
أع����ل����ن ن�������ادي ب��ن��ف��ي��ك��ا 
البرتغالي، ان��ت��ق��ال مدافعه 
روب��ن دي���از، إل��ى مانشستر 
سيتي، خالل امليركاتو الصيفي 

اجلاري.
وأك���د بنفيكا، أن��ه توصل 
إل���ى ات���ف���اق م���ع مانشستر 
سيتي الن��ت��ق��ال روب���ن دي��از 
إلى السيتي مقابل 68 مليون 
ي���ورو، ب��اإلض��اف��ة إل��ى مبلغ 
إضافي ق��دره 3 مالين و600 
ألف ي��ورو، كإضافات متعلقة 

بتحقيق بعض األهداف.
وظهر روبن دياز ألول مرة 
بقميص بنفيكا في 16 سبتمبر 
2017، ضد بوافيستا، ومنذ 
ذلك احلن، أصبح جزًءا ال غنى 
عنه في التشكيلة األساسية 

للنسور.
وخاض دياز بقميص بنفيكا 

137 م��ب��اراة، سجل خاللها 
12 هدفا.

كشر برشلونة وصيف بطل املوسم 
املاضي عن أنيابه مبكرا بقيادة مدربه 
اجلديد الهولندي رونالدو كومان بفوزه 
الكبير على ضيفه فياريال 4 -صفر، 
وأك����رم اتلتيكو م��دري��د وف����ادة ضيفه 
غرناطة عندما تغلب عليه 6-1 بينها 
ثنائية ومتريرة حاسمة لوافده اجلديد 
الدولي االوروغ��وي��ان��ي لويس سواريز 
األح��د ف��ي املرحلة الثالثة م��ن ال��دوري 

اإلسباني لكرة القدم.
بدد برشلونة ومدربه اجلديد كومان 
املخاوف بعد رحيل سواريز والتشيلي 
أرتورو فيدال والكرواتي ايفان راكيتيتش 
والبرتغالي نيلسون سيميدو والبرازيلي 
ارثر في أول مباراة في الليغا بفوز كبير 
ومستحق على ضيفه ف��ي��اري��ال مؤكدا 
استعداده للعودة الى منصات التتويج 
التي غاب عنها املوسم املاضي في جميع 

املسابقات.
وضرب برشلونة بقوة وحسم النتيجة 
في شوطها االول بتسجيله رباعية بفضل 
االداء الهجومي القوي لالعبيه خصوصا 
في املرتدات بقيادة الرباعي االرجنتيني 
ليونيل ميسي وال��ب��رازي��ل��ي فيليبي 
كوتينيو وأنسو فاتي والفرنسي انطوان 

غريزمان.
وف���رض ف��ات��ي نفسه جنما للمباراة 
بتسجيله ثنائية )15 و19( واصطياده 
ركلة جزاء ترجمها ميسي الى هدف ثالث 
)35( قبل ان يتسبب االخير في الهدف 
الرابع الذي سجله املدافع باو باخلطأ في 

مرمى فريقه )45(.
وجن��ح ف��ات��ي ف��ي اف��ت��ت��اح التسجيل 
بتسديدة قوية بيمناه من داخل املنطقة 

اثر متريرة من جوردي البا )15(.
وأضاف فاتي الهدف الثاني اثر هجمة 
مرتدة قادها البرازيلي فيليبي كوتينيو 
من منتصف ملعب فريقه على منتصف 
ملعب الضيوف وم��رره��ا ال��ى املهاجم 
ال��واع��د غير امل��راق��ب عند حافة املنطقة 
فهيأها لنفسه داخلها بيسراه وتابعها 
بيمناه على مي��ن احل���ارس سيرخيو 

أسينخيو )19(.
وانقذ احل��ارس أسينخيو مرماه من 
هدف ثالث بتصديه لتسديدة قوية مليسي 
من مسافة قريبة اثر انفراد بعد متريرة 

من فاتي )26(.
وح��ص��ل ف��ات��ي على رك��ل��ة ج���زاء اثر 
عرقلته م��ن قبل القائد م��اري��و غاسبار 

فانبرى لها القائد ميسي بنجاح )35(.
وعزز برشلونة تقدمه بالهدف الرابع 
بالنيران الصديقة عندما م��رر ميسي 
كرة عرضية داخل املنطقة الى سيرجيو 
بوسكتس ح���اول امل��داف��ع ب��او ابعادها 
فتابعها ب��اخل��ط��أ داخ���ل م��رم��ى فريقه 

.)1+45(
ودفع كومان بالثنائي الفرنسي عثمان 
دميبيلي وبيدرو غوزناليز مكان فاتي 

وكوتينيو )70( دون أن تتغير النتيجة.
توهج سواريز

وف��ي الثانية، ض��رب س��واري��ز بقوة 
في أول مباراة له بألوان أتلتيكو مدريد 

املنتقل إل��ى صفوفه اجلمعة ق��ادم��ا من 
برشلونة مقابل ستة مالين يورو، فنجح 
ف��ي تسجيل ه��دف��ن )85 و90+4( مع 
متريرة حاسمة في 24 دقيقة فقط حيث 

دخل في الدقيقة 70 مكان دييغو كوستا.
ووج���ه س��واري��ز رس��ال��ة إل��ى م��درب 
برشلونة الهولندي رونالد كومان الذي 
أبلغه مبجرد استالمه االدارة الفنية 
للنادي الكاتالوني منتصف أغسطس 
املاضي بأنه ال يدخل ضمن خططه في 
املوسم اجلديد وعليه أن يبحث عن فريق 

الكمال مسيرته الكروية.
كما أكد سواريز أنه أفضل خليفة في 
هجوم القطب الثاني للعاصمة مدريد 
أل���ف���ارو م���ورت���ا امل��ن��ت��ق��ل إل���ى ص��ف��وف 

يوفنتوس اإليطالي.
وصنع س��واري��ز الهدف ال��راب��ع الذي 
سجله ماركوس يورنتي في الدقيقة 73، 
قبل أن يسجل الهدف اخلامس بضربة 
رأسية )85( ويختتم املهرجان بالهدف 
ال��س��ادس عندما استغل ك��رة مرتدة من 
القائم االمي��ن اث��ر تسديدة بيمناه على 
»الطاير« فتابعها بيسراه داخل املرمى في 

الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
وكان بإمكان سواريز تسجيل املزيد 
ل��وال تدخل ح��ارس امل��رم��ى البرتغالي 
روي سيلفا في مناسبتن في الدقيقتن 

76 و78.
وسجل خورخي مولينا الهدف الوحيد 

للضيوف في الدقيقة 87.
واكتفى أتلتيكو مدريد بهدف مبكر 

في الشوط األول سجله دييغو كوستا 
في الدقيقة التاسعة، وأه��در له ساوول 
نيغويس ركلة ج��زاء في الدقيقة 16، 
لكنه ض��رب ب��ق��وة ف��ي ال��ش��وط الثاني 
وسجل خمسة أه��داف استهلها الدولي 
االرجنتيني أنخل كوريا )47( وعززها 
ال��دول��ي البرتغالي ج��واو فيليكس في 

الدقيقة 65.
وهي املباراة األول��ى ألتلتيكو مدريد 
هذا املوسم بعدما استفاد من الراحة التي 
منحت له من قبل االحتاد االسباني للعبة 
بسبب تأخر موسمه األوروب���ي نتيجة 
وص��ول��ه ال��ى رب��ع نهائي دوري أبطال 

أوروبا.
وفرمل أتلتيكو مدريد االنطالقة القوية 
لغرناطة ال��ذي حقق ف��وزي��ن متتالين 
في املرحلتن السابقتن، لكنه بقي في 
ال��ص��دارة ب��ف��ارق االه���داف خلف ري��ال 
بيتيس ال���ذي خسر أم���ام ضيفه ري��ال 

مدريد 2-3 السبت في افتتاح املرحلة.
اشبيلية يقلب الطاولة

من جهته، استهل اشبيلية موسمه 
في الليغا بفوز ثمن على مضيفه قادش 

الوافد حديثا الى دوري االضواء 1-3.
وقلب اشبيلية، بطل الدوري األوروبي 
»ي��وروب��ا ليغ« ووص��ي��ف بطل الكأس 
السوبر االوروبية اخلميس أمام بايرن 
ميونيخ بطل دوري االبطال 1-2 بعد 
التمديد، الطاولة على مضيفه الذي افتتح 
التسجيل بواسطة سالفادور سانشيس 
بونسي في الدقيقة 48 بتسديدة بيسراه 
من داخل املنطقة اثر متريرة من ألفارو 

نيغريدو، إلى فوز 1-3.
وأدرك ال��ه��ول��ن��دي ل��وك دي يونغ، 
بديل الدولي املغربي يوسف النصيري، 
ال��ت��ع��ادل بضربة رأس��ي��ة اث��ر متريرة 
عرضية م��ن ال��ق��ائ��د خيسوس نافاس 
)65(، ومنحه ال��دول��ي املغربي األصل 
منير احل���دادي، بديل أوليفر توريس، 
التقدم ف��ي الدقيقة االخ��ي��رة بتسديدة 
بيسراه من مسافة قريبة اثر متريرة من 
جوان ج��وردان، قبل أن يدشن الكرواتي 
اي��ف��ان راكيتيتش ع��ودت��ه ال��ى الفريق 
االندلسي بتسجيله الهدف الثالث في 
الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع 
بتسديدة بيمناه من داخ��ل املنطقة اثر 

متريرة من احلدادي.
وت��ع��ادل بلد الوليد م��ع سلتا فيغو 
بهدف لسيرجي غوارديوال )66 من ركلة 

جزاء( مقابل هدف لياغو أسباس )44(.
وخسر اوساسونا امام ليفانتي بهدف 
ل��روب��رت��و ت��وري��س )38( مقابل ثالثة 
أه��داف لغونزالو ميليرو )41( وروجر 
مارتي )77( وخوسيه لويس موراليس 
)81(، وإيبار ام��ام أتلتيك بلباو بهدف 
ألنريكي غارسيا كيكي )48( مقابل هدفن 

ألوناي لوبيس )40 و87(.

لقطة من مباراة برشلونة وفياريال
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سقوط كبير ملانشستر سيتي أمام 
ليستر في »البرمييرليغ«

فاردي تألق وأحرز هاتريك
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سقط مانشستر سيتي سقوطا كبيراً على 
ارض��ه ام��ام ليستر سيتي 2-5 بفضل ثالثية 
لهدافه جيمي ف��اردي ضمن مباريات املرحلة 
الثالثة من بطولة انكلترا لكرة القدم في حن 
حقق ليدز يونايتد ف��وزا ثمينا متأخرا على 
شيفيلد يونايتد -1صفر في عقر دار االخير 
واه���در توتنهام ف��وزا ف��ي ال��رم��ق االخ��ي��ر ام��ام 

نيوكاسل.
على ملعب االحت����اد، ت��اب��ع ليستر سيتي 
انطالقته القوية هذا املوسم، فبعد ف��وزه على 
وست بروميتش البيون -3صفر وعلى بيرنلي 
4-2، واصل سلسلته بفوز الفت على مانشستر 
سيتي في عقر دار االخير 5-2 ليبقى في الصدارة 

بالعالمة الكاملة.
وك��ان ليستر سيتي مفاجأة املوسم املاضي 
وبقي في السباق نحو انتزاع مركز مؤهل لدوري 
ابطال اوروبا حتى املرحلة االخيرة عندما خسر 

على ارضه امام مانشستر يونايتد صفر2-.
وم���رة ج��دي��دة أك���د م��ه��اج��م ليستر سيتي 
املخضرم جاميي فاردي )33 عاما( بانه ما زال 
ق��ادرا على ممارسة هوايته التهديفية، فبعد 
هدفن في املرحلة االفتتاحية سجل ثالثية بينها 

ركلتا جزاء في مرمى سيتي.
وبدا واضحا افتقاد سيتي الى مهاجم قناص 
ينهي الهجمات ال سيما في غياب هدافه التاريخي 
االرجنتيني سيرخيو اغويرو الذي يتعافى من 
عملية جراحية في ركبته خضع لها في يونيو 
امل��اض��ي، ثم اصابة مهاجمه االخ��ر البرازيلي 
غابريال جيزوس قبل ايام قليلة وسيغيب عن 

املالعب لفترة شهرين تقريبا.
وحقق مانشستر سيتي بداية مثالية عندما 
جن��ح اجل���زائ���ري ري���اض م��ح��رز ف��ي افتتاح 
التسجيل في مرمى فريقه السابق بعد مرور 

اربع دقائق فقط.
وكان سيتي الفريق االفضل في الشوط االول 
في حن لم يشكل ليستر اي خطورة تذكر على 
مرمى البرازيلي ايدرسون قبل ان يدرك فاردي 
التعادل من ركلة ج��زاء خالفا ملجريات اللعب 

.)37(
واض��اف ف��اردي ه��دف التقدم بكرة سددها 
رائعة بكعبه اثر متريرة عرضية )50(. وعاد 
احلكم واحتسب ركلة جزاء ثانية لليتسر جنح 
ف��ي ترجمتها ف���اردي مسجال الهاتريك رافعا 

رصيده الى خمسة اهداف في صدارة الهدافن.
ولم يكتف ليستر بذلك الن جيمس ماديسون 

اضاف الرابع بتسديدة لولبية )77(.
والح االم��ل ملانشستر سيتي عندما قلص 
املدافع الهولندي اكي ناتان النتيجة بكرة رأسية 
)84(، لكن احلكم احتسب ركلة ج��زاء ثالثة 
لليستر انبرى لها البلجيكي يوري تيليمانز في 
غياب ف��اردي الذي استبدل للتو فسجل الهدف 

اخلامس.
وب��ات ليستر سيتي اول فريق ف��ي تاريخ 
ال��دوري االنكليزي املمتاز يسجل ثالثة اهداف 
من ركالت جزاء في مباراة واحدة. كما هي املرة 
االولى التي يتلقى فيها فريق يشرف على تدريبه 
املدرب االسباني بيب غوارديوال خمسة اهداف 

في مباراة واحدة ايضا.
وقال املدرب الكاتالوني بعد املباراة »النتيجة 
قاسية ومن الصعب القبول بها لكن علينا تقبلها. 

ال زلنا في بداية الدوري وميكن التعويض«.
وتابع »دائما ما تكون االم��ور صعبة علينا 
عندما يلعب الفريق املنافس في خطوطه اخللفية 
وال يترك مساحات. ك��ان يتعن علينا التحلي 
بالصبر اكثر وليس البحث عن تسجيل هدف ثان 

او ثالث«.
فوز ثان لليدز

ورفع ليدز يونايتد العائد الى دوري االضواء 
بعد غياب 16 عاما، رصيده ال��ى 6 نقاط في 
املركز السادس علما بانه خسر ام��ام ليفربول 
بطل املوسم في املرحلة االفتتاحية 3-4 ثم فاز 

بالنتيجة ذاتها على فولهام.
اما شيفيلد يونايتد مفاجأة املوسم املاضي 
ب��ع��د ص��ع��وده ب����دوره ال���ى ال��درج��ة امل��م��ت��ازة 
ومنافسته على املقاعد االوروبية حتى االمتار 
االخ��ي��رة، فمني بخسارته الثالثة منذ مطلع 
املوسم احلالي من دون ان يسجل اي هدف ايضا. 
كما أن اخلسارة هي السادسة تواليا لشيفيلد منذ 

املوسم املاضي في الدوري.
وسجل املهاجم باتريك بامفورد هدف املباراة 
الوحيد قبل نهايتها بدقيقتن بكرة رأسية 
ليصبح بالتالي ثالث الع��ب في صفوف ليدز 
يسجل ف��ي امل��راح��ل ال��ث��الث االول���ى ف��ي دوري 

النخبة منذ 52 عاما.
وت��أل��ق ف��ي ص��ف��وف ل��ي��دز ح���ارس م��رم��اه 
الفرنسي ايالن ميسلييه الذي تصدى حملاولتن 
خطيرتن جل��ون لوندسترام )29( وج��ورج 

بالدوك )40(.
تعثر دراماتيكي لتوتنهام

وعلى ملعب »واي��ت ه��ارت الي��ن« في شمال 
لندن، اهدر توتنهام فوزا كان في متناوله عندما 
تقدم على ضيفه نيوكاسل بهدف للبرازيلي 
لوكاس مورا )25( قبل ان يدرك االخير التعادل 
في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من 
ركلة جزاء اثر ملس املدافع اريك داير الكرة بيده 
واللجوء الى تقنية الفيديو، ما اثار غضب مدرب 
توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو الذي توجه 
ال��ى غ��رف املالبس قبل انتهاء الوقت االصلي 
للمباراة. وانبرى كالوم ويلسون للركلة بنجاح 

مانحا فريقه نقطة ثمينة.
وللمفارقة، كانت ركلة اجل��زاء، املرة االولى 
التي يسدد فيها نيوكاسل ك��رة بن اخلشبات 

الثالث طوال املباراة.
واحتج العبو توتنهام وبعض افراد اجلهاز 
الفني لدى حكم املباراة في نهاية املباراة فقام 
االخير بطرد مدرب حراس مرمى توتنهام نونو 

سانتوس.
وحفلت املرحلة الثالثة من الدوري االنكليزي 
على مدى اليومن االخيرة بالكثير من االث��ارة 
والتشويق واللحظات الدراماتيكية السيما في 

مباراة برايتون ومانشستر يونايتد.
فقد تقدم مانشستر يونايتد على مضيفه 1-2 
حتى الدقيقة 95 قبل ان يدرك االخير التعادل 2-
2. لكن الدراما لم تتوقف الن حكم الفيديو منح 
مانشستر يونايتد ركلة جزاء بعد اطالق احلكم 
الرئيسي صافرته النهائية ليسددها البرتغالي 
برونو فرنانديش ومينح مانشستر يونايتد 

فوزا قاتال.
كذلك جنح تشلسي في قلب تخلفه صفر3- 
في الشوط االول الى تعادل مثير 3-3 ضد وست 

بروميتش البيون.
وهي املرة الثانية منذ مطلع املوسم احلالي 
التي يفشل فيها توتنهام في اح��راز ثالث نقاط 
على ارضه بعد سقوطه في اجلولة االفتتاحية 
امام ايفرتون صفر1- قبل ان يحقق الفوز خارج 

ملعبه على ساوثمبتون 2-5.
ومباراة توتنهام اليوم كانت االول��ى ضمن 
سلسلة مضغوطة من اربع مباريات على مدى 
االي���ام السبعة املقبلة، حيث يستقبل ج��اره 
تشلسي الثالثاء في ك��أس رابطة االن��دي��ة، ثم 
يلتقي ماكابي حيفا االسرائيلي في ال��دوري 
االوروب��ي اخلميس قبل مواجهة مرتقبة خارج 
ملعبه ضد فريقه السابق مانشستر يونايتد 

االحد املقبل.
وحقق وست هام نتيجة ساحقة على حساب 
ولفرهامبتون برباعية نظيفة بينها ثنائية 
جل��اري��ن ب��وي��ن )17 و57( ف��ي ح��ن اض��اف 
املكسيكي راوول خيمينيز )66 خطأ في مرمى 
ف��ري��ق��ه( واالمل��ان��ي سيباستيان ه��ال��ر )909 
الهدفن االخرين. واخلسارة هي الثانية تواليا 
لولفرهامبتون بعد سقوطه على ارض��ه امام 

مانشستر سيتي 1-3 في املرحلة ملاضية.

مدافع بنفيكا إلى مانشستر سيتي
68 مليون يورو  بـ 

 روبن دياز

أك��د اإلس��ب��ان��ي إي��ك��ر ك��اس��ي��اس، ح���ارس مرمى 
ريال مدريد السابق، أن استبعاده من املباريات مع 
فيسنتي ديل بوسكي وجوزيه مورينيو، عندما تولى 
كل منهما قيادة امليرجني، كان ألسباب مختلفة متاًما. 
وق��ال كاسياس، في تصريحات نقلتها صحيفة 
»س��ب��ورت« الكتالونية: »تبديلي مع دي��ل بوسكي 
مختلف متاًما عن مورينيو، األول كان على املستوى 

الرياضي، واآلخر كان على املستوى الشخصي«.
وأض���اف: »كانت عالقتي جيدة مبورينيو ملدة 
عام ونصف، وفي املوسم األخير كان هناك بعض 
اخلالفات والتناقضات في وجهات النظر، فعندما 
ت��ك��ون ق��ائ��د ال��ف��ري��ق، عليك ال��ت��ح��دث إل��ى امل��درب 
باستمرار، وهذا ال يعني أنك أكثر من مجرد العب، 

ولكن في النهاية انهارت العالقة«.
في تلك الفترة، وحتديًدا في ديسمبر 2012، أبعد 
مورينيو كاسياس عن حماية عرين ري��ال مدريد، 

وقرر املراهنة على أنطونيو أدان.
وت��اب��ع ك��اس��ي��اس: »ال أعتقد أن مورينيو قرر 
االعتماد على زميلي بسبب املستوى الفني، السبب 
احلقيقي أن��ن��ا ل��م نتفق ج��ي��ًدا ف��ي بعض األم��ور 
الشخصية، وهناك العديد من األشياء ال تعرفها 
اجلماهير، ولذلك فضلت احترام تاريخي واخلروج 

من النادي«.

كاسياس: مورينيو استبعدني ألسباب شخصية.. والريال أخطأ في حقي

برر األملاني هانز فليك، املدير الفني 
لبايرن ميونخ، الهزمية القاسية التي 
مني بها فريقه أمام هوفنهامي، باإلجهاد 
واإلره���اق. وسقط بايرن ميونخ، ألول 
م��رة خ��الل 2020 على ي��د هوفنهامي، 
األحد، إذ خسر 4-1، باجلولة الثانية من 

البوندسليجا.

وأنهى هوفنهامي سلسلة انتصارات 
بايرن، التي استمرت في مبارياته ال�23 
األخيرة مبختلف املسابقات، كما وضع 
حدا لسلسلة عدم اخلسارة التي متيز بها 
الفريق البافاري في لقاءاته ال�32 األخيرة 
بجميع البطوالت. وق��ال هانز فليك في 
تصريحات عقب املباراة: »ما زلنا نتمتع 

بالثقة الكاملة في فريقنا، وال ميكنني 
إلقاء اللوم على الالعبن، في ظل اإلرهاق 

وضغط املباريات خالل الفترة األخيرة«.
وأض�����اف: »ك���ان م��ن ال���واض���ح أننا 
سنخسر في ي��وم من األي���ام، لكن علينا 
مراجعة ه��ذه امل��ب��اراة واالستفادة منها 
والتركيز على اللقاء املقبل ضد بوروسيا 

دورمتوند«.
وأوض��ح م��درب بايرن: »لقد سمحنا 
للفريق املنافس بفرص التهديف البسيطة 

ولم نصل إلى مرماه ».
ودفع فليك ثمن إراحته عدد من جنوم 
ب��اي��رن، الذين فضل ع��دم الدفع بهم في 
القائمة األساسية وأبقاهم على مقاعد 
ال��ب��دالء مثل النجم البولندي روب��رت 
ل��ي��ف��ان��دوف��س��ك��ي واجل���ن���اح الفرنسي 
كينجسلي ك��وم��ان ول��ي��ون جوريتسكا 

ولوكاس هيرنانديز.
وف��ش��ل��ت م��ح��اوالت فليك ف��ي إع���ادة 
فريقه للمباراة م��رة أخ��رى، رغ��م دفعه 
بليفاندوفسكي وجوريتسكا وكومان في 
الشوط الثاني، ليتلقى صفعة قوية من 
هوفنهامي، الذي خسر 0-6 أمام بايرن في 

آخر مواجهة بينهما، املوسم املاضي.
وع��ن أسباب اختيار جمال موسياال 
في تشكيلة الفريق واستبعاد ميكائيل 
كويسانسي، ق��ال فليك: »ش��ارك جمال 
ألن��ه ق��دم أداًء جيًدا م��ؤخ��ًرا، على عكس 

كويسانسي«.
وت���راج���ع ب���اي���رن م��ي��ون��خ للمركز 
السادس، برصيد 3 نقاط، بينما وصل 
هوفنهامي إلى النقطة السادسة، ليتربع 

على عرش الدوري األملاني.
وفي مباراة ثانية، تعادل فرايبورغ مع 

صيفه فولفسبورغ 1-1.

هانز فليك

هوفنهامي أمام  املدوي  السقوط  أسباب  يبرر  فليك 


