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أم��ن النجم األرجنتيني، ليونيل ميسي، 
انطالقة قوية لفريقه برشلونة، في بطولة 
ال��دوري اإلسباني، بعد أن سجل ثنائية في 

شباك ديبورتيفو أالفيس.
وحقق بطل الليجا ف��وزا كبيرا بنتيجة 
)3-0(، على ضيفه أالف��ي��س، ف��ي امل��ب��اراة 
التي جمعتهما على ملعب كامب نو، في إطار 

اجلولة األولى من البطولة.
اف��ت��ت��ح ليونيل ميسي أه����داف الفريق 
الكتالوني ه��ذا امل��وس��م ف��ي الدقيقة 64، ثم 
ضاعف فيليب كوتينيو النتيجة في الدقيقة 
82، بإضافة الهدف الثاني، ليعود النجم 

األرجنتيني إلحراز الثالث في الدقيقة 92.
أجرى إرنيستو فالفيردي عدة تغييرات في 
وسط ملعب برشلونة، حيث دفع بالثنائي 
سيرجيو روبيرتو وإيفان راكيتيتش بجوار 
بوسكيتس في التشكيلة األساسية، بينما 
احتفظ بفيدال وآرث���ر وكوتينيو على دكة 

البدالء.
سيطر البلوجرانا على مجريات اللعب في 
الربع ساعة األول��ى، مع محاوالت هجومية 
عبر ليونيل ميسي الذي تراجع كثيرا ملنطقة 
ال��وس��ط، بجانب سرعة وم��راوغ��ات عثمان 

دميبلي.
ح��اول برشلونة فتح مجال التسجيل في 
الدقيقة 16، بعدما استغل دميبلي هفوة من 
امل��داف��ع األمي��ن للفريق اخل��ص��م، وم��رر كرة 
عرضية كانت سهلة أمام ليونيل ميسي ولكن 

سددها البرغوث في وسط املرمى.
افتقد وس��ط برشلونة للسرعة املطلوبة 
ف��ي بناء اللعب، كما ل��م يقدم روب��ي��رت��و أو 
راكيتيتش اإلضافة الهجومية للخط األمامي، 
ف��ي ح��ن متركز العبو ديبورتيفو أالفيس 

بشكل جيد في الثلث اخللفي.
وضع تنظيم الفريق الضيف حدا خلطورة 
مهاجمي ب��رش��ل��ون��ة، فمع ت��واج��د خماسي 
متحرك في خط ال��وس��ط، وخ��ط دف��اع يقظ، 
عجز برشلونة عن الوصول لهدفه، بجانب 

تألق احلارس باتشيكو.
أق��دم العبو برشلونة على لعب الكرات 
الطويلة للويس س��واري��ز ف��ي مشهد غير 
معتاد، كما فشل املهاجم األورج��وي��ان��ي في 
استغالل أي منها، حيث ظهر عدم جاهزيته 

على املستوى البدني.
كاد ليونيل ميسي أن ينهي الشوط األول 

بتقدم فريقه، بعدما حتصل على ركلة حرة 
سددها مباشرة ولكنها ارتطمت بعارضة 

باتشيكو.
فالفيردي يتدخل

أجرى فالفيردي أول تغييراته مع انطالقة 
ال��ش��وط الثاني، ب��خ��روج سيميدو ودخ��ول 
فيليب كوتينيو ليعطي املزيد من النشاط في 

الوسط، فيما عاد روبيرتو للعب كظهير أمين.
كثف أصحاب األرض من هجماتهم على 
مرمى اخلصم، بعد نزول كوتينيو، حيث تقدم 
ميسي أكثر بالقرب من منطقة اجل��زاء، ولكن 

اجلدار الدفاعي ألالفيس كان صلبا.
اعتمد الضيوف على الهجمات امل��رت��دة 
إلح��داث اخلطورة على برشلونة عن طريق 
إيباي جوميز وم��ب��ارك واك��اس��و، مستغلن 
تقدم ج��وردي ألبا الذي ترك خلفه مساحات 
كبيرة، ولكن قيام تير شتيجن بدور الليبرو 
منع من وصول اخلصم بأكثر من فرصة انفراد 

باملرمى.
واصل ميسي، األنشط واألخطر بن العبي 
برشلونة، دوره الهجومي املؤثر وبعد سلسلة 
من املراوغات في الدقيقة 64، وضع بصمته 
في اللقاء بهدف التقدم لبرشلونة من ضربة 
حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة مرت من 

أسفل احلائط البشري.
آرثر وفيدال

أجرى فالفيردي ثاني تغييراته في الدقيقة 
76 بخروج عثمان دميبلي، ودخول آرثر ميلو، 

ليعود برشلونة لطريقة 2-4-4.
كاد العبو أالفيس أن يخطفوا نقطة التعادل 
في الدقائق العشر األخيرة، من مخالفة أرسلت 
داخل منطقة اجل��زاء عبرت من أمام اجلميع، 
لترتد إل��ى هجمة م��رت��دة وان��ف��رد كوتينيو 

باحلارس ولكن تألق األخير وأبعد الكرة.
وف���ي ال��دق��ي��ق��ة 82 أن��ه��ى كوتينيو أم��ل 
ديبورتيفو أالف��ي��س ف��ي ال��ع��ودة للمباراة، 
بإحراز الهدف الثاني بعدما راوغ العبن من 

اخلصم وسددها قوية كعادته داخل الشباك.
وقبل النهاية بخمس دقائق، شارك أرتورو 
ف��ي��دال ب��دال م��ن سيرجيو بوسكيتس، ومع 
الدقيقة الثانية من الوقت بدال من الضائع، 
ختم ميسي اللقاء بالهدف الثالث بعد أن راوغ 

جانب من املباراةمدافع أالفيس ووضعها بيسراه في املرمى.

سجل كيليان مبابي، الفائز بكأس العالم 
2018 لكرة ال��ق��دم، هدفن ليكمل فريقه 
ب��اري��س س��ان جيرمان ح��ام��ل لقب دوري 
ال��درج��ة األول���ى الفرنسي انتفاضته في 
الشوط الثاني ويتغلب على جاجنون 1-3 

أول من أمس السبت.
وعاد الدولي البلجيكي توماس مونييه 
إل��ى التشكيلة األس��اس��ي��ة ل��ب��اري��س سان 
جيرمان بينما جلس مبابي بن البدالء حيث 
سعى الضيوف لتحقيق االنتصار الثاني 

على التوالي.
وب���دأ ح��ام��ل ال��ل��ق��ب بشكل س���يء أم��ام 
جماهير جاجنون وتألق احلارس املخضرم 
جيانلويجي ب��وف��ون لينقذ م��رم��ى س��ان 
ج��ي��رم��ان م��ن ف��رص��ة مل��ارك��وس ت���ورام في 

الدقيقة 14.
وبعدها بخمس دق��ائ��ق استغل جناح 
جاجنون ماركو كوكو خطأ كولن داجبا 
ظهير أمين باريس سان جيرمان ليمرر إلى 
املهاجم نوالن رو الذي وضع الكرة في شباك 

بوفون من مدى قريب ليمنح فريقه التقدم.
وواصل جاجنون الضغط على الضيوف 
بينما استمرت معاناة س��ان جيرمان مع 
األخطاء الدفاعية فيما افتقد الفريق الهجوم 
اخلطير. وشارك الدولي الفرنسي مبابي بدال 
من تيموثي ويا مع بداية الشوط الثاني حيث 
سيطر حامل اللقب على املباراة وحصل نيمار 

على ركلة جزاء نفذها بنفسه في الدقيقة 53.

وهيمن سان جيرمان متاما وصنع العديد 
من الفرص قبل أن يسجل مبابي أول أهدافه 
في املوسم في الدقيقة 82 ليمنح الضيوف 
التقدم. وضاعف أهدافه بعدها بوقت قصير 

ليحسم الفوز.
وفي لقاء آخر أهدر املهاجم رادامل فالكاو 
ركلة جزاء ليكتفي موناكو الذي أهدر العديد 
من الفرص بالتعادل بدون أهداف مع ليل في 

أول مباراة على ملعبه في املوسم اجلديد.
وفشل موناكو، وهو الفريق الوحيد الذي 
كسر هيمنة باريس سان جيرمان على لقب 
الدوري في آخر خمسة مواسم، في استغالل 
ال��ف��رص ف��ي ال��ش��وط األول بينما ل��م يهدد 

تقريبا ليل مرمى احلارس دييجو بيناليو.
وأهدر فالكاو، الذي أحرز هدفا وصنع آخر 
في فوز موناكو في املباراة األولى في نانت، 
أفضل فرصة لفريقه في الدقيقة 67 عندما 
حصل على ركلة ج��زاء لكن احل��ارس مايك 

مينيون تصدى لتسديدته.
وواص��ل موناكو ضغطه لكن ليل صمد 

ليحصل على نقطة واحدة.
ويتصدر سان جيرمان ترتيب املسابقة 
ويليه دي��ج��ون وس��ت��اد ران���س ال���ذي تقدم 
للمركز الثالث بعد فوزه -1صفر على أوملبيك 

ليون يوم اجلمعة.
ويأتي موناكو وليل في املركزين الرابع 
واخلامس على الترتيب بينما تركت الهزمية 

مبابي سجل ثنائيةالثانية على التوالي جاجنون في املركز 17.

ميسي وكوتينيو يقودان برشلونة لبداية نارية

مبابي يقود انتفاضة سان جيرمان أمام جاجنون
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فالفيردي: لقد انتهت الكلمات في وصف ميسي
ق��ال إرن��س��ت��و ف��ال��ف��ي��ردي، امل��دي��ر الفني 
لبرشلونة، إنه لم يشعر بالراحة على مقاعد 
البدالء، خالل انتصار فريقه على ديبورتيفو 
أالفيس )3-0(، أول من أم��س السبت، في 

مستهل منافسات الليجا.
وفي تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” 
اإلسبانية، قال املدرب: “لم أهدأ أبًدا، كانت 
ه��ن��اك عصبية وع���دم ي��ق��ن ح���ول حتسن 
الفريق، لقد مر وق��ت طويل، وكنا نعاني 

جًدا”.
وأض���اف: “لم نتمكن م��ن وض��ع السكر 
على امل��ب��اراة، األداء كان بطيًئا في الشوط 
األول، خطوطهم كانت قريبة من بعضها، 
وهذا أسلوب دفاعي صعب.. نحن ما زلنا في 

البداية، ونأمل أن نتحسن”.
مفاجآت ميسي

وبخصوص ال��ه��دف األول مليسي، قال 
فالفيردي: “ لقد انتهت الكلمات في وصف 
ميسي لقد سجل مثله س��اب��ًق��ا ف��ي مرمى 
جيرونا، إن��ه يفاجئك دائ��ًم��ا.. ليست لعبة 
ع��ادي��ة، لكنه ع��ادًة ما يفعلها، الكرة التي 

ارتطمت بالقائم كانت رائعة أيًضا”.
وواصل: “لم يكن لدي أي فكرة، عن مكان 
تسديده للكرة.. إن��ه ي��رى ما ال ي��راه أحد، 
تراه يعطي متريرة، وال تعرف أين سيذهب 
بعدها.. إن��ه يفعل األش��ي��اء أفضل م��ن أي 

شخص آخر”.
وعن تقنية الفيديو، قال: “إذا لم نتحدث 
عن الفيديو، فهذا يعني أنه لم يحدث شيء.. 
يجب أن نعتاد على رفع حكام اخلط للرايات، 

هذه التقنية للمساعدة فقط”.

احلرس القدمي واجلديد
وح���ول إش����راك س��ي��م��ي��دو ف��ي ال��دف��اع، 
وسيرجي روب��ي��رت��و ف��ي ال��وس��ط، أج��اب: 
“كانت هناك العديد من الظروف، لم يكونا 

من أولئك الذين انضموا للفريق متأخرين.. 
م��ن الطبيعي أن ينضم ال��الع��ب��ون اجل��دد 
للفريق، لكن من املهم وجود العبن سابقن 

معهم، لكي يحصلوا منهم على املساعدة”.
وب��ش��أن ال��دف��ع بكوتينيو ف��ي الشوط 

الثاني، أوض��ح امل��درب اإلسباني: “لم نكن 
نستطيع اإلفراط في إشراك الالعبن، الذين 
انضموا متأخرين.. لقد ش��ارك منهم في 
البداية، صامويل وراكيتيتش وسواريز 

ودميبلي”.
واستطرد فالفيردي: “بالنسبة لروبيرتو، 
أعتقد أننا بدأنا املوسم املاضي بخط الوسط 
هذا، لديه القوة، وفي النهاية لعب في مركزه، 
على اجلانب األمي��ن.. لو سجلنا في الشوط 
األول، كان من املمكن أن نستمر على نفس 
اخلطة، كنا بحاجة لالعب يسدد الكرات، 

وفكرت في كوتينيو”.
وأردف: “ميكن للجميع أن يفهم كما يريد، 
لكني سعيد بالالعبن الذين كانوا معي في 
املوسم املاضي، إنهم يعرفون آليات لعبنا.. 
لدينا منوذج آخر، وموسم آخر، وسنحتاج 

جميع الالعبن”.
وت��اب��ع: “هناك ح��د للتغييرات خالل 
املباراة.. اجلميع سيلعب، ألن أمامنا العديد 
من املباريات، أنا سعيد باجلميع، وأريدهم 

أن يكونوا سعداًء”.
وحول مستوى الفريق عموًما، قال: “لقد 
حتسنا مع تقدم املباراة، لقد كلفتنا الكثير.. 
أعتقد أننا جيدون، لكننا شعرنا بالتعب 

مثلهم متاًما”.
وفيما يتعلق بالعبه، لويس سواريز، رد 
فالفيردي: “أراه جيًدا، لكنه يشعر ببعض 
الصعوبة، ألنه وصل متأخًرا فقط.. نعرف 
إيقاعه، وم��ا ال��ذي سيعطينا إي��اه.. دخول 
كوتينيو في امل��ب��اراة ساعدنا، بطريقة أو 

بأخرى كان سيشارك في اللقاء”.

فالفيردي

فياريال يسقط أمام جمهوره
في االختبار األول بالليجا

اس��ت��ه��ل ف��ي��اري��ال موسمه 
اجلديد في الليجا، بالسقوط أمام 
جماهيره على يد ريال سوسيداد 
بنتيجة )1-2(، أول من أمس 
السبت، في اللقاء الذي جمعهما 

على ملعب )ال سيراميكا(.
افتتح الوافد اجلديد جيرارد 
مورينو باكورة أه��داف املوسم 
ل�”الغواصات الصفراء” في 
الدقيقة 16، ولكن عادل املهاجم 
البرازيلي ويليان جوزيه الكفة 
للباسكين قبل نهاية الشوط 
بخمس دقائق، لينتهي الشوط 

بهدف في كل شبكة.
وفي الدقيقة 71، أحرز خوان 
ميجيل ل��وب��ي��ز ه���دف ال��ت��ق��دم 
للزوار مانحا فريقه أول 3 نقاط 

باملوسم.
وب���ه���ذا االن���ت���ص���ار يفتتح 
سوسييداد موسمه بانتصار 
ث��م��ن خ���ارج ال��ق��واع��د، جعله 
يحتل املركز الثاني مؤقتا بفارق 
األه���داف خلف ليفانتي ال��ذي 
أمطر شباك مضيفه ريال بيتيس 

بثالثية دون رد.
بينما يقبع فياريال في املركز 
ال�19 وقبل األخير، حلن إسدال 
الستار على مواجهات اجلولة 

جانب من املباراةاالفتتاحية.

كروز أزول يواصل تصدر 
الدوري املكسيكي

حافظ كروز أزول، على صدارته جلدول مرحلة ذهاب 
الدوري املكسيكي لكرة القدم )أبرتورا 2018(، بعد حتقيقه 
انتصاره الرابع في املسابقة، على حساب ضيفه ليون، 

بثالثية نظيفة، ضمن اجلولة اخلامسة من املسابقة.
وبثالثة أهداف سجلها كل من املكسيكي إلياس هرنانديز 
)هدفان في ق32 وق41( واألرجنتيني ميلنون كاراليو 
)ق89(، جنح كروز أزول في احلفاظ على الصدارة برصيد 
13 نقطة، بعد تعادله في اجلولة املاضية أمام تيخوانا، 

بهدف ملثله.
وجاء انتصار كروز أزول رغم النقص العددي املبكر في 
صفوفه، بعد طرد الالعب خيرادو فلوريس )ق19(، قبل أن 

يلحق به من الفريق املنافس ألكسندر ميخيا )ق37(.
وجتمد رصيد ليون بهذه اخل��س��ارة، الثالثة ل��ه في 

املسابقة، عند أربع نقاط فقط في املركز ال�14.
أم���ا م��ون��ت��ي��ري ف��ع��اد ل��الن��ت��ص��ارات وأحل���ق الهزمية 
األول��ى لضيفه بوماس أون��ام، بالفوز عليه بهدف، سجله 
األرجنتيني نيكوالس سانشيز في الدقيقة الرابعة، ليحصد 
الفريق ث��الث نقاط غالية صعدت ب��ه لوصافة اجل��دول 

برصيد 12 نقطة.
في حن مني بوماس أونام بأول خسارة له في املسابقة 
بعد ثالثة انتصارات وتعادل، ليحتل املركز اخلامس بعشر 

نقاط.
كما حقق باتشوكا انتصارا كبيرا على أرض��ه بثالثية 
نظيفة أمام لوبوس، ليحقق أول انتصار له في املسابقة، 

بعد ثالث هزائم متتالية وتعادل وحيد.
سجل أه��داف باتشوكا كل من التشيلي أنخيلو ساجال 
)ق49( واملكسيكين فيكتور ج��وزم��ان )ق58( واري��ك 
جوتييريز )ق83(، ليصالح جماهيره بهذا الشكل، رافعا 

رصيده إلى أربع نقاط.


