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رياضة

برشلونة يحسم مواجهة القمّة بثنائية في شباك إشبيلية كلوب :صالح لن يذهب إلى أي مكان

فرحة ميسي بهدف برشلونة الثاني

حقق برشلونة ف���وزا ً ثميناً السبت
على حساب مضيفه إشبيلية 2-صفر
في قمّة مواجهات اجلولة  25من الدوري
اإلسباني لكرة القدم.
وس��ج��ل ك���ل م���ن ال��ف��رن��س��ي عثمان
دميبيلي ( )29والساحر األرجنتيني
ليونيل ميسي ( )86هدفي البلوغرانا.
وك��ان��ت امل��ب��اراة مهمة ج���دًا للنادي
الكاتالوني أمام نظيره األندلسي فتمكن
من حصد النقاط الثالث ليرفع رصيده
إلى  53في املركز الثاني متخلفًا بنقطتني
عن أتلتيكو مدريد املتصدر ال��ذي يحل
على فياريال األحد وميلك مباراة مؤجلة،
وب��ف��ارق نقطة ع��ن ري���ال م��دري��د ال��ذي
يستضيف ري��ال سوسييداد ف��ي ختام
املرحلة االثنني فيما جتمد رصيد إشبيلية

عند  48نقطة في املركز الرابع.
ومنح هذا الفوز معنويات هائلة لفريق
امل��درب الهولندي رون��ال��د كومان الذي
سيلتقي خصمه مجددًا األربعاء املقبل
في مسابقة الكأس احمللية بعدما وضع
النادي األندلسي قدمًا في النهائي بفوزه
على برشلونة 2-صفر في ذهاب الدور
نصف النهائي.
وهيمن برشلونة على الشوط األول
حيث هدد أوالً عبر دميبيلي ال��ذي سدد
كرة بيسراه من خارج املنطقة تصدى لها
احلارس املغربي ياسني بونو (.)22
وجاء التهديد تاليًا عبر ميسي بعد أن
سدد كرة بعيدة املدى تصدى لها احلارس
في أعلى منتصف املرمى (.)24
وجنح النادي الكاتالوني في افتتاح

التسجيل بعدما مرر ميسي كرة في العمق
نحو دميبيلي بني املدافعني تابعها جميلة
زاحفة بيسراه على يسار بونو (.)29
وأنهى أصحاب األرض الشوط األول
من دون أي تسديدة أكانت بني اخلشبات
الثالث أم ال.
وانتظر فريق املدرب خولن لوبيتيغي
حتى الدقيقة  51ليسدد أول م��رة عبر
خيسوس نافاس إال أن احلارس األملاني
م���ارك-ان���دري���ه ت��ي��ر شتيغن تصدى
للمحاولة في أسفل الزاوية اليسرى.
وأتيحت فرصتان محققتان لبرشلونة
في غضون دقيقتني حيث ناب القائم عن
بونو إلبعاد تسديدة األميركي سيرجينيو
ديست ( ،)59قبل أن ينطلق دميبيلي على
ال��رواق األيسر ومي��رر كرة خالصة إلى

ميسي اآلتي من اخللف اال أن كرة األخير
علت العارضة (.)60
وهدد املغربي يوسف النصيري الذي
دخل بديالً مع مطلع الشوط الثاني مرمى
الضيوف عندما وصلته ال��ك��رة داخ��ل
املنطقة فالتف ح��ول نفسه وس��دد كرة
باغتة في أسفل الزاوية اليسرى ،إال أن
الهدف ألغي بسبب ملسة يد على الدولي
املغربي (.)80
وحسم ميسي النتيجة عندما وصلته
الكرة على مشارف املنطقة من البديل
اياليكس موريبا ،فتوغل مراوغً ا الدفاع
وح��اول إسقاط الكرة فوق بونو إال أنها
اص��ط��دم��ت ب��ص��در األخ��ي��ر ل��ت��ع��ود إل��ى
األرجنتيني الذي أسكنها الشباك (.)85
فالنسيا يسقط بثالثية
وح��ق��ق خيتافي ف���وزا كبيرا ومهما
بثالثة أهداف دون رد على حساب ضيفه
فالنسيا.
وع��ل��ى ملعب كوليسيوم ألفونسو
ب��ي��ري��ز ،ب���دأ مسلسل أه����داف الفريق
امل��دري��دي منذ الدقيقة ( )39عن طريق
الع���ب ال��وس��ط األوروج���وائ���ي م���اورو
أرامباري.
ومع بداية الشوط الثاني ،وحتديدا
بعد  6دقائق من البداية ،ازدادت متاعب
ال��ض��ي��وف بعد ط��رد الفرنسي مختار
دياخابي ببطاقة حمراء مباشرة.
ل��م ت��ك��د مت��ر  4دق��ائ��ق ح��ت��ى أض��اف
خيتافي الهدف الثاني بفضل خاميي ماتا،
وفي الدقيقة ( )87سجل العب الوسط
الشاب كارليس ألينيا الهدف الثالث.
ومتكن خيتافي م��ن إي��ق��اف مسلسل
نزيف النقاط ،الذي استمر على مدار الـ6
مباريات األخيرة ( 5هزائم وتعادل)،
ورف��ع رصيده إل��ى  27نقطة في املركز
الـ 13مؤقتا.
بينما س��ق��ط «اخل��ف��اف��ي��ش» ف��ي فخ
اخلسارة الـ 10هذا املوسم ،الثانية خالل
آخر  5مباريات ،ليتجمد رصيد الفريق
عند  27نقطة في املركز الـ.14

مانشستر سيتي يتخطى وست هام
ويتابع سلسلة انتصاراته في «البرمييرليغ»

فرحة العبي مانشستر سيتي

تخطى مانشستر سيتي ضيفه وست
هام يونايتد  1-2السبت ضمن املرحلة
 26من الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وسجل لسيتي البرتغالي روبن دياز
 ،30وجون ستونز  ،68فيما وقع على
هدف وست هام الوحيد ميشيل أنطونيو
.43
وع��زز فريق امل��درب بيب غ��واردي��وال
صدارته للترتيب بوصوله إلى النقطة
 ،62بينما جتمد رصيد وست هام عند
النقطة  45في املركز الرابع.
وأك��م��ل فريق سيتي سلسلة م��ن 20
انتصارا ً في جميع املسابقات.
وف��ي حديث األرق���ام ،ه��ذا أول هدف
ل��دي��از م��ع مانشستر سيتي ف��ي جميع
املسابقات (امل��ب��اراة رق��م  ،)32كما أنه
سجل م��ن أول تسديدة ل��ه ف��ي ال��دوري
اإلنكليزي املمتاز.
حقق مانشستر سيتي ف��وزه الرابع
عشر تواليا ً في الدوري اإلنكليزي.
سيتي الذي لم يخسر منذ  27مباراة
في مختلف املسابقات أي أق��ل مبباراة

من مشواره في  2017مع مدربه احلالي
غوارديوال ،وسع الفارق إلى  13عن كل
من مانشستر يونايتد وليستر سيتي
ال��ل��ذي��ن ي��خ��وض��ان م��ب��ارات�ين غ��اي��ة في
الصعوبة مع تشيلسي وأرسنال توالياً
األحد .وتعود آخر خسارة لفريق املدرب
اإلسباني بيب غ��واردي��وال في ال��دوري
إلى  21تشرين الثاني/نوفمبر املاضي،
عندما سقط امام توتنهام  2-0ليتراجع
حينها إل��ى املركز احل��ادي عشر قبل أن
يستعيد توازنه تدريجياً ويهيمن على
البرمييرليغ الذي أحرز لقبه في 2018
و .2019م��ن جهتهُ ،م��ن��ي وس��ت هام
بخسارته الثانية فقط في آخر  12مباراة،
وخاض العبو املدرب االسكتلندي ديفيد
مويز املواجهة بعد ف��وز على توتنهام
 1-2بهدفي ميكايل أنتونيو وجيسي
لينغارد.
ع��ل��ى ملعب االحت����اد ،ع���اد املهاجم
األرجنتيني سيرخيو أغويرو من إصابة
وم��رض أب��ع��داه أرب��ع��ة أشهر ليخوض
فقط مباراته احلادية عشرة هذا املوسم.

ش���ارك للمرة األول���ى م��ع زميله العب
الوسط البلجيكي دي بروين في تشكيلة
واحدة منذ فبراير .2020
بعد نصف ساعة دون فرص حقيقية،
وبتمريرة فائقة الروعة من دي بروين
بقدمه اليسرى من مسافة بعيدة هبطت
على رأس قلب الدفاع البرتغالي دياز،
افتتح سيتي التسجيل من حدود املنطقة
الصغرى في الشباك (.)30
وق���دم دي ب��روي��ن ال���ذي غ��اب لفترة
بسبب االصابة ،متريرته احلاسمة الـ11
ه��ذا املوسم بالتساوي مع ه��اري كاين
مهاجم توتنهام.
حصل الفريق اللندني على فرصة
املعادلة ارت��دت من القائم عبر أنتونيو
( ،)39لكنه ع��وض مبرتدة على اجلهة
اليمنى لعبها التشيكي فالدميير كوفال،
ارت��دت من جيسي لينغارد إلى أنتونيو
سجّ لها م��ن م��س��اف��ة ق��ري��ب��ة ف��ي مرمى
البرازيلي إيدرسون (.)43
وه��ذه امل��رة األول��ى تهتز شباك فريق
غ��واردي��وال ف��ي ملعب االحت���اد منذ 15

كانون األول/ديسمبر املاضي ضد وست
بروميتش ألبيون ( 629دقيقة).
واصبح أنتونيو أول العب في وست
هام منذ إيان دوي موسم 1996-1995
ي��ه��ز ش��ب��اك سيتي ذه��اب��اً واي���اب���اً في
الدوري.
استعاد «سيتيزنز» التقدم عبر مدافع
آخر هو جون ستونز بتسديدة أرضية
من داخ��ل املنطقة في ال��زاوي��ة البعيدة
بعد عرضية من اجلزائري رياض محرز
( ،)68ف��ي شباك احل���ارس اإليرلندي
داري����ن ران���دول���ف ال���ذي ل��ع��ب ب���دال من
البولندي لوكاش فابيانسكي املصاب
بيده اجلمعة.
وه��ذا الهدف الرابع لستونز في عام
 2021ف��ي مختلف املسابقات ليكون
األفضل بني مدافعي األندية اإلنكليزية.
وجن��ح العبو غ��واردي��وال في إيصال
السفينة إلى بر األم��ان نحو لقب مرجح
ف��ي ال����دوري ،ليحقق اإلس��ب��ان��ي ف��وزه
الـ 200مع سيتي في  273مباراة ،وهو
أفضل مسار على مدى تلك الفترة ملدرب
في مستوى النخبة اإلنكليزي.
أستون فيال يتخطى ليدز
وتخطى أستون فيال غياب جنمه جاك
غريليش ليفوز على مضيفه ليدز يونايتد
بهدف وحيد ليعزز من آماله في املنافسة
على أحد املراكز املؤهلة إلى املسابقات
األوروبية.
وميلك فيال الثامن  39نقطة متخلفا
بفارق  6نقاط عن وست هام الرابع علماً
بأن األول ميلك مباراتني مؤجلتني ايضا.
وسجل املهاجم الهولندي انور الغازي
هدف املباراة الوحيد في الدقيقة اخلامسة
إثر متريرة من أولي واتكينز.
وف���ي إط���ار امل��رح��ل��ة ذات��ه��ا ،انتهت
م��واج��ه��ة نيوكاسل يونايتد وضيفه
وولفرهامبتون على وقع التعادل بهدف
ل��ك��ل منهما واف��ت��ت��ح ج��م��ال السيليس
التسجيل لنيوكاسل ف��ي الدقيقة 52
قبل أن يتعادل روب�ين نيفيز للضيوف
في الدقيقة  .73وفاز ويست بروميتش
أل��ب��ي��ون ع��ل��ى ضيفه ب��راي��ت��ون بهدف
دون مقابل ،هدف املباراة الوحيدة جاء
مبكرا وحمل توقيع كايل بارتلي وبقيت
النتيجة على حالها حتى نهاية اللقاء،
ال��ذي رفع من خالله ويست بروميتش
رصيده إلى سبع عشرة نقطة.

يوفنتوس يسقط في فخ التعادل أمام مستضيفه فيرونا في «الكالتشيو»
انتهت مواجهة هيالس فيرونا وضيفه يوفنتوس حامل
اللقب على وقع التعادل بهدف لكل منهما في إطار املرحلة
الرابعة والعشرين من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وأقيمت املباراة على ملعب م��ارك أنتونيو بينتجودي
معقل فيرونا وانتهى شوطها األول بالتعادل بدون أهداف،
ومع بداية الشوط الثاني وحتديدا ً في الدقيقة  49متكن
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تسجيل هدف
السبق لليوفي معززا ً صدارته لترتيب الهدافني بعد أن رفع
رصيده إلى  19هدفاً بفارق هدفني أم��ام روميلو لوكاكو
مهاجم إنتر .وفي الدقيقة  78أح��رز أنتونني ب��اراك هدفاً
مباغتاً لفيرونا فأدرك التعادل مع فريق السيدة العجوز،
محبطاً آم��ال��ه ف��ي االق��ت��راب خطوة إضافية م��ن ص��دارة
الترتيب .ورفع يوفنتوس رصيده إلى  46نقطة في املركز
الثالث على الئحة الترتيب بعد أن تعادل للمرة السابعة في
مسيرته هذا املوسم مقابل  13انتصارا ً وثالث هزائم.

من جانبه أضاف هيالس فيرونا نقطة إلى رصيده الذي
أصبح  35نقطة في املركز التاسع.
ويعاني فريق املدرب اندريا بيرلو من غيابات عدة بسبب
االصابات أبرزها لثنائي قلب الدفاع ليوناردو بونوتشي
وجورجيو كييليني ،والظهير-اجلناح اإلك��وادوري خوان
ك���وادرادو ،املهاجمني األرجنتيني باولو ديباال وألفارو
موراتا ،إال أن اإلسباني غاب بداعي املرض.
وكان يوفنتوس عاد إلى سكة االنتصارات في املرحلة
السابقة من بوابة كروتوني (3-صفر) بعد أن سقط بهدف
نظيف امام نابولي الذي أحلق به الهزمية الثالثة هذا املوسم.
ومير يوفنتوس بفترة مضطربة بعد أن مني األسبوع
املاضي بهزمية  2-1امام مضيفه بورتو البرتغالي في ذهاب
الدور ثمن النهائي من دوري ابطال أوروبا.
إال أنه بلغ نهائي كأس ايطاليا حيث سيواجه أتاالنتا
في أيار/مايو املقبل .وهدد يوفنتوس باكرا ً عبر تسديدة

للويلزي آرون رامسي أبعدها احلارس إلى ركنية (.)2
وك��اد أن يتقدم أصحاب األرض في النتيجة ل��وال ناب
القائم عن احل��ارس البولندي فويتشخ تشيشني لرأسية
القائد دافيدي فاراوني (.)8
وه��دد الضيوف عبر فيديريكو كييزا ال��دي توغل الى
املنطقة وس���دد ك��رة ق��وي��ة ت��ص��دى لها احل���ارس ماركو
سيلفستري ( .)14ومنح رونالدو فريقه التقدم مع انطالق
الشوط الثاني عندما وصلت الكرة إلى كييزا داخل املنطقة
ومنه ال��ى رون��ال��دو اآلت��ي من اخللف غير املراقب تابعها
سهلة في الشباك ( .)49وحاول العب ريال مدريد االسباني
ومانشستر يونايتد اإلنكليزي السابق مضاعفة النتيجة
بتسديدة من خارج املنطقة استقرت سهلة بني يدي احلارس
( .)67وعادل أصحاب األرض النتيجة برأسية رائعة ارتقى
لها ب��اراك بعد عرضية متقنة من البديل الصربي داركو
الزوفيتش (.)77

يورجن كلوب ومحمد صالح

أكد األملاني يورجن كلوب ،مدرب ليفربول،
أن املصري محمد صالح جنم الريدز لن يذهب
إلى أي مكان.
وك��ان��ت العديد م��ن التقارير ربطت صالح
باالنتقال إلى ري��ال مدريد وبرشلونة وبايرن
ميونخ.
وقال كلوب ،في تصريحات أبرزتها صحيفة
«ميرور» البريطانية« :إن عدم بيع صالح مهم
جدًا ،سواء بالنسبة للفريق أو كي يظل مو معنا

هنا».
وأض��اف« :ال يجب علي م��دح العبي فريقي
في أحيان كثيرة ،لكنني أحب القيام بهذا األمر
دائمًا» .وتابع امل��درب األملاني« :لكن في حالة
صالح ،فإن أرقامه تتحدث عن نفسها فقط .إنه
ليس مجرد هداف .لقد تطور كثيرًا على مستوى
ذك��اء كرة القدم ،وهو العب مهم ج�دًا بالنسبة
لنا» .وواصل كلوب« :آمل أن يكون صالح على
هذا املستوى لفترة طويلة جدا».

بايرن ميونيخ يكتسح كولن ويستعيد
نغمة االنتصارات في «البوندسليغا»

فرحة روبرت ليفاندوفسكي

استعاد بايرن ميونيخ نغمة االنتصارات في
ال��دوري األملاني لكرة القدم إثر ف��وزه الساحق
على ضيفه ك��ول��ن  1-5ف��ي امل��رح��ل��ة الثالثة
والعشرين السبت ف��ي ال��ي��وم ال��ذي يصادف
احتفاله بذكرى مرور  121عاما على تأسيسه.
وكان الفريق البافاري تعادل على ملعبه مع
أرمينيا بيليفيلد  ،3-3ثم سقط امام آينتراخت
ف��ران��ك��ف��ورت  2-1ف��ي اجل��ول��ت�ين املاضيتني،
فتقلص الفارق مع منافسه اليبزيغ.
وأح��رز بايرن ال��ذي تأسس في  27فبراير
ع��ام  1900لقب ال��دوري احمللي  30م��رة (رقم
قياسي) وك��أس أملانيا  20م��رة (رق��م قياسي
ايضا ً) باإلضافة الى ستة القاب في دوري ابطال
اوروبا.

مولر وغنابري يتعافيان
وت��ع��اف��ى مهاجم ب��اي��رن ميونيخ توماس
مولر من اصابته بفيروس كورونا وبدأ املباراة
على مقاعد الالعبني االحتياطيني ،شأنه في
ذلك شأن سيرج غنابري الذي شفي من إصابة
بتمزق عضلي .وكان كولن حقق نتائج مميزة
ضد الفرق الكبيرة ه��ذا املوسم حيث ف��از على
بوروسيا دورمتوند وبوروسيا مونشنغالدباخ
خارج ملعبه ،وتعادل مع اليبزيغ على أرضه.
تشوبو موتينغ يعرف طريق الشباك.
جنح بايرن ميونيخ في افتتاح التسجيل
بواسطة مهاجمه الكاميروني اري��ك ماكسيم
تشوبو موتينغ إثر متريرة عرضية من ليون
غوريتسكا ( .)18والهدف هو االول للمهاجم
الكاميروني ف��ي صفوف ب��اي��رن ميونيخ في
الدوري منذ انتقاله اليه مطلع املوسم احلالي بعد
نهاية عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي.
وب��ات تشوبو موتينغ ثالث الع��ب افريقي
يسجل هدفاً لبايرن ميونيخ بعد الغاني سامي
ك��وف��ور ( 7أه���داف) واملغربي مهدي بنعطية
هدفني.
ثم أض��اف الفريق البافاري الهدف الثاني
بعد لعبة مشتركة رائعة بني الهداف البولندي
روب��رت ليفاندوفسكي ال��ذي مرر كرة بالكعب
باجتاه غوريتسكا ثم راوغ األخير مدافعاً من
خالل مترير الكرة بني ساقيه قبل أن يعيدها إلى
البولندي الذي تابعها داخل الشباك في الدقيقة
.34
وفي مطلع الشوط الثاني استغل كولن سوء
تفاهم ب�ين قلبي دف��اع ب��اي��رن ج��ي��روم بواتنغ
والنمساوي دافيد االبا ليخطف التونسي الياس
السخيري الكرة ويسددها من ف��وق احل��ارس
مانويل نوير في الدقيقة .49

وش��ارك مولر منتصف الشوط الثاني وبعد
مرور  32ثانية فقط من نزوله ،مرر كرة حاسمة
باجتاه ليفاندوفسكي ليسددها األخير داخل
الشباك ليعزز تقدم فريقه في الدقيقة .65
والهدف هو الثامن والعشرون لليفاندوفسكي
في  23مباراة في بوندسليغا.
ويسعى ليفاندوفسكي إلى معادلة أو كسر
الرقم القياسي ألفضل هداف في موسم واحد في
ال��دوري االملاني واملسجل باسم العب آخر من
بايرن ميونيخ هو األسطورة غيرد مولر الذي
سجل  40هدفا موسم .72-1971
ومرة جديدة كاد كولن يقلص الفارق عندما
انتزع دومينيك دريكسلر الكرة من نوير خارج
منطقة واملرمى مشرع امامه لكنه سدد في القائم
(.)75
وسجل غنابري الذي شارك احتياطيا ً منتصف
الشوط الثاني الهدف الرابع إثر متريرة الفرنسي
لوكا هرنانديز ( ،)83قبل أن يضيف الالعب ذاته
اخلامس بكرة رأسية في الدقيقة .86

دورمتوند يتابع صحوته
وت��اب��ع ب��وروس��ي��ا دورمت��ون��د صحوته في
اآلون��ة االخيرة وتغلب على أرمينيا بيليفيلد
بثالثية نظيفة جاءت جميعها في الشوط الثاني
وتناوب على تسجيلها محمود دح��ود األملاني
اجلنسية والسوري األص��ل ( )48واإلنكليزي
جايدون سانشو ( 58من ركلة جزاء) والبرازيلي
رينييه في الدقيقة .81
وعزز فولفسبورغ مركزه الثالث بالفوز على
هرتا برلني بهدفني سجلهما لوكاس كليونتر
( 38خطا في م��رم��اه) وماكسانس الك��روا في
الدقيقة .89

اليبزيغ يواصل مطاردة بايرن
ف��ي امل��ق��اب��ل ،ع��اد الي��ب��زي��غ م��ن بعيد فبعد
تخلفه بهدفني نظيفني أم��ام ضيفه بوروسيا
مونشينغالدباخ في نهاية الشوط االول بواسطة
السويدي يوناس هوفمان ( 6من ركلة جزاء)
والفرنسي ماركوس ت��ورام ( ،)19رد التحية
بافضل منها بتسجيله ثالثة اه��داف في الثاني
ت��ن��اوب على تسجيلها الفرنسي كريستوفر
نكونكو ( )57والدمناركي يوسف بولسن ()66
وال��ن��روج��ي الكسندر سويرلوث ف��ي الدقيقة
الثالثة من الوقت بدل الضائع.
ورف��ع اليبزيغ رصيده إلى  50نقطة بفارق
نقطتني خلف بايرن بعد أن حقق فوزه اخلامس
عشر مقابل خمسة تعادالت وثالث هزائم.

