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حقق القادسية الفوز على الفحيحيل، 
بنتيجة )4-1(، على ستاد محمد احلمد، 
 STC ضمن امل��رح��ل��ة األول���ى ل���دوري

املمتاز.
س��ج��ل رب��اع��ي��ة ال��ق��ادس��ي��ة، سيف 
احل��ش��ان ف��ي ال��دق��ي��ق��ت��ن )2 و43(، 
ول���وك���اس )25(، وع����دي الصيفي 
)90+3(، وللفحيحيل محمد نعيم )45(.
واق��ت��ن��ص امل��ل��ك��ي أول 3 ن��ق��اط في 
مشواره باملسابقة، فيما ظل الفحيحيل 

بسجل خالي من النقاط.
جاءت املباراة مثيرة في انطالقتها، 
بعدما متكن سيف احلشان من أول هجمة 
من خطف هدف مبكر مع الدقيقة )2(، 

بعد متريره عرضية من عيد الرشيدي.
وم��ن��ح ال���ه���دف امل���زي���د م���ن ال��ث��ق��ة 
والدافعية للقادسية، فيما وضح عدم 
االت���زان على أداء الفحيحيل، ليسجل 
ل��وك��اس ال��ه��دف الثاني مستغال خطأ 

املدافع حسن دشتي.
بعدها تخلى الفحيحيل عن ح��ذره، 
وأعلن دخوله أج��واء املباراة مبحاولة 
أولى لفوار الرشيدي مرت بسالم على 

مرمى خالد الرشيدي.
وح��اول الفحيحيل مجددا من دون 
ج��دوى، في الوقت الذي سجل احلشان 
الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه 

بعد عرضية من عدي الصيفي.
ورف��ض الفحيحيل أن يخرج خال 
الوفاض بالشوط األول، ومتكن محمد 
نعيم من تسجيل الهدف األول لفريقه، 

لينتهي الشوط األول )1-3(.
وح��اول الفحيحيل تعديل النتيجة 
وواصل األصفر مساعيه لزيادة الغلة، 
إال ان كافة احملاوالت حتطمت على أقدام 

املدافعن ومن خلفهم حراس املرمى.
ثم جنح ع��دي الصيفي في تسجيل 
ال��ه��دف ال���راب���ع ل��ف��ري��ق��ه ف��ي الدقيقة 
)90+3(، لتنتهي امل��ب��اراة ملصلحة 

القادسية بأربعة أهداف مقابل هدف.
النصر يتخطى الشباب 

ومتكن النصر من حتقيق الفوز على 
الشباب )1-0(، ويدين النصر بفوزه 
لنجم هجومه أحمد الرياحي، صاحب 

هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 70.
العنابي حصد أول 3 نقاط مع افتتاح 

املسابقة، فيما بقي سجل أبناء األحمدي 
خاليا من النقاط.

امل��ب��اراة ج��اءت متكافئة ومثيرة من 
بدايتها، حيث وض��ح سعي الفريقن 

القتناص النقاط الثالث.
تبادل الفريقان السيطرة واخلطورة، 
بفضل حتركات ن��داي وسيزار مع عبد 
الهادي خميس وعبد احملسن التركماني 
في الشباب، فيما حمل ل��واء محاوالت 
النصر أحمد ال��ري��اح��ي ومشعل ف��واز 

وسيد ضياء.
وض��اع��ت ع��دة ف��رص خطيرة على 

الطرفن في الشوطن األول والثاني.
ومع الدقيقة 70، متكن أحمد الرياحي 
من استغالل خطأ دفاعي وخطف الكرة 
وس��دد بقوة في الشباك، مسجال هدف 

السبق.
ح���اول ال��ش��ب��اب ال���ع���ودة م��ن دون 
ج���دوى، حيث أض���اع مهاجموه أكثر 
من فرصة، فيما سجل الرياحي هدفا 
ثانيا مع الدقيقة 90، قبل أن يلغى عبر 
الفار، لتنتهي املباراة بفوز النصر بهدف 

لقطة من مباراة القادسية والفحيحيل نظيف.

غوارديوال يطالب بتقليص أندية 
البرمييرليغ بسبب »دوري السوبر«

ط��ال��ب بيب غ���واردي���وال، م���درب مانشستر 
سيتي، بضرورة احلفاظ على البرمييرليغ، مع 
اخلطط اجلديدة اخلاصة بتدشن بطولة دوري 

السوبر األوروبي.
ويتم إغراء األندية الستة الكبرى في الدوري 
اإلجنليزي للمشاركة في البطولة اجلديدة مقابل 
احلصول على 310 مالين إسترليني لكل ناد، 
إضافة إلى 130 مليون إسترليني على أقل تقدير 
سنوًيا للمشاركة في البطولة البديلة لدوري 

أبطال أوروبا.
وعن تلك البطولة، قال بيب بحسب ما نقلت 
صحيفة “ذا صن” البريطانية: “أرغب في 
حماية الدوريات احمللية، أحب اللعب أمام ليستر 

وبرايتون وبيرنلي وآرسنال ووست بروميتش 
وليفربول”.

وأض��اف: “كي تدشن دوري سوبر أوروب��ي 
مذهل، عليك تدشن برمييرليح مذهل من خالل 
تقليص ع��دد ال��ف��رق، ما يجب علينا القيام به 
حًقا، هو أن جنعل كل دوري في أوروب��ا أقوى 
من وضعه احلالي، بتقليص عدد الفرق وكذلك 
احل��ال في التشامبيونشيب ودوري الدرجة 
األول��ى والثانية، وبالتالي االهتمام باجلودة 

وليس العدد”.
وت��اب��ع: “ولكن ل��دي ش��ع��ور ب��أن��ه ال يجب 
خسارة ما تعنيه الدوريات احمللية، وما يعنيه 

اللعب في كأس االحتاد اإلجنليزي أيًضا”.

بوغبا يعطي دفعة هائلة ملانشستر يونايتد قبل موقعة ليفربول
ع��اد الع��ب ال��وس��ط ب��ول بوغبا إلى 
مستواه املعهود في الوقت املناسب، إذ 
يستعد فريقه مانشستر يونايتد متصدر 
ال���دوري االنكليزي لكرة ال��ق��دم ملوقعة 
اليوم األحد في الدور الرابع من مسابقة 

الكأس مع غرميه التاريخي ليفربول.
  

كان الفرنسي مصدر خالفات مستمرة 
في رحلته الثانية مع “الشياطن احلمر”، 
وتوقع كثيرون أن تنتهي ه��ذه الرحلة 

املضطربة مع ختام املوسم احلالي.
أغضب وكيله الشهير مينو راي��وال 
م��درب يونايتد النرويجي أول��ي غونار 
سولشار ف��ي ديسمبر امل��اض��ي، عندما 
كشف في مقابلة أن بوغبا “ليس سعيداً” 

في “أولد ترافورد”.
آن��ذاك ك��ان مستوى بوغبا متواضعاً 
على غرار نتائج مانشستر ومتنى بعض 

عشاق النادي رحيله.
مشاكل متواصلة

ُوص��ف بوغبا أن��ه يشكل ق��دوة سيئة 
لزمالئه الشبان ووص��ل��ت أسهمه إلى 
أدن��ى مستوياتها بعد خ��روج فريقه من 
دور املجموعات ل��دوري أبطال أوروب��ا 
في األسبوع عينه الذي أطلق فيه رايوال 

تصريحه الناري.
ازدادت التكهنات ح��ول ع��ودت��ه إلى 
يوفنتوس اإليطالي أو االنضمام إلى 
باريس س��ان جيرمان الفرنسي وري��ال 

مدريد اإلسباني.
انتفاضة مفاجئة 

وفيما ك��ان غ��ارق��اً ف��ي رم���اد موسم 
سيشكل منعطفاً في مسيرته، نفض عنه 
غبار اخليبة بشكل غير متوقع ليعود مع 

فريقه االحمر الى الواجهة.
أظهر أخيراً عالمات التركيز ب��دالً من 
التفرغ لصورته وحقوقه التجارية، 

ولعب دورا رئيسياً في تسلق يونايتد 
صدارة البرمييرليغ برغم بداية الفريق 

السيئة.
وت��ردد أن سولشار عّبر وجها لوجه 
لبوغبا عن استيائه من تصريحات رايوال، 
لكنه حافظ على رباطة جأشه مع الالعب 

البالغ 27 عاماً.
رّد العب الوسط الدين ملدربه بتسجيل 
أه���داف حاسمة ف��ي ال���دوري على غ��رار 

مواجهتي بيرنلي ثم فولهام األربعاء.
لولبية بطل العالم الرائعة ضد فولهام 
ك��ان��ت ه��دف��ه ال��راب��ع فقط ه��ذا امل��وس��م، 
وعندما يتألق بوغبا يصعب التفوق على 
يونايتد. وكان بوغبا قد عاد إلى صفوف 
مانشستر قادما من يوفنتوس اإليطالي 
مقابل رقم قياسي للنادي الشمالي العريق 

بلغ 118 مليون دوالر عام 2016.
صدام جديد مع ليفربول

يحلم يونايتد الذي يتربع على صدارة 

ال��دوري األكثر شهرة في العالم بفارق 
نقطتن عن أق��رب منافسيه، في إح��راز 
لقبه االول في الدوري منذ 2013 عندما 
تركه امل��درب األسطوري السير أليكس 

فيرغوسون متجهاً نحو التقاعد.
بعد تعادلهما سلباً دون أه��داف في 
ملعب أنفيلد في 17 يناير اجلاري، ميلك 
يونايتد فرصة إلحل��اق ضربة معنوية 
لليفربول حامل لقب ال���دوري، عندما 
ي��زوره في ملعب أول��د ترافورد السبت 

ضمن الدور الرابع من مسابقة الكأس.
يتساءل ع��ش��اق يونايتد ع��ن ق��درة 
ب��وغ��ب��ا ع��ل��ى االس���ت���م���رار ف���ي فترته 
التصاعدية في مواجهة رج��ال امل��درب 
األملاني يورغن كلوب الذين ميرون في 
فترة صعبة خصوصاً بسبب اإلصابات 

والغيابات.
يرى البعض أن بوغبا متحفز للحفاظ 
على موقعه األساسي في تشكيلة منتخب 
فرنسا الذي يستعد خلوض كأس أوروبا 

املؤجلة من العام املاضي بسبب فيروس 
كورونا. وتطرق م��درب فرنسا ديدييه 
ديشان في نوفمبر املاضي إل��ى وضع 
بوغبا ب��ق��ول��ه: “يعيش وضعية في 
ناديه حيث ال يشعر بالسعادة، ال من 
ناحية عدد الدقائق التي يحصل عليها 
للعب أو من ناحية املركز ال��ذي يشغله 
في امللعب”. ومهما تكن دوافع انتفاضة 
بوغبا، يأمل سولشار في االستفادة أكثر 

من تألق صانع لعبه املزاجي.
قال النرويجي “يستمتع بلعبه، هو 
سعيد. ذهنياً، هو سعيد جداً، كما يتمتع 
راه��ن��ا بلياقة جيدة ج��دا وكلنا ن��درك 

موهبته”.
ت��اب��ع “قّررنا أن ن��دف��ع ب��ه ف��ي خط 
ال��وس��ط )ض���د ف��ول��ه��ام( وك���ان األم��ر 

يستحق ذلك”.
ليفربول في وضعية صعبة

ويواجه يونايتد ليفربول في الوقت 
امل��ن��اس��ب، بعد س��ق��وط االخ��ي��ر بشكل 
مفاجىء للمرة األول��ى بعد 68 مباراة 
على أرض��ه )رق��م قياسي( في ال��دوري، 
أم���ام بيرنلي صفر1- ي��وم اخلميس 

املاضي.
عجز العبو ليفربول عن حتقيق الفوز 
ف��ي آخ��ر خمس م��ب��اري��ات ف��ي ال���دوري 

ويتخلفون بفارق 6 نقاط عن يونايتد.
لم يعرف طريق الشباك منذ 7 ساعات 
و18 دقيقة ف��ي ال����دوري، وه��ي أس��وأ 

سلسلة له منذ نحو 21 عاماً.
سيبلسم فوزه على يونايتد جراحه 
ويقلص حدة االنتقادات حاليا خصوصا 
خلط هجومه. قال كلوب: “هناك مشكلة 
عندما ال جتري األم��ور كما نشتهي على 
امللعب. املشكلة أنني ال أخبر الشبان 
األم���ور بشكل واض���ح، ل��ذا يتعن علي 
تغيير أسلوبي ثم علينا تغيير طريقة 

لعبنا”.

بوغبا في تدريبات مانشستر يونايتد
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القادسية يضرب الفحيحيل برباعية.. 
»stc« والنصر يتخطى الشباب في دوري

غوارديوال

باريس سان جيرمان يستعرض 
برباعية في شباك مونبلييه

انتصر باريس س��ان جيرمان حامل اللقب 
على ضيفه مونبلييه 4-0 اجلمعة في األسبوع 
الواحد والعشرين من مسابقة الدوري الفرنسي 

لكرة القدم.
وجاء انتصار باريس سان جيرمان الثالث 
توالياً في املسابقة بقيادة مبابي بعدما سّجل 

ثنائية وصنع هدفاً.
وج���اء ط���رد ال��س��وي��س��ري أوم��ل��ن ح��ارس 
مونبلييه مع الدقيقة 19 ليسهل املهمة على سان 
جيرمان الذي تقدم بهدف مبابي مستفيداً من كرة 

لألرجنتيني دي ماريا )34(.
وفرض مبابي نفسه جنماً للمباراة بصناعته 
الهدف الثاني الذي جاء بواسطة البرازيلي نيمار 
)60( قبل أن يضيف إي��ك��اردي الهدف الثالث 
بعدها بدقيقة )61( ومن ثم يعود مبابي ليوقع 

على الهدف الثاني له والرابع لفريقه )63(.
وفّك باريس سان جيرمان الصدارة مع ليل 
مؤقتاً بعدما رفع رصيده إلى 45 نقطة بينما 
توقف رصيد مونبلييه عند 28 نقطة في املركز 

احلادي عشر مؤقتاً.

 احتفال نيمار بهدف باريس سان جيرمان الثاني

ريال مدريد ينفي وجود خالف 
مع إنترميالن حول متأخرات 

صفقة أشرف حكيمي

أص��در ن��ادي ري��ال مدريد، بياًنا رسمًيا، أمس السبت، حول 
األنباء املثارة على صفقة املغربي أش��رف حكيمي، ظهير إنتر 

ميالن.
وك��ان حكيمي انتقل من ري��ال مدريد إل��ى إنتر في الصيف 
املاضي نظير 40 مليون ي��ورو، مقسمة إلى دفعات، ولم يسدد 

النيراتزوري الدفعة األولى حتى اآلن.
وذك��رت تقارير إيطالية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال 
مدريد، طلب من إنتر، ضمانات إضافية على دفع أموال صفقة 
حكيمي ف��ي موعدها، وه��دد بالعمل على إع���ادة ال��الع��ب إلى 

امليرجني، في حال اإلخالل باالتفاق.
وقال ريال مدريد في بيان رسمي “فيما يتعلق باملعلومات 
التي نشرتها صحيفة كوريري ديللو سبورت، حول التوترات 
املزعومة بن النادي وإنتر ميالن، يريد ريال مدريد التصريح بأن 

املعلومات املذكورة خاطئة متاًما”.

أشرف حكيمي

مونشنغالدباخ يفك عقدته املستعصية 
أمام دورمتوند في »البوندسليغا«

فّك بوروسيا مونشنغالدباخ 
ع��ق��دت��ه املستعصية املتمثلة 
ببوروسيا دورمت��ون��د وتغلب 
عليه 4-2 ف��ي افتتاح املرحلة 
الثامنة عشرة من الدوري األملاني 
اجلمعة.   ويعود الفوز األخير 
ملونشنغالدباخ على دورمتوند 
إلى أبريل 2015 بنتيجة 1-3، 
قبل أن يخسر بعدها 11 مباراة 
توالياً أمامه آخرها في املرحلة 
األولى من املوسم احلالي بنتيجة 
صفر- 3. وضرب مونشنغالدباخ 
ع��ص��ف��وري��ن بحجر واح���د ألن��ه 
ارت��ق��ى إل��ى امل��رك��ز ال��راب��ع على 
حساب دورمت��ون��د برصيد 31 

مقابل 29 لألخير.
وخ���اض دورمت��ون��د امل��ب��اراة 
بتشكيلة هجومية قوامها رباعي 
خط املقدمة النروجي إيرلينغ 
ه��االن��د واإلن��ك��ل��ي��زي ج��اي��دون 
س��ان��ش��و وج���ول���ي���ان ب��ران��دت 

وماركو رويس.
ول��م يخسر مونشنغالدباخ 
ف��ي آخ���ر أرب���ع م��ب��اري��ات حقق 
خ��الل ه��ذه السلسلة ف��وزاً الفتاً 
على بايرن ميونيخ 3-2 بعد أن 

تخلّف بهدفن نظيفن.

وظ���ّن م��ون��ش��ن��غ��الدب��اخ أّن��ه 
افتتح التسجيل بعد م��رور 49 
ثانية فقط عندما انتزع يوناس 
ه��وف��م��ان ال��ك��رة م��ن اإلنكليزي 
الشاب جود بيلينغهام ومررها 
ب���اجت���اه ف��ل��وري��ان ن��وه��اوس 
ال��ذي أطلقها لولبية ف��ي سقف 
شباك دورمتوند، لكن احلكم لم 
يحتسبه بعد م��راج��ع��ة احلكم 
الفيديو املساعد بسبب مخالفة 

من هوفمان على بيلينغهام.
وأثمر ضغط مونشنغالدباخ 
ع��ن ال��ه��دف األول ع��ن��دم��ا رف��ع 

هوفمان الذي كان أول العب في 
التاريخ ينتقل من دورمتوند إلى 
مونشنغالدباخ عام 2016، ركلة 
ح��رة داخ��ل املنطقة ليرتقي لها 
السويسري نيكو الفيدي برأسه 

داخل شباك دورمتوند )11(.
بيد أّن أص��ح��اب األرض لم 
ينعموا طويالً بهدف السبق، ألن 
الضيوف أدرك���وا التعادل عبر 
هدافهم هاالند الذي استثمر كرة 
م��ن سانشو ليسددها م��ن فوق 
احلارس السويسري يان سومر 

الذي خرج ملالقاته )22(.

 فرحة هاالند بهدف دورمتوند األول


