
بلغ برشلونة نهائي كأس ملك إسبانيا 
بفوزه املثير على ضيفه إشبيلية )0-3( 

في إياب نصف النهائي.
وكان برشلونة خسر في لقاء الذهاب 
الذي أقيم في العاشر من الشهر املاضي 

خارج ملعبه بهدفني دون رد.
وبعد أن اعتقد اجلميع أن العمالق 
الكاتالوني على أعتاب توديع البطولة، 

عاد الفريق ومتكن من حتقيق فوز مثير 
على الفريق األندلسي األربعاء في لقاء 
العودة الذي أقيم في ملعبه »الكامب نو«.
وافتتح الفرنسي عثمان دميبيلي 
التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 12 وفي 
الدقيقة 73 أض��اع لوكاس أوكامبوس 
رك��ل��ة ج���زاء إلشبيلية، وف��ي الدقيقة 
األخ���ي���رة م��ن ال��ل��ق��اء )90+4( أح��رز 

جيرارد بيكيه هدف التعادل ألصحاب 
األرض، قبل أن يتمكن الدمناركي مارتن 
برايثوايت من تسجيل الهدف الثالث في 
الدقيقة اخلامسة من الشوط اإلضافي 

األول.
وبدأ برشلونة املباراة بقوة، وافتتح 
التسجيل مبكراً في الدقيقة 12 بتسديدة 
رائعة لدميبيلي من خارج منطقة اجلزاء 

لم يحرك لها احلارس البولندي توماس 
فاتشليك ساكناً.

وك��اد األرجنتيني ليونيل ميسي أن 
يضيف الهدف الثاني )30( عندما تبادل 
الكرة مع ج��وردي ألبا لكن الدفاع كان 

أسرع في تشتيتها.
وواص��ل برشلونة هجومه الضاغط 
في الشوط الثاني، لكن محاوالته لم 

تسفر هدفاً ثانياً.
وك��اد إشبيلية ينهي آم��ال برشلونة 
بالتأهل في الدقيقة 72، عندما حصل 
على ركلة ج��زاء انبرى لها أوكامبوس 
وت��ص��دى لها ح���ارس امل��رم��ى ال��دول��ي 
األمل��ان��ي م��ارك أن��دري��ه تير شتيغن في 

صدها.
وج��اء ال��ف��رج ف��ي ال��وق��ت القاتل عن 
طريق بيكيه ال��ذي متكن من هز شباك 
إشبيلية حينما ارتقى برأسية لعرضية 
من الفرنسي أنطوان غريزمان )4+90(، 
لتتجه امل��ب��اراة إل��ى شوطني إضافيني 
خاضهما إشبيلية بعشرة العبني إثر طرد 
العب وسطه البرازيلي فرناندو ريجيس 

لتللقيه االنذار الثاني.
وس��ج��ل ب��راي��ث��واي��ت ال���ذي دخ��ل في 
الدقيقة 89 بدال من بيدري، هدف الفوز 
مستغال ك���رة ع��رض��ي��ة ألل��ب��ا تابعها 

بارمتاءة رأسية داخل املرمى )94(.
وتلقى اشبيلية ضربة موجعة ثانية 
بطرد مهاجمه الدولي الهولندي لوك دي 

يونغ في الدقيقة 103.
وه���و ال��ف��وز ال��ث��ان��ي ع��ل��ى ال��ت��وال��ي 
لبرشلونة على اشبيلية بعدما تغلب 
ع��ل��ي��ه -2صفر ال��س��ب��ت ف��ي امل��رح��ل��ة 

اخلامسة والعشرين من الدوري.

بيكيه سجل هدف التعادل الثاني لبرشلونة في الوقت القاتل
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ليستر سيتي يواصل نزيف النقاط 
ويتعادل مع بيرنلي

إيهياناتشو سجل هدف التعادل لليستر سيتي 
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واصل ليستر سيتي نزيف النقاط بسقوطه 
في فخ التعادل اإليجابي أمام مضيفه بيرنلي 
1-1 األربعاء في املرحلة التاسعة والعشرين 

من بطولة إنكلترا لكرة القدم.
وكان بيرنلي البادئ بالتسجيل عبر التشيكي 
ماتاي فيدرا )4(، وأدرك النيجيري كيليتشي 
إيهياناتشو التعادل لليستر سيتي في الدقيقة 
34. وفشل ليستر سيتي في تعويض خسارته 
على أرض���ه ام���ام أرس��ن��ال 1-3 ف��ي املرحلة 
املاضية، واكتفى بنقطة واحدة حيث رفع رصيده 
إلى 50 نقطة في املركز الثالث خلف مانشستر 
يونايتد. في املقابل، ع��زز بيرنلي موقعه في 

املركز اخلامس عشر برصيد 29 نقطة.
وجن��ح بيرنلي في افتتاح التسجيل مبكراً 
عندما استغل التشيكي ماتاي فيدرا خطأ لالعب 
الوسط النيجيري ويلفريد نديدي في مترير 
الكرة إلى الغاني دانيال أمارتي فخطفها وتوغل 
داخل املنطقة قبل أن يسددها بيسراه إلى يسار 

احلارس الدولي الدمناركي كاسبر شمايكل )4(.
وأنقذ حارس مرمى بيرنلي نيك بوب فريقه 
م��ن ه��دف ال��ت��ع��ادل ب��إب��ع��اده ت��س��دي��دة حلمزة 

تشودري من مسافة قريبة إلى ركنية )12(.
وكاد كريس وود يضيف الهدف الثاني عندما 
تلقى ك��رة عرضية أم��ام املرمى هيأها لنفسه 
على صدره وسددها بيمناه بني يدي احلارس 

شمايكل )25(.
وأدرك إيهياناتشو التعادل لليستر سيتي 
عندما تلقى كرة خلف الدفاع من مواطنه نديدي 
فسددها »على الطاير« بيسراه من داخل املنطقة 

وأسكنها على يسار احلارس بوب )34(.
وهو الهدف الثاني اليهياناتشو هذا املوسم.

وت��أل��ق شمايكل ف��ي اب��ع��اد م��ن ب��اب املرمى 
رأسية من مسافة قريبة جلاميس تراكوفسكي 

إثر متريرة عرضية لدوايت ماكونلي )37(.
وح��ذا ح��ذوه ح��ارس بيرنلي ب��وب بإبعاده 
تسديدة قوية للبلجيكي ي��وري تيلمانس من 

مسافة قريبة الى ركنية )41(.
وكاد كريس وود مينح التقدم لبيرنلي برأسية 
من مسافة قريبة أبعدها شمايكل بصعوبة إلى 

ركنية لم تثمر )48(.
وحرم القائم األمين أشلي وستوود من الهدف 
الثاني ب��رده تسديدته القوية »على الطاير« 

بيمناه من حافة املنطقة )63(.
وحذا حذوه القائم األمين لبيرنلي عندما رد 

تسديدة قوية لتيلمانس من داخل املنطقة )84(.
شيفيلد يقتنص فوزاً ثميناً من أستون فيال

وفي مباراة ثانية، أنعش شيفيلد يونايتد 
آماله الضئيلة بالبقاء بفوز ثمني على ضيفه 
أس���ت���ون ف��ي��ال ب��ه��دف وح��ي��د س��ج��ل��ه ديفيد 

ماكغولدريك في الدقيقة 30.
وأكمل شيفيلد يونايتد املباراة بعشرة العبني 

منذ الدقيقة 55 إثر طرد فيل جاغييلكا.
دون أن يستغل استون فيال النقص العددي 

إلدراك التعادل على االقل. 
ورفع شيفيلد يونايتد رصيده الى 14 نقطة 
في املركز العشرين بفوزه الرابع هذا املوسم، 
فيما جتمد رصيد استون فيال عند 39 نقطة في 

املركز التاسع.
ومت ت��ق��دمي م��ب��اري��ات امل��رح��ل��ة التاسعة 
والعشرين بسبب ارت��ب��اط ع��دد م��ن أطرافها 
بالدور ربع النهائي ملسابقة الكأس املقرر في 20 

و21 مارس احلالي.

جن��ا م��ي��الن م��ن خ��س��ارة م��دوي��ة أم��ام 
ضيفه أودي��ن��ي��زي بركلة ج��زاء سجلها 
اإليفواري فرانك كيسييه في الوقت القاتل 
ليمنح فريقه التعادل 1-1 األربعاء في 

املرحلة 25 من الدوري اإليطالي.
وكان أودينيزي في طريقه إلى إحلاق 
اخل��س��ارة اخلامسة مبيالن ه��ذا املوسم 
عندما تقدم بهدف البرازيلي رودريغو 
بيكاو منذ الدقيقة 68، لكن ميالن حصل 
على ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من 
الوقت بدل الضائع ترجمها االختصاصي 

كيسييه بنجاح.
وخ�����اض م���ي���الن امل����ب����اراة م��ث��ق��الً 
ب��اإلص��اب��ات، أب��رزه��ا جنمه السويدي 
زالت����ان إب��راه��ي��م��وف��ي��ت��ش، اجل��زائ��ري 
إسماعيل ب��ن ن��اص��ر، ال��ك��روات��ي ماريو 
ماندجوكيتش، والتركي هاكان جالهان 
أوغلو. ورفع ميالن رصيده إلى 53 نقطة 
في املركز الثاني بفارق ثالث نقاط عن 
إنتر املتصدر ال��ذي ميلك فرصة توسيع 
الفارق الى ست نقاط في حال فوزه على 
مضيفه ب��ارم��ا اخل��م��ي��س، فيما أصبح 

رصيد أودي��ن��ي��زي 29 نقطة ف��ي املركز 
احلادي عشر.

وبعد ش��وط أول لم يشهد الكثير من 
ال��ف��رص اخل��ط��ي��رة، افتتح أودي��ن��ي��زي 
التسجيل في الشوط الثاني، وحتديداً في 

الدقيقة 68 عندما غالط بيكاو برأسيته 
حارس ميالن جانلويجي دوناروما.

وفيما بدت اخلسارة محسومة مليالن، 
احتسب حكم املباراة ركلة جزاء لصالح 
»روسونيري« بعد ملسة يد من الدمناركي 

ينس الرسن، سددها كيسييه بنجاح في 
املرمى ومنح فريقه التعادل )7+90(.

فوز كبير ألتاالنتا
وفي مباراة ثانية أكرم أتاالنتا وفادة 
ضيفه كروتوني صاحب املركز األخير 
بخمسة أه���داف ت��ن��اوب على تسجيلها 
األملاني روبن غوسنس )12( وخوسيه 
ل��وي��س بالومينو )48( والكولومبي 
ل��وي��س م��وري��ال )50( والسلوفيني 
جوسيب ايليسيتش )58( وال��روس��ي 
أليكسي ميرانشوك )85( مقابل هدف 

للنيجيري ساميون نواكوو )23(.
ووجه اتاالنتا إنذارا شديد اللهجة إلنتر 
حيث سيحل ضيفا عليه االثنني املقبل في 
قمة وختام املرحلة السادسة والعشرين 

على ملعب »جوسيبي مياتسا«.
ورفع أتاالنتا رصيده إلى 49 نقطة في 
املركز الرابع، فيما جتمد رصيد كروتوني 

عند 12 نقطة في املركز األخير.
وتعادل جنوى مع سمبدوريا 1-1، 
وف��از فيرونا على بينيفينتو -3صفر، 

وكالياري على بولونيا بهدف وحيد.

لقطة من مباراة ميالن وأودينيزي

كيسييه ينقذ ميالن من اخلسارة أمام أودينيزي في »الكالتشيو«

ان��ت��ه��ت م��واج��ه��ة ك��ري��س��ت��ال ب��االس 
وضيفه مانشستر يونايتد على وقع 
التعادل السلبي ب��دون أه��داف األربعاء 
في إطار اجلولة التاسعة والعشرين من 

الدوري اإلنكليزي املمتاز.
ورفع يونايتد رصيده إلى 51 نقطة، 
منفرداً باملركز الثاني بفارق نقطة وحيدة 
أم��ام ليستر سيتي، فيما أصبح رصيد 
كريستال ب���االس 34 نقطة ف��ي املركز 

الثالث عشر.

أداء مخيب
وخيب »الشياطني احلمر« اآلمال بتعادل 
ثان على التوالي بعد األول أم��ام املضيف 
تشيلسي بالنتيجة ذاتها وكرسوا تراجع 
نتائجهم في اآلون��ة األخيرة حيث سقطوا 
في فخ التعادل الرابع في املباريات اخلمس 
األخيرة وأه��دروا ثماني نقاط في سعيهم 
إل��ى املنافسة على اللقب بعدما كانوا في 

الصدارة قبل 10 مراحل.
وكان كريستال باالس الطرف األفضل في 
بداية املباراة لكن دون خطورة، وسرعان ما 

استلم الضيوف زم��ام املبادرة والسطيرة 
وخلقوا فرصا ع��دة فشلوا ف��ي ترجمتها 
إلى أه��داف ابرزها تسديدة قوية للصربي 
نيمانيا ماتيتش من خارج املنطقة ابعدها 
حارس املرمى اإلسباني فيسنتي غوايتا  إلى 

ركنية )12(، وأخ��رى ملاركوس راشفورد 
من داخل املنطقة مرت بجوار القائم االمين 
)16(، وثالثة ملايسون غرينوود من حافة 

املنطقة بجوار القائم األمين )22(.
وواص��ل مانشستر يونايتد ضغطه في 

الشوط الثاني وح��اول مدربه النرويجي 
أول���ي غ��ون��ار س��ول��ش��ار تنشيط خطوط 
فريقه بدفعه بالعب الوسط االسكتلندي 
س��ك��وت ماكتوميناي وال��وي��ل��زي دان��ي��ال 
جيمس لكن دون خطورة باستثناء تسديدة 
لغرينوود من خ��ارج اتلمنطقة مرت فوق 
العارضة )80(، بل أن كريستال باالس كان 
في طريقه ال��ى جتديد ف��وزه على ضيوفه 
بعدما تغلب عليهم 3-1 في أولدترافورد، 
خصوصا تسديدة تاوسند على الطاير مرت 

بجوار القائم األيسر )65(.
واع���ت���رف س��ول��ش��ار ب�����االداء املخيب 
لالعبيه، وقال: »مباراة مخيبة لالمال وأنا 
قلت ذلك سابقاً، إذا لم يكن أداؤك جيدا لن 
تفوز باملباريات وكريستال باالس يصعب 

االمور على الفرق«.
وأض����اف »ك��ان��ت ب��داي��ت��ن��ا بطيئة في 
الشوط االول ولكننا تداركنا املوقف بعد 
ذلك وخلقنا العديد من الفرص لكننا لالسف 
ل��م نترجمها ال��ى اه���داف. ام��ا ف��ي الشوط 
الثاني فلم نتمكن من تعديل االم��ور حتى 
مع التبديالت التي أجريناها لكن ذلك لم 

يكن كافيا«.

لقطة من مباراة مانشستر يونايتد وكريستال باالس

مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل
 أمام كريستال باالس في »البرمييرليغ«

بوردو  من  ثمني  بفوز  يعود  جيرمان  سان 
الفرنسي الدوري  صدارة  على  يحافظ  وليل 

لقطة من مباراة سان جيرمان وبوردو

عاد باريس سان جيرمان بفوز ثمني من أرض 
مضيفه بوردو بهدف نظيف األربعاء في اجلولة 
الثامنة والعشرين من ال��دوري الفرنسي لكرة 

القدم.
ورفع فريق العاصمة الفرنسية رصيده إلى 
60 نقطة في املركز الثاني خلف ليل الذي حقق 
فوزاً متأخراً على مرسيليا بهدفني نظيفني ورفع 

رصيده إلى 62 نقطة في الصدارة.
وسّجل اإلسباني بابلو سارابيا هدف املباراة 

الوحيد في الدقيقة 20 من عمر املباراة.
وج��اء ف��وز س��ان جيرمان، ال��ذي يستضيف 
برشلونة األربعاء في إي��اب ثمن نهائي دوري 
األبطال، في غياب أب��رز جنومه كيليان مبابي 
املوقوف والبرازيلي نيمار واألرجنتيني انخل 
دي م��اري��ا واإلي��ط��ال��ي م��ارك��و فيراتي بسبب 

اإلصابة.
وح��اف��ظ ليل على ف���ارق النقطتني اللتني 
تفصالنه عن مسان جيرمان، معوضا سقوطه 
في فخ التعادل أم��ام ضيفه ستراسبورغ 1-1 
األح��د املاضي، ومحققا ف��وزه الثامن عشر هذا 
املوسم. وكان ليل في طريقه الى السقوط في فخ 
التعادل للمرة الثانية على التوالي والتاسعة 
هذا املوسم قبل أن ينقذه مهاجمه الكندي الواعد 
جوناثان دافيد )19 عاما( بتسجيله ثنائية في 

الدقيقتني 90 والثانية من الوقت بدل الضائع.
ليون يستعيد التوازن 

واستعاد ليون نغمة االنتصارات عندما عَمّق 
جراح ضيفه رين بالفوز عليه بهدف دون مقابل.

ويدين ليون بفوزه إلى العب وسطه الدولي 
اجلزائري األصل حسام عوار الذي سجل الهدف 
الوحيد في الدقيقة 74 إثر مجهود فردي رائع 

للقائد الدولي الهولندي ممفيس ديباي.
وع��وض ليون سقوطه في فخ التعادل امام 
مضيفه مرسيليا 1-1 ف��ي املرحلة املاضية، 
وحقق ف��وزه السابع عشر ه��ذا املوسم رافعا 

رصيده الى 59 نقطة في املركز الثالث.
في املقابل، مني ري��ن ال��ذي استقال مدربه 
جوليان ستيفان االثنني، بخسارته الرابعة على 

التوالي واخلامسة في مبارياته السبع األخيرة 
التي لم يذق فيها طعم الفوز فتجمد رصيده عند 

38 نقطة وتراجع الى املركز العاشر.
واستغل أجنيه خ��س��ارة ري��ن وان��ت��زع منه 
املركز التاسع عندما أوقف صحوة مضيفه متز 
ملحقاً به اخلسارة التاسعة هذا املوسم واألولى 
بعد فوزين متتاليني بتغلبه عليه بهدف وحيد 
سجله أجنيلو فوجليني في الدقيقة 44 من ركلة 

جزاء.
ورف��ع اجنيه رصيده إل��ى 39 نقطة بفارق 

األهداف خلف مرسيليا.
واستفاد لنس من سقوط متز وانتزع منه 
املركز اخلامس بفوزه الثمني على مضيفه سانت 
إتيان بثالثة أه��داف لفلوران ستوكا )20 من 
ركلة جزاء( وأرنو كاليمويندو-موينغا )24( 
والبرتغالي دافيد دا كوشتا )90+3( مقابل 
هدفني ل��ه��ارول��د م��وك��ودي )40( والغابوني 

بوانغا )90+5 من ركلة جزاء(.
وأوق��ف ستراسبورغ صحوة موناكو عندما 
تغلب عليه بهدف وحيد من توقيع فريديريك 
غيلبير في الدقيقة األولى من الوقت بدل الضائع. 

وبقي موناكو رابعا برصيد 55 نقطة.
وتابع نيس صحوته وحقق ف��وزه الثاني 
على التوالي عندما تغلب على ضيفه نيم بهدفني 
للجزائري األص���ل أم��ني غ��وي��ري )4( وكلود 

موريس )75( مقابل هدف للويك الندر )50(.
وأك��رم بريست وف��ادة ضيفه ديجون بثالثة 
أه��داف لفرانك أون��ورا )17( وستيف مونييه 
)27( وإرف����ني ك���اردون���ا )40( م��ق��اب��ل ه��دف 

لإليفواري روجيه أساليه )29(.
وعمق رينس ج��راح مضيفه نانت التاسع 
عشر قبل األخ��ي��ر عندما تغلب عليه بهدفني 
لإليفواري كونان )39( واملغربي يونس عبد 
احلميد )89( مقابل هدف للنيجيري موزيس 

ساميون )14(.
وتعادل مونبلييه مع لوريان بهدف لإلنكليزي 
ستيفي مافيديدي )28( مقابل هدف للنمسوي 

أدريان غربيتش )9(.

لم يكن بوروسيا دورمت��ون��د يأمل في 
توقيت أفضل من ذلك قبل زيارته لبايرن 
ميونخ غدا السبت في مباراة قمة كالسيكية 
ف��ي دوري ال��درج��ة األول���ى األمل��ان��ي لكرة 
القدم، حيث يتطلع إلنقاذ موسمه املتقلب 

بعد انتصاراته األخيرة.
وكان دورمتوند منافسا على اللقب في 
بداية املوسم، لكن التألق املبكر سرعان ما 
تالشى وتسبب في رحيل امل��درب لوسيان 

فافر في ديسمبر املاضي.
في حني أن مسيرة خليفته إيدن ترزيتش 
جاءت بدون مشاكل، إذ يسير الفريق بشكل 
جيد بعد فوزه بأربع مباريات متتالية في 

كافة املسابقات.
وحصل الفريق على دفعة معنوية زادت 
من ثقته بفوزه على منافسه احمللي شالكه 
في قمة وادي الرور، وكذلك الفوز 3-2 على 
إشبيلية خارج الديار في ذهاب دور الستة 

عشر لدوري أبطال اوروبا.
وتقدم دورمت��ون��د للمركز اخلامس في 

ال��دوري برصيد 39 نقطة، متأخرا بفارق 
ث��الث ن��ق��اط ع��ن أي��ن��ت��راخ��ت فرانكفورت 
صاحب املركز الرابع، حيث يتأهل أصحاب 
امل��راك��ز األرب��ع��ة األول���ى ل���دوري األب��ط��ال 

املوسم املقبل.
ويرجع تطور أداء دورمتوند إلى العب 
الوسط ج��ادون سانشو ال��ذي ظهر بشكل 
متواضع في بداية املوسم لكن كل ذلك قد 

انتهى اآلن.
وب���دا ال��دول��ي اإلجن��ل��ي��زي حاسما في 
2021 حتى اآلن، وسجل ثمانية أه��داف 
في كافة املسابقات وصنع سبعة آخرين. 
وأحرز سانشو أيضا هدف الفوز -1 0 على 
بوروسيا مونشنجالدباخ ليقود الفريق إلى 

قبل نهائي كأس أملانيا.
ورمب��ا ال يخوض بايرن موسما يهيمن 
عليه بالكامل مثل السنوات املاضية، لكنه ال 
يزال يتصدر سباق الفوز بلقبه التاسع على 

التوالي في الدوري.
وقال جوشوا كيميش العب بايرن »نحن 
بحاجة إلرادة كبيرة في كل مباراة. ليس 
فقط أمام دورمتوند. لكن بشكل خاص أمام 

دورمتوند أحد املنافسني البارزين«.
ويتفوق النادي البافاري، ال��ذي حصد 
ستة ألقاب في آخر تسعة شهور، بفارق 13 
نقطة على دورمتوند قبل مواجهتهما 104 
في الدوري، لكنه يتفوق بفارق نقطتني فقط 

عن اليبزيج صاحب املركز الثاني.

لقطة من مواجهة سابقة بني بوروسيا دورمتوند وبايرن ميونيخ

دورمتوند يخطط ملواصلة االنتصارات في قمة بايرن ميونخ


