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«الريدز» يضرب باألربعة.. وأرسنال ينهض ونيوكاسل في القاع
بســهولة، تغلب ليڤربول على ضيفه ســاوثمبتون 
٤-٠ مساء أمس ضمن اجلولة الثالثة عشرة من الدوري 
اإلجنليزي املمتاز، وسجل أهداف «الريدز» ديوجو غوتا 

(٢ و٣٢)، وتياغو ألكانتارا (٣٧)، وڤان دايك (٥٢).
وتقدم ليڤربــول بهذا الفوز إلى املركز الثاني مؤقتا، 
برصيــد ٢٨ نقطة، بفــارق نقطة واحــدة وراء املتصدر 
تشلسي الذي يلعب اليوم أمام مان يونايتد، فيما جتمد 
رصيد ساوثمبتون عند ١٤ نقطة في املركز الرابع عشر.

كما نفض أرسنال غبار خسارته الساحقة أمام ليڤربول 
مستعيدا نغمة الفوز في الدوري بعد تغلبه على ضيفه 
املتواضع نيوكاسل يونايتد ٢-٠، وسجل للفائز بوكايو 
ساكا (٥٦) وبديله البرازيلي غابريال مارتينيلي (٦٦).
وكانت سلسلة من ثالثة انتصارات متتالية عوضت 
بداية موسم أرسنال الكارثية، قد توقفت بسقوط صادم 

أمام ليڤربول األسبوع املاضي برباعية نظيفة.
لكن رجــال املدرب اإلســباني ميكيل أرتيتــا تابعوا 
رحلة الصعود، فتســاووا مؤقتا بعدد النقاط مع وست 
هام الرابع (٢٣)، في املقابل، لم يغير نيوكاســل عاداته، 
فأكمــل مباراتــه الـ ١٣ دون أي فوز هذا املوســم، ليبقى 

متذيال الترتيب.
وهــذه أول خســارة ملدربه اجلديد إيــدي هاو العائد 
من االصابة بڤيروس كورونا والذي اســتقدمته اإلدارة 

السعودية اجلديدة للنادي بدال من ستيف بروس.
ومني أرســنال بعدها بنكسة اثر إصابة ساكا (٦٤)، 
ليحوم الشك حول مشاركته ضد مان يونايتد األسبوع 

املقبل.
تشلسي لالحتفاظ بالصدارة

الى ذلك، يسعى تشلسي الذي يحقق انطالقة موسم 
رائعة محليا وقاريــا الى تعميق جراح وتوجيه ضربة 
قاضية ملان يونايتد املترنح أصال عندما يستضيفه على 

ملعب ستامفورد بريدج.
وأدى تخلــف يونايتد بفارق ١٢ نقطة عن تشلســي 
املتصدر بعد مرور ١٢ مرحلة فقط الى إقالة مدرب األول 
النرويجي أولي غونار سولشاير األسبوع املاضي وتعيني 
مساعده مايكل كاريك بدال منه ومن ثم تعيني مدرب مؤقت 

حتى نهاية املوسم األملاني رالف رانغنيك.
ويعيش فريق الشياطني احلمر وضعا مماثال للفريق 
اللندني املوســم املاضي عندما تخلى األخير عن مدربه 
وأسطورته فرانك المبارد أواخر العام املاضي واستعان 
بخدمات األملاني توماس توخل الذي قاده بعد أشهر قليلة 
مــن تعيينه الى إحراز دوري أبطال أوروبا بالفوز على 

مان سيتي ١-٠ في املباراة النهائية.
استمر «البلوز» في تقدمي عروض رائعة هذا املوسم 

ويبدو أنه ميلك األســلحة الالزمة لوضع حد لســيطرة 
مان ســيتي وليڤربول على اللقب في املواســم األربعة 

األخيرة، حيث يتقدم على األول بفارق ٣ نقاط وعلى 
الثاني بفارق ٤.

وعلــى الرغم من غياب هدافــه البلجيكي 
روميلو لوكاكو، ضرب تشلســي بقوة بعد 
النافذة الدولية بفــوز الفت خارج ملعبه 

على ليستر سيتي بثالثية نظيفة، اتبعه 
بانتصار ساحق على يوڤنتوس اإليطالي 
برباعية نظيفة. ويســتقبل مانشســتر 
ســيتي املنتشــي بفوزه علــى باريس 
ســان جرمــان الفرنســي ٢-١ وضمان 
صدارة مجموعته فــي دوري األبطال، 
وست هام صاحب الطموحات الكبيرة 
هذا املوســم. وتعتبر املبــاراة ثأرية 
لســيتي ألن وســت هــام أخرجه من 
كأس رابطــة األندية التي كان يحمل 
لقبها في الســنوات الثالث املاضية 
بفوزه عليه فــي عقر داره بركالت 
الترجيــح. ويلعب أيضا ليســتر 
ســيتي مع واتفورد، وبيرنلي مع 
توتنهام، وبرينتفورد مع إيڤرتون.

«البلوز» للمواصلة وتدمير «الشياطني احلمر».. ومان سيتي لإلطاحة بوست هام

«امللكي» للبقاء في القمة وإبعاد إشبيلية
يريد ريال مدريد املتصدر مواصلة سلسلة 
نتائجــه اإليجابية في اآلونة األخيرة محليا 
وقاريا عندما يستضيف إشبيلية الثالث في 
لقاء قمة ضمن املرحلة اخلامســة عشــرة من 

بطولة إسبانيا لكرة القدم.
وفاز فريــق العاصمة اإلســبانية في ٧ 
مباريــات وتعــادل في واحــدة في آخر ٨ 
خاضها فــي مختلف املســابقات ويبدو 
الفريــق األكثــر ثباتا في املســتوى بني 
فــرق املقدمة في الــدوري احمللي. في 
املقابل، يتخلف إشبيلية عن املتصدر 
بفارق نقطتني لكنه لم يظهر صالبة 
واستقرارا في املستوى ال محليا، 
حيث تعثر أمام االڤيس ومايوركا 
وغرناطة، وال قاريا حيث يشارك 

فــي دوري أبطــال أوروبا ويعانــي في مجموعة 
متواضعة تضم سالزبورغ وڤولفسبورغ ورين 
الفرنسي. ويتعني على إشبيلية الفوز خارج ملعبه 
في اجلولة األخيرة ضد سالزبورغ ليحجز مكانه 
في ثمن النهائي، في حني حسم ريال مدريد بطاقته 
قبــل جولة من نهايــة دور املجموعات. ويعتمد 
املدرب اإليطالي كارلو انشــيلوتي على خماسي 
مخضرم في صفوف الفريق امللكي وهم احلارس 
البلجيكي تيبو كورتوا، وثالثي خط الوسط املكون 
من البرازيلي كاســيميرو، األملاني توني كروس 
والكرواتي لوكا مودريتش، باإلضافة إلى املهاجم 
الفرنســي كرمي بنزمية متصدر ترتيب الهدافني 
برصيد ١٠ أهداف. كمــا فرض اجلناح البرازيلي 
فينيسيوس جونيور نفسه هذا املوسم من خالل 
عروض هجومية رائعة جنح خاللها في تسجيل 

٨ أهداف ليحتل املركز الثاني في ترتيب الهدافني، 
باإلضافة إلى اخلبرة الكبيرة التي يتمتع بها املدافع 
النمســاوي ديفيد االبا القادم من بايرن ميونيخ 
في صفقة حرة مطلع املوسم احلالي. في املقابل، 
يريد ريال سوسييداد صاحب املركز الثاني بفارق 
نقطتني مواصلة الضغط على ريال مدريد عندما 
يحل ضيفا على إسبانيول. ويأمل أتلتيكو مدريد 
أن يسقط كل من الريال وسوسييداد على أن يعبر 
قــادش من أجل االقتراب أكثر من الصدارة، فيما 
يســعى ريال بيتيس إلى جتاوز ليڤانتي عندما 
يستضيفه عصر اليوم. وكانت اجلولة قد افتتحت 
مبواجهة أتلتيك بلباو وغرناطة وانتهت بالتعادل 

اإليجابي ٢ - ٢.

يريد ريال مدريد املتصدر مواصلة سلسلة 

املقابل، يتخلف إشبيلية عن املتصدر 
بفارق نقطتني لكنه لم يظهر صالبة 

حيث تعثر أمام االڤيس ومايوركا حيث تعثر أمام االڤيس ومايوركا 

سيحيي نابولي متصدر الدوري اإليطالي لكرة القدم الذكرى 
األولى لرحيل أسطورته األرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا أمام 
ضيفه التسيو، آمال في تضميد جراحه بعد خسارتني قاسيتني 

متتاليتني محليا وقاريا.
وأحيا عالم الكرة املستديرة ذكرى العام على رحيل «الفتى 
الذهبــي» اخلميس ٢٥ نوفمبر، إال أن نابولي ســيكرم أيقونته 
بــني جماهيره. طلب النادي اجلنوبي من أنصاره الوصول الى 
ملعب «دييغو أرماندو مارادونا» ٣ ساعات قبل انطالق املباراة 
حلضــور حفل «مليء باملشــاعر»، مخصص لأليقونة الذي قاد 
فريقا متوسط املستوى في حينها للفوز بلقبيه الوحيدين في 
الدوري احمللي عامي ١٩٨٧ و١٩٩٠ وكأس االحتاد األوروبي (يوروبا 
ليــغ حاليا) في ١٩٨٩. اليزال ســكان نابولي يرون في مارادونا 
شــخصية ال ميكن تكرارها، إذ اليزال يطلق على األطفال اســم 
«دييغــو» تكرميا له، كما أن شــوارع املدينة ممتلئة باللوحات 
اجلداريــة لبطل مونديال ١٩٨٦، على الرغم من تلطخ ســمعته 
في ســنواته األخيرة في جنوب إيطاليــا، بعد أن ثبت تعاطيه 
املخــدرات وارتباطه باملافيا اإليطالية ما عكر مشــواره اجلدلي 

قبل أن يعود إلى بوينس آيرس في عام ١٩٩١.
وســيتمكن اآلن عشــاق نابولــي من تكرمي أســطورتهم في 
حفل مهيب في الستاد الذي يحمل اسمه بعد أن منعتهم جائحة 

ڤيروس كورونا من القيام بذلك السنة املاضية. قال ابنه دييغو 
مارادونا جونيور في وثائقي بثته قناة «سكاي إيطاليا» أخيرا 
«مدينة نابولي حضنت دائما والدي وهو كان دائما حاضرا لها. 
ترى ملصقا له على سيارة أو لوحة جدارية أو ولد في الشارع 
يرتــدي قميــص مارادونا، كل هذا ميلؤني فخــرا ألنه منح أهل 

مدينتي فرحة ال متناهية».
يأمل نابولي في أن تشكل املشاعر التي سيختبرها الالعبون قبل 
املباراة دافعا لهم في مواجهة التسيو السادس عقب اخلسارتني 

أمام إنتر وسبارتاك موسكو الروسي.
ويواجــه ميالن املتســاوي مع نابولي فــي الصدارة (٣٢ 

نقطــة)، ضيفه ساســوولو منتشــيا من فــوز قاتل ومهم 
األربعاء ضد أتلتيكو ١-٠ في العاصمة اإلسبانية مدريد، 
ليبقــي على آماله حية في بلــوغ األدوار اإلقصائية من 

دوري أبطال أوروبا.
ولــم يذق ميــالن طعم الفوز في آخــر مباراتني في 
«ســيري أ» بعد خسارته األولى هذا املوسم األسبوع 
املاضي ضد فيورنتينا (٤-٣) في أعقاب تعادله مع إنتر.
ويلعــب روما اخلامــس (٢٢ نقطــة) مع ضيفه 
تورينو احلادي عشــر (١٧)، كما يتواجه سبيزيا 

مع بولونيا، وأودينيزي مع جنوى.

ميالن لالستفادة من «النشوة» األوروبية مبواجهة ساسوولو

نابولي الستعادة توازنه في ذكرى مارادونا

لنس يتعثر وباريس للتعويض
تعثــر لنس مجددا وهذه املــرة بتعادله على أرضه مع 
أجنيه ٢-٢ في افتتاح املرحلة اخلامسة عشرة من الدوري 

الفرنسي لكرة القدم.
ورفــع لنس رصيده بالتعــادل الرابع له حتى اآلن إلى 
٢٥ نقطة في املركز الرابع مؤقتا بفارق األهداف خلف رين 
الثالث الذي يحل ضيفا على لوريان، فيما بات رصيد أجنيه 
٢٢ نقطة في املركز الســادس بفارق نقطة خلف مارسيليا 
اخلامس الذي سيتقدم على لنس في حال فوزه على ضيفه 
تروا. وتنتظر باريس سان جرمان املتصدر رحلة محفوفة 
باملخاطر إلى ســانت إتيان خصوصــا أن أصحاب األرض 
انتفضوا في املرحلتني األخيرتني وحققوا فوزين متتاليني 

هما األوالن لهما هذا املوسم فتخلصوا من املركز األخير.
وقد تشهد املباراة الظهور األول للوافد اجلديد مجانا من 
ريال مدريد سيرخيو راموس، عقب تعافيه من اإلصابة التي 
حرمته حتــى اآلن من اللعب ولو لدقيقة واحدة مع فريق 
العاصمة. وفي باقي املباريات، يلعب بوردو مع بريســت، 
وموناكو مع ستراســبورغ، ورينس مع كليرمون فيران، 

ومونبلييه مع ليون.

منتخبا إيطاليا والبرتغال لن يجتمعا في مونديال قطر!
تأكد غياب منتخب كبير عن مونديال قطر ٢٠٢٢ بعدما أسفرت قرعة 
امللحق األوروبي املؤهل الــى النهائيات عن وضع إيطاليا والبرتغال، 
بطلتي النسختني األخيرتني من كأس أوروبا، على املسار ذاته ما يعني 

أن تأهلهما معا أصبح خارج احلسابات.
وأســفرت القرعة التي سحبت في زيوريخ، عن وضع منتخبي 
إيطاليا والبرتغال في املســار الثالث ضد مقدونيا الشــمالية 
وتركيا تواليا، ما يعني أنهما، في حال جتاوزا األخيرتني، 
سيلتقيان في نهائي هذا املسار لتحديد أي منهما سيبلغ 
النهائيــات. ويقام امللحق األوروبي الذي قســم على ٣ 
مسارات، في ٢٤ مارس بالنسبة ملباريات نصف النهائي 

وفي ٢٩ منه بالنسبة للمباريات النهائية الثالث.
وستخوض البرتغال مباراتي نصف النهائي والنهائي 
علــى أرضها.ووضع املنتخبان اإليطالــي والبرتغالي 
نفســيهما في هذا املوقف بعد فشلهما في حجز بطاقة 
التأهل املباشر في دور املجموعات بحلولهما في املركز 

الثاني خلف سويســرا وصربيا تواليا. وخالفا للنظام القدمي، لن يقام 
امللحق مبواجهات مباشرة من مباراتي ذهاب وإياب، بل قسمت املنتخبات 
الـ ١٢ على ٣ مســارات حددت مبوجب القرعة، وسيتنافس في كل منها 
أربعة منتخبات بنظام نصف نهائي ومباراة نهائية، ويتأهل الفائز فيها 

الى املونديال (٣ مسارات = ٣ منتخبات متأهلة عن كل مسار).
وصنفــت إيطاليــا والبرتغال في القرعة ضمن املســتوى األول الى 
جانب الســويد واسكتلندا وروسيا وويلز، فيما صنفت تركيا وپولندا 

ومقدونيا الشمالية وأوكرانيا والنمسا وتشيكيا في املستوى الثاني.
ويلعب في نصف نهائي املســار األول اسكتلندا مع أوكرانيا وويلز 
مع النمسا، فيما يلعب في املسار الثاني روسيا مع پولندا والسويد مع 
تشيكيا، وفي الثالث إيطاليا مع مقدونيا الشمالية والبرتغال مع تركيا.

وســحبت أيضا قرعة امللحقني الدوليني املقررين في ١٣ و١٤ يونيو، 
وســيتواجه خامس التصفيات اآلســيوية مع خامــس تصفيات أميركا 
اجلنوبيــة، ورابــع تصفيــات أميركا الشــمالية والوســطى والكاريبي 

(كونكاكاف) مع بطل أوقيانيا.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

اجنلترا (املرحلة الـ ١٣)
١ ٥:٠٠beIN SPORTS Premiumمان سيتي – وست هام 

٣ ٥:٠٠beIN Sports premiumبيرنلي – توتنهام 
٢ ٥:٠٠beIN Sports premiumليستر – واتفورد

٥:٠٠beIN Sports Xtra١برينتفورد – إيڤرتون
١ ٧:٣٠beIN Sports Premiumتشلسي – مان يونياتد

إسبانيا (املرحلة الـ ١٥)
٤:٠٠beIN Sports HD١ريال بيتيس ـ ليڤانتي

٦:١٥beIN Sports HD١إسبانيول – ريال سوسييداد
٨:٣٠beIN Sports HD١قادش – أتلتيكو مدريد
١١:٠٠beIN Sports HD١ريال مدريد – إشبيلية

إيطاليا (املرحلة الـ ١٤)
٢:٣٠أودينيزي – جنوى
٥:٠٠ميالن – ساسوولو
٥:٠٠سبيزيا – بولونيا
٨:٠٠روما – تورينو

١٠:٤٥نابولي – التسيو
أملانيا (املرحلة الـ ١٣)

٥:٣٠فرانكفورت – يونيون برلني
٧:٣٠اليبزيغ – باير ليڤركوزن

فرنسا (املرحلة الـ ١٥)
٣:٠٠beIN Sports HD٢سانت إتيان – باريس

٥:٠٠beIN Sports HD٤بوردو – بريست 
٥:٠٠beIN Sports Xtra٢لوريان – رين

٥:٠٠beIN Sports HD٣رميس – كليرمون فوت
٥:٠٠beIN Sports HD٢موناكو – ستراسبورغ

٧:٠٠beIN Sports HD٢مونبلييه – ليون
١٠:٤٥beIN Sports HD٢مرسيليا – تروا

دورمتوند ينتصر.. وكولن 
يكتسح مونشنغالدباخ

اعتلى فريق بوروسيا دورمتوند صدارة جدول ترتيب 
الدوري األملاني لكرة القدم بشكل مؤقت بعدما قلب تأخره 
بهدف أمام مضيفه ڤولفســبورغ إلى فوز ٣-١ أمس في 
املرحلــة الـ ١٣ لـ «البوندســليغا». وفي مباريات أخرى 
باملرحلة ذاتها، اكتسح هوفنهامي مضيفه جرويتر فورت 
٦-٣، كما سحق كولن ضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ 
٤-١، وفاز بوخــوم على ضيفه فرايبورغ ٢-١، وتعادل 

هيرتا برلني مع ضيفه أوغسبورغ ١-١.

على ليستر سيتي بثالثية نظيفة، اتبعه 
بانتصار ساحق على يوڤنتوس اإليطالي 
على ليستر سيتي بثالثية نظيفة، اتبعه 
بانتصار ساحق على يوڤنتوس اإليطالي 
على ليستر سيتي بثالثية نظيفة، اتبعه 


