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فاز رازن بال شبورت اليبزيغ بسهولة 3 -صفر 
على ضيفه فيردر برمين أول من أم��س ليستعيد 
ص��دارة دوري الدرجة األول��ى األملاني لكرة القدم 

متقدما بنقطتني على بايرن ميونيخ حامل اللقب.
وب��ع��د غيابه ع��ن االن��ت��ص��ارات ف��ي آخ��ر أرب��ع 
مباريات بجميع املسابقات سعى اليبزيغ لالنتفاض 
ومنحه لوكاس كلوسترمان تقدما مبكرا في الدقيقة 

.18
وع��زز باتريك شيك، ال��ذي صنع الهدف األول، 
من تقدم صاحب األرض بضربة رأس في الدقيقة 
39 م��ح��رزا هدفه ال��س��ادس ف��ي ال���دوري قبل أن 
يكمل ن��وردي موكيلي الثالثية في أول دقيقة بعد 

االستراحة.
ومي��ل��ك الي��ب��زي��غ 45 نقطة وي��أت��ي بروسيا 
دورمتوند، ال��ذي انتصر 4 -صفر على أينتراخت 

فرانكفورت يوم اجلمعة، ثالثا برصيد 42 نقطة.
ويحتل فيردر البطل السابق، الذي خسر للمرة 
الثامنة في آخر تسع مباريات في الدوري، املركز 17 
متقدما بنقطة واحدة على بادربورن متذيل الترتيب.

فاز برشلونة 2-1 على خيتافي ثالث الترتيب ليواصل الضغط 
على ريال مدريد متصدر دوري الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم 

أول من أمس.
ومنح أنطوان جريزمان التقدم بهدف لبرشلونة في الدقيقة 34 
بعدما تلقى متريرة سحرية من ليونيل ميسي وأض��اف سيرجي 

روبرتو الهدف الثاني ألصحاب األرض بعد خمس دقائق.
وق��ل��ص خيتافي ال��ف��ارق ع��ن ط��ري��ق تسديدة ق��وي��ة م��ن أنخيل 
رودريجيز في الدقيقة 66 وكان الفريق الزائر قريبا من إدراك التعادل 

لوال تألق احلارس مارك-أندريه تير شتيجن.
وبات رصيد برشلونة 52 نقطة ويتأخر بفارق األهداف عن ريال 
مدريد الذي يستضيف سيلتا فيجو يوم األحد. وبقي خيتافي ثالثا 

وله 42 نقطة.
وشعر خوسيه ب����ورداالس م��درب خيتافي أن فريقه ل��م يكن 
محظوظا في هذه النتيجة وقال إن برشلونة حاول إهدار الوقت قرب 

نهاية اللقاء.
وأضاف للصحفيني ”بذلنا مجهودا كبير وال يجب أن ينسى أي أحد 
أننا فريق صغير قدم عرضا رائعا. من املؤسف أننا لم نحقق نتيجة 
أفضل“.وتابع ”لم يكن بوسع املنافس االنتظار حتى نهاية املباراة 
ألنه كان يستغرق وقتا في كل لعبة. لم تكن كرة القدم عادلة معنا 
اليوم. لعبنا في منتصف ملعب املنافس لفترات طويلة لكننا افتقرنا 

للجودة املتوفرة لدى الفرق الكبيرة“.
واعترف جريزمان مهاجم برشلونة أن فريقه عانى كثيرا في 
اللقاء وقال ”خيتافي فريق من الصعب جدا مواجهته وهو قريب من 

الصدارة لهذا السبب“.
وأضاف ”حاولنا التحلي بالهدوء واالستمرار في مترير الكرة من 
اخللف. واجهنا صعوبات كبيرة وعانينا كثيرا لكن أحيانا يكون من 

اجليد الشعور باملعاناة“.
ودخل خيتافي، صاحب أصغر متوسط أعمار لتشكيلة في الدوري 

اإلسباني، املباراة بعد أربعة انتصارات متتالية ودون اهتزاز شباكه.
وما زاد من إثارة املباراة التنافس الشديد بني ب��ورداالس وكيكي 
سيتني مدرب برشلونة حيث اشتبك الثنائي معا في مناسبات عديدة 

سابقة في ظل التناقض التام لفلسفة كل منهما.
وتسبب ضغط خيتافي القوي في بعض االرتباك لبرشلونة في 
بداية املباراة وكاد يتقدم بهدف آالن نيوم لكن أُلغي الهدف بعدما رأى 

حكم الفيديو املساعد أن املدافع صمويل أومتيتي تعرض خلطأ.
وتفاقمت أزمة اإلصابات في برشلونة بعدما سقط جوردي ألبا 
بعد مشكلة عضلية قد جتعله يغيب عن مواجهة نابولي في دوري 

أبطال أوروبا ومباراة قمة أمام ريال مدريد في أول مارس آذار.

لكن أداء برشلونة حتسن في املباراة مبساعدة البديل جونيور 
فيربو الذي صنع الهدف الثاني لروبرتو وبعد أن سجل جريزمان 

هدف التقدم مبساعدة من ملسة رائعة للقائد ميسي.

وكان تأخر خيتافي -2صفر قاسيا على أداء الفريق لكنه تلقى 
دفعة عندما جنح هدافه رودريجيز في تقليص الفارق ليثبت أحقيته 
في ظهور اسمه ضمن املرشحني لالنتقال إلى برشلونة بعد إصابة 

عثمان دميبلي.
وواصل خيتافي إزعاج دفاع برشلونة في الدقائق املتبقية رغم أن 

صاحب األرض أهدر فرصتني أيضا بواسطة جريزمان وميسي.

لقطة من مباراة برشلونة وخيتافي

اليبزيغ يواصل مسيرته القوية في الدوري األملاني

اليبزيغ يعود لصدارة »البوندسليغا« بثالثية في برمين

أحرز ماريو باشاليتش هدف الفوز بعد 
ث��وان م��ن املشاركة كبديل ليقطع أتالنتا 
خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم بالتفوق 2-1 على روما 
في دوري الدرجة األولى اإليطالي أول من 

أمس.
ومنح إيدن جيكو التقدم لروما في نهاية 
ال��ش��وط األول لكن أتالنتا أدرك التعادل 
املستحق في بداية الشوط الثاني عن طريق 

خوسيه بالومينو.
وخطف باشاليتش األض��واء في الدقيقة 
59 بعدما سدد كرة رائعة في املرمى عقب 

19 ثانية من املشاركة كبديل.
وع����زز ف��ري��ق امل�����درب ج��ي��ان ب��ي��ي��رو 
جاسبريني موقعه في املربع الذهبي إذ يحتل 
املركز الرابع برصيد 45 نقطة متقدما بفارق 
ست نقاط على روما صاحب املركز اخلامس 
كما ميتلك أفضلية في سجل مواجهاته ضد 

فريق العاصمة.
وقال جاسبريني مدرب أتالنتا ”حصلنا 
على اخلبرة التي نستطيع من خاللها أن 
نعرف كيف نعود ل��دوري األبطال. ميكننا 

منافسة أي فريق.
”روما لم يخرج من املنافسة بعد، ألنه 
فريق قوي للغاية على أرضه، لكننا نؤمن 
بقدرتنا على إنهاء املوسم في مركز أفضل 

منهم“.
وخسر روم��ا ثالث من مبارياته األربع 
السابقة ووج��د نفسه ف��ي موقف املدافع 
مبكرا عندما تصدى ح��ارس��ه ب��او لوبيز 
حملاولة أليخاندرو جوميز، ثم سدد يوسيب 
إيلتشيتش خ��ارج املرمى وملست تسديدة 

رفائيل تولوي اخللفية القائم.
لكن روما استغل خطأ من أتالنتا ليتقدم 
في نهاية الشوط األول، إذ أخفق بالومينو 
ف��ي السيطرة على ال��ك��رة وس��م��ح جليكو 
ب��احل��ص��ول عليها قبل أن يطلق املهاجم 

البوسني تسديدة منخفضة في املرمى.
وع���وض بالومينو اخل��ط��أ بعد خمس 
دقائق من الشوط الثاني عندما سجل هدف 
التعادل من مدى قريب بعدما ارتقى بيرات 
جيمسيتي بدون رقابة ليسدد الكرة برأسه 
في اجت��اه املدافع األرجنتيني عند الزاوية 

البعيدة.

واشترك باشاليتش قبل اكتمال ساعة من 
زمن اللقاء وسجل هدف الفوز بعد 19 ثانية 
فقط في امللعب، وه��و أس��رع ه��دف يسجله 
العب بديل في الدوري اإليطالي منذ مارس 
آذار 2015 حني هز ليفان مخيدليدزه الشباك 
مع إمبولي ضد ساسولو بعد 14 ثانية فقط 

من اشتراكه.
وقال باولو فونسيكا مدرب روما ”ال تزال 
هناك 14 مباراة متبقية. ما زلت أعتقد أن من 

املمكن إنهاء املوسم في املركز الرابع“.
وف��ي وق��ت س��اب��ق حقق ج��ن��وة صاحب 
امل��رك��ز 18 ف��وزه األول خ��ارج أرض��ه هذا 
املوسم بتغلبه -3صفر على بولونيا، الذي 
أنهى املباراة بتسعة العبني بعد طرد يردي 
سخوتني وستيفانو دنسويل، ليصبح على 

ُبعد نقطة واحدة من منطقة األمان.
وأنعش ليتشي آماله في البقاء أيضا 
بعدما جت��اوز سامبدوريا إل��ى املركز 16 
بانتصاره الثالث على التوالي في الدوري، 
إذ ف��از 2-1 على س��ب��ال باستاد فيا ديل 
ماري في املباراة األولى للمدرب لويجي دي 

بياجيو مع متذيل ترتيب الدوري اإليطالي.

إيدن جيكو أحرز هدف التقدم لروما

»الليغا« في  مدريد  ريال  على  الضغط  ويواصل  خيتافي  عقبة  يجتاز  برشلونة 

أتالنتا يقلب الطاولة على روما 
في »الكالتشيو«
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برشلونة يعترف باختراق 
حساباته على تويتر 

ويكشف السبب
اعترف برشلونة باختراق حساباته الرسمية عبر موقع 
التواصل االجتماعي تويتر عبر اإلنترنت أول من أمس 
كاشفاً عن السبب، وتفاجأ عشاق برشلونة اإلسباني بنشر 
بعض الصور الغريبة ومن بينها اإلعالن عن التوقيع مع 
البرازيلي نيمار لعدة دقائق قبل أن حتذف هذه الصور 

والتغريدات.
وأعلن برشلونة في حسابه الرسمي عبر تويتر أّن 
حساباته اخترقت وهو السبب ال��ذي أدى لظهور بعض 
الرسائل من خارج النادي والتي مت اإلبالغ عنها وحذفها 

فيما بعد.
وأشار برشلونة إلى أّن التغريدات صنعت من خالل أداة 
خارجية لتحليل البيانات، مؤكداً أّنه سيزيد من إجراءاته 

األمنية ومعتذراً من اجلماهير.

 تعادل باريس سان جيرمان املتصدر مع أميان املتعثر 4-4 في 
دوري الدرجة األولى الفرنسي لكرة القدم بعد تعويض التأخر 
بثالثة أهداف وقبل استقبال هدف في الوقت بدل الضائع أول من 

أمس.
وبات سان جيرمان يتصدر الدوري بفارق 13 نقطة عن أوملبيك 
مرسيليا صاحب املركز الثاني بعدما أراح املدرب توماس توخيل 
العديد من الالعبني األساسيني قبل مواجهة بروسيا دورمتوند في 

ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم الثالثاء.
وتسبب التغيير في تشكيلة الفريق، حيث شارك أندير هيريرا 
العب الوسط في مركز غير معتاد عليه كظهير أمين، في مساحات 
كبيرة خ��الل الشوط األول إذ تقدم أميان، صاحب املركز قبل 
األخير، -3صفر بفضل أه��داف سيرو جيراسي وجايل كاكوتا 

وفوسيني دياباتي.
ومنح جيراسي التقدم ألميان في الدقيقة اخلامسة وجعل 
كاكوتا النتيجة 2 -صفر بتسديدة من 18 مترا تركت كيلور 

نافاس حارس سان جيرمان بال حول وال قوة.
وبدا أن مفاجأة كبيرة في طريقها للحدوث عندما أكمل دياباتي 
انطالقة من وسط املرمى بتسديدة منخفضة اصطدمت بالقائم إلى 
داخل الشباك لكن أندير هيريرا قلص الفارق قبل االستراحة بعد 

ركلة ركنية من يوليان دراكسلر.
وانقلبت امل��ب��اراة رأس��ا على عقب بعد ه��دف هيريرا وسجل 

املدافع تاجناي كواسي هدفني بضربتي رأس.

وسقط أميان مرة أخرى بفضل ركلة ثابتة إذ أرسل دراكسلر 
ركلة ركنية ليقفز كواسي أعلى من مراقبه ويهز الشباك. وبعد 
ذل��ك بخمس دق��ائ��ق ح��ول ك��واس��ي مت��ري��رة أنخيل دي ماريا 
العرضية في املرمى من عند القائم البعيد ليطبق الصمت على 

جماهير صاحب األرض.
وم��ع تراجع أميان لم يكن مفاجئا أن يتقدم باريس 3-4 
عبر ماورو إيكاردي في الدقيقة 74 بعد متريرة خوان بيرنات 

العرضية املنخفضة.
وأه��در باريس عدة فرص سهلة أغلبها من إدينسون كافاني 
ال���ذي يبحث ع��ن ه��دف��ه رق��م 200 م��ع س��ان ج��ي��رم��ان بجميع 

املسابقات.
وأهدر كافاني فرصة ال تصدق في اللحظات األخيرة قبل أن 
يتعرض فريقه للعقاب بعد ذلك بلحظات عندما أدرك جيراسي 

التعادل من داخل املنطقة بعد متريرة البديل كونتان كورنيت.

وفرط بوردو صاحب املركز التاسع في فرصة القفز إلى أول 
ستة مراكز عندما اكتفى بالتعادل 2-2 مع ضيفه ديجون الذي 

تراجع للمركز 18.
وزادت مشاكل تولوز متذيل الترتيب عقب هزميته 2 -صفر 
أمام ضيفه نيس، الذي يحتل املركز الثامن، إذ تركته النتيجة 
متأخرا بفارق 14 نقطة عن األمان فيما انتصر نيم مبلعبه 1 -

صفر على أجنيه ليبتعد عن منطقة اخلطر.

سان جيرمان يتعادل مع أميان بعد انتفاضة 
مذهلة في الدوري الفرنسي

لقطة من مباراة باريس سان جيرمان وأميان


