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حـقـق لـيـبـرون جــيـمس ثالثــة أرقـام مـزدوجـة
لـيـتـجـاوز لـوس أجنـلـيس لـيـكـرز غـيـاب العب
فـريق كل النـجـوم أنطـوني ديـفيـز ويـهزم نـيو
أورلـيــانـز بــلـيــكـانـز 114-122 في دوري كـرة
الـســلـة األمــريـكي لــلــمـحــتـرفــ الـلــيـلــة قـبل
ـاضـيـة. وغـاب ديــفـيـز الـذي حـقق مـتـوسط ا
يـبــلغ 36 نــقـطــة خالل
فـوز لـيـكـرز في
أول ثـــــــــــالث
مــواجــهــات
ضـد فــريـقه
الــــــســــــابق
هــــــــــــــــــــــذا
ــــــــــوسـم ا
بسـبب آالم
في الــركــبــة
بعد اخلسارة

105-88

وفي تناولها لـلشوط الثاني لفتت
الــصــحــيـــفــة لــتــألـق بــرايــثــوايت
ـاركـي لـبــرشـلــونـة ُــهـاجم الــد ا
وذكرت أنه بدأ كما ينبغي مسيرته
مع الـكالسـيكـو وأشـارت للـفـرصة

التي أنقذها منه كورتوا. 
وذكرت الصحيفة في آخر تقريرها
ُـبـاراة أن الــريـال الــذي فـشل عـن ا
فـي حـصـد الـنـقـاط كـامـلـة في آخـر
مـــبـــارتـــ في الـــدوري وتـــعـــثـــر
ـة أمـام مـانـشـسـتـر سـيتي بالـهـز
في دوري أبطال أوروبـا سيُساهم
هــذا الــفــوز بــهـدفي فــيــنــيــسـوس
ومــاريـــانــو ديــاز فـي دعم احلــالــة
ـعـنـويـة لـلــمـيـرجني الـذي يـعـود ا
لصـدارة جدول ترتـيب الليـجا. أما
سـبـورت الـكـتـالونـيـة فـقـد أشارت
إلى إضــــاعــــة فــــرصــــة االنــــفــــراد
بــصــدارة جـــدول تــرتــيب الــدوري
اإلسـبـاني بـفـارق خـمس نـقـاط عن
ريال مدريد ولفتت في الوقت ذاته
إلى أن ريــال مــدريـد الــذي يــتــقـدم
بـفارق نـقطة وحـيدة عـن برشـلونة
ال يــزال بـانــتـظــارهـمـا 12 مُـبـاراة

حتى نهاية الدوري. 
وأشــارت الــصــحــيــفــة إلى تــفــوق
بــرشـلـونــة خالل الـشـوط األول من
ُــــــبـــــاراة وأكـــــــــــــدت عــــــلى أن ا
بــرشــلــونــة كــان الــطــرف األفــضل
وأضـــاع العــبـــوه فــرصـــاً عــديــدة
وقـــــــالت إن الالعـبـ يـأمـلـون أال
يـنــــــــــدمـوا عـلى تـلك الـفـرص في

وسم.  نهاية ا
صـحيـفة ذا صن الـبريـطانيـة قالت
إن الــــفـــوز الـــذي حتـــقـق بـــهـــدفي
فـيـنـيسـيـوس و مـاريانـو ديـاز كان
هو الـنتـيجـة التي احـتاجـها رجال
ُـدرب زين الديـن زيدان لـلـرد على ا
ـة أمام مانشسـتر سيتي في الهز

دوري أبطال أوروبا. 
ووصـــفت الــــصـــحـــيـــفـــة الـــشـــاب
الـبـرازيــلي فـيـنــيـسـيـوس بـ”بـطل
الكـالسيـكو مُشـيـرةً إلى استـفادته
من غيـاب البلـجيـكي الدولي إيدين
هـــــــازارد لإلصـــــــابــــــة وأشــــــارت
الخـــتــراقـــاته جلـــبـــهــة بـــيـــكــيه و
نـيـلـسـون سـيـمـيـدو ولكـن قراراته
في اللمسة األخيرة أضاعت فرصاً
وصفـتها الـصحـيفة بـ”الذهـبية.”
ُـبـاراة أولت وفي تـعـلـيـقـهـا عـلى ا
صــحــيـفــة لــو مــونــد الــفــرنــســيـة
واطنيها أنطوان اهتماماً كبيـراً 
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أعلن نـادي يوفـنتـوس اإليطـالي تـعلـيق جمـيع األنشـطـة اخلاصـة بفـريق الشـباب حتت 23 عامـا وإيقـاف جمـيع تـدريبـاته بشـكل مـؤقت ووضع جمـيع العبي
الفـريق قيـد احلجـر الصـحي. وقال يـوفنـتوس في بـيان نـشره عـبر حـسابه في مـوقع "تـويتـر" إن هذا الـقرار جـاء بعـد اكتـشاف عـدة حاالت إصـابة بـفيروس
كورونـا بـ العبي فـريق بـيانـيـزي الذي واجه نـادي يـوفنـتـوس للـشـباب مـؤخـرا. وأوضح النـادي أنه " إيـقاف جـمـيع احلصـص التـدريـبيـة اخلاصـة بـفريق
نـافس في دوري الدرجـة الثـالثـة اإليطالي الشـباب و وضع الالعـب في احلـجر الـصحي بـعد ظـهور نتـائج إيجـابيـة إلصابـة العـديد من العـبي بيـانيـزي ا

بفيروس كورونا". 
ـباراة دون ظهور أي أعـراض على العبي ـاضي ومضى أسبـوع على تلك ا وأضاف البـيان أن فريق شـباب "البـيانكونـيري" واجه بيـانيزي في 23 شباط ا
"السـيدة الـعجـوز" لكـنهم يـخضـعـون لإلشراف الـصحي. وكـان االحتاد اإليـطالي لـكرة الـقدم قـرر بشـكل رسـمي تأجـيل خمس مـباريـات كانت مـقررة دون

قبل بسبب تفشي فيروس كورونا. جماهير نهاية هذا األسبوع في الدوري احمللي بينها قمة يوفنتوس وإنتر ميالن إلى 13 ايار ا
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روما - وكاالت
أصدرت احلكومة اإليطالية مرسومًا جديدًا
اول امس األحــد يـــأمــر بـــتــعـــلــيق جـــمــيع
ــصـابـة ــنـاطق ا األحــداث الـريـاضــيـة في ا
بـفيـروس كـورونـا حـتى يوم 8 آذار. ونص
بــيــان احلــكــومــة اإليـطــالــيــة الــذي أصـدره
جـــوزيـــبي كـــونـــتي رئـــيس الـــوزراء عــلى
ـســابـقـات الــتـالي: "تــعـلـيق الــفـعـالــيـات وا
الرياضيـة من جميع األنواع والـتخصصات

حتى  8 اذار 2020 في األماكن الـعـامة أو
اخلـاصـة مــا لم يـتم عـقــدهـا خـلف األبـواب
ـغلـقـة". كمـا قـررت احلـكومـة حـظر الـسـفر ا
صابة ناطق ا للجماهير الـتي تعيش في ا
بالفيروس مثل لومبـارديا وإميليا ورومانا
وفــيـنــيـتــو ومـنــعــهم من حـضــور األحـداث
ــســابــقــات الــريــاضـــيــة الــتي تــقــام في وا
ـتــبـقــيـة. وذكــر مـوقع "تــوتـو ــقـاطــعــات ا ا
مـيــركـاتـو" اإليــطـالي أن مـبــاريـات اجلـولـة

ـقـبـلـة من الـكـالـتـشـيـو إمـا أن تُلـعب وراء ا
ــغــلــقـة أو لن يــتم لــعــبــهــا عـلى األبــواب ا
قرر أن يـشمل ذلك مـباريات اإلطالق. ومن ا
مـهــمــة مــثل إنــتــر وســاسـولــو بــولــونــيـا

ويوفنتوس فيرونا ونابولي.
واكتـسح أتاالنتـا مضـيفه لـيتشي بـسبـاعية
مــقــابـل هــدفــ اول امس األحــد في إطــار
اجلــــولـــة الـ26 من دوري الــــدرجــــة األولى
اإليطـالي "الـسيـري آ". وعـلى ملـعب (فـيا دل

مـــاري) تــقـــدم الــضـــيــوف أوال عن
طــــريـق هــــدف عـــكــــسـي أحـــرزه
جوليو دونـاتي مدافع ليتشي

في مرماه (ق17). 
وواصل أتــاالنـتـا الــتـســجـيل
ــهـــاجم عن طـــريق كل مـن ا
الــكــولـومــبي دوفــان زابــاتـا
ثـالثـــــــــيــــــــة (ق 22وق54 
وق62)  والــــســــلــــوفـــيــــني
يــوســـيب إيـــلـــيـــتـــشــيـــتش
(ق47) والــــكــــولـــومــــبي
لـويس مـورييل (ق?(87
واألوكـــــــــــــرانـي روسـالن
مــــــالــــــيــــــنــــــوفــــــســــــكي
(ق1+90). وأحــــــــــــــــــرز
هدفي أصـحاب الـضيـافة
كـل مـن ريـــــــــــــكــــــــــــاردو

سـابــونـارا (ق29) وجـولــيـو
دوناتي (ق39). 

وكان هذا الفـوز هو الثالث توالـيا ألتاالنتا
بـعــد انـتـصـاره في اجلـولــتـ األخـيـرتـ
عـلى كل من فــيـورنـتـيـنـا ورومـا. وبـهـذه
الـنتـيـجـة رفع أتاالنـتـا رصـيده إلى 48
ـركـز الـرابع بـيـنـمـا جتـمـد نـقـطـة في ا
ــركــز لــيــتــشي عــنــد 25 نــقـــطــة في ا

الـ16.
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تــــــفـــــاعــــــلت
كــــــــبــــــــرى
الصحف
ـيـة الـعـا
مع الفوز
ُستحق ا
الـــــــــــــــذي
حـــــــقـــــــقه
ريــــــــــــــــــال
مـــــــدريـــــــد
عــــــــــــــــــــلـى
حـــــــــســـــــــاب
ه الـتـقــلـيـدي غــر
بـــرشـــلـــونـــة في إطـــار
كالسيكـو الدوري اإلسباني
الـــذي اســــتـــضــــافه مــــلـــعب
سانتياكو برنابيو مساء اول

امس األحد. 
ُـقنع ـيـرجني فوزه ا وحقق ا
على البـلوجرانـا بهدف دون
رد سـجـلـهمـا فـيـنيـسـيوس و
مـاريـانـو ديـاز في الـدقـيـقـتـ
71 و 92  ليكسر الفريق
سلـسلـة سلبـية من عـدم الفوز
عـلى برشـلونـة خالل مُبـاريات
الـــكالســـيــكـــو في الــســـنــوات
ـاضـيـة ويـعـود الى الـقـلـيـلـة ا
صـــدارة الــــدوري االســــبـــاني
وأبــــرزت صـــحــــيــــفـــة مــــاركـــا
ـدريــديـة فـي تـقــريـرهــا الـذي ا
تنـاول اللقـاء عودة ريـال مدريد
لـلـسيـطـرة على تـرتـيب الدوري
اإلســـبــاني بـــعــد الــفـــوز عــلى

برشلونة. 
وقالت في حتـليـلهـا ألحداث
اللقاء إن الضيوف الكتالن
جنحـوا في الـسيـطرة في
ُـبـاراة ولـفـتت بـدايـة ا
لـلفـرصة الـتي أضاعـها
جــريـزمـان عــنـدمـا فـشل
في ترجـمة الفـرصة التي
صنـعها له جـوردي ألبا
وأشـــادت الـــصــحـــيـــفــة
بــدور احلـــارس تــيـــبــو
كـــورتـــوا في احلـــفـــاظ
على الـنتيـجة متـعادلة
بـــعـــد الـــشـــوط األول.
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رد سـيرجـيـو راموس قـائد ريـال مدريـد على تـصريـحات جـيـرارد بيـكيه مـدافع برشـلونـة عقب
ه حـسم الـريـال لـلـكالسـيـكـو. وحـقق ريـال مـدريـد انـتـصـارًا ثـمـيـنًـا بـهـدفـ دون رد عـلى غـر
الـتقلـيدي برشـلونة ضـمن منافـسات اجلولة الـ   26 من عـمر اللـيجـا. وقال بيـكيه عقب الـلقاء
إنه رأى أسوأ نسخة لـريال مدريد في الكالسيـكو على ملعب البـرنابيو في الشوط األول. ورد
راموس في تـصريـحات أبـرزتها صـحيـفة مـوندو ديـبورتـيفـو "رأي اجلمـيع يحـترم لكـني أفضل
الـفـوز بــكل مـبـاريـات الـكـالسـيـكـو إذا كـان ذلك يــعـني الـلـعب بـشــكل سـيئ في الـشـوط األول".
هم كـان استـعادة الـصدارة وبـالـفعل جنـحنـا في حتقـيق هدفـنا لـو خسـرنا وأضاف "الـشيء ا
اللـقاء لـكنـا ابتـعـدنا عن بـرشلـونة بـفارق  5 نقـاط سـنقـاتل حـتى النـهـاية". وشـدد راموس
"عـودة كـريـسـتـيـانـو رونـالدو لـرؤيـة انـتـصـار زمالئه الـسـابـقـ بـالـكالسـيـكـو أمـر مبـهج
لـلـغـايـة". وأ "فـيـنـيسـيـوس? لـقـد كـان في عـجـلـة من أمـره ومـضـغوط إنـه العب شاب
وموهوب يجب عليـنا أن نعطيه الوقت الكافي ألن لـديه اجلرأة والشخصية ويساعد

كثيرًا في الدفاع".

لريـال مـدريد حـيث سجل له 451
هدفا في 438 مباراة خاضها ب

العام 2009 و2018.
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ويعد زيـدان من أكبر الـرابح من
الــكالســيــكــو كــمـا جنـح الـضــغط
الــعـالي الــذي انــتــهـجـه زيـدان في
حتجيم البلوجرانا وخنق مفاتيح
لــعــبه بــشــكـل كــبــيــر. واســتــطــاع
فيـنيـسيوس الـرد على االنـتقادات
كـنة بـعدمـا كان بـأفضل طـريقـة 
احلـل الــــســـــحــــري لـــــفك شـــــفــــرة
الــكالسـيــكــو بـتــسـجــيـله الــهـدف
األول. وأحـــــرز الـــــبـــــرازيـــــلي أول
أهــدافه ضـد بـرشـلـونـة بل وكـسـر
رقـم مــيــسي الـــتــاريــخـي بــعــدمــا
أصـبـح أصـغـر العب يـسـجل هـدفًـا
في مــبــاريــات الــكالســيـكــو خالل

القرن الـ21. 
وقــــدم مـــيـــسـي واحـــدة من أســـوأ
وسم حيث اختفى مبارياته هذا ا
ــعــتــادة. ولم وغــابـت بــصــمــاتـه ا
يـظـهر جنم بـرشـلونـة كـثيـرًا طوال
الـ 90دقـــيــــقـــة وســـنـــحت أمـــامه
فــرصـــتـــان فـــأهــدر واحـــدة بـــعــد
تـصـدي كـورتـوا الـرائع والـثـانـيـة
فشل في الـتعامل مـعها فـقد تفوق
عليه مـارسيلـو في السرعة وجنح
فـي إبـعـاد الـكــرة من أمـامه. وبـعـد

جـــريــزمــان فـي بــرشــلـــونــة وزين
الــديـن زيـدان ورافــايــيل فــاران في

ريال مدريد.
وذكرت أن بـرشلـونة الـذي استـفاد
من عــــودة جـــيــــرارد بــــيـــكــــيه من
اإلصابـة وجد صعـوبة في الـتحكم
ُبـاراة وأشارت إلى أن في نسـق ا
الـفريق كـان دائـماً يُـحـاول اللـحاق
بـالـكرة ولـفـتت إلضـاعة جـريـزمان
لــفــرصــتــ لــلــتــســجــيل كــان من
بـيــنـهــمـا فـرصــة تـصـدى له فــيـهـا
مـــواطـــنه فــــاران مع ســـيـــرجـــيـــو

راموس.
ـا تـراه غـيـاباً ولـفـتت الـصـحـيـفـة 
ُـبــاراة وأنه لم يُـقـدم ــيـسي عن ا
ـتــوقع مــنه وأشـارت ـســتــوى ا ا
ـة هي األولى لكـيكي إلى أن الهـز
ســيـتــيــ ضـد ريــال مــدريـد خالل

مسيرته مع برشلونة. 
ُدرب وقالت الـصحيـفة إن تـبديل ا
كــيــكـي ســيــتـيــ ودفــعـه بــإيــفـان
راكـيتـيـتش و أنسـو فـاتي في آخر
عـشــر دقـائـق كـان مُــتـاخــراً بـعض
الــشيء وذكــرت أن مـاريــانـو ديـاز
جنـح في تـأمـ الـفــوز بـهـدفٍ ثـانٍ
ُباراة. في اللـحظـات األخيـرة من ا
وقــالت الـصـحــيـفـة إن زيـدان جنح
ُباراة ولفتت فيما سعى إليه في ا
إلى أنـه وضـع ثـــــــــقــــــــتـه فـي جنم
ــــاني تــــونـي كـــروس الــــوسط األ
الـذي قـدم مُـباراة كـبـيـرة وأشارت
إلى جنــاح زيــزو في إعــادة األمـور
ــة من إلى نــصــابــهــا بــعــد الــهـز
مانـشسـتر سـيتي فـي دوري أبطال

أوروبا. 
انية بأداء وأشادت مجلة كـيكر األ
مـواطــنـهــا تـوني كــروس مع ريـال
مـدريد وقـالت إنه قـدم أداءً مُـقنـعاً
بـعـد أن عاد زيـدان لالسـتـعـانة به
وذكــرت أن مــواطـنــهــا اآلخــر تــيـر
شتـيجن أظـهر مـستـواه الرائع في

التصدي لكرة إيسكو القوية. 
وعن مــــيــــسي قــــالت اجملــــلــــة في
حتـلــيـلــهـا لـلــمُـبـاراة الــذي تـنـاول
أحـــداثـــهـــا إنه لم يـــكـن في حـــالــة
االتـــزان الالزمـــة لـــتـــرجـــمـــة كـــرة
الـــشــــوط األول إلى هــــدف وجنح

كورتوا في التصدي لكرته.
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تــابع مــهــاجـم نــادي يــوفــنــتـوس
الـدولـي الـبـرتــغـالي كــريـسـتــيـانـو
رونــــالـــدو من مـــدرجــــات مـــلـــعب
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البطوالت االيطالية
تواجه ازمة انتشار
فايروس كورونا

ليبرون جيمس
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"ســانــتــيــاغــو بـرنــابــيــو" مــبـاراة
الكالسيكو. 

وشــوهـد رونـالـدو أثـنـاء مـجـريـات
ــنـطــقـة مــبـاراة الــكالســيـكــو في ا
اخملصـصة لـكبار الـشخـصيات في
"ســـانــتـــيـــاغــو بـــرنـــابــيـــو" وهــو
ــــوقــــــعـــة الـــريـــال يــــســـتـــمـــتع 

والبارسا. 
وذكـرت تـقاريـر إعالمـيـة إسبـانـية
أن رونـــالـــدو اســــتـــفــــاد من قـــرار
تــــأجـــيـل مـــبــــاراة قـــمــــة الـــدوري
اإليطالي ب فريقه يوفنتوس ضد
إنـتر مـيالن بسـبب تـفشي فـيروس
كـورونــا لـيــســافـر إلى مــدريـد من
أجـل دعم ومـســانـدة العـبـي فـريـقه
الــسـابق ريــال مــدريــد في مــبـاراة

الكالسيكو. 
ــرة األولى الـتي يـظـــــــهـر وهـذه ا
فـيـهـا الـنجم الـبـرتـغـالي في مـلعب
"سـانـتـــــــيـاغـو بـرنـابـيـو" مــــــنـذ
رحيـله عن ريال مـدريـد صـيف عام

 .2018
ويــعـود آخـر كالسـيـكـو شـارك فـيه
رونالـدو كالعب لفريق ريـال مدريد
في "ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو" إلى
الـ23 مـن كـــــــانـــــــون االول 2017
ــــبــــاراة بــــفـــوز وانــــتــــهت تــــلك ا

برشلونة بثالثية نظيفة. 
ويـعـد رونـالدو الـهـداف الـتـاريخي

 ليونيل ميسي

ـفيس جريـزليـز في مبـاراة شهدت أقل أمام 
حـصــيـلـة نـقـاط يـحـقــقـهـا لـوس أجنـلـيس في
ـوسم احلــالي. وأنـهى جـيــمس الـذي أحـرز ا
40 نقطة خالل الفوز 109-118 على بليكانز
ـبـاراة مـسجال 34 نـقـطة ـاضي ا االسـبوع ا
بــــاإلضــــافــــة إلى  13تــــمــــريــــرة حــــاســــمــــة
واالسـتــحــواذ عـلى  12كـرة مــرتـدة. وأضـاف
كـايل كــوزمـا 20 نـقــطـة وســجل كـنـتــافـيـوس
كولـدويل-بوب 13 نقـطـة بـينـمـا أحرز كل من
داني جرين وأفري برادلي وماركييف موريس
عشـر نـقاط. وتـصـدر زيون ولـيـامسـون العبي
بليـكانز وسجل 35 نقطـة. وأحرز وليـامسون
اآلن 20 نــقـطــة أو أكــثـر في 11 مـبــاراة عـلى
الـــتــوالي. وأضـــاف لــونـــزو بــول 19 نــقـــطــة
وبـرانـدون إجنرام 15 نـقطـة وديـريك فـيـفورز
12 نـقطـة واسـتـحـوذ على 14 كـرة مرتـدة مع
بـلــيـكـانـز. وسـجـل جـرو هـولـيـداي  11نـقـطـة

ونيكولو ميلي عشر نقاط.
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أحـرز كـواي لـيـونـارد 30 نـقـطـة لـيـفـوز لـوس
أجنـلـوس كـلـيـبـرز 130-136 عـلى فـيالدلـفـيـا
سيفـنتي سـيكسـرز في دوري السلـة األمريكي
اضية. وسجل كل من للمحترف اللـيلة قبل ا
بول جورج ومونـتريزل هاريل ولـو وليامز
24 نــقـطــة لـصـالـح كـلــيـبـرز الــذي حـقق
انتصاره الرابع على التوالي. كما مرر
ولـيـامز 8 كـرات حـاسـمـة واسـتـحـوذ
هاريـل على 9 كـرات مـرتـدة وأضاف

ريجي جاكسون 13 نقطة. 
وتصدر شيك ميلـتون العبي سيكسرز
وسجل 39 نقطة بعدما جنح في سبع
من تـسع مـحــاوالت لـتـسـجـيل رمـيـات

ثالثية. 
وأضــــاف تـــوبــــيـــاس هــــاريس العب
كـلـيــبـرز الـسـابق 25 نـقـطـة لـصـالح
ســيــكــســـرز بــيــنــمـــا ســجل ألــيك
بيركس 15 نقطـة وآل هورفورد
12 نـقــطـة واسـتــحـوذ عـلى 8

كرات مرتدة.

ـدرب اإلسباني فيهـا جميـعهمـا كما أن ا
فاز بـ8 بطوالت ولم يخسر أي نهائي في
بـلي كالعب ومـدرب. وفاز جـوارديوال و
بـلي بلـقبي دوري أبـطال على مـلعـب و
أوروبــا مع بــرشـلــونــة وكـأس الــرابــطـة

 ôU Ë ≠ ÊbM
تُوّج مانـشسـتر سيـتي بلقب كـأس رابطة
األنديـة اإلجنلـيـزية احملـترفـة بعـد تغـلبه
مسـاء اول امس األحد عـلى أستـون فيال
بـاراة النـهائـية التي بهـدف لهـدف في ا
ـــبـــلي. وأحــرز أقـــيـــمت عـــلى مــلـــعب و
ـســابـقـة مــانـشـســتـر ســيـتي لـقـب هـذه ا
لــلـمـوسـم الـثـالـث عـلى الــتـوالي ولــلـمـرة
السابـعة في تاريخه بـينمـا فشل أستون
فيال في التـتويج باللـقب للمـرة السادسة
مــســـيــرته واألولى مـــنــذ مــوسم /1995
1996. وبحسب شبكة “أوبتا ”لألرقام
واإلحصائيات فإن مانشستر سيتي بات
ثــاني فــريق في تــاريخ إجنــلــتــرا يــحـقق
كأس الرابطة في 3 مواسم متتـالية بعد
لـيفـربـول الـذي حـققه 4 مـرات متـتـالـية
بـدايــة من مـوسم 1981/1980 وحـتى
مــــــوسم 1984/1983. وفـي ســــــيـــــاق
ـذكـورة إن بـيب مـتـصل قـالت الـشـبـكـة ا
جــوارديـــوال خــاض 6 نـــهــائـــيــات مـــنــذ
انـضـمــامه إلى مـانـشـســتـر سـيـتي وفـاز
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شوط أول جنح فيه برشلونة على
الـســيـطـرة عــلى الـكـرة وصــنـاعـة
بــعض الـفــرص اخلـطــيـرة تـراجع
أداء الـفــريق بـشـكل غـيـر مـبـرر مع
بــدايـــة الـــشـــوط الـــثـــاني. وفـــشل
سـيـتـ في الـتـعـامل مـع مـجـريات
الـ45 دقيقـة الثانـية بينـما ظهرت
الـرغبـة في الـفوز بـشـكل أكبـر لدى
زيــدان وسط غـــيــاب احلـــلــول من

مدرب البارسا.
W½uKýdÐ ŸU œ

رغم األداء اجلــــيـــد نــــســـبــــيـــا من
جـيرارد بـيكـيه إال أنه فـتح اجملال
أمام فينيسـيوس للتوغل وتسديد
الكـرة بكل أريـحيـة مسـجال الهدف
األول. وبـجــانـبه واصل صـامـويل
أومتيـتي أخطاءه الـكارثيـة بعدما
تــسـبب في الـهـدف الــثـاني الـقـاتل
لـــلــريـــال ال ســـيـــمـــا أنه تـــعــرض
لـلـمـراوغـة بسـهـولـة كـبـــــــيـرة من

دياز. 
مع غـيـاب لـوكـا يــوفـيـتش مـهـاجم
باراة بعد قرار زيدان الريال عن ا
باستبعاده من القائمة إال أنه يعد
أحــــــــد أبـــــــرز اخلــــــــاســــــــريـن في
الكالسيكو فقد جنح ماريانو دياز
في تـسـجـيل الــهـدف الـثـاني بـعـد
50 ثــــانـــيــــة فــــقــــــط من دخــــوله

لعب. ا

اإلجنـلــيــزيـة 3 مـرات والــدرع اخلـيــريـة
مــرتــ وكــأس االحتـاد اإلجنــلــيــزي مـرة
وحيدة.ويعتقـد دين سميث مدرب أستون
يـرليج تـعثـر في البـر فيال أن فـريقـه ا
سيخرج من منطقة الهبوط إذا ما استمر

في اللـعب بنـفس الطريـقة الـتي ظهـر بها
في نـــهـــائـي كـــأس رابـــطـــة احملـــتـــرفـــ
اإلجنــلــيــزيــة. ويــقــبع فــريق ســمــيث في
ـــركـــز قــبل األخـــيـــر بــ فـــرق الــدوري ا
ـمـتـاز وخـاض نـهـائي كأس اإلجنـلـيزي ا
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دخل األرجـنتـيني لـيـونيل مـيسي تـاريخ الـكالسيـكـو بعـد مشـاركته
ـبـاراة التي خـسـرها فـريـقه بـرشلـونـة أمام اول أمس األحـد في ا
مــضــيــفه ريـــال مــدريــد حلــســاب األســبــوع الـ 26من الــدوري
وقع "Gracenote Live فإن اإلسبانـي لكرة الـقدم. ووفـقا 
في الكـالسيكـو أصبح ميـسي الذي خـاض مباراته رقم 43 
أكـثر الالعـبـ في تاريخ بـرشـلونـة خوضـا لـلمـباريـات أمام
ريال مدريد متـفوقا على الـنجم السابق للـبارسا اإلسباني
تشـافي هيرنانديز صاحب الـ42 مباراة. وبات "البرغوث"
ثــاني أكــثــر الالعــبــ مـشــاركــة من الــفــريــقـ فـي تـاريخ
مواجـهات الـكالسيـكو بـعد سـيرخـيو رامـوس قائـد ريال
ـلك ميسي و  Æ44 مدريـد الذي خاض أمس مباراته رقم
عدة أرقام قيـاسية في مباريات الكالسيكو أبرزها تربعه
على عرش صـدارة هدافي مواجـهات "البـارسا" والريال
بـرصـيد 26 هـدفـا متـفـوقـا بـفارق 8 أهـداف عن الـنجم
ـلكي الـبرتـغالي كـريسـتيـانو رونـالدو. الـسابق لـلفـريق ا
ـة قاسـية بـهـدف دون رد فـقد وتـعرض بـرشـلونـة لهـز
ه التـقلـيدي على إثـرها صـدارة الـدوري اإلسبـاني لغـر

ريال مدريد.
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أبـدى سـيـرجيـو بـوسـكـيـتس العب خط وسط بـرشـلونـة حـزنه لـلـخـسارة
بــهـدفــ دون رد أمــام الــغــر ريــال مـدريــد. وقــال بــوســكـيــتس خالل
ـباراة فـرصة تـصريـحـات نقـلـتهـا صـحيـفة "مـاركـا" اإلسبـانـية: "كـانت ا
كنًا". وأضاف: "لعبنا لتوسيع الفارق في الصدارة لكن ذلك لم يكن 
الـشـوط األول بـشـكـل جـيـد لـلـغـايــة لـكن في الـشـوط الــثـاني تـغـيـرت
األمـور وكان من الصـعب علـينا أن نـلعب من اخللف واسـتفادوا

هم من ذلك وسجلوا الهدف األول". 
وتابع: "فـشلـنا في استـعادة الكـرة بعـد خسارتـها ولم جند
طــريــقــة لــلــخــروج بــالــكـرة ضــد الــضــغط الــعــالـي الـذي
مـــارســوه.. فـي بــعـض األحــيـــان ال تـــكـــون جــيـــدًا في
التعـامل مع بعض الكرات وتـواجه اخلطر رغم أنني
ـلك العـبـ كـان بـإمـكـانـهم صـنـاعـة أعـتـقـد أنـنـا 
الـفـارق". وأردف: "الـقــوة الـبـدنــيـة? في الـشـوط
األول كــــنـــا أفــــضل لـــكــــني ال أعــــتـــقـــد أن

اخلـســارة لـهـا عالقــة بـاحلـالـة الــبـدنـيـة".
ــعـانـاة بـدون واخـتـتم بــوسـكـيـتس: "ا
الـكرة? كـلـنا نـرغب في االستـحواذ
ــلك العـــبــ من عـــلى الــكـــرة و
أجل ذلك وجـمــيع الـفــرق تـعـاني

بدون الكرة.. 

ته في آخر  3مباريات الرابطة بـعد هز
لعبها في الدوري إال أنه رغم ذلك لم يكن
فريـسة سهـلة للـسيـتي الذي توج بـاللقب
للمرة الثالثة على التوالي. ويتخلف فيال
بـنـقـطـتـ عن مـنـطـقـة األمان فـي الدوري
ـمـتـاز وله مـبـاراة مـؤجـلـة لكـن سمـيث ا
ـبـاراة مـا يـؤكـد أنه رأى من العــبـيه في ا
درب عن ذلك يشجع على التفاؤل. وقال ا
"نـتـعامل مـع كل مبـاراة عـلى حـدة. جـئـنا
إلى هنـا للفـوز ببـطولة لـكن تركـيزنا اآلن
ـكـنـنـا ـمـتــاز. ال  يـتــحـول إلى الـدوري ا
إنــكــار حـقــيـقــة أنــنـا بــ ثالثي مــؤخـرة
الـتــرتـيب لـكن إن لـعـبـنــا بـهـذه الـطـريـقـة
فــإنــنـا ســنـخــرج من مــنـطــقــة الـهــبـوط".
وأضاف سـمـيث "في مواجـهـة مانـشسـتر
سيتي عليك التحلي بالصبر واالنضباط.
لـكن إن جنــحت في أن تـكـون نــدا له كـمـا
فــعـلــنــا قـرب الــنـهــايـة مع انــقـاذ بــرافـو
فـــرصـــة كـــبـــيــــرة فـــإن مـــثل هـــذا األداء
ســيـجــعــلك تـفــوز عـلـى الـكــثـيــر من فـرق

الدوري."

مانشيستر
سيتي يحتفي
بكأس رابطة
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