
أص��ب��ح أم���ام ب��اي��رن ميونخ لقب ال���دوري 
األمل��ان��ي )بوندسليجا( ليقلق بشأنه فقط، 
خاصة أن الفريق يخشى أن تتآمر ضده نتائج 
مباريات اجلولة التاسعة والعشرين، التي 

تنطلق اليوم اجلمعة.
وبعدما ودع دوري أبطال أوروب��ا، وكأس 
أملانيا، سيحل بايرن، بقيادة املدرب هانز فليك، 
ضيفا على فولفسبورج، صاحب املركز الثالث، 

بعد غد السبت، في مباراة صعبة.
ويعد فولفسبورج مفاجأة املوسم احلالي، 
كما أنه لم يخسر على أرضه في أي مباراة، هذا 
املوسم. وإذا لم يكن هذا صعبا مبا يكفي لبايرن، 
فرمبا يدخل املباراة متصدرا جلدول الترتيب 
بفارق نقطتني فقط، وذلك في حال فوز اليبزيج 

على هوفنهامي، غدا اجلمعة.
وما يزيد األمور سوءا، هو أن بايرن ما زال 
ال يعرف موقف جنم هجوم الفريق، روب��رت 

ليفاندوفسكي، من املشاركة في مباراة السبت.
تعقد املهمة

ودع��م فليك، ال��ذي يعد مستقبله الضبابي 
مع الفريق عامال آخر يثقل كاهل حامل اللقب، 
بديل ليفاندوفسكي، إيريك تشوبو موتينج، 
ملواصلة القيام بالعمل اجليد، إذا ملا يكن الالعب 

البولندي جاهزا.
وق���ال ع��ن ال��ك��ام��ي��رون��ي: “إنه الع��ب مهم 
ويحظى بشعبية ج��ي��دة )داخ���ل غ��رف��ة خلع 

امل��الب��س(.. سعيد ألن��ه في فريقنا، ألن��ه شاب 
رائع، باإلضافة لكونه العبا جيدا”.

وظهر أن تتويج بايرن ميونخ بلقبه التاسع 
على التوالي، أصبح أمرا شكليا، بعد فوزه على 
اليبزيج )0/1( ب��دون ليفاندوفسكي، يوم 3 

أبريل.
لكن التعادل )1/1( في اجلولة املاضية أمام 
يونيون برلني، والفوز الكبير لاليبزيج على 
فيردر برمين )1/4(، ساهما في إحياء الصراع 

على لقب الدوري.
ومن املمكن أن يصبح شالكه أول الهابطني 
من البوندسليجا، إذا خسر أمام فرايبورج، وفاز 
أرمينيا بيلفيلد على أوجسبورج، وهيرتا برلني 

على ماينز، يوم األحد.
وستكون هناك مباراة أخرى مثيرة لالهتمام، 
ستجمع ب��ني ب��وروس��ي��ا م��ون��ش��ن��ج��الدب��اخ 
وآينتراخت فرانكفورت، صاحب املركز الرابع، 
الذي سيرحل مدربه آدي هوتر ملونشنجالدباخ، 

بنهاية املوسم.
ويستضيف بوروسيا دورمتوند، صاحب 

املركز اخلامس، فيردر برمين يوم األحد.
وي��أم��ل دورمت���ون���د أن يستغل أي تعثر 
لفرانكفورت، لكي يحتل مركزا مؤهال لدوري 
األبطال في املوسم املقبل، الذي سيشهد تولي 
ماركو روزه، مدرب مونشنجالدباخ، تدريب 

أسود الفيستيفال.

أَمن ريال مدريد اإلسباني، بطاقة تأهله 
للدور نصف النهائي ب��دوري األبطال، 
بتعادله سلبيا أمام ليفربول اإلجنليزي، 
األرب��ع��اء، ف��ي إي��اب رب��ع نهائي دوري 
األب��ط��ال، ليعود الفريق امللكي للظهور 
ضمن األربعة الكبار في القارة العجوز 

بعد غياب ملدة عامني.
وكانت امل��رة األخ��ي��رة التي بلغ فيها 
امليرينجي، املربع الذهبي في 11 أبريل 
2018 على حساب يوفنتوس اإليطالي، 
قبل أن يواصل م��ش��واره ويتوج بلقبه 
األخ��ي��ر )ال�13( ف��ي نهائي كييف أم��ام 

“الريدز”.
وأمام نفس الفريق، أكد صاحب املقام 
الرفيع في البطولة عودته لنصف النهائي 
مجددا، حيث توقفت مسيرته خالل آخر 
نسختني عند ثمن النهائي، األول��ى أمام 
أياكس أمستردام الهولندي في مفاجأة 

م��دوي��ة، والثانية امل��وس��م امل��اض��ي أم��ام 
مانشستر سيتي اإلجنليزي.

وحسم ال��ري��ال البطاقة بعد أن فاز 
ف��ي ال��ذه��اب على ملعبه )أل��ف��ري��دو دي 
ستيفانو( بنتيجة )3-1(، ثم التعادل 
سلبيا اليوم في العودة على ملعب )آنفيلد 

رود(.
وستكون هذه هي املرة ال�23 التي يبلغ 
فيها امليرينجي، احملطة قبل األخيرة في 
البطولة األعرق على مستوى األندية في 
العالم، والرابعة للفرنسي زي��ن الدين 
زيدان على مقعد املدير الفني، بعد أن دخل 
التاريخ من أب��واب��ه الواسعة بحصد 3 

ألقاب متتالية.
وسيكون الريال على موعد في الدور 
املقبل م��ع تشيلسي اإلجن��ل��ي��زي، ال��ذي 
أط��اح ببورتو البرتغالي، حيث ستقام 
مباراة الذهاب على ملعب )ألفريدو دي 

ستيفانو( أحد يومي 27 أو 28 من الشهر 
اجل��اري، أما العودة فستقام على ملعب 
)ستامفورد بريدج( أح��د يومي 4 أو 5 

مايو املقبل.
ك��ان أول تهديد في امل��ب��اراة، ك��ان من 
أصحاب األرض، حيث تلقى محمد صالح، 
متريرة داخل املنطقة، وسدد كرة أرضية، 
تصدى لها تيبو كورتوا بقدمه اليسرى 

في الدقيقة الثانية.
وجاء الرد من ريال مدريد، بتسديدة 
من لوكا مودريتش على ح��دود املنطقة 
في الدقيقة التاسعة، اصطدمت بدفاع 

ليفربول وخرجت لركلة ركنية.
وتألق كورتوا في التصدي لتسديدة 
ص��اروخ��ي��ة م���ن ج��ي��م��س م��ي��ل��ن��ر ق��ائ��د 
ليفربول، على ح��دود منطقة اجل��زاء في 

الدقيقة 11.
وح��رم القائم األمي��ن لليفربول، كرمي 

بنزميا مهاجم ري��ال مدريد، من تسجيل 
هدف التقدم في الدقيقة 20، بعد تسديدة 

أرضية داخل املنطقة.
وأرس���ل أرن��ول��د، ك��رة عرضية داخ��ل 
منطقة جزاء ريال مدريد، لزميله ساديو 
ماني ال��ذي س��دد ال��ك��رة بجانب القائم 

األمين لكورتوا في الدقيقة 38.
وأه��در ص��الح، فرصة تسجيل هدف 
التقدم للريدز في الدقيقة 41، حيث تلقى 
متريرة أرضية داخل منطقة اجل��زاء، من 
زميله ساديو ماني لكنه سدد أعلى مرمى 
كورتوا، لينتهي الشوط األول بالتعادل 

السلبي.
وم��ع ب��داي��ة ال��ش��وط ال��ث��ان��ي، واص��ل 
ليفربول، الضغط بتسديدة من فيرمينو، 
تصدى لها كورتوا في الدقيقة 45، ثم 
تسديدة رأسية أخرى من البرازيلي مرت 

بجانب القائم.
وأضاع فينيسيوس جونيور، فرصة 
تسجيل ه��دف التقدم ل��ري��ال م��دري��د في 
الدقيقة 66، حيث انطلق وس���دد كرة 
تصدى لها أليسون ح��ارس ليفربول، 
والذي واصل التألق بالتصدي للكرة مرة 

أخرى قبل أن تصل أمام بنزميا.
وحاول يورجن كلوب مدرب ليفربول، 
تنشيط فريقه بإشراك ألكانتارا وجوتا 
وتشامبرلني وشاكيري ب��دالاً من ميلنر 

وكاباك وماني وفيرمينو.
وعلى اجلانب اآلخر، دفع زيدان مدرب 
ري��ال مدريد، ب��أودري��وزوال ورودريجو 
وإيسكو ب��دالاً من ك��روس وفينيسيوس 
وأسينسيو. وسدد جوتا، كرة اصطدمت 
بدفاع ريال مدريد، قبل أن ترتطم بالشباك 

اخلارجية ملرمى كورتوا في الدقيقة 70.
وص���وب ك��رمي بنزميا مهاجم ري��ال 
مدريد، كرة رأسية من داخل املنطقة، مرت 
أعلى مرمى أليسون بيكر حارس ليفربول 

في الدقيقة 81.
وتألق كورتوا في التصدي النفراد من 
محمد صالح، بعد متريرة في العمق من 
ا من  ألكانتارا، الذي استغل خطأ ساذجاً
العبي ريال مدريد، في التمرير في الدقيقة 
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دورمتوند  على  انتصاره  يجدد  سيتي  مانشستر 
األبطال دوري  نهائي  لنصف  ويتأهل 

فرحة فيل فودين بهدف مانشستر سيتي الثاني

ريال مدريد يتخطى ليفربول ويعود ملربع 
األبطال بعد غياب سنتني

حلق مانشستر سيتي بركب املتأهلني إلى 
نصف نهائي دوري أبطال أوروب��ا، بعد تغلبه 
على مضيفه ب��وروس��ي��ا دورمت��ون��د )1-2(، 
األربعاء، على ملعب “سيجنال إيدونا بارك” 

في إياب ربع النهائي.
وافتتح دورمت��ون��د التسجيل عبر ج��ودي 
بيلينجهام في الدقيقة )15(، وعدل رياض محرز 
النتيجة )55( من عالمة اجلزاء، قبل أن يضيف 

فيل فودين الهدف الثاني )75(.
وتأهل السيتي لنصف النهائي مستفيداًا من 
ف��وزه على ملعبه في مباراة الذهاب األسبوع 
ا، لينهي بالتالي  املاضي بنتيجة )2-1( أيضاً
عقدة ربع النهائي، بعدما ودع من هذا الدور في 

املواسم الثالثة األخيرة. 
 

أتت احملاولة األول��ى في املباراة بالدقيقة 7 
لصالح دورمت��ون��د، وذل��ك بتسديدة قوية عبر 

داوود أمسك بها إديرسون.
وجن���ح دورمت���ون���د ف��ي اف��ت��ت��اح التسجيل 
بالدقيقة 15، وذلك بعدما تابع بيلينجهام كرة 
ا كرة من داخل  مبعدة من دفاعات السيتي، مسدداً
منطقة اجلزاء ملست أصابع إديرسون وسكنت 

الشباك.
وك��اد دورمت��ون��د أن يضيف ال��ه��دف الثاني 
ا في الدقيقة 18، بعدما ارتقى أكاجني  سريعاً
ا رأسية تصدى  لعرضية من ركلة ركنية، مسدداً
لها إديرسون. وظهر مانشستر سيتي هجومياًا 
للمرة األولى في الدقيقة 24، وذلك بتسديدة من 
خارج منطقة اجلزاء عبر والكر ذهبت بعيداًا عن 
املرمى. وأطلق دي بروين صاروخية من داخل 
منطقة اجل��زاء اصطدمت بالعارضة، وتابعها 
ا  بيرناردو برأسية أم��ام املرمى اخلالي، مسدداً

بغرابة إلى جوار القائم في الدقيقة 26.
وأه��در السيتي فرصة محققة للتسجيل في 
الدقيقة 32، بعدما أرسل فودين عرضية داخل 
منطقة اجل��زاء، استلمها محرز وانفرد بهيتز، 
ا كرة أرضية أبعدها بيلينجهام من على  مسدداً

خط املرمى إلى ركلة ركنية.
وواصل السيتي بحثه عن تسجيل التعادل، 
برأسية قوية من زينشينكو في الدقيقة 38، 

أمسك بها هيتز بصعوبة.
وتبعه دي بروين بتسديدة أرضية من خارج 
منطقة اجل��زاء، مرت إلى ج��وار القائم، لينتهي 

الشوط األول بتقدم دورمتوند بهدف دون رد.
وحتصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء 
في الدقيقة 52، بعدما حاول تشان إبعاد كرة 
عرضية ب��رأس��ه، لكنها اصطدمت بيده، ونفذ 
ا  محرز ركلة اجلزاء بنجاح في الدقيقة 55 مسدداً

على يسار هيتز.
ح���اول السيتي إض��اف��ة ال��ه��دف ال��ث��ان��ي في 
الدقيقة 59، بعدما ارتقى رودريجو لعرضية من 
ا رأسية اصطدمت بالعارضة. ركلة ركنية، مسدداً

وسدد جوندوجان كرة قوية من خارج منطقة 
اجلزاء في الدقيقة 66، مرت إلى جوار القائم.

وعاد دورمتوند للظهور الهجومي في الدقيقة 
69، بعدما ارتقى هوميلز لعرضية من مخالفة 
ا رأسية ذهبت بقليل أعلى  نفذها رويس، مسدداً

العارضة.
وانطلق دي بروين من اجلانب األيسر في 
الدقيقة 74، وتالعب بدفاع دورمتوند قبل أن 
يسدد كرة أرضية قوية من داخل منطقة اجلزاء 

تألق هيتز في إبعادها إلى ركلة ركنية.
وم��ن تلك ال��رك��ل��ة الركنية وص��ل��ت الكرة 
إل��ى فودين على ح��دود منطقة اجل��زاء، ليسدد 
صاروخية اصطدمت بالقائم وسكنت الشباك، 

ليسجل السيتي الهدف الثاني في الدقيقة 75.
وفي ظهور نادر لهاالند، سدد النرويجي كرة 
قوية من على حدود منطقة اجلزاء في الدقيقة 80 

ذهبت أعلى العارضة.
وح��اول زينشينكو تدوين اسمه في قائمة 
املسجلني، بتسديدة قوية م��ن خ��ارج منطقة 
اجل��زاء في الدقيقة 82 عبر زينشينكو، تصدى 
لها هيتز، لينتهي اللقاء بفوز السيتي )1-2(، 

وتأهله إلى نصف النهائي.

بايرن يضّمد جراحه قبل صدام 
مصيري مع فولفسبورج

ق��ال مسؤول ياباني ب��ارز اخلميس إن 
إل��غ��اء أومل��ب��ي��اد طوكيو بسبب تداعيات 
ف��ي��روس ك��ورون��ا يبقى ضمن اخل��ي��ارات، 
فيما جتّدد زيادة احلاالت املخاوف قبل نحو 
100 يوم على انطالق األلعاب املؤجلة من 

الصيف املاضي إلى يوليو املقبل.
واعتبر توشيرو نيكاي، الرجل الثاني 
في احلزب الليبرالي الدميوقراطي احلاكم، 
إن األلعاب األوملبية يجب أن تلغى “دون 
ترّدد” إذا ك��ان وض��ع ال��ف��ي��روس خطيرااً 
للغاية. وبعد سنة على تأجيل غير مسبوق، 
ال يزال األوملبياد يعاني تداعيات كورونا، 
فقد شهدت أجزاء من مسيرة تتابع الشعلة 
اقامتها دون جماهير، فيما يستمّر الدعم 
املنخفض من السكان إلقامة األلعاب في ظل 

اجلائحة.
وي��ص��ّر املنظمون وم��س��ؤول��و اللجنة 
األوملبية الدولية على إقامة ألعاب آمنة، 
لكن نيكاي قال اخلميس أن اخليارات كلها 
موضوعة على الطاولة “يجب أن نتخذ 

اً بناء على الوضع والتوقيت”. قرارا
وأضاف في حديث لشبكة “تي بي أس” 
اخلاصة “يجب أن نلغيها دون ترّدد إذا لم 

تعد اقامتها ممكنة”. وعما إذا كان االلغاء 
م��ن ب��ني اخل��ي��ارات، أج���اب نيكاي “نعم، 
بالطبع”. وت��اب��ع “إذا انتشرت العدوى 
بسبب األوملبياد، ال أعرف وقتها ماذا ستكون 

فائدتها”.
ل��ك��ن��ه أش����ار إل���ى أن���ه ي���رى األل��ع��اب 
ك�”فرصة” وأنها “هامة لليابان لتعزيز 

اإلثارة بدعم من اجلماهير”.

وأردف نيكاي قائالاً “بالطبع نبحث عن 
النجاح. وللوصول إلى ذلك، هناك العديد 
م��ن القضايا يجب حّلها. م��ن ال��ه��ام حّلها 

واحدة تلو األخرى”.
لكن تلك التعليقات استبعدها سريعاُ 
مسؤول في احلزب الليبرالي الدميوقراطي 
لم يكشف عن اسمه لوكالة جيجي، قائالاً 

“األلعاب لن تلغى”.

من جهتها، قالت حاكمة طوكيو يوريكو 
كويكي انها أُبلغت “أن التعليق كان يعني 

أحد اخليارات”.
وتابعت “اعتبُرها رسالة تشجيع قوية 
أننا يجب اح��ت��واء ف��ي��روس ك��ورون��ا بكل 
الوسائل”. في غضون ذل��ك، ناقش وزير 
التلقيح الياباني إمكانية فرض حظر شامل 

على املتفرجني في األلعاب.
وقال تارو كانو “سنستضيف األلعاب 
في طريقة متاحة. قد ال يتواجد املتفرجون”.

وأتت تعليقات نيكاي مع مخاوف جديدة 
ب��ش��أن م��ا وص��ف��ه اخل��ب��راء م��وج��ة رابعة 
من الفيروس. وأحصيت ح��االت قياسية 
ف��ي أوس��اك��ا ف��ي األي���ام القليلة املاضية، 
وأجبرت احلكومة على فرض قيود جديدة 
بعد أسابيع فقط من رف��ع ح��ال الطوارئ 
املتعّلقة بكوفيد19-”. وأّدت الزيادة إلى 
منع الشعلة األوملبية من املرور في الطرق 
العامة في محافظة أوس��اك��ا، وأقيم بدالاً 
من ذلك مسار داخل منتزه مغلق أمام عدد 
محدود من املتفرجني. وأعلن حاكم مدينة 
ماتسوياما الغربية األربعاء منع الشعلة 

من املرور لألسباب عينها.

أوملبياد طوكيو 

مسؤول سياسي: إلغاء األوملبياد ضمن اخليارات املطروحة

رمبا اقترب إنتر ميالن من حسم لقب 
الدوري اإليطالي، مع تفوقه في الصدارة 
ب��ف��ارق 11 نقطة مطلع األس��ب��وع، لكن 
الصراع على املراكز املؤهلة لدوري أبطال 

أوروبا، يبشر بنهاية مثيرة للموسم.
وتفصل 4 نقاط ب��ني ميالن صاحب 
املركز الثاني ونابولي خامس الترتيب، 
بينما يتأخر التسيو ب� 4 نقاط أخرى وله 

مباراة مؤجلة.
وال ميكن استبعاد روم��ا م��ن ص��راع 
املربع الذهبي، مع تأخره بفارق نقطة 

واحدة عن جاره.
ا بني 6 فرق  وما يجعل الصراع مفتوحاً
على امل��راك��ز املؤهلة ل���دوري األب��ط��ال، 
تعدد املواجهات املباشرة بينها في آخر 8 
جوالت، وتبدأ بزيارة يوفنتوس صاحب 

املركز الثالث إلى أتاالنتا يوم األحد.
ا في  ��ا م��ب��ه��راً وح��ق��ق أت��االن��ت��ا جن��احاً
ال��س��ن��وات األخ��ي��رة، ووص��ل إل��ى أدوار 
خ���روج امل��غ��ل��وب ب����دوري األب��ط��ال في 
موسمني متتاليني، منذ إجن��از النادي 
بإنهاء موسم 2018-2019 في املركز 
الثالث بالدوري اإليطالي، وكرر ذلك في 

العام التالي.
وسيكون إنهاء ال��دوري في الوصافة 
ا واقعياًا ه��ذا املوسم ألتاالنتا الذي  هدفاً
يحتل امل��رك��ز 11 ف��ي حجم ميزانيات 

األندية باملسابقة.
ويبقى ف��ري��ق امل���درب ج��ي��ان بييرو 
جاسبيريني األكثر تسجيالاً في الدوري 
برصيد 71 هدفاًا في 30 مباراة، وسيواجه 
يوفنتوس صاحب امل��رك��ز ال��راب��ع وهو 
متأخر بنقطة واح��دة عن حامل اللقب، 
كما حقق سلسلة من 4 انتصارات متتالية 

بالدوري.
ويعاني أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس، 
من ضغوط لتجنب نتيجة قد تضع فريقه 

في مأزق.
وواج��ه بيرلو، انتقادات شرسة بعد 
جمع نقطة واح���دة م��ن م��ب��ارات��ني أم��ام 
بنيفنتو املتواضع وتورينو، قبل وبعد 

الفترة الدولية.
ا  وكان الفوز على نابولي وجنوة، رداً
ا، لكن االنتقادات قد تعود إذا فشل  جيداً

فريق بيرلو في الفوز في بيرجامو.
وينتظر يوفنتوس مساعدة من غرميه 

إنتر الطامح لالنتصار 12 على التوالي، 
عندما يزور نابولي يوم األحد.

وخ��س��ارة يوفنتوس ستمنح فريق 
املدرب جينارو جاتوزو، فرصة للتساوي 
مع حامل اللقب، إذا هزم إنتر، وستزداد 
الشكوك ح��ول ق��درة فريق بيرلو على 

التأهل لدوري األبطال.
كما أن احتماالت إهدار املنافسني الكبار 
للنقاط، حتفز ميالن والتسيو وروم��ا 

للفوز على فرق النصف األدنى من اجلدول 
جنوة وبنيفنتو وتورينو على الترتيب.

وإذا أنهى فريقان، املوسم بنفس رصيد 
النقاط، سيحسم الترتيب باملواجهات 

املباشرة وليس بفارق األهداف.
وستضيف ه��ذه ال��ق��اع��دة امل��زي��د من 
اإلث���ارة ملواجهات مثل يوفنتوس ضد 
أتاالنتا، حيث انتهى اللقاء األول بينهما 

بالتعادل 1-1.

نابولي يسعى حلجز مقعده في دوري األبطال

معركة املربع الذهبي تشتعل في الكالتشيو

جانب من تدريبات بايرن ميونخ
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