
فاز بروسيا دورمتوند 2-1 على سالفيا براج 
بفضل هدفني من جيدون سانشو ويوليان براندت 
ليبلغ دور الستة عشر في دوري أبطال أوروب��ا 
لكرة القدم ويترك إنتر ميالن في املركز الثالث أول 

من أمس.
وبات رصيد الفريق األملاني، الذي يدين بالفضل 
في االنتصار للحارس روم��ان بوركي ال��ذي أنقذ 
عددا كبيرا من الفرص اخلطيرة، عشر نقاط باملركز 
الثالث وبفارق ثالث نقاط عن إنتر الذي خسر على 
أرض��ه 2-1 أم��ام برشلونة ال��ذي ضمن في وقت 

سابق صدارة املجموعة.
ومنح سانشو التقدم بهدف للفريق صاحب 
األرض في الدقيقة العاشرة وكان بوسع دورمتوند 
أن يسجل مرتني على األقل لكن ماركو رويس أهدر 

فرصتني خطيرتني.

وحتسن أداء الفريق التشيكي بشكل تدريجي 
وأنقذ احل��ارس بوركي ثالث فرص خطيرة منها 
فرصة ال تصدق أبعدها بيد واح��دة في الشوط 

األول.
لكن ح��ارس دورمت��ون��د أخفق في التعامل مع 
هجمة مرتدة ليدرك توماس سوتشيك التعادل 

لسالفيا في الدقيقة 43.
وتعافى الفريق األملاني بعد االستراحة وسجل 
براندت الهدف الثاني بتسديدة من زاوية ضيقة في 

الدقيقة 61.
لكن دورمت��ون��د اح��ت��اج م��رة أخ��رى إل��ى تألق 
بوركي في التصدي حملاولة جديدة من سالفيا 
إلدراك التعادل قبل أن يتعرض يوليان فايجل 
العب الفريق األملاني للطرد بسبب اإلن��ذار الثاني 

في الدقيقة 77.
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ودع إن��ت��ر م��ي��الن، دوري أب��ط��ال 
أوروب������ا، ب��اخل��س��ارة )1-2( أم��ام 
برشلونة، خ��الل م��واج��ه��ة الفريقني 
أول من أمس ضمن منافسات اجلولة 

األخيرة من دور املجموعات.
سجل ه��دف��ي برشلونة، كارليس 
بيريز وأنسو فاتي في الدقيقتني 23 
و86، بينما سجل روميلو لوكاكو هدف 

إنتر ميالن في الدقيقة 44.
وب��ه��ذا االن��ت��ص��ار، رف��ع برشلونة 
رص��ي��ده إل���ى 14 نقطة ف��ي ص���دارة 
املجموعة، بينما جتمد رص��ي��د إنتر 
ميالن عند 7 نقاط في املركز الثالث، 
ليذهب الفريق اإليطالي إل��ى ال��دوري 

األوروبي.
أول تهديد في املباراة كان من نصيب 
أصحاب األرض، حيث استقبل دانيلو 
دي أمبروزيو متريرة على حدود منطقة 
اجلزاء، وسدد بقوة أعلى مرمى حارس 

برشلونة نيتو في الدقيقة 5.
وجاء الرد سريًعا من برشلونة في 
الدقيقة 8، حيث انطلق كارليس بيريز 
على الطرف األيسر في منطقة جزاء إنتر 
ميالن، وأرسل تسديدة قوية تصدى لها 

ببراعة احلارس سمير هاندانوفيتش.
وح���رم كليمنت لينجليت م��داف��ع 
برشلونة، البلجيكي روميلو لوكاكو 
مهاجم إنتر ميالن، من تسجيل الهدف 
األول، حيث أعاق تسديدته أمام املرمى 
وحول الكرة إلى ركلة ركنية في الدقيقة 

.9
وت��أل��ق ن��ي��ت��و ح����ارس برشلونة 

ف��ي ال��ت��ص��دي ل��ت��س��دي��دة ص��اروخ��ي��ة 
من بيراجي في الدقيقة 18، وواص��ل 
احل��ارس البرازيلي تألقه بالتصدي 
حمل��اول��ة أخ��رى م��ن ال��ن��ي��رات��زوري في 

الدقيقة 22.
وجن���ح ك��ارل��ي��س ب��ي��ري��ز مهاجم 
برشلونة الشاب في تسجيل الهدف 
األول في الدقيقة 23، حيث تلقى متريرة 
م��ن زميله أرت���ورو ف��ي��دال ف��ي منطقة 
جزاء النيراتزوري، وسدد أقصى ميني 

احلارس هاندانوفيتش.
وح��اول فيتشينو العب إنتر ميالن 
تهديد م��رم��ى برشلونة ف��ي الدقيقة 

29، بتسديدة أمسك بها احلارس نيتو 
بسهولة.

وأه����در لينجليت ف��رص��ة ثمينة 
ملضاعفة النتيجة ف��ي الدقيقة 32، 
حيث تلقى الكرة من ركلة ركنية في 
منطقة اجل����زاء، وان��ف��رد ب��احل��ارس 
هاندانوفيتش، لكنه س��دد ك��رة قوية 

مرت بجانب القائم األيسر لإلنتر.
واستقبل الوت��ارو مارتينيز مهاجم 
إن��ت��ر م��ي��الن، ك���رة ف��ي ع��م��ق دف��اع��ات 
برشلونة، وس��دد على الطائر بقوة، 
لكن احلارس نيتو في املوعد وتألق في 
التصدي للكرة وحولها إلى ركنية في 

الدقيقة 35.
وأعاد لوكاكو األمل إلنتر، بتسجيل 
هدف التعادل للنيراتزوري في الدقيقة 
44، حيث تلقى متريرة من الوت��ارو 
مارتينيز، وس��دد صاروخية أرضية 
أقصى يسار احل��ارس نيتو، لينتهي 

الشوط األول بالتعادل 1-1.
وم��ع بداية الشوط الثاني، سيطر 
برشلونة على مجريات اللعب، لكنه 
فشل في تهديد مرمى اإلنتر في الدقائق 

العشر األولى.
وج��اء أول تهديد للبلوجرانا في 
الدقيقة 57، بتسديدة م��ن الفرنسي 

أن���ط���وان ج���ري���زم���ان ع��ل��ى ال��ط��رف 
األي��س��ر، تصدى لها ببراعة احل��ارس 

هاندانوفيتش.
وأهدر لوكاكو مهاجم اإلنتر فرصة 
ُمضاعفة النتيجة، ف��ي الدقيقة 61، 
بتسديدة ق��وي��ة ف��ي منطقة اجل���زاء، 
ت��ص��دى لها ح���ارس برشلونة نيتو 

ببراعة.
وق���رر إرن��س��ت��و ف��ال��ف��ي��ردي ال��دف��ع 
ب��ل��وي��س س���واري���ز ب���دال م��ن أن��ط��وان 
جريزمان، وفرينكي دي يوجن بدال من 
إيفان راكيتيتش، والحًقا أنسو فاتي 

بديال لكارليس بيريز.
وكاد أرتورو فيدال أن ُيسجل الهدف 
الثاني لبرشلونة في الدقيقة 68، حيث 
أرس��ل ك��رة قوية م��رت بجانب القائم 

األمين للحارس هاندانوفيتش.
ودفع أنطونيو كونتي املدير الفني 
إلنتر ميالن، بالزارو بدال من بيراجي، 
ثم بوليتانو ب��دال من دي أمبروزيو، 

وأخيًرا إسبوسيتو بديال لفاليرو.
وبدأ إنتر الضغط بقوة على مرمى 
برشلونة، حيث سدد لوكاكو كرة قوية 
ت��ص��دى لها احل���ارس نيتو، وسجل 
الوتارو هدًفا ألغاه حكم املباراة بداعي 
التسلل، وثم تكرر السيناريو مرة أخرى 

بإلغاء هدف آخر ملارتينيز للتسلل.
وأنهى البديل أنسو فاتي آمال اإلنتر 
في اللقاء، حيث سجل الهدف الثاني بعد 
دقيقة واح��دة من مشاركته، بتسديدة 
ق��وي��ة أرض��ي��ة أق��ص��ى مي��ني احل��ارس 

هاندانوفيتش.

رحة كارليس بيريز بهدف برشلونة األول

نقطة تعبر بأرسنال 
إلى »يوروباليغ«

يخوض أرسنال اإلنكليزي لقاء اجلولة السادسة األخيرة من دور 
املجموعات وهو بحاجة للتعادل مع ستاندار لييج البلجيكي من أجل 

مواصلةمشواره في الدوري األوروبي.
ُيختتم اليوم اخلميس دور املجموعات من مسابقة الدوري األوروبي 
»ي��وروب��ا ليغ« حيث يتنافس 19 فريقا على 11 بطاقة متبقية، 
أحدهاأرسنال اإلنكليزي الذي يأمل االستمرار في صحوته مع مدربه 

املوقت السويدي فريدي ليونغبرغ ملواصلة مشواره القاري.
وميني ليونغبرغ النفس بالبناء على الفوز األول الذي حققه اإلثنني 
كمدرب ألرسنال على حساب اجلار اللندني وست هام 3-1، في ثالث 
ظهورله كخلف لإلسباني أوناي إميري املقال من منصبه بعد خسارة 
اجلولة املاضية من »يوروبا ليغ« ضد إينتراخت فرانكفورت األملاني 

)1-2(، منأجل قيادة »املدفعجية« إلى الدور الثاني.
ويدخل النادي اللندني لقاء اجلولة السادسة األخيرة من منافسات 
السادسة وهو بحاجة إلى التعادل مع مضيفه ستاندار لييج البلجيكي 

منأجل مواصلة مشواره القاري.
ووضع أرسنال بالفوز الذي حققه اإلثنني على وست هام بثالثة 
أهداف سجلها في قرابة تسع دقائق، حدا ألطول سلسلة مباريات له 
دون فوزمنذ 42 عاما وحتديدا منذ عام 1977 )7 مباريات بدون أي 

فوز في الدوري و9 تواليا في مختلف املسابقات(.
وتنفس ليونغبرغ الصعداء اإلثنني، السيما أنه حصل على نقطة 
فقط من مباراتيه األوليني كمدرب لفريقه السابق، مشيرا إل��ى أن 
االنتصار علىوست هام »يعني الكثير لالعبني. عاشوا حتت ضغط 

هائل وبإمكانكم أن تلحظوا ذلك في أدائهم«.

حسابات معقدة
وهناك إمكانية أن تنتهي هذه املجموعة بتعادل بني ثالثة فرق في 
حال خسارة أرسنال )10 نقطة( أم��ام ستاندار لييج )7(، وتعادل 
إينتراختفرانكفورت الثاني )9 نقاط( مع ضيفه فيتوريا غيمارايش 
البرتغالي، ألن ذلك يعني بأن ثالثة فرق ستكون بعشرة نقاط وحينها 
سيدخل فياحلسابات فارق األهداف في املواجهات املباشرة بني هذه 
الفرق، ثم األه��داف املسجلة في هذه املواجهات ومن بعدها األهداف 

املسجلةخارج القواعد.
وسيكون أرسنال في هذه احلال، األوفر حظا لبلوغ الدور الثاني 
حتى لو خسر ألن��ه ف��از ذهابا برباعية نظيفة على ستاندار لياج 
الذيسيضمن ب��دوره بطاقته في حال الفوز ولو بفارق ه��دف، شرط 

خسارة إينتراخت فرانكفورت.
ولن يكون أرسنال الفريق الكبير الوحيد الذي يبحث عن بطاقته 
في اجلولة األخيرة، بل أن روما اإليطالي وبوروسيا مونشنغالدباخ 
متصدرالدوري األملاني لم يحسما تأهلهما عن املجموعة العاشرة التي 
يتشاركان صدارتها بثماني نقاط مع أفضلية املواجهتني املباشرتني 

لألول.
ويبدو التأهل في متناول فريق العاصمة اإليطالية الذي يحتاج 
إلى التعادل على أرض��ه مع فولفسبرغر النمسوي في مهمة سهلة 

نسيبا،السيما أن األخير خسر مبارياته الثالث املاضية.
واألم��ر ذات��ه ينطبق على مونشنغالدباخ، إال أن مهمة متصدر 
الدوري األملاني ستكون أصعب مبا أنه يستضيف باشاك شهير التركي 

الذييتخلف عن فريقي الصدارة بفارق نقطة فقط.
وخالفا لروما، يخوض ممثل العاصمة اإليطالي اآلخ��ر التسيو 
اجلولة األخ��ي��رة ملنافسات املجموعة اخلامسة ومصيره ليس في 
يده حتى لو أحلقبمضيفه رين الفرنسي الهزمية اخلامسة تواليا، 
بل يحتاج الى خدمة كبيرة من سلتيك االسكتلندي، الضامن لتأهله 

وصدارة املجموعة.
ولن يحصل التسيو، املنتشي من ف��وزه السبت في ال��دوري على 
يوفنتوس حامل اللقب 3-1، على البطاقة الثانية إال في حال فوز 
سلتيك علىمضيفه كلوج الروماني الذي يتقدم فريق املدرب سيموني 

إينزاغي بفارق ثالث نقاط.

يونايتد للمحافظة على الوتيرة
وعلى الرغم من هامشية مباراته مع ضيفه ألكمار الهولندي، مبا 
أنهما ضامنان لبطاقتيهما قبل اجلولة اخلتامية، يأمل مانشستر 
يونايتداإلنكليزي احملافظة على الوتيرة والبناء على ما حققه السبت 
في ال��دوري املمتاز حني أسقط ج��اره اللدود مانشستر سيتي حامل 

اللقب 2-1 في معقله.
وعلى الرغم من اخلسارة التي تلقاها في اجلولة املاضية أمام 
مضيفه أستانا الكازاخستاني )1-2(، من املتوقع أن يعتمد املدرب 
النروجيأولي غونار سولشار على تشكيلته الشابة مجددا في مباراة 
اخلميس. وخاض النروجي مباراة أستانا بتشكيلة بلغ معدل أعمارها 
21،6 عاما، حيث أقحم تسعة العبني من أكادميية النادي، فيما جلس 
املدافعالشاب ماكس تايلور على مقاعد البدالء بعد عودته إلى املالعب 

اثر صراع مع مرض السرطان.
ورغم اخلسارة، أعرب سولشار عن رضاه عن أداء الشبان الذين 
خاض ستة منهم أولى مبارياته في صفوف الفريق األول، قائال »لقد 
تعلمالشباب الكثير وأنا راض متاما عن الكثير منهم. كنا رائعني في 
بعض فترات املباراة لكن في بعض االحيان تركنا للفريق املنافس زمام 

االموروقد دفعنا ثمن ذلك«.
وفي املجموعة السابعة، سيكون باب التأهل مفتوحا على مصراعيه 
بني الفرق األرب��ع��ة، إذ يتصدر رينجرز االسكتلندي بقيادة النجم 
اإلنكليزيالسابق ستيفن جيرارد الترتيب ب�8 نقاط، وبفارق نقطة 
فقط عن يونغ بويز السويسري وبورتو البرتغالي، فيما يحتل فينورد 

روتردام الهولندياملركز األخير بخمس نقاط.
وسيضمن رينجرز تأهله في حال جتنبه الهزمية أمام ضيفه يونغ 
بويز، وهي نتيجة ستصب في صالح بورتو في حال فوزه على ضيفه 

فينورد.
وستكون اإلثارة على املوعد أيضا في مجموعتني أخريني لم حتسم 
أي من بطاقاتها األرب��ع، حيث يتصدر كوبنهاغن الدمناركي الثانية 
)9 نقاط( أم��ام ماملو السويدي )8( ودينامو كييف األوك��ران��ي )6( 
ولوغانو السويسري )2(، فيما يتصدر بازل السويسري الثالثة )10( 
أمامخيتافي اإلسباني )9( وكراسنودار الروسي )9( وطرابزون سبور 
التركي )1(. ويلعب كوبنهاغن ودينامو كييف على ملعبيهما ضد 
ماملو ولوغانو تواليا، فيما يخوض بازل اختبارا سهال على أرضه ضد 
طرابزون سبور فيوقت يخوض خيتافي وكراسنودار مواجهة نارية 

على ملعب األول.     

احتفال براندت بالهدف الثاني لدورمتوند

التأهل  بطاقة  ينتزع  دورمتوند 
سالفيا على  صعب  بفوز 

ت��رب��ع ب��رش��ل��ون��ة اإلس���ب���ان���ي، على 
ع��رش األن��دي��ة الرياضية األك��ث��ر وسما 
على شبكة تويتر االجتماعية خالل عام 
2019، متفوقا على غرميه التقليدي ريال 
م��دري��د، ومانشستر يونايتد وليفربول 

اإلجنليزيني.
وجاء هذا التصنيف استنادا على األرقام 
والبيانات التي أعلنت عنها شبكة التواصل 

االجتماعي نفسها.
وت��ص��در ال��ف��ري��ق الكتالوني بحسب 
ه��ذه اإلحصائيات، القائمة فيما يتعلق 
باالقتباس، واس��م املستخدم أو الكلمات 
الدالة، في دراسة أجريت خالل الفترة من 
األول من يناير وحتى 15 نوفمبر املاضيني.
وح��ل باريس س��ان جيرمان الفرنسي 
في املركز اخلامس بالقائمة، يليه مباشرة 
يوفنتوس اإليطالي، ثم مانشستر سيتي 
اإلجنليزي، ومن بعده أياكس أمستردام 

الهولندي.
ومن بني أبرز املوضوعات محل اهتمام 
املتابعني واخل��اص��ة بالبلوغرانا، يأتي 
احلفاظ على لقب الليغا، ومبارياته أمام 
امللكي، وق���دوم غ��ري��زم��ان وفرينكي دي 
يونغ، باإلضافة للجوائز الفردية العديدة 

التي حصدها ميسي.
وعلى صعيد األف����راد، ح��ل ميسي في 
املركز الثاني من حيث األكثر وسماً هذا 

ال��ع��ام خلف البرازيلي نيمار دا سيلفا 
جنم باريس سان جيرمان، بينما يتفوق 
على غرميه ومنافسه املباشر البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، وجنمي كرة السلة 
األمريكية للمحترفني، ليبرون جيمس 

وكوبي براينت.
ول��م يكتف متصدر الليغا بهذا األم��ر 
فحسب، بل ظل على ص��دارة الترتيب في 
التفاعل مع املستخدمني من خ��الل إع��ادة 
نشر التدوينات واإلعجابات والتعليقات 

اخلاصة باملنشورات املختلفة على الشبكة.
وفي الوقت احلالي، يعد البارسا، الذي 
ميتلك 9 حسابات مختلفة على »تويتر« 
بحسب اللغة املستخدمة، صاحب أكبر عدد 

من املتابعني بإجمالي 57 مليون متابع.

برشلونة األكثر وسماً على تويتر

ليغ« »يوروبا  إلى  ويرسله  ميالن  إنتر  أحالم  يبدد  برشلونة 

alwasat.com.kw

حسرة العبي إنترميالن بعد اخلروج من دوري األبطال

بالقاتل فاتي  هدف  ويصف  إنتر  جلماهير  يعتذر  كونتي 
أك��د أنطونيو كونتي، امل��دي��ر الفني إلنتر ميالن 
اإليطالي، أن الهدف ال��ذي سجله الواعد أنسو فاتي، 
جناح برشلونة، قبل دقيقتني من نهاية الوقت األصلي 
»ق��ت��ل الفريق نفسيا«، حيث تسبب ف��ي احتاللهم 
للمركز الثالث في املجموعة والتحول لبطولة الدوري 

األوروبي.
وحل فاتي، الذي دخل تاريخ دوري األبطال بهذا 
الهدف حيث بات أصغر العب يسجل في البطولة عن 
عمر 17 عاما و40 يوما، كبديل في الدقيقة 85 قبل أن 

يسجل هدف انتصار البرسا في الدقيقة 88.
وقال كونتي عقب املباراة: »األمر مؤلم. هدف أنسو 
فاتي قتلنا نفسيا.. كنا نضغط على مرمى برشلونة، 
وصنعنا فرصا للتسجيل. أشعر باألسى لالعبني، 

ألنهم قدموا كل شيء، ويقدمون كل شيء بالفعل في 
مرحلة ليست سهلة. أعتذر للجماهير«.

وأضاف: »أشعر بحزن شديد ألن األمور كان ميكن 
أن تنتهي بطريقة مختلفة.. أعتقد أننا كنا نستحق 
األفضل بالنظر ملا قدمناه من أداء، ولكن إذا لم يحدث 
ه��ذا، فعليك مواصلة العمل والتطور على مستوى 

اخلبرات.. يجب أن ننهض ونواصل املسيرة«.
وأمت امل����درب ال��س��اب��ق لتشيلسي اإلجن��ل��ي��زي 
تصريحاته: »صنعنا فرصا من أج��ل الفوز باللقاء 
ولكننا افتقدنا للمسة األخيرة، وللقدرة على ترجمة 
كل هذه الفرص.. ال أستطيع لوم الالعبني، لقد قدموا 
كل ما لديهم. افتقدنا فقط للشراسة وللمسة األخيرة، 

وهذا قتلنا«.

57 مليون متابع 9 حسابات بلغات مختلفة بإجمالي  النادي ميلك 

برشلونة يتفوق على ريال مدريد في قائمة األندية األكثر وسمًا على تويتر

أرسنال يسعى حلسم بطاقة التأهل أمام ستاندار لييج 


