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هازارد يذكر بقدراته..
واإلشادات تنهال عليه

هازارد

بنزميا تألق واحرز ثنائية

ق��اد املهاجم الفرنسي ك��رمي بنزميا
فريقه ري��ال مدريد ،لتحقيق االنتصار
بنتيجة ( )1-4على ديبورتيفو أالفيس،
السبت ،في إط��ار منافسات اجلولة 20
من الليجا.
وسجل بنزميا هدفني في الدقائق (41
و ،)70كما سجل كاسيميرو في الدقيقة
( )15وهازارد في الدقيقة ( ،)1+45بينما
سجل خوسيلو هدف أالفيس الوحيد في
الدقيقة (.)59
وب��ه��ذا االن��ت��ص��ار رف��ع ري���ال مدريد
رصيده إلى  40نقطة في وصافة جدول
ت��رت��ي��ب ال��ل��ي��ج��ا ،بينما جت��م��د رصيد
ديبورتيفو أالف��ي��س عند  18نقطة في
املركز السابع عشر.

بدأ ديبورتيفو أالفيس املباراة بتهديد
مُبكر في الدقيقة ( ،)2حيث سدد خوسيلو
كرة قوية مرت أعلى مرمى تيبو كورتوا
حارس مرمى ريال مدريد.
وكاد مارتن أجيريجابيريا أن يُسجل
الهدف األول ألصحاب األرض ،حيث سدد
كرة على الطائر مرت أعلى مرمى كورتوا
في الدقيقة (.)12
وأرسل مودريتش كرة لبنزميا حيث
انفرد باحلارس باتشيكو ،وال��ذي تألق
في التصدي لتسديدته على مرتني وحول
الكرة إلى الركنية في الدقيقة (.)14
ونفذ توني كروس الضربة الركنية،
ووصلت الكرة لكاسيميرو ال��ذي سدد
رأسية قوية أسفل يسار باتشيكو ،في

الدقيقة ( ،)15ليمنح امليرجني التقدم.
وأه��در ميندي فرصة الهدف الثاني،
حيث تلقى ك��رة وانطلق وتوغل داخل
املنطقة ،وح��اول التمرير لبنزميا ،لكن
الكرة قطعها الدفاع في الدقيقة (.)20
وكاد هازارد أن يُضاعف النتيجة في
الدقيقة ( ،)28إذ استقبل متريرة من
فاسكيز داخل املنطقة ،وسدد كرة قوية
مرت بجانب القائم األمين لباتشيكو.
وجن��ح بنزميا ف��ي تسجيل الهدف
الثاني لريال مدريد في الدقيقة (،)41
حيث مرر له هازارد كرة داخل املنطقة،
ل��يُ��س��دد ب��ق��وة ع��ل��ى مي�ي�ن احل����ارس
باتشيكو.
وس��ج��ل ه���ازارد ال��ه��دف الثالث في

الدقيقة  ،46ال���ذي ان��ف��رد ب��احل��ارس
باتشيكو ،وس��دد على يساره ،لينتهي
ال��ش��وط األول بتقدم امللكي بثالثية
نظيفة .وأرسل لوكاس بيريز عرضية،
وص��ل��ت ل���رأس خوسيلو ال���ذي ارتقى
بشكل مميز وسدد كرة على ميني كورتوا،
وسجل الهدف األول في الدقيقة (.)60
وس��ج��ل بنزميا ال��ه��دف ال��راب��ع في
الدقيقة ( ،)70إذ تلقى متريرة سحرية
من مودريتش ،وانطلق وراوغ وسدد
صاروخية أقصى يسار حارس أالفيس.
وواص��ل الريال السيطرة على الكرة،
لكن بدون أي خطورة أخرى تُذكر ،بينما
ت��راج��ع الع��ب��و أالف��ي��س مت��ام��ا ،ليحصد
امليرجني  3نقاط ثمينة خارج أرضه.

يوفنتوس يتخطى بولونيا بثنائية في «الكالتشيو»

فرحة العبي يوفنتوس

حقق يوفنتوس فوزًا سهالً على حساب
ضيفه بولونيا ،بهدفني دون مقابل ،في
امل���ب���اراة ال��ت��ي جمعتهما مبلعب أليانز
ستاديوم ،في إطار منافسات اجلولة  19من
الدوري اإليطالي.
أح��رز آرث��ر ميلو الهدف األول لليوفي
بالدقيقة  ،15وضاعف ويستون ماكيني
النتيجة بهدف ثانٍ بالدقيقة .71
ورف��ع يوفنتوس رصيده إلى  36نقطة
باملركز الرابع ،بينما جتمد رصيد بولونيا
عند  20نقطة باملركز الـ .13

ب��دأت املباراة هادئة من الطرفني وسط
استحواذ يوفنتوس على الكرة لكن دون أي
خطورة على مرمى اخلصم.
وجنح آرثر في الدقيقة  15من تسجيل
الهدف األول في اللقاء ليوفنتوس ،بعدما
أطلق تسديدة أرضية من خ��ارج املنطقة،
ارتطمت بقدم مدافع بولونيا لتغير اجتاهها
وتسكن الشباك.
وف��ي فرصة م��زدوج��ة ليوفنتوس في
الدقيقة  ،27أنقذ سكوروبسكي ح��ارس
بولونيا مرماه من تسديدة رونالدو ،لترتد

منه ويتابعها بيرنارديسكي بتسديدة
أرضية من داخ��ل املنطقة يتألق احل��ارس
مجددًا ويبعدها عن مرماه .وأهدر كوادرادو
فرصة محققة للتسجيل بالدقيقة  ،31بعدما
انطلق ظهير يوفنتوس بالكرة من منتصف
امللعب وتوغل لداخل منطقة اجلزاء وسدد
تسديدة قوية بعيدة عن املرمى بغرابة
شديدة ،وسط غياب مدافعي بولونيا الذين
مهدوا له الطريق لداخل املنطقة .الفرصة
احلقيقية األولى لبولونيا جاءت بالدقيقة
 ،40بعدما ح��اول أورسوليني املراوغة

بالكرة داخل املنطقة ،ليمررها إلى سوريانو
خارج املنطقة ،ويطلق األخير تسديدة قوية
متر بجوار القائم األيسر للحارس تشيزني.
واص��ل احل���ارس سكوروبسكي تألقه
وأنقذ مرماه من هدف محقق ،بعدما استلم
كوادرادو الكرة وأطلق تسديدة قوية أبعدها
احل��ارس بقبضة يده ومتر من أمام املرمى
وكولوسيفسكي الذي لم يلحق بها.
ك���وادرادو ك��اد أن يسجل هدفًا باخلطأ
في مرماه مع انطالق الشوط الثاني ،بعد
عرضية م��ن الناحية اليمنى لبولونيا،
فشل ك��وادرادو في إبعادها ليضرب الكرة
برأسية في مرماه يتألق معها تشيزني
ويبعدها ببراعة إلى ركنية .وفي الدقيقة
 ،48مر موسى ب��ارو مهاجم بولونيا من
العبي يوفنتوس في اجلهة اليسرى ليتوغل
ويطلق تسديدة قوية ،متكن تشيزني من
اإلمساك بها .تشيزني استمر في تألقه ومنع
هدف محقق لبولونيا بالدقيقة  ،56بعدما
انطلق أورسوليني بالكرة وأطلق تسديدة
قوية م��ن داخ��ل املنطقة بقدمه اليسرى،
تألق تشيزني وأبعدها عن مرماه .وجنح
ويستون ماكيني في إضافة الهدف الثاني
ليوفنتوس بالدقيقة  ،71بعد ركلة ركنية
نفذت داخ��ل املنطقة ،ارت��ق��ى لها ماكيني
وسددها برأسية متقننة في الشباك .ماكيني
ك��اد أن يضيف ه��دف��ه الشخصي الثاني
سريعً ا ،وبعد دقيقتني ،مرر رونالدو كرة
عرضية لداخل املنطقة سددها ماكيني من
داخ��ل منطقة الستة ي��اردة بتسديدة تألق
فيها حارس بولونيا وأبعدها عن مرماه.
وب��ع��د مشاركته ب��دق��ائ��ق ك��ب��دي��ل ،كاد
أدريان رابيو متوسط ميدان يوفنتوس ،أن
يسجل هدفًا ثالثًا لليوفي بعدمامر بالكرة
وأطلق تسديدة قوية من على حدود املنطقة
أبعدها سكوروبسكي إلى ركنية بالدقيقة
.86

موناكو يقلب الطاولة على مارسيليا في الدوري الفرنسي
قلب موناكو تأخره بهدف نظيف في
ال��ش��وط األول إل��ى ف��وز ثمني  1 / 3على
مارسيليا في الشوط الثاني من مباراتهما
باملرحلة الـ 21من الدوري الفرنسي لكرة
القدم والتي شهدت أيضا فوز نيس على
مضيفه النس .0 / 1
ورف��ع موناكو رص��ي��ده إل��ى  36نقطة
في املركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف
ليون وجتمد رصيد مارسيليا عند  32نقطة
في املركز السادس بعدما مني بالهزمية
الثالثة على التوالي في املسابقة.
أنهى مارسيليا الشوط األول لصاحله
بهدف نظيف سجله نيمانيا رادوجنيش في
الدقيقة . 12
ورد موناكو في الشوط الثاني بثالثة

أهداف سجلها جوييرمو ماريبان وأوريلني
تشواميني وبيترو بيليري في الدقائق 48
و 75و.90
واستعاد نيس نغمة االنتصارات في
ال��دوري الفرنسي بفوز ثمني  0 / 1على
مضيفه النس.
ورفع نيس رصيده إلى  26نقطة ليتقدم
إل��ى امل��رك��ز الثالث عشر ب��ف��ارق األه��داف
املسجلة فقط خلف استاد بريست ،وجتمد
رص��ي��د الن���س ع��ن��د  31نقطة ف��ي امل��رك��ز
السابع.
وانتهى الشوط األول بالتعادل السلبي
ثم سجل يوسف عطال هدف املباراة الوحيد
في الدقيقة  49ليقود نيس إلى الفوز األول
له في آخر ست مباريات خاضها باملسابقة.

لقطة من مباراة موناكو ومارسيليا

ذكّر إيدين هازارد ريال مدريد بقدراته خالل
الفوز  1-4خارج الديار على أالفيس في دوري
ال��درج��ة األول��ى اإلسباني لكرة القدم السبت
وأبدى الالعبون واملدرب ثقتهم في قدرته على
استعادة مستواه القدمي بعد أداء محبط في أول
موسمني في النادي عقب انضمامه من تشيلسي
في صفقة قياسية.
وف��ي مشاركته اخلامسة فقط بالتشكيلة
األساسية هذا املوسم بعد غيابه ثالث فترات
بسبب اإلصابة أو امل��رض ،سجل ه��ازارد هدف
ريال مدريد الثالث قبل نهاية الشوط األول بعدما
سيطر ببراعة على متريرة توني كروس.
كما تعاون جيدا مع كرمي بنزميا ومرر بكعب
القدم إلى املهاجم الفرنسي ليسجل الهدف الثاني
للفريق الزائر.
وغ��ادر ه��ازارد امللعب في منتصف الشوط
الثاني في إشارة إلى عدم عودته بعد إلى كامل
لياقته بعد موسم أول ابتلي فيه بإصابتني
خ��ط��ي��رت�ين ف���ي ال��ك��اح��ل وم���وس���م ث���ان يعج
باإلصابات واملرض.
وما زال أمام الالعب البلجيكي الكثير إلثبات
جدارته باالنتقال إلى ريال مدريد مقابل 100

مليون يورو واستعادة املستوى الذي كان يقدمه
مع تشيلسي ،لكن بنزميا يعتقد أنه على الطريق
الصحيح.
وقال بنزميا «في تشيلسي كان العبا مميزا
واآلن عليه كتابة تاريخ جديد في ريال مدريد».
وتابع «أعتقد أنه يبلي بالء حسنا ،إنه أفضل
كثيرا من أي وقت مضى ،ويبذل الكثير من اجلهد
وقدم مباراة رائعة اليوم .نحن بحاجة لرؤية
أفضل نسخة من هازارد».
وق���ال ديفيد بيتوني مساعد م���درب ري��ال
م��دري��د ،ال��ذي تولى املسؤولية في غياب زين
الدين زيدان إلصابته بكوفيد ،-19إن معنويات
هازارد سترتفع باألداء الذي قدمه مؤكدا أن حتى
الالعبني الذين يتمتعون مبثل كفاءته بحاجة إلى
الثقة للتألق.
وأض��اف «إن��ه العب مبدع وتلقائي ويحتاج
إلى ثقة ملواجهة منافسيه .تعرض للعديد من
اإلصابات ويحتاج ألن يصبر عليه اجلميع رغم
عدم وجود الكثير من الصبر في كرة القدم».
وختم« :ميتلك موهبة كبيرة وسيعود شيئا
فشيئا إلى أفضل مستوياته ،ونحن نحتاج منه
أن يفعل ذلك حقا».

سون أفضل العب آسيوي خارج
القارة لعام 2020

الكوري اجلنوبي سون هيونغ مني

ت��وّج ال��ك��وري اجلنوبي س��ون هيونغ مني،
العب توتنهام هوتسبيير اإلنكليزي ،بجائزة
أفضل العب آسيوي في عام  2020ينشط خارج
القارة بعد حصوله على أعلى نسبة من تصويت
اجلماهير واخلبراء.
واحتل الكوري اجلنوبي سون املركز األول
متقدماً على اإليراني مهدي طارمي ،العب ريو
آفي السابق وبورتو البرتغالي حاليا ً ،والعراقي
علي عدنان ،العب فانكوفر وايتكابس الكندي.
وق��دم الكوري اجلنوبي أدا ًء مميزا ً في عام

 2020مع فريق توتنهام.
يذكر أن سون هيونغ مني قد نال هذه اجلائزة
في  3مناسبات سابقة.
وأح��رز سون جائزة بوشكاش ألفضل هدف
في ع��ام  2020والتي مينحها االحت��اد الدولي
لكرة القدم «فيفا».
ويتم حتديد الفائزين باجلوائز التي متنحها
اجلماهير ملختلف الالعبني بعد مشاركة العديد
من قراء املوقع اإللكتروني في االحتاد اآلسيوي
للعبة إلى جانب أصوات اخلبراء املستقلني.

بويرير يثأر من ماكغريغور
ويسقطه بالضربة القاضية
مني جنم الفنون القتالية املختلطة اإليرلندي
ك��ون��ور ماكريغور بخسارة قاسية بالضربة
القاضية األح��د على يد األميركي داس�تن بويرير،
واضعاً مستقبل اإليرلندي العائد من االعتزال في
دائرة الشك .وقال ماكغريغور في مؤمتر صحافي
بعد النزال إن اخلسارة «من الصعب تقبلها .إن في
اللعبة أعلى املستويات وأدناها ،ال أعرف أين أنا
اآلن بصراحة».
وكان اإليرلندي البالغ  32عاماً املرشح األوفر
حظا ً للفوز بعد عام من الغياب عن احللبة.
لكن بويرير الذي سجل فوزه السابع والعشرين
في مسيرته مقابل ست خسارات ،بينها سقوطه
أم��ام مكاكغريغور نفسه خ�لال  109ث��وان عام
 ،2014استخدم هذه املرة استراتيجية ركل الساق

السفلية لزعزعة وضعية خصمه ،قبل أن ميطره
بوابل من اللكمات على مستوى ال��وج��ه ،فسقط
ماكغريغور أرضا ً قبيل حلظات من إنهاء النزال بعد
دقيقتني و 32ثانية من اجلولة الثانية.
وقال مكغريغور ،الذي اعتلى املنبر مبساعدة
عكاز وكشف عن ساقه املصابة «كالعبي كرة القدم
األميركية» ،إنه «ليس لدي أي عذر .لقد كان أداء
استثنائياً من داسنت .إنها (اخلسارة) حبة مريرة
يجب ابتالعها» .وكان ماكغريغور أعلن في نوفمبر
املاضي عودته عن اعتزاله م��رة أخ��رى ،خلوض
النزال مع بويرير ،علما ً بأنه أعلن في يونيو املاضي
اعتزاله للمرة الثالثة ،إال أنه بقي اسمه مرتبطً ا
بإمكانية نزال جديد مع اسطورة املالكمة العاملية
الفيليبيني ماني باكياو.

