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{ باريس - وكـاالت:  كشف البرازيلي نـيمار دا سيـلفا جنم باريس سـان جيرمان عن مـوعد تعافيه من
اإلصابـة وعـودته للـمـشاركـة في تـدريـبات فـريـقه الفـرنـسي. ويـستـمـر غيـاب نـيمـار مـنذ نـهـاية كـانـون ثان
اضي بعـدما أصيب بـكسر في مـشط القدم الـيمنى خـالل مواجهـة ستراسـبورج ببـطولة كـأس فرنسا. ا
وذكرت صحـيفة "سبـورت" أن كاميرات الفـيديو خالل مباراة سـان جيرمان ومارسـيليا اول أمس األحد
ـديـر الـريـاضي في إطـار الـدوري الــفـرنـسي الـتـقـطـت مـحـادثـة سـريـة بـ نــيـمـار وأنـدوني زوبـيـزاريــتـا ا
ـارسيـليـا. ويتـمتع نـيمـار دا سيـلفـا بعالقـة طيـبـة مع أندوني زوبـيزاريـتا بـعدمـا تواجـدًا معًـا لفـترة داخل

جـدران برشـلونـة. وأضـافت الصـحيـفـة أن زوبيـزاريتـا سأل نـيـمار بـسريـة تامـة حـيث لم يكن يـعلم أنه 
تسجـيل محادثتهما عن موعد تعـافيه من اإلصابة والعودة للمشاركـة في التدريبات. ونوهت الصحيفة أن
باريات خالل قبل فيما سيعود للمشاركة في ا نيمـار أخبر زوبيزاريتا بعودته للتدريبات خالل األسبوع ا
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{ ويــلـز - رويــتــرز:  حـقــقت الــكـنــديـة
الـشابة بيانـكا أندريسكـو فوزا مفاجئا
صـنفـة الثـامنة عـلى أجنيـليك كـيربـر ا
بنتيجة  4-6و 6-3و 4-6لتفوز ببطولة
ـفتـوحة لـلتـنس وحتقق إنـديان ويـلز ا
أول لـقب في مسيرتها اول امس األحد.
واســـتــخــدمـت أنــدريــســـكــو قـــدراتــهــا
اإلبـداعـية وتـسـديداتـهـا القـويـة لتـهزم
ـانيـة رغم معـاناتـها من آالم الالعـبة األ
ـن في يــــــوم حــــــار فـي الــــــكــــــتف األ
ومـــــشــــــمس فـي صـــــحــــــراء جـــــنـــــوب
كـاليـفـورنيـا. وأطاحت الالعـبة الـكنـدية
ــضـربــهـا الــبـالغ عــمـرهـا  18عــامـا 
وســقـطت عــلى ظـهــرهـا عـنــدمـا سـددت
كـيربر ضـربة خلـفية في الـشبكـة لتمنح
شاركة بـبطاقة دعوة أكبر أنـدريسكو ا
انـتصار في مسـيرتها الـقصيرة. وقالت
ــلـعب "كـانت واحـدة من في مــقـابـلـة بـا
ــبـاريــات الــتي خـضــتــهـا في أصــعب ا
حـيـاتي". وترغب أنـدريسـكـو في السـير
ــيــا ــصــنـــفــة األولى عــا عــلـى خــطى ا
الـيـابـانـيـة نـعـومي أوسـاكـا الـتي فازت
ــاضي قــبل أن حتـرز بــالـلــقب الــعـام ا
ــفـتــوحـة وأســتـرالــيـا لــقـبي أمــريــكـا ا
ـفــتـوحـة. وأضـافت الالعــبـة الـكـنـديـة ا
ـقـبلـة هي إحـدى الـبـطوالت "اخلـطـوة ا
األربـع الــــــكـــــبــــــرى لــــــنــــــرى إلـى أين
ســيــأخــذني هــذا االنــتــصــار". ولــعــبت

أنــدريــســكـــو بال خــوف مــنــذ الــبــدايــة
ـصنـفة األولى وكـسـرت إرسال كـيربـر ا
عــلى الــعـالم ســابــقـا في الــشـوط األول
ــــبــــاراة ثـم فــــازت بــــاجملــــمــــوعــــة بــــا
االفـتــتـاحـيــة. وقـاتـلت كــيـربـر لــتـنـتـزع
اجملـمـوعـة الـثـانـيـة وبـدت في طـريـقـهـا
بـاراة لصاحلـها عنـدما كسرت إلنـهاء ا
إرســال أنــدريـــســكــو لــتــتــقــدم  2-3في
اجملــمـوعــة الــثـالــثــة بـعــد أن حــصـلت
الالعـبـة الـكنـديـة عـلى إذن طـبي لوضع
ن. وانــتـقل ضــمــادة عـلـى كـتــفــهــا األ
الــزخم إلى نـاحـيــة أنـدريـسـكــو عـنـدمـا
كـسـرت إرسـال كـيربـر لـتـتـعادل  3-3ثم
حـــافــظت عـــلى إرســالـــهــا فـي الــشــوط
الـتالي بدون خسـارة أي نقطة. وبدا أن
الــتـوتـر أصـاب الـالعـبـة الـكــنـديـة قـرب
الـنهاية عندما أنقذت كيربر ثالث نقاط
خلـسـارة الـلـقـاء بـعـد أداء دفـاعي قوي.
لـكن أنـدريـسـكو كـسـرت إرسـال الالعـبة
ــانــيــة فـي الــشــوط الــتــالي لــتــفــوز األ
ـبـاراة أمـام  14ألـف متـفـرج. وقـالت بـا
خالل مـراسم تـسلـيم الـكأس "أتـمنى أن
تـكون هذه اللحـظة مصدر إلهـام للعديد
من الـريـاضيـ صـغار الـسن إذا آمنت
ــــكن هـــذه بــــنـــفــــسك فـــإن كـل شيء 
الـلـحظـة حتـققت واألمـر مـجنـون حـقا".
ــتــوقع أن تــتــقــدم وبــهــذا الــفـــوز من ا
ركز  152في أنـدريسكو التي احتلت ا

ـوسم ي مع نــهـايـة ا الــتـصـنـيف الــعـا
اضي إلى أول  30مركزا على العالم. ا
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أحــرز الـنـمـســاوي دومـيـنـيك ثــيم لـقـبه
األول في سـلسـلة بطـوالت األساتذة من
فـئة  1000نـقـطة بـعدمـا عوض تـأخره
جموعة ليهزم روجر فيدرر  6-3و-6
 3و 5-7ويفوز ببطولة إنديان ويلز

ـاضـية. ـفـتوحـة لـلتـنس الـليـلـة قبل ا ا
وفي اجملـموعـة احلاسـمة انـتقل الزخم
لـصالح ثيم عنـدما أطلق ضـربة ناجحة
حـاذاة اخلط اجلـانبي أمـامـية قـويـة 
لــيــكـســر إرســال فــيـدرر ويــتــقـدم .6-5
وسـقط الـالعب الـنـمـساوي عـلـى ظـهره
وغـطى وجهه بيـديه عندمـا سدد فيدرر
الـذي كـان يسـعى إلحراز لـقبه الـسادس
في إنــــديـــان ويـــلــــز والـــلـــقب  101في
ـباراة. اجملـمل في الـشـبكـة في نـقطـة ا
وأشـاد ثـيم ( 25عـامـا) الـذي سـيـتـقـدم
ي أربــعـة مــراكــز في الـتــصـنــيف الــعـا
ـركز الرابع الـيوم اإلثـن لـيصل إلى ا
وهـــو أعــلى تـــصـــنــيف فـي مــســـيــرته
ـنافسه السويسري. وقال ثيم موجها
حــديــثه إلى فــيــدرر احلــاصل عــلى 20
لـقبا في البطوالت األربع الكبرى خالل
مـــراسم تـــســلـــيم الـــكــأس "يـــســـعــدني
الـتـنـافس مـعك والـتـعـلم مـنك والـلعب
مع واحـــد من أســاطـــيــر الــتـــنس عــبــر

الــعــصــور". وأضـاف ضــاحــكــا "أشــعـر
بـأنني ليس من حقي تـهنئتك لديك 88
لـقبا أكثر مني لذا أتمنى فقط أن تلعب
لـفترة أطول وأن نحـظى بفرصة خوض
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مــقــربــة من ســان أنــطــونــيــو ســبــيــرز
ــــركـــز الــــســــادس. وســـجل صــــاحب ا
داجنــيـلـو راسل  32نــقـطـة لــكن فـريـقه
نــيـتس  36-36يــتـأخــر بـفــارق مـبـاراة
باراة عن ديترويـت بيستونز ونـصف ا
ــركــز الــســـادس في الــقــسم صـــاحب ا
ـــبــاراة ونــصف الـــشــرقي ويـــتــقــدم 
ــبـاراة فــقط عــلى مـيــامي هــيت الـذي ا
ــركــز الــثــامن. وظـل أورالنـدو يــحــتل ا
نـافـسـة عـلى آخر مـاجـيك في سـبـاق ا
ؤهـلـة لألدوار اإلقـصـائـية الـبـطـاقـات ا
فـي الـقـسم الــشـرقي بــالـفـوز 101-91
عــلى أتالنـتـا هــوكس في دوري الـسـلـة
اضـية. األمـريكـي للـمحـترفـ اللـيلـة ا
وأحـرز فوتـشيـفيتش أول  13نـقطة في
ـباراة لصالح أورالندو كـما استحوذ ا
عــلى  21كــرة مـــرتــدة لــيــحــقق رقــمًــا
مـزدوجًا للمرة الـ  .52وحقق أورالندو
الـساعي للـتأهل إلى األدوار اإلقـصائية
ألول مــــرة مــــنـــذ مــــوسم 2010-2011
فـوزه الثـاني على التـوالي كما انـتصر
فـي كل مـبـاريــاته الـثالث ضــد أتالنـتـا.

. وأحــرز ولـيــامـز  11من لــلــمـحــتـرفــ
نــقــاطه  25خـالل الــربع األخــيــر الــذي
. وحقق شـهد إثـارة بالـغة ب الـفريـق
ة) كـليبرز  41انـتصـارا مقابل  30هـز
ـــركــز وتـــســـاوى مع يـــوتـــا جـــاز في ا
الــسـابع بــالـقـسـم الـغـربـي وبـات عـلى

{ مــدن - رويـــتــرز: ســجل الــبــديل لــو
ولــيـامـز ثـالثـيـة في الــثـانـيــة األخـيـرة
لــيـحـقق لـوس أجنـلــوس كـلـيـبـرز فـوزا
مـثـيرا  116-119عـلى بروكـل نـيتس
وهـو انـتصـاره الـسابع في آخـر ثـماني
مـبـاريـات بـدوري كـرة الـسـلـة األمـريكي
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اسـتـعــادة صـدارة تــرتـيب هـدافي
الــدوري اإلجنــلــيــزي. وتــعــد هـذه
الــفــتــرة هي األطــول الــتي يــصــوم
ـصـري عن التـسـجيل فيـهـا النـجم ا
مع ليفربول منـذ انتقاله إلى صفوفه
ـيـركـاتو الـصـيـفي قبل خالل فـترة ا
اضي حـيث لم يـزر شبـاك فولـهام ا
ومــانــشــسـتــر يــونــايــتــد وواتــفـورد
يرليغ وإيفرتون وبـيرنلي في البـر
وبايرن ميـونخ في التشامـبيونزليغ.
ـركز الـثاني يذكـر أن صالح يحـتل ا
فـي جـــــــــدول تــــــــرتــــــــيـب هـــــــــدافي
ــيــرلــيغ بــرصــيــد  17هــدفـا الــبــر
بـالــتـسـاوي مـع هـاري كـ مــهـاجم
يريك أوباميانغ توتنهام وبيـير إ
مــهــاجم آرســنــال وبــفــارق هــدف
ــتـصــدر األرجـنـتــيـني واحـد عن ا
ســــيـــرجــــيـــو أغــــويـــرو مــــهـــاجم

مانشستر سيتي.

{ لـنـدن - وكـاالت: سـجل الـسـنـغـالي
سـاديـو مـاني مـهـاجم لـيـفـربـول هدف
االفـتتـاح في الـفـوز عـلى فـولـهام 2-1
في اجلــــولـــة الـ 31من مــــنـــافــــســـات
ــمــتــاز في ظل الــدوري اإلجنــلــيـزي ا
صري محمد صالح عن غياب زميله ا
الــتــســجــيـل. وجنح مــاني في إحــراز
ـــبـــاريـــات الـ7 هـــدفـه الـــســـابع فـي ا
األخـيـرة الـتي خـاضــهـا لـيـفـربـول في
مـــخــتـــلف الـــبــطـــوالت حــيـث ســجل
باريات الـ5 السنغالي  5أهداف في ا
مـتاز األخيـرة بالـدوري اإلجنـليـزي ا
ـبــاراتـ بـيــنــمـا ســجل هــدفـ فـي ا
اني األخيرت ضد بـايرن ميونيخ األ
ـفـارقـة أن في دوري أبـطـال أوروبــا. ا
مـحــمــد صالح فــشل في تــســجـيل أي
ـبـاريات الـ 7التي أهداف خالل تـلك ا
ســجل فـــيــهــا الــنــجـم الــســنــغــالي 7
أهـــداف وبـــالــــتـــالي أضـــاع فـــرصـــة

أخبار النجوم
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وسـدد بـقــوة عـلى يـســار احلـارس تـيـر
شـتيـجن. وحاول فـيدال تـوسيع الـفارق
مـــرة أخـــرى بـــالـــهــدف الـــرابع حـــيث
صـوب كـرة قـويـة لـكن تـصـدى لـهـا باو
لـوبيز في الدقيقة  83وحـولها إلى ركلة
ركـنـية. واقـتـنص ميـسي الـهـدف الرابع
لـبرشـلـونة والـهدف الـثـالث الشـخصي
له "هــاتـــريك" في الـــدقــيـــقــة  85حـــيث
اســتـــغل تـــقــدم احلـــارس ووضع كــرة

رائعة في الشباك.
iF²2 wÐU³

بـدا كيـليـان مبابـي مهاجـم باريس سان
جـيرمان مـستـاء من تصرفـات جمـاهير
بـيك مارسيليا الـفريق خالل مباراة أو
في كالسـيكو الدوري الفرنسي باجلولة

سابقة. وعبر مبابي عن  29من ا
غـضبه من الفـتـات وهتـافات اجلـماهـير
الـباريسـية في حديـقة األمراء بـاحتفال
صــامت بــالــهـــدف األول الــذي ســجــله
يـصـحـبه تعـبـيـرات وجه تـعـبـر عن عدم
درجات. وكانت الـرضا عما يحدث في ا
رابــطــة األلــتــراس الــبــاريــســيــة تــركت
ـدرجات في أول مـقـاعدهـا شـاغـرة في ا

 15دقيقة كما علقت الفتات تقول:
"احـترمـوا الكيـان.. لن ننـسى ما حدث"
ووصل األمــر إلـى حــد الـــســخـــريــة من
ـبــاراة األخــيــرة في الـدوري نـتــيــجــة ا
بالفـتـة مـكــتـوب عـلـيـهـا "بي إس جي 4
ـبـاراة اإليـاب". وديـجـون  ..0انـتـبـهـوا 
وجـاءت هــذه احلـمــلـة الــغـاضــبـة بــعـد
خـروج الـفريق من دوري أبـطـال أوروبا
بــاخلــســارة أمــام ضــيــفه مــانــشــســتــر
يــونـايــتــد اإلجنـلــيـزي  3-1رغم الــفـوز

جــانب أصـحــاب األرض حــيث انــطـلق
جـوادرادو على اجلـبهـة اليـسرى ومرر
كـرة عـرضـية أمـام خـيـسي الـذي حاول
الـتسديد لكن تيـر شتيجن أمسك الكرة
بــســهــولــة فـي الــدقــيــقــة  .13وحــصل
بـرشـلـونـة عـلى ركـلـة حـرة في الـدقـيـقـة
 ?18إثر تدخل دفاع ريال بيتيس على
آرثـر ميلـو خارج حـدود منطـقة اجلزاء
ونـفذهـا مـيسي بـبـراعة حـيث أسـكنـها
أقـصى  احلارس باو لـوبيز مـعلنا
عن الــهـدف األول.وتــدخل مـارك بــارتـرا
مـدافع ريـال بـيـتـيس بـقـوة عـلى فـيدال
لـيـحـصل الــبـلـوجـرانــا عـلى ركـلـة حـرة
أخـرى في الـدقـيـقـة  ?23نـفـذهـا أيـضًـا
ــرة تــصــدى لــهــا مـــيــسي لــكن هـــذه ا
احلـارس لوبـيز. وحـاول خيسـي تعديل
الـنتيجـة حيث استـقبل كرة في مـنطقة
اجلـزاء عـلـى اجلـبـهـة الــيـسـرى وسـدد
بـقوة على يـسار احلـارس تير شـتيجن
في الدقيقة  ?33لكن الكرة مرت بجانب
الـقائم. وأهـدر لويس سـواريز مـهاجم
بـرشـلـونــة فـرصـة تـســجـيل الـهـدف
الـــثــاني حـــيث انــطـــلق لــيـــونــيل
مــيــسي بــالـــكــرة ومــرر له أمــام
ــرمى لــكـنه ســدد بــرعــونـة ا
وتـــصـــدى لـــوبـــيـــز لـــلـــكــرة
بـسـهــولـة في الـدقـيـقـة .38
وعــــاد لـــيــــونـــيل مــــيـــسي
لـتسـجـيل الهـدف الـثاني
في الـــدقــيــقــة  47حــيث
تـلـقى تـمـريـرة سـحـريـة
في الـعمق بالكعب من
ســــواريــــز ســــددهــــا

بـيـسـاره أقـصى 
احلــــارس لـــــوبــــيــــز
لـينتـهي الشوط األول
بـتــقــدم الــبـلــوجــرانـا
بـثـنـائـيـة. ومع بـدايـة
الـشوط الـثاني حاول
ســواريـــز تــهــديــد مــرمـى بــاو لــوبــيــز
وانـــطـــلق في اجلـــانـب األيـــســر وراوغ
الـدفاع قـبل أن يـسـدد كرة قـويـة لكـنـها
اصــطــدمت بــالـشــبــاك من اخلــارج في
الــدقــيــقـة  .47وواصل ســواريــز إهـدار
الـفــرص حـيث اســتـغل خــطـأ من دفـاع
ريـال بـيـتــيس وانـفـرد بـاحلـارس لـكن
تـسـديدتـه مرت بـجـانب الـقـائم األيـسر
في الـدقـيـقـة  .60وأخـيـرا جنح الـدولي
األوروجــوايـــاني في إضـــافــة الـــهــدف
الـثالـث لبـرشـلونـة بـالدقـيـقة  63حـيث
انـطلق في الـعمق وراوغ مـدافعي ريال
جـهـود فـردي قـبل أن يُـسدد بـيـتـيس 
بـــقـــوة في الـــشـــبــاك. وقـــرر إرنـــســـتــو
ـديــر الـفـنـي لـبـرشــلـونـة فـالـفــيـردي ا
ـــبـــاراة إجـــراء أول تـــغــــيـــيـــراته في ا
بـإشراك نيلسون سيميدو بدال من آرثر
ثم الـدفع بـألـيـنـيـا بـدال من راكـيـتيـتش
ا كوتـينـيو محل لـويس سواريز. وأخـيرً
وسـجل الـبـديل مورون الـهـدف الـوحـيد
لـريـال بــيـتـيس في الــدقـيـقـة  82حـيث
اسـتقـبل تـمريـرة داخل مـنـطقـة اجلزاء

{ باريـس - وكاالت:  واصل تومـاس توخيـل مدرب باريس سـان جيرمـان الدفـاع عن العبيه
أمام حملـة الهجـوم الشديـد بعد خـروجهم من دوري أبطـال أوروبا على يـد مانشـستر يـونايتد.
وقال توخـيل خالل تصريحـات أبرزتها صـحيفة "لـيكيب" الفـرنسية عقـب الفوز على مـارسيليا
 1-3 اول امس األحد في الـدوري الـفرنـسي: "لـيس مـسمـوحـا لنـا أن نعـتـذر رغم أنـنا األكـثر
ا يشبه احلادثة". وأضاف: "اجلـميع يشعر أن هذا الفريق وحدة واحدة إحباطا لقد تـعرضنا 
وقوام متماسك يبـذل أقصى ما لديه.. لقد أثبت أنه فريق تنافـسي يريد البطوالت ولديه الرغبة
في حتـقـيق االنـتـصـارات.. لـقـد فـزنـا عـلى ديـجـون وانـتـصـرنا فـي الـكالسـيـكـو". وأردف: "لـقد
افـتقـدنا نـيمـار وكافـاني ودراكسـلر ثم خسـرنا أمـام مارسـيلـيا داني ألـفيس ومـونيـيه لكـننا لم
اني: درب األ نفقد الثـقة أو جودة األداء بل أثبت الفريق أنه قادر عـلى الرد كاألبطال". وتابع ا
"عقلـية الالعب رائـعة لقد حـققنا فـوزا ثمينـا في مباراة كبـيرة ومهمـة.. أثق في قدرات فريقي
جـرد اخلسـارة في لقـاء مـهم يجب أن نـتقـبل كل االنتـقادات وردود الـفعل.. فـالكل وأعـلم أنه 

يتحدث لكن علينا أن نتعامل بهدوء تام وسأظل أدافع عن فريقي.. هؤالء الالعبون رائعون".

يـو بعـد عـرضيـة من سـوسو أخـطأ دي
أمـبروزيو فـيها لـينقذهـا هاندانـوفيتش
وتـعود إلى مـوساكـيو الـذي سدد الـكرة
وسط غـياب دفاعي. الـدقيقة  85شـهدت
الـظـهـور األول لـكـريـسـتـوف بـيـونـتـيك
ـــبــاراة بـــعــدمــا مـــهــاجم مـــيالن في ا
اختفى من بداية اللقاء وكاد أن يسجل
من فــرصــته األولـى لــوال أن تــســديــدته
ـرمى. وحصل كونتي خـرجت بجانب ا
العب مــيالن عــلى الـــبــطــاقــة احلــمــراء
بـالدقيقة  87بـعد تدخل عـنيف على قدم
لـوتـارو ليـعـود حـكم الـلقـاء إلى تـقـنـية
الـفيديو ويقرر إلغـاؤها ومنحه البطاقة
الـصـفـراء فـقط. وأنــقـذ هـانـدانـوفـيـتش
ــــيالن مــــرمـــاه مـن هـــدف الــــتــــعـــادل 
بـالـدقـيـقة  91بـعـد عرضـيـة من سـوسو
إلى أقـصى الــيـسـار لـتــجـد رأسـيـة من
كـاستييـخو ويبـعدها حارس
اإلنـتــر بــبـراعــة. وبـبــراعـة
كـبيـرة أنقذ دي أمـبروزيو
مـــرمــاه مـن هــدف قـــاتل
ـيالن بــالـدقـيـقـة 96
بـعــد تـسـديـدة من
كــــــوتـــــــرونـي في
ــرمى أبــعــدهــا ا
ـدافع إلـى ركـلة ا

ركنية.

ديـر الـفـني لـريال بـيـتـيس بـقدرات األرجـنـتـيني { مـدريـد - وكاالت:  تـغـنى كـيكـي سيـتـيـ ا
ليونـيل ميسي جنم بـرشلونة بـعد انتـصار البلـوجرانا عـليهم بنـتيجة  1-4اول أمس األحد في
إطـار اجلـولة الـ  28من عـمر الـلـيجـا. وقـال سيـتـي في تـصـريحـات نـشرتـهـا صحـيـفة مـوندو
ديبـورتيفـو "لم أر العبًا مثـل ميسي في العـالم بأكمـله إنه يبهـرنا منذ  10سـنوات ال أعرف إذا
كان بيليه تمتع بهذه االستمرارية أم ال". وأضاف "ميسي العب متكامل ويعرف جيدًا كيف يهز
شبـاك اخلصوم واسـتغالل الفـرص التي تسـنح له". وتابع "مع دخول أرتـورو فيدال كـنا نعرف
رتدة أحـبطتنا ـباراة لكن الهجـمات ا أنه سيـكون من الصعب إيـجاد مساحات حتـكمنا في ا

باراة كانت جيدة بـالنسبة لنا". وتطرق كيكي سـيتي للحديث عن جماهير ورغم ذلك ا
درب "أنا يسي بعد هـدف برشلونة الرابع. وقال ا فريقه التي قامت بـالتصفيق 

فخـور للـغاية لـقد أحـببت حـقًا رد فعـل جماهـير بـيتيس بـتقـديرهم لـلنجم
الـعظـيم عانيـنا أمـامه لكن هـذا يجـعلـنا نسـتمـتع بكـرة القدم
الـسـلـوك كـان غـيـر عـاديًـا". وسـجـل لـيـونـيل مـيـسي ثالثـيـة
رائـعـة بــجـانب هـدف من تـوقـيع لـويس سـواريـز لـيـرتـفع
رصيد برشلونة إلى  66نقطة في صدارة الليجا بفارق

 10نقاط عن الوصيف أتلتيكو مدريد.
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{ مــدن - وكــاالت:  ســحق بــرشــلــونــة
مـضــيـفه ريـال بــيـتـيس 1-4  اول امس
األحـد ضـمن اجلـولة الـ 28من الـلـيـغا
لــيــواصل ســيـره بــخــطى ثــابـتــة نــحـو
االحـتفـاظ بالـلقب. وسـجل للـبلـوجرانا
ليونيل ميسي "هاتريك" في الدقائق 18

 47و 85 وسواريز في الدقيقة 63
بـينـما أحـرز مورون هـدف ريال بيـتيس
الـــوحـــيـــد في الـــدقـــيـــقــة  .82وبـــهــذا
االنـتـصـار رفع بــرشـلـونـة رصـيـده إلى
 66نقطة في صدارة الليغا بينما

جتـمـد ريال بـيتـيس عـند  39نـقـطة في
ـركـز الثـامن. وكان ا
أول تـــهــــديـــد في
ـــــبــــاراة من ا

ذهـابـا بـثنـائـيـة دون رد في مـلـعب أولد
تــرافـــورد مــعــقل الــشـــيــاطــ احلــمــر.
وســـاهم مــــبـــابي فـي فـــوز بي إس جي
عـلى مــارسـيـلــيـا بــنـتــيـجـة  1-3إال أنه
أضـاع ركـلـة جزاء في الـدقـيـقـة األخـيرة
من الـلــقـاء لـيــتـوقف رصـيــده عـنـد 26

هدفا في الدوري الفرنسي.
dO¦  “u

حـــقق إنــتــر مــيالن فـــوزًا مــثــيــرًا عــلى
ه األزلي ميالن بـنتـيجة   2-3 في غـر
ديـربي مـيالنــو والـذي جـمع الـفـريـقـ
ـلــعب "ســان ســيــرو" ضــمن لــقـاءات
اجلـولة  28من الـدوري اإليطـالي. أحرز
أهــداف إنــتـــر مــيالن كل مـن مــاتــيــاس
فـيـتـشيـنـو سـتـيـفـان دي فـري ولـوتارو
مــارتــيــنــيــز في الــدقــائق  3و 51و67
عــلى الــتــرتــيب فــيـمــا ســجل تــيــمـوي
بـاكـايــوكـو ومــاتـيـو مــوسـاكــيـو هـدفي
مـيالن بـالـدقـائق 57و .71وبـذلك الـفـوز
رفع إنـتـر ميالن رصـيده إلى  53نـقـطة
ـركز الـثـالث فـيمـا يـتراجع لـيقـتـنص ا
ـــركـــز الـــرابع ويــتـــجـــمــد مـــيالن إلى ا
رصـيده عند  51نـقطة. دخل إنتر ميالن
باراة سريعًا وفي الدقيقة 3تمكن في ا
الـنيـراتـزوري من تسـجيل الـهدف األول
عـن طـريق مــاتـيــاس فــيـتــشـيــنـو بــعـد
عـرضـيـة مـن الـيـمـ من بــيـريـسـيـتش
أحـياها لوتـارو مارتينـيز برأسية داخل
الـستـة يـاردة لـيـسـدهـها فـيـتـشـيـنو في
ـرمى. وأهدر فيـتشـينو بـغرابـة فرصة ا
ذهـبـيـة لـتـسـجـيل الـهـدف الـثـاني فـفي
الـدقـيـقة  30مـرر بـيـريسـيـتش عـرضـية
نطقـة لم يتمكن لوتارو أرضـية داخل ا

جانب من منافسات سلة احملترف

مـباريات نهـائية كبـيرة أخرى". وحتلى
فـيدرر بـروح رياضيـة بعـد خسارته في
الـنـهائي بـصـحراء جـنـوب كالـيـفورنـيا
لـلعام الثاني عـلى التوالي. وقال "كانت

فـترة رائـعة بـالنـسبـة لي رغم أن األمور
لم تـسـر بـشـكل جـيـد يـا له مـن أسـبوع
رائع بـالنـسبـة لدوميـنيك. لـعب بصورة
مذهلة طيلة األسبوع أنت تستحقها".
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ويـتـأخـر مـاجـيك بـفـارق مـبـاراة واحدة
عـن مــيـــامي هـــيت في الـــصـــراع عــلى
ــؤهــلــة لألدوار الــبــطـــاقــة الــثــامــنــة ا
اإلقـصائية. وتـغلب ميامي  75-93على
تــشــارلـوت اول أمـس األحـد ويــلــتـقي
ـوسم في الــفـريـقـان مـرة أخــيـرة هـذا ا
مـــيـــامي يــوم  26آذار اجلـــاري. كـــمــا
ســــــجل آرون جـــــوردون  22نـــــقـــــطـــــة
واسـتحـوذ على  8كـرات مـرتدة لـصالح
أورالنـــدو الــذي أحـــرز له أيـــضًــا ويس
إيـوندو البديل  14نـقطة. وتصدر تراي
يـاجن العـبي أتـالنتـا وسـجل  20نـقـطـة
ومــرر  5كــرات حــاســمــة فــيــمــا أحـرز
ألــيـكس لـ  13نــقــطــة. وأحــرز جـويل
إمبيد  40نقطة واستحوذ على  15كرة
مــرتــدة لـيــقــود فـيـالدلـفــيــا سـيــفــنـتي
ســـيـــكـــســـرز لـــلـــفـــوز  125-130عـــلى
مــــيـــلـــوكـي بـــاكس فـي دوري الـــســـلـــة
. وحـقـق إمـبـيد األمـريـكي لـلـمـحـتـرفـ
رقـما مـزدوجا لـلمرة الـ  ?52كـما سجل
 30نـــقـــطـــة عـــلى األقل لـــلـــمــرة الـ 25
وأحرز  18نقطة في الربع األخير فقط.
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اندريسكو حترز لقب بطولة تنس انديان ويلز

b»—…∫ حافظ بزشلونة على صدارة الدوري األسباني بعد فوزه الكبير على بيتيس

{ لـنــدن - وكــاالت:  أعــرب بــيب جــوارديـوال
ـانـشسـتـر سيـتي عن رغـبته في ديـر الـفني  ا
استعادة جنـومه الدوليـ بحالة الئـقة خالل فترة

التوقف الـدولي وعدم حدوث إصابـات لديهم. وقال
جوارديـوال في تصـريـحات نـشرتـها حـسـاب السـيتي
على مـوقع الـتـواصل االجتـمـاعي تـويتـر "يـجب على
الالعــبــ الــذهــاب إلـى مــنــتــخــبــاتــهم الــوطــنــيــة
ـدرب واالسـتــمـتــاع بــالـلــعب مــعـهم". وأضــاف ا
اإلســبــانـي "أتــمــنى أن يــتـــمــكــنــوا من الــعــودة
لـصـفـوفـنـا بـحـالـة الئـقــة مـثل الـتي هم عـلـيـهـا
اآلن". وتـابع "اجلـميع سـيـشـارك كـيـف دي
بروين فـيرنـانديـنيـو جون سـتونـز وميـندي
". وختم نحـن بحـاجـة جلهـود كـافة الالعـبـ
جـــوارديــوال حــديــثـه بــقــوله "لـــديــنــا الــروح
ـواقف الـصـعـبـة والـرغـبــة لـلـتـغـلب عـلـى ا
أخـبــرت الالعـبـ أن هـذا األمــر سـيـحـدث
وسم الـعـقلـية هي من اآلن وحـتى نهـايـة ا
الـتي تــصـنع الــفـارق". ويــحـتل مــانـشــسـتـر
ســــيــــتـي وصــــافـــة جــــدول تــــرتــــيـب الـــدوري
ـمــتـاز بــرصـيـد  74نـقــطـة بـفـارق اإلجنـلــيـزي ا
تصدر لـيفربـول مع أفضلـية مباراة نـقطتـ عن ا

مؤجلة للسيتي أمام مانشستر يونايتد.
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من تسديدها لتمر وجتد فيتشينو الذي
رمى. وبالدقيقة 51 سـددها بعيدًا عن ا
أحــــرز ســــتــــيـــــفــــان دي فــــري مــــدافع
الـنيراتزوري الهدف الثاني لفريقه بعد
ركـلة ركـنـيـة نـفذهـا بـولـيـتانـو بـبـراعة
عــلى رأس دي فـري الــذي أسـكن الــكـرة
ـيالن سريـعًا حيث الـشبـاك. وجاء رد ا
يالن بالدقيقة قـلص باكايوكو النتيجة 
 ?57بعد ركلة حرة ثابتة من خارج

ـنطـقـة نـفذهـا كـالـهاجنـولـو وسـددها ا
بـاكـايــوكـو بـرأســيـة قـويــة في الـزاويـة
الـصـعبـة عـلى هـاندانـوفـيـتش. وارتكب
كـاسـتـييـخـو خـطـأ فـادحًـا بـعـدمـا أعاق
بـوليـتـانو داخل مـنـطقـة اجلـزاء حصل
عـلى إثرها إنـتر ميالن عـلى ركلة جزاء
تـمكن لوتـارو مارتيـنيز مهـاجم الفريق
من حتـويـلهـا إلى هـدف ثـالث بـالدقـيـقة

 .67ومجددًا قلص الروسونيري
الـنتيجة بالدقيقة
 71عن طريق
مـــــاتـــــيــــو
مـوساك

مهاجم ليفربول
محمد صالح


