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سان جرمان يتعثر بالتعادل مع سانت إتيان.. وفوز صعب لنابولي.. وأتلتيكو يقهر أوساسونا

برشلونة يفجر ڤايكانو بثالثية.. ورقم قياسي مليسي

الدوري الفرنسي، على ملعب 
جوفري غيشار، دفع االيطالي 
كارلو انشيلوتي مدرب باريس 
س���ان جرم���ان باالجنليزي 
ديڤيد بي���كام املنضم حديثا 
الى فريق العاصمة الفرنسية 
للمرة األولى أساسيا، وافتتح 
األرجنتيني خافيير باستوري 
التسجيل مبجهود فردي )9(، 
وحصل باريس سان جرمان 
على ركلة ج���زاء اثر عرقلة 
ستيفان روفييه لألرجنتيني 
اآلخ���ر ايزكيي���ل الفيت���زي 
انبرى لها الس���ويدي زالتان 
ابراهيموفيتش بنجاح )19( 
مسجال هدفه ال� 25 في صدارة 
ترتيب الهدافني، وقلص سانت 
اتيان الفارق بنيران صديقة 
بعد رأسية من الغابوني بيار 
امييري���ك اوباميانغ ارتدت 
من الدفاع وحاول البرازيلي 
اليكس تشتيتها فتحولت الى 
مرمى فريقه )37(، وفي الشوط 
الثاني، متكن سانت اتيان من 
اعادة عقارب الساعة الى الوراء 
الى نقطة الصفراء  واملباراة 
بتسجيله الهدف الثاني وادراك 
التعادل عبر فرانس���وا كلير 
الذي قام مبجهود فردي داخل 
املنطقة )72(، وصار رصيد 
باريس سان جرمان 58 نقطة 
ووسع الفارق الى 5 نقاط مع 
مطارده ليون الذي سقط على 
ارض باستيا 1-4، فيما انفرد 
سانت اتيان باملركز الرابع وله 

49 نقطة.

تورينو 0-1 سجله البرازيلي 
جوناث���اش اثر ركنية )78(، 
وبقي رصيد التسيو 47 نقطة 
انتر  بفارق األه���داف خلف 
ميالن ال���ذي تأجلت مباراته 
مع مضيفه سمبدوريا بسبب 

الثلوج.

ألمانيا

هزم شتوتغارت مضيفه 
فرانكف���ورت  اينتراخ���ت 
صاحب املركز الرابع في عقر 
داره 2-1 اول م���ن امس في 
املرحلة السادسة والعشرين 
ال���دوري األملاني، ورفع  من 
ش���توتغارت رصيده الى 32 
نقطة نقلته الى املركز الثاني 
عش���ر، فيما توق���ف رصيد 
اينتراخ���ت فرانكفورت عند 
39 نقطة وبقي رابعا بفارق 
األهداف امام شالكه، وارتقى 
بوروسيا مونشنغالدباخ الى 
املركز السابع بفوزه الصعب 
على ضيف���ه هانوڤر بهدف 
الهولندي لوك  وحيد سجله 
دي يون���غ ف���ي الدقيقة 36، 
ورفع بوروسيا مونشنغالدباخ 
رصيده الى 38 نقطة مقابل 34 
نقطة لهانوڤر الذي تراجع الى 

املركز العاشر.

فرنسا

اتيان مع  تعادل س���انت 
ضيفه باريس س���ان جرمان 
املتص���در 2-2 ف���ي املرحلة 
التاس���عة والعش���رين من 

املاضية على ارضه امام ريال 
سوسييداد 0-1، الى 60 نقطة 
وعاد على بعد نقطة واحدة 
من ري���ال مدريد الذي تغلب 
على ريال مايوركا 5-2، وعلى 
ملعب »ال روزالي���دا« وأمام 
25500 معظمهم من أنصاره، 
فشل ملقة في استعادة املركز 
الرابع بعد ان سقط في عقر 

داره امام اسبانيول 2-0.

ايطاليا

حقق نابولي الثاني فوزا 
اتاالنتا  صعبا على ضيف���ه 
برغام���و 3-2، وق���اد ماريو 
بالوتيلل���ي فريقه ميالن الى 
فوز مس���تحق عل���ى ضيفه 
باليرم���و 2-0 ف���ي املرحلة 
التاسعة والعشرين من الدوري 
االيطالي، وصار رصيد نابولي 
56 نقطة مقابل 65 ليوڤنتوس 
و54 مليالن الذي تغلب على 
باليرم���و بهدفني نظيفني من 
صنع وتسجيل بالوتيللي على 
ملعب س���ان سيرو، وتغلب 
فيورنتينا الرابع على ضيفه 
جنوى بصعوبة ايضا 2-3 
رافع���ا رصيده الى 51 نقطة، 
وعلى امللعب االوملبي الكبير 
التي  بالثلوج  املغطاة أرضه 
املباراة  اثناء  هطلت بغزارة 
الذي  أيضا، خس���ر التسيو 
لعب منذ الدقيقة 16 بعشرة 
العبني بع���د ط���رد مدافعه 
الفرنسي ميكايل سياني لنيله 
االن���ذار الثاني، امام مضيفه 

ريال مدريد حامل اللقب، حتى 
الدقيقة 35 الفتتاح التسجيل 
عبر البرازيلي دييغو دا سيلفا 
كوستا الذي تابع برأسه كرة 
مرفوعة من اخللف في مرمى 
اندريس فرنانديز، وفي بداية 
الشوط الثاني، أضاف دييغو 
كوس���تا نفسه الهدف الثاني 
اثر كرة نفذها كوكي من ركلة 

حرة )48(.
اتلتيكو  وارتفع رصي���د 
مدريد الذي خسر في املرحلة 

خط���ا برش���لونة خطوة 
اللقب  جديدة نحو استعادة 
اثر فوزه عل���ى ضيفه رايو 
فايكانو 3-1 في ختام املرحلة 
الثامنة والعشرين من الدوري 
االس���باني لكرة القدم، على 
ملع���ب كامب ن���و وأمام 88 
الف متفرج، جدد برش���لونة 
فوزه على ريو فايكانو بعد 
ان هزمه ذهابا 5-0 س���جل 
منه���ا األرجنتين���ي ليونيل 
ميسي هدفني كما في مباراة 
اول من امس، وقاد ميسي كرة 
من بعد منتصف امللعب حتى 
خط املنطقة ودفع بالكرة الى 
دافيد في���ا املنفرد في اجلهة 
اليسرى والذي أطلقها مباشرة 
في سقف الزاوية اليسرى هدفا 
اول للفريق الكاتالوني )25(، 
وأضاف ميسي الهدف الثاني 
ألصح���اب األرض بعد ان رد 
له في���ا اجلميل ووضعه في 
انف���راد داخل املنطقة أطلقها 
األول قوية بيسراه من نفس 
الكرة  مكان األول واستقرت 

في نفس الزاوية )40(.
وفي الشوط الثاني، أبدع 
ميس���ي ثاني���ة وه���رب من 
منتصف امللعب بعدما تلقى 
كرة من فيا عند خط منتصف 
امللعب وسار بها وتخلص من 
املدافعني وانف���رد باحلارس 
روب���ن مارتينيز ورفعها من 
فوقه ف���ي املرمى )58( رافعا 
ال���ى 42 هدفا في  رصي���ده 
الصدارة بفارق 15 هدفا أمام 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
مهاجم ريال مدريد، كما عزز 
ميسي رقمه القياسي املتمثل 
في تسجيل أهداف للمباراة ال� 
18 على التوالي، وقلص البديل 
املخضرم راوول تامودو الفارق 
من اول ملسة اثر ركنية نفذها 
بيتي )70(، ورفع برشلونة 
رصيده الى 74 نقطة وابتعد 

13 نقطة عن ريال مدريد.
وصح���ا اتلتيك���و مدريد 
من كبوته وفاز على مضيفه 
اوساسونا 2-0 على ملعب 
»ال س���ادار« وأم���ام 19 الف 
متفرج، وانتظر اتلتيكو مدريد 
الذي فقد في املرحلة السابقة 
املركز الثال���ث لصالح جاره 

)أ.ف.پ( تسديدة جنم برشلونة ليونيل ميسي في طريقها لهز شباك ڤايكانو 

شارابوڤا ونادال يتوجان 
ببطولة إنديان ويلز

رقم قياسي في بيع التذاكر 
بحسب احلكومة البرازيلية

إيقاف العب مدى احلياة 
بسبب »التحية النازية«

ميامي يواصل انتصاراته وليكرز يفوز 
»NBA« بغياب براينت في الـ

أكد االسباني رافايل نادال املصنف خامسا عودته القوية 
الى املالعب بتتويجه بطال لدورة انديان ويلز االميركية، 
اولى دورات االلف نقطة للماس����ترز في التنس البالغة 
جوائزه����ا 5.030.408 دوالرات، بفوزه على االرجنتيني 
خ����وان مارتن دل بوترو الس����ابع 4-6 و6-3 و6-4 في 
املباراة النهاية. وكانت الروسية ماريا شارابوڤا املصنفة 
ثانية احرزت لقب فردي السيدات في الدورة ذاتها بفوزها 
على الدمناركي����ة كارولني فوزنياكي الثامنة 6-2 و2-6 
في النهائي. في س����ياق متصل، أزاحت الروس����ية ماريا 
شارابوڤا البيالروسية ڤيكتوريا ازارنكا من املركز الثاني 
عندم����ا تقدمت مرتبة واحدة وحل����ت مكانها على الئحة 
صدارة تصنيف رابطة الالعبات احملترفات للتنس. وباتت 
ش����ارابوڤا املتوجة بلقب بطلة دورة انديان ويلز، متلك 
10015 نقطة، وبفارق 350 نقطة خلف االميركية سيرينا 
وليامز املتصدرة والتي غابت مع ش����قيقتها فينوس عن 
املشاركة في هذه الدورة، وبفارق 440 نقطة امام ازارانكا 
بالذات التي فقدت لقبها بسبب انسحابها من الدور ربع 
النهائي بداعي االصابة في كاحل قدمها اليمنى. وفي تصنيف 
الرجال، تقدم االسباني رافايل نادال الفائز بدورة انديان 
ويلز االميركية مرتبة واحدة وعاد الى املركز الرابع في 
الئحة التصنيف اجلديد لرابطة الالعبني احملترفني. وجاء 
صعود نادال الذي بات ميلك 6745 نقطة، على حس����اب 
مواطنه دافيد فيرير )6630 نقطة( الذي تراجع الى املركز 
اخلامس على هذه الالئحة التي احتفظ فيها الصربي نوڤاك 
ديوكوڤيش باملركز االول )13280 نقطة( والسويس����ري 
روجي����ه فيدرر باملركز الثاني )8715 نقطة( والبريطاني 

اندي موراي باملركز الثالث )8350 نقطة(.

أعلنت احلكومة البرازيلية بيع رقم قياس����ي في عدد 
تذاكر مباريات كأس القارات لكرة القدم التي تستضيفها 
البرازيل هذا الصيف في بروفة لتنظيمها نهائيات كأس 
العالم العام املقبل.  وقال وزير الرياضة البرازيلي الدو 
ريبيلو، احد املس����ؤولني عن البطولة، في تصريح على 
حس����ابه على موقع التواصل االجتماعي فيس����بوك »مت 
بيع 475389 تذكرة إلى مش����جعني من 138 بلدا مختلفا«. 
وبحس����ب ريبيلو، فإن »الطلب كان أكبر من العرض«، 
مش����يرا الى ان االحتاد الدول����ي )فيفا( اضطر الى اجراء 
قرعة ملنح التذاكر لطالبيها. وأضاف »عملية البيع كانت 

سريعة جدا وبلغت رقما قياسيا. 

أعلن االحتاد اليوناني لكرة القدم توقيع عقوبة االيقاف 
مدى احلياة عن جميع االنش����طة املتعلق����ة باملنتخبات 
الوطنية على جيورجوس كاتيديس العب خط وس����ط 
ايك اثينا بعدما وجه حتية نازية للجماهير خالل مباراة 
فريقه امام فيريا في الدوري اليوناني املمتاز. واستخدم 
كاتيديس التحية النازية أثناء احتفاله بهدف الفوز 2-1 
في ش����باك فيريا قبل ست دقائق من نهاية املباراة.وذكر 
االحتاد اليوناني لكرة القدم في بيانه، أن إمياءة الالعب 

كانت »اهانة قوية لكل ضحايا الوحشية النازية«. 

تابع ميامي هيت حامل اللقب سلسلة انتصاراته ورفعها 
الى 22 على التوالي، بفوزه على مضيفه تورونتو رابتورز 
108-91 على ملعب »اير كندا سنتر« وأمام 18564 متفرجا في 
دوري كرة السلة األميركي للمحترفني، وعادل ميامي هيت 
ثاني افضل سلسلة في التاريخ حققها هيوسنت روكتس في 
موسم 2008/2007، لكنه اليزال بعيدا عن الرقم القياسي 
للوس اجنيليس ليكرز )33 فوزا( في موسم 1972/1971، 
وكعادته تألق »امللك« ليبرون جيمس وكان قاب قوسني 
او أدنى من حتقيق ال� »تريبل دابل« بتسجيله 22 نقطة 
م����ع 12 متابعة و8 متريرات حاس����مة، وحقق اوكالهوما 
سيتي ثاندر فوزه ال� 50 وحجز بطاقته الى البالي اوف 
عندما تغلب على مضيفه داالس مافريكس 107-101 على 
ملعب »اميركان ايرالينز س����نتر« وامام 20284 متفرجا.

تاب����ع لوس اجنيليس ليكرز زحفه نحو الظفر بالبطاقة 
الثامنة األخيرة عن املنطقة الغربية بتغلبه على ضيفه 
ساكرامنتو كينغز 113-102، وحقق ليكرز فوزه في غياب 

جنمه كوبي براينت بسبب اصابة في كاحل قدمه.

رافايل نادالشارابوڤا

٭ استعاد فريق أياكس أمستردام صدارة الدوري 
الهولندي املمتاز لكرة القدم عبر الفوز على ملعب 
مضيفه الكمار 3-2 في املرحلة السابعة والعشرين 

من املسابقة.
٭ كشف تقرير حتقيقي أن نحو 15 العبة جودو 
يابانية تعرضن لالعتداء اللفظي أو اجلسدي من 

قبل مدربيهم.
٭ أكد رئيس اللجنة األوملبية الدولية جاك روغ أن 

األزمة االقتصادية احلادة في اسبانيا »ال تؤثر على« 
ترشح اسبانيا الستضافة دورة األلعاب األوملبية عام 

.2020
٭ ذكرت تقارير إخبارية أن شركة »هوندا« 
اليابانية للسيارات تفكر في العودة لبطولة 

العالم لسباقات سيارات فورموال � 1 عن طريق 
توفير محرك سيارة فريق ماكالرين البريطاني 

رمبا بحلول عام 2015.
٭ اعلن الغرافة القطري رسميا بيع مهاجمه 

البرازيلي ادميلسون إلى نادي ڤيتوريا البرازيلي.

متفرقات عاملية

لو يستطيعون فقط ان يوقفوا الزمن لفعلوا، فما حاجتهم بكل هذه 
االيام املبعثرة في الرزنامة طاملا أنها أمتألت باخليبة، ولو يستطيعون 

فقط أن يختاروا، الختاروا غير اللعنة التي تطاردهم خصما في كل 
مباراة، فإن تلعب لليڤربول فهذا يعني انك ترتدي التاريخ بلونه االحمر 

لتواجه احلاضر »االسود«، ولو يستطيعون فقط ان يبيعوا التاريخ 
لباعوا احد الكؤوس اخلمس لـ »ذات االذنني« مقابل شراء مقعد في 
دوري ابطال اوروبا، بدال من أن يعبث ارسنال ومان سيتي بتاريخ 

االجنليز في البطولة »اخفاقا«.
يقول مارتن لوثر كينغ: »االميان هو ان تأخذ اخلطوة االولى حتى 
ولو لم تستطع رؤية الدرج« اما جماهير ليڤربول فترى ان االميان 

هو الوقوف خلف فريقها امللقى ارضا حتى ينهض، كيف ال وهم احد 
اكثر العشاق جنونا على االرض منذ ان عاهدوا فريقهم بالسير معه، 

هم ام يهتموا ألي طريق سلك، ولم ينظروا الى اي الوديان هوى، فما 
عاد يعنيهم من صار بالقمة بأكثر من اصبح بالقاع طاملا ان املسافة الى 
أسفل تبدو اقرب للواقع منها الى أعلى، فالفريق الذي يريد حجز مكانة 

له في املراكز االولى ال ميكن له فقدان 9 نقاط كاملة من فريقي وست 
بروميتش البيون )خسارة مرتني( وساوثمبتون فقط كانت ستكون 

كفيلة لو فاز بها بأن تضعه االن باملركز الرابع على سلم الترتيب.
وان اردت البكاء على ليڤربول فال تنسى ان تخصص جزءا من الدموع 

على جيرارد، فإن لم تستطع اجلماهير املعاصرة ان تشاهد فريقها 
بطال للدوري فهي قد شاهدت جيرارد يلعب، فهناك ١٨ لقبا في خزائنها 

ولكن ال يوجد اال جيرارد واحد، وجيرارد اختار أال يكون العبا، هو 
اختار ان يكون قلبا نابضا لفريق ميت، وفي ليڤربول قلب واحد ينبض 

ال يكفي لعودة االموات، هم بحاجة الى ١١ قلبا كي يضمنوا ان يلعبوا 
امسية كبيرة في دوري ابطال اوروبا.

يحكى أن في 25 مايو 2005، تكلم ستيڤن جيرارد بـ ١١ كلمة في غرفة 
تبديل املالبس بني شوطي مباراة ليڤربول وميالن بنهائي ابطال اوروبا، 
كانت نتيجة الشوط االول تشير الى تقدم ميالن بثالثة اهداف مقابل ال 
شيء لليڤربول، قبل ان تنتهي املباراة بفوز ليڤربول بركالت الترجيح، 

فكانت امسية خالدة وثق بها كل شيء من تقدم مليالن ثم عودة 
لليڤربول في 6 دقائق فقط اال انها لم توثق كلمات ستيڤن جيرارد. 

كانت تلك آخر مرة تكلم بها جيرارد..وكانت تلك ايضا آخر مرة سمعت 
بها نبضات في ليڤربول.

عبداهلل العنزي   ٭

»قلب واحد  ال يكفي«!

العبو باريس سان جرمان بيكام وابراهيموڤيتش وباستوري يعترضون على حكم لقاء سانت اتيان   )أ.ف.پ(


