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جتمعه مبالحقه سمبدوريا 
وميالن ويوفنتوس والتسيو، 
رصيده إل���ى 53 نقطة في 
املركز الرابع بفارق 5 نقاط 

عن قطبي العاصمة.
وتغل���ب باليرمو على 
ضيفه القوي جنوى بهدفني 
من البلغاري افايلو شوشيف 

.1-2
وعاد اودينيزي من ملعب 
كييفو بنقطة بتعادله معه 

.1-1

فرنسا

أسدى سانت اتيان خدمة 
كبيرة لباريس سان جرمان 
اللق���ب بعدما اجبر  حامل 
مضيفه ليون على االكتفاء 
بالتعادل معه 2-2 في قمة 
املرحلة الثالثة والثالثني من 

الدوري الفرنسي.
وافتتح ليون التسجيل في 
الدقيقة 24 عبر الكاميروني 
كلينتون جني، لكن سانت 
اتي���ان أدرك التع���ادل في 
الدقيق���ة 31 من ركلة جزاء 
نفذها العاج���ي ماكس الن 
غرادل ثم دخل إلى استراحة 
الشوطني متقدما بفضل هدف 
لالعب سان جرمان السابق 

رومان هاموما )45(.
أن  اجلمي���ع  واعتق���د 
سانت اتيان سيعزز تقدمه 
في الش���وط الثاني بسبب 
األفضلية العددية لكن ليون 
تفوق على نفس���ه وأدرك 
التعادل عبر كريس���توف 
جالي���ه )48( ث���م صم���د 
بوجه ضيفه حتى صافرة 

النهاية.

بالتعادل ايضا 1-1 في اول 
مباراة النتر بقيادة مدربه 
السابق روبرتو مانشيني 
ب���دال من وولتر  الذي حل 

ماتزاري.
واس���تفاد نابول���ي من 
نتيجتي قطبي روما لينعش 
آماله باملش���اركة في دوري 
أبطال أوروبا املوسم املقبل 
وأك���د النتيجتني املميزتني 
اللتني حققهما في مباراتيه 
األخيرت���ني ضد فيورنتينا 
وفولفسبورغ في »يوروبا 
ليغ«، وذلك من خالل فوزه 
الكبير على مضيفه اجلريح 
التاسع عشر قبل  كالياري 

األخير بثالثية نظيفة.
الفريق اجلنوبي  ورفع 
ال���ذي يخ���وض اختبارات 
صعبة في املراحل األخيرة 

انتهى لقاء ديربي ميالنو 
بني مي���الن وانتر بالتعادل 
السلبي في املرحلة احلادية 
والثالثني من الدوري اإليطالي 

لكرة القدم.
على ملعب »جوسيبي 
ميات���زا«، انته���ى مواجهة 
انتر  اجلارين اجلريح���ني 
ومي���الن بالتعادل 0-0 في 
مباراة محتسبة على ارض 
األول، ليفش���ل الفريق���ان 
بالتال���ي ف���ي حتقيق فوز 
»شرفي« بعد أن فقدا األمل 
منطقيا في احلصول على 
مقع���د أوروب���ي املوس���م 

املقبل.
ويحتل انتر املركز العاشر 
برصيد 42 نقطة مباش���رة 

خلف ميالن بفارق نقطة.
وكان لقاء الذهاب انتهى 

صراع بني العب ميالن دي يونغ والعب انتر أمبروسيو                                                                                                                                                            )أ.ف.پ(

ال غالب وال مغلوب

هاميلتون يقتنص »جائزة البحرين« للفورموال 1

أشكناني وشميد ينسحبان من السباق األول
في البحرين من حتدي كأس بورشه جي تي 3

منافس���ه األملاني من املركز 
الثاني للس���باق الثالث من 

أصل أربعة.
وتقدم بط���ل العالم في 
نهاية الس���باق الذي تكون 
من 57 لف���ة، بفارق 3.380 
ثانية على رايكونن و6.033 
على زميل���ه روزبرغ، فيما 
الفنلن���دي اآلخ���ر  ج���اء 
فالتيري بوتاس )وليامس � 
مرسيدس( رابعا بعدما متكن 
وللفات كثيرة من الوقوف 
في وجه محاوالت فيتل الذي 
حل خامسا في النهاية بعدما 
الثاني،  املرك���ز  انطلق من 
فيما جاء زميله السابق في 
ريد بول االسترالي دانيال 
ريكياردو سادسا في سباق 
غاب عنه البريطاني جنسون 
باتون )ماكالرين( بس���بب 
عطل في سيارته، ما وضع 
حدا ملسلس���ل مش���اركاته 
املتتالية عن���د 179 وحرمه 
من محاول���ة حتطيم الرقم 

القياس���ي املس���جل باسم 
االيطالي ريكاردو باتريزي 
)187 من 1982 حتى 1993(.

وعزز هاميلتون صدارته 
العام برصيد 93  للترتيب 
نقطة ام���ام روزبرغ )66( 
وفيت���ل )65( ورايكون���ن 
)42( قبل السفر الى اوروبا 
خلوض الس���باق األول في 
القارة العجوز في 20 مايو 
املقبل على حلبة برشلونة 

االسبانية.
ترتيب اخلمسة األوائل 

في السباق:
1 � البريطان���ي لوي���س 

هاميلتون )مرسيدس(
الفنلن���دي كيم���ي   �  2

رايكونن )فيراري(
3 � األملاني نيكو روزبرغ 

)مرسيدس(
4 � الفنلن���دي فالتيري 

بوتاس )وليامس(
5 � األملاني سيباستيان 

فيتل )فيراري(

والفنلندي كيمي رايكونن 
)فيراري( الذي خرج منتصرا 
من هذه املعرك���ة قبل لفة 
على نهاية الس���باق حارما 

ضرب سائق مرسيدس 
البريطاني لويس هاميلتون 
مج���ددا وأكد ان���ه على أمت 
االستعداد للدفاع عن لقبه، 
وذلك بإحرازه فوزه الثالث 
هذا املوسم من اصل أربعة 
سباقات بعدما أنهى جائزة 
البحري���ن الكبرى، املرحلة 
الرابعة م���ن بطولة العالم 
لس���باقات فوم���ورال 1 في 

الصدارة.
واس���تحق هاميلت���ون 
الذي لم يفلت منه س���وى 
س���باق املرحلة الثانية في 
ماليزي���ا حني ح���ل ثانيا 
خلف سائق فيراري اجلديد 
األملاني سيباستيان فيتل، 
الس���ادس والثالثني  فوزه 
في س���باقاته ال� 153 بعدما 
فرض سيطرته على سباق 
البداية  حلبة الصخير من 
حتى النهاية، تاركا الصراع 
على املركز الثاني بني زميله 
األملان���ي نيك���و روزب���رغ 

ديوكوڤيتش يحرز لقب »مونتي كارلو«

فندق وريزيدنس سفير الكويت ـ الفنطاس ينظم
مباراة ودية لكرة الطائرة الشاطئية بني إداراته

توج الصربي نوڤاك ديوكوڤيتش املصنف 
اول بلقب دورة مونتي كارلو، ثالث دورات االلف 
نقطة للماسترز املقامة على املالعب الترابية 
والبالغ مجموع جوائزها نحو 3 ماليني يورو، 
للمرة الثانية في مسيرته بتغلبه على التشيكي 
توماس بيرديتش السادس 7-5 و4-6 و3-6 

في املباراة النهائية.
وهذا اللقب الرابع لديوكوڤيتش في 2015 
والثاني واخلمسون في مسيرته والثاني في 
االم���ارة بعد عام 2013 حني تغلب في النهائي 
على االسباني رافايل نادال الذي ذهب ضحية 

للصربي في نصف نهائي النسخة احلالية.
وعزز ديوكوڤيتش الذي خسر نهائي مونتي 

كارلو اع���وام 2009 و2012 امام نادال بالذات، 
سجله املميز في دورات املاسترز بعدما احرز 
لقبه الثالث والعشرين )بينها ثالثة من اصل 
ثالثة ممكنة هذا املوسم( من اصل 33 مباراة 

نهائية.
اما برديتش الذي تلقى هزميته التاس���عة 
عشرة امام ديوكوڤيتش من اصل 21 مواجهة 
بينهما واملتوج بعش���رة القاب في مسيرته، 
فكان يخ���وض النهائي الرابع له في بطوالت 
املاسترز الف نقطة واالول منذ خسارته امام 
السويسري روجيه فيدرر في مدريد قبل ثالثة 
اعوام، علما بانه توج في باريس بيرسي 2012 

وخسر نهائي ميامي 2010.

قام فن���دق وريزيدنس س���فير الكويت � 
الفنطاس بتنظيم مباراة ودية لكرة الطائرة 
على شاطئ الفندق بني إداراته املختلفة والذي 
متت استضافته إدارة الفندق من خالل إدارة 
املوارد البش���رية كنوع من التشجيع وحث 
املوظفني على دوام بناء العالقات الودية بينهم، 
األمر الذي يهدف الى تعزيز أواصر التعاون 
والثقة ويس���اعد على تعزيز واحلفاظ على 

روح عالية.
وقد مت تشكيل س���تة فرق منافسة ممثلة 
بفريق اإلداريني، قس���م األغذية واملشروبات 
)املطبخ(، قسم األغذية واملشروبات )اخلدمة(، 
قسم االستقبال، قسم التدبير املنزلي وقسم 
الهندسة للمش���اركة في تلك املباراة الودية 

التي عقدت هذا االسبوع من شهر ابريل 2015 
والتي س���تختم بحفل يتم من خالله توزيع 
اجلوائز من قب���ل ادارة الفندق ممثلة باملدير 
العام س���يف الدين محمد ورؤس���اء اإلدارات 
تقديرا للمهارات الرياضية لدي األفراد وروح 

املنافسة بني الفرق.
وق���د احتل فري���ق األغذية واملش���روبات 
)املطبخ( على املركز األول وحصوله بالتالي 
على امليداليات الذهبية وكأس البطولة، يليه 

قسم التدبير املنزلي باملركز الثاني.
واستهل املوظفون هذا احلفل بتقدمي جزيل 
الشكر ملدير عام الفندق وطاقم اإلدارة على هذا 
احلدث الرياضي املتميز وما سيتبعه من مباريات 

رياضية أخرى خالل األشهر القادمة.

نوفاك ديوكوڤيتش يواصل انطالقته القوية هذا املوسم                                                                      )أ.ف.پ(

جولة »األنباء« في الصحف اإلسبانية

ماركا: 
كعب كرمي 

موندو:
القاتل سواريز 

يصل املوس���م السادس 
من حتدي كأس بورشه جي 
تي 3 الش���رق األوسط إلى 
ذروة اإلث���ارة في الس���باق 
األخير ملوس���م 2014 � 2015 
على حلبة البحرين الدولية، 
بعدم���ا اضطر الكويتي زيد 
أش���كناني وكذلك متصدر 
البطولة كليمنس ش���ميد، 
سائق فريق النابودة رايسنغ، 
لالنسحاب من السباق األول 
للجولة السادسة. وهذا يعني 
أن حسم بطولتي السائقني 
والفرق سيكون في السباق 
الذي يقام  املثي���ر  اخلتامي 
قبيل سباق جائزة البحرين 
الكبرى لطيران اخلليج 2015، 
اجلول���ة الرابعة من بطولة 

العالم للفورموال 1.
وجرى السباق األول أمام 

جمه����ور محلي رائع وعدد 
من الشخصيات املؤثرة في 
السيارات،  عالم س����باقات 
حيث كان فرصة لس����ائقي 
املنطقة إلظهار مهاراتهم في 
مناسبة عاملية، وبالنسبة 
ألي متابع محاي����د، كانت 
سلسلة سباقات احملترفني 
الوحيدة في الشرق األوسط 
التوقعات،  على مس����توى 
التش����ويق  حي����ث قدمت 
واإلث����ارة عند كل منعطف 

تقريبا.
منذ بداية السباق، كانت 
كل األعني ترك����ز على حامل 
املاض����ي زيد  لقب املوس����م 
أشكناني املنطلق من املركز 
األول، ومتصدر الترتيب العام 
كليمنس شميد الذي انطلق من 
املركز الرابع بعد نتيجة مخيبة 

في التصفيات التأهيلية. وبعد 
شارة االنطالق مباشرة، متكن 
ش����ميد من االس����تفادة من 
انطالقة أشكناني الضعيفة 
وتق����دم للمركز الثاني بينما 
تراجع منافسه الكويتي إلى 

املركز الرابع.
اللفة  وقبل منتص����ف 
األول����ى، عانى أش����كناني 
من قفل ف����ي املكابح أثناء 
محاولت����ه جتاوز ش����ميد 
وفرينس قب����ل الوصول 
إلى املنعطف الثامن الشهير 
بصعوبته، واصطدم الشاب 
الكويتي مع تشارلي فرينس 
ما أجبر كال السائقني على 
االنس����حاب. وتأثر شميد 
أيضا باحلادث الذي جرى 
أمامه حيث اضطر للتوقف 
بش����كل كام����ل لتجنب أي 

تصادم. ثم تابع سائق فريق 
النابودة رايسنغ السباق 
في املركز األخير، وبينما 
كان يحاول ش����ق طريقه 
التي  املراك����ز  لتعوي����ض 
خسرها، احتكت سيارته 
مع سيارة روب فرينس ما 
اضطره أيضا لالنسحاب 

من السباق.
وبهذه النتيجة، لم يسجل 
املتصدر والوصيف أي نقاط، 
ويبق���ى ش���ميد متقدما في 
الترتيب العام بفارق اثنتي 
عش���رة نقطة. لك���ن مهمة 
الس���ائق املقيم في اإلمارات 
ستكون صعبة في السباق 
الثاني حيث س���ينطلق من 
املركز الس���ابع، بينما يبدأ 
أشكناني السباق مجددا من 

مركز االنطالق األول.

آس:
جدول مباريات جيد

املشاركون بالبطولة في إدارات الفندق

من السباق املثير في البحرين

هاميلتون رافعا كأس جائزة البحرين للفورموال 1


