهيأ شرقي الكرة إلى مارتن ترييه ليحرز هدف ليون 
الثالث بعد متريرة وسط الدفاع قبل ثماني دقائق على نهاية 

الشوط األول.
ومنح دميبلي التقدم للفريق الزائر بفارق ث�ثة أهداف في 
الدقيقة 69 بعدما وضع الكرة في الشباك عقب تصدي احلارس 

الفونت لركلة جزاء.
واقترب نانت من إدراك التعادل بهدفني قرب النهاية من عمران 

فرحة العبي ليونلوزا وموزيس ساميون لكن ليون صمد لينتزع بطاقة التأهل.

»الليغا« في  املتواضع  إيبار  أمام  يخسر  مدريد  أتلتيكو 

شرقي يتألق ويقود ليون إلى ثمن نهائي كأس فرنسا
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