
انتقد جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير، 
بشدة رابطة الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم 
ورابطة ال��دوري للدرجات األدن��ى، بسبب خوض 
فريقه ثالث مباريات في أسبوع واح��د على عدة 

جبهات.
ويحتاج النادي اللندني لتجاوز ثالث جوالت 
في تصفيات الدوري األوروبي قبل التأهل إلى دور 
املجموعات، بينما سيخوض مباريات في الدوري 
املمتاز وكأس رابطة األندية اإلجنليزية للمحترفني 

في الفترة ذاتها.
وب��ع��د ال��ع��ودة م��ن ب��ل��غ��اري��ا ح��ي��ث ف���از على 
لوكوموتيف بلوفديف اخلميس، سيزور توتنهام 
ساوثامبتون ف��ي ال���دوري املمتاز ال��ي��وم األح��د، 
وبعدها بيومني سيواجه ليتون أورينت في كأس 
الرابطة قبل رحلته إلى مقدونيا ملواجهة سيخينديا 

يوم اخلميس.
وقال مورينيو للصحفيني: »من يتخذون مثل 

ه��ذه ال��ق��رارات نسوا أن أح��د األندية اإلجنليزي، 
ميكن أن يكون توتنهام أو وولفرهامبتون أو 
شيفيلد يونايتد أو أي فريق آخ��ر، نسوا أن هذا 

الوضع غير ممكن«.
وواصل: »هذه مزحة، مزحة متاما لكن ها نحن 
في ه��ذا ال��وض��ع، لقد كنا محظوظني للغاية ألن 
ليتون أورينت فاز على بليموث، ألن بليموث كانت 

ستكون بعيدة للغاية بالنسبة لنا«.
وأض��اف: »السبت سنكون في ساوثامبتون، 
األربعاء سنطير إلى مقدونيا مرة أخرى وهكذا، 
األمر مثير متاما لكني أفضل أن أستمر في املنافسة 
في هذه املسابقة )الدوري األوروبي(، لذلك دعونا 

نقاتل حتى نتمكن من ذلك«.
كما أبدى مورينيو انزعاجه من انطالق مباراة 
األح��د في متام الساعة 12 ظهرا ما مينح الفريق 
وقتا أقل للراحة، بعد العودة إلى لندن في وقت 

مبكر اجلمعة.

وّدع العب الوسط اإلسباني تياغو ألكانتارا 
فريقه بايرن ميونيخ األملاني في رسالة مؤثرة، 
معلنا بذلك بشكل رسمي رحيله عن النادي 
البافاري مع التوجه لالنتقال إل��ى ليفربول 

اإلنكليزي.
ودافع ألكانتارا عن ألوان بايرن منذ 2013، 
لكنه فضل ع��دم مت��دي��د العقد احل��ال��ي ال��ذي 
ينتهي ف��ي صيف 2021 ألن��ه ي��رغ��ب بترك 
النادي البافاري حيث حصد النجاح وت��ّوج 
بلقب ال��دوري األملاني خالل مواسمه السبعة 
مع الفريق، كما رفع الكأس األملانية أربع مرات 
وت��ّوج هذا املوسم بلقب دوري أبطال أوروبا 

على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.
وفي رسالة على تويتر، قال إن ترك بايرن 
كان »القرار األصعب في مسيرتي الرياضية. 
سأغلق هذا الفصل مع هذا النادي الرائع الذي 
تطورت فيه كالعب لسبعة أعوام. انتصارات، 
فرح وأوق��ات صعبة أيضا. لكن أكثر ما أفخر 
به هو أن��ي وصلت إل��ى ميونيخ كشاب مليء 

باألحالم، وسأغادر اآلن ُمشَبعا متاما بناد، 
تاريخ وثقافة«.

وك��ش��ف أل��ك��ان��ت��ارا أن��ه أراد ال��رح��ي��ل عن 
العمالق البافاري ألنه يبحث عن حتد جديد قبل 
الوصول إلى نهاية مسيرته الكروية، مضيفا 
»هنا، تعلمت كيف أحب التقاليد التي أودعها 
اآلن والتي لن أنساها أب��دا. لقد عشت حلظات 
رائعة: في هذه املدينة... مع عائلتي البافارية 
التي عاملتني بشكل جيد جدا وأحبتني في كل 

ثانية«.
وتابع »ق��راري ذو طبيعة رياضية بحتة. 
كالعب كرة قدم أريد حتديات جديدة لتطوير 
نفسي أكثر. بافاريا ستكون دائما موطني. 

شكرا بايرن ميونيخ«.
وأش��اد مدرب بايرن هانزي فليك اخلميس 
بالالعب اإلس��ب��ان��ي، قائال »كلوبو )امل��درب 
األملاني لليفربول يورغن كلوب( يحصل على 
العب من الطراز الرفيع وعلى شخص رائع«. 

كان األمر مؤثرا جدا اليوم حني ودعنا«.

استهل بطل أوروب���ا بايرن ميونيخ 
حملة الدفاع عن لقبه في الدوري االملاني 
لكرة القدم بفوز تاريخي هو االكبر ملباراة 
افتتاحية بعدما سحق مضيفه شالكه 8 

-صفر اجلمعة.
سجل لبايرن كل من سيرج غنابري 
)4 و47 و59(، ليون غوريتسكا )19(، 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي )31 من 
ركلة جزاء( وتوماس مولر )69( ولوروا 
سانيه )71( واالنكليزي جمال موسياال 
)81(. ق���ال س��ان��ي��ه ال���ذي م���رر كرتني 
حاسمتني وسجل هدفا متسائال »كيف 
بإمكاننا أن نفسر نتيجة -8صفر في 
االفتتاح؟ الفريق كان في القمة منذ املوسم 
املاضي... ما زلنا نشعر باجلوع حتى بعد 
الثالثية«، في إش��ارة الى فوز بايرن في 
املوسم املاضي بثالثية تاريخية الدوري 

والكأس احملليني ودوري االبطال.
وت��اب��ع ال��دول��ي االمل��ان��ي )24 عاما( 
»من الواضح افتتاح املوسم على أرضنا 
بنتيجة -8صفر خلف أبواب موصدة أمام 
اجلماهير أمر رائع. من اجلميل اللعب مع 

هذه املجموعة وكانت أمسية رائعة«.
م��ن ناحيته، علق احل���ارس والقائد 
السابق والعضو احلالي في ادارة النادي 
البافاري أوليفر كان على هذا الفوز »من 
املدهش كيف بنى الفريق على أداء املوسم 

املاضي«.
على ملعب »أليانز أرينا« في بايرن 
وامام مدرجات خالية من اجلماهير خوفا 
من تفشي فيروس كورونا املستجد، وبعد 
26 يوما من تتويجه بطال لدوري أبطال 
أوروب���ا، ذّك��ر النادي البافاري بنتيجة 
مباراته أمام برشلونة االسباني 8-2 في 
ال��دور ربع النهائي من املسابقة القارية 
العريقة، بتسجيله ثمانية اهداف جديدة 
ول��ك��ن ه��ذه امل���رة على الصعيد احمللي 
في مباراة من ناحية واح��دة وذل��ك قبل 
مباراته املرتقبة امام اشبيلية االسباني 

في كأس السوبر االوروبية.
وه��و اللقاء 101 بني الفريقني في ال� 
»بوندسليغا« حيث متيل االرق��ام بشكل 
واض��ح لصالح النادي البافاري مع 55 

فوزا مقابل 28 تعادال و18 هزمية.
واستمرت عقدة شالكه أم��ام منافسه 
البافاري في ال��دوري إذ لم يفز عليه منذ 
4 كانون االول/ديسمبر 2010 بنتيجة 
-2صفر، كما تابع سقوطه املدوي الذي 
بدأه املوسم املاضي حيث لم يتمكن رجال 
املدرب دافيد واغنر من حتقيق الفوز في 

17 مباراة.
منح م��درب بايرن هانزي فليك ثقته 
للتشكيلة ال��ت��ي سيطرت على القسم 
الثاني من ال��دوري في املوسم املاضي، 

ووح���ده النمسوي داف��ي��د أالب��ا املصاب 
تخلى ع��ن م��رك��زه مفسحا امل��ج��ال أم��ام 
عودة نيكالس زوله ملباريات الدوري بعد 
غيابه لفترة طويلة بسبب االصابة في 

املوسم املنصرم.
ودف��ع فليك ب��ال��واف��د اجل��دي��د سانيه 
اساسيا فور وصوله من مانشستر سيتي 
االنكليزي مقابل 45 مليون يورو، حيث 
لعب على الرواق االمين بدال من الفرنسي 
كينغسلي ك��وم��ان صاحب ه��دف الفوز 
في نهائي املسابقة القارية العريقة أمام 
ب��اري��س س��ان ج��رم��ان الفرنسي وال��ذي 
يخضع للحجر الصحي بعد احتكاكه 

بشخص مصاب ب� »كوفيد19-«.
وخسر الفريق جهود االسباني تياغو 
ألكانتارا املنتقل إلى ليفربول االنكليزي 
والكرواتي إيفان بيريشيتش ال��ذي عاد 
ال��ى ان��ت��ر االي��ط��ال��ي بعد م��وس��م إع��ارة 
والبرازيلي فيليبي كوتينيو العائد إلى 

برشلونة ايضا بعد انتهاء فترة إعارته.
-ثالثية غنابري وموسياال االصغر-

بدأ بايرن الساعي إلحراز لقبه التاسع 
تواليا، املوسم احلالي كما ختم املنصرم 
مع عادته املفضلة بهز شباك منافسيه، 
فافتتح التسجيل بعد أرب��ع دقائق من 
صافرة البداية بفضل غنابري الذي راوغ 
عند حافة منطقة اجل���زاء قائد الفريق 

الضيف الفرنسي بنجامان ستامبولي 
وسدد بقدمه اليسرى في مرمى احلارس 

رالف فهرمان.
وأض��اف أصحاب االرض الثاني بعد 
سلسلة م��ن التمريرات داخ��ل املنطقة، 
وصلت الكرة إلى مولر الذي مررها بدوره 
إلى غوريتسكا املندفع من اخلارج فسدد 

كرة صاروخية إلى ميني احلارس )19(.
ووق��ع مدافع شالكه الشاب التركي 
أوزان كاباك )20 عاما( باحملظور بعدما 
ارتكب خطأ من اخللف على الهداف املطلق 
للبايرن في املوسم املاضي ليفاندوفسكي 
مع 55 هدفا في 47 مباراة، داخل املنطقة 
ل��م ي��ت��أخ��ر احل��ك��م ل��إش��ارة إل���ى نقطة 
اجلزاء، ترجمها املهاجم البولندي بنفسه 
خادعة على ميني احل��ارس ال��ذي ارمتى 

الى اجلهة املقابلة )31(.
وسجل ليفاندوفسكي هداف الدوري 
املوسم املاضي برصيد 24 هدفا، على 
االق��ل هدفا في مبارياته العشر االخيرة 
أمام شالكه منذ أبريل 2016، بينها ثالثية 
الفوز في ملعب »غيلسينكيرشن« في 

أغسطس املاضي.
ولم يكد يطلق احلكم صافرته إيذانا 
ببداية الشوط الثاني حتى رفع البايرن 
ال��ع��داد إل��ى أرب��ع��ة أه���داف بعد هجمة 
سريعة وخطأ دفاعي من الفريق األزرق، 
فوصلت الكرة إلى سانيه فحاول مراوغة 
احل��ارس لتتحول كرته من ستامبولي 
الذي حاول تشتيتها إلى غنابري املتربص 
في اجلهة املقابلة فحولها في الشباك 
اخلالية مسجال هدفه الثاني )47(، ومن 
ثم الثالث في االمسية واخلامس لفريقه 
في هجمة بدأها سانيه الذي قاوم عودة 
كاباك عند حافة املنطقة ومرر إلى غنابري 

فسدد كرة مرت بني قدمي احلارس )59(.
واض�����اف م��ول��ر اس��م��ه إل���ى الئ��ح��ة 
الهدافني بعد متريرة عرضية خلفية من 
ليفاندوفسكي داخل املنطقة سددها »على 
ال��ط��اي��ر« ق��وي��ة بقدمه اليسرى وعجز 
احلارس عن صدها )69(، قبل أن يضيف 
سانيه السابع في مرمى فريقه السابق 
بعدما كسر مصيدة التسلل إثر متريرة 
في العمق من يوشوا كيميش، فانفرد 

باحلارس وسدد بينية في الشباك )71(.
واستفاد فليك من تقدم فريقه إلراحة 
العبيه فأجرى عدة تبديالت وأدخل العبني 
جدد، جنح منهم ابن ال� 17 عاما االنكليزي 
موسياال في تسجيل الهدف الثامن لفريقه 
بعد مت��ري��رة م��ن ليفاندوفسكي، حيث 
توغل عند حافة املنطقة وسدد كرة باغتت 
احلارس )81(، وبات اصغر العب يسجل 

بقميص البايرن في الدوري.

فرحة العبي بايرن ميونيخ 
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إنفانتينو يدافع عن صراعه ضد 
الفساد ويشيد بنزاهة الفيفا

إنفانتينو
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شالكة مرمى  في  بثمانية  »البوندسليغا«  لقب  عن  الدفاع  حملة  يستهل  ميونيخ  بايرن 

داف���ع رئ��ي��س االحت���اد ال��دول��ي ل��ك��رة القدم 
السويسري جاني إنفانتينو الذي متت مالحقته 
من قبل السلطات القضائية في ب��الده، اجلمعة 
عن صراعه »ضد الفساد« في كرة القدم، مشيدا 
بنزاهة »فيفا اجلديد« بعد موجة من الفضائح 

طالت أروقته وأبرز املسؤولني فيه.
ووع��د اإليطالي-السويسري خ��الل افتتاح 
كونغرس ال�«فيفا« السبعني الذي ُعقد عن طريق 
االتصال بالفيديو مع مندوبني من 211 دولة، أنه 
»لن يكون هناك فساد مرة اخرى في كرة القدم 

لقد استبعدناه ولن ندعه يعود مجددا«.
وداف���ع إنفانتينو ع��ن نفسه متحدثا عن 
اإلج��راء ال��ذي استهدفه منذ 30 يوليو املاضي 
بعد اتهامه من قبل السلطات القضائية في بالده 
ب�«التواطؤ« و«السلوك اجلرمي« على خلفية 
اجتماعاته ثالث مرات باملدعي العام املستقيل 
مايكل الوبر، املسؤول عن التحقيق في سلسلة 
م��ن القضايا طالت بشكل اس��اس��ي مسؤولني 

سابقني في »فيفا«.
وق��ال »أرادت هذه االجتماعات أن تظهر أن 
+فيفا+ اجلديد هو على ُبعد ألف ميل عن القدمي« 
وأن السلطة »ضحية موظفني فاسدين«، في 
إش��ارة إلى فريق سلفه رئيس االحت��اد الدولي 
السابق مواطنه سيب بالتر املخلوع من منصبه 

في عام 2015.

وتابع متسائال »ملاذا إذا قابلت املدعي العام؟ 
النه كان واجبي أردت أن أحرر +فيفا+ من ظالل 

املاضي وما زلت أريد أن أفعل ذلك«.
وك��ان إنفانتينو ش��رح موقفه ألول م��رة في 
أغسطس امل��اض��ي بعدما بعث ب��رس��ال��ة إلى 
اإلحت���ادات، قبل أن تقرر جلنة األخالقيات في 
االحت��اد الدولي، بعد أن فتحت حتقيقا داخليا 
أوليا إغ��الق القضية بسبب االفتقار الواضح 
ل��أدل��ة املتعلقة ب��أي انتهاك م��زع��وم لقانون 

األخالقيات«.
والتقى إنفانتينو في واشنطن وزي��ر العدل 
االميركي وليام بار، في وقت ما زالت الواليات 
املتحدة االميركية حتقق مع العديد من مسؤولي 
ك��رة ال��ق��دم ف��ي أميركا الشمالية ومسؤولي 

التسويق على خلفية قضايا »إبتزاز« وفساد.
وأشاد إنفانتينو بإصالحات »احلوكمة« التي 
اعتمدت منذ انتخابه رئيسا لالحتاد الدولي 
للعبة الول م��رة في ع��ام 2016، معتبرا إياها 
املفتاح لقدرة »فيفا« على منح 1،5 مليار دوالر 
من املنح والقروض من أجل مساعدات االحتادات 

ملواجهة عواقب فيروس كورونا املستجد.
وخ��ت��م ق��ائ��ال »من��ل��ك امل���ال، الن��ه ف��ي +فيفا« 
اجلديد، املال لم يعد يختفي. بل يعاد استثماره 
وهو يذهب في كرة القدم من أجل مساعدة كرة 

القدم«.

ألكانتارا يوّدع بايرن بكلمات مؤثرة 
قبل االنتقال  إلى ليفربول

تياغو ألكانتارا

مورينيو

جدول توتنهام املزدحم يثير 
غضب مورينيو

قال ديفيد مويس م��درب وست هام 
يونايتد، اجلمعة، إنه ال يزال يستهدف 
ضم بعض الالعبني اجل��دد وق��د يبرم 
صفقات متأخرة مع معاناة الفريق من 

نقص اخليارات الدفاعية.
ولم يتعاقد وست هام مع أي العب 
ج��دي��د م��ن��ذ ان��ت��ه��اء امل��وس��م امل��اض��ي، 
واستهل م��ش��واره في املوسم اجلديد 
ب��ال��ه��زمي��ة )2-0( أم����ام نيوكاسل 
يونايتد، ما زاد غضب اجلماهير من 

مجلس اإلدارة.
وذكرت وسائل إعالم بريطانية، أن 
وست هام ال يزال يرغب في التعاقد مع 
قلب الدفاع جيمس تاركوفسكي قبل 
انتهاء فترة االنتقاالت في 5 أكتوبر، 
لكنه أخفق ف��ي ال��وف��اء بالسعر ال��ذي 
حدده بيرنلي والبالغ 30 مليون جنيه 

استرليني )38.76 مليون دوالر على 
األقل(.

لكن مويس حافظ على تفاؤله قبل 
مواجهة أرس��ن��ال ف��ي قمة ل��ن��دن، غ��ًدا 

السبت.
وقال املدرب األسكتلندي في مؤمتر 
صحفي اجلمعة: »منلك عرضني خلف 
الكواليس بشأن العبني مختلفني وأمتنى 
أن تكون هناك أن��ب��اء طيبة األسبوع 
املقبل. هناك عدم توازن في التشكيلة. 
لدينا الكثير من الالعبني الذين ميكنهم 
اللعب في الهجوم أو خط الوسط بينما 

خياراتنا الدفاعية قليلة«.
وخ��ت��م »خ��س��رن��ا ج��ه��ود امل��داف��ع��ني 
جيرميي جناكيا، وبابلو زاباليتا، 
ووينستون ريد )على سبيل اإلع��ارة( 

ولذا نعاني نقًصا في هذا املركز«. ديفيد مويس

هام وست  دفاعات  تعزيز  يستهدف  مويس 

ك���ش���ف ت���ق���ري���ر ص��ح��ف��ي 
إسباني، اجلمعة، عن صدمة 
ك���ب���رى ت��ل��ق��اه��ا ت��وت��ن��ه��ام، 
بخصوص الويلزي جاريث 
بيل، الذي يتبقى على انتقاله 
للسبيرز اإلعالن الرسمي فقط.

وتوصل توتنهام التفاق مع 
ريال مدريد، يقضي باستعارة 
بيل ملدة موسم، وسافر الالعب 
بالفعل إل���ى ل��ن��دن، وخضع 
للكشف الطبي، ومن هنا كانت 

املفاجأة.
فبحسب صحيفة »ماركا« 
اإلسبانية، لن يستطيع بيل 
املشاركة مع توتنهام، قبل 4 

أسابيع على األقل.
وأض���اف���ت ال��ص��ح��ي��ف��ة أن 
ال��الع��ب سيغيب ع��ن فريقه 
اجل��دي��د، بسبب معاناته من 
اإلص��اب��ة، حيث مت التأكد من 
ذل��ك بواسطة الطاقم الطبي 

للنادي اللندني.
وأشارت إلى أن بيل أصيب، 
خالل تواجده مع منتخب ويلز، 

هذا الشهر، ولذا تدرب بشكل 
منفرد في الصالة الرياضية 

للريال.
وم��ن املقرر أن يصبح بيل 
حتت تصرف امل��درب، جوزيه 

م��وري��ن��ي��و، خ���الل ال��س��اع��ات 
القليلة املقبلة، لكنه سيخضع 
ل��ف��ت��رة ت��أه��ي��ل للتعافي من 
اإلص��اب��ة، قبل امل��ش��ارك��ة مع 

السبيرز.

صدمة قوية لتوتنهام بشأن بيل

غاريث بيل

يجب  حتذر:  البرمييرليغ  رابطة 
املوعد هذا  في  اجلمهور  عودة 

طلبت رابطة الدوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم من احلكومة 
البريطانية االلتزام بتنفيذ خططها اخلاصة بعودة اجلمهور إلى 

املالعب بصورة تدريجية.
وقالت احلكومة البريطانية في األسبوع املاضي إنها قررت 
السماح بحضور ألف شخص بحد أقصى في بعض األح��داث 
الرياضية على سبيل التجربة بعد تزايد عدد حاالت اإلصابة 

بالعدوى بفيروس كورونا املستجد.
وأك��دت أنها ستعيد النظر في موعد ع��ودة اجلماهير إلى 

املالعب.
وشددت رابطة الدوري املمتاز في بيان الليلة املاضية على أن 

األندية ملتزمة بضمان توفير بيئة آمنة للجمهور في املالعب.
وأوضحت: »ستتبنى األندية مجموعة من اخلطوات العامة 
ستساعد في توفير بيئة صحية آمنة للجمهور خالل مباريات 

البطولة«.
وكتبت رابطة ال��دوري املمتاز إلى احلكومة قائلة إن األندية 
تتكبد خسائر مالية ستصل إلى 700 مليون جنيه إسترليني 

)906.78 مليون دوالر( إذا استمر غياب اجلمهور عن املباريات.
وأردف��ت: »األندية أكدت إن استمرار اخلسائر نتيجة غياب 
اجلمهور سيكون له تأثير كبير على البطولة وعلى الهرم الكروي 

وعلى االقتصاد على املستويني احمللي والوطني«.

ليون  بني  مخيب  سلبي  تعادل 
ونيم في الدوري الفرنسي

خرج ليون بتعادل سلبي مخيب أمام ضيفه نيم اجلمعة وذلك 
في افتتاح املرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وفشل ليون مع مدربه رودي غارسيا في العودة إلى سكة 
االنتصارات بعد تعادله السلبي في ملعب ستراسبورغ في 
املرحلة الثالثة وخسارته أمام مونبيلييه 1-2 في مباراة مؤجلة 
من املرحلة االولى، علما انه كان فاز على ديجون 4-1 في الثانية.

وعلى غ��رار ليون، لم تكن بداية نيم بقيادة مدربه جيروم 
أربينون جيدة في املوسم احلالي فبعدما سحق بريست برباعية 

نظيفة، تلقي خسارتني متتاليتني أمام نانت 1-2 ورين 4-2.


