
حافظ إنترميالن على ص��دارة دوري الدرجة األولى 
االيطالي لكرة القدم وسجله اخلالي من الهزائم بعد 16 
مباراة عقب جناته من أصعب اختبار هذا املوسم بالتعادل 
بدون أهداف مع يوفنتوس حامل اللقب في تورينو السبت.

وصنع يوفنتوس فرصا أكثر لكن سمير هاندانوفيتش 
حارس إنترميالن وملسة العبيه األخيرة السيئة أجهضت 
محاوالته في قمة ايطاليا التي جاءت مثيرة لكن ليست 

مشتعلة.
وجت��اوز كالياري سلسلة غريبة من اإلص��اب��ات في 
ال��ش��وط األول ليتعادل 2-2 مبلعبه م��ع سامبدوريا 

مبساعدة ه��دف غير ع��ادي عندما اصطدمت ك��رة حاول 
إميليانو فيفيانو حارس سامبدوريا ابعادها بجسد دييجو 
فارياس وسكنت الشباك. ويتصدر إنترميالن الترتيب 

برصيد 40 نقطة من 16 مباراة.
وأك��م��ل يوفنتوس، ال��ذي وض��ع ح��دا لسجل نابولي 
اخلالي من الهزائم بفوزه -1صفر خارج ملعبه األسبوع 
امل��اض��ي، مباراته اخلامسة في جميع املسابقات بدون 
استقبال أي هدف. واستبعد ماسيميليانو اليجري مدرب 
يوفنتوس صانع اللعب باولو ديباال البعيد عن مستواه 
ولعب بدون احل��ارس املصاب جيانلويجي بوفون الذي 

أخذ فويتشيخ شتينسني مكانه.
وأنقذ هاندانوفيتش إنترميالن في الدقيقة السابعة 
عندما تصدى بطريقة رائعة لتسديدة ماريو مانزوكيتش 

قبل أن يبعد ميراندا الكرة من على خط املرمى.
واقترب مانزوكيتش مجددا من التسجيل قبل نهاية 
الشوط األول عندما سدد برأسه في العارضة عقب متريرة 
عرضية من خوان كوادرادو لكن إنترميالن استحوذ على 

الكرة لفترات طويلة بني فرصتي املهاجم الكرواتي.
وأحكم يوفنتوس سيطرته في الشوط الثاني وتسبب 

كوادرادو في العديد من املتاعب على اجلناح األمين.

وأبعد هاندانوفيتش ضربة رأس من كوادرادو وتصدى 
بصعوبة حملاولة كوادو أسامواه بينما في هجمة أخرى 
س��دد س��ام��ي خضيرة ال��ك��رة خ���ارج امل��رم��ى ف��ي وج��ود 

هاندانوفيتش بعيدا عن منطقته.
كما أتيحت فرصة جلونزالو هيجوين لصالح يوفنتوس 

لكنه سدد فوق العارضة من عند حافة منطقة اجلزاء.
وع��وض كالياري ت��أخ��ره بهدفني ليتعادل 2-2 مع 

سامبدوريا رغم حظه السيء.
وأصيب احل��ارس رفائيل أثناء االحماء وحل اليسيو 
كرانيو محله ثم غادر لوكا تشيبيتيلي امللعب في الدقيقة 

الرابعة تاله باولو فاراجو في الدقيقة 33 ثم دانييلي 
دوسينا في الدقيقة 40 وجميعهم بسبب اإلصابة.

وخ��الل هذه الفترة أح��رز فابيو كوالياريال هدفني في 
غضون ثماني دقائق ليضع سامبدوريا في املقدمة.

لكن احل��ظ ابتسم للفريق الصقلي في بداية الشوط 
الثاني عندما أبعد فيفيانو الكرة في جسد فارياس لتتحول 
الكرة إلى الشباك من 20 مترا بينما بدا أن العب كالياري ال 
يدري ماذا حدث. وسجل ليوناردو بافوليتي هدف التعادل 
بضربة رأس وسيكون سامبدوريا ممتنا خلروجه بنقطة 

بعد ضغط شديد من كالياري في الدقائق األخيرة. 
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يدخل دوري أبطال أوروب��ا أدواره 
احل��اس��م��ة، ب��ح��ل��ول م��رح��ل��ة خ���روج 
املغلوب، التي قد تشهد مواجهات مثيرة، 
خاصة مع احتالل بعض األندية الكبيرة 
امل��راك��ز الثانية مبجموعتها، أبرزها 
ريال مدريد، حامل اللقب في املوسمني 

املاضيني.
ووف��ًق��ا لهذا السيناريو، ق��د يواجه 
النادي امللكي منافسني من العيار الثقيل، 
ومن بينها مانشستر سيتي، الذي تصدر 
مجموعته بقوة، وال��ذي يأكل األخضر 

واليابس في إجنلترا.
وإن كشفت القرعة النقاب عن مواجهة 
كهذه، فهذا قد يعيد للبالنكو ذكريات 
قريبة ليست سعيدة، ففي بداية هذا 
امل��وس��م، متكن ال��ن��ادي اإلجنليزي من 
هزمية ريال مدريد بأربعة أهداف كاملة 
مقابل ه��دف وح��ي��د، ف��ي م��ب��اراة ضمن 
الكأس ال��ودي��ة لألبطال، في الواليات 

املتحدة األمريكية.
في املقابل، ستحمل أيًضا ذكرى سيئة 
على اإلجنليز، الذين خرجوا بصعوبة 
أم��ام ال��ن��ادي امللكي، ف��ي نصف نهائي 
دوري أبطال أوروبا، سنة 2016، بعدما 

تعادال ذهاًبا ب��دون أه��داف، وف��از ريال 
مدريد في برنابيو بهدف دون رد.

ولكن ه��ذه املواجهة قد حتمل معها 
لقاء اثنني من عمالقة التدريب حالًيا 
في عالم املستديرة، وهما زي��ن الدين 
زي��دان وبيب ج��واردي��وال، باعتبارهما 
األكثر شعبية، خاصة أنهما كانا العبني 
ناجحني مع الغرميني التقليديني، األول 
مع ريال مدريد والثاني مع برشلونة، 
فهذه املواجهة حتمل ريح الكالسيكو مع 

أن بيب يعمل حالًيا في بالد اإلجنليز.
ت��رق��ب مثل ه��ذه امل��واج��ه��ة م��ش��روع، 
فبعيًدا عن اخلطط، هي جتمع بني فلسفتني 
كرويتني مختلفتني متاًما، وناجحتني جًدا، 
األولى مبنية على التعقيد والتدقيق في 
كل التفاصيل، واالستحواذ على الكرة 
ومحاولة السيطرة على املباراة بطولها 
وعرضها، واللعب في مناطق اخلصم 

طوال 90 دقيقة.
ومع أن هذه الفلسفة فقدت شيًئا من 
رونقها مؤخًرا، إال أنها استعادت الكثير 
منه م��ع ب��داي��ة ه��ذا امل��وس��م واملستوى 
الهائل الذي تقدمه بعد مرور 15 جولة 

من البرميير ليج.

بينما الفلسفة الثانية، التي ينتهجها 
زي��دان، فمبنية على البساطة، والبناء 
على اخل��ط��وط العريضة ف��ي الفريق، 
وم��ح��اول��ة ال��ف��وز باملباريات بالشكل 
ال��ط��ب��ي��ع��ي، وإع���ط���اء م��س��اح��ة كبيرة 
إلب��داع الالعبني، وه��ذا يظهر حتى في 

تصريحات زيدان البسيطة واملباشرة، 
فإن سأله أحد عن تغيير ما أج��اب بكل 
بساطة »أردت أن أهاجم، فأدخلت رأس 

حربة«.
وه��ك��ذا ف��إن ل��ق��اء ه��ات��ني الفلسفتني 
املختلفتني والناجحتني، قد يكون أقوى 

املواجهات املمكنة في دور ثمن النهائي 
من دوري أبطال أوروب���ا، وق��د يصنفه 
البعض بنهائي مبكر، ف��ي ظ��ل تألق 
الفريقني حالًيا، مع أن امللكي يعاني من 
تذبذب نتائجه في الليجا، إال أن��ه في 

دوري األبطال فريق أكثر شراسة.

العبو يوفنتوس وإنترميالن بعد نهاية املباراة

قرعة دوري األبطال تنذر  عن كالسيكو بنكهة مختلفة

ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا سيشهد مواجهات قوية

التعادل السلبي يخيم على قمة يوفنتوس وإنترميالن في »الكالتشيو«

جتاوز باريس سان جيرمان هزميته في آخر مباراتني 
ليتغلب 3-1 على ليل ي��وم السبت ليوسع ال��ف��ارق في 
صدارته لدوري الدرجة األولى الفرنسي لكرة القدم إلى 

12 نقطة.
وخسر باريس سان جيرمان اخر مباراة في الدوري 
ضد ستراسبورج يوم السبت املاضي ثم تلقى الهزمية 
الثانية على التوالي يوم الثالثاء أمام بايرن ميونيخ في 

دوري أبطال أوروبا.
ووض��ع انخيل دي ماريا باريس س��ان جيرمان في 
املقدمة ف��ي الدقيقة 28 على إس��ت��اد ب��ارك دي برينس 
وضاعف خافيير باستوري تقدم الفريق بعد أربع دقائق 

على بداية الشوط الثاني.
وقلص أنور الغازي الفارق لليل قبل أن يحرز كيليان 

مبابي الهدف الثالث في الوقت احملتسب بدل الضائع.
وم��ع غياب نيمار بسبب اإليقاف ك��ان مبابي محورا 
ألفضل ما قدمه صاحب األرض وأرس��ل متريرة عرضية 

حولها دي ماريا برأسه إلى داخل الشباك.
وكانت هذه هي احملاولة الوحيدة لباريس سان جيرمان 
على املرمى في الشوط األول لكن الفريق ضاعف من تقدمه 
في بداية الشوط الثاني بعد هجمة مرتدة انتهت بتمريرة 

من دي ماريا إلى باستوري.
وواصل ليل تهديد مرمى مستضيفه واستفاد الغازي 
من عدة أخطاء في دفاع باريس سان جيرمان ليهز الشباك 

قبل ثالث دقائق على النهاية.
وضمن مبابي الفوز لباريس سان جيرمان بعدما انطلق 
مسرعا ليضع الكرة داخل الشباك مستفيدا من تقدم مايك 

مينان حارس ليل للمشاركة في ركلة ركنية.
وما زال ليل يبحث عن فوزه األول على فريق العاصمة 

الفرنسية منذ عام 1996.
ويستطيع موناكو تقليص الفارق إلى تسع نقاط في 
وقت الحق يوم السبت لو انتصر على تروا وهو األمر ذاته 

الوملبيك ليون واوملبيك مرسيليا لو فازا يوم األحد. 

سان جيرمان يعود لالنتصارات بثالثية في شباك ليل ويبتعد بصدارة الدوري الفرنسي

هدف دي ماريا في مرمى ليل

أميركا تعد بسد العجز 
في ميزانية الفيفا بعرض 
2026 مشترك ملونديال 

 أعلن رؤس��اء ع��رض مشترك من ال��والي��ات املتحدة واملكسيك وكندا 
الستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 عن خطة ناجحة الليلة 
املاضية تفي عمليا بكافة متطلبات االحتاد الدولي )الفيفا( لكنها قد تخطئ 

الهدف عندما يأتي األمر إلى تكوين صداقات.
وعلى السطح تبدو املعركة الستضافة بطولة 2026 املوسعة، التي 
ستكون أول نسخة تشهد مشاركة 48 دولة، وكأنها صراع بني طرف ميتلك 
أفضلية كبيرة ومنافس ضعيف إذ يواجه املغرب، وهو املرشح الوحيد 

اآلخر، القوة التجارية والتنظيمية لدول أمريكا الشمالية الثالث.
وم��ع امتالك ال��دول الثالث كل البنية التحتية واالس��ت��ادات الالزمة 
الستضافة البطولة الضخمة املكونة من 48 منتخبا يفاخر جون كريستيك 
املدير التنفيذي لعرض 2026 املشترك بأن بوسع عرضه »التركيز على 

بناء اللعبة وليس االستادات«.
ويتعني إرسال العروض إلى الفيفا بحلول 16 مارس آذار وسيتم االعالن 
عن الفائز في 13 يونيو حزيران في موسكو حيث ستترك كأس العالم الروسية 
القليل من الوقت إلصالح العالقات املتوترة. وأقر أعضاء فريق عرض 2026 
املشترك بأن جهودهم منيت بانتكاسة جراء مشهد مثول مسؤولي الفيفا كل 
يوم تقريبا أمام قضاة أمريكيني على خلفية اتهامات بالفساد، وأضاف: »لكن 
الفيفا سيكون عليه اتخاذ قرار يصب في مصلحة كرة القدم وكأس العالم وطاملا 

سنقدم عرضنا بالطريقة املناسبة التي نريدها«.
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