
التحق املغربي حكيم زياش بفريقه اجلديد 
تشيلسي اإلنكليزي لكرة ال��ق��دم، بحسب ما 
أعلن األخير وبدأ التمارين معه بعد انتقاله الى 

صفوف من أياكس أمستردام الهولندي.
ولن يكون في مقدور العب اجلناح الدولي 
البالغ من العمر 27 عاماً، ان يخوض مع فريقه 
اجلديد ما تبّقى من موسم 2019-2020، لكون 

اسمه مدرج خالله على كشوف فريقه السابق.
وامتد هذا املوسم أطول من املعتاد بعد تعليق 
املنافسات ألكثر من ثالثة أشهر بسبب فيروس 

كورونا املستجد.
وأف��اد تشيلسي في بيان: “بعد وصوله الى 
لندن اجلمعة، ب��دأ حكيم زي��اش بالتمرن في 
كوبهام )مقر التدريب التابع للنادي( للمرة 

األولى”.
ونشر الفريق صوراً لزياش وهو يؤدي بعض 
التمارين الفردية، ويتحدث إل��ى االستشاري 
في النادي، حارس مرماه السابق التشيكي بتر 

تشيك.
ونقل املوقع االلكتروني لتشيلسي عن مدربه 
فرانك المبارد قوله سابقاً ان زياش سينخرط 
بشكل تدريجي في التمارين اجلماعية خالل 

األسابيع املقبلة، حتضيرا ملوسم 2021-2020.
وأعلن تشيلسي وأياكس في فبراير املاضي، 
انتقال زي��اش من الثاني إل��ى األول في صفقة 
بقيمة 40 مليون ي��ورو، تدخل حيز التنفيذ من 

املوسم املقبل.
ووقع الدولي املغربي عقداً ميتد حتى يونيو 
2022، منهيا بذلك مسيرة امتدت نحو أربعة 

أعوام مع نادي العاصمة الهولندية.
وسجل زياش الذي يشتهر بالركالت الثابتة 
ومتريرات املسافات الطويلة الدقيقة، 49 هدفاً 
في 160 م��ب��اراة رسمية مع أي��اك��س، علما أنه 

بدأ مسيرته مع هيرينفني الهولندي )2012-
2014(، وانضم الى نادي العاصمة في 2016 

آتيا من تفنتي.
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حقق برشلونة انتصاًرا صعًبا 
ومهًما بهدف دون رد، على مضيفه 
بلد الوليد، في املباراة التي جمعتهما 
على ملعب نيوفو جوسي زورييال 
في إط��ار منافسات اجلولة 36 من 

الليجا.
وس��ج��ل ه��دف امل��ب��اراة الوحيد 
أرت����ورو ف��ي��دال ف��ي ال��دق��ي��ق��ة 15، 
ليضمن اس��ت��م��رار البلوجرانا في 
الصراع على لقب الدوري اإلسباني 

املمتاز.
وبهذا االنتصار يرفع برشلونة 
رص��ي��ده إل��ى 79 نقطة ف��ي املركز 
الثاني، وبفارق نقطة وحيدة مؤقًتا 
عن املتصدر ريال مدريد، بينما جتمد 
رصيد بلد الوليد عند 39 نقطة في 

املركز 14.
تقدم ُمبكر

أول تهديد ف��ي امل��ب��اراة ك��ان في 
الدقيقة 5، حيث تلقى ريكي بويج 
مت��ري��رة م��ن سيميدو ف��ي منطقة 
اجلزاء، وسدد كرة ضعيفة بني يدي 

حارس بلد الوليد ماسيب.
وجنح أرتورو فيدال في تسجيل 
الهدف األول لبرشلونة في الدقيقة 

15، حيث تلقى متريرة في العمق 
من ميسي، وسدد بقوة لترتطم الكرة 
بالقائم األمي��ن وتسكن شباك بلد 
الوليد. وتلقى جريزمان متريرة 
عرضية م��ن سيميدو ف��ي منطقة 
اجل���زاء بالدقيقة 19، لكنه سدد 
برعونة شديدة بعيًدا عن املرمى، 

ليحرم البارسا من الهدف الثاني.
واستمرت م��ح��اوالت برشلونة 
ملُضاعفة النتيجة، وتلقى سيميدو 
متريرة من بوسكيتس في منطقة 
اجلزاء، وسدد لكن احلارس ماسيب 
في املوعد وتصدى للكرة على مرتني 

في الدقيقة 23.
وكاد كيكي بيريز أن ُيسجل هدف 
التعادل لبلد الوليد في الدقيقة 37، 
حيث استغل خطأ دفاعيا فادحا من 
لينجليت، لينفرد ب��احل��ارس تير 
شتيجن، وال��ذي تألق في التصدي 

للكرة بأطراف أصابعه.
وتوغل ميسي في منطقة اجلزاء، 
وسدد كرة قوية اصطدمت بالدفاع 
ومرت بجانب القائم األمين للحارس 
م��اس��ي��ب، لتتحول إل��ى ركنية في 

الدقيقة 41.
وان��ت��ه��ى ال��ش��وط األول بتقدم 

برشلونة بهدف دون رد.
ومع بداية الشوط الثاني، تلقى 
ريكي بويج العب برشلونة، متريرة 
من سيرجي روبيرتو على حدود 
منطقة اجل��زاء، وسدد كرة ضعيفة، 
بني يدي حارس بلد الوليد ماسيب 

في الدقيقة 48.
وس���دد أون���ال الع��ب بلد الوليد 
كرة قوية من خارج منطقة اجلزاء، 
ت��ص��دى ل��ه��ا ت��ي��ر شتيجن ح��ارس 

برشلونة، بسهولة في الدقيقة 51.
وأرس��ل كيكي بيريز مهاجم بلد 
الوليد تسديدة صاروخية من خارج 
منطقة اجل��زاء، مرت بجانب القائم 

األمين لتير شتيجن في الدقيقة 58.
وتألق تير شتيجن في التصدي 
لكرة رأسية قوية من أون��ال مهاجم 

بلد الوليد في الدقيقة 60.
وحصل ميسي على ركلة حرة 
مباشرة على حدود منطقة اجلزاء، 
ت��أل��ق ماسيب ح���ارس بلد الوليد 
في التصدي لتسديدة األرجنتيني 

وحولها إلى ركنية في الدقيقة 63.
وق�����رر ك��ي��ك��ي س��ي��ت��ني م���درب 
برشلونة، الدفع بسواريز وأراوخو 
وراك��ي��ت��ي��ت��ش وف��ي��رب��و ب���دال من 

جريزمان ولينجليت وريكي بويج 
وبوسكيتس على الترتيب.

وكثف العبو بلد الوليد محاوالتهم 

من أجل تسجيل هدف التعادل، لكن 
دف���اع برشلونة جن��ح ف��ي تشتيت 
ال��ك��رات، بجانب تألق تير شتيجن 

الذي تصدي لتسديدتني من ساندرو 
وأونال في الوقت بدال من الضائع.

وجنح برشلونة بحصد النقاط 

الثالث، في انتظار تعثر غرميه ريال 
مدريد الذي سيواجه غرناطة بنفس 

اجلولة.

فرحة العبي برشلونة

هدف كوستا يضمن ألتلتيكو إنهاء 
املوسم في املربع الذهبي

دييجو كوستا سجل هدف أتلتيكو الوحيد
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برشلونة يتخطى بلد الوليد ويواصل 
مطاردة ريال مدريد في »الليغا«

ضمن أتلتيكو مدريد التأهل إلى دوري أبطال 
أوروبا بفوزه 1-صفر على ضيفه ريال بيتيس 
بفضل هدف متأخر من دييجو كوستا بعد طرد 
أحد العبيه وإلغاء هدفني له عقب مراجعة من 

حكم الفيديو املساعد.
وسجل كوستا الهدف الوحيد في املباراة 
بضربة رأس في الدقيقة 74 رغ��م أن أتلتيكو 
انتظر لعدة دقائق لكي يتأكد احلكم مما إذا كانت 
ال��ك��رة اصطدمت ب��ذراع��ه أو كتفه ف��ي طريقها 

للشباك.

وأُلغي هدف سجله أنخيل كوريا في الشوط 
األول بسبب ملسة ي��د ض��د م��ارك��وس يورنتي 
وأُلغي هدف آخر أح��رزه ألفارو موراتا بداعي 
التسلل، كما ُطرد ماريو هيرموسو مدافع أتلتيكو 

في الدقيقة 57 بسبب مخالفة متهورة.
ورفع االنتصار رصيد أتلتيكو صاحب املركز 
الثالث إلى 66 نقطة من 36 مباراة ليتقدم بتسع 
ن��ق��اط على ف��ي��اري��ال ص��اح��ب امل��رك��ز اخلامس 
ويضمن املشاركة في دوري األب��ط��ال املوسم 

املقبل.

المبارد: لست قلقًا
بشأن املربع الذهبي

أكد فرانك المبارد، املدير الفني لتشيلسي، أن إنهاء فريقه 
املوسم احلالي في املربع الذهبي، أمر ال يقلقه، موضًحا أن 

الشيء األهم اآلن هو التركيز على عيوب أداء فريقه.
وتعرض تشيلسي لهزمية كبيرة أمام شيفيلد يونايتد، 
أول أم��س، بثالثية نظيفة، ضمن م��ب��اري��ات اجل��ول��ة 35 

للبرمييرليج.
وتعقد موقف تشيلسي نسبًيا في التأهل إلى دوري أبطال 
أوروبا، حيث بات مهدًدا بالتراجع للمركز اخلامس، حال فوز 

مانشستر يونايتد وليستر سيتي في اجلولة ذاتها.
وق��ال المبارد في تصريحات عقب امل��ب��اراة: “لقد كانوا 
أفضل منا بدنًيا وذهنًيا وعندما ميتلكون الكرة، لذلك خسرنا 

املباراة”.
وأضاف: “كل ما كان ميكنني سماعه كان أصوات العبي 
شيفيلد يونايتد، إنهم فريق جيد، وإذا أتيت إلى هنا ولعبت 

بشكل سيء، فهذا هو ما سيحدث”.
وعن تراجع أداء فريقه، قال مدرب البلوز: “كنا بطيئني 
للغاية، ولم نستطع تسريع ال��رمت باألجنحة التي لدينا، 
حاولنا السيطرة، وهو ما فعلناه، لكننا لم نشكل تهديًدا 

حقيقًيا على املرمى”.
وتابع: “بعد التأخر بهدفني دون رد، بات األم��ر صعًبا 
علينا، أنا أحلل املوسم ككل من أجل االستقرار على األخطاء، 
نحن بحاجة إل��ى تصحيحها بسرعة، م��ن أج��ل التعافي 

واملنافسة على املراكز األربعة األولى”.
وواص��ل المبارد: “أنا لست قلًقا بشأن املراكز األربعة 
األولى، كل ما أفعله هو اجللوس ومشاهدة املباريات والنظر 

في ما نريد القيام به، لكن اليوم أنا مهتم بسوء أدائنا”.
وأمت: “سنرى أي��ن نحن عندما نقترب م��ن مواجهة 
نورويتش، لكن ال ميكنني اللعب أمام نورويتش أو مانشستر 

يونايتد أو وولفرهامبتون كما فعلنا اليوم”.

سترلينج »هاتريك«.. وسيتي يسحق 
برايتون بخماسية في »البرمييرليغ«

فرحة العبي مانشستر سيتي

سجل رح��ي��م سترلينج ث��الث��ة أه���داف ليقود 
مانشستر سيتي للفوز خارج أرضه 5-صفر على 
برايتون آند هوف ألبيون في ال��دوري اإلجنليزي 

املمتاز لكرة القدم.
وك��ان سيتي صاحب املركز الثاني خسر في 
آخر ثالث مباريات خارج أرضه في ال��دوري لكن 
لم يظهر أي مؤشر على استمرار ه��ذه السلسلة 

السلبية مع معاناة برايتون من البداية.
وافتتح سترلينج األهداف في الدقيقة 21 عندما 
تابع متريرة من جابرييل جيسوس ووضع الكرة 

ببراعة في املرمى.
وأصبحت النتيجة 2-صفر عن طريق جيسوس 
قبل االستراحة حيث تابع ضربة رأس من رودري 

بعد ركلة ركنية وسجل من مدى قريب.
وسيطر سيتي متاما على الشوط الثاني وسدد 
كيفن دي بروين في القائم في الدقيقة 51 وبعد 
دقيقتني قابل سترلينج كرة عرضية من رياض 

محرز وسجل بضربة رأس.
وأض��اف برناردو سيلفا الهدف الرابع لسيتي 

قبل أن يختتم سترلينج األهداف في الدقيقة 81.

زياش يلتحق بتشيلسي استعدادًا 
النطالق املوسم القادم

حكيم زياش

أه��در أتاالنتا تقّدمه مرتني وتعادل 
في الوقت القاتل مع مضيفه يوفنتوس 
املتصدر 2-2 بركلتي ج��زاء قاتلتني من 
ملستي ي��د، ف��ي املرحلة 32 م��ن ال��دوري 
االيطالي لكرة ال��ق��دم، ففشل باالرتقاء 
الى املركز الثاني واالستفادة من التعثر 

الثالث تواليا للوصيف التسيو.
ويعيش فريق مدينة برغامو، احدى 
اكثر امل��دن تضررا في ايطاليا بحاالت 
الوفيات من فيروس كورونا املستجد، 
فترة رائعة وصلت ال��ى حتقيقه تسعة 
انتصارات تواليا في ال��دوري قبل لقاء 

السبت.
لكن هدف النجم البرتغالي كريستيانو 
رون��ال��دو ف��ي اللحظات االخ��ي��رة حرمه 
تقليص الفارق الى ست نقاط مع حامل 
اللقب الذي اصبح قريبا جدا من تتويجه 
ال��ت��اس��ع ت��وال��ي��ا الب��ت��ع��اده 8 ن��ق��اط عن 

التسيو وتسع عن أتاالنتا.
ورفع أتاالنتا، الذي يالقي باريس سان 
جرمان الفرنسي في ربع نهائي دوري 
ابطال اوروبا في افضل مشوار قاري في 
تاريخه، رصيده الى 67 نقطة قبل ست 
مراحل من نهاية ال���دوري، أم��ا التسيو 
الذي خسر أمام ساسوولو 1-2 فتتجمد 

رصيده عن 68 نقطة.
وع��ب��ر م���درب أت��االن��ت��ا ج���ان بييرو 
غاسبيريني عن غضبه لطريقة احتساب 
رك���الت اجل���زاء “ماذا يجب ان نفعل؟ 
ان نقطع أي��دي��ن��ا؟ ليست ركلة اجل��زاء 
االول��ى املماثلة التي نراها. هذا جنوني، 
وتفسير القاعدة هنا ال يشبه أماكن أخرى. 
دول اخرى ال متنح ركالت جزاء حلاالت 
مماثلة. لكن حسنا، ه��ذه ه��ي القوانني 

هنا”.

ب����دوره، ق���ال ق��ل��ب دف���اع يوفنتوس 
ليوناردو بونوتشي “مواجهة أتاالنتا 
صعبة دوما، وقد كّرسنا أنفسنا للفريق. 
هذه نقطة بالغة االهمية. حاولنا حتقيق 
ال��ف��وز ول��م نستطع، لكن االب��ت��ع��اد عن 

التسيو واتاالنتا هام جدا”.
ت��اب��ع “يجب ان نستعيد انفاسنا 
االن، الن اللعب ضد ساسوولو االربعاء 
سيكون صعبا ايضا. عرفنا انه اذا لم ننقل 
الكرة بسرعة بلمسة او اثنتني، سنعاني 
ام��ام ات��االن��ت��ا. عانينا ف��ي ال��ب��داي��ة لكن 
حافظنا على رؤوسنا مرفوعة وانتظرنا 

الفرصة املناسبة”.
وتفّرج العبو يوفنتوس، اخلاسر في 
مباراته االخ��ي��رة ام��ام ميالن 2-4، في 

الدقائق االول��ى على خصومهم ينقلون 
الكرة، إلى ان افتتح الكولومبي دوفان 
زاباتا التسجيل، عندما اجتاح املنطقة 
مدحرجا الع��ب الوسط االوروغ��وي��ان��ي 
رودريغو بنتانكور بعد متريرة من القائد 
االرجنتيني باباو غوميز، واطلق تسديدة 
قوية عجز عن صدها البولندي فويتشيخ 
تشيتشني )16(، رافعا رصيده الى 15 

هدفا.
ووجد أتاالنتا طريق الشباك للمباراة 
العشرين تواليا في ال��دوري، في سابقة 
منذ موسم 1956 )23 مباراة(، كما اصبح 
اول فريق منذ يوفنتوس في موسم 1952 
يصل ثالثة من العبيه الى حاجز 15 هدفا 
ف��ي موسم واح��د )ل��وي��س م��وري��ال 17، 

ويوسيب ايليتشيتش 15(.
ح��اول يوفنتوس ان يعود عن طريق 
تسديدة خطيرة لالرجنتيني باولو ديباال 
)33(، لكنه لم يقدم الكثير في الشوط 

االول واكتفى بتأخره بهدف.
وكان الفتا اخراج غاسبيريني جنومه 
السلوفيني يوسيب ايليتشيتش وزاباتا 
وغ��وم��ي��ز )خ���اض م��ب��ارات��ه ال�300 في 

الدوري( مبكرا في الشوط الثاني.
حصل يوفنتوس مطلع الثاني على 
ركلة جزاء الرتداد كرة دي رون من يده، 
ترجمها البرتغالي كريسيتانو رونالدو 
مسجال هدف التعادل ومعيدا فريقه الى 

مجريات املباراة )55(.
واق��ت��رب االوك��ران��ي ال��ب��دي��ل رس��الن 
مالينوفسكي من تسجيل ك��رة احلسم، 
لكنها مرت قريبة من القائم االيسر ملرمى 

يوفنتوس )75(.
ث��م اط��ل��ق رون���ال���دو تصويبة قوية 
ابعدها احل��ارس بيار لويجي غوليني 

ببراعة )76(.
لكن احمل��اول��ة الثانية ملالينوفسكي 
ج���اءت ح��اس��م��ة وان��ف��ج��رت ف��ي شباك 
“بيانكونيري” م��ن حافة املنطقة الى 

يسار تشيتشني )80(.
وف��ي وق��ت ك��ان صاحب اق��وى هجوم 
في الدوري يقترب من حتقيق الفوز، ملس 
البديل الكولومبي لويس موريال الكرة 
بيده في مكان بعيد عن املرمى، ليحتسب 
احلكم ركلة جزاء ثانية ترجمها رونالدو 

ايضا منقذا فريقه من اخلسارة )89(.
وه����ذا ال��ه��دف ال��ث��ام��ن وال��ع��ش��رون 
لرونالدو، افضل العب في العالم خمس 
م��رات، بفارق ه��دف عن متصدر ترتيب 
الهدافني مهاجم التسيو تشيرو اميوبيلي.

رونالدو ينقذ يوفنتوس من السقوط أمام أتاالنتا

فرحة رونالدو بهدف التعادل ليوفنتوس


