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ميسي يقود برشلونة لسحق ليون بخماسية
والتأهل لربع نهائي دوري األبطال

كوتينيو سجل الهدف الثاني لبرشلونة

س��ج��ل ل��ي��ون��ي��ل ميسي ه��دف�ين وصنع
مثلهما ليقود برشلونة إلى دور الثمانية
بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد سحق
ضيفه أوملبيك ليون  1-5أول من أمس وهي
النتيجة اإلجمالية للمواجهة أيضا.
وافتتح قائد برشلونة التسجيل من ركلة
ج��زاء نفذها بطريقة بانينكا في الدقيقة
 17بعد تعرض لويس سواريز لعرقلة في
املنطقة ليضع فريقه في املقدمة بعدما كانت
مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي في
فرنسا.
وب��ع��ده��ا راوغ س��واري��ز ح���ارس ليون
أن��ط��ون��ي لوبيز وم���رر ال��ك��رة إل��ى فيليب

كوتينيو غير املراقب ليضاعف بها الغلة
وقلص ليون الفارق بتسديدة في الشوط
الثاني من لوكا توزار.
لكن ميسي قتل أي أم��ل للمنافس في
العودة في النتيجة بعدما راوغ أكثر من
م��داف��ع ليسجل ف��ي الدقيقة  78ث��م صنع
الهدفني الرابع واخلامس إلى جيرار بيكي
وعثمان دميبلي على الترتيب.
وق��ال سواريز مهاجم برشلونة ”قدمنا
أداء رائعا في الشوط األول ثم فقدنا تركيزنا
لتصبح النتيجة  1-2وواجهنا فترة صعبة
ما بني خمس وعشر دقائق.
”كنا نعلم أن األم���ور ستكون كذلك.

دميبلي
يغيب عن
املالعب 4
أسابيع

عثمان دميبيلي سيغيب شهرا لإلصابة

أعلن برشلونة متصدر دوري الدرجة األولى اإلسباني لكرة
القدم أمس اخلميس ،غياب العبه الفرنسي عثمان دميبلي فترة
تتراوح بني ثالثة وأربعة أسابيع بسبب إصابة عضلية.
وق��ال برشلونة ،إن «دميبلي خضع لفحوص صباح أمس
اخلميس وتأكد معاناته من متزق في عضالت الفخذ اخللفية ومن
املتوقع أن يغيب فترة تصل إلى أربعة أسابيع».
وش��ارك دميبلي كبديل في آخر  20دقيقة خالل الفوز 1-5
على أوملبيك ليون في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا
وأحرز الهدف األخير في االنتصار الكبير.
كان دميبلي أصيب بشد في عضالت الفخذ اخللفية خالل فوز
برشلونة  1-3على رايو فايكانو بالدوري احمللي يوم السبت
املاضي لكن املدرب إرنستو بالبيردي غامر بإشراكه أمام ليون.

فيدرر ونادال يصعدان إلى دور
الثمانية في إنديان ويلز للتنس
استمر روجر فيدرر ورفائيل نادال في طريقها نحو مواجهة
مثيرة بينهما في ال��دور قبل النهائي ببطولة إنديان ويلز
املفتوحة للتنس بعد انتصارين سهلني في الدور الرابع أول
من أمس.
واح��ت��اج ف��ي��درر إل��ى أكثر م��ن ساعة بقليل للتفوق على
البريطاني كايل إدموند بنتيجة  1-6و 4-6في أول مواجهة
بينهما على اإلطالق وبلوغ دور الثمانية.
ويلعب الالعب احلاصل على  20لقبا في البطولة األربع
الكبرى ضد البولندي املغمور هوبرت هوركاتش الذي انتصر
على الكندي الشاب دينيس شابوفالوف بنتيجة  6-7و6-2
و 3-6ليواجه نظيره السويسري ألول مرة.
ووضع ن��ادال احلاصل على  17لقبا في البطوالت األربع
الكبرى حدا ملغامرة الصربي فيليب كراينوفيتش القادم من
التصفيات عندما حصد ثالث من أربع فرص لكسر اإلرسال
ليفوز  3-6و.4-6
ول��م يخسر أي من فيدرر ون���ادال أي مجموعة في ثالث
مباريات لكل منهما في البطولة حتى اآلن وسبق لالعب
السويسري حصد اللقب خمس م��رات مقابل ث�لاث لنظيره
اإلسباني.
وأنقذ الكندي ميلوش راونيتش ثالث فرص لكسر اإلرسال
ليفوز على األملاني يان-لينارد شتروف بنتيجة  4-6و.3-6

األهم هو تسجيل الهدف الثالث ثم كنا أكثر
هدوءا“.
وحذر إرنستو بالبيردي مدرب برشلونة
فريقه من التهاون بعد خروج باريس سان
جيرمان وري���ال م��دري��د املفاجئ وظهرت
أهمية كلماته عقب وداع أتليتيكو مدريد
البطولة رغم فوزه 2-صفر على أرضه على
يوفنتوس في الذهاب.
وك���ان فريقه ف��ي م��وق��ف أض��ع��ف إذ أن
انتهاء املباراة بتعادل آخر غير بدون أهداف
سيؤدي إل��ى خروجه لكن برشلونة كان
عازما منذ البداية وسدد ميسي كرة مبكرة
أبعدها لوبيز إلى ركلة ركنية.

وخرج لوبيز حارس ليون مصابا وهو
يبكي بعد تلقيه ضربة في وجهه وشارك
ماتيو جورجلني بدال منه في ظهور األول في
دوري األبطال.
ميسي يعيد الهدوء
وب��دا برشلونة متوترا بعد هدف توزار
إذ كان ليون على بعد هدف واحد من إخراج
الفريق القطالوني وتراجع صاحب األرض
للدفاع.
لكن ميسي أع��اد الهدوء للجميع عندما
تالعب بدفاع ليون قبل أن يسدد كرة قوية
فشل احلارس جورجلني في إيقافها.
وواص��ل تهديد مرمى املنافس بصناعة

الهدفني الرابع واخلامس إلى بيكي والبديل
دميبلي.
وتأهل برشلونة إل��ى دور الثمانية في
دوري األب��ط��ال للمرة  12على التوالي
وسيكون ممثل إسبانيا الوحيد في قرعة
دور الثمانية اليوم اجلمعة.
وانضم برشلونة في دور الثمانية إلى
ك��ل م��ن رب��اع��ي إجنلترا مانشستر سيتي
ومانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام
هوتسبير ويوفنتوس بطل إيطاليا وبورتو
البرتغالي وأياكس الهولندي.
ولم تكن لدى توزار أي شكوى من النتيجة
النهائية وقال إن فريقه كان بال حول وال قوة

مدربا برشلونة وليون يكيالن املديح مليسي « ..ال ميكن إيقافه»
ك��ال م��درب��ا برشلونة وأوملبيك ليون
امل��دي��ح لليونيل م��ي��س��ي ق��ائ��د ال��ف��ري��ق
القطالوني بعد ال��ف��وز  1-5على ضيفه
الفرنسي والتأهل إلى دور الثمانية بدوري
أبطال أوروبا لكرة القدم.
وافتتح ميسي التسجيل باستاد نو
كامب بركلة جزاء على طريقة بانينكا وأعاد
السيطرة لبرشلونة بعدما قلص ليون
الفارق إلى  1-2عندما أحرز الهدف الثالث
احلاسم بعد مراوغته أربعة مدافعني.
وم��زق الالعب األرجنتيني ،ال��ذي وعد
في بداية املوسم ”ببذل كل ما لدي لعودة
األلقاب اجلميلة إلى نو كامب“ ،دفاع ليون
بصناعة الهدفني ال��راب��ع واخل��ام��س إلى
جيرار بيكي وعثمان دميبلي على الترتيب.
وأبلغ إرنستو بالبيردي مدرب برشلونة
الصحفيني ”نشعر بحماس ف��ي دوري
األب��ط��ال وأيضا ليونيل .ق��دم أداء مذهال
وكان استثنائيا“.
وق��ال ب��رون��و جينيسيو م��درب ليون
”ميسي كان في مزاج دوري األبطال .إنه
عبقري وميكنه فعل أش��ي��اء ال يستطيع
أحد أن يفعلها .في بعض األحيان ال ميكن
إيقافه“.
وعادل كريستيانو رونالدو رقم ميسي
القياسي بثماني ثالثيات في دوري األبطال
ف��ي ان��ت��ص��ار ي��وف��ن��ت��وس 3-صفر على
أتليتيكو مدريد.
وب��دأ الالعب األرجنتيني املباراة بنية
واضحة وهدد مرمى أنطوني لوبيز حارس
ليون بتسديدة قوية في الدقائق األولى.
وتعاون بشكل رائع مع املهاجم لويس
سواريز وكاد أن يحسم املباراة في بداية
الشوط الثاني عندما راوغ ماتيو جورجلني
ح��ارس ليون البديل قبل أن يبعد الدفاع

زيدان يستهل واليته الثانية
مع الريال مبواجهة سلتا فيغو

زيدان خالل حديثه مع العبي الريال في التدريبات

ميسي يواصل إبداعه مع برشلونة

الكرة من على خط املرمى.
وحصل على فرصتني إلكمال الثالثية
ضد ليون الذي تراجع مستواه لكنه فضل
تقدمي الهدفني إلى بيكي ودميبلي.
وق��ال ميسي ”نزلنا إل��ى أرض امللعب
حلسم األمور مبكرا ومررنا الكرة سريعا
وكنا في أفضل حاالتنا“.
ولم يرفع أفضل العب في العالم خمس
مرات كأس البطولة منذ  2015بينما ناله
رونالدو أربع مرات في آخر خمسة مواسم
مع ريال مدريد وعزز سعيه للفوز به مرة
أخرى مع يوفنتوس.
وق���ال ميسي ع��ن رون��ال��دو ”ما فعله
كريستيانو رون��ال��دو ويوفنتوس كان
مذهال .كنت أعتقد أن أتليتيكو سيكون أكثر
قوة لكن يوفنتوس فاز عليه بسهولة وقدم
كريستيانو أداء ساحرا“.

وأضاف ”لكن كل الفرق املتبقية صعبة
لذا دعونا نرى ماذا سيحدث“.
من جهته أشاد ميسي مبنافسه التاريخي
كريستيانو رون��ال��دو بعد الثالثية التي
سجلها في شباك أتلتيكو مدريد ومنحت
فريقه يوفنتوس بطاقة العبور إلى ربع
نهائي دوري أبطال أوروبا.
وإث��ر نهاية امل��ب��اراة ق��ال ميسي« :لقد
قدمنا مباراة جيدة وسيطرنا على أغلب
فتراتها ،أعتقد أننا أظهرنا أفضل نسخة
لبرشلونة واستطعنا التأهل».
وعلق ميسي على ثالثية كريستيانو
رون��ال��دو مع فريقه يوفنتوس في شباك
أتلتيكو مدريد قائالً« :لقد توقعت ان يكون
أتلتيكو أكثر حدة وق��وة ،لكن يوفنتوس
استحق التأهل ،كريستيانو كان رائعا ً ،لقد
كانت ليلة سحرية بالنسبة له».

ريال مدريد يضم البرازيلي ميليتاو
أعلن بطل أوروب��ا ن��ادي ريال
مدريد اإلسباني ،إمتام التعاقد مع
مدافع بورتو البرتغالي ،البرازيلي
إي��دي��ر ميليتاو ،ب���دءا ً م��ن املوسم
امل��ق��ب��ل ،وح��ت��ى ع��ام  2025أمس
اخلميس.
ولم يعلن ريال بطل أوروبا قيمة
الصفقة ،لكن بورتو قال إن ميليتاو
ان��ت��ق��ل م��ق��اب��ل  50م��ل��ي��ون ي��ورو
(حوالي  56.56مليون دوالر).
وأصبح ميليتاو أول العب ينتقل
إلى ريال بعد عودة املدرب الفرنسي
زين الدين زيدان إلى املنصب الذي
تركه في نهاية املوسم املاضي.
ويعاني ريال بشدة هذا املوسم،
وخ��رج م��ن دوري أب��ط��ال أوروب��ا
وك���أس امل��ل��ك ،ك��م��ا اب��ت��ع��د متاما
ع��ن املنافسة على لقب ال���دوري
اإلسباني.

أمام ميسي.
وأض���اف ”يجب االع��ت��راف أن املنافس
أفضل كثيرا منا .لم نستطع الوقوف امامه
وواجهنا فريقا عظيما وفي النهاية خسرنا
بشكل واضح.
”لم تكن هناك خطة مضادة مليسي فمن
الصعب الدفاع أم��ام العب ميلك إمكاناته.
لديه مهارة غريزية“.
وق���ال ب��رون��و جينيسيو م���درب ليون
”الليلة ميسي كان في مزاج دوري األبطال.
إنه عبقري وميكنه فعل أشياء ال يستطيع
أحد أن يفعلها .في بعض األحيان ال ميكن
إيقافه“.

البرازيلي إيدير ميليتاو العب امللكي اجلديد

يستهل املدرب الفرنسي زين الدين زيدان ،واليته الثانية مع ريال
مدريد اإلسباني مبواجهة سلتا فيغو غدا السبت ،في اجلولة الثامنة
والعشرين من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وأشرف موسم ريال مدريد على االنتهاء ،ولكن عودة املدرب الفرنسي
زين الدين زيدان ،أعادت األمل مرة اخرى إلى سانتياغو برنابيو.
وج��اء زي��دان ليكون بديالً لسانتياغو برنابيو ،اإلثنني املاضي ،في
تدريب الريال الذي حتول موسمه ليصبح كارثيا ً.
ويحتل الريال املركز العاشر ،بفارق عشر نقاط عن أالفيس صاحب
املركز اخلامس ،ويتوقع أن يحافظ الفريق على مركزه دون مشاكل،
وسيلعب العديد من العبي الريال من أجل مستقبلهم ،خاصة وأن الريال
يستعد الصالح شامل في الصيف.
ويلعب فريق سلتا فيغو من أجل مستقبله للبقاء في دوري الدرجة
االول��ى ،حيث يواجه الفريق شبح الهبوط الحتالله املركز الثامن عشر
بفارق نقطة عن املنطقة اآلمنة.
ويتطلع فريق برشلونة إلى االقتراب خطوة من لقب ال��دوري عندما
يحل ضيفا على ريال بيتيس األحد املقبل ،بعدما ضمن الفريق التأهل لدور
الثمانية بدوري أبطال أوروبا.
ومازال بيتيس ،صاحب املركز الثامن ،لديه فرصة التأهل لدوري أبطال
أوروبا املوسم املقبل ،حيث يبتعد بفارق ست نقاط عن خيتافي ،صاحب
املركز الرابع .ويحل أتلتيكو مدريد ضيفا ً على أتلتيك بلباو في ملعب سان
ميمس غدا السبت حيث يتطلع الفريق إلى العودة لطريق االنتصارات بعد
توديع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر أمام يوفنتوس
الثالثاء .وأمل أتلتيكو الوحيد املتبقي هذا املوسم هو اللحاق ببرشلونة،
الذي يبتعد عنه بفارق سبع نقاط ،مع تبقي  11مباراة.
وفي بقية مباريات هذه اجلولة ،يلتقي ريال سوسيداد مع ليفانتي،
وهويسكا مع أالفيس ،وليجانيس مع جيرونا ،وإيبار مع بلد الوليد،
وفالنسيا مع خيتافي ،وفياريال مع رايو فايكانو.

فورموال :1هاميلتون ينتظر
منافسة شرسة من فيتل
بينما اعتاد سائق فريق مرسيدس ،البريطاني لويس هاميلتون،
إحكام قبضته على صدارة بطولة العالم «اجلائزة الكبرى» لسباقات
سيارات فورموال ،1قد يواجه هاميلتون التحدي واالختبار األصعب
له في  ،2019وسط طموحات هائلة من فريق فيراري وسائقه األملاني
سيباستيان فيتل الستعادة اللقب.
يأمل فيراري في إنهاء سنوات الصيام التي فشل خاللها سائقوه في
انتزاع اللقب العاملي ،حيث يتأهب الفريق اإليطالي ملنافسة قوية على
اللقب في املوسم اجلديد الذي تنطلق فعالياته بسباق جائزة أستراليا
الكبرى األحد املقبل.
وأحكم فريق مرسيدس األملاني قبضته على اللقب في السنوات
املاضية ،حيث توج باللقب  5مواسم متتالية منذ  2014إلى ،2018
ولكن فيراري أظهر تفوقه على الفريق األملاني خالل االختبارات التي
أقيمت مؤخرا ً في إسبانيا استعدادا ً للموسم اجلديد.
وغاب اللقب عن فيراري وسائقيه منذ سنوات عديدة ،ولكن فيتل
يبدو في وضع جيد هذا املوسم الستعادة اللقب للفريق اإليطالي.

