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سقط األه��ل��ي امل��ص��ري حامل اللقب 
في فخ التعادل أم��ام ضيفه فيتا كلوب 
الكونغولي الدميوقراطي 2-2 السبت 
في اجلولة الثالثةمن مباريات املجموعة 
األولى ملسابقة دوري أبطال إفريقيا في 

كرة القدم.
وتقدم فيتا كلوب عن طريق مكابي 
ليليبو )41(، ورد األه��ل��ي بثنائية 
للبديلني محمد شريف )69( وم��روان 
محسن )71(، قبل أن ي��درك الضيوف 
التعادل عبر ريكي تولينغي )80 من 

ركلة جزاء(.  
ورفع األهلي رصيده إلى 4 نقاط في 
املركز الثالث، بفارق األه��داف عن فيتا 
كلوب الثاني وث��اث نقاط عن سيمبا 

التنزاني املتصدر.
وضغط األهلي منذ البداية ومرر أمين 
أشرف كرة عرضية تابعها محمد مجدي 
أفشه برأسه أبعدها احلارس )12(، ثم 
س��ّدد الاعب نفسه ك��رة بجوار القائم 

األيسر )15(، وأخ��رى لعمرو السولية 
أبعدها املدافع أنغو مبامبو من على خط 

املرمى )32(،
ورد القائم لتسديدة الكونغولي 
ال��دمي��وق��راط��ي وال��ت��ر ب��وال��ي��ا )33(، 
وتصدى احل��ارس سيمون أوموسوال 

لتسديدة حسني الشحات املنفرد )36(.
وجن���ح ال��ض��ي��وف خ��اف��اً ملجريات 
اللعب في افتتاح التسجيل عندما راوغ 
مكابي أمين أشرف وسّدد كرة ارتدت من 
يد محمد الشناوي لاعب نفسه فسددها 

في الزاوية اليمني )41(.
وأثمر ضغط األهلي ه��دف التعادل 
حني استغل شريف تسديدة النيجيري 
ج��ون��ي��ور أج��اي��ي امل��رت��دة م��ن القائم 
وسددها في املرمى اخلالي )69(، بعدها 
بدقيقتني أض��اف م��روان محسن الهدف 

الثاني مستغاً عرضية افشه )71(.
وح��ص��ل ال��ض��ي��وف ع��ل��ى رك��ل��ة 
جزاء انبرى لها تولينغي على ميني 

الشناوي )80(.
الترجي يتخطى الزمالك

وتخطى الترجي الرياضي التونسي 
ضيفه الزمالك املصري 3-1، وسجل 
ألص��ح��اب األرض اإلي���ف���واري ويليام 
توغي ميل 26، ومحمد علي بن رمضان 
ث��ن��ائ��ي��ة، األول م��ن رك��ل��ة ج���زاء 45، 

والثاني 53.
فيما وقع على هدف الزمالك الوحيد 
أحمد أب��و الفتوح 39 ال��ذي ط��رد لنيله 

اإلنذار الثاني في الدقيقة 57.
وفي املباراة الثانية ضمن املجموعة 
ذاتها عاد مولودية اجلزائر بالفوز 0-1 
من أرض تونغيت السينغالي بهدف 

وحيد وقع عليه عبد النور بلخير 14.
وص��ار رصيد الترجي 7 نقاط في 
صدارة املجموعة، ثم مولودية اجلزائر 5 
نقاط، والثالث الزمالك بنقطتني وأخيراً 

لقطة من مباراة األهلي وفيتا كلوبتونغيت بنقطة واحدة.

ليستر سيتي يضع حدًا لنتائجه السلبية 
بفوز صعب على برايتون في البرمييرليغ

وض��ع ليستر ح��داً لنتائجه السلبية عندما 
تغلّب على مضيفه برايتون بهدفني لهدف ضمن 
مباريات اجلولة السابعة والعشرين من الدوري 

اإلنكليزي املمتاز.
وزار ب��راي��ت��ون ش��ب��اك ضيفه بفضل آدام 
الالن��ا بعد 10 دق��ائ��ق فقط لكن ليستر انتظر 
حتى الشوط الثاني إلدراك التعادل عن طريق 
النيجيري كيليتشي إياناتشو )62( قبل أن 
مينح الغاني دانييل آمارتي نقاط املباراة لليستر 

بتسجيله لهدف الفوز في الوقت القاتل )87(.
وه��ذا ال��ف��وز األول لليستر بعد تعثره في 
آخر مباراتني ليرفع رصيده إلى 53 نقطة في 

الوصافة مؤقتاً بفارق نقطتني عن مانشستر 
يونايتد الثالث و12 نقطة عن مانشستر سيتي 

املتصدر.
وتوقف رصيد برايتون عند 26 نقطة في 
املركز السادس عشر مؤقتاً بفارق ثاث نقاط 
عن فولهام صاحب املركز الثامن عشر آخر مراكز 

الهبوط.
وفي مباراة أخرى تعادل أستون فيا وضيفه 
ولفرهامبتون دون أهداف ليرفع صاحب األرض 
رصيده إلى 40 نقطة في املركز التاسع مقابل 35 
نقطة لزماء البرتغالي سيميدو في املركز الثاني 

عشر مؤقتاً.

برشلونة يعود بالفوز من أرض أوساسونا في الليغا
ع��ب��ر ب��رش��ل��ون��ة م��ن محطة 
مستضيفه أوس��اس��ون��ا 0-2 
وذل��ك قبل املوقعة الكبرى ضد 

باريس سان جيرمان األربعاء.
ففي املرحلة 26 من ال��دوري 
اإلسباني عاد الفريق الكاتالوني 
املنتشى بوصوله إل��ى نهائي 
ك��أس إسبانيا بعد رميونتادا 
م��ل��ه��م��ة أم����ام إش��ب��ي��ل��ي��ة، ع��اد 
ب��ان��ت��ص��ار غ��اي��ة ف��ي األه��م��ي��ة 
بهدفني وقع عليهما خوردي ألبا 

30 وإيايكس موريبا 83.
ويتطلع برشلونة لواحدة من 
أصعب املواجهات هذا املوسم في 
مختلف املسابقات عندما يحط 
ضيفاً على باريس سان جيرمان 
الفرنسي، في إي��اب ثمن نهائي 
دوري أبطال أوروب��ا األربعاء 
م��ع أفضلية ل��ن��ادي العاصمة 
الفرنسي بتقدم مريح للغاية 

4-1 في كامب نو ذهاباً.
وخ��اض برشلونة مباراته 
األخ���ي���رة ق��ب��ل االن��ت��خ��اب��ات 
الرئاسية التي يتنافس فيها 
ثاثة مرشحني االحد هم جوان 
البورتا، فيكتور فونت وتوني 
فريشا، وسط أجواء ثقيلة تلقي 
بظالها على النادي الذي يعاني 
أزم���ة ري��اض��ي��ة وي����رزح حتت 

دي���ون ط��ائ��ل��ة وس���ط ضبابية 
حول مستقبل جنمه االرجنتيني 

ليونيل ميسي.
وحقق برشلونة انتصاره 
العاشر في آخر 11 مباراة في 
ال����دوري وح��اف��ظ على سجله 
خالًيا م��ن ال��ه��زائ��م ف��ي الليغا 
ل��ل��م��ب��اراة ال��س��ادس��ة ع��ش��رة 
توالًيا، وه��و لم يخسر محلياً 
منذ ديسمبر املاضي سوى مرة 

واح��دة خال 17 مباراة، كانت 
أمام إشبيلية في ذهاب الكأس.

وب����ع����د أن زج امل������درب 
ال��ه��ول��ن��دي رون���ال���د ك��وم��ان 
بالتشكيلة ذاتها في املواجهتني 
أم���ام إشبيلية، أج���رى ال��ي��وم 
تغييرين اضطراريني حيث حل 
الفرنسيان أن��ط��وان غريزمان 
ال��ذي ل��م يعد ضمن حساباته 
مؤخًرا، وسامويل أومتيتي بدالً 

من املصابني، مواطنهما عثمان 
دميبيلي واملدافع جيرار بيكيه.

وه����دد أوس���اس���ون���ا ب��اك��ًرا 
بتسديدة صاروخية رائعة من 
كيكي بارخا بيسراه من خارج 
امل��ن��ط��ق��ة ت��ص��دى ل��ه��ا ب��ب��راع��ة 
احلارس االملاني مارك-اندريه 

تير شتيغن )14(.
واف���ت���ت���ح أل���ب���ا ال��ت��س��ج��ي��ل 
للضيوف عندما وصلته متريرة 

رائعة من ميسي خلف املدافعني 
ال��ى داخ��ل املنطقة على اجلهة 
ال��ي��س��رى، روض��ه��ا وتابعها 
ص��اروخ��ي��ة بيسراه ف��ي سقف 

املرمى )30(.
وتألق تير شتيغن الذي كان 
له فضل كبير في بلوغ برشلونة 
نهائي الكأس بتصديه لركلة 
جزاء الشبيلية قبل حوالي ربع 
ساعة من نهاية اللقاء، في إبعاد 
كرة خطيرة من روبن غارسا من 

مسافة قريبة )34(.
وسدد ميسي كرة زاحفة مرت 
بجانب القائم االي��س��ر بعدما 

ابعدها الدفاع الى ركنية )44(.
وح��اول »البرغوث« مجدًدا 
م��ع ان��ط��اق ال��ش��وط ال��ث��ان��ي 
ب��ت��س��دي��دة ق��وي��ة ب��ي��س��راه من 
خارج املنطقة نحو اسفل الزاوية 
اليسرى )48(. وكاد أن يعادل 
االرجنتيني جوناثان كاييري 
النتيجة برأسية مرت على بعد 

سنتمترات من القائم )70(.
وأحرز الشاب البديل موريبا 
)18 عاًما( الهدف الثاني عندما 
وصلته ال��ك��رة م��ن ميسي على 
مشارف املنطقة، راوغ املدافع 
وس���دد بيسراه ك��رة ق��وي��ة في 

اعلى الزاوية اليسرى )83(.
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األهلي يسقط بفخ التعادل أمام 
فيتا كلوب في أبطال أفريقيا
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بايرن ميونيخ يخطف انتصارًا مبهرًا
من بوروسيا دورمتوند في »البوندسليغا«

انتفض بايرن ميونيخ حامل اللقب بعد التأخر 
بهدفني وف��از 4-2 على بوروسيا دورمتوند 
بفضل ثاثية من روبرت ليفاندوفسكي ليحتفظ 

بصدارة الدوري األملاني.
وس���ج���ل دورمت����ون����د م���رت���ني ع���ن ط��ري��ق 
النرويجي إرلينغ هاالند )2 و9(، ورّد البولندي 
ليفاندوفسكي بتسجيل ثنائية في الشوط األول 

املثير )26 ومن ركلة جزاء 44(.
ل��ك��ن ل���ي���ون غ��وري��ت��س��ك��ا أه�����دى ال��ت��ق��دم 
لصاحب األرض في الدقيقة 88 قبل أن يحسم 
ليفاندوفسكي االنتصار بتسجيل هدفه الثالث 

في الدقيقة )90(.
وميلك بايرن، الذي يحاول حصد لقب الدوري 

55 نقطة وب��ف��ارق نقطتني عن اليبزيغ الذي 
تصدر املسابقة بشكل مؤقت بعد ف��وزه اليوم 

-3صفر على فرايبورغ.
وكان أفضل مهاجمني في الدوري على مستوى 
التوقعات في مباراة القمة بتسجيل أربعة أهداف 
في الشوط األول في استاد أليانز أرينا وسط 

غياب للمشجعني بسبب جائحة كوفيد19-.
وفي أبرز املباريات فاز باير ليفركوزن على 
مضيفه بوروسيا مونشنغادباخ بهدف دون 
رد وسقط فولفسبورغ في فخ مضيفه هوفنهامي 
2-1 كما ت��ع��ادل آينتارخت فرانكفورت مع 
شتوتغارت بهدف ملثله وانتصر هرتا برلني على 

أوغسبورغ 1-2.

 فرحة ليفاندوسكي بهدف بايرن الثالث في شباك دورمتوند

يوفنتوس يقلب الطاولة على التسيو 
ويضغط على ميالن في »الكالتشيو«

قلب يوفنتوس حامل لقب ال��دوري اإليطالي 
ت��أخ��ره إل��ى ف��وز على ضيفه التسيو ليشدد 

الضغط على ميان الوصيف.
واص��ل يوفنتوس انتصاراته بعدما جتاوز 
ضيفه العنيد التسيو 3-1 ي��وم السبت في 
األس��ب��وع ال��س��ادس وال��ع��ش��ري��ن م��ن مسابقة 

الدوري اإليطالي لكرة القدم.
ووجد يوفنتوس نفسه متأخراً بالنتيجة في 
أول ربع ساعة عقب هدف األرجنتيني كوريا 
)14( لكنه تدارك املوقف وخرج من الشوط األول 
متعادالً بفضل هدف الفرنسي رابيو بعد متريرة 

من جنم املباراة اإلسباني ألفارو موراتا )39(.
وواص���ل م��ورات��ا تألقه بتسجيله الهدف 
الثاني للسيدة العجوز حتت أنظار البرتغالي 

كريستيانو رونالدو الذي فّضل بيرلو تركه على 
دكة البدالء قبل أن يشارك في آخر ثلث ساعة 
مكان موراتا الذي أمن فوز يوفنتوس بهدف ثالث 

لفريقه من ركلة جزاء )60(.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى 52 نقطة خلف 
ميان الوصيف )53( وإنتر املتصدر )59( فيما 
توقف رصيد التسيو عند 43 نقطة في املركز 
السابع. وهذا الفوز الثاني توالياً ليوفنتوس 
وأتى في وقت مهم قبل مواجهة بورتو البرتغالي 
الثاثاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 

لتعويض هزميته ذهاباً 1-2.
وف���ي م���ب���اراة أخ����رى ت��ع��ادل س��ب��ي��زي��ا مع 
بينيفينتو بهدف ملثله، كما انتصر أودينيزي على 

ساسولو بهدفني دون رد.
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ال مخطط لتغيير شعار الدوري 
األميركي للمحترفني

أك��د آدم سيلفر مفوض دوري ك��رة السلة االميركي للمحترفني 
أن الرابطة ال تنوي تغيير الشعار »األيقوني« للبطولة، على رغم 
األصوات املطالبة بجعل الراحل كوبي براينت صورة الدوري، مبن 

فيهم جنم بروكلن نتس كايري ارفينغ.
وق��ال سيلفر خال مؤمتر صحافي عبر االتصال بالفيديو على 
هامش مباراة كل النجوم »أول ستار« في أتانتا االحد إن »الشعار 

أيقوني، ال يبدو أنه الوقت املناسب لتغييره«.
ومنذ مصرع أسطورة لوس اجنليس ليكرز عن 41 عاماً وابنته 
جيانا وسبعة آخرين في حتطم مروحية في يناير 2020، حصلت 
عريضة ل�«تخليد ذكرى )براينت( لألبد بجعله الشعار اجلديد لل�

NBA على اكثر من ثاثة مايني توقيع.
ولم يخف إرفينغ رغبته في ذلك خال االسابيع االخيرة حيث قال: 
»كان النموذج جليلنا. نريد أن نضع معياراً ومثاال، مثل هذا التميز، 
بوضع كوبي براينت على الشعار. نعم، يجب أن يحدث ذلك. انا ال 
اهتم مبا يقوله اي أحد. أّسس امللوك السود الدوري. هذا هو بالضبط 

موقفي«.
 

حتديد موعد إعالن الدول 
املستضيفة لدوري أبطال آسيا

ذك��رت تقارير صحفية األح��د، أن االحت��اد اآلسيوي لكرة القدم، 
سيعلن عن أسماء ال��دول املستضيفة ملجموعات دوري أبطال آسيا 

2021، خال األسبوع املقبل.
وتقدمت أندية الهال واألهلي والنصر والوحدة املنافسة بالدوري 
السعودي، بطلب استضافة مباريات ب��دور املجموعات ل��دوري 

األبطال، في خطابات رسمية ُرفعت إلى احتاد الكرة السعودي.
وبحسب صحيفة »الشرق األوس��ط« السعودية، اليوم األح��د، 
ينتظر احتاد الكرة السعودي مصير طلب استضافة مباريات دوري 
أبطال آسيا، في خطوة متهد لقبول استضافة املنتخب السعودي 
ملباريات مجموعته في التصفيات اآلسيوية املشتركة املؤهلة املشتركة 

لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 بالصني.
ويلعب املنتخب السعودي في مجموعة واحدة مع اليمن وفلسطني 
وسنغافورة وأوزبكستان، وتقام املباريات بنظام التجمع في يونيو 

املقبل.
وسيلتقي املنتخب السعودي، منتخب فلسطني نهاية الشهر اجلاري 
في العاصمة الرياض، ضمن التصفيات املشتركة لكأس العالم 2022 
وكأس آسيا 2023، فيما ستكون مبارياته املتبقية بنظام التجمع، 

وذلك بحسب قرار االحتاد اآلسيوي الذي أعلن األسبوع املاضي.


