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استغل باريس سان جيرمان خسارة منافسه املباشر مرسيليا 
امام نانت 1-3 أول من أمس، ليبتعد عنه بفارق 13 نقطة اثر فوزه 
غير املقنع على ضيفه بوردو 4-3 ضمن املرحلة 26 من الدوري 
الفرنسي لكرة القدم االحد في مباراة طرد فيها جنمه البرازيلي 
نيمار، فيما استعاد رين املركز الثالث بفوزه الصعب على ضيفه 

نيم 1-2.
في املباراة االولى على ملعب »بارك دي برانس«، فاجأ الضيوف 
اصحاب االرض بتسجيل هدف التقدم عبر الكوري اجلنوبي هوانغ 
اوي جو من كرة رأسية اثر ركلة ركنية )16(.وشكل االرجنتيني 
انخل دي ماريا واالوروغ��وي��ان��ي ادينسون كافاني العائد الى 
التشكيلة االساسية بعد غياب بداعي االصابة، ثنائيا خطيرا في 
ثالث مناسبات في نصف الساعة االول من امل��ب��اراة، حيث رفع 
االول باجتاه الثاني كرة متقنة سددها كافاني رأسية وانقذها 
حارس بوردو باطراف اصابعه )14(، ومن متريرة مماثلة جنح 
االوروغوياني في التسجيل هذه امل��رة بكرة رأسية عندما سبق 
مدافع ب��وردو املخضرم ل��وران كوسييلني اليها مدركا التعادل 

لفريقه )24(.
ثم مرر دي ماريا كرة ثالثة من اجلهة اليسرى ايضا سددها 

كافاني بكعبه لكنها اصطدمت بالقائم )30(.
وبات كافاني بالتالي اول العب في تاريخ باريس سان جيرمان 

الذي تأسس عام 1970 يصل الى حاجز ال200 هدف.
ويتقدم كافاني بفارق شاسع عن صاحب املركز الثاني في ترتيب 
هدافي نادي العاصمة الفرنسية السويدي زالتان ابراهيموفيتش 
مع 156، في حني يأتي البرتغالي باوليتا في املركز الثالث برصيد 
109 اهداف.وجنح املدافع البرازيلي ماركينوس في منح التقدم 
لسان جيرمان عندما استغل ركلة حرة من دي ماريا ليودع الكرة 
داخل الشباك من مسافة قريبة )45(، لكن ب��وردو ابى ان يغادر 
الشوط االول قبل ان يدرك التعادل عن طريق املدافع البرازيلي 

بابلو كاسترو في الوقت بدل الضائع.
وفي الشوط الثاني منح ماركينوس التقدم مجددا عندما تابع 
كرة من مسافة قريبة داخل الشباك )63(، قبل ان يضيف كيليان 
مبابي الرابع رافعا رصيده الى 16 هدفا هذا املوسم ليتساوى في 
ص��دارة ترتيب الهدافني مع مهاجم موناكو وزميله في املنتخب 
الفرنسي وسام بن يدر.وقلص بوردو الفارق عن طريق االسباني 
روبن باردو بتسديدة صاروخية من خارج املنطقة سكنت الزاوية 

العليا ملرمى سان جيرمان )83(.
وسجل البديل االرجنتيني ماورو ايكاردي الهدف اخلامس بعد 
متريرة عرضية من االسباني خ��وان برنات لكن احلكم جلأ الى 
تقنية املساعدة بالفيديو التي اعتبرت بان مبابي كان متسلال حلظة 

متريرة الكرة باجتاهه.

ي��أم��ل برشلونة اإلس��ب��ان��ي أن ي��ق��وده جنمه 
األرجنتيني ليونيل ميسي - في مشهد مألوف 
- إلى الفوز حني يحّل ضيفاً على نابولي اإليطالي 
في ذه��اب ثمن نهائي دوري أبطال أوروب��ا اليوم 

الثالثاء.
  وسيكون برشلونة متصدر الليغا مرشحاً 
لبلوغ الدور ربع النهائي من املسابقة القارية، حتى 
ولو أّن منافسه يقدم مستويات عالية في اآلونة 
األخيرة محققاً الفوز في ست من مبارياته السبع 

األخيرة، مبا فيها انتصارات على يوفنتوس وإنتر.
وان��ت��زع ال��ن��ادي الكاتالوني ص���دارة ال��دوري 
اإلسباني السبت بفارق نقطتني عن غرميه ريال 
مدريد ال��ذي سقط بطريقة مفاجئة أم��ام ليفانتي 
بهدف نظيف، فيما استعد ميسي للقاء نابولي 
بتحقيقه “سوبر هاتريك” )أربعة أه��داف( خالل 

الفوز بخماسية نظيفة أمام ايبار.
وقال مدرب برشلونة كيكي ستيني بعد اللقاء: 
“لقد كنا بحاجة لهذا الفوز، يقدم )ميسي( هذه 
املستويات من 14 أو 15 عاماً وال يزال يلعب على 

هذا النحو”.
وت��اب��ع سيتيني ال��ذي خلف مواطنه إرنستو 
فالفيردي مطلع العام احلالي “إّنه ضمانة ألّي ناد 
وأّي مدرب وهذا ما يجعله أفضل العب في العالم، 
بإمكانه القيام بأشياء ميكن لآلخرين أن يحلموا 

بها فقط”.
ويتصدر ميسي الئحة ترتيب هدافي ال��دوري 
برصيد 18 هدفاً رغ��م غيابه عن أول��ى مباريات 
املوسم بداعي اإلصابة، متقدماً بخمسة أهداف على 

الفرنسي كرمي بنزمية الثاني مهاجم ريال مدريد.
لم يسبق لبرشلونة ونابولي أن التقيا سابقاً في 
املسابقات األوروبية، ويدرك الفريق اإلسباني أّن 
املهمة لن تكون سهلة على ملعب “سان باولو” أمام 

النادي اجلنوبي.
يحتل نابولي املركز السادس مؤقتاً في “سيري 
أ” بعد أن عاد اجلمعة من تأخر أمام بريشيا للفوز 

2-1، في حني أرجئت ثالث مباريات األحد بسبب 
تفشي فروس كورونا املستجد في شمال البالد ال 

سيما في مقاطعة لومبادريا.
وسيعّول امل��درب جينارو غاتوسو الذي خّلف  
ك��ارل��و أنشيلوتي على رأس اجل��ه��از الفني في 
ديسمبر الفائت، على مجموعة من العبيه ال سيما 
البلجيكي دراي���س مرتنز ومهاجمه البولندي 
أركاديوس ميليك الذي في رصيده تسعة أهداف 

في الدوري.
وقال غاتوسو املتوج بلقب دوري األبطال مرتني 
كالعب مع ميالن )2003 و2007(: “سنواجه 
فريقاً عظيماً يضم العبني كبار، ندرك أنها ستكون 
صعبة ولكن بالنسبة لي ولفريقي إّنها مدعاة 
فخر أن نواجه فريقاً أق��وى منا وال��ذي كان خالل 
السنوات اخلمس عشرة األخيرة أحد أفضل الفرق 

في العالم”.
وتابع الدولي اإليطالي السابق: “ال يجب أن 
نخاف، علينا أن نحترمهم ونلعب أسلوبنا بحذر 

وفخر”.
واج��ه غاتوسو ال��ن��ادي الكاتالوني ف��ي ست 
مناسبات كالعب مع ميالن حقق خاللها الفوز في 

مناسبتني ومثلهما هزائم وتعادالت.
بلغ برشلونة ال���دور ثمن النهائي بتصدره 
“مجموعة املوت” أمام بوروسيا دورمتوند األملاني 
الثاني وإنتر االيطالي ال��ذي حّل ثالثاً، فيما حّل 
نابولي وصيفا لليفربول اإلنكليزي حامل اللقب في 

املجموعة اخلامسة.
يطمح برشلونة للقبه السادس في البطولة 
واألول له منذ 2015 عندما تغّلب على يوفنتوس 
في النهائي، فيما يتطلع نابولي لتجاوز الدور ثمن 

النهائي.
بايرن ميونيخ وتشيلسي 

ويأمل فرانك المبارد أن تكون مواجهته األولى 
مع بايرن ميونيخ كمدرب لتشيلسي كمواجته 
األخ��ي��رة ض��ده كالعب مع البلوز عندما يلتقيان 

على ملعب ستامفورد بريدج في ذهاب دور ال�16 
من دوري أبطال أوروب��ا.وف��ي استعادة لنهائي 
أمجد الكؤوس عام 2012، دخل بايرن تلك املعركة 
متسلحاً بنجومه وجماهيره احملتشدة في ملعبه 
أليانز آرينا، في مواجهة البلوز الذين لعبوا حتت 
إمرة امل��درب اإليطالي روبيرتو دي ماتيو املدرب 
املُعنّي ب��دالً من البرتغالي فياش ب��واش قبل نحو 

شهرين فقط من املوعد الكبير.
س��ارت امل��ب��اراة كما تشتهي جماهير بافاريا، 
والكابنت المبارد ال��ذي ارت��دى ش��ارة القيادة بدالً 
من جون تيري حينها، يرى اللقب يسير باجتاه 
أصحاب األرض، وذلك بعد تسجيل توماس مولر 

هدف التقدم في الدقيقة 83.
يعرف أنصار بايرن ميونيخ جيداً معنى الثواني 
األخ��ي��رة م��ن أي نهائي يخوضونه، بعد لوعة 
خسارة أمجد ال��ك��ؤوس ع��ام 1999 لصالح مان 
يونايتد، لذلك لم يطلقوا عنان الفرح حتى يروا 
بأعينهم ويسمعوا بأذانهم صافرة احلكم البرتغالي 

بيدرو بروينسا األخيرة.
وفعالً اإليفواري ديدييه دروغبا وبرأسه الذهبي 
استغل ركنية نفذها ماتا، وأعاد الكوابيس ألبناء 
امل��درب يوب هاينكس بتعديله النتيجة )1-1(، 
بعد خمس دقائق فقط من هدف مولر الرأسي ليلجأ 

الفريقان إلى شوطني إضافيني.
مرة جديدة تتاح الفرصة لبايرن كي يقترب من 
احلسم بنيله ركلة ج��زاء انبرى لها أري��ني روبن، 
لكن كما عادة الهولندي في املناسبات الكبرى أضاع 
الفرصة بسبب تألق  حارس البلوز في ذلك الوقت 

بيتر تشيك.
مت��ر ال��دق��ائ��ق وي��ت��أج��ل احل��س��م إل���ى رك��الت 
الترجيح، التي ابتسمت ألهل لندن فتوجوا باللقب 
األوروب���ي الكبير ألول م��رة بتاريخهم. وليرفع 
المبارد وج��ون تيري وتشيك واآلخ��ري��ن الكأس 

الغالية.
بالتأكيد سيخبر الم��ب��ارد العبيه عن طبيعة 

اللعب البافاري خصوصاً أن بعض الالعبني في 
صفوف لم يعلقوا حذائهم بعد، أمثال نوير، مولر.

ول��ق��اء ال��ي��وم على ملعب ستامفورد بريدج، 
سيكون ال��ل��ق��اء اخل��ام��س ال���ذي يجمع الطرفني 
تشيلسي وب��اي��رن ميونيخ، إذ خ��رج ك��ل منهما 
بانتصار وتعادل في مناسبتني سابقاً. وستكون 
رغبة كل منهما كبيرة في بلوغ الدور ربع النهائي 
بعد أن خرج تشيلسي من ال��دور ثمن النهائي في 
املشاركات الثالث األخيرات له، فيما خرج بايرن 
أيضاً من ال��دور ذات��ه العام املاضي أم��ام ليفربول 

الذي مضى قدماً وحقق اللقب.
ي��دخ��ل ب��اي��رن ال��ل��ق��اء ب��ع��د ف���وز ص��ع��ب على 
بادربورن املتذيل 3-2 اجلمعة في الدوري احمللي 
أبقاه في الصدارة، في مباراة زج خاللها املدرب 
هانس فليك مبولر بديالً في الشوط الثاني مانحاً 

إياه بعض الدقائق قبل مواجهة النادي اللندني.
ويبدو أن البوندلي روبرت ليفاندوفسكي الذي 
سجل 38 هدفاً في 32 مباراة هذا املوسم، يرتاح في 
اللعب إلى جوار مولر بعد أن أصبح االخير العباً 

يجلس أكثر على دكة البدالء.
وقال ليفاندوفسكي “األمر أسهل بالنسبة لي 
عندما يكون توماس إلى جانبي، يساعدني كثيرا. 
لدينا دائما العب إضافي في منطقة اجلزاء عندما 
يلعب، ل��دي دائ��م��اً مساحة وال الع��َب��ني أو ثالثة 

ضدي”.
من جهته، يدخل تشيلسي اللقاء مبعنويات 
عالية بعد فوز هام السبت في الدوري على ضيفه 
توتنهام 2-1، عزز خالله املركز الرابع، حيث بات 
فرانك المبارد أول مدرب في ال� “برمير ليغ” يحقق 

الثنائية على املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.
ك��ان ب��اي��رن ميونيخ ال��ن��ادي الوحيد ف��ي دور 
املجموعات الذي حقق العالمة الكاملة محققاً ستة 
انتصارات من ست مباريات متصدراً املجموعة 
الثانية أمام توتنهام، فيما بلغ تشيلسي هذا الدور 

بعد أن حل وصيفا لفالنسيا اإلسباني.

أول طرد للبرازيلي نيمار 
في حديقة األمراء!

تلقى النجم البرازيلي نيمار بطاقته احلمراء األولى في مسيرته 
في »بارك دي برنس« خالل اللقاء ضد بوردو في الدوري الفرنسي.

وفيما كان اللقاء يتجه للنهاية، خاشن نيمار بقوة ياسني عدلي 
الفرنسي، اجلزائري األصل، فنال بطاقة صفراء ثانية، بعد أولى في 

الشوط األولى، ومن ثم احلمراء فخرج غاضباً في الدقيقة 2+90.
كما كانت هذه البطاقة احلمراء الثانية فقط لنيمار مع سان 
جيرمان في جميع املسابقات بعد أولى امام مرسيليا في 22 أكتوبر 

2017 في الدوري الفرنسي.
كما شهدت املباراة تسجيل كافاني هدفه رقم 200 مع باريس 

سان جيرمان.

رومينيجه يشبه فليك بهاينكس 
وجوارديوال

أعرب كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، 
عن اعتقاده بوجود أوجه شبه بني هانز فليك، املدير الفني لبايرن، 
واملدربني البارزين الذين دربوا النادي البافاري في السابق وهم 

لويس فان جال ويوب هاينكس وبيب جوارديوال.
وفي تصريحات ملجلة »كيكر« األملانية الرياضية الصادرة غدا 
االثنني، قال جنم هجوم املنتخب األملاني األسبق إن تكوين الفريق 
على املستوى التكتيكي حتت قيادة فليك، يشبه حاله عندما كان 
حتت قيادة فان جال أوهاينكس أو جوارديوال، مشيرا إلى ان الفريق 

لديه إستراتيجية لعب واضحة.
وأض��اف رومينيجه أن »فليك عامل مهم، ولديه عالقة تتسم 
بالتعاطف الشعوري مع الفريق كما أنه يقوم بهذا األمر بشكل ممتاز 
في العلن«.وفيما يتعلق بتمديد عقد فليك مع النادي البافاري، دعا 

رومينيجه إلى التحلي بالهدوء.
ُيْذَكر أن فليك الذي تولى تدريب بايرن خلفا لنيكو كوفاتش، 

سينتهي عقده مع النادي البافاري بحلول نهاية املوسم احلالي.
ويلتقي بايرن تشيلسي اإلجنليزي اليوم الثالثاء في إطار دور 

16 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ليكرز يسقط بوسطن محققا الفوز 
»NBA« اخلامس تواليا في الـ

تغلب لوس أجنليس ليكرز على ضيفه بوسطن سلتكس 114-
112 األرب��اع )28-19 و28-35 و17-15 و27-25( أمس في 
دوري كرة السلة األميركي للمحترفني.ورفع ليكرز رصيده إلى 
43 فوزا و12 خسارة مقابل 39-17 ملنافسه التاريخي بوسطن 

سلتيكس.وهذا الفوز اخلامس على التوالي لليكرز،
ومع تبقي 30 ثانية وفيما كان بوسطن متقدما بنقطة 110-

109، سجل ليبرون جيمس نقطتني مانحا فريقه التقدم 110-111 
وم��ن ثم رميتني حرتني سجلهما أنطوني ديفيس مع تبقي 12 
ثانية.وقلص بوسطن النتيجة برميتني حريتني أيضا 113-112 
ونال ليكرز بعدها خطأ ترجم نقطة منه بنجاح وأخفق بوسطن 
في آخر أربع ثوان في تعديل النتيجة مرتكبا خطأ هجوميا عبر 

جايسون تاتوم هداف اللقاء.
سجل ليبرون 29 نقطة وتسع متريرات حاسمة و8 متابعات، 

وأنطوني ديفيس 32 نقطة و13 متابعة وكايل كوزما 16 نقطة.
ومن جهة سلتكس سجل جايسون تاتوم 41 نقطة وغوردون 
هايوورد 10 نقاط و9 متريرات حاسمة و8 متابعات، واألملاني 

دانيال ثيس 16 نقطة و 9 متابعات.
فرحة كافاني مهاجم باريس سان جيرمان

سان جيرمان يغرد خارج السرب ورين يستعيد املركز الثالث في الدوري الفرنسي

ارتقى اتلتيكو مدريد الى املركز الثالث في ال��دوري 
االسباني لكرة القدم على حساب خيتافي بعد فوزه على 
مضيفه فياريال 3-1، مستفيدا من سقوط ج��اره في 
العاصمة على ارضه بثالثية نظيفة امام اشبيلية ضمن 

املرحلة اخلامسة والعشرين أول من أمس.
في املباراة االول��ى، عوض أتلتيكو تأخره بهدف الى 
فوز ليرفع رصيده الى 43 نقطة في املركز الثالث بفارق 
10 نقاط عن ري��ال مدريد الثاني ال��ذي سقط السبت 
أمام ليفانتي بهدف نظيف، ومتقدما بفارق االه��داف عن 

اشبيلية الرابع ونقطة عن خيافي التي بات خامسا.
دخ���ل أتلتيكو م��دري��د ال��ل��ق��اء ع��ل��ى ملعب »وان���دا 
ميتروبوليتانو« بعد أن حقق الثالثاء فوزا بهدف نظيف 
على ضيفه ليفربول االنكليزي حامل اللقب، في ذهاب 

الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.
وتابع امل��درب االرجنتيني دييغو سيميوني مباراة 
فريقه أتلتيكو من املدرجات بعد أن حتصل هذا املوسم 

على خمس بطاقات صفراء.
كان فياريال البادئ بالتسجيل عن طريق باكو ألكاسير 
بعد أن سدد كرة قوية من على مشارف املنطقة على ميني 

احلارس السلوفيني يان اوبالك )16(.
كان رجال سيميوني الطرف االفضل في الشوط االول 
وهددوا مرمى الضيوف مرات عدة، إذ كان ألفارو موراتا 
قريبا من معادلة النتيجة عندما تابع برأسه عرضية 
الصربي سيمي فرساليكو، اال ان احل��ارس سيرخيو 

أسنخو تصدى لها ببراعة )36(.
وجنح االرجنتيني أنخل كوريا في معادلة االرق��ام 

الصحاب االرض عندما وصلته الكرة من فرساليكو الى 
داخل املنطقة، تابعها على الطائر من مسافة قريبة )40(.

وكان موراتا قريبا مجددا من املرمى اال ان احلارس 
تصدى حملاولته من خارج املنطقة )52(.

وتألق اوبالك في الذود عن مرماه بعدما وصلت الكرة 
داخل املنطقة من سانتي كازورال الى البرتو مورينو الذي 
التف حول نفسه وسدد بيسراه في اسفل الزاوية اليمنى 

.)62(
ومنح كوكي ال��ه��دف الثاني لل� »روخيبالنكوس« 
برأسية بعد عرضية من البديل االنكليزي كيران تريبير 
من داخل املنطقة )64(، قبل أن يسجل البديل البرتغالي 
الشاب ج��واو فيليكس الهدف الثالث بتسديدة زاحفة 
بيسراه من مشارف املنطقة في اسفل الزاوية اليسرى 

.)74(
- اشبيلية يقسو على خيافي -

وقبل مباراة اتليتيكو، اكتسح اشبيلية مضيفه خيتافي 
بثالثية نظيفة في صراع الناديني على املركزين الثالث 

الرابع، آخر املراكز املؤهلة الى دوري االبطال.
ودخ��ل خيتافي ال��ى امل��ب��اراة منتشيا بفوز بنتيجة 
-2صفر على ضيفه اياكس امستردام الهولندي، الذي 
بلغ نصف نهائي دوري ابطال اوروب��ا املوسم املاضي، 
في ذهاب ال��دور ال�32 من ال��دوري االوروب��ي »يوروبا« 
ليغ، فيما خرج اشبيلية بتعادل 1-1 من ارض كلوج 

الروماني.
وكان خيتافي، مفاجأة املوسم والذي جل اللقاء ثالثا، 
ميني النفس في حتقيق النقاط الثالث وتقليص الفارق 

الى ثماني نقاط مع ريال مدريد.
اال ان النادي االندلسي ك��ان له رأي آخ��ر وجن��ح في 
حتقيق ف��وز ثمني بفضل االرجنتيني لوكاس اوكامبو 
)43(، البرازيلي فرناندو )67( والفرنسي جول كوندي 

.)75(
سجل اوكامبو الهدف االول بعدما اقتنص سيرخيو 
ريغوليون امل��ع��ار م��ن ري��ال م��دري��د ال��ك��رة اث��ر سقوط 
النيجيري اوغينيكارو ايتيبو في منطقته، ليمرر الكرة 

الى اوكامبو على باب املرمى.
وضاعف فرناندو تقدم الضيوف عندما رفع سوسو 
املعار من ميالن االيطالي الكرة من ضربة حرة، وصلت 
الى الهولندي لوك دي يونغ داخل املنطقة تابعها عرضية 

على الطائر ممرا لفرناندو على باب املرمى.
وسجل اشبيلية الثالث بعد متريرة عن اجلهة اليمنى 
من فرناندو الى كوندي اآلتي من اخللف الى داخل املنطقة، 

فسددها زاحفة بيمناه على ميني احلارس دافيد سوريا.

أالفيس يبتعد عن الهبوط
وابتعد أالف��ي��س بشكل إض��اف��ي ع��ن منطقة الهبوط 
بانتزاعه فوزا قاتال من ضيفه أتلتيك بلباو بنتيجة 1-2 

بعد تأخره بهدف نظيف.
وانتظر أالفيس حتى الدقيقة 90+1 لتحقيق الفوز 
بهدف البرازيلي رودريغو إيالي، ليضيفه الى ركلة جزاء 
نفذها زميله لوكاس بيريز في الدقيقة 28، بعدما كان 

راوول غارسيا قد منح بلباو التقدم في الدقيقة 17.
ورف��ع أالفيس ال��ذي حقق ف��وزه الثاني في آخر ثالث 
مباريات، رصيده الى 30 نقطة في املركز الرابع عشر 
)من أصل 20(، ليصبح على بعد نقطة واحدة من بلباو 
الثاني عشر، وثماني نقاط عن ري��ال مايوركا صاحب 
املركز الثامن عشر، أول املراكز املؤدية الى الهبوط للدرجة 
الثانية.في املقابل، تلقى بلباو خسارته الرابعة تواليا في 
الدوري، وفشل في حتقيق الفوز للمباراة العاشرة على 

التوالي في الليغا.
وب��دا بلباو في طريقه ال��ى حتقيق االنتصار األول 
له منذ فوزه على غرناطة -2صفر في األول من كانون 
األول/ديسمبر، عندما تقدم في الدقيقة 17 بهدف غارسيا 
الذي سدد من على حدود منطقة اجلزاء، كرة قوية بالقدم 
اليسرى اخترقت ال��زاوي��ة اليسرى السفلية حلارس 

أالفيس فرناندو باتشيكو.
لكن املضيف ع��ادل النتيجة سريعا بعدما تعرض 
أليكس فيدال للعرقلة من قبل مدافع بلباو ييراي، ليحصل 
على ركلة جزاء نفذها بيريز قوية على يسار حارس بلباو 

أوناي سيمون )27(.
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