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عـاد بـرشـلــونـة بـتـعـادل ثـمـ أمـام
مـضيـفه نـابولـي بهـدف لـكل فريق
ــبـاراة الــتي جــمـعــتـهــمـا اول في ا
ـلعـب سان بـاولو امس الثالثـاء 
فــي ذهـــــــــــــاب دور الـ16 من دوري
أبـــــطــــــال أوروبـــــا. أحــــــرز درايس
ميـرتيـنـز هدف نـابولي في الـدقيـقة
30 وعـــادل أنــــطــــوان غــــريــــزمـــان
النتيجـة لبرشلونـة في الدقيقة 57.
ـقـرر أن يلـتـقي الـفـريـقان في ومن ا
ـلـعـب كـامب نـو ـقــبل  18 آذار ا
ـــتــأهل في لـــقـــاء اإليــاب حلـــسم ا
لـــلــدور ربع الـــنــهـــائي. بــدأت
ــــبــــاراة بـــاســــتــــحـــواذ ا
وتــمــريــرات لــبــرشــلــونـة
وسط تـــراجـع نـــابـــولي
وجـاءت الـفـرصـة األولى
بـاراة بعـد مرور 8 في ا
دقــائـق بــعــدمـــا تــســلم
مـيـسي الـكرة وسـدد من
ــنـطـقـة كـرة عـلى حـدود ا
فـوق الــعـارضـة.
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قرر ملكة.ومن ا العب ألول مرة في تاريخ ا باريات من ا ـشاهدة ا قررت السلـطات في السعودية تنظيم دوري لكرة القدم للـسيدات وذلك بعد عام من السماح للنساء 
أن تقام مبـاريات دوري كرة القدم للسيدات في العاصمة الرياض باإلضافة إلى مدينتي جدة والـدمام.وتعد الفعالية الرياضية اجلديدة أحدث اإلصالحات التي يتبناها ولي
ا اعتبرت واحدة من أكثر اجملتمعات احملـافظة في العالم.غير أن ناشط يقولون إن هناك الكثير من اإلصالحات التي ما زال ملكة التي طا العهد محـمد بن سلمان في ا

رأة على مزيد من حقوقها. يتع القيام بها حلصول ا
ويقول مسـؤولون سعوديون إن الهدف من هذه اخلطوة األخيرة هو تعزيز مشاركة اإلناث في الرياضة.وقال االحتاد السعودي للرياضة للجميع إن "إطالق دوري كرة القدم
رأة في الرياضة ويساهم في دعم إجنازاتها الرياضية".وسُمح للنساء السعوديات بدخول مالعب كرة القدم ألول مرة في ستوى اجملتمعي يعزز مشاركة ا للسيـدات على ا
ـاضي تطورا آخـر ح أتاح مـرسوم ملـكي للمرأة رأة للسـيارة.وشهـد العام ا مـلكة حـظرا دام عقـودا على قيـادة ا كـانون الثاني 2018 وهـو العام نـفسه الذي أنـهت فيه ا
رأة حتى بعد دافعات البارزات عن حقوق ا طاعم.ومع ذلك فقد  اعتقال العديـد من ا السعوديـة السفر إلى اخلارج دون إذن ولي األمر وكذلك إلغاء فصل النـساء في ا

أن قامت احلكومة بإصالحات.
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أثار الرئيس اجلزائري عبد اجمليد
تبـون مـواقع التـواصل االجتـماعي
بـتـغــريـدة في "تــويـتـر" أشــاد فـيـهـا
بــأخالق الـالعب اجلــزائــري ريـاض
مـــحـــرز جنم مـــنـــتـــخب مـــحـــاربي
الـــصــحــراء ومــانــشـــســتــر ســيــتي
اإلجنـلـيزي. ونـشـر تـبون الـتـغـريدة
عـبـر حـسابـه على "تـويـتـر" بـعد أن
بــثت قــنــاة الــبالد الــتــلــفــزيــونــيــة
حتــقــيـقــا حــول األعــمـال اخلــيــريـة
حملـرز خاصـة تـكفـله ببـنـاء مسـجد
ببـلدة بـني سنـوس بواليـة تلـمسان
غـربي اجلـزائـر مـسـقط رأس والده
ـتــوفى. وقـال الـرئـيس اجلـزائـري ا
تـبـون: "حتـيـة كـبـيـرة البن اجلـزائـر
الـبــار الـنــجم ريــاض مـحــرز عـلى
رفــــعــــة األخالق مـن خالل أفــــعــــاله
اخلـيــريــة بــ أبـنــاء بــلـده أخالق
تـــضـع مـــحـــرز أســـوة لــــلـــنـــخـــبـــة
الـــريــاضـــيـــة عن جـــدارة". وحــصل
الالعـب الــبـــالغ  29عــامـــا بـــرفـــقــة
زمالئه في منتخب بالده على وسام
االستحقاق الذي يعتبر أعلى وسام
في بالده وهذا جـرى بعـد قيـادتهم

" لـلفـوز بـبطـولة مـنتـخب "احملـارب
ـاضي في أ إفـريــقـيــا الــصـيـف ا

مصر.
من جـانب اخـر عـلق أمـيـر مـرتـضى
ـــشـــرف عــــلى الـــكـــرة مـــنـــصــــور ا
بالـزمالك على واقـعة غيـاب الفريق
عن لــقـاء الــقــمـة أمــام األهــلي عـلى

ملـعب القـاهرة. وقـال أميـر مرتضى
في تصريحات تلـيفزيونية: "وجدنا
عنادًا وإصرارًا غير مبرر من جانب
الـلـجـنـة اخلـمـاسـيـة إلقـامـة الـلـقاء
وذلك رغـم إلـــغــاء 3 مـــبـــاريـــات في
دوري الــقـسم الــثـاني بــسـبب سـوء
الــطـقس". وأضــاف: "األهـلي نــفـسه

ــلـعب وجـد مـعــانـاة فـي الـوصـول 
ــبــاراة وســارت حـــافــلــته عــكس ا
االجتاه بـعد تـأخر الـفريق". وتابع:
ـا يـتردد بـشـأن احلديث "أتـعجب 
عن عدم حضـور الزمالك خلوفه من
األهــلي فـهــذا غــيـر مــنـطــقي فــقـد
حــقـقــنــا بــطــولــتـ في 6 أيـام من
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الـبـلوز تـصـدى لـلـقنـاص الـبـافاري.
وواصل بــايــرن زحــفه جتــاه مـرمى
البلوز بتسديدة رائعة من مولر في
الـدقـيـقة 29 مـرت بـقلـيل إلـى جوار
القائم. وارتقى مولر في الدقيقة 35
لـكـرة عـرضـيــة من لـيـفـانـدوفـسـكي
مــسـددًا رأســيـة مــتـقــنـة اصــطـدمت
بالعارضة. وتالعب ألونسو ببافارد
في الـدقـيـقة 43 وسـدد كـرة أرضـية
تـصـدى لهـا نـويـر بـنجـاح لـيـنـتهي
الــشـوط األول بــالـتـعــادل الـســلـبي.
ومع بداية الشوط الثاني وحتديدًا
في الدقيقة 48  انفرد مونت بنوير
وســدد كــرة ضــعــيـفــة تــصــدى لــهـا
انـي وتابـعـهـا بـاركلي احلـارس األ
بـتـصـويـبـة قـويـة أبـعـدهـا نويـر من
جــديـــد. وافـــتـــتح بـــايـــرن مــيـــونخ
بـعـدما الـتـسـجـيل في الـدقـيـقة 51  
مرر جـنابـري الكرة لـليـفانـدوفسكي
فـي اجلــانب األيـــســـر من مـــنــطـــقــة
هاجم الـبولندي اجلزاء ليـعيدهـا ا
ــاني إلـــيه من جـــديــد لـــيــســـدد األ
مباشرة في الشباك اخلالية. وانهار
تشيلـسي بعدها حـيث تمكن بايرن
من تـعـزيـز تـقـدمه بـلـقـطـة مـشـابـهـة
للـهـدف األول بعـما تـبـادل جنـابري
الكـرة مع ليـفـاندوفـسكي من جـديد
اني في اجلـانب األيسر لينـطلق األ
من مــنــطــقــة اجلــزاء ويــســدد كــرة
أرضية فـشل كابـاييرو في الـتصدي
لها في الـدقيقة 54. وكان جـنابري

مــــرت بــــجــــوار الـــــقــــائم األيــــســــر
لبـرشلـونـة. وحاول مـيسي الـهروب
مـن حـــصـــار العـــبي نـــابـــولي وفي
الــدقــيــقــة 86 تــوغل من الــنــاحــيــة
اليمنى ومرر الـكرة إلى البديل آرثر
نـطقة بـعيدة الذي سدد من خـارج ا
ـرمى. وحـصل أرتـورو فـيـدال عن ا
العب وسط برشـلونة عـلى البـطاقة
احلمـراء في الدقـيقة 89 بعد تدخل
عـنــيف مع مـاريــو روي حـصل عـلى
إثره عـلى البطـاقة الـصفراء األولى
قـبل أن يـحـصـل عـلى بـطـاقـة ثـانـيـة

بعد شجاره مع العب نابولي.
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ــديـر الـفـني أبـدى كـيــكي سـيـتـ ا
لبرشلونة رضاه عن التعادل بهدف
ـــــثــــــله. وقــــــال ســـــيــــــتـــــ خالل
تصريـحات نقـلتهـا صحيـفة "ماركا"
اإلسبانـية: "النـتيجـة جيدة بـالنظر
إلى أنــنــا لـديــنـا مــبــاراة أخـرى في
مــلـعــبــنـا". وأضــاف: "نــابـولي دافع
بـ 10العـــبــــ قــــريــــبــــ جــــدًا من
منـطـقتـهم وصحـيح أنـنا لم نـصنع
الـفـرص في الـشـوط األول لـكن كـنـا
نعرف أنها مسألة صبر وباإلصرار
ــــســـــاحـــــات". وتـــــابع: وجـــــدنـــــا ا
"بوسكيتـس تلقى البطـاقة الصفراء
كـننـا االعتـماد عـليه الثـالثـة وال 
ونـــفس األمـــر مع فــيـــدال.. بــيـــكــيه
يـــعــاني من مـــشــكــلــة فـي الــكــاحل
وســنــبــحـث عن حــلــول". وعن طــرد
فـيـدال أجـاب: "كـان عـلـيه أن يـكـون
بـاراة قدم أداءً جـيدًا ذكيًـا خالل ا
ـيزًا مع سيميدو في وكون ثنائيًا 
الـعـمل الهـجـومي وسـاعـدنـا أيـضًا
في الدفاع.. طرده كـان قاسيًا بعض
الــــشـيء". وأردف: "كــــانت مــــبــــاراة
متقاربة والنتيـجة أعتبرها عادلة..
فـرغم سـيـطــرتـنـا عـلى الـلـقـاء دافع
نـــابـــولـي جــيـــدًا واســـتـــفـــادوا من
الــفـرصــة الـوحــيـدة الــتي حـصــلـوا
عـــلــيـــهــا بـــخــطـــأ دفــاعي". وواصل
: "في اإليــاب عــلى أرضــنـا ســيــتـ
ـزيد من اخلـيارات سيـكون لـديـنا ا
حـيث سـتــكـون األمـور صـعـبـة عـلى
ـثل هـذه نـابــولي لـلـدفـاع ضــدنـا 
كنـنا الفوز الطريـقة". واستكـمل: "
بــدوري األبـــطــال رغـم وجــود عــدد
كــبـيـر مـن اإلصـابــات حـيث فــقـدنـا
العـبــ مـهـمـ لــكـنـنـا  ســنـسـتـرد
العــبــ آخــرين مــثـل جــوردي ألــبـا
وســيــرجي روبـيــرتــو.. وعـلــيــنـا أن
ننظـر لألمور بـتفاؤل ونـفكـر بشكل

إيجابي".

مـيـرتــيـنـز بـفـرصــة أولى لـنـابـولي
بــعـدمــا مـر في الــنـاحــيـة الــيـسـرى
وسـدد كرة وصـلت سـهـلـة ألحـضان
احلـــارس تـــيــر شـــتــيـــجن. وتـــقــدم
ـبـاراة نـابـولي بـالـهـدف األول في ا
بالـدقـيـقة 30 بـعد خـطـأ من فـيـربو
الــظــهــيــر األيـســر لــبــرشــلــونـة في
االحتفاظ بالكرة لينجح زيلينسكي
في قطع الـكـرة والتـوغل ليـمرر إلى
مــيــرتــيــنــز فـي الــنــاحــيــة األخـرى
ويسددها البلجيكي صاروخا سكن
مـــرمـى احلــارس شـــتـــيـــجـن. وكــاد
مانـوالس أن يـكرر فـعـلته في شـباك
برشلونة مثـلما سجل مع روما قبل
عـــامــ فـــفي الــدقـــيــقــة 42 هـــيــأ
كــايـــيــخـــون الـــكــرة بـــرأســـيــة إلى
ـرمى لــيـلـمـسـهـا الـيـونــاني أمـام ا
مـدافع نـابولـي لتـمـر بـجـوار الـقائم
األيسـر لـشتـيـجن. وأحـرز غريـزمان
هدف الـتـعـادل في الدقـيـقة 57 بعد
تــمـريــرة سـحــريـة من بــوسـكــيـتس
ضــرب بــهــا مــاريــو روي الــظــهــيـر
األيـــســـر لــــنـــابــــولي لـــتــــصل إلى
سـيمـيـدو الـذي مـرر الكـرة مـبـاشرة
إلى الــــــفـــــرنــــــسي الــــــذي ســـــجل.
جـهود فـردي رائع من إنسـيني و
انطلق في اجلهة اليسرى وتوغل
ومـــر من بــ فـــيــدال وبــيـــكــيه
وســـدد كــرة أرضـــيــة يـــنــجح
شــتــيـجـن في إبــعـادهــا عن
مـرمـاه. وأهـدر كـايـيـخون
ــــرمى في انــــفــــرادًا بــــا
الدقـيقة 63 بعـد خطأ
بــــوســــكـــــيــــتس في
الــتــمــريــر لــتــصل
إلى فابـيان رويز
وبدوره مـررها
إلـى مــــيـــــلــــيك
الـــــــذي وجـــــــد
اجلـــــنــــــاح في
الــــــنـــــاحـــــيـــــة
اليـمـنى وحـيدًا
لينفرد اإلسباني
ويــــســـدد الــــكـــرة
تــــألـق شــــتــــيــــجن
وأبعـدها بـبراعة عن
مــــــــرمـــــــاه. وأضـــــــاع
إنسيني فرصة تسجيل
هـدف الــتـقــدم لـنــابـولي
ــســة ســـحــريــة من بـــعــد 
زيــلـيــنـســكي الــذي قـابل
عرضـيـة بـرأسه بطـريـقة
رائـــــعـــــة لــــــتـــــصـل إلى
إجلـنـاح الـذي سـدد كرة
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دير الفـني لنابولي عن شعوره بـاإلحباط بعد التـعادل مع برشلونة عبر جينـارو غاتوزو ا
لـعب سـان باولـو اول امس الثالثـاء في ذهاب دور بـاراة الـتي جمـعتـهمـا  (1-1) في ا
الـ16 من دوري أبـطـال أوروبـا. وقــال غـاتـوزو في تـصـريـحـات لــشـبـكـة "سـكـاي سـبـورت
ـرتدات الـتي سـنـحت لـنـا لكن إيـطـاليـا": "كـان بـإمـكانـنـا الـقـيام بـعـمل أفـضل في بـعض ا
الفـريق فعل ما يـجب علـيه فعله ولم نـسمح لـبرشلـونة بصـناعـة الفرص". وأضـاف "أشعر
بخيبة أمل بـسيطة ألننا لم نخلق الكثير من اللعب من اخللف واالستحواذ على الكرة لكن
ـكـنك الـقــلـيل من الـتـعب يـحـدث عــنـدمـا تـلـعب بـجـد وقـوة طــوال الـوقت لـسـوء احلظ ال 
ارتـكاب خـطأ واحـد ضد بـرشلـونة". وتـابع "التـأهل مفـتوح عـلى مصـراعيه سـيكـون هناك
بـاراة اإلياب ونـعلم أن بـرشلـونة سـيفتـقد لـبوسـكيـتس وفيـدال لإليقاف وقت لـلتـحضيـر 
لكن عـلينـا الذهاب إلى هـناك ونلـعب من أجل التأهل نـابولي لـديه عناصـر قوية وبـرشلونة
لـديه أكثر من ذلك لكن إذا لـعبنـا مع التركيـز فيمـكن أن تكون لديـنا الفـرص". وعن طريقة
لعب نـابـولي الدفـاعيـة ضد بـرشـلونـة قال جـاتـوزو "منـذ وصول سـيتـ وبـرشلـونة يـلعب
بانـدفاع خمسـة أو ستة العبـ للهجـوم هم يجبروك عـلى الدفاع بعـمق وكان عليـنا اللعب
بهذه الطريقة ألنه إذا تركنا مساحات أمامهم فسيتمكنوا من إيذائنا". وختم "برشلونة لم
رمـى كان بـإمكـانـهم أن يظـلوا يـكن لديه الـكـثيـر من الفـرص فـقط تسـديـدة واحدة عـلى ا

يلعبون وال يسجلون لكننا استقبلنا هدفا من خطأ واحد".

قــريـبـا مـن تـسـجــيل الـهــاتـريك في
الدقيقة 59 بعدما تلقى عرضية من
مـولر لـيـسدد كـرة مـباشـرة بـيمـناه
عـلت العـارضـة. وتـدخل المـبارد في
الـدقـيـقة 61 بإجـراء تـبـديلـ دفـعة
واحــــدة بــــنـــزول كـل من أبــــراهـــام
وويـــلـــيـــان عـــلـى حـــســـاب جـــيـــرو
وبـاركــلي  وتـبـعـه فـلـيك بــالـتـبـديل
األول لـــبـــايـــرن فـي الـــدقـــيـــقــة 66
بـدخــول كـوتـيــنـيـو بــدال من كـومـان

صاب.  ا
ودفع المــبـارد بــورقـته األخــيـرة في
الــدقــيــقـة 73  بــنــزول بــيـدرو عــلى
حـساب أزبـلـكـويتـا. وأضـاف بـايرن
الهـدف الـثـالث في الدقـيـقة 76 بعد
ـــيـــزة مـن ديـــفـــيـــز في انـــطالقـــة 
اجلـــانب األيـــســـر تالعـب خاللـــهــا
بكـريسـتـينـسن ليـمرر كـرة سحـرية
ـرمى ليطلق لليـفاندوفـسكي أمام ا
األخـيـر رصـاصـة الـرحـمة. وازدادت
معانـاة تشيـلسي بطـرد ألونسو في
باراة الدقيقة 83 بعد رجوع حكم ا
إلـى تــقــنــيــة الـــفــار الــتي أظــهــرت
اعــــــــتـــــــداءه بــــــــدون كـــــــرة عــــــــلى
ليـفـاندوفـسـكي وبعـدهـا دفع مدرب
بــايــرن بــتـــولــيــســو عـــلى حــســاب
جـنــابـري. وفي الـدقــيـقـة 90 أجرى
فــلـــيك الـــتــبـــديل الـــثــالث بـــنــزول
جـوريـتسـكـا مـحل تـياجـو لـيـنـتهي
الــلـــقـــاء بــعـــدهـــا بــفـــوز الـــعــمالق

البافاري بثالثية نظيفة.
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فـتح الـفـرنسـي بـول بوغـبـا العب خط وسـط مانـشـسـتـر يـونـايـتـد قـلـبه لـشـبـكة
“سكاي سبورت ”اإلجنليزية حيث حتدث عن الكثير من األشياء التي تخص
نافسـة احلالية التي يتـصدرها ليفربـول متوفقاً على مـانشستر سيتي فريقه وا
يرليج. واعترف الـفرنسي بول بوجبـا العب خط وسط مانشستر على لقب البـر
يـونـايتـد بـأحـقيـة لـيفـربـول بشـكل كـامل بـتصـدر مـسابـقـة الدوري اإلجنـلـيزي
مـتاز واقـتراب الفـريق بتـحقـيق اللـقب الغـائب عن خزائـنه منـذ أكثر من ا

ـمــكن أن أحتـدث : ”أنــا من ا 30 عـامـاً. وحتــدث بـول بـوغــبـا قـائالً
نافس لذلك أنا أقدر ما بصفـتي العب محب لكرة القدم وأحتـرم ا
”: ـوسم .”وتـابع بـول بـوغـبـا حـديثـه قائالً يـفـعـله لـيـفـربـول هذا ا
ـكــانـة الـوجـود في الــصـدارة وأيـضـاً لـيـفــربـول يـسـتــحق هـذه ا

وسم.” حتقيق لقب الدوري هذا ا
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وضع بــايـرن مــيـونخ قــدمًـا في ربع
نــهـائي دوري أبــطــال أوروبـا بــعـد
االنــتــصــار الــكـبــيــر عــلى مــضــيـفه
تــــشــــيـــلــــسي (0-3) عــــلى مــــلـــعب
سـتــامـفـورد بــريـدج في ذهـاب دور
الـ16 اول امس الـــثـالثـــاء. وســـجل
ثـالثـــيـــة بـــايـــرن كل من ســـيـــرجي
جــــــنــــــابـــــري ( 51و54) وروبـــــرت
لـــيــــفـــانـــدوفـــســـكي (76) لـــيالمس
الــعـــمالق الـــبــافــاري دور الـ8 قــبل
مـبــاراة اإليـاب الــتي سـيـخــوضـهـا
عـلى مـلـعــبه ألـيـانـز أريـنـا يـوم 18

قبل.  آذار ا
وشـكل بــايـرن اخلــطـورة األولى في
ـــبــاراة عــبــر تـــومــاس مــولــر في ا
الدقـيـقة األولى الـذي سـدد من على
حـــدود مــنـــطــقــة اجلـــزاء بــ يــدي
كــــابـــايــــيـــرو. وأتى الــــرد من خالل
مـــونت الـــذي انــطـــلق مـن اجلــانب
ــنــطـقــة اجلــزاء وسـدد إلى ن  األ
جـوار القـائم في الـدقيـقـة التـاسـعة.
وانفرد ليفاندوفسكي بكاباييرو في
يـزة من الـدقـيـقة 15 بـعـد بـيـنـيـة 
تياجو ضربت دفاعات تشيلسي إال
أن احلـارس األرجنـتـيـني تـألق أمام
هـاجم البولـندي وأخرج تسديـدة ا
الـكـرة إلى ركـلـة ركـنـيـة. ومن جـديد
تألق كاباييرو بعدما مرر مولر كرة
ســحــريــة جــعـلـت لـيــفــانــدوفــسـكي
منفردا في الدقيقة 27 إال أن حارس
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عادل
برشلونة الى
اسبانيا بعد
تعادله مع
نابولي في
دوري
االبطال

بــيـــنـــهـــمـــا بـــطــولـــة من
األهلي". وأكد: "الزمالك ال
يـــخـــشى األهـــلي لـــكن
لدينا طمـوحات كبيرة
في مـواجـهـة الـتـرجي
ـــقــبــلــة الــتـــونــسي ا
بــــــــدوري أبــــــــطــــــــال
أفـــريــقـــيــا". وأوضح:
"نـــســـعى لـــتـــحــقـــيق
نـتــيـجـة جـيـدة ذهـابـا
في الـقاهـرة لـتسـهيل
مــهـــمــتــنـــا في اإليــاب
ـــــلـــــعـب رادس وكل
مــبــاراة لــهــا ظــروفــهـا
اخلـاصـة ونـتعـامل مع
كـل لـــــقـــــاء عـــــلى هـــــذا
األسـاس". وانـتـقـد أمـيـر
مـرتـضى عـقـوبـات جلـنة
االنــــضـــبــــاط اخلـــاصـــة
بـــــالــــــســـــوبــــــر قـــــائال:
"الــقـرارات غـيـر مـنـطـقـيـة
فـكـيـف يـتم إيـقـاف رئـيس
الــزمــالك رغم عــدم وجـوده
فـي مـلــعب مــحـمــد بن زايـد

من األساس". 
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أشـاد فـرانك المبـارد مـدرب تشـيلـسي بـاجلودة الـكـبيـرة الـتي يتـمتع
بهـا بايـرن ميـونخ عقب خـسارة البـلوز أمـام العـمالق البـافاري بـثالثية
نـظيـفة عـلى ملعب سـتامـفورد بـريدج في ذهاب دور الـ16 من مـسابقة
باراة ـؤتمـر الصـحفي عـقب ا دوري أبـطال أوروبـا. وقال المـبارد في ا
"نعم هذا هو مـستوى البـايرن لم نشعـر بالراحة مع الـكرة وهذا هو
اإلحبـاط األكبـر بالـنسبـة لنـا الدرس كـان قاسيًـا هذه كـرة القدم في
دوري أبـطــال أوروبـا". وتـابع "فـي الـشـوط األول عــانـيـنــا في بـعض
ـبـاراة كـان هـنـاك انـزالق في لـقـطة األوقات ولـكـنـنـا بـقـيـنـا في ا

الـهـدف األول ولـكـن يـتـمـتع الـبــايـرن بـفـاعـلــيـة كـبـيـرة في
طـبـيـعــتـهم". وأضـاف "الـبــايـرن يـتـمـتع بــجـودة كـبـيـرة في
كننا اآلن النظر للوراء جتاه لـكون الكثير وال  الفريق 
ــراكـز األربــعــة األولى أي شيء نــحن نــقــاتل من أجـل ا
عــلـيـنــا الـذهــاب إلى مـيــونخ وإظـهــار الـكـثــيـر من الــفـخـر
سأواصل العـمل علينا إظـهار الروح القتـالية". وعن غياب
ـدرب "هـذه جـورجـيـنـو وألـونـسـو في مـبـاراة اإليـاب عـلق ا
فترض أن نتحصل على بطاقة ضربة كبيرة لنا لم يكن من ا

صفراء للحديث مع احلكم أما ألونسو فلم أرَ اللقطة".
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أحـرز دانيـلو جـاليـناري 24 نقـطة
لـيــقـود أوكالهــومـا ســيـتـي ثـانـدر
لـلـفـوز (122-124) عـلـى شـيـكـاغـو
بـولـز بدوري كـرة الـسلـة األمـريكي
لـــلــمـــحـــتـــرفـــ مــســـاء اول امس
الثالثـاء. وسجـل شاي جـيلـجيوس
ألكسندر 21 نقطة واسـتحوذ على
11 كـرة مــرتــدة وأضــاف ديــنـيس
شرودر 21 نـقـطـة خالل مـشـاركـته
كــبــديل لــيــحـقـق ثـانــدر انــتــصـاره
الــرابع عــلى الـتــوالي والــفـوز رقم
13 في آخــــر 16 مــــبــــاراة.وأحـــرز
كـــــريـس بــــول العـب أوكالهـــــومــــا
ســـيــــــــــــتي 19 نــقـــطـــة ومــرر 9
كـرات حــاسـمــة بـيــــــــــنـمــا سـجل
ستـيفن آدمز 16 نقـطـة واستـحوذ
عـلى 9 كــرات مـرتــــــــــدة. وتـصـدر
زاك الفـ العـبي بـولـز وسـجل 41
نـقـطــة. وعـوض شـيـكــاغـو تـأخـره
بـفارق 24 نـقطـة في الـربع الـثاني
لــكــنه خـســر لــلـمــرة الـتــاســعـة في

بادرات احملترف رياض محرز الرئيس اجلزائري يشيد 

مــبـاريـاته الـعـشـر األخـيـرة. وأحـرز
كوبي وايت العب بـولز الـشاب 35
نــقــطــة من بــيــنــهـا  6تــصــويــبـات
ثالثــيـة واســتــحــوذ عـلى 7 كـرات
مــــرتـــدة.وفي مــــبـــاراة اخـــرى فـــاز
مــيـــلـــووكي بـــاكس 97-108 عــلى
مستضيفه تورونتو رابتورز حامل
لــقب دوري كــرة الــســلــة األمـريــكي
ـاضـيـة لـلـمــحـتـرفـ الـلـيــلـة قـبل ا
بـعـدمـا سـجل كـريـس مـيـدلـتون 22
نقـطة واسـتحـوذ على ثـماني كرات
مــــــــرتــــــــدة. وأحــــــــرز يــــــــانــــــــيس
أنتيتـوكومبو  19نقطـة باإلضافة
الســــتــــحـــواذه عــــلى 19 كـــرة
مرتدة كمـا مرر ثماني كرات
حــاســمــة مـع بــاكس الــذي
انتصر في 18 من آخر 20

مباراة. 
وفـــــاز بــــــاكـــــــس بـــــأول
ـوسم مــواجـهـتــ هـذا ا
ضــد رابــتــورز. وأضـاف
إيريك بليدسو 17 نقطة أوكالهوما سيتي ثاندر
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ـيـا انـتـصـارا ســهال في مـسـتـهل ـصـنف الـثـانـي عـا حـقـق اإلسـبـاني رافـائـيل نــادال ا
ـكـسـيـكيـة عـلى مـواطـنه بـابـلـو أنـدوخـار لـيتـأهل إلـى ثمن مـشـواره بـبـطـولة أكـابـولـكـو ا
الـنــهـائي. ويــبـحث نـادال (33 عـامــا) عن الـتـتــويج بـلــقب الـبــطـولـة ذات الـ 500نـقــطـة
ي من الصربي نـوفاك ديوكـوفيتش لـيخوض بـطولتي واستـعادة صدارة الـتصنـيف العـا
إنـديـان ويــلـز ومـيــامي لألسـاتــذة كـمـصــنف أول. وسـيــواجه الالعب اإلسـبــاني في ثـمن
الـنهـائي الصـربي ميـمور كـيكـمانـوفيـتش صاحب الـ20 عامـا الذي أطـاح باألسـترالي
ــبـاراة "األهـم هـو حتــقـيق ألــيـكـس دي مـيــنـاور 6-3 و4-6 و3-6. وقــال نـادال عــقب ا
ـانـي ألـكـسـندر االنـتـصـار بـعـد قـضـاء فـتـرة دون مـنـافسـة". وفـي مـبـاراة أخـرى فاز األ
ـرشـح الـثــاني لــلـقب  (1-6) 6-7و1-6 عـلى الــتـايــواني جـاســون جـوجن. زفــيــريف ا

يا في ثمن النــــهائي األمريكي تومي بول. صنف السابع عا وسيواجه ا
الى ذلك عبـرت بطـلة التـنس التونـسية أنس جـابر عن سـعادتهـا بالتـأهل لثالث أدوار
ـصنـفة 45 فـتوحـة بعـد فوزهـا على االمـريكـية جـينـيفـر برادي ا بطـولـة قطـر ا
باراة أمـام برادي لم تكن سهلة كما أن ـجموعت دون رد. وقالت: "ا يا  عا

الـريـاح
أقلـقتني نوعا ما
لــكــني لــعــبت عــلى
حــقــيــقــة إمــكــانــيــاتي
باراة وعـرفت كيف أنـهي ا
لـصـاحلي وأمـر إلـى الدور الـثـالث
أمـام جـمـاهيـر تـونـسيـة رائـعـة شجـعـتـني على
ـواجهـة". وأردفت "األعالم الـتـونـسـية امـتـداد ا
ـدرجـات زادتـني إصـرارا عـلى الـتي رفـعت بــا

باراة". أن أكسب ا
واستـهـلت العـبـة الـتنس األسـتـرالـيـة أشـلي بارتي
ـيـا مـسـيـرتـهـا في بـطـولـة قـطـر ـصـنــفـة األولى عـا ا
انـية لورا سيجموند 6 فتوحـة بفوز منطقي على األ ا
 3 /و 2 / 6 اول امـس الـــثالثــــاء في الـــدور الــــثـــاني
لــلـبـطـولـة. وقــلـبت الـتـشــيـكـيـة بـيــتـرا كـفـيـتــوفـا تـأخـرهـا
ـباراة إلـى فوز ثـم  6 / 4و/ 6 بـاجملـموعـة األولى في ا
 3و / 6صـفـر عــلى اإلسـبـانـيـة كــارال سـواريـز نـافـارو في

مباراة أخرى. 
ـصـنفـة الـتاسـعة كمـا تـأهلت الـبـيالروسيـة أريـنا سـابـاليـنـكا ا
لـلــبـطـولــة والالتـفـيــة إيـلــيـنـا أوســتـابـيــنـكـو واألمــريـكـيــة أمـانـدا
أنـيسـيمـوفا والـروسية سـفيـتالنا كـوزنيـتسـوفا والـسويـسريـة بلـيندا
بنـشيـتش إلى الدور الـثالث لـلبطـولة بـعد فـوز كل منـهن في مبـاراتها

بالدور األول للبطولة. 
صـنفـة األولى لـلبـطولـة صعـوبة كـبيـرة في اجتـياز ولم جتد بـارتي ا
ـباراة في ساعة واحدة و13 عقبة سـيجمونـد حيث حسمت بارتي ا

دقيقة.

واسـتـحوذ عـلى سـبع كـرات مـرتدة
مع باكس بينما سجل بروك لوبيز
15 نقـطة. وسـجل باسـكال سـياكام
22 نقطـة مع رابتورز الـذي تعرض
ـــته الــثـــانـــيــة فـــقط في 19 لــهـــز
مــــبـــاراة. وأضــــــــــاف فـــريـــد فـــان
فليـــــت 14 نقطة مع تورونــــــــتو
وأحـرز أو.جي أنـونـوبي 11 نـقـطة
بــيــنــمــا ســجـل كل من كــايل لــوري
وكـريـس بـوتـشـر وتيـريـنـس ديـفـيز
الثـاني عشر نـقاط. أحرز مـيلووكي
100 نـقـطـة أو أكـثر في 82 مـباراة

متتالية.


