
وا�س��ل لي�س��ر �سيتي حتقيق املعج��زات وهذه 
املرة على ال�سعيد القاري، اإذ تاأهل لربع نهائي 
دوري اأبط��ال اأوروبا عل��ى ح�ساب بطل الدوري 
الأوروبي اإ�سبيلية وذل��ك يف املباراة املجنونة 
املقام��ة عل��ى اأر�سي��ة مي��دان "كين��ج ب��اور".
وعو�س الثعالب خ�سارتهم يف الأندل�س )2-1( 
بالفوز اليوم عل��ى اأر�سهم بهدفني نظيفني من 
توقيع كل م��ن القائد "مورجان" و"األربايتون" 

ليمروا لدور ال8 لأول مرة يف تاريخهم.
وا�سته��ل اإ�سبيلي��ة املب��اراة مهاجًم��ا وعازًم��ا 
عل��ى افتت��اح النتيج��ة مبك��ًرا، فم��ن متري��رة 
ذكي��ة نحو العم��ق يف الدقيقة الرابع��ة، ا�ستقبل 
الفرن�س��ي "�سم��ر ن�رصي" الكرة ث��م �سدد بقوة 
يف اجت��اه املرمى، غ��ر اأن احلار�س "�سمايكل" 
تعمل��ق مبع��ًدا اخلط��ورة ع��ن مرماه.وا�ستم��ر 
ال�سغط الأندل�س��ي يف الدقائق القادمة مببادلة 
التمري��رات م��ن عل��ى م�س��ارف منطق��ة اجلزاء 
ومع ت�سدي��دات كان اأخطرها يف الدقيقة ال15 
وذلك حني اأر�سل املدافع "عادل رامي" ت�سديدة 

مميزة مل تعتلي العار�سة �سوى بقليل.

"�سارابي��ا"  يه��ز  اأن  ال21  الدقيق��ة  يف  وكاد 
ال�سباك، اإذ انق�س على التمريرة الراأ�سية ل� "ابن 
يدر" بت�سديدة رائعة من اجلهة الي�رصى، غر اأن 

احلار�س ا�ستمات حارًما اإياه من بلوغ مراده.
وكان رد الإجنليزي��ني قوًي��ا ج��ًدا، فمن �رصبة 
حرة مبا�رصة يف اجلهة الي�رصى، اأر�سل اجلزائري 
"حم��رز" الكرة يف القائم الثاين لرمتي عليها 
القائد "مورجان" براأ�سيته م�سكًنا الكرة ال�سباك 

ومر�ساًل فرحة جنونية للمدرجات.
ويب��دو اأن هذا الهدف اأثر كث��ًرا على ال�سيوف، 
ا  فالثعالب ا�ستمرت يف توهجها و�سنعت فر�سً
كث��رة يف الدقائ��ق الأخرة من ال�س��وط الأول، 
ف�بع��د اأن �سد "ريكو" "درين��ك ت�سديدة "درينك 
وات��ر" يف الدقيق��ة ال37 م��ن اجله��ة اليمن��ى 
، ع��اود "ف��اردي" التهدي��د بخط��ف الك��رة من 
"باريخ��ا" والت�سدي��د على الطاي��ر يف الدقيقة 
ال43، غ��ر اأن��ه افتق��د ل�سيء من الدق��ة ليتجه 
بذلك الالعبون نحو غ��رف تغير املالب�س على 
وقع نف�س النتيجة )0-1(.وكان "اإي�سكوديرو" 
ق��اب قو�سني اأو اأدنى من ت�سجيل هدف التعادل 

يف الدقيق��ة ال52، فعل��ى بعد 35 م��ًرا، اأر�سل 
ت�سدي��دة �ساروخي��ة رائع��ة، لك��ن ل�س��وء حظه 
ارتطم��ت الك��رة بالعار�س��ة حارم��ة اإي��اه من 

معانق��ة ال�سب��اك.ومل متر �س��وى دقيقتني حتى 
�سدم الثعالب الأندل�سيني بهدف ثان، اإذ ا�ستغل 
"األربايت��ون" ارتداد عر�سي��ة "حمرز" من اأحد 

املدافع��ني لينق�س عليها بت�سدي��دة �ساروخية 
م�سكًن��ا الكرة املرم��ى من على ي�س��ار احلار�س 

"ريكو".
وفر���س اإ�سبيلي��ة بعد هذا التاأخر م��ًدا هجومًيا 
هائاًل مبح��ولت كثرة ب��داأت بت�سدي��دة اإيبورا 
يف الدقيق��ة ال65 والت��ي تلته��ا بع��د 8 دقائق 
اأخ��رى اأخط��ر منه��ا م��ن "كوري��ا" يف العم��ق، 
اإل اأن "�سماي��كل" اأب��دع يف الت�س��دي يف كلتي 
املنا�سبتني م�سعاًل جنون املدرب "�سامباويل".
 ورغ��م اأن "ن���رصي" ط��رد بالتحام��ه املتهور 
م��ع ف��اردي، اإل اأن اإ�سبيلية ا�ستم��ر يف توهجه 
وحت�سل عل��ى �رصبة ج��زاء يف الدقيقة ال78، 
لكن النح���س فيها ا�ستمر وف�س��ل "نزونزي" يف 
حتويلها نحو ال�سب��اك، اإذ ارمتى "�سمايكل" يف 

اجلهة ال�سحيحة حمافًظا على نظافة �سباكه.
ح��ني  يف  حماولته��م،  الأندل�سي��ون  ووا�س��ل 
كان اأ�سحاب الأر���س يعتمدون على الهجمات 
املرت��دة والت��ي �سي��ع "ف��اردي" اأبرزه��ا يف 
الدقيقة ال87 بعد ثنائية مع حمرز، انتهت بني 
اأقدام��ه يف اجلهة اليمنى م��ن معرك العمليات 

لي�سدده��ا بقوة، لك��ن بدون تركي��ز حارًما 
فريق��ه الهدف الثالث وال��ذي كاد اأن يندم عليه 
ل��ول تعمل��ق "�سماي��كل" وا�ستمات��ة املدافعني 
الت��ي اأنه��ت اللق��اء بنف���س التقدم.واأثنى كريج 
�سك�سب��ر، مدرب لي�سر �سيت��ي، على اأداء فريقه 
بعد التاأهل لرب��ع نهائي دوري الأبطال، قائاًل: 
"اإن��ه ي��وم تاريخ��ي وب��ارز بالن�سب��ة للنادي 
كل��ه، لالعبني الذين كان��وا رائعني منذ الدقيقة 
يتوق��ف  مل  ال��ذي  للجمه��ور  بالن�سب��ة  الأوىل، 
ع��ن الت�سجيع، وللجمي��ع، واأن��ا منهم".واأو�سح 
امل��درب الإجنليزي، ال��ذي تاأكد الأحد املا�سي، 
ا�ستمراره يف قيادة الفريق حتى نهاية املو�سم، 
بع��د اإقال��ة كالودي��و راني��ري، اأن الفوز 2-0 
عل��ى اإ�سبيلية "اأح��د اأف�سل ف��رق اأوروبا"، كان 
"م�ستحًقا".وتاب��ع "واجهن��ا اأح��د اأف�س��ل فرق 
اأوروب��ا، وكن��ا نعلم كيف يج��ب اأن تكون خطة 
املب��اراة. ال���رصط كان هو الحتف��اظ بالهدوء، 
وثب��ات الأع�ساب والتناف�سية من��ذ اأول دقيقة، 
وبال�سغ��ط م��ن اأعل��ى، وتعقي��د الأم��ور، جلعل 

اإ�سبيلية يعاين". 
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اأبدى لعب التن�س ال�سوي�رصي روجيه فيدرر 
امل�سن��ف الأول على الع��امل �سابقا �سعادته 
بالتاأهل لدور ال�ست��ة ع�رص واملواجهة التي 
تنتظ��ره اأم��ام مناف�س��ه التقلي��دي العني��د 
الإ�سب��اين رافايي��ل ن��ادال يف ه��ذا ال��دور 
من بطول��ة اإنديان ويلز لالأ�سات��ذة. وتاأهل 
ن��ادال لدور ال�ستة ع�رص بالفوز على مواطنه 
فرنان��دو فردا�سكو 6 / 3 و7 / 5 يف الدور 
الثال��ث للبطول��ة وحلق ب��ه في��درر بالفوز على 
الأمريك��ي �ستي��ف جون�س��ون 7 / 6 )7 / 3( 
و7 / 6 )7 / 4( لي���رصب في��درر ون��ادال 
موع��دا جدي��دا بينهم��ا يف دور ال�ستة ع�رص 
للبطول��ة. واملواجهة هي 36 بني الالعبني 
يف م�سرتهم��ا الريا�سية حتى الآن كما تاأتي 
بع��د 6 اأ�سابيع فقط من فوز فيدرر على نادال 
يف نهائ��ي بطول��ة اأ�سرالي��ا املفتوحة اأوىل 
بطولت "جران��د �سالم" الأربع الكربى يف 
املو�س��م احل��ايل.  وق��ال في��درر : "اأ�سعر 
بن�س��وة هائلة، هذه الن�سوة كانت �سببا 

ح�سوري اإىل هن��ا ونتيجة ملواجهة يف 
عب��ني  مثل رافاييل نادال".  ل

 : �س��ح و اأ �ساعدتن��ي و اأ�سرالي��ا  "بطول��ة 
ال�س��يء،  مرحل��ة بع���س  يف  زل��ت  م��ا  ولكنن��ي 

الت��زان.  واأح��اول اعتب��ار ه��ذه البطول��ة ا�ستع��ادة 
اأخرى  م�ست��واي فعليا كفر�سة  ا�ستع��اة  ملوا�سل��ة 

ه��ذا  خ��الل  "اأ�سع��ر الع��ايل  واختت��م:  املو�س��م". 
طاغي��ة  لأنن��ي ا�ستع��دت طاقت��ي. اإذا ب�سع��ادة 

ب�س��كل  جيد يف املباراة اأمام نادال حترك��ت 
�ستك��ون  جي��دة ،  فر�س��ة  اأمام��ي 

بالفعل".

ليستر سيتي مستمر في طريق المعجزات بإنجاز على الصعيد القاري

الدوري األوروبي

روما يحلم بـ"الريمونتادا" أمام ليون ومانشستر يونايتد يخشى اإلرهاق في مواجهة روستوف

ي�ست�سي��ف فريق روما الإيطايل فريق لي��ون الفرن�سي على 
ملع��ب "الوملبيك��و" يف العا�سمة اليطالي��ة، فيما يالقي 
رو�ست��وف  �سيف��ه  الإنكلي��زي  يونايت��د  مان�س�س��ر  فري��ق 
الرو�سي عل��ى ار�سية ملعب "الولدترافول��د" يف اإياب دور 
ال���16 من ال��دوري الوروبي لك��رة القدم. روم��ا �سيحاول 
يف مب��اراة الي��وم، ت�سجي��ل هدف��ني او اأك��ر للو�س��ول اىل 
الدور رب��ع النهائي من امل�سابق��ة، فالفريق اليطايل خ�رص 
يف مواجه��ة الذه��اب باأربعة اأهداف لهدف��ني. مدرب روما 
لوت�سيان��و �سبالت��ي، متك��ن م��ن اإع��ادة الثق��ة اىل لعبي��ه 

بع��د �سل�سل��ة النتائ��ج ال�سلبي��ة وحقق ف��وزاً مهم��ًا بثالثية 
بي�س��اء ام��ام بالرمو يف الدوري اليط��ايل، حيث �سي�سكل 
ذل��ك دافع��ًا معنويا���س كبراً للذئ��اب كي يدخل��وا مباراة 
لي��ون بطموح الفوز. م��ن جانبه، �سيعول لي��ون على هدافه 
الك�ساندر لكازيت للحفاظ على اف�سلية التاأهل امام روما، 
حي��ث كان له دور ب��ارز يف رباعية الذه��اب و�سكل م�سدر 
ازع��اج لالعب��ي روم��ا، لي��ون يعي�س ف��رة ممي��زة ويحقق 
نتائ��ج عري�سة حمليًا وقاريًا، كان اخرها الفوز على تولوز 
برباعي��ة بي�ساء، لذلك �ستميل كفة التاأهل لليون الذي يبدو 
القرب حلجز مقعد يف دور ال�16. ويف مباراة اخرى، ي�سعى 
مان�س�س��ر يونايتد للتغل��ب على �سيفه رو�ست��وف الرو�سي 

ون�سي��ان خبته املحلية بع��د خ�سارته م��ن ت�سيل�سي بهدف 
نظي��ف يف رب��ع نهائي كاأ���س الحتاد النكلي��زي، الثنني 
املا�س��ي. جوزي��ه مورينيو م��درب ال�سياط��ني احلمر، عمل 
خ��الل اليوم��ني ال�سابقني عل��ى جتهيز لعبي��ه بدنيًا لهذه 
املب��اراة، كونهم ا�ستنزف��وا طاقاتهم يف مب��اراة ت�سيل�سي، 
فه��و يخ�سى على لعبيه الره��اق امام الفريق الذي تعادل 
مع��ه يف مواجهة الذهاب. وتامل جماهر ال�سياطني احلمر 
ن�سي��ان هزمي��ة ت�سيل�س��ي وم��ا �سهدت��ه املباراة م��ن جدل 
حتكيم��ي، حي��ث اأبدى ال�س��ر األيك���س فرج�س��ون، املدرب 

ال�ساب��ق ملان�س�س��ر يونايت��د، ا�ستياءه 
ال�سديد من احلكم مايكل اأوليفر، الذي 

اأدار مواجه��ة ال�سياط��ني احلمر، وت�سيل�س��ي، يف ربع نهائي 
بطول��ة كاأ���س الحت��اد الإجنلي��زي. وكان اأوليف��ر، اأ�سه��ر 
البطاقة ال�سف��راء الثانية لأندير هريرا، يف الدقيقة )35(، 
بع��د تدخل مع �سانع األعاب البلوز، البلجيكي اإدين هازارد، 
لي�سه��ر بعد ذل��ك البطاقة احلمراء، ويخ��رج الالعب مطروًدا 
م��ن امللعب. وبدوره �سيطمح رو�ست��وف اىل تفجر مفاجاأة 
يف ال��دوري الورب��ي واق�س��اء مان�س�سر يونايت��د من اجل 
اكمال مغامرته الناجحة حتى الن والو�سول اىل دور ربع 
النهائي لل��دوري الوروبي. ويف ابرز املواجهات املتبقية، 
يقابل كرا�سنودار الرو�سي فريق �سيلتا فيغو ال�سباين، فيما 

يواجه بورو�سيا مون�سنغالدباخ الملاين مواطنه �سالكة.

بيتيس يتقدم بشكوى ضد حكم مباراة ريال مدريد

برشلونة يتحرك الستعادة 
الكانتارا

غولدن ستايت يعود الى سكة االنتصارات

اأدى اللتحام القوي بني  حار�س 
ري��ال مدري��د "كيل��ور نافا�س" 
ومتو�س��ط مي��دان ري��ال بيت�س 
عل��ى  برا�سانات���س"  "دارك��و 
م�س��ارف منطق��ة اجل��زاء خ��الل 
املواجه��ة التي جمعت الفريقني يف 
اجلول��ة الأخرة من الليجا اإىل ت�سخم 
للم�ست��وى  القوي��ة  والنتق��ادات  اجل��دل 
املو�س��م  خ��الل  اإ�سباني��ا  يف  التحيكم��ي 
احل��ايل، فمعظ��م الفرق تع��اين يف ه��ذا اجلانب 
وامل�سئول��ون ع��ربوا عن ذلك يف منا�سب��ات عديدة. 
ج��ل املحللني اأكدوا اأن احلار�س الكو�ستاريكي كان 

ي�ستح��ق البطاق��ة احلمراء عل��ى فعلت��ه مهاجمني بقوة 
احلك��م "ماثي��و له��وز" خا�سة واأن��ه مل يك��ن قد حرك 
�ساكًن��ا حينها.وح�س��ب ما نقلته �سحيف��ة "ماركا" عن 
اإذاعة "كادينا كوبي"، تق��دم رئي�س الفردي بالنكو�س 
"اأنخي��ل ه��ارو" ب�سك��وى ر�سمية للجن��ة املخت�سة يف 
الحت��اد الإ�سباين �سد احلكم مطالبني بتف�سر ما ح�سل 
واتخ��اذ التدابر الالزمة. واأ�سار نف�س امل�سدر كذلك اإىل 
اأن الن��ادي الأندل�سي ت�رصر خ��الل اجلولت ال27 التي 
خا�سها يف الدوري الإ�سباين من 9 اأخطاء حتكيمية، اإذ 
اأفقدت��ه جمموعة من النقاط والت��ي كانت كفيلة بجعله 
يحتل مرك��ًزا اأف�سل من الرتب��ة ال14. ولي�ست هذه هي 
امل��رة الأوىل الت��ي يطال��ب فيها ري��ال بيتي���س اللجنة 

التقني��ة للتحكيم بتو�سيح��ات، فنائب الرئي�س 
"ميجي��ل لوبي��ز" اأك��د اأن فريقه عان��ى كثًرا 
م��ن هذا اجلان��ب ومل يكن ق��ادًرا على جعل ما 
ح�س��ل مير مرور الكرام. اإذ قال يف هذا ال�سياق 
"هناك العديد من الأخطاء ومنها من كان يف 
�ساحلن��ا، كالهدف ال��ذي احت�س��ب يف مواجهة 

بر�سلون��ة، لك��ن ب�س��كل ع��ام، نح��ن مل نح�س��ل 
الت��ي  املعامل��ة  عل��ى 
تلي��ق بن��ا ونرج��و بهذه 
اأن يتم  ال�سكوى اجلديدة 

ال�ستم��اع لنا ملراجعة ما 
يحدث من احلكام"

الدوري األوروبي
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ا�ستعاد غولدن �ستايت ووري��رز مت�سدر الرتيب 
الع��ام لغة الفوز بعد 3 خ�سارات متتالية، وتغلب 
عل��ى فيالدلفيا �سفنت��ي �سيك���رصز 106-104 
الأمرك��ي  ال�سل��ة  ك��رة  دوري  �سم��ن  الثالث��اء 
خ�س��ارات  لث��الث  تعر�س��ه  بع��د  للمحرف��ني.  
متتالي��ة لأول مرة من��ذ ت�رصي��ن الثاين/نوفمرب 
2013، حق��ق بط��ل 2015 ف��وزاً �سعب��ًا عل��ى 
اأر�س��ه بفارق نقطتني اأم��ام �سيك�رصز، اأحد اأندية 
الق��اع يف املنطقة ال�رصقية وال��ذي يفتقد لنجمه 
الكام��روين جويل امبي��د. وبقي وري��رز متاأخراً 
بف��ارق 14 نقطة حتى الربع الثالث )76-90(، 
فب��دا متاأث��راً ب�س��كل كب��ر لإ�سابة جنم��ه كيفن 

دورانت.
ويف ظ��ل اإ�ساب��ة دورانت، اأنهى امل��وزع �ستيفن 

ك��وري الذي بل��غ التا�سع��ة والع�رصي��ن الثالثاء، 
املب��اراة بر�سيد 29 نقطة، بينه��ا 12 يف الربع 
الأخ��ر، بي��د اأن مع��دل ت�سجيل اأف�س��ل لعب يف 

الدوري مرتني مل يكن لفتًا )8 من اأ�سل 23(.
وا�ستجم��ع و�سيف الن�سخ��ة املا�سية اأنفا�سه يف 
الرب��ع الأخ��ر، بف�س��ل ك��وري وكالي توم�سون 

)28 نقطة( ودرميوند غرين )20 نقطة(.
وق��ال غري��ن: "كن��ا نع��رف اأن الأم��ر ل��ن يكون 
جمياًل، لك��ن الأهم متكننا م��ن اإيجاد احلل. جاء 
احل��ل م��ن الدف��اع: عندم��ا نداف��ع جي��داً، نكون 
مرتاح��ني اأكر يف الهجوم". اأم��ا كوري فتحدث 
قائاًل: "كان اأ�سبوعًا قا�سيًا. كل فريق يف الدوري 
يخت��رب ذلك يف فرة معينة. يج��ب اأن ن�ستمر يف 
القتال". وبف�سل فوزه ال�53 هذا املو�سم، ا�ستعاد 

ووريرز �س��دارة املنطقة الغربي��ة من �سان 
اأنطوني��و �سب��رز )14-52( ال��ذي يخت��رب 
ف��رة جي��دة حق��ق خالله��ا 9 انت�س��ارات 
لي��ربون  مباري��ات. وحق��ق   10 اآخ��ر  يف 
جيم���س ثالثيته املزدوج��ة "تريبل دبل" 
العا�رصة هذا املو�سم عندما قاد كليفالند 

كافالي��رز حامل اللق��ب اىل الفوز على 
�سيفه ديرويت بي�ستونز 128-96.
و�سج��ل جيم���س )32 عام��ًا( ال��ذي 

يف  مزدوج��ة  ثالثي��ات   4 حق��ق 
اآذار/مار���س، 16 نقط��ة و11 

و12  متابع��ة 
ة  ي��ر متر

حا�سمة.

ذك��رت تقاري��ر �سحفية اإ�سباني��ة، اأن ن��ادي بر�سلونة اتخ��ذ اأوىل خطوات 
ا�ستع��ادة، لعب البلوجران��ا ال�سابق، تياج��و األكانتارا، جن��م فريق بايرن 
ميوني��خ الأملاين احل��ايل، يف املركاتو ال�سيفي املقب��ل. وكانت �سحيفة 
"مون��دو ديبورتيفو" الإ�سبانية قد ن�رصت قبل �سهر، اأن روبرت فرنانديز، 
املدي��ر الريا�سي للبار�س��ا، يتابع كل من هيكتور بيلري��ن ظهر اآر�سنال، 
وتياج��و خ��الل مواجهتهم��ا بذه��اب ثم��ن نهائ��ي دوري اأبط��ال اأوروبا. 
واأ�ساف��ت ال�سحيفة: "فرنانديز اأعجب بتط��ور األكانتارا الذي �سجل يومها 
هدف��ني يف املباراة التي انتهت بفوز العم��الق البافاري بخما�سية مقابل 

ه��دف".  وياأت��ي برنام��ج "La Graderia" ع��رب حمط��ة 
"كادين��ا �س��ر" ليوؤك��د اأن م�سوؤويل البار�س��ا يرقبون 
عودة األكانتارا اإىل كامب نو، حيث اتخذوا اأوىل خطوات 
ا�ستعادت��ه.  وانتق��ل تياج��و م��ن بر�سلون��ة اإىل بايرن 
ميوني��خ، يف �سيف 2013 مقابل حوايل 21 مليون 
جني��ه اإ�سرليني، واأ�سب��ح اأحد اأه��م الأوراق الرابحة 

بالن�سب��ة للفري��ق الباف��اري. األكانتارا ي�سع��ر باإرتياح 
كب��ر يف الباي��رن واللعب حتت قيادة امل��درب كارلو 

ان�سلوت��ي، حيث �رصح قائ��اًل: "لي�س من 
ال�سه��ل اأن تتبع فكر امل��درب اجلديد 

على اأر�سية امللعب، فاأنت حتتاج 
لإيجاد نف�س��ك اأوًل، وبالتاأكيد 

حتتاج للكثر م��ن العمل". 
اأمل��ك  "حالي��ا  واأردف: 

�سع��وًرا جي��داً واأن��ا يف 
اأ�سعر  ولكن��ي  امللع��ب، 
تق��دمي  اأ�ستطي��ع  ب��اأين 

اأف�س��ل م��ن ذل��ك، فنحن 
منتلك العديد من الالعبني 

الكبار يف الفريق، واأنا اأتعلم 
منهم ومن اأن�سيلوتي كل يوم". 

و�سارك األكانت��ارا يف 28 مباراة 
م��ع بايرن ميونيخ، ه��ذا املو�سم، يف 

خمتلف البطولت، حيث �سجل 6 اأهداف 
و�سنع مثلهم.

بغداد - محمد خليل

فيدرر سعيد بمواجهة نادال 
في إنديانا ويلز


