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«الباڤاري» يفلت بالتعادل.. ويستعيد الصدارة

قرعة «األبطال».. صدامات كبيرة في االنتظار

مرسيليا يهزم موناكو ويخطف الوصافة

جوشوا يسقط بوليف بالقاضية.. ويتحدى فيوري

جنا بايرن ميونيخ من خسارة كانت تلوح 
في األفق بتعادله مع مضيفه أونيون برلني ١-١ 
ضمن املرحلة احلادية عشرة من الدوري األملاني 
لكرة القدم، وسجل غريشا برمييل (٤) ألونيون 
والبولندي روبرت ليڤاندوفسكي (٦٧) لبايرن.

وخاض ليڤاندوفسكي املرشح جلائزة أفضل 
العب في عــام ٢٠٢٠ من قبل االحتاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) الى جانب ليونيل ميســي 
وكريســتيانو رونالدو مباراته رقم ٢٠٠ في 
«البوندسليغا» مع بايرن، لكنه أجل الوصول 

لهدفه رقم ٢٥٠ في البطولة ملباراة الحقة.
ورفع الدولي الپولندي رصيده بهدف اليوم 
إلى ٢٤٩ هدفا ســجلها في ٣٣١ مباراة مع كل 
من بايرن وبوروسيا دورمتوند فريقه السابق، 
كما عزز صدارته لترتيب الهدافني بـ ١٣ هدفا.
واستعاد العمالق الباڤاري الصدارة ورفع 

رصيــده إلى ٢٤ نقطة بفــارق األهداف عن 
اليبزيغ، في املقابل رفع فريق العاصمة رصيده 

إلى ١٧ نقطة في املركز السادس.
دورمتوند يقيل فافر

إلى ذلك، دفع السويسري لوسيان فافر ثمن 
املستوى السيئ لفريقه بوروسيا دورمتوند 
بالدوري هذا املوسم بعدما قرر النادي إقالته 
من تدريب الفريق، عقب اخلسارة املوجعة امس 
االول ١-٥ أمام ضيفه شتوتغارت، حيث قال 
فافر لـــ (د.ب.أ): «أجد أنه من العار احلقيقي 
أن تنفصل مســاراتنا هنا»، مضيفا: «لدينا 
عامان ناجحان للغايــة ولدينا فريق كان من 
املمكن أن يلعب أيضا موسما ناجحا بحلول 
نهايته»، ومؤكدا: «أنني مقتنع بذلك مثلما كان 

احلال من قبل».

بعد دور مجموعات متقلب تظهر أســماء 
أندية اعتيادية في قرعة دور الـ١٦ من دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم في سويســرا 

مع العبني شبان واعدين.
من بني األندية الـ١٦ املتأهلة التي ستكون 
موزعة على مستويني بالقرعة املقررة في نيون 
مســاء اليوم، وصلت أربعة من كل من أملانيا 
وإسبانيا، كما تأهل ثالثة أندية من كل من إيطاليا 
وإجنلتــرا، فيما يكمل بورتو البرتغالي حامل 
اللقب مرتني وباريس سان جرمان الفرنسي 
وصيف النسخة األخيرة الئحة الـ١٦. والالفت أن 
١٢ ناديا من أصل ١٦ ستخوض دور املجموعات 
للموســم الثاني تواليا. ويبدو بايرن ميونيخ 
األملاني مرشحا قويا للدفاع عن لقبه بعد حصده 
١٦ نقطــة في دور املجموعات، وهو بني أندية 
املســتوى األول التي تضم مواطنه بوروسيا 
دورمتوند، ويوڤنتوس اإليطالي، وتشلســي 
وليڤربول ومانشستر سيتي االجنليزية، وسان 

جرمان، وريال مدريد االسباني.

ويضم املستوى الثاني أندية بورتو، أتاالنتا 
والتسيو اإليطاليني، وإشــبيلية وبرشلونة 
وأتلتيكو مدريد اإلسبانية، واليبزيع وبوروسيا 
مونشــنغالدباخ األملانيني. وفيما تبدو أسماء 
األندية متوقعة فإن العديد من الالعبني خالفوا 
التوقعات. وشرح مدرب تشلسي فرانك المبارد 
الذي دفع بتشكيلة شبه احتياطية في املباراة 
األخيرة ضد كراسنودار الروسي (١-١) «ال ميكننا 
اإلفراط في حتليل دور املجموعات»، لكن األهم 
هو حتليل اخلصوم بعد ســحب القرعة، إذ 
تبدأ الفرق القوية في توديع املسابقة باألدوار 
اإلقصائية. وقال حارس يوڤنتوس املخضرم 
جانلويجي بوفــون: «نهدف إلى ايجاد هوية 
واضحة بأســرع وقت ممكن، روح محددة، 

ألنه من دون روح ال ميكنك حتقيق الفوز».
ما يصعب النسخة الراهنة بدايتها املتأخرة 
بســبب تداعيات ڤيروس كورونا املســتجد 
وختامها املبكر قبل صيف يشهد نهائيات كأس 

أوروبا املؤجلة أيضا بسبب كورونا.

حقق مرسيليا فوزه الســادس تواليا في 
الدوري الفرنسي لكرة القدم وارتقى الى الوصافة 
مؤقتا بفوزه ٢-١ على ضيفه موناكو في املرحلة 
الرابعة عشرة، وافتتح لوريان توفان (٥) التسجيل 
ألصحاب األرض قبل أن يضاعف األرجنتيني 
داريو بينيديتو التقدم (١٣)، فيما سجل وسيم 
بن يدر هدف فريق اإلمارة (٧٩ من ركلة جزاء).

وحقق فريق املدرب البرتغالي أندريه فياش 
بواش انتصاره الســادس تواليا محليا، رافعا 
رصيده الــى ٢٧ نقطة في املركز الثاني خلف 
باريس سان جرمان بنقطة ومتقدما بالفارق ذاته 

عن كل من ليل الثالث وليون الرابع ومونبلييه 
اخلامس الفائز على لنس ٣-٢.

من جهة أخرى، فرط موناكو بفرصة دخول 
املربع الذهبي ومني بهزمية ثانية تواليا سبقتهما 
سلسلة من ٤ انتصارات وجتمد رصيده عن 

٢٣ نقطة في املركز اخلامس.
وفي مباراة أخرى، عاد مونبلييه الى سكة 
االنتصارات بفوز مثير على مضيفه لنس بنتيجة 
٣-٢ ليتقدم الــى املركز اخلامس، وفرط لنس 
بفرصة التقدم إلى املقاعد األوروبية وبقي ثامنا 

مع ٢١ نقطة.

عبر املالكم أنتوني جوشوا عن رغبته في 
توحيد جميع األلقاب فــي الوزن الثقيل، في 
مواجهة بريطانية مع تايسون فيوري، وذلك بعد 
فوزه املستحق بالضربة القاضية على البلغاري 
كوبرات بوليف في قاعة وميبلي أرينا في لندن.

أمام ألــف متفرج فقط، في ظــل القيود 
املفروضة بسبب تفشي ڤيروس كورونا املستجد، 
حاول جوشوا عدم تكرار خسارته املفاجئة في 
نزاله األول مع األميركي أندي رويز جونيور، 

فنجح بالهيمنة على البلغاري البالغ ٣٩ عاما.

وستتركز األنظار اآلن على مواجهة محتملة 
بني جوشــوا وفيوري، بطــل املجلس العاملي 
للمالكمة «دبليو بي سي»، في عام ٢٠٢١، وتوجه 
جوشــوا (٣١ عاما) إلى احلضور قائال: «بدأت 
هذه الرياضة فــي ٢٠١٣، وأنا أطارد األحزمة 
مذ ذاك الوقت، وأنا جاهــز من يرغب برؤية 
أنتوني جوشــوا يالكم تايسون فيوري في 
٢٠٢١؟»، وبدوره، عبــر فيوري (٣٢ عاما) عن 
رغبته بخوض النزال قائال: «أريد النزال، أريد 

املباراة املقبلة».

«الريال» سّيد مدريد
وسوسييداد يتعثر في القمة

حســم ريــال مدريــد «ديربي» 
العاصمة االسبانية لصاحله وأحلق 
بجاره وغرميه أتلتيكو اخلســارة 
األولى هذا املوســم، بفــوزه عليه 
٢-٠ ضمن املرحلة الثالثة عشــرة 
مــن الــدوري احمللي لكــرة القدم. 
وسجل البرازيلي كاسيميرو (١٥) 
واحلارس السلوڤيني يان أوبالك 
(خطأ في مرمــاه ٦٣) الهدفني في 
«الديربي» رقــم ١٦٧ بني الفريقني. 
ورغم اخلسارة حافظ أتلتيكو على 
صدارة الترتيب بـ٢٦ نقطة فيما 
ارتقى ريال للمركز الثالث بـ 
٢٣ نقطة، لكن مركزه األول 
باتــت مهددا من قبــل ريال 
سوسييداد (الثاني ٢٥ نقطة).

وهي الهزمية األولى للضيوف 
فــي املوســم احلالي، ولــم يتذوق 
اتلتيكو قبل املباراة طعم اخلسارة 
فــي الدوري احمللي منــذ األول من 
فبرايــر املاضي، خــاض بعدها ٢٦ 
مباراة، تعادل في تســع، وفاز في 

١٧ مباراة.
وقــال دانيــال كارفخــال: «كان 
أســبوعا رائعا خضنا خالله ثالث 
مباريات فزنا بها جميعها وتأهلنا 

إلــى ثمــن نهائــي دوري األبطال، 
نحاول استعادة مستوانا مع ضغط 
املباريات الهائل»، مضيفا: كنا الطرف 
األفضل واألكثر ســيطرة، ضغطنا 
بشــكل افضل وسجلنا هدفني، وال 
نزال في مرحلة مبكرة من الدوري.
كما أهــدر ريــال سوســييداد 
فرصــة االنفراد بصــدارة الدوري 
اإلســباني بعدما اكتفى بالتعادل 
١-١ مبلعبه مع إيبار جاره في إقليم 
الباسك أمس، وتقدم لسوسييداد 
أندير بارنيتشيا (٢٠)، لكن إيبار 
عادل عن طريق ســيرجي إنريش 
(٦٥)، ليســتعيد سوسييداد قمة 
الترتيــب برصيد ٢٦ نقطة من ١٣ 
مباراة متساويا مع أتليتيكو مدريد 

صاحب املركز الثاني.
وحقق هويســكا الوافد اجلديد 
إلى البطولة فوزه األول هذا املوسم 
وكان على حســاب ضيفه أالفيس 
بهدف رائع خلافــي أونتيفيروس 
(٦٦)، ليرفع رصيده إلى ١١ نقطة في 
املركز التاسع عشر قبل األخير، فيما 
جتمد رصيد االفيس عند ١٤ نقطة 
في املركز الرابع عشــر، كما يلتقي 
مساء اليوم سلتا فيغو مع قادش.

اإلنتر يستعيد بريقه.. وروما يضرب بالـ ٥ ونابولي ينتصر
قلــب إنتــر معاناته في 
الشــوط األول أمام مضيفه 
كالياري وسجل ثالثية في 
آخر ربع ساعة منحته الفوز 
٣-١ في املرحلة ١١ من الدوري 
اإليطالي لكرة القدم ورفعته 
إلى املركز الثاني بعد حتقيق 

فوزه الرابع تواليا.
وتخلص اإلنتر من آثار 
إقصائه الســيئة مــن دور 
املجموعات في دوري أبطال 
أوروبــا، ليرفع رصيده إلى 
٢٤ نقطــة بفــارق نقطتــني 
عن ميالن املتصدر، وسجل 
أهدافه نيكولو باريال (٧٧)، 
ودانيلــو دامبروزيو (٨٤)، 
وروميلو لوكاكو (٩٠+٤)، 
فيما ســجل هدف كالياري 

ريكاردو سوتيل (٤٢).
مــن جهة اخرى، ســقط 
التســيو ١-٢ أمــام ضيفــه 
فيرونــا بأخطاء العبيه في 
املرحلة احلادية عشرة من 
الدوري اإليطالي لكرة القدم، 
ومنــح مانويــل التســاري 

هذا املوســم في «سيري أ»، 
فقد فريق املدرب سيموني 
انزاغــي بفرصــة االقتراب 
من املقاعد األوروبية، حيث 
جتمد رصيده عند ١٧ نقطة 
في املركز الثامن فيما تقدم 
فيرونا الى املركز السادس 

عمالقة كتب عليها «األبطال 
ال ميوتون أبدا».

إلــى ذلك، ســجل القائد 
أندريــا بيلوتي هدفه الرقم 
١٠٠ مــع تورينو في جميع 
املســابقات، اال ان ذلــك لــم 
يجنب فريقــه اجلريح من 
اخلســارة ٢-٣ أمام ضيفه 

اودينيزي،
وفي املواجهات األخرى، 
ســحق رومــا مســتضيفه 
بولونيا ٥-١، ليرفع الفائز 
نقطــة   ٢١ إلــى  رصيــده 
خامسا، وتغلب نابولي على 
مستضيفه سامبدوريا ٢-١ 
بعدما كان متأخرا بهدف دون 
رد في الشوط األول، متقدما 
إلــى املركز الثالــث برصيد 
٢٣ نقطة في املركز الثالث، 
وتوقف رصيد سامبدوريا 
عند ١١ نقطة في املركز الثالث 
عشر، فيما جاءت املواجهة 
الثالثة ملصلحة اتالنتا على 
حســاب ضيفه فيورنتينا 

.٣-٠

مع ١٩ نقطة.
واستهلت املباراة بدقيقة 
صمت على بطــل مونديال 
١٩٨٢ باولو روسي الذي توفي 
مساء األربعاء عن ٦٤ عاما 
بعد صراع مع مرض عضال، 
ووضعت صورته على شاشة 

التقــدم ألصحــاب األرض 
بهــدف عكســي (٤٥)، فيما 
ســجل اإلكوادوري فيليبي 
كايســيدو هــدف التعــادل 
(٥٦)، إال أن احلســم كان 
للكاميرونــي ادريان تاميز 
(٦٧). وباخلســارة الرابعة 

«باالس» يحبط توتنهام.. ويزعج مورينيو
حافظوا على نظافة شباكهم للمباراة 
السادسة تواليا في جميع املسابقات 
«األمــر األهم هو أننا لم نتلق هدفا، 
كانــت لدينا فرص كافية للفوز لكن 
املباراة كانت متقاربة، علينا أن نتمتع 
بفاعليــة أكبر في املقدمة، ويونايتد 
فريــق قوي دائما، وســتكون نقطة 
جيــدة للمســتقبل». وفــي املباراة 
األخرى، وضع إيڤرتون حدا لسلسلة 
من تسع مباريات متتالية لتشلسي 
من دون هزمية فــي الدوري بفوزه 
عليه بهدف نظيف بفضل األيسلندي 
غيلفي سيغوردسون من ركلة جزاء 
تسبب فيها احلارس السنغالي ادوار 
مندي اثر عرقلته دومينيك كالفيرت 
لويــن (٢٢). وذكر مدرب تشلســي 
فرانك المبارد بعد اخلسارة، أن فريقه 
لم يكن في وضعه املعتاد، قائال: «لقد 
كان اختبــارا مهما بالنســبة لنا، لم 
نتخط ذلك االختبار لكننا ســنفعل 

ذلك في املستقبل».
وأشار اإليطالي كارلو انشيلوتي 
مــدرب ايڤرتون، إلــى تأثير وجود 
اجلماهير في املدرجات بعدما حضر 
ألفي مشجع الى غوديون بارك «كان 
التأثير قويا حقا، دعمهم مهم حقا، إنها 
بيئة مختلفة متاما»، وعاد «التوفيز» 
إلى سكة االنتصارات على أرضه بعد 

سقوطه في آخر مواجهتني.

«السيتي» ويونايتد مباراة مؤجلة. 
وقــال النرويجي اولي سولســكاير 
مــدرب مان يونايتــد: «خالل الفترة 
التي أشــرفت فيها على الفريق، هذا 
أفضل أداء قدمناه ضد «الســيتي»، 
ليست أفضل نتيجة بل أفضل أداء»، 
مضيفا: كنا ندرك أنهم سيسببون لنا 
املشاكل لكن كنا ممتازين دفاعيا، أما 
مع الكرة فلــم نخلق عددا كافيا من 
الفرص. من جهته، اعتبر اإلسباني 
بيب غوارديوال مدرب الضيوف الذين 

املمتاز لكرة القدم، فيما فرط تشلسي 
بفرصة االرتقاء إلى الصدارة بسقوطه 
أمام مضيفه إيڤرتون بهدف نظيف.

وجتمد رصيد النادي اللندني عند 
٢٢ نقطــة في املركــز الثالث بفارق 
نقطتــني عــن ليڤربــول وتوتنهام 
املتصدرين، فيما رفع إيڤرتون رصيده 
إلى ٢٠ نقطة في املركز السابع 
بفارق األهداف عن يونايتد 
الثامن ويتقدمان سيتي 
التاسع بنقطة، وميلك 

أحرز هاري كني مهاجم توتنهام 
هوتسبير هدفه التاسع في الدوري 
اإلجنليــزي املمتاز لكــرة القدم هذا 
املوســم، لكن هدف جيفري شلوب 
لصالح كريســتال باالس قبل نهاية 
املواجهــة فرض تعــادال مخيبا ١-١ 
على املتصدر بقيادة مدربه البرتغالي 

جوزيه مورينيو.
وهز كني الشباك (٢٣) بتسديدة 
منخفضة من مســافة بعيدة خدعت 
حارس باالس ڤيســنتي جويتا في 
بدايــة واثقة مــن توتنهام باســتاد 
«سلهيرســت بارك»، لكن باالس رد 
بطريقــة مثيرة في الشــوط الثاني 
وأحرز شلوب هدف التعادل املستحق 
(٨١)، ليرفع توتنهام رصيده إلى ٢٥ 
نقطــة من ١٢ مبــاراة متقدما بنقطة 
واحدة على ليڤربول صاحب املركز 
الثانــي، وفي مبــاراة ثانيــة تغلب 
ســاوثهامبتون على ضيفه شيفيلد 

يونايتد ٣-٠.
فيما خرج قطبا مدينة مانشستر 
وجــاره  «يونايتــد»  اإلجنليزيــة 
«الســيتي» متعادلني سلبا ٠-٠ في 
ديربــي مخيب علــى ملعــب «أولد 

ترافورد»، ولم ترتق املواجهة 
إلــى التطلعــات في قمة 
املرحلة الثانية عشــرة 
من الدوري االجنليزي 

«التوفيز» يوقف تشلسي.. و«ديربي مانشستر» سلبي وباهت


