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التعادل يحكم قمة األهلي والهالل في الدوري السعودي
حسمت نتيجة التعادل السلبي القمة
الكبيرة التي جمعت األهلي وضيفه الهالل،
أول من أمس ،على ملعب اجلوهرة املشعة
بجدة ،ضمن منافسات املرحلة الثالثة
عشر م��ن دوري ك��أس األم��ي��ر محمد بن
سلمان (دوري احملترفني السعودي).
ورفع أهلي جدة رصيده إلى  23نقطة
في املركز الثالث ،كما رفع الهالل رصيده
إل��ى  26نقطة وظ��ل في ال��ص��دارة بفارق
نقطة عن الشباب الوصيف ،محققا التعادل
الرابع تواليا.
ج��اءت البداية قوية من قبل أهلي جدة،
وضغط هجوميا بحثا عن هدف أول ،قبل أن
يتحصل على ركلة ج��زاء بعد ع��ودة احلكم
ماجد الشمراني لتقنية الفيديو املساعد
( ،)VARنظير ملسة يد على جحفلي داخل
منطقة اجلزاء ،بالدقيقة الثامنة.
ولكن عمر السومة س��دد ركلة اجل��زاء
بيمناه ،وتصدى لها احل��ارس عبد الله
املعيوف ،العائد من اإلصابة وسط حتية
من زمالئه بالزعيم ،لتضيع فرصة ذهبية
لتسجيل هدف أول لكتيبة ميلويفيتش.
وكاد ميتريتا يسجل هدفا رائعا بعدما
م��ر مب��ه��ارة بسرعته م��ن قبل منتصف
امليدان ،ولكن تسديدته لم يجد املعيوف
صعوبة في اإلمساك بها بالدقيقة (،)11
ثم تبادل الفريقان اخلطورة ،ولكنها انتهت
عند الدفاع واحلارسني.
وطالب بافيتمبي جوميز باحلصول
على ركلة جزاء في الدقيقة ( ،)21بعدما
تلقى مت��ري��رة م��ن جيوفينكو ليمر من
احلارس ويتعرض الحتكاك ،قبل أن يعود
احلكم لتقنية الفيديو للتأكد من اللعبة،
وأك��د القرار بوجود جوميز في وضعية
التسلل.
وفي الدقيقة ( ،)29أبدع محمد الربيعي
حارس األهلي في التصدي لتسديدة على
الطائر من جوميز ،بعد متريرة رائعة من
سلمان الفرج ،قبل أن تعود مجددا جلوميز

حارس الهالل عبد الله املعيوف تصدى لركلة جزاء من عمر السومة

ليسددها برعونة بعيدا عن املرمى.
وت��واص��ل��ت ه��ج��م��ات ال���ه�ل�ال ،ولكن
الدفاع وحارس األهلي تصدوا لها ببسالة
وحافظوا على نظافة مرماهم ،قبل أن
يطلق السومة تسديدة يسارية جميلة من
على حدود منطقة اجلزاء ،ولكن احلارس
املعيوف أبعدها لضربة ركنية.

وبالدقيقة ( ،)41لعب السومة متريرة
داخ���ل منطقة اجل���زاء ليستلمها ميتريتا
ويسددها بيسراه قوية ولكن احلارس تألق
أبعدها لركنية ،كما واص��ل املعيوف «جنم
الشوط األول» تألقه الكبير ،وأبعد تسديدة
قوية من املقهوي ببراعة لركنية.
ورد الهالل بهجمة خطيرة وصلت إلى

البريك املتوغل داخل منطقة اجلزاء وسدد
بقوة ،ولكن املدافع محمد آل فتيل استبسل
ووق���ف أم��ام��ه��ا ،قبل أن تصل للحارس
األهالوي بالدقيقة ( ،)44وبعدها لم يتغير
احلال لينتهي الشوط األول (.)0-0
دخ��ل الفريقان بشكل هجومي كبير،
وباألخص الهالل الذي هدد مرمى األهلي

مرتني في أول  10دقائق عن طريق البريك،
ث��م أه��در أوس��و فرصة ذهبية ح�ين قطع
الكرة وانطلق بسرعته وانفرد باملعيوف
وسدد ولكن األخير أبعدها لركنية.
وتبعها ،ميتريتا بهجمة أخ��رى لعبها
للمدافع آل فتيل برأسية ضربت املدافع
وخ��رج��ت لضربة ركنية ،وس��ط أخطاء

برشلونة يرنو للعودة ملنصة التتويجات من بوابة أتلتيك بلباو
ستكون الفرصة متاحة للهولندي
رون��ال��د كومان أن يحرز أوّ ل ألقابه
ك���م���درب م���ع ب��رش��ل��ون��ة اإلس��ب��ان��ي
امل��ت��ع��ط��ش ،ع��ن��دم��ا ي��خ��وض نهائي
«السوبر اإلسباني» ضد أتلتيك بلباو
اليوم األح��د في إشبيلية ،فيما يحوم
الشك حول مشاركة جنمه األرجنتيني
ليونيل ميسي.
وفيما يحلق أتلتيكو م��دري��د في
ص����دارة ال�����دوري ،جن��ح برشلونة
بتصحيح بدايته السيئة ،فلم يخسر
ف��ي آخ��ر تسع م��ب��اري��ات ،وي��أم��ل في
إحراز لقبه األول منذ أبريل .2019
وعاد كومان إلى برشلونة ،الفريق
ال���ذي ت��أل��ق ف��ي صفوفه ك�لاع��ب بني
 1989و ،1995ليتولى مهمة املدرب
في أغسطس املاضي ،خلفا للمقال كيكي
سيتيني ،فتعهد بإعادته إلى القمة.
وسيكون اللقاء الثاني بني برشلونة
وبلباو في عشرة أيام ،بعد عودة األول
فائزا من إقليم الباسك  2-3بثنائية
لنجمه ميسي.
ويحوم الشك حول مشاركة ميسي،
أفضل العب في العالم ست م�رّات ،في
صفوف الفريق الكاتالوني ،بعد غيابه
عن مواجهة سوسييداد ،إلصابة حلقت
به ضد غرناطة (4-صفر) في الدوري
احمللي.
وك���ان ميسي ف��ي ع���داد التشكيلة
املتوجهة إل��ى إشبيلية وال��ت��ي غاب
عنها قلب الدفاع جيرار بيكيه والعب
الوسط الهجومي البرازيلي كوتينيو
لتعافيهما من اإلصابة.

جانب من تدريبات برشلونة

وهذه السنة الثانية تواليا التي تقام
فيها املسابقة مبشاركة أربعة أندية،
وكان من املقرر أن تقام في السعودية،
لكن القيمني عليها ق �رّروا إبقاءها هذا
املوسم في إسبانيا بسبب تداعيات
فيروس كورونا املستجد.
وبلغ برشلونة امل��ش��ارك بصفته
وص��ي��ف��ا ل���ل���دوري امل��وس��م امل��اض��ي،
النهائي بفوزه على ريال سوسييداد

برشلونة يتفق على املوعد
اجلديد لالنتخابات
ت��وص��ل كارليس توسكيتس ،رئ��ي��س اللجنة
املؤقتة إلدارة برشلونة ،إل��ى اتفاق بشأن موعد
جديد النتخابات النادي الكتالوني.
وكان برشلونة أعلن باألمس تأجيل االنتخابات
رسميًا ،عقب االجتماع مع احلكومة الكتالونية،
واكتشاف صعوبة تصويت كل األعضاء يوم 24
يناير اجلاري.
ووف � ًق��ا لصحيفة «س��ب��ورت» اإلسبانية ،فإن
توسكيتس توصل إل��ى موعد جديد لالنتخابات
خالل اجتماعه باألمس مع الثالثي املرشح للرئاسة:
«خوان البورتا وفيكتور فونت وتوني فريكسا».
وأشارت الصحيفة اإلسبانية إلى أن اجلميع اتفق
على إقامة االنتخابات يوم  7مارس املقبل.
متاحا لعقد
ً
وأوضحت أن يوم  28فبراير كان
االنتخابات ،لكن احلكومة الكتالونية قالت إن ذروة
وباء كورونا ستكون في هذا املوعد ،لذا مت التخلي
عن هذه الفكرة.
أيضا على أن يكون التصويت
واتفق اجلميع ً
بالبريد ،حيث سيرسل األعضاء أصواتهم بالبريد
العادي دون مشاكل ،لتجنب أزمة فرض قيود على
التنقل في إسبانيا.

 2-3بركالت الترجيح بعد تعادلهما
 1-1األرب���ع���اء ،فيما حقق بلباو،
أح��د طرفي امل��ب��اراة النهائية للكأس،
مفاجأة بتغلبه على ريال مدريد حامل
لقب ال��دوري بثنائية راوول غارسيا
اخلميس.
وك��ان��ت م��ب��اراة نصف النهائي قد
شهدت تألق حارس برشلونة االملاني
مارك-أندريه تير شتيغن ،بتصديه

ألوّ ل محاولتني لريال سوسييداد عبر
جون باوتيستا وميكل اويارسابال،
قبل ان يهدر البرازيلي وليان جوزيه دا
سيلفا الثالثة في القائم.

العني على مارسيلينو

وش��اه��د ميسي فريقه برشلونة،
حامل ال��رق��م القياسي بعدد األلقاب
( ،)13يتخطى سوسييداد وهو جالس

على املدرجات في قرطبة واضعا رباطا
على فخذه األيسر.
وبحال غيابه ،سينافس برشلونة
على أوّ ل لقب ه��ذا امل��وس��م دون «ال
بولغا».
وك��ان كومان ق��ال بعد التأهل إلى
النهائي «سننتظر بضعة أيام ملعرفة
ما إذا كان ليو قادرا على اللعب».
ولم تكن التجربة األخيرة لبرشلونة
في ك��أس السوبر مشجعة في مدينة
جدة السعودية ،إذ خسر أمام أتلتيكو
مدريد  3-2في نصف النهائي.
لكن بعد حقبة امل��درب�ين املقالني
إرنستو فالفيردي وسيتيني والبداية
السيئة هذا املوسم ،يتحينّ برشلونة
الفرصة النطالقة إيجابية أمام بلباو
مفاجأة نصف النهائي.
ويشرف على بلباو امل��درب اجلديد
مارسيلينو القادم في  3يناير اجلاري،
وس��اه��م بإيصال فريقه ال��ذي يحتل
امل��رك��ز الثاني عشر ف��ي ال���دوري إلى
املباراة النهائية.
وك��ان مارسيلينو واج��ه برشلونة
في نهائي الكأس املاضية عندما كان
مدربا لفالنسيا وجنح في إسقاطه -2
 1في  25مايو .2019
وبالنسبة حل��ارس برشلونة تير
شتيغن ،لهذه امل��ب��اراة طعم خ��اص،
إذ ارتكب ضد بلباو في نهائي كأس
ال��س��وب��ر  2015خطأ ف��ادح��ا ساهم
بخسارة فريقه مباراة الذهاب 4-صفر
(إيابا  ،)1-1يأمل في تعويضه األحد
على ملعب «ال كارتوخا» في األندلس.

رغم كورونا ..باريس مينح بوكيتينو عقد ًا تاريخي ًا
كشف تقرير صحفي فرنسي،
بعض كواليس تعاقد باريس سان
جيرمان م��ع امل���درب األرجنتيني،
ماوريسيو بوكيتينو.
ووصفت صحيفة «ليكيب» في
تقريرها عقد بوكيتينو بـ»الذهبي»،
حيث ب��ات أغلى م��درب ف��ي تاريخ
ال��ن��ادي ال��ب��اري��س��ي ،رغ���م األزم���ة
االق��ت��ص��ادي��ة الناجتة ع��ن جائحة
كورونا.
وأضافت الصحيفة أن بوكيتينو،
سيبدأ ب��رات��ب شهري قيمته 525
ألف يورو ،يصل إلى  940ألف يورو
بالضرائب.
واع��ت��ب��رت أن ال��رات��ب الشهري
ملدرب توتنهام السابق «مذهل» ،وال
يناسب املرحلة االقتصادية احلالية،
بل يقترب كثيرا من روات��ب جنوم
الفريق ،نيمار جونيور وكيليان
مبابي وكيلور نافاس.
وأش��ارت إلى أن الراتب الشهري
لبوكيتينو ،سيرتفع ف��ي املوسم
املقبل إل��ى  625أل��ف ي���ورو (7.5

مليون يورو سنويا ،تصل إلى 13.4
مليون يورو بعد إضافة الضرائب).
ولفتت إلى أنه في حال تفعيل بند
املوسم اإلضافي ،وبقاء بوكيتينو
مع بي إس جي إلى موسم (-2022
 ،)2023سيصل راتبه الشهري إلى
 670ألف يورو (أكثر من  8ماليني
يورو سنويا ،تصل إلى  14.5مليون
يورو بعد إضافة الضرائب).
وذكرت «ليكيب» أن هذا «الراتب
ال��ذه��ب��ي» ،يعد أفضل مم��ا تقاضاه
ب��وك��ي��ت��ي��ن��و ،ع��ن��دم��ا ك���ان م��درب��ا
لتوتنهام ،بل يتفوق على املدربني
السابقني لسان جيرمان مثل كارلو
أنشيلوتي ( 600ألف يورو شهريا)،
بينما أنهى امل��درب السابق توماس
توخيل مسيرته ،براتب شهري 625
ألف يورو.
أما ل��وران ب�لان ،فقد تقاضى في
ب��اري��س روات���ب ت��ت��راوح ب�ين 400
و 700أل���ف ي����ورو ،ب��ع��د إض��اف��ة
الضرائب ،مقابل  600أل��ف يورو
لإلسباني أوناي إميري.

دفاعية هاللية ولكن لم يستثمرها األهلي
بالشكل املطلوب وتألق احلارس املعيوف.
واستبدل الصربي فالدان ميلويفيتش
م��درب األهلي ،جنمه الروماني ميتريتا
وعوضه بسلمان املؤشر في الدقيقة (،)61
ثم حاول جيوفينكو مبهارة داخل منطقة
اجلزاء ،وسدد بقوة ولكن الربيعي تعامل
معها كما يجب.
وفي الدقيقة ( ،)64أج��رى لوشيسكو
مدرب الهالل ،تبديلني بدخول محمد كنو
وهتان باهبري ،وخ��روج سلمان الفرج
وسيباستيان جيوفينكو ،إلنعاش الكتيبة
الهاللية.
وشن الهالل أكثر من هجمة عبر هتان
ب��اه��ب��ري ول��وس��ي��ان��و فييتو م��ن خ�لال
التسديدات القوية ،ولكن مرت بسالم على
مرمى الربيعي ،ثم حاول األهلي هجوميا
عبر السومة واملؤشر ولكن الدفاع الهاللي
وخلفهم املعيوف كانوا في املوعد.
ق��ب��ل أن ي��ط��ل��ق م��ح��م��د ك��ن��و ت��س��دي��دة
صاروخية بيمناه تعملق وأبعدها الربيعي
في الدقيقة ( ،)78ثم زج م��درب األهلي،
بورقة هجومية مميزة بدخول عبد الرحمن
غريب وخروج صامويل أوسو الذي عانى
من إصابة بالدقيقة (.)79
ورد عليه مدرب الهالل ،بدخول ناصر
الدوسري وخ��روج عبد الله عطيف ،كما
أدخل لوشيسكو ورقته الهجومية الفارقة،
صالح الشهري بديال عن البيروفي كاريلو
بالدقيقة (.)84
وب��ع��د هجمات هاللية خ��ط��ي��رة ،كاد
ال��ب��ري��ك أن يسجل م��ن ت��س��دي��دة ماكرة
بيسراه ،ولكنها ارتطمت بالعارضة ومرت
بسالم على مرمى األهلي في الدقيقة (.)89
وط��ال��ب ال��ه�لال بركلة ج���زاء لصالح
الشهري بعد تدخل م��ن فيجسا ،ولكن
احلكم بعد عودته لتقنية الفيديو ،طالب
باستمرار اللعب ،قبل أن يطلق صافرته
معلنا نهاية املباراة بالتعادل السلبي.

اإلدعاء يوجه اتهامات رسمية
بسبب حريق فالمنغو
أوضح االدع��اء العام في البرازيل أنّه وجه رسمياً اتهامات إلى
 11شخصا ً الليلة املاضية فيما يتصل باحلريق الذي اندلع في نادي
فالمنغو احمللي لكرة القدم وقتل بسببه  10العبني ناشئني في .2019
اإلدعاء يوجه اتهامات رسمية بسبب حريق فالمنغوAFP
وقتل هؤالء األوالد الذين تراوحت أعمارهم ما بني  14و 16عاماً
في الثامن من فبراير  2019جراء احلريق الذي اندلع في أحد مراكز
تدريب النادي الواقع على مشارف ريو دي جانيرو.
وأصيب ثالثة العبني شبان أخرين بجروح خطيرة في احلريق
الذي يعتقد أنه اندلع بسبب عطل كهربائي في أحد أجهزة التكييف.
واندلع احلريق بينما كان الالعبون الشبان يتدربون مع النادي أو
يخضعون لتجارب أداء.

رئيس االحتاد اإلسباني يعتذر
للريال بسبب «اللقطة اجلدلية»
أوضح لويس روبياليس ،رئيس االحت��اد اإلسباني لكرة القدم،
حقيقة تعرض ريال مدريد لظلم حتكيمي ضد أتلتيك بيلباو في نصف
نهائي كأس السوبر اإلسباني.
وبتنظيم من  gsaksaوضمن م��ب��ادرات برنامج ج��ودة احلياة
 ،Qol_SPتقام بطولة السوبر اإلسباني هذا العام في إسبانيا من 13
إلى  17يناير ،برعاية كل من أرامكو السعودية ،وطيران السعودية،
وروح السعودية.
وكانت العديد من التقارير الصحفية زعمت أن ريال مدريد استحق
ركلة جزاء في الدقائق األخيرة من املباراة ،بعدما ملست الكرة يد أوناي
نونيز العب بيلباو.
وأش��ارت التقارير أن تقنية الفيديو تغاضت عن مراجعة اللعبة
التي تتضمن ملسة ي��د ،ورك��زت على واقعة أخ��رى شهدت سقوط
سيرجيو راموس مدافع امليرجني ،عقب صراع ثنائي مع العب آخر
من بيلباو.
ووفقًا لصحيفة «ماركا» اإلسبانية ،فإن روبياليس اعتذر عن
حدوث هذا األمر املثير للجدل ،بسبب خطأ من قناة «موفيستار» التي
فشلت في إظهار اللعبة الصحيحة التي تخضع للمراجعة من قبل
حكام تقنية الفيديو.

أستراليا املفتوحة 3 ..حاالت
كورونا ووضع  47العب ًا في احلجر

بوكيتينو

أعلن املنظمون لبطولة أستراليا املفتوحة للتنس ،أنه تقرر إخضاع
 47العبا حلجر صحي في فندق مبدينة ملبورن ملدة أسبوعني ،بعد
رصد  3إصابات بفيروس كورونا على رحلتني وصلوا على متنهما،
خلوض غمار أولى البطوالت األربع الكبرى لهذا العام.
دخل أكثر من  20العبا وصلوا من لوس أجنليس إلى ملبورن التي
تستضيف البطولة الشهر املقبل في حجر صحي صارم بأحد الفنادق،
بعد ثبوت إصابة أحد أفراد الطاقم وأحد املشاركني في البطولة من
غير الالعبني بفيروس كورونا املستجد.
وفي وقت الحق ،تأكد إصابة راكب آخر من غير الالعبني على منت
رحلة من أبوظبي ،ما دفع املنظمني إلى إدخ��ال  23العبا آخرين في
احلجر الصحي بالفندق.
وق��ال املنظمون ،ف��ي ب��ي��ان ،إن الثالثة ال��ذي��ن ثبتت إصابتهم
بالفيروس نقلوا إل��ى فندق صحي ،مشيرين إل��ى أن الالعبني لن
يتمكنوا من مغادرة غرفهم بالفندق ملدة  14يوما حلني التأكد طبيا من
سالمتهم .وأوضحوا أنهم لن يتمكنوا من ممارسة التدريب.
ويعني القرار عدم التكافؤ في جتهيز الالعبني للبطولة وهو ما
أشار إليه عدد من الالعبني الذين خضعوا للحجر الصحي.

