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رئيس االحتاد البلغاري يستقيل.. واملدرب لم يسمع شيئاً!

بلغاريا ترفض العنصرية.. 
وأوكرانيا تتأهل.. وتركيا تُسكت »الديوك«

أعلن االحتــاد البلغاري لكرة 
القــدم أمــس اســتقالة رئيســه 
بوريسالف ميهايلوف، بعد يوم 
علــى هتافات عنصريــة اطلقتها 
اجلماهير البلغارية جتاه العبي 
اجنلتــرا ذوي البشــرة الداكنــة 
خــالل مبــاراة املنتخبــن فــي 
صوفيــا ضمــن تصفيــات كأس 
اوروبــا ٢٠٢٠. وقــال االحتاد في 
بيان على موقعه الرســمي »قدم 
رئيس االحتاد البلغاري لكرة القدم 
بوريسالف ميهايلوف استقالته 
التي ســيتم تسليمها إلى اعضاء 
اللجنــة التنفيذية فــي اجتماعها 
اجلمعة«، مضيفا أن القرار »نتج 
عن التوتر الذي حصل في االيام 
االخيــرة والذي يضر بكرة القدم 

البلغارية واالحتاد احمللي«.
ومن جهته، نفى مدرب بلغاريا 
كراسيمير باالكوف سماع أي إساءة 
عنصرية ملنتخب إجنلترا، وقال 
باالكــوف: »إنها قضية حساســة 
للغايــة، ولم أســمع شــيئا على 
اإلطــالق خالل املبــاراة، ومعظم 
العبي منتخب بلغاريا لم يسمعوا 

أي إساءة ملنتخب إجنلترا«. 
وقد جائت االستقالة بعدما دعا 
رئيس احلكومة البلغارية بويكو 
بوريسوف رئيس احتاد كرة القدم 
في بالده بوريسالف ميهايلوف الى 
االستقالة من منصبه اثر الهتافات 

العنصرية.
وتخللت املبــاراة التي انتهت 
بفوز ســاحق الجنلترا بسداسية 
نظيفــة هتافات عنصرية ما أدى 
الى توقفها مرتن أواخر الشوط 

االول، وشوهد قائد اجنلترا هاري 
كن يتشــاور مع احلكــم قبل ان 
يوجــه املذيع في امللعب نداء الى 
جمهور بلغاريا بالتوقف عن إطالق 

الهتافات العنصرية.
كما شوهد قائد بلغاريا ايفلن 
بوبوف يصعد الى املدرجات بعد 
نهاية الشوط االول للتحدث الى 
اجلماهير طالبا منهم التوقف عن 

اطالق الهتافات العنصرية.
وكان االحتاد االوروبي أصدر 
بروتوكوال من ثالث خطوات جتاه 
الهتافــات العنصرية في املالعب 
األوروبيــة تبدأ بطلب احلكم من 
مذيع املباراة مناشــدة اجلماهير 
وقف الهتافــات العنصرية، واذا 
اســتمر األمــر يطلــب احلكم من 
الالعبن مغادرة امللعب الى غرف 
املالبس لفترة معينة على ان يقوم 
املذيــع مبناشــدة اجلمهــور مرة 
جديدة واذا استمرت االمور على 
حالها يعلن احلكم ايقاف املباراة 

نهائيا.
إلى ذلك، بلغت اوكرانيا نهائيات 
كأس أوروبا ٢٠٢٠ للمرة الثالثة 
تواليا بفوزها على البرتغال ٢-١ 
في مباراة شهدت تسجيل النجم 
البرتغالي كريســتيانو رونالدو 
هدفه الـــ 7٠٠ في مســيرته، في 
حن انتهت املواجهة املرتقبة بن 
منتخبي فرنسا وتركيا بتعادلهما 
١-١ وباتا على الئحة االنتظار فيما 
يتعلــق بالتأهــل الــى النهائيات 

القارية.
على امللعب االوملبي في العاصمة 
االوكرانية كييڤ، تابعت أوكرانيا 

مفاجآتها في هذه التصفيات بفوزها 
على البرتغال ٢-١ علما انها كانت 
في حاجة الى نقطة واحدة لبلوغ 
النهائيــات، والتحقــت أوكرانيا 
مبنتخبات بلجيكا، ايطاليا، روسيا 
وپولندا التــي ضمنت تأهلها في 
األيــام املاضية. ورفعت أوكرانيا 
رصيدهــا الى ١٩ نقطة من ســبع 
مباريــات في صــدارة املجموعة 
أمام البرتغال الثانية )١١ نقطة من 
ست مباريات(، التي باتت مهددة 
بخســارة مركزها بعد أن تفوقت 
صربيا على مضيفتهــا ليتوانيا 
٢-١ رافعة رصيدها الى ١٠ نقاط 
من ست مباريات في املركز الثالث، 
علما أن أول منتخبن يتأهالن عن 

املجموعات البالغ عددها ١٠.
وفشل املنتخب الفرنسي في 
الثأر خلسارته امام تركيا ذهابا 

٠-٢ فــي قونيا، فســقط في فخ 
التعــادل االيجابــي ١-١ معه في 

باريس.
وبــات يتعن علــى املنتخبن 
االنتظار حتى اجلولتن األخيرتن 

لتأكيد تأهلهما.
ورفع بطل العالم املعروف بـ 
»الديــوك« رصيده إلى ١٩ نقطة، 
خلف نظيره التركي الذي يتفوق 
عليه بفارق املواجهتن املباشرتن 
وبنفس الرصيد، وأمام آيســلندا 
الثالثة التي فازت على أندورا ٢-٠ 

برصيد ١5 نقطة.

.. األرقام تتهاوى 
والتاريخ يكتب من جديد

رونالدو 700

رغم خسارة منتخب بالده في 
املواجهة التي جمعته مع نظيره 
األوكراني ضمن التصفيات املؤهلة لـ 
»يورو ٢٠٢٠« وخسرها بهدفن لهدف، 
إال أن البرتغالي كريستيانو رونالدو )34 
عاما( فرض نفســه مجددا جنما فوق العادة، 
معاودا ممارســة هوايته املفضلــة، وفارضا إعادة 
صياغة تاريخ كرة القدم بأسلوبه اخلاص وطريقته 

املميزة، بعدما وصل إلى الهدف رقم 7٠٠.
»صــاروخ ماديرا« وأفضل العــب في العالم 
5 مرات، خرج فائزا من املواجهة التي خســرها 
منتخب بالده بعدما سطر رقما أسطوريا جديدا 
عجز عنه العديد ممن سبقه، ليعوض اخلسارة 
بفــوز معنــوي خفف من وطــأة الهزمية على 

محبي الكرة في البرتغال وعشاقه.
الهدف الشخصي لكريستيانو رقم 7٠٠ في 
مسيرته االحترافية كالعب مع أنديته ومنتخب 
بــالده، جــاء بعد جهد كبير وعطــاء متواصل 
لسنوات طوال، حيث سجل 5 أهداف مع ناديه 
األصلي سبورتنغ لشبونة، و١١8 هدفا مع 
مانشستر 

يونايتد، وبعدها انفجرت مواهبه في الريال امللكي مسجال  
45٠ هدفا، وبعد انتقاله إلى إيطاليا واصل التألق مسجال 
3٢ مــع يوڤنتوس، فيما جاءت حصيلته الدولية بلغت 
٩5 مع منتخــب البرتغال، ليصبح أول العب في القرن 

اجلديد يصل لهذا املعدل من األهداف.
وأضحى رونالدو ســادس العب في التاريخ يصل لـ 
7٠٠ هدف في مسيرته، بعد أسطورة تشيكوسلوفاكيا 
جوزيــف بيكان الذي ســجل 8٠5 أهداف في الفترة بن 
عامــي ١٩3١ و١٩55، والعب القرن املاضي بيليه صاحب 
الـ 7٦7 هدفا، ويليه مواطنه روماريو بـ 77٢ هدفا، فيما 
يأتي أسطورة املجر وريال مدريد في حقبة اخلمسينيات 
بوشكاش، في املرتبة الرابعة ألفضل هدافي في كل العصور 
برصيد 7٦4 هدفا، ثم األملاني الشهير غيرد مولر بـ 735 
هدفا، وسادســهم كريستيانو رونالدو، بفارق ٢8 هدفا 
عن غرميه التقليدي ليونيل ميسي صاحب الـ ٦7٢ هدفا.
وقد أكــد مهاجم املنتخــب البرتغالي، كريســتيانو 
رونالدو، انه ليس مهووســا بتحطيم األرقام القياسية 
ألنها تأتي إليه من تلقاء نفسها، متسائال: كم عدد األرقام 
التــي حطمتهــا؟ ال أعرف، علي أن اســتمتع باللحظات 
احلالية وأوجه الشكر إلى جميع من ساعدني للوصول 
إلى هذا املستوى الكبير، مضيفا: ليس بإمكان أي العب 
الوصول إلى هذا احلد، أشكر زمالئي واملدربن الذين 
ســاعدوني ألصبــح الالعب الذي أنــا عليه اآلن، 
وأشــعر باخليبة ألننا لم نفز، لكنني في الوقت 
ذاته فخور باملنتخب، آخر مرة لعبنا هنا في هذا 
امللعــب فزنا بدوري األبطال - مع ريال مدريد 

- اليوم لعبنا جيدا لكننا لم نفز.

باريس ســان جرمان  أعلن نــادي 
الفرنســي لكرة القــدم أن أغلى العب 
في العالم البرازيلي نيمار، سيغيب عن 
املالعب ألربعة أســابيع بســبب إصابة 
عانى منها خالل مباراة ودية بني منتخب 
بالده ونيجيريا. وأوضح نادي العاصمة 
الفرنسية أن الفحوص التي أجراها الالعب 
بعد املباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 في 
سنغافورة، واضطر ملغادرتها في الدقيقة 
12، أظهرت معاناته من إصابة في أعلى 

العضلة اخللفية للفخذ.
وأشار الى أن اإلصابة مت تشخيصها 
مبوجب صورة بالرنني املغناطيسي خضع 
لها نيمار، على أن يجرى له تقييم طبي 

جديد »خالل ثمانية أيام، لكن مهلة العودة 
الى املنافسة تقدر بأربعة أسابيع، بحسب 

تطور حالته«.
وبحال امتد الغياب ألربعة أســابيع 
كاملة، سيغيب نيمار عن أربع مباريات 
في الدوري الفرنسي أبرزها اللقاء املرتقب 
ضد مرسيليا في 17 أكتوبر، إضافة الى 
مباراتني ضد كلوب بروج البلجيكي ضمن 
منافســات دوري أبطال أوروبا في كرة 

القدم. 
إلى ذلك أملح مدرب منتخب تشــيلي 
رينالدو رويدا الى إمكانية غياب مهاجم 
الفريق ونادي انترميالن اإليطالي الكسيس 
سانشيز عن املالعب لفترة تتراوح بني 

شهرين وثالثة أشهر بعد اإلصابة القوية 
التي تعرض لها خالل املباراة الودية ضد 

كولومبيا األسبوع املاضي.
وتعرض سانشــيز اللتواء حاد في 
الكاحــل في الدقيقة 88 في املباراة التي 
انتهت بالتعادل السلبي في مدينة أليكانتي 

االسبانية السبت.
وأعرب رويدا عن قلقه إلمكانية غياب 
سانشيز عن بدء تصفيات أميركا اجلنوبية 
التي تنطلق في مارس املقبل واملؤهلة الى 

كأس العالم في قطر 2022.
وكشــف رويدا في مؤمتر صحافي 
»يتعني علينا االنتظار ملعرفة تشخيص 
احلالة الصحية لسانشيز من قبل ناديه، 

ألن هذا األمر حاســم بالنســبة الينا«. 
وأوضح »إذا كان ال بد من إجراء عملية 
جراحية فيمكن أن نخسره لفترة شهرين 
أو ثالثة أشهر، في حال العكس قد يكون 
األمر مجرد بضعة أسابيع. القرار يعود 

الى النادي، فهم ميلكون الالعب«.
وترك سانشيز معسكر منتخب بالده 
وعاد الى ميالنو من دون أن يصدر عن 
إدارة النادي أي توضيح عن مدى خطورة 

إصابته.
وأضاف رويدا »بالنسبة إلينا، الكسيس 
العب مؤثر جدا، أما بالنسبة الى انترميالن 
فهو مجرد العب. إذا أصيب يستطيعون 

شراء العب آخر بدال منه«.

ً اإلصابات تضرب النجوم.. »الكاحل« يعطل سانشيز ونيمار يغيب مجددا

احتفال تركي بطريقة عسكرية !
التعادل أمام  احتفل الالعبون األتراك بهــدف 
فرنسا )1-1( في التصفيات املؤهلة إلى كأس أوروبا 
2020، ضمن منافسات اجلولة الثالثة بأداء التحية 
العسكرية في املباراة التي أقيمت في استاد فرنسا 

في ضاحية سان دوني.
وأدى الالعبون األتراك أيضا التحية العسكرية بعد 
تسجيل الالعب جينك توسون اجلمعة هدف الفوز 
على ألبانيا في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2020. 
وقد يؤدي هذا اخللط بني الرياضة والسياسة 
إلى عقوبات بحق املنتخب التركي من جانب االحتاد 
األوروبي لكرة القدم، والذي ال يتســامح عادة مع 

هذا األمر.

وفي نهاية املباراة التي أقيمت وسط إجراءات 
أمنية مشددة، رفعت في املدرجات الفتات مؤيدة 
لألكراد أثارت صفارات االستهجان وبعض املناوشات.
وكان االحتاد األوروبي لكرة القدم قد أعلن أنه 

»سينظر« في معلومات تفيد بأن العبني أتراكا 
احتفلوا بفوز فريقهم على ألبانيا بأداء التحية 

العسكرية. 
وأضاف »هل متنع القواعد التنظيمية 
السياســية والدينية؟ نعم،  اإلشارات 
وميكنني أن أضمن أننا ســننظر في 
هذا الوضع، دعوني أتأكد من صحته«.

الرياض تستضيف »كالسيكو املتعة« 
أعلن االحتاد البرازيلي لكرة القدم أن املنتخب 
الوطني ســينهي عــام ٢٠١٩ بخوض مباراتن 
وديتن في اخلليج، األولى ضد األرجنتن في 
»سوبر كالسيكو« أميركي جنوبي في الرياض، 

والثانيــة ضــد كوريــا اجلنوبية في 
أبوظبي.

وتالقي البرازيل حاملة لقب 
بطولة »كوبا أميركا« غرميتها 
التقليدية في ١5 نوفمبر على 
ملعب جامعة امللك سعود في 
الرياض، في إعادة للمباراة 
التــي جمعــت بينهما في 
جدة العــام املاضي ضمن 
دورة دولية رباعية ضمت 
أيضا منتخبي السعودية 

والعراق.
وانتهت مباراة العمالقن 

بفوز البرازيل على األرجنتن 
١-٠، قبل أن تكرر البرازيل فوزها 

على منافستها ٢-٠ في نصف بطولة 
أميركا اجلنوبية التي استضافتها على 

أرضها في صيف العام احلالي، وتوجت بلقبها 
بالفوز على البيرو 3-١ في النهائي.

بيد أن »سيليســاو« فشــل فــي الفوز بعد 

ذلــك في أربع مباريات ودية خاضها، فخســر 
أمام البيــرو ٠-١، وتعادل مع كولومبيا ٢-٢ 
في سبتمبر املاضي، ومع السنغال ونيجيريا 

بالنتيجة ذاتها ١-١ خالل الشهر اجلاري.
فــي املقابــل، ســيكون قائــد 
املنتخب األرجنتيني ليونيل 
ميسي جاهزا للعودة الى 
صفوف املنتخب الشهر 
املقبــل، مــع نهايــة 
عقوبــة اإليقــاف 
لثالثة أشهر التي 
فرضها عليه احتاد 
أميركا اجلنوبية 
»كومنيبول« على 
خلفية انتقاده احلاد 

للتحكيم خالل بطولة 
كوبا أميركا.

املنتخــب  وحقــق 
األرجنتينــي فــي غياب جنم 
فريق برشلونة اإلسباني، نتائج 

الفتة شملت انتزاع التعادل من أملانيا 
٢-٢ على رغم تخلفه بهدفن نظيفن، قبل أن 
يســحق االكــوادور ٦-١ في مبــاراة ودية في 

إسبانيا.

خيم التعادل السلبي على مباراة منتخب كوريا الشمالية مع 
ضيفه منتخب كوريا اجلنوبية أمس على ستاد كيم ايل سونغ في 
بيونغ يانغ ضمن اجلولة الرابعة من منافسات املجموعة الثامنة 
للتصفيات اآلســيوية املشتركة املؤهلة لكأس العالم 2022 في 
قطر وكأس آسيا 2023 في الصني. ولم تنقل املباراة تلفزيونيا، 
كما أن جماهير كوريا اجلنوبية غابت عن احلضور وكذلك 
االعالم األجنبي، حيث ســيطر احلذر على أداء الفريقني 

أغلب فترات اللقــاء. وحافظت كوريا اجلنوبية على 
صدارة ترتيب املجموعة الثامنة برصيد ســبع 

نقاط من ثالث مباريات، بفارق األهداف 
أمام كوريا الشمالية .

تعادل تاريخي 
في مواجهة الكوريتني


