
كشف مدرب مانشستر سيتي اإلنكليزي لكرة 
القدم، اإلسباني جوسيب غوارديوال أن غياب هداف 
فريقه الدولي األرجنتيني سيرخيو أغويرو قد 

يستمر لشهرين إضافيني.
وكان أغويرو خضع لعملية جراحية في الركبة 
في يونيو املاضي على امل ان يكون جاهزا للعودة 
الى املالعب في االدوار املتقدمة من مسابقة دوري 
أبطال أوروبا قبل أن يكشف املدرب الكاتالوني عن 
الفترة االضافية التي سيغيب فيها عن امللعب بقوله 
»كنا ندرك بأن اإلصابة صعبة. سيكون جاهزاً في 

غضون شهر أو شهرين«.
وأض���اف »يتعني عليه ال��ع��ودة ال��ى املالعب 
واستعادة لياقته البدنية. لقد غاب سيرخيو لفترة 
طويلة عن املالعب وهو ليس العباً يستعيد عافيته 

بسرعة«.
ويفتتح مانشستر سيتي موسمه في ال��دوري 
االن��ك��ل��ي��زي امل��م��ت��از االث��ن��ني خ���ارج ملعبه ضد 
ولفرهامبتون وسيكون االعتماد في اخلط األمامي 
على الثالثي البرازيلي غابريال جيزوس ورحيم 

ستيرلينغ والبرتغالي برناردو سيلفا.

مني مانشستر يونايتد بخسارة فادحة 
على ارضه امام كريستال باالس 1-3 في 
مستهل م��ش��واره ف��ي ال���دوري االنكليزي 
لكرة القدم ملوسم 2020-2021 السبت 
في املرحلة الثانية، في حني حقق كل من 

ايفرتون وارسنال فوزه الثاني تواليا.
وكانت رابطة الدوري منحت مانشستر 
يونايتد وج���اره مانشستر سيتي راح��ة 
اسبوعا اضافيا بعد مشاركتهما القارية، 
فلم يخوضا مباراتيهما في اجلولة االولى 
االسبوع املاضي. بيد ان مانشستر يونايتد 
ال���ذي ت��ع��رض مجلس ادارت����ه ب��ق��ي��ادة اد 
وودوارد الن��ت��ق��ادات كبيرة م��ن الصحف 
احمللية وان��ص��ار ال��ن��ادي لعدم اج���راء اي 
صفقة رنانة باستثناء حصوله على خدمات 
العب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك، 
ظهر بصورة متواضعة في مواجهة فريق 
منظم دفاعيا، في حني ارتبك دفاعه ال سيما 
السويدي فيكتور ليندلوف اخطاء فادحة 
ادت ال��ى دخ��ول مرمى احل��ارس االسباني 

دافيد دي خيا ثالثة اهداف.
ولم متض 7 دقائق حتى متكن كريستال 
باالس من التقدم بهدف الندي تاوزند اثر 
متريرة عرضية تابعها بيمناه داخل الشباك 

من مسافة قريبة.
وحاول مانشستر يونايتد تدارك املوقف 
لكن ال��ت��واص��ل ب��ني خطوطه ك��ان مشتتا 
وغابت النجاعة الهجومية للثنائي الفرنسي 
ان��ط��ون��ي م��ارس��ي��ال واجل��ن��اح م��ارك��وس 
راشفورد بسبب التنظيم الدفاعي لباالس 

فلم يسجال اي خطورة على م��دى الشوط 
االول.

وضغط مانشستر يونايتد في الشوط 
الثاني لكن من دون فعالية الى ان احتسب 
احل��ك��م رك��ل��ة ج���زاء ل��ب��االس اث��ر ملسة يد 
لليندلوف داخل املنطقة انبرى لها الغاني 
جوردان ايوو لكن دي خيا تصدى حملاولته 
ببراعة )72(، لكن احلكم امر باعادة الركلة 
بعد االحتكام الى تقنية الفيديو الن احلارس 
االسباني حت��رك بقدميه ع��ن خ��ط املرمى 
قبل تسديد الركلة، فناب العاجي ويلفريد 
زاه��ا العب مانشستر يونايتد السابق عن 
ج��وردان وسددها في سقف الشباك معززا 

تقدم فريقه )74(.
والح االم��ل ملانشستر يونايتد بادراكه 
التعادل عندما قلص البديل ف��ان دي بيك 
الفارق بتسجيله ه��دف الشرف الصحاب 
االرض بتسديدة من زاوي��ة ضيقة )80(، 
لكن ليندلوف ارتكب خطأ جديدا عندما فشل 
في تشتيت احدى الكرات فتهيأت امام زاها 

الذي سددها ماكرة خادعا دي خيا )85(.
فوز ثان تواليا اليفرتون

وأك���رم إي��ف��رت��ون وف���ادة ضيفه وست 
بروميتش ألبيون املنقوص عدديا بفوزه 

عليه بنتيجة 2-5.
وه��و ال��ف��وز ال��ث��ان��ي ت��وال��ي��ا إليفرتون 
بقيادة مدربه اإليطالي كارلو أنشيلوتي في 
مرحلتني بعد فوزه في االولى على مضيفه 
توتنهام -1صفر بفضل كالفيرت-لوين، 
ليتصدر ال��دوري موقتا برصيد ست نقاط 

بانتظار اقامة باقي مباريات هذه املرحلة.
وسعى إيفرتون على ملعب »غوديسون 
ب��ارك« للبناء على ف��وزه االول مبواجهة 
وس��ت بروميتش اجل��ري��ح بعد خسارته 
بثالثية نظيفة أمام ليستر سيتي في افتتاح 
ال���دوري، وخ��اض مباراته الثانية تواليا 
مبشاركة الثالثي اجلديد رودريغيز )قادم 
من ريال مدريد اإلسباني( والبرازيلي ألن 
)من نابولي اإليطالي( والفرنسي عبدالله 

دوكوري )من واتفورد(.
وسجل وس��ت بروميتش هدفه االول 
من مجهود ف��ردي من املهاجم اب��ن ال��� 22 
عاما دينغانا املنطلق م��ن منطقة فريقه 
فتوغل منفردا واستفاد من هشاشة دفاع 
إي��ف��رت��ون ليسدد ك��رة م��ن خ��ارج املنطقة 
باغتت احلارس جوردان بيكفورد في زاوية 
صعبة )10(. وحرم القائم الفريق الضيف 
من اضافة الهدف الثاني بعد ترويض رائع 
للكرة وتسديدة قوية من جايك ليفرمور 

.)22(
وع����ادل ص��اح��ب االرض إث���ر مت��ري��رة 
عرضية من االيرلندي سياموس كوليمان 
وارت��ق��اء م��ن ال��ب��رازي��ل��ي ريشارليسون 
لتصطدم الكرة ب��رأس أحد مدافعي وست 
بروميتش وتتجه نحو كالفيرت-لوين 
الذي تابعها بكعب قدمه في الشباك )33(، 
ليحتكم حكم امل��ب��اراة إل��ى تقنية الفيديو 
»في آيه آر« لتأكيد الهدف بعد اشارة حكم 

التماس إلى حالة التسلل.
وقبل نهاية الشوط االول بلحظات سجل 

رودريغيز ه��دف االسبقية إليفرتون من 
تسديدة في زاوي��ة بعيدة )45(، مفتتحا 

رصيده التهديفي في مباراته الثانية.
وزادت محن ألبيون بعدما طرد احلكم 
غيبس بالبطاقة احل��م��راء ب��ع��د ضربه 
رودريغيز على وجهه، كردة فعل على دفعة 
خفيفة من االخير في الدقيقة 45، ليعود 
احلكم وي��ط��رد م��درب��ه ال��ك��روات��ي سالفني 
بيليتش بعد مشادة كالمية بينهما فور 

إنتهاء الشوط االول.
واستهل الضيف الشوط الثاني بقوة، 
فنجح في تعديل الكفة والعودة إلى أجواء 
اللقاء بتسديدة من ركلة ح��رة من بيريرا 
استقرت في زاوي��ة صعبة على بيكفورد 

.)48(
واستفاد إيفرتون لزيادة غلته من ركلة 
ثابتة وم��ن دربكة داخ��ل املنطقة ورأسية 
ل��ري��ش��ارل��ي��س��ون ص��ده��ا احل����ارس س��ام 
جونستون، وتابعها كني في الشباك )54(، 
ليضيف كالفيرت-لوين الهدفني الرابع 
بعدما انقضى ارضا على متريرة عرضية 
م��ن ريشارليسون وحولها إل��ى الشباك 
)62(، واخلامس برأسية بعد متريرة من 

رودريغيز )66(.
في املقابل، واصل ليدز يونايتد العائد 
ال��ى ال��درج��ة املمتازة بعد غياب 16 عاما 
بدايته املجنونة بني الكبار، فبعد سقوطه 
املثير ام���ام ليفربول ح��ام��ل اللقب 4-3 
االسبوع املاضي، فاز بالنتيجة ذاتها على 

فولهام العائد بدوره الى اندية النخبة.
وك��ان ليدز في طريقه ال��ى حتقيق فوز 
سهل عندما ت��ق��دم على الفريق اللندني 
4-1 منتصف الشوط الثاني لكن فولهام 
رد بهدفني سريعني من دون ان يتمكن من 
اخل��روج ب��اي نقطة كما فعل عندما سقط 
على ارضه امام ارسنال بثالثية نظيفة في 

اجلولة االولى.
واف��ت��ت��ح ال��ب��رت��غ��ال��ي ه��ي��ل��در كوستا 
التسجيل لليدز )5( لكن الصربي الكسندر 
ميتروفيتش جنح في ادراك التعادل من 
ركلة جزاء )34(. وحصل ليدز على ركلة 
مماثلة انبرى لها االملاني ماتيوش كليتش 

بنجاح )41(.
وجن��ح ليدز ف��ي تعزيز تقدمه بهدفني 
سريعني من باتريك بامفورد )50( ولكوستا 
)57(، ورد فولهام مبثلهما عبر بوبي ريد 

)62( وميتروفيتش مجددا )67(.
وعلى ملعب االم���ارات، عانى ارسنال 

االمرين لتخطي جاره وست هام 1-2.
تقدم ارسنال بهدف ملهاجمه الفرنسي 
السكندر الكازيت الذي تلقى كرة متقنة من 
الغابوني بيار امييريك اوباميانغ تابعها 

داخل الشباك )25(.

لقطة من مباراة مانشستر يونايتد وكريستال باالس
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بارتوميو »املتفاجئ« ميتدح 
ميسي وينفي رحيل سواريز

بارتوميو

مانشستر يونايتد يسقط أمام كريستال باالس.. 
وأرسنال يواصل انتصاراته في »البرمييرليغ«

أكد رئيس نادي برشلونة وصيف بطل الدوري 
اإلسباني لكرة القدم جوسيب ماريا بارتوميو 
السبت لوسائل إعالم كاتالونية أّنه فوجئ بعدد 
التوقيعات التي بلغت أكثر من 20 ألفاً والتي 
جمعها معارضوه م��ن اجلماهير املساهمني في 

النادي بهدف سحب الثقة منه.
وقال بارتوميو في تصريح لتلفزيون النادي 
قبل دقائق من مباراة برشلونة ضد إلتشي ضمن 
ك��أس ج���وان غ��ام��ب��ر: »ف��اج��أن��ا ع��دد التوقيعات 
جميعاً«، مضيفاً: »إّنه رقم كبير، لقد فاجأنا جميعا، 
إّنها ممارسة دميقراطية ومن اآلن فصاعداً يجب أن 
نشكل جلنة تصويت لسحب الثقة والتصديق على 

جميع التوقيعات«.
وأوضح بارتوميو : »في الوقت احلالي ال أحد 
ينوي االستقالة، يجب أن نواصل العمل، النادي 
تلك«. وقدم معارضو رئيس برشلونة املثير  ال ميمُ
للجدل، في مقدمتهم جوردي فاريه مساء اخلميس 
ف��ي مقر ال��ن��ادي 20731 توقيعاً م��ن السوسيو 
)األن��ص��ار املساهمني( لبدء عملية إقالة اإلدارة 
احلالية. ويتعنّي اآلن على إدارة النادي الكاتالوني 
إنشاء جلنة في غضون عشرة أيام، وسيكون أمام 
األخ��ي��رة عشرة أي��ام إضافية للتحقق من صحة 
16521 توقيعاً أي %15  من األعضاء الذين يحق 
لهم التصويت والتي تزيد قليالً عن 100  ألف في 
املجموع، وإذا كان األمر كذلك، فإّن االستفتاء على 
عزل الرئيس احلالي سيتعنّي عليه بعد ذلك جمع 

أكثر من ثلثي األصوات لتفعيل انتخابات جديدة.
ومن املقرر حالياً إجراء انتخابات رئاسة نادي 

برشلونة في 20  و21 مارس 2021.
ورّد بارتوميو أيضاً على التهديد بإجراءات 
قانونية من مدرب البالوغرانا السابق كيكي سيتني 
بسبب مخالفات في إقالته، بعد اإلقصاء املذل من 
ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا باخلسارة 
التاريخية أم��ام بايرن ميونيخ األملاني 2-8 في 

منتصف أغسطس املاضي.
وقال بارتوميو: »حاولنا التفاوض على رحيل 
ودي، ومّت إبالغه به في الوقت املناسب، تفاوضنا 
مع املمثلني له لكننا لم نتوصل إلى اتفاق، سيحكم 

قاض في القضية في األيام املقبلة«.
وحت��دث رئيس برشلونة أي��ض��اً ع��ن الرحيل 
املجهض للقائد الدولي األرجنتيني ليونيل ميسي، 

مؤكداً: »لن أدخل أبداً في خالف« مع األرجنتيني.
وشّدد بارتوميو على أّن: »كل ما يجب أن يقال 
قيل، ميسي هو أفضل العب في التاريخ ونريده أن 
يستمر معنا«. وبعد اإلعالن عن: »تغييرات عميقة« 
في التشكيلة، تتراجع اإلدارة في فترة االنتقاالت 

الصيفية، مقيدة باملخاوف االقتصادية«.
وقال بارتوميو: »برشلونة لديه موارد كافية، 
ولكن قبل جلب الالعبني، يجب على آخرين املغادرة، 
هناك العبون نبحث معهم عن الرحيل«، مشيراً إلى 

أّن الرواتب »في حدود اللعب املالي النظيف«.
ل��ك��ن ب��ارت��وم��ي��و اس��ت��ب��ع��د رح��ي��ل امل��ه��اج��م 
األوروغ��وي��ان��ي لويس س��واري��ز إل��ى يوفنتوس 
اإلي��ط��ال��ي، وق����ال: »ل��وي��س س��واري��ز الع���ب في 
برشلونة وأحد أهم العبي الفريق وال يزال مرتبطاً 

بعقد مع النادي«.

غوارديوال: غياب أغويرو قد 
يستمر شهرين إضافيني

غوارديوال وأغويرو 

أعلن توتنهام، السبت، ضم ثنائي ريال مدريد، الويلزي 
جاريث بيل )على سبيل اإلع��ارة(، وسيرجيو ريجيلون، 

الظهير األيسر، بعقد نهائي ملدة 5 سنوات.
ويعود بيل، إلى ناديه اللندني، بعقد إعارة ملوسم واحد.

وذك��رت تقارير، أن توتنهام سيدفع 20 مليون جنيه 
إسترليني )25.8 مليون دوالر( في مجموع أجر، وقيمة 

ضم مهاجم ويلز، البالغ عمره 31 عاًما.
كان بيل، رحل عن صفوف توتنهام في عام 2013 جتاه 
الريال، في صفقة قياسية حينها قدرت ب�85 مليون جنيه 
إسترليني، ليسجل أكثر من 100 هدف رفقة املرينجي، 

ويتوج ب�4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.
في الوقت ذات��ه، أعلن النادي اللندني، ضم سيرجيو 
ريجيلون، بعقد ميتد ملدة 5 سنوات، وسيرتدي القميص 

رقم )3(.
ورغ��م أن توتنهام، لم يعلن أي تفاصيل مادية بضم 
ريجيلون، الذي قضى املوسم املاضي على سبيل اإلعارة 
في أشبيلية، إال أن تقاير ذكرت أنه انضم مقابل 30 مليون 

يورو.
ويحق للريال، استعادة الالعب خالل أول عامني، مقابل 

35، أو 40 مليون يورو.
وواصل توتنهام بالتالي تدعيم صفوفه، بعد التعاقد 
هذا الصيف مع كل من إمييلي هويبرج، وجو هارت، ومات 

دوهيرتي. بيل وريجيلون

توتنهام يعلن ضم بيل وريجيلون

ض���رب ب��وروس��ي��ا دورمت���ون���د بقوة 
وانتصر على بوروسيا مونشنغالدباخ 
بثالثية نظيفة السبت في املرحلة االولى 

من الدوري األملاني لكرة القدم.
على ملعب »سيغنال إي��دون��ا ب��ارك« 
وأم��ام 10 أالف متفرج للمّرة األول��ى منذ 
م���ارس امل��اض��ي بسبب تفشي فيروس 
ك���ورون���ا امل��س��ت��ج��د، ك��ش��ر ب��وروس��ي��ا 

دورمت���ون���د ع��ن أن��ي��اب��ه م��ب��ك��راً عندما 
أك���رم وف���ادة ضيفه وج���اره بوروسيا 
مونشنغالدباخ بثالثية نظيفة كان 
أبطالها جن��وم��ه ال���واع���دون النروجي 
إرلينغ ه��االن��د مسجل ثنائية )54 من 
ركلة جزاء و77(، واألميركي جيوفاني 
رينا مفتتح التسجيل )35( وصائد ركلة 
اجل���زاء، واالن��ك��ل��ي��زي ج��ود بيلينغهام 

صانع الهدف األول، ومواطنه جايدون 
سانشو صانع الهدف الثالث.

وبعدما وج��ه ب��اي��رن ميونيخ حامل 
ال��ل��ق��ب رس���ال���ة ش���دي���دة ال��ل��ه��ج��ة ال��ى 
منافسيه عندما أحلق خسارة تاريخية 
بضيفه ش��ال��ك��ه -8صفر اجل��م��ع��ة في 
افتتاح املرحلة، لم يتأخر رج��ال املدرب 
السويسري لوسيان فافر في التأكيد على 

استعدادهم التام للمنافسة على اللقب.
ومنح رينا التقدم لبوروسيا دورمتوند 
عندما استغل متريرة من بيلينغهام داخل 
املنطقة فسددها بيمناه داخ���ل املرمى 

.)35(
وح��ص��ل ري��ن��ا ع��ل��ى رك��ل��ة ج���زاء إث��ر 
عرقلته من املدافع الدولي اجلزائري رامي 
بنسبعيني داخ��ل املنطقة لم يحتسبها 
احلكم فيليكس بريخ في الوهلة األولى 
قبل أن يتأكد منها بعد اللجوء إلى تقنية 
املساعدة بالفيديو »في آيه آر« فانبرى لها 
هاالند، بعدما تركها له سانشو، بنجاح 
ع��ل��ى مي��ني احل����ارس ال��س��وي��س��ري ي��ان 
سومر معززاً تقدم فريقه ومفتتحاً غلته 

التهديفية هذا املوسم )54(.
وعزز هاالند تقدم بوروسيا دورمتوند 
بالهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه 
عندما انطلق سانشو بهجمة مرتدة من 
م��ش��ارف منطقة ج��زاء فريقه إث��ر ركلة 
ركنية للضيوف وهيأها للنروجي خلف 
الدفاع داخل املنطقة فسددها قوية بيسراه 

داخل املرمى )77(.
باقي املواجهات

أفسد فرايبورغ عودة شتوتغارت إلى 
البوندسليغا عندما تغلب عليه 2-3.

واستهل فيردر برمين الذي جنا املوسم 
امل��اض��ي م��ن ال��ه��ب��وط م��وس��م��ه اجل��دي��د 
بخسارة قاسية أم��ام ضيفه هرتا برلني 

.4-1

دورمتوند يحقق فوزًا كبيرًا على مونشنغالدباخ في »البوندسليغا«

ق��ال وزي���ر ال��ري��اض��ة اإلي��ط��ال��ي، فينتشنزو 
سبادافورا، السبت، إن بالده ستسمح بحضور ألف 
مشجع، ملباريات دوري الدرجة األولى لكرة القدم، 

بداية من اليوم.
وذلك بعد التوصل التفاق بني املناطق والدوائر 

احلكومية املختلفة.
وأعلنت مناطق إمييليا-رومانيا، مقر أندية 
بارما وساسولو وبولونيا، ومنطقة فينتو، مقر 
نادي فيرونا، بالفعل أن اجلماهير ميكنها أن تشاهد 

املباريات، لكن سبادافورا قال إن اإلج��راء اتسع 
رمت اجلماهير من مشاهدة  ليشمل كل البالد. وحمُ
املباريات في املالعب اإليطالية، منذ م��ارس آذار 

املاضي، بسبب جائحة كوفيد19-.
وقال سبادافورا، عبر صفحته على »فيسبوك« 
»لتجنب التباين واالختالف بني األندية، وكتجربة 
ف��ي ض��وء إع���ادة فتح بعض امل��ج��االت األخ��رى 
للجماهير، طلبت أن ميتد ال��ق��رار ليشمل البالد 

بالكامل«.

اجلماهير اإليطالية تعود للمالعب

تواصلت رابطة ال��دوري األملاني مع بايرن 
ميونخ، بعدما شوهد مسؤولو النادي يجلسون 
سوًيا في املدرجات، خالل املباراة التي فاز بها 
الفريق على شالكه 8-0، اجلمعة، في افتتاح 

مباريات البوندسليغا.
وقال املتحدث الرسمي باسم الرابطة »نحن 

في محادثات مباشرة مع بايرن ميونخ«.
وجلس مسؤولو النادي سويا، في مجموعات 
منفردة، دون ارتداء أقنعة الوجه، خالل املباراة 

التي فاز بها حامل اللقب.
وبسبب ت��زاي��د أع���داد اإلص��اب��ات بفيروس 
كورونا في ميونخ، أقيمت املباراة دون جمهور 

رغ��م وج��ود خطط بالسماح بحضور 7500 
مشجع.

وق��ال أوليفر ك��ان، الرئيس املنتظر لبايرن 
ميونخ لشبكة زد دي اف »لم تكن هناك تعليمات 
محددة، ألننا التزمنا بالقواعد البافارية، والتي 

تسمح بهذا«.
وتسمح القواعد احمللية في بايرن بالسماح 
لعشر أشخاص باجللوس سويا في املناطق 
املفتوحة، ومع ذلك هناك قاعدة منفصلة تقول 
إن منظمي األحداث الرياضية يجب أن يضمنوا 
التباعد االجتماعي املقدر مبسافة متر ونصف، 

بني املشجعني من عائالت مختلفة.

البوندسليغا رابطة  يعجب  ال  ميونخ  بايرن  تصرف 
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