
تأهل ارسنال وتشلسي الى الدور الرابع من 
مسابقة كأس الرابطة االنكليزية لكرة القدم بفوز 
االول على مضيفه ليستر سيتي 2 -صفر في قمة 
مباريات الدور الثالث، فيما اكتسح جاره اللندني 
ضيفه بارنسلي -6صفر بفضل ثالثية »هاتريك« 

لوافده اجلديد االملاني كاي هافيرتس.
على ملعب »كينغ باور ستاديوم« في ليستر، 
انتظر ال��� »غ��ان��رز« النيران الصديقة الفتتاح 
التسجيل عبر مدافع املضيف النمسوي كريستيان 
فوش الذي سجل خطأ في مرمى فريقه )57(، قبل 
أن يضيف املهاجم ابن ال� 21 عاما ادوارد نكيتيا 

الهدف الثاني )90(.
وهو الفوز الرابع تواليا الرسنال هذا املوسم 
في مختلف املسابقات، علما ان��ه يحتل املركز 
الثالث في الدوري برصيد 6 نقاط بفارق االهداف 

عن ليستر املتصدر.
وأقيمت املباراة خلف أب��واب موصدة إذعانا 
لقرار احلكومة البريطانية التي اتخذت اجراءات 
صارمة بشأن عدم السماح للجماهير بالدخول 
إل��ى املالعب خوفا من تفشي فيروس كورونا 
املستجد. وخاض النادي اللندني بإشراف املدرب 
االسباني ميكيل أرتيتا املباراة مع جرعة زائدة من 
الثقة بعد االنطالقة الرائعة في الدوري املمتاز مع 
فوزين في املرحلتني االولى والثانية أمام فولهام 

-3صفر ووست هام 1-2.
وواج��ه ارسنال منافسا ال يقل شأنا عنه في 
بداية الدوري احمللي ملوسم 2020-2021 اذ دك 
ليستر شباك منافسيه بسبعة أهداف من فوزين 
أم��ام وس��ت بروميتش ألبيون بثالثية نظيفة 

وبيرنلي 2-4.
الحت أول فرص املباراة بعد أربع دقائق من 
صافرة بداية الشوط االول بتسديدة من 20 مترا 

من ريس نيلسون أبعدها ح��ارس ليستر داني 
فارد بأطراف اصابعه.

وأهدر بعد دقيقتني نيلسون هدفا محققا أمام 
املرمى اخلالي بعدما وصلته الكرة فوق اجلميع 
)31(، ليرد ليستر بتسديدة من جيمس ماديسون 
من 20 مترا بعدما حلظ تقدم احلارس لينو، وقف 

القائم لها باملرصاد )39(.
في الشوط الثاني، اثمرت هجمات أرسنال عن 
هدف التقدم من النيران الصديقة بعد مجهود 
فردي لبيبي على اجلهة اليمنى من املنطقة، راوغ 
خالله مدافعني وسدد كرة صدها احلارس، لتعود 
إليه ويسددها مجددا لتصطدم بالقائم ومن ثم 

باملدافع النمسوي فوش وتدخل املرمى )57(.
واض��اف فريق »املدفعجية« الهدف الثاني 
عبر نكيتيا الذي تابع داخل املنطقة كرة عرضية 
أرضية ف��راوغ اح��د املدافعني وس��دد عن بعد 6 

أمتار في الشباك )90(.
وأك��رم تشلسي وف��ادة ضيفه بارنسلي من 
ال��درج��ة االول��ى )الثانية فعليا( بالفوز عليه 
-6صفر، في مباراة تألق فيها الوافد اجلديد 
هافيرتس ال��ذي سجل ثالثية )29 و55 و65(، 
واض��اف تامي أب��راه��ام )19( وروس باركلي 
)49( والفرنسي أوليفييه جيرو )83( أهداف ال� 

»بلوز«.
وفي أبرز املباريات، تأهل إيفرتون إلى الدور 
التالي ب��ف��وزه على ضيفه فليتوود ت��اون من 

الدرجة الثالثة بنتيجة 2-5.
س��ج��ل ل��ل��ف��ائ��ز ال��ب��رازي��ل��ي ري��ش��ارل��ي��س��ون 
)22 و34( والنيجيري أليكس إي��وب��ي )49( 
والبرازيلي بيرنارد )73( واإليطالي مويس كني 
)90(، وللخاسر مارك دوفي )48( واإليرلندي 

كالوم كامبس )58(.
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أعلنت اللجنة التأديبية التابعة 
لرابطة ال��دوري الفرنسي لكرة القدم 
االربعاء ايقاف االرجنتيني أنخل دي 
ماريا مهاجم باريس سان جرمان ألربع 
مباريات بتهمة البصق على االسباني 
ألفارو غونزاليس مدافع مرسيليا خالل 
ال� »كالسيكو« الذي جمع الفريقني في 

13 الشهر احلالي.
كما أشارت الرابطة الى ان التحقيق 
الذي ُفتح بحق غونزاليس بشأن مزاعم 
توجيهه إهانات عنصرية الى البرازيلي 
نيمار جنم سان جرمان، سيتم النظر 
فيه ف��ي 30 سبتمبر خ��الل االجتماع 

املقبل للجنة.
وقد التقطت عدسات الكاميرا مشاهد 
ل��دي م��اري��ا، ال��ذي لم يتم إق��ص��اؤه في 
املباراة املثيرة التي شهدت نهايتها طرد 
خمسة الع��ب��ني، وه��و يبصق باجتاه 

غونزاليس من دون أن يصيبه.
وسيدخل ايقاف الدولي االرجنتيني 
)32 عاما( حيز التنفيذ في 29 الشهر 
احلالي لذا سيكون قادرا على املشاركة 
ام���ام ري��ن��س ه���ذا االح���د ف��ي املرحلة 
اخلامسة، على أن يعود الى املنافسات 

في الثامن من نوفمبر ضد رين.
وف��ي سياق آخ��ر، اتهم نيمار مدافع 
مرسيليا انه وصفه بالقرد )»مونو« في 
االسبانية( ما دفع باللجنة التأديبية 
الى االعالن عن فتح حتقيق في املسألة 

في 16 احلالي.
وم���ن امل��ت��وق��ع ان يشمل التحقيق 

دراس���ة لكالم نيمار، ال��ذي ُي��زع��م أنه 
أطلق إهانات معادية للمثليني باجتاه 
أل��ف��ارو، وف��ق��ا ل��ص��ور حللتها وسائل 
إع��الم إسبانية، اض��اف��ة ال��ى توجيهه 
تصريحات مهينة للياباني هيروكي 
س��اك��اي الع��ب مرسيليا، بعدما أف��اد 
مصدر مقرب من االخير لوكالة فرانس 
برس الثالثاء ان النادي ميلك فيديوهات 

تدين الدولي البرازيلي.
وتنص اللوائح التأديبية لالحتاد 
الفرنسي لكرة القدم على ايقاف يصل 
ال���ى ع��ش��ر م��ب��اري��ات ف��ي ح���ال وج��ود 

»سلوك عنصري أو متييزي«.
وكانت اللجنة التأديبية أوقفت نيمار 
ملباراتني واليفني ك��ورزاوا مدافع سان 
جرمان ست مباريات لدفعه ج��وردان 

أمافي ظهير مرسيليا الذي اوقف بدوره 
ثالث مباريات بعدما طردا معا مع نهاية 

املباراة.
كما مت ايقاف األرجنتينيي لياندرو 
ب��اري��دي��س الع��ب وس��ط س��ان جرمان 
مباراتني الشتباكه مع موطنه داري��و 
بينيديتو الذي عوقب بدوره بااليقاف 

ملباراة واحدة بعد أن طردا إثر إنذارين.

أع��ل��ن وزي���ر ال��ري��اض��ة االي��ط��ال��ي فيتشنزو 
سبادافورا انه ستتم املوافقة اخلميس على املخطط 
لعودة اجلماهير جزئيا الى املالعب في البالد ما 
يشكل بارقة أم��ل ألندية ال��دوري االيطالي لكرة 

القدم.
يجب أن تتم املوافقة باإلجماع على بروتوكول 
جديد إلع���ادة فتح امل��الع��ب تدريجيا«، م��ن قبل 

السلطات االقليمية في البالد.
وأضاف أن البروتوكول »سيتم تقدميه اجلمعة 
الى اللجنة الفنية العلمية إلعادة الفتح التدريجي 
واآلم��ن جلميع املسابقات الرياضية وليس فقط 

كرة القدم«.
منذ ي��وم األح���د مت السماح جلميع األح���داث 
الرياضية املقامة في ال��ه��واء الطلق في إيطاليا 
باستقبال ألف شخص كحد أقصى، بعد أشهر من 
استكمال املنافسات خلف اب��واب موصدة بسبب 

جائحة فيروس كورونا املستجد.

وتابع وزير الرياضة »هدفي وهدف احلكومة 
ه��و ع���ودة اجل��م��اه��ي��ر ال���ى امل��الع��ب وف���ي جميع 
الرياضات بشكل ع��ام، وإع��ط��اء قوانني موحدة 

للجميع«.
وأكد سبادافورا أن العودة الكاملة الى املالعب 
»ستحصل حتما ف��ي وق���ت الح���ق، وأي��ًض��ا في 
ضوء البيانات التي ستأتي من تأثير إع��ادة فتح 

املدارس«.
فيما اعتبر وزير الصحة بييرباولو سيليري أن 

»املالعب قد تصل الى ثلث طاقتها االستيعابية«.
وق��ال في حديث مع إذاع��ة »راي رادي��و 1« إن 
»امللعب االوملبي في روما قد يفتح ابوابه ل�25 الف 

مشجع«.
وتابع »عندما يتم االلتزام مبسافة مترين اآلمنة، 
وفق قواعد دقيقة حيث يحظر العناق اضافة الى 
استخدام األقنعة واملعقمات، أعتقد أنه ميكن زيادة 

دخول املشجعني إلى ثلث سعة امللعب«.

4 مباريات بتهمة البصق على مدافع مرسيليا إيقاف دي ماريا 

دي ماريا

إيطاليا تستعد »إلعادة فتح املالعب 
تدريجيًا« أمام اجلماهير

وزير الرياضة االيطالي فيتشنزو سبادافورا

غ��ادر املهاجم ال��دول��ي االوروغ��وي��ان��ي لويس 
سواريز الصديق املقرب من النجم االرجنتيني 
ليونيل ميسي متارين فريقه برشلونة االسباني 
ال��ذي يدافع عن ألوانه منذ عام 2014، في وداع 
عاطفي بحسب الصور التي بثتها قناة »غ��ول« 

االسبانية االربعاء.
وأظ��ه��رت ال��ص��ور س��واري��ز )33 ع��ام��ا( وهو 
يهم مب��غ��ادرة مركز تدريب ال��ن��ادي الكاتالوني 
في سيارته وهو ميسح بيده دموعه بعد انتهاء 
احلصة التدريبية الصباحية لبرشلونة الساعة 

9،00 بتوقيت غرينيتش.
وأكدت صحيفة »ماركا« االسبانية االكثر مبيعا 
أن سواريز »ودع رفاقه في االعوام الستة املاضية 

مع نهاية احلصة التدريبية«.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا، اش�����ارت ص��ح��ي��ف��ة »س���ب���ورت« 
الكاتالونية بدورها إلى أن »لويس سواريز غادر 
االربعاء املركز التدريبي سان خوان ديسبي باكيا. 
حيا الالعب االوروغوياني رفاقه في مرانه االخير 

قبل أن يوقع على قسيمة اخلروج«.
وك��ان��ت »م��ارك��ا« نقلت اإلث��ن��ني ع��ن ال��رادي��و 
الكاتالوني »راك1« معلومات مفادها »ل��م يعد 
لويس سواريز العبا في برشلونة«، وأن املهاجم 
االوروغ��وي��ان��ي ال��ذي ميتد عقده مع فريقه حتى 
يونيو 2021 قرر أن »يتخلى عن جزء من راتبه 

للموسم املقبل مقابل الرحيل بصفة العب حر«.
وب��ح��س��ب ال��ت��ق��اري��ر الصحافية االسبانية 

بات املهاجم الدولي )113 مباراة دولية( قريبا 
من التعاقد مع أتلتيكو مدريد ب��إش��راف امل��درب 
االرجنتيني دييغو سيميوني، علما أن ن��ادي 
العاصمة االسبانية يستهل مبارياته في »الليغا«، 
على غرار برشلونة، خالل املرحلة الثالثة )26-
27 سبتمبر( بسبب حصوله على راحة إضافية 

خلوضه مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وعنونت »م��ارك��ا« على صفحتها االول��ى »لقد 
مت االم��ر. لويس س��واري��ز في أتلتيكو«، مضيفة 
»التوصل إلى اتفاق بني برشلونة وأتلتيكو مدريد 

بشأن انتقال سواريز«.
وكان العب برشلونة السابق الهولندي رونالد 
كومان أعلن بعد ايام قليلة من تعيينه مدربا للنادي 
الكاتالوني في منتصف أغسطس املاضي خلفا 
لكيكي سيتيني بعد موسم مخيب لآلمال وخسارة 
تاريخية أمام بايرن ميونيخ 2-8 في ربع نهائي 
مسابقة دوري ابطال أوروب���ا، ع��دم اعتماده في 
موسم 2020-2021 على كل من سواريز، التشيلي 
آرتورو فيدال املنتقل أخيرا إلى إنتر ميالن اإليطالي 
والكرواتي إيفان راكيتيش العائد إلى ناديه السابق 

إشبيلية واملدافع الفرنسي صامويل أومتيتي.
وبالفعل، ربط كومان القول بالفعل اذ لم يشرك 
سواريز في مبارياته التحضيرية الثالث لبرشلونة 
للموسم اجلديد، قبل أن يخوض االوروغوياني 
حصة الوداع االخير الحد ابرز املهاجمني في تاريخ 

النادي الكاتالوني.

سواريز

ان��ت��ق��ل م���داف���ع امل��ن��ت��خ��ب 
البرتغالي لكرة القدم نيسلون 
سيميدو من برشلونة اإلسباني 
ال��ى ولفرهامبتون اإلنكليزي 
مل��دة ث��الث س��ن��وات ف��ي صفقة 
قد تصل الى 40 مليون يورو، 
وذلك بحسب ما أعلن األربعاء 

النادي الكاتالوني.
وق��ال برشلونة في موقعه 
ال���رس���م���ي »ت����وص����ل ن���ادي���ا 
برشلونة وولفرهامبتون الى 
اتفاق بخصوص انتقال الالعب 
ن��ي��ل��س��ون س��ي��م��ي��دو. سيدفع 
النادي اإلنكليزي 30 مليون، 
إضافة ال��ى 10 ماليني أخرى 

استنادا الى النتائج«.
وأع��رب النادي الكاتالوني 
ال��ذي يشرف على تدريبه هذا 

املوسم الهولندي رونالد كومان 
بعد إقالة كيكي سيتيني، عن 
»امتنانه لنيلسون سيميدو 

على التزامه وتفانيه ويتمنى 
له كل التوفيق في املستقبل«.

وأمضى البرتغالي البالغ 

26 ع��ام��ا ث��الث��ة م��واس��م في 
برشلونة بعد انتقاله اليه 
م��ن بنفيكا ف��ي صيف 2017، 

وخاض معه 122 مباراة، بينها 
82 في ال��دوري اإلسباني، 23 
في دوري أبطال أوروب���ا، 16 
في كأس إسبانيا واثنتان في 

الكأس السوبر اإلسبانية.
وتوج بقميص »بالوغرانا« 
بلقب ال����دوري م��رت��ني عامي 
2018 و2019 وال��ك��أس عام 
2018 حني أحرز أيضا الكأس 
السوبر. وبات سيميدو الالعب 
البرتغالي العاشر في صفوف 
ولفرهامبتون ال���ذي يشرف 
عليه أيضا البرتغالي نونو 
سانتو، بعد بدرو نيتو، روبن 
نيفيس، دان��ي��ال بودينسي، 
احلارس روي باتريسيو، فابيو 
سيلفا، فيتينيا، جواو موتينيو، 

روبن فيناغري وروديريك.

سيميدو

سيميدو من برشلونة إلى ولفرهامبتون
40 مليون يورو في صفقة قد تصل إلى 

بيليتش يفلت من عقوبة 
اإليقاف بالبرمييرليج

أفلت الكرواتي سالفني بيليتش، م��درب فريق 
ويست بروميتش ألبيون، من عقوبة اإليقاف بعد 

اعترافه بتهمة السلوك غير الالئق.
ومت تغرمي بيليتش، ال��ذي ط��رد أثناء املباراة 
التي خسرها فريقه )5-2( أمام مضيفه إيفرتون 
ي��وم السبت املاضي في املرحلة الثانية لبطولة 
الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم، 8 آالف جنيه 
إسترليني. ومت اتهام بيليتش بالسلوك غير الالئق 
بعد اقترابه من مايك دي��ن، حكم امل��ب��اراة، خالل 
الشوط األول من عمر اللقاء، حيث بدا غاضبا من 
الهدف ال��ذي احتسبه احلكم لدومينيك كالفيرت 
ليوين، العب إيفرتون، بعد جلوئه لتقنية حكم 

الفيديو املساعد )فار(.

ق��ال ديفيد سوليفان، املالك 
الشريك لنادي وست هام يونايتد 
اإلجن��ل��ي��زي، إن الفريق رمب��ا ال 
يتعاقد م��ع امل��زي��د م��ن الالعبني 
قبل انتهاء فترة االنتقاالت يوم 
5 أكتوبر، ألن األن��دي��ة األخ��رى 
رفضت بيع العبني يرغب املدرب 

ديفيد مويس في التعاقد معهم.
وأبرم وست هام صفقة واحدة 
فقط، بالتعاقد مع العب الوسط 
ال��دف��اع��ي ت��وم��اش سوتشيك، 
واستشاطت اجلماهير غضبا 

من إدارة النادي لقلة التعاقدات 
ب��ع��د ه��زمي��ت��ني متتاليتني في 
البرمييرليج، أم���ام نيوكاسل 

يونايتد وأرسنال.
وذكرت شبكة سكاي، أن وست 
هام يونايتد قدم عرضا لبيرنلي 
للحصول على خدمات قلب الدفاع 
جيمس تاركوفسكي، لكن النادي 
اللندني أخفق في الوفاء بالثمن 

الذي حدده بيرنلي.
وق���ال سوليفان حملطة توك 
سبورت اإلذاعية: »لدينا تشكيلة 

غير متوازنة مت��ام��ا، منلك اآلن 
األموال لشراء العب أو اثنني، لكن 
لألسف ل��م ننجح ف��ي احلصول 
ع��ل��ى خ��دم��ات ال��الع��ب��ني ال��ذي��ن 

طلبهم املدرب«.
وت��اب��ع: »أرغ���ب ف��ي التعاقد 
مع األسماء التي طلبها امل��درب، 
وق��دم��ن��ا ع��رض��ني أو ث��الث��ة لكن 
ال��ث��م��ن ال����ذي ح��ددت��ه األن��دي��ة 
املنافسة كان عاليا جدا، وأصبح 
م���ن ال��ص��ع��ب احل���ص���ول على 

خدماتهم«.

مالك وست هام يكشف سبب
فشل النادي في امليركاتو
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