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ه��زم مانشستر يونايتد غرميه 
التاريخي وضيفه ليفربول 2-3 
األحد ضمن الدور الرابع من مسابقة 

كأس االحتاد اإلنكليزي لكرة القدم.
وسجل النجم املصري محمد صالح 
ثنائية الريدز 18 و58، فيما تناوب 
على أهداف الشياطني احلمر ماسون 
غرينوود 26، ماركوس راشفورد 48 

والبرتغالي برونو فرنانديش 78.
وسيلعب فريق املدرب النرويجي 
سولشار في ال��دور املقبل ضد وست 

هام يونايتد.
وه�����ذا ال���ف���وز األول ل��ل��م��درب 
النرويجي على ليفربول في جميع 
املسابقات منذ أن تولى مهام اإلشراف 

على يونايتد في ديسمبر 2018.
وخ��اض الفريقان املواجهة بعد 
أسبوع من لقائهما في الدوري األحد 
الفائت الذي انتهى بالتعادل السلبي 
على ملعب أنفيلد، وتطلع ليفربول 
لتعويض الفترة السيئة التي مير 
ب��ه��ا ع��ل��ى ع��ك��س ي��ون��اي��ت��د متصدر 

البرمييرليغ.
وف����ي أب�����رز ال��ت��غ��ي��ي��رات على 
التشكيلتني األساسيتني ك��ان الفًتا 

بقاء فرنانديش على مقاعد البدالء 
م��ن ناحية يونايتد حيث استعان 
س��ول��ش��ار ب��ال��ه��ول��ن��دي دون���ي ف��ان 
دي بيك، فيما فضل نظيره األملاني 
يورغن كلوب إراحة السنغالي ساديو 
مانيه ال��ذي دخل بعد قرابة الساعة 
من صافرة البداية وال��زج بالشاب 

كورتيس جونز.
 أول هدف لصالح في أولد ترافورد        
وب��دأ يونايتد املباراة بقوة حيث 
هدد على دفعتني عبر غرينوود، أوالً 
عبر تسديدة عن اجلهة اليمنى داخل 
املنطقة من زواي��ة ضيقة تصدى لها 
احل���ارس البرازيلي اليسون بيكر 
برجله )10( قبل ان متر كرة الدولي 

اإلنكليزي بجانب القائم )13(.
وجن��ح ص��الح ف��ي تسجيل هدفه 
األول على ملعب اول��د ت��راف��ورد في 
مسيرته عندما وصلته ك��رة جميلة 
م��ن ال��ب��رازي��ل��ي روب��رت��و فيرمينو 
على مشارف املنطقة قبل أن يتوغل 
وي��س��ق��ط��ه��ا »ل�����وب« ج��م��ي��ل��ة ف��وق 
احلارس دين هندرسون الذي يخوض 
مباريات ال��ك��أس ب��دالً م��ن احل��ارس 

االول االسباني دافيد دي خيا )18(.

وجنح الشياطني احلمر في معادلة 
النتيجة عندما رف��ع راش��ف��ورد كرة 
طويلة رائعة من خط منتصف امللعب 
عن اجلهة اليسرى خلف املدافعني 
وصلت إل��ى غرينوود عند مشارف 
املنطقة روضها بصدره قبل أن يسدد 

على ميني اليسون )26(.
واص��ل يونايتد ضغطه وانطلق 
عبر مرتدة وصلت الكرة على اثرها 
الى راشفورد ومنه الى لوك شو الذي 

سددها سهلة بني يدي اليسون )28(.
وجن���ح ي��ون��اي��ت��د ف��ي ال��ت��ق��دم في 
النتيجة ب��اك��ًرا ف��ي ال��ش��وط الثاني 
عندما رد غرينوود اجلميل لراشفورد 
ب��ت��م��ري��رة م��ن خ��ل��ف خ��ط منتصف 
امللعب خلف املدافعني نحو اجلهة 
اليسرى قبل أن يتوغل األخير إلى 
داخل املنطقة ويسدد كرة زاحفة على 

يسار اليسون )48(.
إال أن ليفربول  لم يتأخر في معادلة 
النتيجة عندما افتك العبوه الكرة اثر 
متريرة خاطئة من االوروغ��وي��ان��ي 
ادينسون كافاني لتصل الى فيرمينو 
ومنه ال��ى ص��الح من مسافة قريبة 

تابعها في املرمى )58(.

ومالت األفضلية للضيوف بعدها 
وك���اد ال��دول��ي امل��ص��ري أن يخطف 
الهاتريك لوال تصدي هندرسون لكرة 

خطيرة من مسافة قريبة )67(.
ودف��ع سولشار بفرناندش بدالً 

م��ن ف��ان دي بيك ف��ي الدقيقة 66 
وجن��ح ف��ي حتقيق ه��دف ال��ف��وز من 
ضربة ح��رة على م��ش��ارف املنطقة 
على يسار اليسون بعد خطأ حتصل 
عليه كافاني اثر عرقلة من البرازيلي 

فابينيو )78(.
وقال برونو »قبل الضربة احلرة، 
ق��ال ل��ي ادي��ن��س��ون ك��اف��ان��ي )ح��اول 
فالركلة الصعبة هي التي إلى جانب 

احلارس( جربتها وجنحت«.

وكاد أن يسجل كافاني الذي وصل 
م��ن ب��اري��س س��ان ج��رم��ان الفرنسي 
مطلع املوسم ه��دف االطمئنان لوال 
القائم الذي عن اليسون لرأسيته اثر 

عرضية من فرنانديش )89(.

محمد صالح تألق واحرز ثنائية

يخوض قطبا مانشستر مباراتني سهلتني 
حيث يستضيف يونايتد شيفيلد يونايتد 
صاحب املركز األخير، في حني يحل سيتي 
ضيفا على وست بروميتش البيون وصيف 
القاع في املرحلة العشرين التي تنطلق اليوم 
الثالثاء. وتعود آخر خسارة ليونايتد إلى 
األّول من نوفمبر املاضي، عندما سقط على 
أرض��ه أم��ام أرس��ن��ال صفر- 1 بركلة جزاء 

سجلها الغابوني بيار إمييريك أوباميانغ.
وتبرز مباراة إيفرتون السادس )32 نقطة( 
مع ليستر سيتي الثالث )38 نقطة( بطل عام 

2016 على ملعب غوديسون بارك في مدينة 
ليفربول في الصراع على املراكز االوروبية.

وحصد ليستر الذي أهدر فرصة املشاركة 
في دوري األبطال في املرحلة االخيرة املوسم 
املاضي بخسارته على أرضه امام مانشستر 
يونايتد صفر2-، 22 نقطة من اخر 27 ممكنة.

ويخوض ليستر املباراة في غياب هدافه 
املخضرم جيمي فاردي الذي سيخضع لعملية 
جراحية إلزال��ة الفتق وسيغيب عن املالعب 
لعدة أسابيع بحسب مدرب الفريق اإليرلندي 

مانشستر سيتي يسعى ملواصلة سلسلة انتصاراتهالشمالي براندن رودجرز.
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مانشستر يونايتد يهزم غرميه ليفربول 
ويبلغ ثمن نهائي كأس االحتاد

الوكالة الروسية ملكافحة 
املنشطات ترفض االستئناف 

ضد قرار كاس
أعلنت الوكالة الروسية ملكافحة املنشطات )روسادا( اإلثنني، 
أنها لن تتقدم باستئناف ضد قرار محكمة التحكيم الرياضي 
الدولية )ك��اس( الذي يقضي بإيقاف روسيا عن املشاركة في 
املنافسات الدولية ملدة عامني، وهو ما يتضمن أوملبياد طوكيو 

املقرر هذا العام وأوملبياد بكني الشتوي املقرر في العام املقبل.
وذكرت روسادا أنها ستتنازل عن حقها في االستئناف لوضع 
مصالح الرياضيني الروس في املقام األول، علما بأن الرياضيني 
الروس لن يسمح لهم باملشاركة حتت علم بلدهم، وإمنا ميكنهم 

املشاركة كرياضيني مستقلني طوال فترة اإليقاف.
وكانت محكمة كاس قد أعلنت في ديسمبر املاضي تقليص 
فترة اإليقاف إلى النصف، وذلك بعد أن فرضت الوكالة العاملية 
ملكافحة املنشطات )وادا( عقوبة اإليقاف على روسيا ملدة أربعة 
أع��وام، في ديسمبر 2019، حيث أعلنت وادا حينها أنه جرى 
التالعب ببيانات مختبر موسكو للفترة ما بني عامي 2015 

و2021 قبل تقدميها إلى وادا.
وكان رئيس اللجنة األوملبية الروسي قد اتهم محكمة كاس 
بارتكاب انتهاجات إجرائية معلنا نيته في االستئناف ضد 
العقوبة، لكن روس��ادا أعلنت أنها »ق��ررت عدم االعتراض على 

قرار كاس لدى احملكمة العليا في سويسرا«.
وذك��رت روس��ادا أنها تعترض بشدة على ما توصلت إليه 
احملكمة فيما يتعلق بادعاءات التالعب بالبيانات، وترى أن ذلك 

استند إلى تقييم معيب ويعتمد على جانب واحد من احلقائق.
لكنها في الوقت نفسه أك��دت أنها: »ترحب وتدعم النهج 
املسؤول واملعقول الذي اتبعه احملكمون فيما يتعلق بالرياضيني 

الروس«.
وقالت روس��ادا في بيان: »برفض طلب وادا بفرض عقوبة 
جماعية تطبق على الرياضيني األب��ري��اء، يكون احملكمون قد 
تصرفوا بروح اللعب النظيف والعدالة، وذلك من خالل اتخاذ 
قرار يعكس ويدعم القيم األساسية ومصالح املجتمع الرياضي 

الدولي بأكمله«.

رئيس مرسيدس يتعافى
من كورونا

كشف توتو فولف، رئيس فريق مرسيدس بطل العالم في 
سباقات فورموال 1 للسيارات، أن��ه أصيب بفيروس كورونا 
املستجد سريع االنتشار، واضطر بناًء على ذلك لعزل نفسه في 

النمسا، هذا الشهر، لكنه اآلن خرج من احلجر بعد التعافي.
وقال فولف )49 عاما( املشارك في ملكية الفريق، خالل مقابلة 
تلفزيونية على هامش بطولة للرياضات الشتوية، في كيتسبويل 

بالنمسا، أمس األحد، إنه لم تظهر عليه أي أعراض.
وأض��اف فولف وهو منساوي »قررنا أن منضي بضعة أيام 
هنا، وفجأة دون أي مقدمات، جاءت نتيجة فحصي إيجابية.. 
لكن كل شيء على ما يرام، وكان من املمكن أن يكون الوضع أكثر 

سوءا.. ونحن اآلن خارج احلجر الصحي«.
وسيبدأ موسم سباقات ف��ورم��وال 1 ه��ذا ال��ع��ام، ف��ي حلبة 

الصخير بالبحرين، في 28 مارس آذار املقبل.
وأصيب خمسة من سائقي ف��ورم��وال 1 بالفيروس سريع 
االنتشار، من بينهم البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، 

وبطل العالم سبع مرات.
كما أصيب بالعدوى لورانس سترول، مالك فريق أستون 

مارتن، وساميون روبرتس، رئيس فريق وليامز.

  مهمة سهلة لقطبي مانشستر 
  في البرمييرليغ

تشيلسي يعلن رسميًا إقالة 
مدربه المبارد

المبارد

أعلن نادي تشيلسي اإلنكليزي إقالة مدربه فرانك المبارد 
من منصبه على خلفية تدهور نتائج الفريق في املوسم 
احلالي. وكانت مسيرة الفريق اللندني قد شهدت الكثير 
من التعثر واإلخفاق حتت إدارة المبارد أحد أبرز أساطير 
البلوز، حيث يقبع الفريق حالياً في املركز التاسع على 
الئحة ترتيب الدوري اإلنكليزي املمتاز برصيد 29 نقطة من 
19 مباراة بعد أن فاز في 8 مباريات وتعادل في 5 وخسر 6.
وأش���ارت شبكة »سكاي سبورتس« البريطانية بان 
األملاني توماس توخل الذي أقيل من تدريب باريس سان 
جيرمان الفرنسي الشهر املاضي مرشح بقوة خلالفة المبارد 

مشيرة إلى أن العقد معه »شبه ٌمنجز«.
قرار صعب

من جانبه قال مالك النادي اللندني امللياردير الروسي 
رومان أبراموفيتش »كان قراراً صعباً جداً للنادي، خصوصاً 
ألن��ي أمتتع بعالقة شخصية ممتازة مع فرانك وأك��ن له 
احتراماً كبيراً«. وأض��اف »ميلك المبارد درج��ة عالية من 
النزاهة وأخالقيات كبيرة في العمل، لكن في املقابل نعتقد 

بأنه في ظل الظروف احلالية من األفضل تغيير املدرب«.
وتابع »نيابة عن النادي، مجلس االدارة وعني شخصياً 
أود توجيه الشكر إلى فرانك الذي قام بعمل رائع على رأس 

اجلهاز الفني وامتنى له النجاح في املستقبل«.
ون��ّوه مالك النادي مبسيرة المبارد كالعب في صفوف 
ن��ادي غرب لندن بقوله »إن��ه أيقونة هامة في تاريخ هذا 
النادي العظيم ومكانته محفوظة فيه. سيظل مصدر ترحيب 

دائم في ستامفورد بريدج )ملعب تشيلسي(«.
ويحتل تشيلسي راهناً املركز التاسع في الدوري بفارق 

11 نقطة عن مانشستر يونايتد املتصدر.
وانتقد مهاجم توتنهام وبرشلونة اإلسباني ومنتخب 
إنكلترا السابق غاري لينيكر الذي يعمل معلقاً في اذاعة »بي 
بي سي« البريطانية قرار تشيلسي قبل أن يصدر رسمياً 
بقوله: »أمر سخيف )اقالة المبارد( بعد أول سلسلة سلبية 

له«.
وأض��اف: » من الطبيعي أن يحتاج املدرب إلى مزيد من 
الوقت ال سيما مع التعاقدات اجلديدة التي أجراها النادي 
خالل الصيف. الصبر سمة نادرة في الرياضة. لن يتعلموا«.

أتلتيكو مدريد يبتعد بصدارة الليغا
في يوم مميز لسواريز

ابتعد أتلتيكو مدريد في ص��دارة ال��دوري 
اإلسباني لكرة القدم، األحد، بعد تخطيه ضيفه 
فالنسيا 3-1، ضمن اجلولة 20 من املسابقة، 
ف��ي مناسبة خاصة للنجم األوروغ��وي��ان��ي 

لويس سواريز.
وك��ان الضيوف السباقني بالتسجيل عبر 
الصربي أوروس راسيتش 11، لكن البرتغالي 
ج��واو فيليكس 23 ع��دل النتيجة بسرعة، 
قبل أن يضيف الدولي األوروغوياني لويس 
سواريز الثاني 54 في عيد ميالده ال�34، وأّمن 
النتيجة األرجنتيني أنخل كوريا بتوقيعه 
على الثالث 72. وص��ار رصيد فريق املدرب 
األرجنتيني دييغو سيميوني 47 نقطة محلقاً 
ب��ال��ص��دارة ب��ف��ارق 7 نقاط وم��ب��اراة أق��ل عن 

وصيفه ريال مدريد 40 نقطة.
أما فالنسيا فتوقف رصيده عند النقطة 20 

في املركز ال�14.
وبات في جعبة سواريز -الذي توج أفضل 
الع��ب في امل��ب��اراة-، 12 هدفاً ليتساوى مع 
النجم امل��غ��رب��ي ي��وس��ف النصيري مهاجم 
إشبيلية وكالهما في ص��دارة ترتيب هدافي 

الليغا.
ويقدم أتلتيكو مستويات خارقة هذا املوسم 
في الليغا حيث استقبلت شباكه 8 أهداف فقط 
في 18 مباراة بينها أربعة فقط في مبارياته 

السبع األخيرة.
وشهدت التشكيلة األساسية ألتلتيكو عودة 
فيليكس بدالً من كوريا والعب الوسط كوكي 
الذي غاب عن املباراة السابقة بسبب تراكم 
البطاقات ب��دالً من س��اوول نيغيس واملدافع 

ماريو ايرموسو بدل البرازيلي فيليبي.
وه���دد أتلتيكو ف��ي الدقيقة األول���ى عبر 
فيليكس الذي مرت كرته بجانب القائم، قبل 
أن يتصدى احلارس خاومي دومينيك لرأسية 

املدافع الوروغوياني خوسي خيمينس )6(.
ورد الضيوف بتسديدة ملانو فاييخو في 
اسفل الزاوية تصدى لها احلارس السلوفيني 

يان اوبالك )9(.
وافتتح راسيتش التسجيل بأحد أجمل 
أهداف الدوري هذا املوسم بتسديدة صاروخية 
رائعة بيسراه من مسافة بعيدة املدى في اعلى 

الزاوية اليسرى صعبة على اوبالك )11(.
وجنح فريق العاصمة في معادلة النتيجة 
عندما وصلت الكرة من ركنية نفذها الفرنسي 
توما ليمار الى فيليكس نحو القائم الثاني 

تابعها على الطائر بأسفل قدمه مباشرة في 
الشباك )23(.

وتألق أوب��الك في إبعاد رأسية الفرنسي 
مكتار دياكابي في اعلى الزاوية اليمنى اثر 

عرضية من كارلوس سولير )40(.
وسجل سواريز ال��ذي احتفل اليوم بعيد 
ميالده ال�34 هدفه الثاني عشر في 15 مباراة 
خاضها في الدوري هذا املوسم بعدما وصلته 
الكرة من فيليكس إل��ى داخ��ل املنطقة وسدد 
كرة زاحفة من زاوية ضيقة في اسفل الزواية 

اليسرى )54(.

 فرحة العبي أتلتيكو مدريد

قمة مرتقبة بني األهلي وبيراميدز في الدوري املصري
يتصدر الصدام الكروي املثير بني األهلي ومضيفه 
بيراميدز، اليوم الثالثاء، على ملعب الدفاع اجلوي، 

مواجهات اجلولة العاشرة للدوري املصري املمتاز.
وتنطلق اجل��ول��ة مبواجهة ن��اري��ة ب��ني األهلي 
وبيراميدز، حتمل بني طياتها، الصراع الشرس بني 
األحمر صاحب الصدارة برصيد 20 نقطة مع مدربه 
بيتسو موسيماني، وبيراميدز خامس الترتيب 

برصيد 13 نقطة بقيادة مدربه رودلفو أروابارينا.
ويبحث األهلي عن الفوز بهذه املواجهة قبل السفر 
إل��ى قطر خل��وض مونديال األن��دي��ة ي��وم 4 فبراير 
مبواجهة الدحيل القطري ب��ال��دور األول، كما أن 
بيراميدز يرغب في استعادة التوازن بعد سلسلة من 
النتائج املهزوزة. مباريات األهلي وبيراميدز دائًما 
تتسم باإلثارة داخل وخارج امللعب، وتبقى مواجهة 

اليوم حافلة بالعديد من األحداث التي ترسم مالمح 
مواجهة قوية بالفعل على رأسها املواجهة األولى 
لرمضان صبحي جنم بيراميدز، ضد األهلي فريقه 

السابق بعد صفقة انتقاله املثيرة للجدل.
التحكيم سيكون عاماًل مهًما في ص��راع الغد، 
حيث أن بيراميدز طلب االستعانة بطاقم أجنبي 
لرفع احل��رج والضغط عن التحكيم املصري، لكن 

احتاد الكرة رفض األمر، واكتفى سيد عبد احلفيظ 
مدير الكرة باألهلي، بالتعليق بأن من يطلب حتكيًما 
أجنبًيا، فليفعل إذا واف��ق احت��اد الكرة، وناديه ال 
ميانع شيًئا. ويعد وليد سليمان جنم األهلي، أبرز 
الغائبني عن األحمر في موقعة بيراميدز بسبب 
اإلصابة، بجانب ناصر ماهر، بينما يفتقد بيراميدز 

جهود الظهير األيسر محمد حمدي.


