
استهل برشلونة حامل اللقب في املوسمني 
املاضيني مشواره في الدوري االسباني لكرة 
القدم ملوسم 2019-2020 أول من أمس 
بأسوأ طريقة ممكنة بخسارته املفاجئة امام 

مضيفه اتلتيك بلباو صفر1-.
وسجل ه��دف امل��ب��اراة الوحيد املهاجم 
املخضرم اريتز ادوري��ز )38 عاما( بضربة 
مقصية رائعة بعد دقيقة واحدة من نزوله 

احتياطيا )89(.
وك��ان أدوري���ز اعلن قبل أي��ام قليلة بان 
املوسم احلالي سيكون األخير له في املالعب، 
وقد سجل خالل مسيرته الطويلة اكثر من 
200 ه��دف لكن بال شك ف��ان هدفه الليلة 

سيبقى عالقا في االذهان لفترة طويلة.
ب��دأ برشلونة امل��ب��اراة م��ن دون جنمه 
األرجنتيني ليونيل ميسي املصاب في ربلة 
الساق ليغيب بالتالي عن املباراة االفتتاحية 
لفريقه في الدوري احمللي للمرة االولى منذ 
10 سنوات واشرك املدرب ارنستو فالفيردي 
الثالثي الهجومي املكون من املهاجم الفرنسي 
ان��ط��وان غ��ري��زم��ان ال��ق��ادم ه��ذا امل��وس��م من 
اتلتيكو م��دري��د مقابل 120 مليون ي��ورو 
ومواطنه عثمان دميبيلي واالوروغوياني 
ل��وي��س س��واري��ز قبل ان يتعرض االخير 

لالصابة ذاتها ويخرج اواخر الشوط االول.
وسيخضع س��واري��ز لفحوصات طبية 
ملعرفة مدى خطورة االصابة التي تعرض 

لها وفترة غيابه عن املالعب.
في املقابل، ش��ارك صانع العاب اياكس 
امستردام للمرة االول��ى وذل��ك على حساب 
قطب خط الوسط سيرخيو بوسكيتس وقدم 

اداء مميزا.
قلعة سان ماميس

ولم يخسر أتلتيك بلباو في اخر 15 مباراة 
على ملعب سان ماميس وكان انتزع التعادل 
ايضا ذهابا وايابا من الفريق الكاتالوني 

املوسم املاضي.
وقال قطب دفاع برشلونة جيرار بيكيه 
بعد اخلسارة »سان ماميس هو ملعب صعب 
للغاية. والليلة لم نقدم مستوانا املعهود وقد 

ضغطا علينا املنافس بقوة«.
واض���اف »ك��ان��وا االف��ض��ل م��ن الناحية 
البدنية. صحيح باننا سيطرنا على مجريات 
اللعب في الشوط الثاني لكن اجلزئيات غاليا 

ما حتسم املباريات وهذا ما حصل«.
وتابع »م��ن االفضل اخلسارة اليوم من 
اخل��س��ارة ف��ي نهاية امل��وس��م. هناك بعض 
الوجوه اجلديدة وقد تسير االمور بعكس ما 

نتمناه في بعض االحيان«.
وك��ان��ت الفرصة االول���ى ملهاجم بلباو 
ايناكي وليامس الذي اطلق كرة قوية من 25 

مترا تصدى لها احلارس االملاني مارك اندريه 
تير شتيغن )9(.

وفرض الفريق الباسكي افضليته طوال 
الشوط االول ال��ذي لم يهدد فيه برشلونة 
مرمى منافسه سوى من كرة سددها سواريز 
ف��ي القائم قبل ان يخرج مصابا ف��ي ربلة 
ال��س��اق ف��ي الدقيقة 37 وي��دخ��ل ب��دال منه 
رافينيا وكانت اول مساهمة لالخير تسديد 

كرة لولبية في العارضة )40(.
واج��رى مدرب برشلونة تغييرا اضافيا 
ب��اش��راك الع��ب ال��وس��ط ال��ك��روات��ي ايفان 
راكيتيتش ب��دال من الشاب كارليس الينا، 
فسنحت ل��الول فرصة جيدة م��ن متريرة 
عرضية من دميبيلي لكنه سدد الكرة برأسه 

فوق العارضة )49(.
واستحوذ الفريق الكاتالوني بنسبة 

عالية على الكرة لكن من دون ان يهدد مرمى 
منافسه الى ان نزل ادوريز بدال من وليامس 
في الدقيقة 88 وبعدها بدقيقة قام بضربة 
مقصية رائعة مسجال ه��دف الفوز لفريقه 

ومحققا اولى مفاجآت املوسم اجلديد.
وال ش��ك ب��ان ه��ذه اخل��س��ارة ستزيد من 
الضغوطات على امل���درب فالفيردي ال��ذي 
كان قاب قوسني او ادن��ى من االقالة نهاية 
املوسم املاضي ال سيما بعد اخل��روج املذل 
امام ليفربول في نصف نهائي دوري ابطال 
اوروبا بخسارته صفر4- بعد تقدمه ذهابا 

بثالثية نظيفة.
ويلعب اليوم أتلتيكو مدريد مع خيتافي 
باالضافة إل��ى 3 مباريات أخ���رى، فيلعب 
أالفيس مع ليفانتي، إسبانيول مع إشبيلية 

وريال بيتيس مع بلد الوليد.
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املخضرم اريتز ادوريز سجل هدف املباراة الوحيد

البافاري يضم كوتينيو على سبيل اإلعارة

كوتينيو ينضم لبايرن ميونيخ
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فالفيردي: ال ميكن ألحد تعويض غياب ميسي
أب����دى إرن��س��ت��و ف��ال��ف��ي��ردي، م���درب 
برشلونة، خيبة أمله إث��ر الهزمية على 
ملعب س��ان ماميس أم��ام أتلتيك بيلباو، 
وق��ال فالفيردي خالل تصريحات نقلتها 
صحيفة »س��ب��ورت« الكتالونية: »عن 
غريزمان في أول مشاركة رسمية له، إذا 
كنت تلعب بالقرب من املنطقة، فهو يتحرك 
جيدا.. لكن ذلك لن يفيد ب��دون السيطرة 

على املباراة«.
وأض���اف: »نتوقع جميعا الكثير من 

العديد من الالعبني، في املباريات املقبلة«.

وح��ول أداء البارسا، أج��اب: »الشوط 
األول لم يكن جيًدا، لكننا كنا أخطر من 
بيلباو، رغم أننا لم نكن في أفضل حال، 

ألننا لم نستحوذ على املباراة«.
وتابع: »في الشوط الثاني كنا أفضل 
وقمنا بتصحيح األوض���اع، لكن العبي 
بيلباو اقتربوا كثيًرا من منطقة جزائنا، 

حتى دخل أدوريز وسجل الهدف«.
وب��خ��ص��وص إص��اب��ة س���واري���ز، ق��ال 
ف��ال��ف��ي��ردي: »ل��وي��س يعاني م��ن مشكلة 
عضلية ف��ي ال��ق��دم، وبإصابته تعطلت 

خططنا، ألننا في الشوط الثاني وصلنا 
كثيًرا ملنطقة جزاء بيلباو، لكننا افتقدنا 

مهاجما حاسما مثله«.
وب��ش��أن غ��ي��اب ل��ي��ون��ي��ل م��ي��س��ي، رد 
بقوله: »معتادون على طريقة اللعب في 
وجوده.. ميسي يسهل العديد من املواقف 
الصعبة، سواء بهدف مفاجئ أو متريرة 

غير متوقعة«.
وتابع: »ليس اجلميع مثله، وعلينا أن 
نتعلم كيفية التعامل مع ظ��روف غيابه، 

ألنه وارد وفي أي وقت«.

برشلونة يستهل حملة الدفاع عن لقب »الليغا« باخلسارة أمام بلباو

بايرن ميونيخ يفتتح »البوندسليغا«
بتعادل مخيب أمام هيرتا برلني

بايرن ميونيخ وهيرتا برلني قصا شريط افتتاح الدوري األملاني

س��ق��ط ب��اي��رن ميونيخ ح��ام��ل لقب 
ال���دوري االمل��ان��ي ف��ي امل��واس��م السبعة 
املاضية ف��ي ف��خ ال��ت��ع��ادل على ملعبه 
»أليانز ارينا« بعدما قلب تأخره امام 
ضيفه هيرتا برلني 1-2 ال��ى تعادل 
2-2 في افتتاح مباريات ال��دوري أول 

من أمس.
ويدين بايرن بالتعادل الى مهاجمه 
البولندي روب��رت ليفاندوفسكي الذي 
سجل هدفني )24 و60 من ركلة جزاء(، 
فيما سجل للفريق الضيف البلجيكي 
دودي لوكيباكيو )36( والصربي ماركو 

غروييتش )38(.
وقال ليفاندوفسكي »لم نلعب بطريقة 
سيئة وب��ال��ك��اد س��دد ال��ف��ري��ق باجتاه 

مرمانا. لقد كانوا محظوظني«.
وكان لسان حال مدربه نيكو كوفاتش 
مماثال بقوله »لقد كنا الفريق االفضل 

وكان يتعني علينا الفوز في املباراة«.
ويأتي هذا التعادل في خضم تقارير 
تشير الى توصل النادي البافاري الى 
ات��ف��اق مبدئي للتعاقد م��ع البرازيلي 
فيليبي كوتينيو من برشلونة االسباني، 
واالن��ت��ق��ادات التي تطال إدارة النادي 
ب��س��ب��ب ال��س��ي��اس��ة ال��ت��ع��اق��دي��ة التي 
انتهجتها ه��ذا املوسم، حيث لم تنجح 
ف��ي اج����راء أي صفقة م��ن ش��أن��ه��ا سد 

ف��راغ رحيل اجلناحني الفرنسي فرانك 
ريبيري والهولندي آريني روبن، وعودة 
الكولومبي خاميس رودري��غ��ي��ز الى 
فريقه ريال مدريد االسباني بعد نهاية 

فترة اعارته.
ورغ��م أن بايرن جنح في احلصول 
على خدمات اجلناح األيسر الكرواتي 
إيفان بيرشيتش )30 عاًما( على سبيل 
اإلع����ارة مل��وس��م واح���د م��ن إن��ت��ر ميالن 
اإليطالي، اال ان جماهير بطل أوروب��ا 
خمس م��رات ال تبدو سعيدة بالعمل 
الذي يقوم به مدير الرياضة في النادي، 
ال��ب��وس��ن��ي ح��س��ن صاليحميدزيتش 
وارتفعت األصوات على مواقع التواصل 

االجتماعي للمطالبة بإقالته.
وب��ال��رغ��م م��ن خ��ي��ب��ة ال��ت��ع��ادل في 
اإلفتتاح، إال أن بايرن حافظ على سجله 
خاليا من اخلسارة في املباراة االولى في 
»البوندسليغا« منذ عام 2012، حيث فاز 

في اربع وتعادل في مثلها.
ب��دأ بايرن امل��ب��اراة ضاغطا وشكلت 
تسديدة االسباني تياغو ألكانتارا بعد 
ثالث دقائق من صافرة البداية من حافة 
منطقة اجل��زاء التهديد االول للحارس 
النروجي رون��ي جارستاين التقطها 
بدون صعوبة تذكر، قبل أن يعيد زميله 
توماس مولر السيناريو ذاته في الدقيقة 

السابعة بكرة م��رت ه��ذه امل��رة بجانب 
القائم. ورد الضيف مستغال هفوة من 
دف��اع بايرن اثر متريرة من االسترالي 
ماثيو ليكي داخ���ل املنطقة للمهاجم 
البوسني وداد إيبيسيفيتش الذي سدد 

كرة خارج امللعب )13(.
واث��م��رت ض��غ��وط��ات ب��اي��رن ه��دف 
االفتتاح بعد متريرة عرضية زاحفة من 
اجلهة اليمنى لسيرج غنابري ارمتى 
لها داخل املنطقة الهداف ليفاندوفسكي 
وحولها بقدمه ف��ي امل��رم��ى ام��ام عجز 

احلارس جارستاين )24(.
وب��ات ليفاندوفسكي أول الع��ب في 
تاريخ الدوري يسجل على االقل هدفا في 
افتتاح مباريات »البوندسليغا« للموسم 
اخلامس تواليا، بحسب املوقع الرسمي 

للنادي البافاري.
وف��ي غفلة م��ن دف���اع ب��اي��رن سجل 
البلجيكي ال��ش��اب لوكيباكيو هدف 
ال��ت��ع��ادل م��ن ت��س��دي��دة م��ن 25 مترا 
اصطدمت بظهر إيبيسيفيتش وحولت 
مسارها ال��ى شباك احل���ارس الدولي 
مانويل نوير )36(، قبل أن يصعق هرتا 
اصحاب االرض بعد دقيقتني اث��ر كرة 
هوائية مشتركة بني الصربي غروييتش 
واملدافع الفرنسي بنجامني بافار وصلت 
ال��ك��رة ال��ى إيبيسيفيتش ال��ذي مررها 

م��ج��ددا ال���ى غ��روي��ي��ت��ش امل��ن��ط��ل��ق من 
اخللف، فانفرد باحلارس نوير وجنح 
ف��ي جت���اوزه وس���دد ال��ك��رة ف��ي املرمى 
اخلالي معلنا تقدم فريقه أم��ام ذهول 

جماهير ملعب أليانز أرينا )38(.
واس��ت��ه��ل ب��اي��رن ال��ش��وط ال��ث��ان��ي 
ضاغطا بهدف تعديل النتيجة، وكاد أن 
يحقق م��راده بفضل تسديدة من خارج 
املنطقة للمتألق غنابري صدها احلارس 

جارستاين )56(.
واف���اد ب��اي��رن م��ن تقنية املساعدة 
بالفيديو في التحكيم )»ف��ي اي��ه آر«( 
بعدما جلأ احلكم الى الشاشة الحتساب 
رك��ل��ة ج���زاء ورف���ع البطاقة الصفراء 
ب��وج��ه غ��روي��ي��ت��ش ال���ذي رم���ى ارض��ا 
ليفاندوفسكي داخ��ل املنطقة، فعاقب 
االخير بنفسه الفريق الضيف بترجمته 
بنجاح رك��ل��ة اجل����زاء، ليسجل هدف 

التعادل لفريقه والثاني له )59(.
واجرى مدرب بايرن الكرواتي نيكو 
كوفاتش تبديله االول في الدقيقة 85 
فاخرج مولر وادخل البرتغالي ريناتو 
سانشيز، قبل ان ي��خ��رج بعد دقيقة 
غنابري ويدفع بالكندي الشاب ألفونسو 
دي��ف��ي��س، وس���ط ض��غ��ط م��ن اص��ح��اب 
االرض القتناص هدف الفوز والنقاط 

الثالث ولكن بدون جدوى.

توصل برشلونة اإلسباني الى »اتفاق مبدئي« 
إلع��ارة العبه البرازيلي فيليبي كوتينيو الى 
بايرن ميونيخ االملاني كما أعلن غييرمو أمور 
مدير العالقات في النادي الكاتالوني أول من 

أمس.
وق���ال أم���ور لشبكة »موفيستار ال ليغا« 
»نستطيع التأكيد بأنه لدينا اتفاق مبدئي العارة 
كوتينيو الى بايرن وبالتالي يتعني علينا امتام 

العملية«.
في املقابل، اكد املدير الرياضي في ميونيخ 
البوسني حسم صاليحميديتش لشبكة »زيد 
دي اف« االملانية بعد انتهاء مباراة فريقه ضد 
هرتا برلني بالتعادل 2-2 في افتتاح ال��دوري 
»استطيع التأكيد بأننا تواجدنا في برشلونة 

وقد اتفقنا مع الالعب ومع وكيل اعماله«.
واضاف »لدينا عالقة جيدة مع برشلونة. ال 
زال ينقص بعض التفاصيل كالتوقيع والفحص 
الطبي لكننا سعداء الننا حصلنا على العب 

مثله«.
وذك���رت صحيفة »ال ب��اي��س« ب��أن بايرن 
ميونيخ سيدفع مبلغا مقداره 24 مليون يورو 
الستعارة الالعب ملوسم واحد باالضافة الى اجر 

سنوي يقدر ب� 12 مليون يورو.
وب��ع��د ان ك��ان كوتينيو )27 ع��ام��ا( ضمن 
التشكيلة الرسمية لفريقه ملواجهة اتلتيك بلباو 
اجلمعة في افتتاح املرحلة االول��ى من الدوري 
االسباني ملوسم 2019-2020، مت سحب اسمه 
من الالئحة على االرجح تخوفا من اصابته بعد 

التطورات االخيرة.
وكان كوتينيو انتقل الى الفريق الكاتالوني 
في كانون الثاني/يناير 2018 قادما من ليفربول 
مقابل صفقة بلغت 120 مليون ي��ورو لكنه لم 
ينجح ف��ي ف��رض نفسه اساسيا ف��ي تشكيلة 

برشلونة املوسم املاضي.
وت��ردد اس��م كوتينيو في الصفقة احملتملة 
ملواطنه نيمار الذي يرغب في ترك فريقه احلالي 
باريس سان جرمان والعودة الى برشلونة الذي 
دافع عن الوانه من 2013 الى 2017 قبل ان يحط 
الرحال في العاصمة الفرنسية مقابل صفقة 

قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وتطرق غييرمو أمور الى امكانية عودة نيمار 
ال��ى برشلونة فقال »ف��ي ما يتعلق مبوضوع 
نيمار، من االفضل عدم التحدث به في الوقت 
احلالي ال سيما بان شيئا لم يحصل. انه العب 
باريس سان جرمان«. وتابع »ما ميكن ان يحصل 

سيحصل ما دام سوق االنتقاالت مفتوحة«.
واتفقت الصحف الفرنسية واالسبانية في 
االيام االخيرة بان مسؤولي باريس سان جرمان 
يرغبون في احلصول على خدمات كوتينيو في 
اط��ار الصفقة التبادلية مع نيمار، لكن االمور 

سارت على ما يبدو خالفا ملا يشتهونه.
واعترف املدير الرياضي في فريق العاصمة 
الفرنسية البرازيلي ليوناردو بحصول محادثات 
بشأن عودة نيمار الى برشلونة لكنه اشار الى ان 

الصفقة تراوح مكانها.
وكشف رادي���و »أر أم س��ي« وصحيفة »لو 
باريزيان« أن االجتماع الذي حصل بني الطرفني 
لم يفض ال��ى أي اتفاق أو حتى تقدم ملحوظ، 
ألن سان جرمان لم يبد أي مرونة بشأن مطالبه 
للتخلي عن النجم البرازيلي ال��ذي كلفه 222 

مليون لضمه من برشلونة في صيف 2017.
ويعتبر برشلونة وري��ال مدريد الوجهتني 
األكثر ترجيحا بالنسبة لنيمار الذي توج خالل 
مشواره في »كامب نو« بلقب الدوري اإلسباني 
مرتني ودوري أبطال أوروب��ا عام 2015 خالل 

أربعة مواسم مع النادي الكاتالوني.
ورمب��ا يساهم انتقال كوتينيو ال��ى بايرن 
ميونيخ في حصول برشلونة على املزيد من 

السيولة من اجل امتام صفقة نيمار.
اما بالنسبة الى بايرن ميونيخ، فان قدوم 
كوتينيو من شأنه ان يعزز النوعية في الفريق 
ال سيما بعد رحيل اجلناحني الفرنسي فرانك 
ريبيري والهولندي اري��ني روب��ن والكولومبي 

خاميس رودريغيز.
وك���ان م���درب ب��اي��رن ميونيخ ال��ك��روات��ي 
نيكو ك��وف��ات��ش وال��ه��داف البولندي روب��رت 
ليفاندوفسكي ناشدا ادارة النادي تعزيز صفوف 
الفريق في األي��ام األخ��ي��رة، ال سيما اذا ما اراد 
العمالق ال��ب��اف��اري ان ينافس على الصعيد 

االوروبي.


