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جيرو مينح تشيلسي األفضلية على حساب
أتلتيكو مدريد في دوري األبطال

ركلة جيرو اخللفية في طريقها لشباك أتلتيكو

سجل الفرنسي أولفييه جيرو هدفاً
رائعاً قاد به فريقه تشيلسي اإلنكليزي
للفوز على مستضيفه أتلتيكو مدريد
اإلس��ب��ان��ي  ،0-1ف��ي ذه��اب ثمن نهائي
دوري أبطال أوروبا الثالثاء.
ودوّ ن جيرو هدفه مبقصية ممتازة في
الدقيقة  68وهو الهدف السادس في آخر 4
مباريات له في دوري أبطال أوروبا.
وب��ات األمل��ان��ي توماس توخيل ثاني

م���درب ي��ش��رف على فريقني (ب��ع��د سان
جيرمان) في موسم واحد من دوري أبطال
أوروب��ا بعد رونالد كومان مع آيندهوفن
وفالنسيا موسم .2008-2007
وس��ي��ك��ون ل��ق��اء اإلي����اب ف��ي -3-17
.2021
ولم يحتسب في بادىء األمر ألن حكم
التماس اعتبره متسلالً ،قبل أن يلفت حكم
الفيديو املساعد انتباه احلكم الرئيسي

بأن الكرة األخيرة تلقاها جيرو من أحد
مدافعي اتلتيكو ليعود ويحتسب الهدف.
أقيمت امل��ب��اراة التي كانت مقررة في
ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة
اإلسبانية مدريد ،في بوخارست بسبب
إج���راءات فيروس ك��ورون��ا املعتمدة في
إسبانيا والتي حتظر دخول املقيمني في
بريطانيا إلى البالد.
وعلى الرغم من إشراك مدرب تشيلسي

األمل��ان��ي ت��وم��اس توخل اجل��ن��اح كالوم
هادسون اودوي بديالً في مطلع الشوط
الثاني من امل��ب��اراة ضد ساوثمبتون في
ال��دوري االنكليزي السبت ثم استبداله
في منتصف الشوط ذات��ه وانتقاده امام
وسائل االعالم في املؤمتر الصحافي الذي
تلت املباراة ،قرر الثالثاء االعتماد عليه
اساسيا ضد اتلتيكو مدريد.
كما حل جيرو بدالً من تامي أبراهام في
خط املقدمة ،في حني استمر غياب املدافع
البرازيلي املخضرم تياغو سليفا لعدم
تعافيه متاما من اصابة عضلية.
ف��ي امل��ق��اب��ل ،ق��اد الثنائي الهجومي
البرتغالي جواو فيليكس واالوروغوياني
امل��خ��ض��رم ل��وي��س س��واري��ز خ��ط هجوم
أتلتيكو مدريد متصدر الدوري اإلسباني.
جاء األداء باهتاً في الشوط األول مع
سيطرة من قبل الفريق الضيف في مقابل
اعتماد أتلتيكو على الهجمات املرتدة
التي كانت خجولة باملجمل ولم تشكل أي
خطورة على حارس تشيلسي السنغالي
ادوار مندي.
ف���ي امل��ق��اب��ل ،ك��ان��ت أب����رز فرصتني
لتشيلسي ،األول��ى عندما م��رر هادسون
أودوي ك��رة عرضية من اجلناح األمين
غمزها املهاجم األملاني تيمو فيرنر لكنها
مرت مبحاذاة القائم األمين ملرمى احلارس
السلوفيني العمالق يان أوبالك (.)16
أما الثانية فكانت ليفرنر أيضاً الذي
تخطى املدافع ستيفان سافيتش وسدد كرة
بيسراه كان أوبالك باملرصاد لها (.)38
ولم يتحسن األداء في الشوط الثاني الذي
خال متاماً من الفرص احلقيقية للفريقني
قبل أن يسجل جيرو هدفه الرائع حاسماً
النتيجة لصالح فريقه.

الدوري األوروبي ..مواجهة مرتقبة بني أرسنال وبنفيكا في اليونان
يستضيف أرس��ن��ال اإلنكليزي فريق
بنفيكا البرتغالي ف��ي مواجهة مرتقبة
ضمن إياب دور الـ 32من مسابقة الدوري
األوروب�����ي ،س��ت��ق��ام ف��ي ال��ي��ون��ان بسبب
اإلج����راءات االح��ت��رازي��ة للحد م��ن تفشي
فيروس كورونا في أوروبا.
وبعدما خاض مباراة ذهاب دور الـ 32من
الدوري األوروبي «يوروبا ليغ» ضد بنفيكا
في روما بسبب قيود السفر املفروضة في
البرتغال على القادمني من بريطانيا نتيجة
تفشي فيروس كورونا ،يخوض أرسنال
لقاء اإلي��اب اليوم اخلميس على «أرض��ه»
في أثينا عوضا ً عن لندن لألسباب ذاتها ،في
وقت يسعى ميالن اإليطالي إلى جتاوز عقبة
ضيفه العنيد النجم األحمر الصربي.
وت��ب��دو ال��ف��رص��ة قائمة أم���ام أرس��ن��ال
ملواصلة مشواره في املسابقة القارية وإنقاذ
موسمه مبا أن الفوز باللقب سيمنحه بطاقة
املشاركة ف��ي دوري األب��ط��ال ،وه��و األم��ر
املستبعد جدا ً حاليا عبر الدوري املمتاز في
ظل ترتيبه املتأخر ،وذلك بعد تعادله ذهاباً
في روما .1-1
ويعود فريق امل��درب اإلسباني ميكيل
أرتيتا ال��ى ملعب «كارايسكاكيس» في
ب��ي��راي��وس حيث ع��اد منتصرا ف��ي ذه��اب
ال��دور ذات��ه املوسم املاضي 1-صفر على
أوملبياكوس ،قبل أن يقلب األخير الطاولة
عليه ويطيح به من املسابقة بالفوز عليه
إيابا في لندن  1-2بعد التمديد.
ويأمل النادي اللندني ،القادم من خسارة
في الدوري املمتاز على أرضه أمام مانشستر
سيتي احمل��ل��ق ف��ي ال��ص��دارة (صفر،)-1
اإلفادة من الوضع املهزوز لبنفيكا الذي لم

جانب من تدريبات أرسنال

يحقق الفوز سوى مرة واحدة في مبارياته
السبع األخيرة في الدوري احمللي ،ما تسبب
بتراجعه الى املركز الرابع.
اختبار صعب مليالن املتراجع
وعلى ملعب «سان سيرو» ،يدخل ميالن
مباراته مع ضيفه النجم األحمر الذي خطف
التعادل ذهاباً  2-2في الوقت بدل الضائع،
في وض��ع معنوي مهزوز بعد خسارتني
على التوالي في ال���دوري احمللي ،آخرها

بنتيجة قاسية على يد جاره إنتر في مباراة
محسوبة على أرض��ه صفر ،-3م��ا سمح
لألخير باالبتعاد في الصدارة بفارق أربع
نقاط عن «روس��ون��ي��ري» ال��ذي ك��ان ينعم
بالصدارة قبلها مبرحلتني ويحلم بلقبه
األول منذ .2011
وعلى امل���درب ستيفانو بيولي ت��دارك
األمور لتجنب املزيد من التدهور ،السيما أن
فريقه يخوض مباراة اخلميس وعينه على

يفضل متثيل
موسياال ّ
منتخب أملانيا بد ًال من إنكلترا

فضل اليافع جمال موسياال ،العب وسط بايرن ميونيخ بطل أوروبا ،متثيل منتخب أملانيا بدال
ّ
من انكلترا ،بعد أن أصبح الثالثاء أصغر العب يسجل لفريقه األملاني في دوري أبطال أوروبا في
كرة القدم .وقبل ثالثة أيام من بلوغه الثامنة عشرة ،سجّ ل موسياال مع الفريق البافاري خالل فوز
فريقه على أرض التسيو اإليطالي  1-4في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا .وُ لد موسياال في
شتوتغارت لوالدة أملانية ووالد بريطاني-نيجيري ،ويستحوذ على اجلنسيتني األملانية واإلنكليزية،
بعد انتقاله بعمر السابعة مع عائلته إلى لندن .انضم إلى أكادميية تشليسي قبل االنتقال منذ سنتني
إلى بايرن ميونيخ ،واستهل مشواره مع منتخب إنكلترا دون  21عاما في نوفمبر املاضي ،لكنه
فضلت
فضل حمل ألوان منتخب أملانيا .وقال موسياال للناقل األملاني «آ أر دي»« :في النهايةّ ،
ّ
االستماع الى مشاعري وأشعر بأن هذا القرار صحيح .»100%
تابع «لدي قلب ألملانيا وقلب إلنكلترا .سيتسمر االثنان باخلفقان».
أردف «وُ لدت في أملانيا وهناك بدأت ممارسة كرة القدم ،لكني نشأت في إنكلترا
ولدي العديد من األصدقاء هناك» .أضاف «فكّرت كثيرا بهذا األمر ،لم يكن قرارا
سهال» .وفيما سيبلغ الثامنة عشرة في  26اجلاري ،سيوقّع العب الوسط
الهجومي مبدئيا خلمس سنوات مع بايرن.
وتشير تقارير إلى رغبة املدرب يواكيم لوف باستدعاء موسياال
الى التشكيلة املقبلة للمنتخب إذ قال مدير املنتخب اوليفر بيرهوف
منذ أسبوعني إنه خاض محادثة «جيدة جدا» مع موسياال
إلقناعه بحمل أل��وان أملانيا .وإل��ى حمله أل��وان الفئات
العمرية إلنكلترا في  22مباراة بني  2016و،2021
ش��ارك موسياال أيضا مع منتخب أملانيا حتت
 16سنة في  .2018وق��ال العب الوسط
الدولي ليون غوريتسكا وزميله في
ب��اي��رن لشبكة «س��ك��اي»« :ال
اعتقد أنه يجب االنتظار
أك����ث����ر .س���أك���ون
سعيدا بالطبع
إذا لعبنا
سويا مع
منتخب
أملانيا».
جمال موسياال

ما ينتظره األحد في ال��دوري خارج ملعبه
ضد روم��ا الرابع ال��ذي يتخلف عن الفريق
اللومباردي بفارق خمس نقاط فقط.
وب���دا النجم ال��س��وي��دي مل��ي�لان زالت��ان
إبراهيموفيتش واثقا بعد الهزمية أمام إنتر
بأن الفريق «سيستعيد ت��وازن��ه» ،مضيفا
«لقد ارتكبنا الكثير من األخطاء».
وتابع ابن الـ 39عاما «كان األمر قاسيا ً...
لكننا سنستعيد توازننا».
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بايرن ميونيخ يهزم التسيو في
عقر داره ويضع قدم ًا في ربع
نهائي دوري األبطال

روبرت ليفاندوفسكي سجل هدف بايرن ميونيخ األول

وضع بايرن ميونيخ األملاني قدما ً في ربع نهائي
دوري أبطال أوروبا بفوزه الكبير على مستضيفه
التسيو اإليطالي  1-4الثالثاء في ذهاب ثمن نهائي
البطولة القارية.
وس��جّ ��ل للعمالق ال��ب��اف��اري ك��ل م��ن البولندي
روب���رت ليفاندوفسكي ( )9واإلنكليزي جمال
موسياال ( )24ولوروي ساني ( )42وفرانسيسكو
أتشيربي ( 47خطأ في مرمى فريقه) في حني وقّع
األرجنتيني خواكني كوريا ( )49هدف «النسور»
الوحيد.
ويتواجه الفريقان من جديد في مباراة العودة
ي��وم  17أذار/م����ارس املقبل على أرض��ي��ة ملعب
«أليانز أرينا».
وكشّ ر بايرن ميونيخ األملاني عن أنيابه وأثبت
أنه ال يزال الرقم الصعب في القارة العجوز رغم
بعض التعثر احمللي مؤخرا إن كان في الكأس أو
ال��دوري ،وذل��ك بفوزه على التسيو اإليطالي في
معقله  1-4الثالثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي
ألمجد الكؤوس األوروبية.
ودخ��ل حامل اللقب لقاءه مع فريق العاصمة
اإليطالية الذي يتواجد في أحد األدوار اإلقصائية
للمسابقة القارية للمرة األولى منذ مشاركته األولى
موسم  ،2000-1999على خلفية تعادل وهزمية
في ال��دوري احمللي أم��ام أرمينيا بيليفيلد ()3-3
وإينتراخت فرانكفورت ( ،)2-1ليضيف هاتني
النتيجتني إلى تنازله عن لقب الكأس بخروجه من
الدور الثاني على يد فريق من الدرجة الثانية.
لكن يبدو أن التوبيخ الذي وجهه رئيس النادي
البافاري ك��ارل هاينتس رومينيغيه إل��ى بعض
الالعبني ،السيما املعنيني بالشق الدفاعي الذي كلف
الفريق  31هدفا في  22مباراة خاضها حتى اآلن في
الدوري احمللي ،أعطى ثماره الثالثاء في العاصمة
اإليطالية حيث حسم بايرن اللقاء في شوطه األول
بتسجيله ثالثة أهداف.
وقطع بايرن ال��ذي يستضيف اإلي��اب في 17
الشهر املقبل ،بهذا االنتصار الكبير خارج ملعبه
أكثر من نصف الطريق نحو ربع النهائي ،محافظا
في الوقت ذاته على سجله اخلالي من الهزائم في
املسابقة القارية منذ إياب الدور ذاته ملوسم -2018
 2019حني خسر أمام ليفربول اإلنكليزي.
وفي ظل الغيابات الكثيرة التي شملت توماس
مولر والفرنسي بنجامان بافار إلصابتهما بفيروس
ك��ورون��ا وال��ف��رن��س��ي اآلخ���ر ك��ورن��ت��ان توليسو
والبرازيلي دوغ�لاس كوستا وسيرج غنابري
لإلصابة ،جلأ مدرب بايرن هانزي فليك إلى الشاب
اإلنكليزي-األملاني جمال موسياال الذي يحتفل بعد
ثالثة أي��ام مبيالده الـ ،18للعب في خط الوسط
وكان موفقا في خياره إذ سجل الهدف الثاني.
وفي اجلهة املقابلة ،شارك األرجنتيني ماتيو

موساتشيو أساسيا في دفاع فريق املدرب سيموني
إينزاغي في ظل إصابة البرازيلي لويز فيليبي
والروماني ستيفان رادو ،أمام احلارس اإلسباني
املخضرم بيبي رينا.
واستهل بايرن اللقاء بأفضل طريقة ،إذ وبعد
أن كان األكثر خطورة منذ صافرة البداية جنح في
افتتاح التسجيل مستغال خطأ فادح من موساتشيو
ف��ي مت��ري��ر ال��ك��رة أم���ام منطقة ف��ري��ق��ه ،فخطفها
ليفاندوفسكي وتالعب برينا قبل أن يسدد في
الشباك اخلالية (.)9
ورفع البولندي رصيده إلى  32هدفا هذا املوسم
ف��ي جميع املسابقات و 72مبجمل مسيرته في
املسابقة ،لينفرد باملركز الثالث الذي كان يتشاركه
مع اإلسباني راوول غونساليس وخلف البرتغالي
كريستيانو رونالدو ( )134واألرجنتيني ليونيل
ميسي (.)119
وحاول التسيو العودة سريعا إلى اللقاء لكنه
عجز عن الوصول إلى شباك احلارس مانويل نوير،
ثم أحبطت عزميته متاما عندما باغته بايرن بهدف
ثان عبر الشاب موسياال ال��ذي وصلته الكرة من
ليون غوريتسكا إثر مجهود مميز للكندي ألفونسو
ديفيس ،فسددها من مشارف املنطقة إلى ميني رينا
(.)24
وب��ات جمال موسياال أصغر الع��ب إنكليزي
يسجل في دوري أبطال أوروب��ا عن عمر ناهز 17
عاما و 363يوما كما أنه أصغر مسجل لفريق أملاني
في أمجد الكؤوس األوروبية.
وح����اول إي��ن��زاغ��ي ت����دارك امل���وق���ف ،ف��أخ��رج
موساتشيو وزج بالبوسني سناد لوليتش (،)31
لكن شيئا لم يتغير بل كاد التسيو يتلقى الهدف
الثالث بعد خطأ في تشتيت الكرة من رينا ،إال أن
اإلسباني ع �وّض بصدّه تسديدة ليفاندوفسكي
( .)35واستفاق التسيو في الدقائق األخيرة من
الشوط األول لكن من دون جناعة أم��ام املرمى،
فدفع الثمن بهدف ثالث من هجمة مرتدة إثر توغل
من الفرنسي كينغسلي كومان على اجلهة اليسرى
قبل أن يتالعب باملدافع وميرر لسانيه الذي أودعها
شباك رينا ( .)42وبدأ بايرن الشوط الثاني من
حيث أنهى األول وأضاف الهدف الرابع بهدية من
فرانشيسكو أتشيربي ال��ذي حول الكرة باخلطأ
في شباك فريقه حلظة اعتراض كرة سانيه (،)47
إال أن التسيو قلّص األض���رار بعد ث��وان بفضل
األرجنتيني خواكني كوريا بعد مجهود فردي رائع
( .)49وحاول التسيو جاهدا البقاء على قيد احلياة
في هذه املواجهة ،لكن رجال فليك أحبطوه وكانوا
حتى قريبني من ه��دف خامس ل��وال تصدي رينا
لليفاندوفسكي ( .)80يذكر أنّ يوشوا كيميش بات
الالعب األكثر فوزا في أول  50مباراة له في دوري
أبطال أوروبا ( 38فوزا).

بروكلني نتس يواصل مسلسل انتصاراته في الـ «»NBA
واص��ل بروكلني نتس مسلسل
انتصاراته بتحقيقه الفوز السابع
تواليا وجاء هذه املرة أمام جمهوره
ع��ل��ى ح��س��اب ضيفه ساكرامنتو
كينغز  118-127الثالثاء في دوري
كرة السلة األميركي للمحترفني.
وبعد رحلة الى الغرب حقق فيها
الفوز مببارياته اخلمس في إجناز
أول من نوعه للفريق خ�لال رحلة
واح��دة ،عاد جيمس هاردن ورفاقه
الى بروكلني في نيويورك وواصلوا
انتصاراتهم في يوم رمزي هام جدا
للنادي.
واحتفل نتس الثالثاء بعودة
جمهوره ال��ى ملعبه للمرة األول��ى
منذ تفشي ف��ي��روس ك��ورون��ا وإن
ك��ان ب��أع��داد م��ح��دودة ج��دا (324
متفرجا) ،وباستدعاء هاردن ليكون
ض��م��ن احتياطيي ف��ري��ق املنطقة
الشرقية ملباراة كل النجوم «أول
ستار» بقيادة زميله كيفن دورانت،
ليكون الفريق ممثال في هذه املباراة
االس��ت��ع��راض��ي��ة السنوية بثالثة
العبني للمرة األول���ى ف��ي تاريخه
مبا أن كايري إيرفينغ كان ضامنا
أيضا ملكانه في التشكيلة األساسية
للمواجهة امل��ق��ررة في السابع من
آذار/مارس في أتالنتا.
وأكد هاردن أنه يستحق التواجد
في املباراة للمرة التاسعة تواليا في
موسمه احل��ادي عشر في ال��دوري،
بتحقيقه الـ»تريبل دابل» السادس
له بقميص نتس ( 29نقطة مع 11
متابعة و 14مت��ري��رة حاسمة)،
ليصبح بعد  18م��ب��اراة فقط مع
فريقه اجلديد في املركز الثاني على

لقطة من مباراة بروكلني نتس وساكرامنتو كينغز

الئحة أكثر الالعبني الذين حققوا
«تريبل دابل» خالل موسم واحد في
تاريخ النادي ،بفارق «تريبل دابل»
واحد عن جيسون كيد.
وعلق املدرب الكندي ستيف ناش
على ما يقدمه اب��ن الـ 31عاما منذ
ق��دوم��ه ال��ى ال��ف��ري��ق م��ن هيوسنت
روك��ت��س ف��ي صفقة ت��ب��ادل ،قائال
«ال أري��د التقليل م��ن م��دى روعته
ألني كنت أتوقع هذا (التألق) نوعا
م��ا .األم��ر يكون أكثر إث���ارة عندما
يكون في فريقك» .ولم يكن هاردن
جنم املباراة الوحيد ،بل برز بشكل
خاص بروس براون بغياب دورانت
للمباراة اخلامسة تواليا بسبب
إصابة عضلية ،بتسجيله  13من
نقاطه الـ 29في الربع األخير ،فيما
ساهم إيرفينغ بـ 21في لقاء سجل
خالله خمسة من العبي املضيف 10
نقاط أو أكثر .ورغ��م تقدمه املريح
معظم فترات امل��ب��اراة ،وج��د نتس

نفسه على بعد نقطة فقط من ضيفه
( )109-110ف��ي منتصف الربع
األخير إثر ثالثية من آرون فوكس
الذي كان أفضل العبي ساكرامنتو
في اللقاء ( 27نقطة).
لكن فريق ن��اش ت���دارك األم��ور
ورد ف��ي ال��دق��ائ��ق األرب���ع التالية
بتسجيله  14نقطة مقابل نقطة
واح���دة ملنافسه ،م��ا فتح الطريق
أمامه إلحلاق الهزمية الثامنة تواليا
ب��األخ��ي��ر وحتقيق ف���وزه احل��ادي
والعشرين في  33مباراة.
وق������اد ال��س��ل��وف��ي��ن��ي ل��وك��ا
دونتشيتش داالس مافريكس لفوز
مثير على بوسطن سلتيكس -110
 ،107بتسجيله ثالثية قاتلة في
آخر ثانية من اللقاء ،مكررا ما حققه
قبل  15ثانية ح�ين سجل ثالثية
أخ��رى وضع بها فريقه في املقدمة
.105-107
وأنهى دونتشيتش اللقاء بـ31

نقطة مع  10متابعات و 8متريرات
حاسمة ،مانحا فريقه فوزه السادس
في آخ��ر سبع مباريات ،فيما مني
سلتيكس بهزمية ثانية تواليا بشكل
دراماتيكي بعد التي تعرض لها
األح��د أم��ام نيو أوليانز بيليكانز
 129-115بعد التمديد في مباراة
ك��ان متقدما خاللها ربعها الثالث
بفارق  24نقطة.
وبعد الفوز باملباراة أمام جمهور
محدود بلغ  3,300متفرج في ملعب
«أميريكن إي��رالي��ن��ز سنتر» ،قال
السلوفيني البالغ  21عاما عن سلة
الفوز «منحتني شعورا رائعا .كنا
بحاجة بشدة الى هذا الفوز وجنحنا
بطريقة ما في حتقيقه».
وثأر فيالدلفيا سفنتي سيكسرز،
متصدر املنطقة الشرقية أمام نتس،
م��ن خ��س��ارت��ه األح���د أم���ام مضيفه
تورونتو رابتوزر وأنهى مسلسل
هزائمه املتتالية خارج ملعبه عند
س��ت م��ب��اري��ات ،بالفوز على بطل
امل��وس��م قبل امل��اض��ي ،102-109
وذل��ك بفضل جهود التركي فركان
قرقماز ال��ذي سجل  16من نقاطه
الـ 19في الربع األول ،وتوبياس
هاريس ال��ذي سجل  12من نقاطه
الـ 23في الربع األخير.
ك��م��ا س���اه���م الع����ب االرت���ك���از
الكاميروني جويل إمبيد بوضع
حد ملسلسل هزائم سيكسرز خارج
ملعبه أمام رابتورز عند  16مباراة
متتالية بتسجيله  18نقطة مع 12
متابعة ،لكنه فشل للمرة األولى بعد
 14مباراة متتالية في الوصول الى
 25نقطة أو أكثر.

