
خطا إشبيلية خطوة أخرى نحو تعزيز رقمه 
القياسي بعدد األل��ق��اب ف��ي مسابقة ال��دوري 
األوروب��ي »يوروبا ليغ« والبالغ خمسة حتى 
اآلن، وذل��ك بتخطيه ضيفه التسيو اإليطالي 
-2صفر األربعاء على ملعب »رامون سانشيس 

بيسخوان« في إياب الدور الثاني.
ول��ع��ب امل��ه��اج��م ال��ف��رن��س��ي وس���ام ب��ن ي��در 
دورا أساسيا بتأهل النادي األندلسي الى ثمن 
النهائي، إذ افتتح له التسجيل في مباراة أكملها 
الفريقان بعشرة العبني، وذلك بعد أن كان ايضا 
صاحب هدف الفوز -1صفر ذهابا على امللعب 

األوملبي في روما.
وبلغ بطل أع���وام 2006 و2007 و2014 
و2015 و2016   ثمن النهائي للمشاركة 
الرابعة على التوالي في هذه املسابقة التي غاب 
عنها في املوسمني املاضيني نتيجة وصوله الى 
ثمن ورب��ع نهائي دوري األب��ط��ال حيث خرج 

على يد ليستر سيتي اإلنكليزي وبايرن ميونيخ 
األملاني تواليا.

ووضع النادي األندلسي خلفه، ولو مؤقتا، 
معاناته في اآلونة األخيرة على الصعيد احمللي 
حيث خسر اثنتني من مبارياته الثالث األخيرة 
في ال��دوري ول��م يفز س��وى مرتني في املراحل 
ال�11 األخيرة، ما جعله يتخلف في املركز الرابع 

عن برشلونة املتصدر بفارق 17 نقطة.
ول��م تكن بداية أصحاب األرض مثالية إذ 
تعرضوا لضربة في الدقائق األول��ى من اللقاء 
بعد اضطرار مدربهم بابلو ماشني الى اجراء 
تبديله األول بعد أقل من 6 دقائق فقط باصابة 
الع��ب الوسط املهاجم األرجنتيني-الياباني 
سيرخيو إسكوديرو الذي ترك مكانه للهولندي 

كوينسي بروميس.
وعلى الرغم من حاجته الى التسجيل من أجل 
تعويض خسارة الذهاب على أرضه، بدا التسيو 

عاجزا حتى عن الوصول الى مشارف منطقة 
مضيفه األندلسي حتى الدقيقة 17 عندما حصل 
القائد البوسني سيناد لوليتش على فرصة 
مثالية الفتتاح التسجيل بعدما وجد نفسه في 
مواجهة املرمى لكن احلارس التشيكي توماس 

فاسليك أقفل الطريق عليه.
وجاء رد إشبيلية قاسيا، إذ افتتح التسجيل 
عبر بن يدر الذي تابع الكرة في الشباك بعدما 
صدها احل��ارس األلباني توماس ستراكوشا 
إثر تسديدة من مشارف املنطقة لبابلو سارابيا 
)20(، مسجال ه��دف��ه ال��ق��اري الثامن ف��ي 10 
مباريات هذا املوسم مبا أن فريقه خاض ثالث 

أدوار متهيدية للتأهل الى دور املجموعات.
وبقيت النتيجة على حالها ملا تبقى من الشوط 
األول، ثم عاد األمل الى التسيو في الشوط الثاني 
بعد أن اضطر إشبيلية الى إكمال اللقاء بعشرة 
الع��ب��ني بعد ط��رد الع��ب ال��وس��ط األرجنتيني 

فرانكو فاسكيز حلصوله على إن��ذار ث��ان في 
الدقيقة 60. وكان التسيو قريبا من العودة الى 
املواجهة عبر تشيرو إميوبيلي، لكن محاولة 
الدولي اإليطالي الذي دافع عن ألوان إشبيلية 
خ��الل موسم 2015-2016 )أعير لفترة الى 
ت��وري��ن��و(، سقطت ف��وق امل��رم��ى بعدما ح��اول 

تسديد الكرة فوق احلارس فاسليك )68(.
ثم تعادلت األرق���ام بني الفريقني ليس من 
ناحية النتيجة، بل بعدد الالعبني بعدما وجه 
احلكم البطاقة احل��م��راء للمونتينيغري آدم 
ماروشيتش العتباره بأن األخير وجه ضربة 

بالكوع لروكي ميسا )71(.
ووج��ه النادي األندلسي الضربة القاضية 
لضيفه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 78 
عبر سارابيا ال��ذي انطلق بالكرة من بعيد ثم 
تبادلها مع خيسوس نافاس قبل أن يسددها من 

زاوية ضيقة في شباك ستراكوشا.

وسام بن يدر أحرز هدف إشبيلية األول

أح��رز كيليان مبابي هدفه 20 في 
19 م��ب��اراة في دوري ال��درج��ة األول��ى 
الفرنسي لكرة القدم هذا املوسم إذ سحق 
فريقه ب��اري��س س��ان ج��ي��رم��ان ضيفه 
مونبلييه 5-1 باستاد بارك دي برينس 
األرب��ع��اء ليبتعد بفارق 15 نقطة في 

الصدارة.
وميلك حامل اللقب 65 نقطة بعد 
ان��ت��ص��اره ف��ي واح����دة م��ن م��ب��ارات��ني 
مؤجلتني بينما ي��أت��ي ليل ف��ي املركز 
الثاني وله 50 نقطة.وهذه هي أول مرة 
يصل فيها مهاجم فرنسا، البالغ عمره 
20 عاما والذي أحرز آخر أهداف باريس 
سان جيرمان في املباراة في الدقيقة 79، 
إلى 20 هدفا في الدوري في موسم واحد.
واف��ت��ت��ح الظهير الي��ف��ني ك����ورزاوا 

التسجيل لصاحب ال��ص��دارة بضربة 
رأس في الدقيقة 13 لكن فلوران موليه 
أدرك التعادل ملونبلييه صاحب املركز 

السادس في الدقيقة 31 من ركلة حرة.
وجعل أنخيل دي ماريا النتيجة 1-2 
من ركلة حرة أخ��رى في نهاية الشوط 
األول قبل سيل من األه��داف في غضون 

ست دقائق في الشوط الثاني.
وأض��اف كريستوفر نكونكو الهدف 
الثالث بضربة رأس في الدقيقة 73 ثم 
هز البرازيلي فيتورينو هيلتون شباك 
فريق مونبلييه باخلطأ بعد تسديدة من 

مبابي لتصبح النتيجة 1-4.
ووضع مهاجم باريس سان جيرمان 
اس��م��ه ف��ي ق��ائ��م��ة املسجلني ب��ع��د ذل��ك 

بخمس دقائق.
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فرحة العبي باريس سان جيرمان 

باريس سان جيرمان ميزق
 شباك مونبلييه بخماسية

 في الدوري الفرنسي

 غرامة مالية على نانت
 إلشعال جماهيره ألعاب 

نارية تكرميا لساال
ُفرضت غرامات مالية مجموعها 21 ألف يورو )23800 دوالر(على 
نانت املنافس في دوري الدرجة األولى الفرنسي لكرة القدم عقب إشعال 
جماهيره أللعاب نارية خالل مباريات كجزء من تكرمي مهاجمه الراحل 

إمييليانو ساال الذي توفي في حتطم طائرة الشهر املاضي.
وحتطمت طائرة مبحرك واحد كانت تنقل ساال من نانت إلى فريقه 
اجلديد كارديف سيتي في 21 يناير املاضي في القنال اإلجنليزي دون أن 

يلعب مع الفريق املنافس في الدوري اإلجنليزي املمتاز.
وُعثر على حطام الطائرة في الثالث من فبراير شباط احلالي بعد عملية 
بحث حتت املاء بتمويل خاص ومت انتشال اجلثة بعد ذلك بثالثة أيام 
بينما ال يزال الطيار ديفيد إيبوتسون مفقودا. وغرمت جلنة االنضباط في 
رابطة الدوري الفرنسي نانت مببلغ 16500 يورو عقب إشعال جماهيره 
األلعاب النارية وألقت مقذوفات على امللعب خالل مباراة سانت إيتيني 
بالوري في 30 يناير املاضي وهي أول مباراة يخوضها الفريق عقب 
فقدان طائرة املهاجم األرجنتيني. كما مت تغرمي النادي 4500 يورو لنفس 

األسباب خالل مباراة الفريق امام نيم في وقت سابق من الشهر احلالي.

رابطة الدوري اإلسباني 
ال تعرف شيئا عن اهتمام نظيرتها 

اإلجنليزية بتيباس
أعلنت رابطة ال��دوري اإلسباني لكرة القدم أنها ال تتوقع أن يتخلى 
رئيسها خافيير تيباس عن مهامه وينتقل للعمل في رابطة ال��دوري 
اإلجنليزي املمتاز وذلك ردا على تقارير وسائل إعالم بريطانية أفادت أن 
املسؤول اإلسباني مرشح ألن يتولى منصب الرئيس التنفيذي لرابطة 
الدوري املمتاز. وقال متحدث باسم رابطة الدوري اإلسباني ”لسنا على 

علم بهذا االهتمام املفترض.
”ولكن ميكن القول إنه ملن دواعي فخرنا كمؤسسة بأكملها أن تكون 
مسابقة في أهمية الدوري اإلجنليزي املمتاز تتابع العمل الذي تقوم به 

رابطة الدوري اإلسباني ورئيسها وأنديتها وموظفوها.
”يوجد عقد ينظم عالقة خافيير مع الرابطة واألمر ال يقتصر فقط على 
شعوره بالسعادة هنا، بل إنه يتجاوز ذلك لوجود مسؤوليات وحتديات 
تشغل كل وقته. ”يشمل ه��ذا تغيير املشهد اخل��اص بخريطة البث 
التلفزيوني إضافة ملواجهة خطر استحداث بطوالت جديدة مبا ينطوي 

عليه هذا من تغيير الشكل وهو ما سيلحق ضررا بالدوري احمللي“.
وأخفقت رابطة ال��دوري اإلجنليزي املمتاز في العثور على شخص 
يشغل منصب الرئيس التنفيذي بعد ريتشارد سكودامور الذي شغل 
املنصب لفترة طويلة انتهت في ديسمبر كانون األول 2018 بعد 19 عاما 
من العمل مع الرابطة. وأعلنت الرابطة تعيني سوزانا دينيدج املسؤولة 
البارزة في مؤسسة ديسكفري اإلعالمية رئيسا جديدا في نوفمبر املاضي 
لكنها غيرت رأيها الحقا. وبرز اسم تيباس )56 عاما( في العناوين في 
أغسطس املاضي حني دعا إلقامة مباراة رسمية في دوري الدرجة األولى 
اإلسباني كل موسم خارج البالد رغم أن خطط إقامة مواجهة جيرونا أمام 
برشلونة في ميامي الشهر املاضي فشلت بعد انسحاب برشلونة لعدم 

حصول املقترح على التأييد الكافي.

نيمار يستكمل عالج 
قدمه في البرازيل

قال باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة األولى الفرنسي 
لكرة القدم إن مهاجمه نيمار سيواصل التعافي من إصابة في القدم في 

البرازيل حتت إشراف الطاقم الطبي بالنادي.
وت��ع��رض نيمار لكسر ف��ي ال��ق��دم خ��الل ال��ف��وز -2صفر على 
ستراسبورج في ك��أس فرنسا في 23 يناير وسيبتعد مل��دة عشرة 
أسابيع. وأكد النادي أن اإلصابة التي تعرض لها الالعب هي ذاتها 

التي هددت غيابه عن كأس العالم في العام املاضي.
وقال باريس سان جيرمان في بيان مشيرا إلى أن الالعب البالغ 
عمره 27 عاما سيسافر إلى بالده”كجزء من عملية التعافي... قرر 

باريس سان جيرمان إرسال نيمار إلى البرازيل ملدة عشرة أيام“.

إشبيلية يتخطى التسيو ويحجز مقعده في ثمن نهائي »يوروبا ليغ«

نيمار

تنتظر برشلونة املتصدر وحامل اللقب رحلة 
محفوفة باملخاطر غ��دا السبت إل��ى األن��دل��س 
ملواجهة إشبيلية الرابع في املرحلة اخلامسة 
والعشرين من الدوري اإلسباني لكرة القدم، قبل 
رحلتيه إلى العاصمة خلوض مباراتي كالسيكو 

ضد غرميه التقليدي ريال مدريد.
   ويخوض برشلونة ثالث مباريات خارج 
ق��واع��ده، ففضال ع��ن ل��ق��اء إشبيلية، سيلعب 
م��ب��ارات��ي كالسيكو ع��ل��ى ملعب »سانتياغو 
برنابيو« في العاصمة أمام ريال مدريد، األولى 
األرب��ع��اء املقبل في إي��اب ال��دور نصف النهائي 
ملسابقة ك��أس إسبانيا )ت��ع��ادال 1-1 ذه��اب��ا(، 
والثانية السبت املقبل في املرحلة السادسة 
والعشرين من الدوري. ولن تكون مهمة الفريق 
الكاتالوني سهلة في ضيافة إشبيلية الذي كان 
هزمه -2صفر على ملعب »رام���ون سانشيس 
بيسخوان« في 23 يناير املاضي في ذهاب ربع 
نهائي مسابقة الكأس، قبل أن يثأر برشلونة 
6-1 إيابا في 30 منه. كما أن الفريق األندلسي 
الذي كان في صدارة الدوري في املرحلة الثامنة 
قبل أن تتراجع نتائجه وينزل الى املركز الرابع، 
سيحاول ال��ع��ودة إل��ى سكة االن��ت��ص��ارات التي 
غابت عنه في املراحل الثالث األخيرة )خسارتان 
وتعادل(. ويدخل إشبيلية املباراة مبعنويات 
عالية بعدما أصبح أول املتأهلني إلى الدور ثمن 
النهائي ملسابقة الدوري األوروبي »يوروبا ليغ« 
بعدما جدد فوزه على التسيو اإليطالي -2صفر 

)-1صفر ذهابا في روما(.
وحقق إشبيلية فوزين فقط في مبارياته ال�11 
األخيرة، وبعدما كان يحتل بارتياح أحد املراكز 

املؤهلة ملسابقة دوري أبطال أوروب���ا املوسم 
املقبل، بات مهددا بشكل كبير من 5 أندية بفقدان 
املركز الرابع األخير املؤهل للمسابقة القارية 

العريقة.
ويتقدم إشبيلية بفارق نقطة واحدة عن كل من 
خيتافي وديبورتيفو أالفيس و3 نقاط أمام ريال 
سوسييداد و4 نقاط عن جاره بيتيس إشبيلية 

و5 نقاط عن فالنسيا التاسع.
في املقابل، عانى برشلونة كثيرا في مبارياته 
األخ��ي��رة فهو سقط في فخ التعادل مرتني في 
الدوري قبل أن يتغلب بصعوبة على بلد الوليد 
-1صفر في املرحلة األخيرة، كما أنه سقط في 
فخ التعادل أمام مضيفه ليون الفرنسي سلبا في 

ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويخوض برشلونة أسبوعا حاسما في سعيه 
إلى اإلبقاء على آماله في التتويج بالثالثية، وهو 
يدرك جيدا أن تعثره سيجرده من لقب مسابقة 
الكأس الذي توج به في السنوات األربع األخيرة، 
ويقلص ف��ارق السبع نقاط التي تفصله عن 
مطارده املباشر أتلتيكو مدريد، وينعش مجددا 
آم��ال غرميه التقليدي ري��ال مدريد في املنافسة 
على لقب الدوري، قبل أن يستضيف ليون في 13 

مارس املقبل في إياب املسابقة القارية العريقة.
وسيحاول ريال مدريد تضميد جراحه عندما 
يحل ضيفا على ليفانتي الثاني عشر. وميني 
فريق العاصمة النفس بتعويض النقاط الثالث 
التي خسرها على أرضه وحتقيق فوز يضمن له 
على األقل اإلبقاء على فارق النقاط التسع التي 
تفصله عن غرميه الكاتالوني إن لم يكن تقليصها 

في حال تعثر األخير أمام إشبيلية.

الدوري اإلسباني.. برشلونة في رحلة محفوفة باملخاطر إلى إشبيلية 

لقطة من مباراة سابقة بني برشلونة وإشبيلية


