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{ لندن - وكـاالت: يعتقد محمد صالح جنم ليفربول اإلنكليزي أن فريقه سيتوج بطلًا للدوري اإلنكليزي
سـابقـة. وسجل صالح هـدفًا مذهـلًا في انـتصار ـتبقـية من عـمر ا بـارياته األربع ا وسم إذا فـاز  هذا ا
لـيــفـربــول عـلى تــشـيــلـسي بــنـتــيـجـة  0-2 اول امس األحــد في "أنـفــيـلــد" والـذي أعــاد الـريــدز لـصـدارة
ـيـرليج بـرصـيد  85 نـقـطة وبـفـارق نقـطـت عن مـانـشسـتـر سيـتي الـذي لديه مـبـاراة مؤجـلـة. وقال الـبر
بـاراة عندما سُئل عن الـفوز بالدوري: "في رأيي نعم.. صالح في تصـريحات لـ"سكاي سـبورتس" عقب ا
نـحتـاج فقط لـلتـركيـز على مـباريـاتنـا ونأمل أن يـخسـر مانـشستـر سيـتي بعـض النـقاط". وأضاف: "تـابعت
عرفـة النتيجـة.. أحيانًا فوزهم يعـطينا الدافع وعلى كل نتيجـة مباراة مانشـستر سيتي وكريـستال باالس 
ـكننا خـسارة أي نقـاط". ورفض صالح أن يُزكي هدفه بـشباك البـلوز بأنه األفـضل في مسيرته حال ال 
ـاضي". وأردف ـوسم ا قـائـلًـا: "ال لـيس هـدفي األفـضل مـازال الـهـدف األفـضل لي في شـبـاك إيـفـرتون ا
سـافة هـداف الريـدز: "لم أفـكـر أنا فـقط أشـعر. عـادة مـا أسدد بـوجه قـدمي الداخـلي لـكن بسـبب بـعـد ا
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درب اإلسـباني { مـدن - وكاالت:  قـرر ا
إرنـيـسـتـو فـالــفـيـردي الـعـودة لالعـتـمـاد
عـلى الثالثي األرجنـتيني ليـونيل ميسي
ـــــبــــيـــــلي والــــفـــــرنــــسـي عــــثـــــمــــان د
واألوروجـــويـــاني لــــويس ســـواريـــز في
مـباراة برشلونـة ضد مانشسـتر يونايتد
اإلنـكـليـزي كـمـا أكـدت صحـيـفـة سـبورت
اإلسـبانـيـة. وحقق بـرشلـونـة الفـوز على
الـشياط احلـمر بهـدفٍ دون مقابل على
مـلـعب أولـد تـرافـورد  ويـلـتـقـيـان مـساء
الــيـوم الــثـالثـاء عــلـى مـلــعـب كـامـب نـو
ضــمن إيـــاب ربع نــهـــائي دوري أبــطــال
اني فيليكس أوروبـا.  واختير احلكم األ
بـريـتش من قبل االحتـاد األوروبي لـكرة
ــبــاراة. وأكــد الــقــدم (يــويـــفــا) إلدارة ا
ــــاني االحتــــاد األوروبي أن احلـــــكم األ
بـاراة احملدد فـيلـيكس بـريتش سـيديـر ا
لـهـا الـيـوم الـثالثاء  16نـيـسـان اجلاري
انية فإن آخر وبـحسب وكالة األنباء األ
مـباراة أدارهـا بريـتش لـفريق بـرشلـونة
كـانـت عـنــدمــا فــاز الـفــريق الــكــتــالـوني
بـــهـــدفــ مـــقــابـل هــدف عـــلى مـــواطــنه
أتـلتـيكـو مدريـد في ذهاب دور الـثمـانية
أيــضـــاً بــدوري األبــطـــال مــوسم /2015
 .2016كما أعلن االحتاد األوروبي أن

الـفرنسي كليـمنت تورب سـيدير مباراة
قـررة بـ يوفـنـتوس اإليـطالي اإليـاب ا
وآيـاكـس الـهــولــنـدي فـي الـيــوم نــفـسه.
وكـانت مــبـاراة الــذهـاب بــ بـرشــلـونـة

ومـانـشـسـتـر يـونـايـتـد قـد انـتهـت بـفوز
الـفريق الـكتـالوني بـهدف نـظيف بـينـما
آلت نـتــيـجــة لـقــاء يـوفــنـتــوس وآيـاكس
لـلـتـعـادل اإليـجـابي هـدف في كل شـبـكة.
وتـقول الصـحيفـة أن أخر مبـاراة شهدت
تـــواجــد الــثالثـي مــعــاً قــدم بـــرشــلــونــة
مـسـتـوى كــبـيـراً  وكـانت ضـد لـيـون في
الـدقائق الـ  20األخـيـرة  وسجل الـفريق
ثـالثــة أهــداف مــتــتــالـــيــة عــبــر مــيــسي
ــبـيـلي  لــتـنـتـهي وجـيـرارد بــيـكـيه ود
باراة بالفوز  .1-5ولم يتمكن فالفيردي ا
من االعـتــمـاد عـلى الــثالثي مـعــاً بـسـبب
إصـــابــة الـالعب الـــفـــرنـــسي  ولم يـــكن
يـرغب في اخملــاطـرة به  لـكـنه عـاد أمـام
هـويـسـكــا مـؤخـراً وحـصل عـلى الـضـوء
ـــدرب األخــــضـــر لــــلــــعب. وال يــــفـــكــــر ا
بـالتـهاون أمـام الشـياطـ احلمر بـسبب
مـا حـدث لبـاريس سـان جيـرمان في دور
الـســتـة عـشــر بـسـبب ذلك  عــنـدمـا ودع
الـبطولة رغم فوزه ذهاباً بثنائية نظيفة.
وعــادةً مـا يــحــقق الــثالثي مــعــاً نــتـائج
كـبـيرة مـثل الـفـوز بربـاعـيـة نظـيـفـة على
أيـندهوفن وإسـبانـيول  وثالثـية نظـيفة
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ـدير الـفني دافع أولي جـنار سـولشـاير ا
ـانشـسـتر يـونـايتـد عن جنمـه الفـرنسي
بـول بوجبا بعد االنـتقادات التي تعرض
لــهـا في اآلونــة األخــيـرة بــســبب تـراجع

مـستـواه. وكـانت بـداية بـوجبـا أكـثر من
ــتــازة مع ســولــشــايـر حــيـث أحـرز 9
أهــــداف في أول  11مــــبـــاراة وصــــنع 6
آخـريـن لـكـنـه تـراجع في اآلونــة األخـيـر
ولـم يــــــســـــجـل أي هـــــدف فـي آخـــــر 10
مـباريات وصنع هدف واحد فقط. ويرى
سـولـشايـر أن بـوجـبـا قدم مـبـاراة جـيدة
اضي التي ضـد برشلونة يـوم األربعاء ا
خـسرهـا الفـريق بهـدف نظـيف في ذهاب
ربع نــهـائي دوري األبـطــال مـشـيـراً إلى
أنه جـعل الفـريق يـلعب كـرة قدم جـميـلة.
وقـال سولـشايـر في تصـريحـات أبرزتـها
شـبكة سكا سبـورت بعد الدقيقة  15أمام
ــكــنـــنــا اإلشــادة بــفــريــد بـــرشــلــونــة 
وسـكــوت لـكن بــوجـبــا هـو مـن جـعــلـنـا
نـلـعب كـرة قـدم .”وتـابع “لـقـد قـدم أعـلى
عـطاء له على الـصعيد الـبدني لم يسبق
ــاثـل مع مـــانـــشـــســـتــر ـه أداء  تـــقـــد
يـونايـتد كان رائـعاً بـالطـريقـة التي بذل
فــيــهــا هــذا اجلـهــد الــكــبـيــر. كــمــا قـطع
سـولشاير الطريق على ريال مدريد الذي
يـسـعى لــلـحـصـول عـلـى خـدمـات الـنـجم
الـفـرنـسي وأردف قـائالً قـد تـكـون هـناك
حـمــلــة صـحــفــيــة لـكن أن ال تــعــرف مـا
يـحــدث حـقــاً. وتـابـع في مـحــادثـاتي مع
بـوجـبا كـان دائـماً إيـجـابـياً بـخـصوص
وجوده معنا وال أجد أي شيء يدل على
عـكس ذلك إنه يـركـز عـلى الـفـريـق وهو

العب يبذل قصارى جهده دائماً.
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من اللقـاء. وتصـدر بول جورج العـبي ثاندر
وسجل  26نـقطـة واسـتـحـوذ على  10كرات
مــرتـدة بـيــنـمــا أحـرز راسل وســتـبـروك 24
نــقــطــة واســتــحـوذ عــلى  10كــرات مــرتـدة.
وجنح ثـاندر في  5تـصـويـبـات ثالثـيـة فـقط
بـاراة. وأحرز من أصل  33محـاولـة له في ا
يانـيس أنـتيـتـوكومـبو  24نقـطـة واستـحوذ
على  17كرة مرتدة ليحقق ميلووكي باكس
ــركــز األول في الــقــسم الــشـرقي صــاحب ا
فــــوزا ســـاحــــقـــا  86-121عــــلى ديــــتـــرويت
بــيــســتـــونــز في اجلــولــة األولى من األدوار
اإلقـــصـــائـــيـــة بـــدوري الــســـلـــة األمـــريـــكي
اضيـة. وأضاف البديل للمـحترف الـليلـة ا
جورج هـيل  16نـقـطـة لـصالـح باكـس الذي
تـقـدم بـفـارق  27نـقــطـة مع نـهــايـة الـنـصف
األول من الــلــقــاء. وغــادر أنــدريه درومــونـد
لعب قبل  4دقائق العب ارتكاز بيـستونـز ا
على نهاية الربع الثالث لتسببه في إسقاط
أنتيتـوكومبو أرضا. وأحـرز لوك كينارد 21
نقـطـة ليـتصـدر العبـي بيـستـونز الـذي غاب
عـنه بـلـيك جـريـفـ العب فـريق كل الـنـجـوم

بسبب آالم في الركبة اليسرى.

ـاضـيـة. وأضاف لـلـمحـتـرفـ اللـيـلـة قبل ا
سي جيه مـكولوم  24نقـطـة وأحرز إيـنيس
كـانــتـر  20نـقــطـة واســتـحــوذ عـلى  18كـرة
مــرتــدة لـصــالح تــريل بـلــيــزرز الـذي تــقـدم
بفارق وصل إلى  19نقطة في النصف األول

{ مدن  –رويـتـرز: سـجل دامـيان لـيالرد 30
نقـطـة ليـتفـوق بـورتالند تـريل بـليـزرز على
ضـيــفه أوكالهـومـا ســيـتي ثـانـدر بــنـتـيـجـة
 99-104في مبـاراتهـما االفـتتـاحيـة باألدوار
اإلقـــصـــائـــيـــة لـــدوري الـــســـلـــة األمـــريـــكي
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روجر فيـدرر للـعب على التـراب من جديد
ــوسـم وهــو خــبــر رائع لــلــتــنس هــذا ا
األمور مفـتوح لـلجمـيع ولكن بـعد نادال".
وواصل: "أرى بـأن الــتـنس افـتــقـد فـيـدرر
ــاضي ـالعب الــتــرابــيـة الــعــام ا عــلى ا
لـكـني أعـتـقـد أن اجلـمـيع تـفـهم قـرار عدم
مــشـاركــته عـلى الــتـراب وأتــفـهم رغــبـته
لـعبـته عـلى التـراب من جـديد هـذا الـعام
وبـكل تـأكـيد من أفـضل لـلـتـنس مـشـاركة
فـيـدرر دائمًـا". وتـابع: "قـدم فـيـدرر نـتائج
رائــعـة فـي الـبــطــوالت األخـيــرة في دبي
وإنـديــان ويـلـز ومـيـامي وتــوج بـلـقـبـ
مـنـهم ولـعب الـنـهـائيـات الـثالث في تـلك
الـبــطـوالت نـعم األمـر سـيـكــون مـخـتـلـفًـا
بالـنسـبة له عـلى التـراب لكن في إنـديان

ويـلـز كــانت الـكـرة
ترتد بارتفاع
مـــــشـــــابه

{ مــــــــدن - وكـــــــاالت: قــــــــال نـــــــوفـــــــاك
ـيًـا إنَّ ـصـنف األول عـا ديـوكـوفـيـتش ا
ه اإلســبـــاني رافــايـــيل نــادال هــو غـــر
ـــرشح األبــرز لــلــهــيـــمــنــة عــلى مــوسم ا
العب الـــتـــرابـــيـــة هـــذا الـــعـــام. وقـــال ا
ديـوكـوفـيـتـش قـبل انـطالق مـشـواره في
بــطــولــة مــونــتي كــارلــو لـألســاتــذة هـذا
األســبـوع بـحــسب مـا نــقل مـوقـع رابـطـة
محـتـرفي التـنس: "أعـتقـد أنَّ نادال دائـمًا
ـرشح األبرز للفـوز بأي بطولة ما يبقى ا
العب الـترابـيـة ولن يـتـغـير تـقـام علـى ا
هـذا األمـر فـإذا كـان جـاهـزًا بـدنـيًـا فـهو
الالعب رقم  1عــلى تــلك األرضــيــة بـدون
شك". وأضاف ديـوكوفـيتش: "بـعد نادال
تبقى األمور مفتوحة أمام اجلميع هناك
ألكسـندر زفـيريف الذي قـدم نتـائج جيدة
عـــلى الـــتــراب في الـــســنـــوات األخــيــرة
وكذلك احلال مع دومـينيك ثـيم وسيعود

أخبار النجوم
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{ مــدن  –وكــاالت: أوضح الــهــولــنـدي  إيــرك تــ هــاج مــدرب فـريق
أياكس أمسـتردام حالة العب الوسط  فـرانكي دي يوجن  بعد خروجه
مصاباً في مـباراة إكسيلسيور التي أقـيمت مساء اليوم السبت. وخرج
فـرانـكي دي يـوجن في الـدقـيـقـة  24من مـبـاراة أيـاكس وإكـسـيـلـسـيـور 

وكان يضع يـده على فخذه  مع احلديث عن تعرضه إلصابة في الركبة.
توقع غيـاب دي يوجن عن مباراة أياكـس ويوفنتوس التـي جتمعهما ومن ا
على أرضـية مـلعب ألـيانز سـتاديـوم في توريـنو يوم الـثالثاء الـقادم ضمن
ــبـاراة في إيــاب ربع نـهــائي دوري أبـطــال أوروبـا. وقــال تـ هــاج عـقب ا
كـنني قـول الـكثـيـر  لقـد كانت وقع الـرسـمي للـنـادي ال  تـصريح نـشـره ا
اإلصابة في أوتار الـركبة ولم نرغب باجملازفة به  عـلينا اإلنتظار اآلن ونرى

كيف تسير األمور في األيام القادمة.
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أن يكمل كوليـبالي ثنائيـته بتسديدة
مــنـــخــفــضـــة أخــرى في آخـــر عــشــر
دقـائق. وقــلص سـيــزار الـفــارق بـعـد
ــدرب ركــلـــة ركـــنـــيــة. وفـــاز فـــريق ا
دومينيـكو دي كارلـو مرة واحدة هذا
مــــبـــاراة ــــوسم وتــــعــــادل في  11 ا
وخــســر في  20مــنــاســبـــة لــيــتــذيل
الترتيب برصيد  11نقطة بعد خصم
ـوسم بـسبب ثالث نقـاط في بـدايـة ا

مسألة محاسبية.
‰uÐdHO  “u

اســـــتـــــعــــاد لـــــيـــــفـــــربـــــول صــــدارة
ــيـرلـيج بــالـفـوز عــلى ضـيـفه الـبـر
تشيلسي  0-2 اول امس األحد على
ملعب أنفـيلد في قـمة اجلولة الـ.34
وجــاء هــدفـــا لــيــفــربـــول عن طــريق
ساديو ماني  51  ومحمد صالح53
وبذلك رفع ليفـربول رصيده إلى 85
نـقطـة في الـصـدارة بـفـارق نـقـطـت
أمـام مـانـشـسـتــر سـيـتي الـذي لـعب
مـبـاراة أقل أمــا تـشـيـلـسـي فـتـجـمـد
ــركـز رصـيــده عـنـد  66نـقــطـة في ا
الـــــرابع. وجـــــاءت أول فـــــرصـــــة في
بـاراة بـالـدقـيـقة الـسـادسـة عـنـدما ا
رفع مـــــانـي كـــــرة إلى صـالح الــــذي
سـة واحدة لكن سددها بـيمنـاه من 
احلــارس كــيــبــا أريــزابــاالجــا أبــعــد
خـطـرهـا بـسـهــولـة. وطـالب جـمـهـور
ليفربول بركـلة جزاء في الدقيقة 15
ـنطـقة بحـجـة سقـوط صالح داخل ا
أثنـاء مـحـاولـته تخـطي دافـيـد لـويز
ــواصــلــة الــلـعب. لـكـن احلـكـم أمـر 
واسـتـمـر ضـغط لــيـفـربـول ووصـلت
الكـرة إلى كيـتا الـذي سدد من داخل
منـطـقة اجلـزاء كـرة ضعـيـفة سـيـطر
عليها كيبا بـسهولة في الدقيقة .20
وبـــعـــدهـــا بـــدقـــيـــقـــة حلق هـــازارد
ـاتيب بـتمـريـرة ويـلـيـان لـيتـالعب 
قـبل أن يـتــصـدى احلـارس ألــيـسـون
بـيـكـر حملـاولـته. وهـدأ إيـقـاع الـلـعب
قليال وانطلق ويليان بهجمة مرتدة
ـرمى لـكـنه آثــر الـتـسـديــد بـجـانب ا
بـــدال من الــــتـــمـــريــــر لـــهـــازارد. ورد
عـنـدمـا لـيــفـربــول في الـدقــيـقـة  ?39
وضع صالح الكـرة أمـام مـاني الذي
ــنـــطــقــة ســدد بـــيــمـــنــاه من داخـل ا
بــجـــانب الــقـــائم الــقـــريب. وأرغــمت
اإلصـابـة روديــجـر عــلى اخلـروج من
ــاركي ــلـعـب لــيـدخـل مـكــانـه الـد ا
أندرياس كريـستينسـن. وفي الدقيقة
 51وصــلت الــكــرة إلى هــنــدرســون
الذي رفعها نحو اخلالي من الرقابة
ماني فمـا كان من الدولي الـسنغالي
إال أن دكـــهـــا بـــرأسـه في الـــشـــبـــاك
ـا الــهـدف األول لـلـريـدز. وفي مـسـجـلً
الـــدقــــيـــقـــة  53 عـــزز صالح تــــقـــدم
ليفربـول بهدف رائع عنـدما استقبل
الـكـرة في الـنـاحـيـة الـيـمـنى قـبل أن

ـدرب البرتـغالي كارلـوس كيروش عـلى أنه تقدم بـشكوى رسـمية { مـدن - وكاالت: أكد ا
ضـد االحتـاد اإليـراني لـكـرة الـقـدم أمـام االحتـاد الـدولي لـكـرة الـقـدم الـفـيـفـا بـسـبب عـدم
نـتخب. ورحل كـيروش ـاليـة حـينـما كـان يتـولى قيـادة ا حـصوله عـلى كافـة مسـتحـقاته ا

نتخب الكولومبي عن تدريب منتخب إيران في الذي يتولى حـالياً تدريب ا
اضي لـكنه لم يـحصل حتـى اآلن على باقي مـستـحقاته كـانون الثـاني ا
بلغ  800ألف يـورو أي ما يعادل ( 906آالف دوالر) الـية الـتي تقـدر  ا
ا ذكـرته الوكالـة اإليرانـية. قال كـيروش في تـعليـقه على الـشكوى: وفقـاً 
أشعـر باألسـف البـالغ ألنه بـعد نـحو ثـمـانيـة أعوام مـن العـمل في إيران
اضـطررت إلى تـقد هـذه الشـكوى لـلـجنـة القـانونـية الـتـابعـة لفـيفـا. كان
ـنـتـخب اإليـراني لـلـتــأهل إلى كـأس الـعـالم في الـبـرازيل كـيـروش قـاد ا

رة األولى التي اضي وهي ا  2014ولنهـائيات روسـيا العـام ا
تأهلت فيها إيران لنسخت متتاليت لكأس العالم.

{ مدريـد - وكـاالت: أكـد فـيـنيـسـيـوس جـونـيور
العب ريـال مـدريـد أنه في بـعض األحيـان يـشـعر
الالعبون بالتوتر في احلديث مع زين الدين زيدان
لكي. وقال فينيسيوس خالل دير الفني للفريق ا ا

تـصـريـحـات نـقــلـتـهـا صـحـيـفــة "مـاركـا" اإلسـبـانـيـة:
"زيــدان? عـنــدمـا يــكـون شــخص مـثــله مـوجــودًا عـلى
مــقــاعـد الــبــدالء ويـقــول أي شيء فــإنك تــهـتـم.. ألـيس
كـذلك?". وأضـاف: "نـحن أحـيـانًا نـشـعـر بـالـتـوتـر قـلـيـلًا
ح نتـحدث إليه فهـو يفعل كل شيء من أجـلنا لذلك
نـحن نـقلق فـقط من لـعب كرة الـقـدم". وعن فرصه مع
ـنـح الـفرص زيـدان أوضـح: "أعرف أن زيـدان 

قبل للجـميع ونحن اآلن نسـتعد للـموسم ا
وأنا هـاد ألنني أعلم بأنني ح أتعافى
ســوف أحـــصل عــلى فـــرصــتي". وتــابع:
ـــدة ألف يــوم "نــحـن كــنـــا أبــطـــال أوروبــا 

وزمـالئي يعـرفون بـأنهـم األفضل وفي نـقطـة ما
ســيـخــســرون ونــحن نــؤمن بـأن ذلـك حـدث في

الوقـت الصـحـيح لـذلك بـإمـكانـنـا الـعـودة أقوى في
ـقبل". وحـول مـوقـفه من الـتـواجـد مع الـبرازيل في ـوسم ا ا
كـوبا أمـريكا أجـاب: "ح تعـود من اإلصابـة تشعـر باخلوف
قـليـلًـا لـكنـني أسـتعـد بـشـكل جيـد جـدًا وبإمـكـاني الـلعب في
ــــمـــكن ــــوسم احلـــالـي لـــذا من ا ــــبـــاريـــات األخــــيـــرة من ا ا
استدعائي لـلمنتخب". واختتم حديثه بقوله: "سأكون سعيدًا إذا
حـدث ذلك وإذا لـم يـحـدث ســوف أدعم مـنــتـخب بالدي لــلـفـوز

باللقب".
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{ مدن  –وكاالت:  تـأجلت احـتفاالت
يـوفـنـتـوس بـلـقب الـدوري بـعـد فـوز
ــلــعب نـابــولي  1-3عــلى كــيــيــفـو 
بـيـنـتـيـجــودي لـيـرسـله إلى الـدرجـة
ـدرب كارلو الثانـية. واحـتاج فريق ا
أنـشـيــلـوتي لـلــفـوز لـيـضــمن تـأجـيل
تـتـويج الــفـريق الـقــادم من تـوريـنـو
الذي سقط  1-2أمام مضيفه باللقب
الـثــامن عــلى الــتـوالـي قـبل 6
جـوالت من الـنـهـايـة وهو
رقم قــــــيــــــاسـي. وأحـــــرز
كاليـدو كولـيبـالي هدف
وفــيـــمــا بــيـــنــهـــمــا هــز
أركــــاديـــوش مــــيــــلــــيك
الشـبـاك ليـتـأكد هـبوط
كــيــيــفــو الــذي قــلص
الفارق عـبر بوسـتيان
سـيــزار في الـنــهـايـة
بـــعـــد مــــوسم ســـيئ
حـــــقق فــــــيه فـــــوزا
32 واحـــــــــــــدا فـي 
مـــــــــبـــــــــاراة. ورفع
نـابـولـي رصـيـده إلى
 67نقطة متأخرا بفارق
 17نقطة عن يوفنتوس.
وســيــتــوج يــوفــنــتـوس
بـــالـــلــقـب لـــو تـــفــادى
ـة أمـام ضـيفه الهـز
فيورنتينا األسبوع
ــــقــــبل. وأشــــرك ا
أنشيلوتي تشكيلة
قــــويـــــة إذ ســـــعى
لـــــــلـــــــعــــــــودة إلى
االنـــــتـــــصـــــارات بـــــعــــد
خـســارته أمــام أرســنـال
في ذهاب دور الـثمـانية
بالـدوري األوروبي يوم
اخلمـيس. وعاد ديـفيد
أوسبـيـنـا إلى حـراسة
ـرمى ألول مـرة مـنـذ ا
ــســـتــشــفى دخــوله ا
بــــعــــد إصــــابــــته في
الرأس خالل مواجهة
أودينـيـزي في الدوري
يـــــــــوم  17آذار. ودخل
ـــبــاراة بـــعــد نــابـــولي ا
نـتـائج مـخــيـبـة إذ خـسـر
-2صفر أمام آرسنال في
لـنــدن بــعــدمــا تــعـادل مع
جنوى وسقـط أمام إمبولي
في الـدوري. لـكن كـولـيبـالي
افـتــتح الـتــسـجــيل بـضــربـة
رأس من مــــــــدى قـــــــريـب في
الدقـيقة  .15وضاعف مـيـليك
من تــقـــدم الــفــريـق الــضــيف
بــتــســديــدة مــنــخــفــضــة من
خــارج مـــنــطــقـــة اجلــزاء في
منتـصف الشوط الـثاني قبل
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ديوكوفيتش: "بالـطبع اللعب على التراب
مــخــتـلف تــمــامًـا فــهي أرضــيـة تــتــطـلب
الكـثير عـلى الصـعيـد البـدني واخلططي
وحتـتاج لـلـتمـتع بـالصـبـر وبنـاء الـنقـطة
ا األرضـية هنا نظرًا لبـطء األرضية ور
في مونتي كارلو بطيـئة للغاية ولكن من
الرائع اللعب هنا حيث أعيش في مونتي
كــــارلـــو وكــــانـت قـــاعــــدتـي عـــلـى مـــدار
اضيـة فهذه واحدة من السنوات الـ 15ا
ـــفـــضـــلـــة لـــدي وأتــطـــلع الـــبــطـــوالت ا

لبدايتها".

جانب من منافسات دوري سلة احملترف
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مدرب فريق برشلونة يسعى أللقاب جديدة
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حارسه اخملضرم مانويل نوير التي
تعـرض لـها خالل مـواجـهة فـورتـونا
دوســـــلــــــدورف. وأصـــــدر الــــــنـــــادي
البـافـاري بـيـانًـا رسمـيًـا عـبـر مـوقعه
اإللــكــتــروني يــؤكــد خالله مــعــانــاة
ـاني من إصـابـة احلـارس الـدولي األ
في أوتار ربلة الساق. وأعلن البايرن
في بـيـانه غـيـاب نـويـر لـفـتـرة تـمـتد
ــا مــا يـعــني غــيـابه عن إلى  14يـومً
قبلت في ن ا مواجهتي فيردر بر
الدوري والـكـأس عـلى التـرتـيب. كـما
ـــا عن مــعــانــاة كــشف الـــبــيــان أيــضً
ـاني مـاتـس هـومـيـلـز من ـدافع األ ا
مشـكـلـة في الـفـخذ تـعـرض لـهـا قبل
ـــبــاراة. ومن حلــظـــات من نــهـــايــة ا
قـرر أن يحـصل هومـيلـز على فـترة ا
قصيرة من الـراحة تقضي بـابتعاده
شاركة في الـتدريبات لـلتعافي عن ا
«ÎbOFÐ »d?N¹ ‰U¹—U?O كليًا من اإلصابة. 
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عـاد فــيــاريـال بـ 3نـقــاط ثـمــيــنـة من
معقل مضيفه جيـرونا بالفوز بهدف
نـظــيف في الـلــقـاء الـذي جــمـعــهـمـا
األحـد عــلى مــلــعب (مــونـتــيــلــيـفي)
ضــــــمـن اجلـــــــولــــــة الـ 32من دوري

يـنطـلق بـهـا ويـسـددهـا بـيـسراه من
خـارج مــنـطــقــة اجلـزاء في الــزاويـة
ــرمى تــشـيــلـسي. الـعــلــيـا الــيـمــنى 
وبـــعـــدهـــا أجــــرى مـــدرب الـــبـــلـــوز
مــاوريــســيـــو ســاري تــبــديــله األول
بــإشـــراك األرجــنـــتــيـــني جـــونــزالــو
هيـجـواين مـكـان هـودسون-أودوي.
وأهـدر تــشــيــلـسـي فـرصــة تــقــلـيص
النـتيـجـة بالـدقيـقة  59 عنـدما تـلقى
هــازارد تـمــريــرة طــويــلــة من لــويـز
ليتخـلص من كيتا قـبل أن يسدد كرة
ارتطمت بـالقائـم. وبعدهـا بدقيـقت

أبــعــد احلــارس ألــيــســون مــحــاولــة
جديدة لـلنجم الـبلجيـكي. وهو ما رد
عندما عليه ليـفربول في الـدقيقة 65 
صــوب صالح مـن وضع صـــعب بــ
مدافعـ نحـو الزاوية الـقريـبة لكن
ــوقف. وأجـرى مـدرب كـيـبــا تـدارك ا
ليفربول يورجن كلوب تبديله األول
بإخـراج كـيتـا وإشـراك فيـنـالدوم ثم
جـــرب ألــــكـــســــنـــدر-أرنـــولــــد حـــظه
بتسـديدة بـعيدة سـيطـر عليـها كـيبا
بــسـهــولــة في الــدقــيــقـة  .73وخـرج
لـعب مصابا ليدخل هندرسون من ا
مكانه جـيمس ميـلنر. ومـرت الدقائق

الدرجـة األولى اإلسبـاني لـكرة الـقدم
"الـلــيـجــا". يـدين فــريق "الـغــواصـات
الـصــفــراء" بـالــفـضـل في هـذا الــفـوز
هاجـمه النـيجيـري الشـاب صامويل
تــشـوكــويــز صــاحب هــدف الــنــقـاط
الـــثـالث في الــــدقـــيــــقـــة  .7وضـــرب
فـيــاريـال بــهـذه الــنــتـيــجـة أكــثـر من
عـصـفـور بـحـجـر حـيث أنه اسـتـعـاد
نغمة الفوز في الليجا بعد خسارت
وتـعـادل. كـمـا أنه ابـتـعـد عن مـنـاطق
اخلــطـــر بــعــد أن رفـع رصــيــده لـ33
نــقــطــة يــقــفــز بــهــا لــلــمــركــز الـ.15
وسيمنح هذا االنتصار دفعة معنوية
لـلــفــريق في مــهـمــته الــصــعـبــة يـوم
ـقـبل عـنـدمـا يـحل ضـيـفا اخلـميس ا
على مـواطـنه فـالنـسـيـا في إياب ربع
نــهـــائي الــدوري األوروبـي بــعــد أن
خسر أمام جمـاهيره في الذهاب (-1
اضي حيث يتوجب  (3األسبوع ا
علـيه الفـوز بفارق  3أهداف أو أكـثر
القــتـنــاص بــطــاقـة الــتــأهل لــلــمـربع
ـــقــابل ذاق الـــفــريق الــذهـــبي. في ا
الـكــتـالـونـي خـسـارتـه الـرابـعــة عـلى
التـوالي في اللـيجـا ليـتجـمد رصـيده
ركز الرابع عشر. عند  34نقطة في ا

الـتـالــيـة وسط اســتـسالم واضح من
تشيلسي فأنقذ كـيبا محاولة جديدة
من مــاني قـبـل أن يـخــرج صالح من
ـــلـــعـب وسط تـــصـــفــــيق حـــاد من ا
اجلمهـور ليدخل مـكانه السـويسري
شيـردان شاكـيري قـبل نـهايـة اللـقاء
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فـــاز أوغـــســــبـــورج عـــلى مــــضـــيـــفه
ضمن آيـنـتـراخت فـرانـكـفـورت  3-1 
ــاني. اجلــولــة الـ 29من الــدوري األ
وعــلى مــلــعـب (كــومــرزبــنك أريــنــا)
افـتـتح أصــحـاب األرض الـتــسـجـيل
ـــهـــاجم الــــبـــرتـــغـــالي عن طـــريـق ا
جونـسـالـو بـاسيـنـسـيا ق 14 وجنح
مهاجم الـضيـوف ماركو ريـختر في
إحراز هـدفـ لـفـريقه (ق 31ق45+4
وأضاف زمـيـله النـمـسـاوي ميـكـائيل
جـريــجـوريــتش الــهـدف الــثـالث في
الــدقـــيــقــة  84 وبــهـــذا الـــفــوز رفع
أوجـسبـورج رصـيـده إلى  28نـقـطة
ركـز الرابع عـشر بـينـما جتـمد في ا
ـركز آينـتراخت عـند  52نقـطة في ا
الرابع.  من جـانب اخـر أوضح نادي
اني طـبيعة إصابة بايرن ميونخ األ

u“∫ حقق نابولي فوزاً مهماً في الدوري اإليطال

لــلـمالعب الــتـرابـيــة وتـعـامـل فـيـدرر مع
الـكرات الـتي تـرتد بـارتـفاع عـال بـصورة
جيـدة طـوال مسـيرته ودائـمًـا ما تـنتـظر
الـكـثيـر من فـيـدرر في أي بـطـولـة يـشارك
بهـا". واسـتكـمل نـوفاك: "بـالـطبع شـعرت
بـاإلحـبـاط من الـنـتـائج الـتي قـدمـتهـا في
ميامي وإنديـان ويلز خاصـة أنني لعبت
ـكــنـني الــذهـاب بــصـورة جــيـدة وكــان 
بــعــيـــدًا ولــكـن عــلى الـــنــظـــر إلى األمــر
اإليــــجــــابي وانــــني لــــعــــبـت في أعــــلى
اضية ستويـات خالل الشهور الـ 12ا ا
وبعيدًا عن ميـامي وإنديان ويلز وصلت
لـنـصـف الـنـهـائي فـي كل الـبـطـوالت
الــتـي شــتــركت بــهــا تــقــريــبًــا
نـحنـي ذلك ثقـة كبـيرة و
ـــوسم". وأردف هــذا ا
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