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بيلباو يقلب الطاولة على برشلونة ويتوج بطاًل للسوبر اإلسباني
ت��وج أتلتيك بيلباو بلقب كأس 
ال��س��وب��ر اإلس��ب��ان��ي للمرة الثالثة 
ف��ي ت��اري��خ��ه، ب��ال��ف��وز )3-2( على 
ب��رش��ل��ون��ة، ف��ي امل���ب���اراة النهائية 

للمسابقة، مساء اليوم األحد.
سجل لبرشلونة أنطوان جريزمان 
)هدفان( في الدقائق 40 و77، بينما 
سجل ألتلتيك بيلباو أوس��ك��ار دي 
ماركوس في الدقيقة 42، وفياليبريي 
في الدقيقة 90، وإينياكي ويليامز في 

الدقيقة 93.
ب��دأت امل��ب��اراة بضغط كثيف من 
العبي أتلتيك بيلباو، لكن دون أي 
خطورة ُتذكر من الفريقني خالل أول 

20 دقيقة.
وف��ي الدقيقة 25 احتسب حكم 
امل��ب��اراة ركلة ح��رة مباشرة، نفذها 
ميسي ب��إرس��ال ك��رة عرضية داخل 
املنطقة، لكن لم ينجح أي من املهاجمني 
في استغالل الفرصة وتهديد مرمى 

أوناي سيمون.
وتألق تير شتيجن حارس مرمى 
برشلونة، في التصدي لتسديدة قوية 
من كابا العب أتلتيك بيلباو، وحول 

الكرة إلى الركينة في الدقيقة 26.
وجن���ح أن���ط���وان ج��ري��زم��ان في 
تسجيل هدف التقدم لبرشلونة في 
الدقيقة 40، حيث استغل اصطدام 
الكرة مبدافع بيلباو بعد كرة عرضية 
م��ن زم��ي��ل��ه أل��ب��ا، وس���دد ع��ل��ى ميني 

احلارس أوناي سيمون.
وج���اء ال���رد س��ري��ع��ا م��ن أتلتيك 
بيلباو، حيث أرسل إينياكي ويليامز 

ك��رة ف��ي عمق منطقة ال��دف��اع، إلى 
أوسكار دي ماركوس الذي سدد كرة 
على الطائر في شباك تير شتيجن 

ليتعادل لفريقه في الدقيقة 42.
وانتهى الشوط األول بالتعادل 

اإليجابي بهدف ملثله.
وم��ع ب��داي��ة ال��ش��وط ال��ث��ان��ي، نفذ 
ليونيل ميسي جنم وقائد برشلونة 
رك��ل��ة ح���رة ل��ك��ن احل����ارس أون���اي 

سيمون تصدى لها في الدقيقة 52.
وس��ج��ل راؤول جارسيا الهدف 
الثاني ألتلتيك بيلباو، بكرة رأسية 
مستغال ك���رة ع��رض��ي��ة م��ن زميله 
مونايني الذي أرسلها عبر ركلة حرة 
غير مباشرة، لكن حكم املباراة ألغى 
الهدف بداعي التسلل على املهاجم 

الباسكي.
وأه���در إينياكي ويليامز فرصة 
تسجيل الهدف الثاني ألتلتيك بيلباو، 
الذي استغل خطأ كارثيا من أراوخو 
في التمرير وسدد كرة أرضية قوية 
مرت بجانب القائم األيسر للحارس 

تير شتيجن في الدقيقة 66.
وجن���ح أن���ط���وان ج��ري��زم��ان في 
تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة، 
بعدما تلقى كرة عرضية أرضية من 
زميله جوردي ألبا وسدد في الشباك 

في الدقيقة 77.
وح���اول راؤول جارسيا مهاجم 
أتلتيك بيلباو ت��ه��دي��د م��رم��ى تير 
شتيجن بتسديدة قوية على حدود 
منطقة اجل��زاء، لكن الكرة مرت أعلى 

القائم في الدقيقة 80.

وت��أل��ق أون����اي س��ي��م��ون ح��ارس 
مرمى أتلتيك بيلباو ف��ي التصدي 
لتسديدة من فرينكي دي يوجن داخل 
امل��ن��ط��ق��ة، إث���ر ه��ج��وم م��رت��د سريع 
للفريق الكتالوني لقتل امل��ب��اراة في 

الدقيقة 84.
وس���دد إي��ن��اك��ي ويليامز مهاجم 
أتلتيك بيلباو ك��رة ب��ال��رأس داخ��ل 
املنطقة، لكنها مرت أعلى مرمى تير 

شتيجن في الدقيقة 87.
واقتنص البديل فياليبري هدف 
التعادل ألتلتيك بيلباو في الدقيقة 
90، مستفيًدا من كرة عرضية أرسلها 
زميله مونيايني وُيسدد على يسار 
احلارس تير شتيجن، لينتهي الوقت 

األصلي بالتعادل 2-2.
وسجل إينياكي ويليامز مهاجم 
أتلتيك بيلباو الهدف الثالث لفريقه 
في الدقيقة 93، حيث تلقى متريرة 
من مونيايني وس��دد كرة صاروخية 

أقصى يسار احلارس تير شتيجن.
وكاد نونيز أن ُيسجل الهدف الرابع 
لبيلباو في الدقيقة 104، حيث وصلت 
له الكرة أمام املرمى لكنه سدد بجانب 

القائم األمين لبرشلونة.
وكان برشلونة قريبا من التعادل 
بخطأ ساذج من فيسجا مدافع بيلباو 

لكن الكرة خرجت للركنية.
ك��م��ا س���دد ج��ري��زم��ان ك���رة م��رت 
بجانب القائم األمين في الدقيقة 111.

وأش��ه��ر ح��ك��م امل���ب���اراة البطاقة 
احل��م��راء املباشرة في وج��ه ليونيل 
ميسي قائد برشلونة ف��ي الدقيقة 

)120+1(.  وح��اف��ظ العبو أتلتيك 
بيلباو على صمودهم الدفاعي في 
الدقائق األخيرة، قبل أن ُيطلق حكم 

املباراة صافرة النهاية بتتويج الفريق 
الباسكي باللقب الغائب منذ عام 
2015. وأقيم السوبر اإلسباني العام 

اجل��اري في إسبانيا استثنائيا نظرا 
للظروف املرتبطة بجائحة كورونا، 
برعاية ك��ل م��ن أرام��ك��و السعودية 

وطيران السعودية وروح السعودية، 
ومت نقله حصريا على قناة الرياضية 

السعودية.

تتويج أتلتيك بيلباو بكأس السوبر اإلسباني

مانشستر سيتي يواصل انتصاراته ويرتقي للوصافة
واصل مانشستر سيتي أداءه 
ال��ت��ص��اع��دي وارت��ق��ى للمركز 
الثاني بعد أن اكتسح ضيفه 
كريستال باالس بأربعة أهداف 
دون رد، ف���ي إط����ار امل��رح��ل��ة 
ال��ت��اس��ع��ة ع��ش��رة م��ن ال���دوري 

اإلنكليزي املمتاز.
وت��أل��ق ق��ل��ب دف���اع الفريق 
ال��س��م��اوي، اإلنكليزي الدولي 
ج��ون ستونز م��ح��رزاً الهدفني 
األول والثالث في الدقيقتني 26 
و68 فيما تكفل األمل��ان��ي إلكاي 
غوندوغان بإحراز الهدف الثاني 
ف��ي ال��دق��ي��ق��ة 57 إث���ر تسديدة 
لولبية رائ��ع��ة، واختتم رحيم 
سترلينغ الرباعية بتسجيله 

الهدف الرابع في الدقيقة 88.
واستمرت مسيرة االنتصارات 
ل��رج��ال امل���درب اإلس��ب��ان��ي بيب 
غ����واردي����وال م��ح��ق��ق��ني ال��ف��وز 
اخل��ام��س ع��ل��ى ال��ت��وال��ي حيث 

فاز الفريق على ساوثهامبتون 
ونيوكاسل وتشيلسي وبرايتون 

في املراحل األربعة املاضية.
وارت���ق���ى س��ي��ت��ي ل��وص��اف��ة 
الترتيب برصيد 35 نقطة من 
17 مباراة بفارق مباراة خلف 
جاره مانشستر يونايتد متصدر 
ال��ت��رت��ي��ب ب��رص��ي��د 37 نقطة، 
والفوز هو العاشر للفريق مقابل 

5 تعادالت وهزميتني.
م���ن ج��ان��ب��ه جت��م��د رص��ي��د 
كريستال ب��االس عند 23 نقطة 

في املركز الثالث عشر.
وأهدى جنم مانشستر سيتي 
وصانع ألعابه البلجيكي كيفن 
دي بروين التمريرة احلاسمة 
التي أح��رز منها ستونز الهدف 
األول، فنجح بذلك ف��ي القيام 
ب�100 متريرة حاسمة مع سيتي 
في 244 مباراة خاضها في جميع 

جون ستونز تألق وأحرز ثنائية لصالح مانشستر سيتياملنافسات.
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فيفا يحدد املالعب التي 
ستستضيف مونديال األندية

أكد االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« أّن كأس العالم لألندية املقررة 
في قطر ستلعب على ملعبي املدينة التعليمية وأحمد بن علي.

وجاء في بيان للفيفا: »عقب تأكيد نادي أوكالند سيتي لكرة القدم 
أّنه لن يتمكن من املشاركة في كأس العالم لألندية 2020 في ضوء 
جائحة كوفيد19- وتدابير احلجر الصحي التي تتطلبها سلطات 

نيوزيلندا، عدل فيفا جدول مباريات البطولة«.
وت��اب��ع البيان: »شكل املسابقة ل��م يتغير م��ع خ��س��ارة امل��ب��اراة 
االفتتاحية، ستقام منافسات البطولة على ملعبي استاد املدينة 
التعليمية واستاد أحمد بن علي، بينما لن يتم استخدام استاد خليفة 
ال��دول��ي ال��ذي ك��ان من املقرر أن يستضيف مباراتني من مباريات 

البطولة«.
 وأوضح الفيفا أن املباراة االفتتاحية ستجري في استاد أحمد بن 
علي 4 فبراير، فيما سيتّوج بطل كأس العالم لألندية في استاد املدينة 

التعليمية في 11 فبراير.

الفيفا يرفض طعن أتلتيكو 
مدريد على عقوبة تريبير

رفض االحت��اد الدولي لكرة القدم )الفيفا(، أمس االثنني، الطعن 
الذي تقدم به أتلتيكو مدريد، ضد العقوبة املفروضة على مدافعه 
كيران تريبير، وهي اإليقاف 10 أسابيع، ملخالفته اللوائح اخلاصة 

باملراهنات في إجنلترا.
ويعني هذا أن الظهير اإلجنليزي، سيكون ممنوعا من اللعب حتى 

نهاية الشهر املقبل.
وكان االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم، قد فرض العقوبة على تريبير، 
في 23 ديسمبر كانون األول املاضي، ملخالفته اللوائح التي حتظر 
على أي مشارك في اللعبة، تقدمي أي معلومات عن اللعبة حصل عليها 

بحكم مكانته، ولم تكن متاحة للجماهير، إلى أي شخص.
ويتعلق األم��ر هنا بانتقال الالعب، من توتنهام هوتسبير إلى 

النادي اإلسباني، في 2019.
وفي الثاني من يناير كانون الثاني اجل��اري، علق الفيفا تنفيذ 
العقوبة بعد طعن األتليتي، الذي قال إنه غير ملزم بالعقوبة التي 

فرضها االحتاد اإلجنليزي، وال ذنب له في املخالفة.
لكن الفيفا قال في بيان، إن جلنة الطعون التابعة له رفضت طعن 
أتلتيكو مدريد، وقررت متديد اإليقاف، ليصبح ساريا على مستوى 

العالم.

قّمة ليفربول ومانشستر يونايتد تنتهي بالتعادل السلبي في »البرمييرليغ«
انتهت مواجهة القمة بني ليفربول 
وضيفه مانشستر يونايتد بالتعادل 
السلبي ف��ي اجل��ول��ة 19 م��ن ال��دوري 

اإلنكليزي املمتاز.
ويحتل مانشستر يونايتد صدارة 
ال�«برمييرليغ« ب�37 نقطة فيما يأتي 
ليفربول، صاحب اللقب، في املركز 
الثالث مؤقتاً ب�34 نقطة وبفارق نقطة 

عن ليستر سيتي، الوصيف.
وح��ق��ق مانشستر يونايتد األه��م 
بكسبه نقطة واح��دة عزز بها موقعه 
في ص��دارة ال���دوري م��واص��الً حتقيق 

نتائجه اإليجابية في الدوري.
في املقابل، واص��ل ليفربول الذي 
خاض املباراة ال� 200 بإشراف مدربه 
األمل��ان��ي ي��ورغ��ن كلوب ف��ي ال���دوري، 
نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل 
للمرة الثالثة ف��ي مبارياته األرب��ع 

األخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز.
وكانت األفضلية نسبياً لليفربول 
الذي كان في أمس احلاجة إلى الفوز 
ال��غ��ائ��ب ع��ن سجالته ف��ي امل��ب��اري��ات 
ال��ث��الث األخ��ي��رة، لكن دون خطورة 

كبيرة على دفاع مانشستر يونايتد.
ولم تتغير احلال في الشوط الثاني 
حيث واصل ليفربول سيطرته مقابل 
هجمات م��رت��دة ملانشستر يونايتد 
الذي كان األقرب إلى حسم النتيجة في 
صاحله في الدقائق األخيرة لوال تألق 

حارس املرمى البرازيلي أليسون بيكر 
الذي أنقذ فريقه من هدفني محققني.

وكانت أول وأخطر فرصة لليفربول 
ف��ي الدقيقة 17 م��ن ت��س��دي��دة قوية 
ملهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو 

مرت بجوار القائم األمين )17(.

ورد مانشستر يونايتد م��ن أول 
فرصة له في امل��ب��اراة إث��ر ركلة حرة 
مباشرة انبرى لها البرتغالي برونو 
فرنانديز م��رت بجوار القائم األمين 

للحارس بيكر )34(.
وارتد ليفربول بهجمة سريعة قادها 

ال��دول��ي امل��ص��ري محمد ص��الح ال��ذي 
توغل داخل املنطقة فأفلتت منه الكرة 
وتهيأت أم��ام فيرمينو ال��ذي سددها 
برعونة بني يدي احل��ارس اإلسباني 

دافيد دي خيا )35(.
وأبعد قائد يونايتد هاري ماغواير 
كرة في توقيت مناسب من أمام فيرمينو 
إثر متريرة عرضية لإلسكتلندي اندرو 

روبرتسون )59(.
وأهدر صالح فرصة ذهبية الفتتاح 
التسجيل عندما تلقى كرة من فيرمينو 
داخ��ل املنطقة ففضل املراوغة قبل أن 
يسددها من مسافة قريبة ارتطمت بقدم 

ماغواير وحتولت إلى ركنية )62(.
وج��رب فرنانديز حظه من خارج 
املنطقة بتسديدة قوية بيمناه بني يدي 
بيكر )65(. وأنقذ بيكر مرماه من هدف 
محقق بإبعاده بقدمه اليسرى تسديدة 

لفرنانديز من مسافة قريبة )75(.
وح��ذا ح��ذوه دافيد دي خيا عندما 
أب��ع��د ببراعة تسديدة ق��وي��ة بعيدة 
ملواطنه تياغو ألكانتارا م��ن خ��ارج 

املنطقة )78(.

لقطة من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

إنتر ميالن يحسم ديربي إيطاليا ويهزم 
يوفنتوس بثنائية في »الكالتشيو«

حقق إنتر ميالن ف��وزاً غالياً على يوفنتوس 
بهدفني دون رد في ديربي إيطاليا الذي أقيم في 
إطار املرحلة الثامنة عشرة من الدوري اإليطالي 
لكرة ال��ق��دم. وافتتح التشيلي أرت���ورو فيدال 
التسجيل إلنتر في الدقيقة الثانية عشرة ثم 
أضاف نيكولو باريال الهدف الثاني في الدقيقة 
52. ورفع إنتر رصيده إلى 40 نقطة في املركز 
الثاني بالتساوي ف��ي ع��دد النقاط م��ع ميالن 
املتصدر، فيما جتمد رصيد يوفنتوس عند 33 
نقطة في املركز اخل��ام��س، بعد ان تكبد حامل 
اللقب خسارته الثانية هذا املوسم وكانت األولى 
أمام فيورنتينا )0-3( في األسبوع الرابع عشر 

من عمر البطولة.
وهذا هو الفوز األول إلنتر على يوفنتوس في 

آخر ثماني مباريات بينهما منذ عام 2016.
وق��دم يوفنتوس أس��وأ مباراة له منذ بداية 
املوسم احلالي، وبدا إنتر أفضل نسبياً مع بداية 
املباراة بهجوم ضاغط، أسفر عن الفرصة األولى 

م��ن رك��ل��ة ح��رة على م��ش��ارف منطقة اجل���زاء، 
سددها الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش إلى 

جوار املرمى )7(.
وسرعان ما رد إنتر بهدف مستحق عن طريق 
العب وسطه السابق فيدال ال��ذي حول برأسه 

كرة عرضية من باريال في الشباك )13(.
وك��اد فيدال يضاعف النتيجة بعد عرضية 
أرض��ي��ة م��ن املغربي أش��رف حكيمي م��رت من 
األرجنتيني الوت��ارو مارتينيس ووصلت إلى 
التشيلي ال��ذي سددها بيسراه فوق العارضة 
)15(. وت��اب��ع إنتر سيطرته على املجريات 
ف��ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي، وجن��ح ف��ي التعزيز بعد 
سبع دقائق من انطالقه عندما مرر أليساندرو 
باستوني كرة بينية على طبق من ذهب من خلف 
منتصف امللعب إلى باريال املنطلق بني قطبي 
الدفاع جورجيو كييليني وليوناردو بونوتشي 
فتوغل داخل املنطقة وسددها قوية بيسراه في 

سقف املرمى )52(.

 لقطة من مباراة إنتر ميالن ويوفنتوس

رابطة البوندسليجا تواصل
دعم املواهب الشابة

أعلنت رابطة الدوري األملاني لكرة القدم، أن 
ك��رة القدم االحترافية األملانية ستواصل دعم 
املواهب الشابة في أكثر من 50 رياضة أخرى 

حتى عام 2025 على األقل.
وأوضحت الرابطة أن شراكتها ستستمر مع 
مؤسسة »سبورتس إي��د« األملانية، وذل��ك بعد 
أن استفاد من دعمها 850 رياضيا أحرزوا 616 

ميدالية حتى اآلن.
وق��ال كريستيان شايفرت امل��دي��ر اإلداري 

للرابطة »الشراكة مع سبورتس إيد، ترمز إلى 
التضامن في الرياضة األملانية، وهو أمر بديهي 

بالنسبة لكرة القدم االحترافية«.
وتتضمن قائمة الرياضيني الذين استفادوا 
من هذا الدعم، جنمة البياثلون الورا داملاير التي 
توجت مبيداليات ذهبية في األلعاب األوملبية 
وبطولة العالم، وكذلك نيكالس كول بطل العالم 
في الديكاثلون، وماليكا ميهامبو بطلة العالم في 

الوثب الطويل.


