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أح���رز م��ي��ان ث��اث��ة أه����داف في 
خ��م��س دق��ائ��ق م��ذه��ل��ة ف��ي ال��ش��وط 
الثاني ليحول تأخره بهدفني إلى فوز 
4-2 على ضيفه يوفنتوس متصدر 
دوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة 
القدم وهي أول نقاط يفقدها الفريق 
ال��ق��ادم م��ن تورينو منذ استئناف 

املوسم الشهر املاضي.
وبدا يوفنتوس في طريقه لتحقيق 
انتصار آخر عندما وضعه أدري��ان 
رابيو في املقدمة بهدف من انطاقة 
فردية بعد دقيقتني من بداية الشوط 
الثاني وأضاف كريستيانو رونالدو 
الهدف الثاني محرزا هدفه 26 في 

الدوري هذا املوسم.
ل��ك��ن زالت����ان إبراهيموفيتش 
قلص ال��ف��ارق لصالح ميان من 
ركلة جزاء في الدقيقة 62، وعادل 
فرانك كيسي النتيجة بعد أربع 
دقائق الحقة ووضعه رفائيل لياو 
في املقدمة في الدقيقة التالية مع 
انهيار يوفنتوس بشكل مذهل. 

واختتم أنتي ريبيتش الرباعية.
ورغم اخلسارة احتفظ يوفنتوس 
بالصدارة برصيد 75 نقطة وظل 
بعيدا بفارق سبع نقاط عن التسيو 
صاحب امل��رك��ز الثاني ال��ذي خسر 
2-1 خ���ارج ملعبه أم���ام ليتشي 
املتواضع. وقفز ميان إل��ى املركز 
اخلامس برصيد 49 نقطة ورغم ذلك 
ما زال بعيدا عن املربع الذهبي بفارق 

14 نقطة.
وبهذه النتيجة أكمل ميان أربعة 
أي��ام ال تنسى بعد ف��وزه 3 -صفر 
خ��ارج ملعبه على التسيو صاحب 
املركز الثاني ي��وم السبت وذك��رت 
تقارير صحفية واسعة النطاق أمس 
االثنني أنه توصل التفاق مع املدرب 
األملاني رال��ف راجننيك ليحل محل 

ستيفانو بيولي في املوسم املقبل.
وقال بيولي ”ال أفكر في أغسطس، 
أفكر فقط ف��ي امل��ب��اراة التالية ضد 
نابولي. أحب وجودي مع الفريق... 
ولست قلقا بشأن مستقبلي، أريد 

فقط إنهاء املوسم بصورة جيدة“.
وبعد شوط أول خال من األحداث 
نسبيا، جنح يوفنتوس في التقدم 
بطريقة مميزة إذ تلقى رابيو الكرة 
داخ���ل ن��ص��ف ملعب ف��ري��ق��ه وش��ق 
طريقه م��ت��ج��اوزا دف��اع ميان قبل 
أن ي��س��ج��ل ف���ي م���رم���ى احل����ارس 

جيانلويجي دوناروما.
وفي الهجمة التالية، أرسل خوان 
ك���وادرادو ك��رة طويلة عبر امللعب 
وم��رت م��ن ف��وق اثنني م��ن مدافعي 
م��ي��ان اص��ط��دم��ا ببعضهما بعضا 
ليصبح رونالدو وحيدا أمام املرمى 
ويسدد املهاجم البرتغالي في شباك 

دوناروما.
لكن كل ش��يء تغير بعد حصول 
ميان على ركلة جزاء عقب استشارة 
حكم الفيديو املساعد إث��ر اصطدام 
الكرة ب��ذراع ليوناردو بونوتشي 
ونفذها إبراهيموفيتش البالغ من 

العمر 38 عاما بنجاح.
وان��ت��ه��ى ت��ب��ادل س��ري��ع للكرة 

عند حافة منطقة ج��زاء يوفنتوس 
مب����راوغ����ة ك��ي��س��ي ل��ب��ون��وت��ش��ي 
وال��ت��س��ج��ي��ل ف��ي م��رم��ى احل���ارس 

فويتشيخ شتينسني، ثم سيطر لياو 
على ك��رة ض��ال��ة ووج���د ف��ج��وة بني 
احل��ارس البولندي والقائم القريب 

ليضيف هدف ميان الثالث.
وُحرم يوفنتوس من هدف التعادل 
عندما تصدى دوناروما بيد واحدة 

لضربة رأس من دانييلي روجاني 
قبل أن يسجل ريبيتش هدف ميان 

الرابع ليكمل االنتصار املذهل.

لقطة من مباراة يوفنتوس وميان

تشيلسي يعزز آماله األوروبية بالفوز على كريستال باالس
واص���ل تشيلسي ال��ض��غ��ط إلن��ه��اء 
امل��وس��م ف��ي امل��رب��ع ال��ذه��ب��ي ب��ال��دوري 
االجنليزي املمتاز لكرة القدم والتأهل 
ل���دوري أب��ط��ال أوروب���ا امل��وس��م املقبل 
بالفوز 3-2 على مستضيفه كريستال 
ب��االس بفضل أه��داف أوليفييه جيرو 

وكريستيان بوليسيك وتامي أبراهام.
أوليفييه جيرو العب تشيلسي خال 
م��ب��اراة فريقه أم���ام ب���االس ب��ال��دوري 
االجنليزي املمتاز يوم الثاثاء. )صورة 
ل��روي��ت��رز م��ن ممثل ل��وك��االت األن��ب��اء 
تستخدم في األغراض التحريرية فقط(.

وت��ق��دم تشيلسي للمركز الثالث 
متخطيا ليستر سيتي ال��ذي سيلعب 
في ضيافة أرسنال في وقت الحق يوم 
ال��ث��اث��اء. ويبتعد تشيلسي بخمس 
نقاط عن مانشستر يونايتد اخلامس 
ال��ذي يحل ضيفا على أستون فيا يوم 
اخلميس. ويبتعد ب��االس ب��ف��ارق 15 

نقطة عن منطقة الهبوط.
تقدم فريق املدرب فرانك المبارد في 
الدقيقة السابعة مستغا إصابة جاري 
كاهيل العب تشيلسي السابق ليحصل 
ويليان على الفرصة ليصنع الهدف إلى 

زميله املهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو.
وضاعف الفريق الزائر الغلة بعد 20 
دقيقة أخرى بعد أن لعب ويليان الكرة 
إلى بوليسيك عند حافة منطقة اجلزاء 
وتخلص الاعب األمريكي من رقيبه 

جويل وارد ليسدد في الشباك.
وس��ي��ط��ر تشيلسي ع��ل��ى امل��ب��اراة 
وت��ص��دى ح����ارس ك��ري��س��ت��ال ب��االس 

حملاولة من ويليان.
لكن تشيلسي، ال��ذي فرط في تقدمه 
ليخسر في قمة لندنية أخرى في ضيافة 
وس��ت ه��ام يونايتد األس��ب��وع املاضي، 
سمح لباالس بالعودة في النتيجة في 
الدقيقة 34 بهدف من تسديدة ويلفريد 
زاها القوية التي باغتت احل��ارس كيبا 

أريزاباالجا.
وفي الدقيقة 71 بدا أن البديل تامي 
أبراهام قد قتل املباراة لصالح تشيلسي 
بعد أن سجل بتسديدة منخفضة لكن 
ب���االس رد ف��ي غ��ض��ون دقيقة واح��دة 
بهدف كريستيان بنتيكي بعد عمل رائع 

من باتريك فان انهولت.

وس��دد سكوت دان مدافع ب��االس في 
القائم في الوقت احملتسب بدل الضائع 

حيث ضغط كريستال إلدراك التعادل.
وق��د ال ي��ك��ون وي��ل��ي��ان ف��ي تشكيلة 
تشيلسي املوسم املقبل لكن إذا ضمن 
فريق امل��درب المبارد إنهاء املوسم في 
املربع الذهبي والتأهل لدوري األبطال 
فان الاعب البرازيلي سيكون من أسباب 
ه��ذا االجن����از. ول��م يهز الع��ب الوسط 
الشباك يوم الثاثاء لكنه قدم أداء ال يكل 
وال ميل أش��اد به المبارد. وق��ال املدرب 
للصحفيني عن ويليان البالغ من العمر 
31 عاما والذي سجل أربعة أهداف منذ 
استئناف املوسم وصنع هدفني اليوم 

”لعب دورا مؤثرا للغاية“.
”يشكل م��ع كريستيان بوليسيك 
مصدر خطورة. لو تابعتم مدى تأثير 
ويليان في املباريات بسرعته وطريقة 
حتكمه في الكرة والقدرات التي يظهرها 
في كل مباراة ستجدون انه يستحق كل 

االشادة والتقدير“.
واتفورد يعزز بقاءه

 ومنحت ركلة خلفية مذهلة من داني 
ويلبيك ثاث نقاط ثمينة إلى واتفورد 
في معركته للنجاة من الهبوط بعدما 

حول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على 
ضيفه ن��وري��ت��ش سيتي ف��ي ال���دوري 

اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم.
وسجل ويلبيك ال��دول��ي اإلجنليزي 
السابق هدفه األول مع وات��ف��ورد منذ 
انضمامه في بداية املوسم في الدقيقة 
56 ليضمن الفوز لفريقه ال��ذي تقدم 
بفارق أربع نقاط عن مراكز الهبوط قبل 

أربع جوالت على النهاية.
وظل نوريتش، الذي تقدم بعد أربع 
دقائق من البداية عبر إميليانو بوانديا، 
في ذي��ل الترتيب وب��ات قريبا للغاية 
من العودة للدرجة الثانية بعدما تلقى 
اخل��س��ارة السادسة على التوالي في 

الدوري.
واس��ت��م��ر ت��ق��دم ن��وري��ت��ش مل��دة ست 
دقائق فقط قبل أن يدرك كريج دوسون 
التعادل لواتفورد ليعود الفريق للمباراة 
ويحقق فوزه األول في ال��دوري منذ أن 
أنهى مسيرة ليفربول بدون خسارة في 

فبراير شباط املاضي.
وال ت���زال ه��ن��اك ب��ع��ض امل��ب��اري��ات 
الصعبة ل��وات��ف��ورد ل��ك��ن ال��ف��وز على 
نوريتش ميثل دفعة كبيرة آلماله في 

البقاء بالدوري املمتاز.
واعترف دانييل فاركه مدرب نوريتش 

سيتي قبل املباراة بأن فريقه ميلك آماال 
ضئيلة للبقاء في ال��دوري ورمبا يتأكد 
هبوط الفريق رسميا يوم السبت املقبل 

عندما يستضيف وست هام يونايتد.
ومع ذل��ك، أح��رز الفريق أول أهدافه 
في الدوري بعد استئناف املسابقة عقب 
توقفها بسبب جائحة كوفيد- 19 عندما 
استغل أونيل هرنانديز سرعته ليجد 
املساحة الكافية ليمرر إلى بوانديا الذي 
أرسل تسديدة بقدمه اليسرى من داخل 

منطقة اجلزاء في الشباك.
ولم يستغرق واتفورد وقتا طويا 
إلدراك التعادل عبر ضربة رأس من 
املدافع دوسون إثر متريرة عرضية من 

ركلة حرة.
وج��اء ه��دف الفوز في نهاية هجمة 
سريعة ألصحاب األرض عبر إسماعيا 
س��ار م��ن الناحية اليمنى حيث أرس��ل 
متريرة عرضية ارتطمت بأحد املدافعني 
لتردت إلى ويلبيك الذي أرسلها بقدمه 

في الشباك وظهره للمرمى.
وهذا الهدف أحد أفضل أهداف املوسم.

وكاد نوريتش أن يدرك التعادل قبل 
خمس دقائق من النهاية عندما أهدر 
البديل آدم إيدا فرصة خطيرة من مدى 

قريب.

التعادل يحسم قمة أرسنال وليستر 
في »البرمييرليغ«

فرحة أوبامياجن مهاجم أرسنال
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 ميالن يقلب الطاولة على يوفنتوس 
 برباعية في »الكالتشيو«

س��ج��ل جيمي ف����اردي هدفا 
متأخرا ثمينا ليتعادل ليستر 
س��ي��ت��ي 1-1 م���ع مستضيفه 
أرسنال في ال��دوري اإلجنليزي 
امل��م��ت��از ل��ك��رة ال��ق��دم بعد طرد 
ال��ب��دي��ل إي���دي نكيتياه الع��ب 

الفريق اللندني.
وب��دا أن ه��دف بيير-إميريك 
أوبامياجن رقم 20 في ال��دوري 
ه���ذا امل��وس��م ق��د م��ن��ح أرس��ن��ال 
االنتصار الرابع على التوالي 
ليحافظ على آم��ال��ه ف��ي إنهاء 

املوسم في املربع الذهبي.
وأن���ق���ذ ك��اس��ب��ر ش��م��اي��ك��ل 
حارس ليستر مرماه من العديد 
م��ن ال��ف��رص اخل��ط��ي��رة ليبقي 
فريقه في املباراة بعد أن افتتح 
أوبامياجن التسجيل في الدقيقة 
21 لكن الفريق الزائر رد بقوة 

بعد االستراحة.
وطرد نكيتياه العب أرسنال 
ف��ي الدقيقة 75 بسبب تدخل 
عنيف على جيمس جاسنت بعد 
أن راج���ع احل��ك��م املخالفة في 

شاشة في جانب امللعب.
وأدرك ليستر ال��ت��ع��ادل في 

الدقيقة 84 بعد أن وجد فاردي 
مساحة عند ال��زاوي��ة البعيدة 
ليحول متريرة دمي��اراي جراي 
العرضية املنخفضة في الشباك 

محرزا هدفه 22 هذا املوسم.
وان��ت��ظ��ر ف���اردي ق���رار حكم 
الفيديو املساعد لتأكيد الهدف 
بعد أن كانت هناك شكوك حول 
وجود تسلل وبدا ليستر األقرب 
لتسجيل هدف الفوز في الدقائق 
األخيرة وحتقيق أول انتصار 

على ملعب أرسنال منذ 1973.
ل��ك��ن ت��ع��ني ع��ل��ي��ه االك��ت��ف��اء 
بنقطة واحدة، وسيتنفس مدربه 
ب��ري��ن��دان رودج����رز ال��ص��ع��داء 
رغ��م أن تشيلسي جت���اوزه في 
الترتيب. ويتقدم ليستر، الذي 
ف��از في مباراتني فقط من آخر 
10 ف��ي ال���دوري، ب��أرب��ع نقاط 
على مانشستر يونايتد صاحب 
املركز اخلامس ال��ذي تتبقى له 

مباراة.
وكان ميكن ألرسنال تقليص 
الفارق مع ليستر إلى ست نقاط 
إذا حافظ على تفوقه لكنه بقي 
متأخرا عن منافسه بتسع نقاط 

في املركز السابع مع تبقي أربع 
جوالت على نهاية املوسم.

وق���ال ميكل أرت��ي��ت��ا م��درب 
أرس��ن��ال ”كان من املفترض أن 
نتقدم بثاثة أو أربعة أهداف في 

الشوط األول.
”فقدنا نقطتني، فقدنا إيدي 
أي��ض��ا وس��ن��رى اآلن ك��م ع��دد 
املباريات التي سيغيب عنها. 
لكننا سنذهب إلى توتنهام )يوم 
األحد( ونحاول الفوز واحلصول 

على النقاط الثاث“.
وبدأ ليستر املباراة بقوة لكنه 
تلقى صدمة عندما أرسل بوكايو 
ساكا متريرة عرضية متقنة أمام 

املرمى ليسجل منها أوبامياجن.
واستمرت خطورة أرسنال 
لفترة وتصدى شمايكل لعدة 
فرص خطيرة ليحرم ألكسندر 
الكازيت وهيكتور بيرين وساكا 
م��ن التسجيل ف��ي ظ��ل تراجع 

ليستر.
وتراجعت خطورة أرسنال 
ف��ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي وأض���اع 
فاردي فرصة كان من املفترض 

أن يسجل منها.

فرحة العبي تشيلسي

احملكمة الرياضية ترفض قضية سانتوس 
ضد برشلونة بشأن انتقال نيمار

قال برشلونة عماق دوري الدرجة األولى 
االس��ب��ان��ي لكرة ال��ق��دم ف��ي بيان إن محكمة 
التحكيم الرياضية رفضت قضية رفعها 
ن����ادي س��ان��ت��وس ال��ب��رازي��ل��ي ضد 
برشلونة فيما يتعلق بالتعاقد مع 

نيمار في 2013.
وت��ق��دم س��ان��ت��وس بشكوى 
إل��ى االحت���اد ال��دول��ي )الفيفا( 
في 2015 يطلب فيها تعويضا 
بقيمة 69.21 مليون دوالر بعد 
أن دف��ع برشلونة أم���واال لوالد 
نيمار وش��رك��ة متلكها العائلة 
قبل التعاقد مع املهاجم البرازيلي 
مقابل قيمة مبدئية 57 مليون 

يورو.
وق�����ال ب��رش��ل��ون��ة ”وجدت 
احمل��ك��م��ة ال��ري��اض��ي��ة أن العقد 
املبرم بني سانتوس ونيمار انتهى 
بالتراضي وأن برشلونة لم ينتهك 
ل��وائ��ح االن��ت��ق��االت ح��ني دف��ع رسوما 

إضافية إلى والد الاعب وشركة )إن آند إن(.
”لم يرتكب برشلونة مخالفة تندرج حتت 
بند االحتيال حني وق��ع اتفاقا قبل االنتقال 
مع نيمار أو حني وقع اتفاق االنتقال ذاته مع 

سانتوس“.
وأضاف البيان أن احملكمة الرياضية أمرت 
سانتوس بدفع أتعاب قانونية لبرشلونة 
بقيمة 20 أل��ف فرنك سويسري )21.253 

دوالر(.
وق���ال س��ان��ت��وس ف��ي ب��ي��ان إن���ه ”يأسف 
لهذا القرار لكنه يحترمه“ مضيفا أن النادي 

”تعرض لضرر بالغ بسبب هذا االنتقال“.
وش��اب انتقال نيمار من ن��ادي صباه إلى 
برشلونة العديد من املشاكل القانونية وفتحت 
احملكمة العليا في إسبانيا حتقيقا في مزاعم 
احتيال وفساد مع الاعب الذي نفى ارتكاب أي 

أخطاء بشأن قيمة صفقة االنتقال.
كما أدت التحقيقات إلى استقالة ساندرو 
روسيل رئيس برشلونة ال��ذي أش��رف وقتها 

على ابرام الصفقة من منصبه في 2014.

سيلتا فيغو يعرقل مسيرة أتلتيكو مدريد بالليغا
فرض فريق سيلتا فيغو التعادل )1-1( 
على ضيفه أتلتيكو مدريد، في املرحلة 35 

من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وف��ي امل��ب��اراة األول����ى، ب���ادر أتلتيكو 
بالتسجيل بعد مضي دقيقة واح��دة من 
البداية بواسطة ألفارو موراتا ولكن سيلتا 
فيغو أدرك التعادل بعد 4 دقائق من بداية 

الشوط الثاني عن طريق فران بيلتران.
وحصد أتلتيكو م��دري��د نقطة واح��دة 
رفعت رص��ي��ده إل��ى 63 نقطة ف��ي املركز 
الثالث لكن بفارق 3 نقاط فقط عن إشبيلية 
صاحب املركز الرابع، والذي يلتقي بعد غد 

اخلميس مع مضيفه أتلتيك بيلباو.
كما حصد سيلتا فيغو نقطة رفعت 

رصيده إلى 36 نقطة في املركز 15.
وسجل املهاجم ال��واع��د ل��ي ك��اجن-إن 
هدفا في الدقيقة 89 ليمنح فالنسيا الفوز 
2-1 على ضيفه ري���ال بلد ال��ول��ي��د في 
دوري الدرجة األولى االسباني لكرة القدم 
يوم الثاثاء ليحقق امل��درب املؤقت فورو 
أول انتصار منذ توليه املسؤولية الشهر 

املاضي.
وي��ق��دم فالنسيا ع��روض��ا سيئة منذ 
استئناف املوسم بعد توقف طويل بسبب 

جائحة كورونا وبدا أن هذا األداء سيستمر 
بعد أن هز فيكتور جارسيا العب ريال بلد 
الوليد الشباك في بداية الشوط الثاني 
ليلغي هدف التقدم لفالنسيا الذي سجله 

ماكسي جوميز.
لكن الاعب الكوري اجلنوبي الشاب لي 
)19 عاما( منح فالنسيا أول انتصار في 
خمس مباريات بتسديدة رائعة قبل دقيقة 

من نهاية الوقت األصلي بعد أن توغل من 
جهة اليمني وسدد كرة منخفضة من خارج 

املنطقة.
ومنح هذا االنتصار األمل لفالنسيا في 
اللعب في مسابقة أوروبية املوسم املقبل 
حيث يحتل املركز الثامن برصيد 50 نقطة 
متأخرا بنقطة واحدة عن ريال سوسيداد 

السابع الذي يشغل آخر املراكز األوروبية.

فرحة العبي أتلتيكو مدريد


