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برشلونة يسقط بفخ التعادل أمام بلباو في «الليغا»
أعطى برشلونة متصدر دوري
الدرجة األول��ى اإلسباني لكرة القدم
امل��زي��د م��ن األم���ل لغرميه التقليدي
ريال مدريد في سباق اللقب بتعادله
بدون أهداف خارج ملعبه مع اتليتيك
بيلباو وتفادى الهزمية فقط بفضل
بعض التصديات الرائعة من احلارس
مارك-أندريه تير شتيجن.
وحرم حارس منتخب املانيا مرتني
مهاجم بيلباو إنياكي وليامز من
التسجيل وأنقذ محاولة من ماركل
سوسايتا في مباراة ممتعة وقوية
ت��ع��رض فيها ح��ام��ل اللقب لضغط
شديد.
ويتصدر برشلونة الترتيب بعد
 23مباراة برصيد  51نقطة متقدما
بست نقاط على ري��ال مدريد العائد
للحياة.
وم��ع معاناة ليونيل ميسي من
م��ش��اك��ل ف��ي ع��ض�لات ال��ف��خ��ذ خ�لال
الفترة األخيرة وغياب الظهير األيسر
املؤثر ج��وردي ألبا بسبب اإليقاف،
كان برشلونة بعيدا متاما عن مستواه
وص��ن��ع القليل م��ن ال��ف��رص وأنهى
املباراة وهو يدافع من داخ��ل منطقة
اجل��زاء في ظل استمرار بيلباو في
الهجوم.
وش��ع��ر بيلباو ب��اإلح��ب��اط عقب
طرد أوسكار دي ماركوس في الوقت
احملتسب بدل الضائع حلصوله على
اإلن��ذار الثاني ،لكن لم يكن هناك أي
وق��ت أم��ام برشلونة لالستفادة من
تفوقه العددي وك��ان عليه االكتفاء
بالتعادل الثاني على التوالي في
الدوري عقب تعادله  2-2مع بلنسية
األسبوع املاضي.
واحتفظ إرنستو فالفيردميدرب
برشلونة بتفاؤله إزاء موقع فريقه
في سباق اللقب رغم أنه أه��در أربع

تير شتيغن وقف سدا منيعا أمام هجمات بلباو

نقاط في آخر تسعة أيام.
وق������ال ف��ال��ف��ي��ردي��ف��ي م��ؤمت��ر
صحفي ”خرجنا م��ن ه��ذا األسبوع
مثل األس��ب��وع امل��اض��ي ،ما زلنا على

القمة وإذا كانت حساباتي صحيحة
فسنبقى في الصدارة األسبوع املقبل
أيضا“.
وأضاف ”إنه موسم طويل وعلينا

أن نكون على القمة في نهايته“.

بداية قوية
وبدأ بيلباو اجلريح جراء هزميته

أمام غرميه احمللي ريال سوسيداد في
اجلولة السابقة املباراة بقوة وهاجم
ح��ام��ل ال��ل��ق��ب م��دع��وم��ا بجماهيره
املتحمسة في استاد سان ماميس.

 ..وإشبيلية ينتزع تعاد ًال قات ًال من إيبار
قاتل اشبيلية لينتزع التعادل 2-2
على ارضه امام ايبار ضمن منافسات
دوري الدرجة االولى االسباني لكرة
ال��ق��دم ل��ي��ع��زز أص��ح��اب األرض من
فرصهم إلنهاء املنافسات ضمن أول
اربعة مراكز في جدول الترتيب.
وك��ان اشبيلية متراجعا 2-صفر
وط���رد م��ن��ه الع���ب وواج����ه امكانية
اخلسارة للمباراة الثالثة على التوالي
في كافة املسابقات.
وانزلق بابلو سارابيا العب وسط
اشبيلية م��ن مسافة قريبة ليسجل
هدف التعادل في الوقت احملتسب بدل
الضائع ما دفع الحتفاالت واسعة في
استاد سانشيز بيزخوان وذل��ك بعد
ثالث دقائق من تقليص املهاجم وسام
بن يدر الفارق ألصحاب االرض.
وانتزع ايبار ،ال��ذي يحتل املركز
العاشر ،التقدم خ�لال الشوط االول
بعد ان جتاوز املهاجم التشيلي فابيان
أوري�لان��ا اثنني من مدافعي اشبيلية
ليسجل ق��ب��ل ان ي��ض��اع��ف املهاجم
البرازيلي تشارلز الغلة بضربة رأس
قوية بعد مرور ساعة بقليل.
وب��دت االم��ور أصعب بكثير على
اش��ب��ي��ل��ي��ة ،ال����ذي خ��س��ر  1-6ام��ام
برشلونة في اياب دور الثمانية لكأس

يوفنتوس يعزز صدارته لـ «الكالتشيو»
بثالثية في شباك ساسولو

لقطة من مباراة إشبيلية وإيبار

ملك اسبانيا في  30يناير املاضي قبل
ان يتلقى الهزمية ام��ام سيلتا فيجو
املتعثر في الدوري االسبوع املاضي،
عندما طرد ايفر بانيجا بعد حصوله

على االنذار الثاني في الدقيقة .84
ودف���ع ه��ذا ال��ت��ع��ادل غير املتوقع
رصيد الفريق الى  37نقطة ،متقدما
بنقطتني على خيتافي صاحب املركز

اخلامس ال��ذي فاز على سيلتا فيجو
 1-3وال����ذي ي��ع��د امل��ن��اف��س االب���رز
الشبيلية على نيل مكان في دوري
ابطال اوروبا.

مانشستر سيتي يذل تشيلسي بسداسية ويستعيد صدارة «البرمييرليغ»

مانشستر سيتي لقن تشيلسي درسا قاسيا وصعد لصدارة البرمييرليغ

أح���رز سيرجيو أج��وي��رو املتألق
ثالثية للمرة الثانية في أسبوع ليقود
مانشستر سيتي حامل اللقب لسحق
ضيفه تشيلسي - 6صفر باستاد االحتاد
والعودة إلى صدارة الدوري اإلجنليزي
املمتاز لكرة القدم األحد.
وبينما وضع ليفربول حدا للحديث
ع��ن ان��ه��ي��اره ف��ي سباق املنافسة على
اللقب بتغلبه - 3صفر على بورمنوث
السبت جاء انتصار سيتي ،الذي حتقق
بأداء مذهل ضد فريق من الستة الكبار،
كأنه رسالة حتذيرية.
وف��ي األس��ب��وع امل��اض��ي ف��از سيتي
على ضيفه أرسنال قبل أن يحطم فريق
املدرب ماوريتسيو ساري برباعية في
أول  25دقيقة.
وق��ال بيب ج��واردي��وال م��درب سيتي
”أسبوع مذهل ومباراة مذهلة.
”إحراز ستة أه���داف ف��ي تشيلسي
وطريقة لعبنا وانتبهنا جدا للتفاصيل،
جنحنا والفضل لالعبني فهم قدموا أداء
استثنائيا“.

وتدخل تير شتيجن ألول مرة لينقذ
تسديدة بعيدة امل��دى من سوسايتا،
وقفز احل��ارس األملاني إل��ى الزاوية
اليمنى العليا للمرمى ليلمس الكرة

بيده اليسرى.
وتصدى بعد ذلك لتسديدة خلفية
م��ن راؤول جارسيا وك��ان حاضرا
ك��ذل��ك ف��ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي ،وأب��ع��د
تسديدة من مدى قريب من وليامز ثم
قفز بعدها ليمسك بتسديدة أخرى من
مهاجم بيلباو.
وك���ان ميسي ،ال���ذي ب��دأ امل��ب��اراة
التي انتهت بالتعادل  1-1مع ريال
مدريد في ذهاب قبل نهائي كأس ملك
اسبانيا األربعاء املاضي على مقاعد
البدالء ،أخطر العبي برشلونة رغم
مشاكله الواضحة املتعلقة باللياقة.
واق���ت���رب م��ي��س��ي م��ن التسجيل
لصالح الفريق القطالوني عندما
سدد فوق العارضة بعد تعثر إياجو
هريرين ح��ارس بيلباو عند حافة
منطقة اجلزاء.
وت��اب��ع ف��ال��ف��ي��ردي ب��ع��دم��ا ق��ال
مساعده جون أسبيازو قبل املباراة إن
الالعب األرجنتيني ليس جاهزا متاما
”ليو على ما يرام ،لعب وهو يشعر
بأنه الئ��ق بنسبة  100باملئة ،رمبا
مررنا ببعض الصعوبات ،لكن حقيقة
أنه لعب معناها أنه كان جاهزا“.
وسيطر برشلونة بشكل أكبر في
الشوط الثاني بعد أن شارك كارلس
ألينيا بدال من أرتورو فيدال الذي حل
به اإلرهاق.
وب����دا ب��ي��ل��ب��او األق����رب الف��ت��ت��اح
التسجيل في الدقائق األخيرة ،لكنه
تعرض لإلحباط في كل محاولة عن
طريق املتألق تير شتيجن.
وق���ال جايزكا جاريتانو م��درب
بيلباو ال��ذي تقدم فريقه للمركز 13
ف��ي الترتيب ”أتيحت لنا الفرص
األخ��ط��ر ،س��ددن��ا أك��ث��ر على املرمى
وحصلنا على عدد أكبر من الركالت
الركنية وكنا األقرب للفوز“.

وأحرز سيتي  33هدفا في آخر خمس
مباريات على أرضه بجميع املسابقات
وميلك فرصة حصد أول لقب في املوسم
عندما يواجه تشيلسي في نهائي كأس
راب��ط��ة األن��دي��ة اإلجن��ل��ي��زي��ة ي��وم 24
فبراير.
ول��دى كل من سيتي وليفربول 65
نقطة لكن حامل اللقب يتفوق بفارق
األه��داف ولعب مباراة واح��دة أكثر من
منافسه .ويتأخر توتنهام هوتسبير
صاحب امل��رك��ز الثالث عنهما بخمس
نقاط بعد فوزه  1-3على ليستر سيتي
في وقت سابق من يوم األحد.
وع��ادل أجويرو ،ال��ذي أح��رز ثالثية
ضد أرسنال قبل سبعة أي��ام ،رقم آالن
شيرر القياسي برصيد  11ثالثية في
الدوري املمتاز ويتقاسم صدارة هدافي
الدوري مع محمد صالح مهاجم ليفربول
برصيد  17هدفا لكل منهما.

غفلة دفاعية
ولم ميلك تشيلسي أي فرصة إذ منح

رحيم سترلينج التقدم لسيتي بعد أربع
دقائق بعدما نفذ كيفن دي بروين ركلة
حرة بشكل سريع وسط غفلة من دفاع
تشيلسي.
وبعد إه��دار أجويرو فرصة بشكل
غريب أم��ام املرمى اخلالي من حارسه
ه��ز املهاجم األرجنتيني ش��ب��اك كيبا
أري��زاب��االج��ا بتسديدة مذهلة م��ن 25
مترا.
وح���اول روس باركلي إع���ادة كرة
بضربة رأس إلى حارسه لكنها وصلت
إلى أجويرو ليجعل النتيجة 3-صفر
وسدد إيلكاي جندوجان كرة منخفضة
ليتقدم سيتي برباعية ف��ي أول 25
دقيقة.
وبعد االس��ت��راح��ة وض��ع أج��وي��رو،
ال��ذي أصبح ه��داف سيتي في ال��دوري
على مر العصور ،الكرة بضربة رأس
في العارضة قبل أن يختتم الثالثية من
ركلة جزاء حصل عليها سترلينج بعدما
أسقطه سيزار أزبليكويتا.
وأنهى سترلينج أهداف سيتي عندما

ح��ول متريرة أولكسندر زينتشينكو
العرضية املنخفضة ف��ي الشباك في
الدقيقة  .80وه��ذه ه��ي أس��وأ هزمية
لتشيلسي في ال��دوري منذ سقوطه 7-
صفر أمام نوتنجهام فورست في 1991
وستطرح تساؤالت بشأن اجتاه الفريق
مع اإليطالي س��اري بعدما تراجع إلى
املركز السادس برصيد  50نقطة متأخرا
بنقطة واحدة عن املربع الذهبي.
وقال أزبليكويتا قائد تشيلسي ”إنها
واحدة من أسوأ الليالي في مسيرتي .من
الصعب شرح ماذا حدث.
”عندما نخسر - 6صفر يجب علينا
تقبل أننا لم نلعب بشكل جيد وارتكبنا
الكثير من األخطاء .انتصارنا (- 2صفر
على سيتي في الثامن من ديسمبر) في
ستامفورد بريدج كان ألننا لعبنا بشكل
جيد وكنا متحدين .ه��ذا لم يحدث في
هذه املباراة.
وأض��اف ”كل ما أستطيع فعله هو
االع��ت��ذار للجماهير ألن ما ح��دث ليس
مقبوال“.

رونالدو يواصل هوايته في هز الشباك مع السيدة العجوز

ساهم كريستيانو رونالدو بهدفه رقم  20مع
يوفنتوس في استعادة حامل لقب دوري الدرجة
األول��ى اإليطالي لكرة القدم ال��ف��ارق ال��ذي يبلغ
 11نقطة في الصدارة عقب الفوز 3-صفر على
مستضيفه ساسولو األحد.
وارتقى املهاجم البرتغالي أعلى من املدافعني
ليحول متريرة عرضية من ركلة ركنية برأسه
في شباك أصحاب األرض في الدقيقة  70ليحرز
هدفه  18في الدوري و 20في كافة املسابقات مع
يوفنتوس.
وأحرز رونالدو  20هدفا على األقل في اخر 13
موسما مع يوفنتوس وري��ال مدريد ومانشستر
يونايتد.
ولم ينتصر يوفنتوس في ثالث مباريات فقط
هذا املوسم اخرها عندما تعادل مع بارما األسبوع
املاضي ليمنح نابولي صاحب املركز الثاني فرصة
تقليص الفارق إلى تسع نقاط.
لكن فريق املدرب ماسيميليانو اليجري استعاد
ف��ارق الصدارة املريح بالفوز في ساسولو عقب
تعادل نابولي بدون أهداف مع فيورنتينا.
وبدأ أصحاب األرض املباراة بشكل رائع حيث
هدد فيليب دوريتشيتش مرمى البولندي فويتشيخ
شتينسني حارس يوفنتوس الذي تصدى لتسديدة
بعيدة املدى من مانويل لوكاتيلي.
وأدى اإلب��ع��اد اخلاطئ من أن��دري��ا كونسيلي
حارس ساسولو لتسديدة رونالدو في الدقيقة 23
لتسجيل الهدف األول ليوفنتوس عبر متابعة من
سامي خضيرة.
وألغى احلكم هدفا لرونالدو بداعي التسلل قبل
أن يرتكب شتينسني خطأ في إبعاد الكرة عن مرماه
ليسمح لدومينيكو بيراردي بأن يكون في مواجهة
املرمى املفتوح لكنه أرسل الكرة بعيدا.
وع��زز رون��ال��دو ،ال��ذي يتصدر قائمة هدافي
املسابقة ،تقدم يوفنتوس بضربة رأس من مدى
قريب قبل أن يجعل البديل إميري تشان النتيجة
- 3صفر للضيوف بتسديدة منخفضة قبل النهاية
بأربع دقائق.
وحافظ يوفنتوس على سجله دون خسارة
ورف��ع رصيده في الصدارة إلى  63نقطة من 23
مباراة بينما ظل ساسولو في املركز  11برصيد
 30نقطة.

ميالنو يعود للمركز الرابع
وه��ز ال��واف��دان اجل��دي��دان كشيشتوف بياتك
ولوكاس باكيتا الشباك ليقودا ميالنو للفوز 3-
صفر على كالياري والعودة للمركز الرابع.
ول��م يستطع لوكا تشيبتيلي أن يفعل شيئا

ليتجنب وضع الكرة في مرمى فريقه باخلطأ في
الدقيقة  13ليفتتح التسجيل قبل أن يكسر باكيتا
نحسه مع ميالنو بعد تسع دقائق الحقة.
وهز بياتك ،الذي سجل  13هدفا في الدوري مع
جنوة قبل انضمامه مليالنو الشهر املاضي ،الشباك
بعد مرور  61دقيقة محرزا هدفه الرابع في أربع
مباريات مع ناديه اجلديد.
وع��اد ميالنو للمركز الرابع برصيد  39نقطة
بفارق أربع نقاط خلف إنترناسيونالي صاحب
املركز الثالث لكن يتقدم بنقطة واحدة على روما
وأتالنتا والتسيو الذين يتنافسون جميعا على
التأهل ل���دوري أب��ط��ال أوروب���ا وف���ازوا ف��ي هذه
اجلولة.
وسجل املدافع أوال اينا املعار من تشيلسي هدفا
ليمنح تورينو الفوز - 1صفر على أودينيزي في
مباراة مثيرة شهدت إلغاء هدفني وبطاقة حمراء
وإهدار ركلة جزاء.
ووضع اينا تورينو في املقدمة بضربة رأس في
الدقيقة  31قبل أن يتصدى سلفاتوري سيريجو
لركلة جزاء من رودريجو دي باول العب أودينيزي
في الشوط الثاني احتسبها احلكم بعد مراجعة
الفيديو.
وهذه خامس ركلة يتصدى لها حارس تورينو
م��ن ضمن آخ��ر سبع رك�ل�ات ج���زاء واج��ه��ه��ا في
الدوري.
وألغى احلكم هدف التعادل ألودينيزي الذي
أح��رزه كيفن الزانيا بداعي التسلل قبل أن يلغي
هدفا متأخرا لستيفانو أوكاكا بعد مراجعة الفيديو
بسبب تسلل الزانيا مجددا.
وت��ع��رض وال��ت��ر م��ات��س��اري م���درب تورينو
للطرد للمرة الرابعة هذا املوسم بسبب االحتجاج
على ق��رارات احلكم خالل الشوط الثاني ثم طُ رد
أيضا مدافع أودينيزي سيباستيان دي مايو بعد
حصوله على االن��ذار الثاني في الوقت احملتسب
بدل الضائع.
ورغ��م ذل��ك اقترب الضيوف من التعادل مرة
أخرى عندما ارتدت كرة من العارضة.
ومنح ف��وز فروزينوني ،صاحب املركز ،19
املفاجئ - 1صفر خ��ارج ملعبه على سامبدوريا
الفرصة لتورينو ليتقدم على سامبدوريا في املركز
الثامن برصيد  34نقطة بينما ظل أودينيزي بعيدا
بنقطة واحدة عن منطقة الهبوط في املركز .16
وحول أتالنتا تأخره ليتغلب  1-2على سبال
ويتساوى في رصيد النقاط مع روم��ا والتسيو
بينما انتهت أول مباراة لسينيشا ميهايلوفيتش
مدرب بولونيا اجلديد على أرضه بالتعادل 1-1
مع جنوة.

