
بلغ إنتر ميالن  دوري األبطال بعدما سجل هدفني في 
ثالث دقائق استثنائية خالل فوزه 3-2 على مستضيفه 
التسيو لينهي املسابقة في املركز ال��راب��ع وينهي ستة 

مواسم من الغياب عن دوري األبطال.
وجت��اوز نابولي وصيف بطل دوري الدرجة األولى 
اإليطالي لكرة القدم حاجز 90 نقطة وأرس��ل كروتوني 

للدرجة الثانية بفوزه عليه 1-2.
وتسببت مواجهة الفريقني في اجلولة األخ��ي��رة في 
نشوب معركة مباشرة على املركز الرابع وال��ذي مينع 
املقعد األخير املؤهل لدوري األبطال وكان التسيو بحاجة 

للتعادل ليضمن التأهل.
وكان التسيو متقدما 2-1 قبل ربع ساعة على النهاية 
لكن هدفني من ماورو إيكاردي من ركلة جزاء وضربة رأس 
من ماتياس فيسينو منحا الفوز إلنتر ميالن  اضافة ملقعد 

في أرفع بطوالت األندية األوروبية.
وفقد التسيو املركز الرابع لصالح إنتر ميالن  بفارق 
املواجهات املباشرة بعد تساوي الفريقني برصيد 72 نقطة.
وانضم إنتر ميالن  إلى يوفنتوس ونابولي وروما،الذي 
ف��از -1صفر على ساسولو، في دوري األبطال املوسم 

املقبل.
وق��ال سيموني انزاجي م��درب التسيو ”كان يجب أن 
نضمن التأهل ل��دوري األبطال خالل املباريات السابقة. 
سكنت ثالثة أه��داف شباكنا الليلة وه��و ك��ان باالمكان 

جتنبه.
”هذا ال يقلل مما قدمه الالعبون هذا املوسم. رمبا كان 

قدرنا عدم التأهل لدوري األبطال“.
وتقدم التسيو، ال��ذي أنهى املسابقة برصيد 89 هدفا 
كأكثر األندية تسجيال لألهداف هذا املوسم، بهدف مبكر 
سجله إيفان بريشيتش باخلطأ في مرماه لكن دانيلو 
دامبروسيو أدرك التعادل من محاولته الثانية إثر ركلة 
ركنية في الدقيقة 29. واعترض العبو التسيو على الهدف 
لكن احلكم احتسبه بعد االستعانة بتقنية حكم الفيديو 

املساعد.
وأع��اد فيليبي أن��درس��ون التقدم لالتسيو مجددا قبل 

نهاية الشوط األول.
وحصل إنتر ميالن  على ركلة ج��زاء في الدقيقة 75 
بسبب ملسة يد داخل منطقة جزاء التسيو لكن احلكم الغى 
القرار قبل أن يحصل إيكاردي على ركلة اخ��رى بعدها 
بثالث دقائق نفذها بنجاح لينضم إلى تشيرو إميوبيلي 
مهاجم التسيو في صدارة هدافي املسابقة ولكل منهما 29 

هدفا.
وأحرز ماتياس فيسينو هدف الفوز إلنتر ميالن  بضربة 
رأس قبل النهاية بتسع دقائق بينما حصل سيناد لوليتش 

العب التسيو على االنذار الثاني ليتم طرده من اللقاء.
* نابولي يرسل كروتوني للدرجة الثانية

وأصبح نابولي وصيف البطل أول فريق يتجاوز حاجز 
90 نقطة ويفشل في التتويج باللقب عقب الفوز على 

كروتوني.
وصنع لورينتسو إنسيني الهدفني ألركاديوش ميليك 
ال��ذي افتتح التسجيل في الدقيقة 23 من ضربة رأس 

وخوسيه كايخون بتسديدة مباشرة بعدها بتسع دقائق.
ورفع نابولي رصيده إلى 91 نقطة في ختام املسابقة 

عقب فوزه في 28 مباراة وتعادل في سبع بني 38 مباراة.
وبقي كروتوني في دوري األضواء املوسم املاضي بعد 
واح��دة من أروع قصص الهروب من الهبوط في تاريخ 
البطولة لكنه لم يكن ق��ادرا على تكرار ما فعله املوسم 
املاضي مع مدربه والتر زينجا بينما جاء هدف ماركو 

تومينيلو في الدقيقة األخيرة متأخرا للغاية.
وأنهى الفريق املسابقة في املركز 18 بني 20 فريقا 

برصيد 35 نقطة ليلحق بناديي بنيفنتو وفيرونا إلى 
الدرجة الثانية.

وأنهى سبال املسابقة متفوقا بفارق ثالث نقاط عن 
كروتوني عقب ف��وزه على سامبدوريا 3-1 بينما أنهى 
كالياري، الذي كان أيضا في خطر، موسما صعبا بفوزه 
-1صفر على أتالنتا صاحب املركز السابع الذي تأهل إلى 

الدوري األوروبي.

وأن��ه��ى ميالنو صاحب امل��رك��ز ال��س��ادس، ال��ذي قلب 
حظوظه خ��الل املوسم بشكل رائ��ع ليحول تأخره الى 

انتصار 5-1 على فيورنتينا.
وسجل باتريك كوتروني ثنائية لفريق امل��درب 
جينارو جاتوسو فيما أح��رز هاكان شالهان أوغلو 
ونيكوال كالينيتش وجياكومو بونافنتورا بقية 

األهداف. 
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استغل رفائيل ن���ادال ت��وق��ف امل��ب��اراة 
بسبب األم��ط��ار ليتعافى م��ن ت��أخ��ره في 
املجموعة احلاسمة وي��ف��وز 6-1 و6-1 
و6-3 على الكسندر زفيريف حامل اللقب 
ويحرز لقب بطولة ايطاليا املفتوحة للتنس 

األحد.
ومنح الفوز الالعب االسباني لقبه 56 
على املالعب الرملية وسيستعيد صدارة 
التصنيف العاملي من روجر فيدرر عندما 

تصدر الالئحة اجلديدة يوم االثنني.
وق��ال ن��ادال بعد ف��وزه بلقبه الثامن في 
روما واألول منذ 2013 ”فوزي األول هنا 
كان في 2005 وهو أحد أجمل االنتصارات 
ف��ي مسيرتي. احل��ص��ول على ه��ذا اللقب 
مرة أخرى بعد كل هذه السنوات يعد أمرا 

استثنائيا للغاية“.
وكانت بداية ن��ادال متواضعة وخسر 
إرس��ال��ه ف��ي ال��ش��وط االف��ت��ت��اح��ي قبل أن 

ينتفض.
وكسر ال��الع��ب البالغ عمره 31 عاما 
إرس��ال زفيريف ليدرك التعادل ثم يتألق 
ويسدد ثماني ضربات ناجحة ويرتكب 

أربعة أخطاء سهلة مقابل عشرة ملنافسه 
ليحسم املجموعة األولى لصاحله.

واس��ت��ع��اد زف��ي��ري��ف رب���اط���ة ج��أش��ه 
وحافظ على إرساله للمرة األولى في بداية 
املجموعة الثانية قبل أن يكسر إرسال نادال 

ليتقدم 2 -صفر.
ودخ��ل ال��الع��ب البالغ عمره 21 عاما 
النهائي وه��و ي��ق��دم أف��ض��ل النتائج في 
بطوالت رابطة الالعبني احملترفني وأجبر 
ن��ادال على التراجع على نوعية املالعب 

املفضلة لديه.
وتأخر زفيريف -30صفر بينما كان 
ميلك اإلرس���ال ويسعى حلسم املجموعة 
لكنه حافظ على هدوئه ليفوز بأربع نقاط 
متتالية قبل أن يلجأ الالعبان للمجموعة 
الفاصلة بعد ضربة خلفية سقطت على 

اخلط.
وت���واص���ل ال��زخ��م ل���دى زف��ي��ري��ف في 
املجموعة الثالثة وكسر إرسال نادال ليتقدم 

-2صفر ويحصل على أفضلية مبكرة.
لكن ن��ادال حافظ على آماله بعد فوزه 
ب��ش��وط ب���دون خ��س��ارة أي نقطة. ولعب 

االث��ن��ان ش��وط��ني آخ��ري��ن قبل أن يتوقف 
اللعب للمرة األولى بسبب األمطار.

وتأخر نادال 3-1 بعدما تعرض لكسر 
اإلرس����ال لكنه ح��اف��ظ على إرس��ال��ه مرة 
أخرى قبل أن تنهمر األمطار للمرة الثانية 
ويتوقف اللعب ملدة 45 دقيقة وهو األمر 

الذي كان حاسما.
وكسر الالعب االسباني إرسال منافسه 
على الفور بعد استئناف امل��ب��اراة للمرة 
الثانية ليتعادال 3-3 ثم فاز بالشوط التالي 
ليتقدم. وق��دم ن��ادال أفضل ما لديه عندما 
أجبر زفيريف على خسارة إرساله بضربة 

خلفية مذهلة.
وم���ع زي����ادة ثقته ح��ص��ل ن����ادال على 
فرصتني للفوز ب��امل��ب��اراة بفضل ضربة 
أمامية معتادة. وأنقذ زفيريف الفرصة 
األولى لكنه لم يستطع فعل أي شيء عندما 
حسم ن��ادال األم��ور بضربة سقطت خلف 

الشباك مباشرة ليحصد اللقب.
وقال زفيريف عن نادال ”اعتقد أنك أفضل 
الع��ب ف��ي التاريخ على امل��الع��ب الرملية 

واعتقد أن اجلميع شاهد ذلك اليوم“. 

إنتر ميالن يعود لدوري األبطال بعد غياب طويل

نادال يستعيد عرش التنس قبل روالن غاروس 

إنتر ميالن ينتزع بطاقة دوري األبطال من عقر دار التسيو

الصربي ال��دول��ي نيمانيا ماتيتش الع��ب وسط 
مانشستر يونايتد اإلنكليزي طالب مسؤولي فريقه 
بضم الالعبني أصحاب اخلبرة حتى يتمكن الفريق من 

املنافسة بقوة على األلقاب في املوسم القادم.
وق���ال نيمانيا ماتيتش الع��ب وس��ط مانشستر 
يونايتد إن فريقه ال��ذي أنهى مشاركته في املوسم 
املنتهي من الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم محتالً 
املركز الثاني، يجب أن يتعاقد مع العبني أصحاب خبرة 
إذا كان يريد املنافسة بجدية على األلقاب في املوسم 

املقبل.
واحتل يونايتد املركز الثاني بفارق كبير من النقاط 
عن جاره وغرميه مانشستر سيتي البطل وأخفق في 
إنهاء املوسم بلقب عندما خسر 1 -صفر أمام تشيلسي 

في نهائي كأس االحتاد اإلنكليزي يوم السبت املاضي.
وقال ماتيتش، املنتقل من تشيلسي إلى يونايتد في 
بداية املوسم اجل��اري، لوسائل إعالم محلية »أعتقد 
أننا نحتاج إلى العبني من أصحاب اخلبرة لالنضمام 

إلى فريقنا«.
وأضاف الالعب الذي ذكرت تقارير أنه انتقل مقابل 
40 مليون جنيه إسترليني )53.74 مليون دوالر( 
»بعد ذلك ميكننا املنافسة على اللقب وكذلك دوري 

أبطال أوروبا.
»أعتقد أننا تطورنا. كما يعرف اجلميع كان يونايتد 
في املركز السادس العام املاضي وفي العام السابق 

لذلك كان خامسا«.
وأنفق جوزيه مورينيو مدرب يونايتد مبلغاً ضخما 
لضم روميلو لوكاكو وماتيتش الصيف املاضي ثم 
أضاف أليكسيس سانشيز لتشكيلة الفريق في صفقة 

تبادلية في   يناير.

ماتيتش يطالب بضم أصحاب اخلبرة 
إلى صفوف يونايتد

اخلليفي يرد على أخبار التعاقد مع بوفون

نيمانيا ماتيتش

شارابوفا تعود بقوة في تصنيف 
السيدات

تقدمت الروسية ماريا شارابوفا املصنفة أول��ى في العالم 
سابقاً 11 م��رك��زاً وب��ات��ت ف��ي امل��رك��ز التاسع والعشرين في 
التصنيف العاملي اجلديد لالعبات ك��رة املضرب احملترفات 

الصادر اإلثنني.
ووصلت شارابوفا إلى الدور نصف النهائي في دورة روما قبل 

أن تخسر السبت أمام الرومانية سيمونا هاليب األولى عاملياً.
وكانت شارابوفا )31 عاماً( في املركز األربعني قبل انطالق 
دورة روما، وهي عانت من تراجع تصنيفها كثيراً جّراء ابتعادها 
15 شهراً بسبب اإليقاف لتناولها مادة محظورة، ثم إلصابات 
مختلفة. وبقيت األوك��ران��ي��ة إيلينا سفيتولينا رابعة برغم 
احتفاظها بلقبها في دورة روما على حساب هاليب األحد، وتتأخر 

بنحو 700 نقطة عن اإلسبانية غاربيني موغوروتسا الثالثة.
واحتفظت الدمناركية كاروالين فوزنياكي باملركز الثاني مع 
أّن الفرصة كانت متاحة أمامها النتزاع الصدارة لو فشلت هاليب 

بالوصول إلى ربع النهائي في روما.

ماركيز يواصل صدارته لبطولة 
العالم للدراجات النارية 

 واص��ل اإلسباني م��ارك ماركيز ص��دارت��ه لبطولة العالم 
للدراجات النارية بفوزه بلقب سباق جائزة فرنسا الكبرى بعد 

هيمنته الكبيرة عليه يوم األحد.
وتصدر متسابق هوندا السباق قبل 18 لفة على النهاية في 
لومان متفوقا على اإليطالي دانيلو بتروتشي متسابق دوكاتي 
وفالنتينو روس��ي متسابق ياماها صاحبي املركزين الثاني 

والثالث على الترتيب.
وارتفع رصيد ماركيز إلى 95 نقطة بعد انتصاره الثالث في 
نفس عدد السباقات ليتفوق بطل العالم أربع مرات بفارق 36 

نقطة عن مواطنه مافريك بيناليس.
وتراجع الفرنسي يوهان زارك��و من املركز الثاني للثالث 

برصيد 58 نقطة.
وتعرض زاركو، الذي بدأ السباق من مركز أول املنطلقني وكان 
يسعى ليصبح أول فرنسي يفوز بالسباق في الفئة األولى منذ 

كريستيان سارون في 1988، حلادث في اللفة الثامنة.
وتعرض كذلك اإليطالي أندريا دوفيتسيوزو حلادث عندما 
كان يتصدر السباق. وفي سباق الفئة الثالثة بدا أن فابيو دي 
جيانانتونيو متسابق هوندا فاز بالسباق لكنه تعرض لعقوبة 
اضافة ثالث ثوان خلروجه بعيدا عن احللبة في املنعطف التاسع 

لذلك ُحرم من االنتصار.

رد رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي ناصر 
اخلليفي على األخبار التي تتحدث عن إمكانية التعاقد 
مع احل��ارس اإليطالي املخضرم جانلويجي بوفون، 

بالقول »لدينا أريوال، إنه حارسنا األول«.
وودع بوفون )40 عاماً( جماهير يوفنتوس السبت 
بعدما أمضى 17 عاماً بقميص »بيانكونيري«، لكنه لم 
يعلن اعتزاله اللعب، ما دفع وسائل اإلعالم اإليطالية 
الى تخمني وجهته املقبلة، وكان سان جيرمان إحداها 
وسط اخبار قادمة من فرنسا أيضاً عن إجراء اتصاالت 

باحلارس اإليطالي.
لكن في مقابلة مع صحيفة »ليكيب« الفرنسية 
الرياضية في عدد األح��د، أجاب اخلليفي على سؤال 
يتعلق بإمكانية التعاقد مع بوفون، مؤكداً بأن الفونس 
أري��وال هو احل��ارس األول لسان جيرمان، ثم رد عماً 
إذا ك��ان سيبقى كذلك املوسم املقبل بالقول »نعم، 

بالتأكيد«.
وحت��دث اخلليفي عن بوفون، معتبراً أن األخير 
»حارس رائع، يتمتع بكاريزما قوية، أنه سيد كبير. أنا 

متأكد بأن كافة األندية تريده...«.

ويأتي موقف اخلليفي بعد ساعات على املقابلة التي 
أجراها أري��وال مع صحيفة »لو باريزيان« حيث قال 
بأنه يريد البقاء احل��ارس األول في الفريق »ألنه إذا 
لم أبق الرقم واحد، فهذا يعني أن املوسم الذي خضته 

للتو ذهب هباء«.
وتابع أريوال الذي نشأ في نادي العاصمة الفرنسية 
»أعتقد أنني اظ��ه��رت ه��ذا امل��وس��م أن ل��دي املستوى 
وحتديداً ألكون احلارس الرقم واحد«، وهو قدم أداء 
جيداً في مباريات فريقه هذا املوسم خاصة في دوري 
أبطال أوروب���ا. وعما إذا ك��ان سيستمر في باريس 
املوسم املقبل، علماً أن عقده ينتهي في  يونيو 2019، 
ق��ال أري���وال »إن مواصلة املسيرة م��ع ب��اري��س سان 

جيرمان ستعالج بعد كأس العالم«.
وك��ل ش��يء مرتبط اآلن ب��امل��درب اجل��دي��د للنادي 
الباريسي األملاني توماس توخيل ال��ذي سيقدم إلى 
وس��ائ��ل االع���الم واملشجعني مساء األح��د ف��ي ملعب 
»بارك دي برينس« كخليفة لإلسباني أوناي إميري 
الذي خاض السبت ضد كاين )صفر-صفر( مباراته 

األخيرة مع الفريق.
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نادال

ووريرز يحقق انتصارًا كاسحًا على هيوسنت
أحلق غولدن ستايت ووري��رز بقيادة جنمه ستيفن 
كوري خسارة مذلة بغرميه هيوسنت روكتس عندما هزمه 
األحد 126-85 في املباراة الثالثة بينهما في نهائي بالي 
أوف املنطقة الغربية من الدوري األميركي في كرة السلة 
للمحترفني. واملباراة هي األولى في صالة غولدن ستايت 
بعد أن تبادل الفريقان الفوز في أول مباراتني في صالة 
هيوسنت، ليتقدم بطل 2015 و2017 ووصيف بطل 2016 
أيضاً في املواسم الثالثة السابقة بقيادة املدرب والنجم 
السابق ستيف كير، 2-1 في سلسلة من 7 مباريات يتأهل 
منها إلى نهائي البطولة الفريق الذي يسبق منافسه إلى 

حتقيق أربعة انتصارات.
وأسكت كوري في مباراة األمس كل االنتقادات التي 
وجهت إليه بعد امل��ب��ارات��ني السابقتني حيث ل��م يظهر 
باملستوى املطلوب، وكان بطل اللقاء بدون منازع فسجل 

مبفرده 35 نقطة 26 منها في الشوط الثاني.
وقال كوري، أفضل العب في الدوري مرتني، »كنا هذا 
املساء أفضل على صعيد الدفاع الفردي« في إشارة إلى 

الهزمية الثقيلة التي مني بها غولدن ستايت في املباراة 
الثانية 105-127. وأضاف »جنحنا باحتوائهم، ولم نكن 
بحاجة الى القيام بكثير من املناوبات، األمر الذي سمح لنا 
بأن نكون على الطريق القومي، وعزز هجومنا في وقت كان 

فيه جمهورنا خلفنا بكل قوة«.
وسيطر غولدن ستايت على املجريات من الباب إلى 
احمل��راب وأنهى جميع األرب���اع في مصلحته )22-31 

و23-21 و34-24 و18-38(.
وكان كيفن دورانت خير سند في مباراة األمس لكوري 
الذي عاد من إصابة وشارك في الدور الثاني من البالي أوف 
)ربع نهائي املنطقة(، من خالل تسجيل 25 نقطة 15 منها 
في الشوط األول، وبنسبة أقل كالي طومسون )13 نقطة(، 
فيما تكفل دراميوند غرين بالشق الدفاعي )17 متابعة(. في 
املقابل، كان جيمس هاردن املرشح بقوة للقب أفضل العب 
هذا املوسم، أبرز العبي هيوسنت )20 نقطة و5 متابعات و9 
متريرات حاسمة(، وأضاف كل من كلينت كابيال وكريس 

بول 13 نقطة مع 8 متابعات لألول و10 للثاني.

قال املدير الفني اجلديد لنادي باريس سان جيرمان 
الفرنسي، توماس توخيل، إنه ال يخشى من أسماء 
النجوم امل��ت��واج��دة بالفريق، وذل���ك خ��الل تقدميه 

الرسمي.
وسيكون توشيل خليفة اإلسباني أون��اي إميري، 
الذي قاد باريس سان جيرمان للقب الدوري الفرنسي 

هذا العام، مستعيداً اللقب من موناكو.
ومع ذلك، فإن باريس سان جيرمان، لديه طموح 
كبير بالفوز ب��دوري أبطال أوروب��ا، وستكون مهمة 

توشيل أن يقود الفريق املمتلئ بالنجوم مثل املهاجم 
البرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي، للمستوى 
التالي. وق��ال توشيل: »لست خائفاً م��ن ك��ل ه��ؤالء 
النجوم، لدينا أهداف كبيرة، ولكن من املبكر احلديث 
عن االنتصارات واأللقاب«. وقال توشيل إنه اجتمع 

بالفعل مع نيمار، وكان اجتماعاً جيداً.
وأض��اف: »إنه فنان، العب استثنائي، وأحد أفضل 
الالعبني في العالم. حتدثنا عن ط��رق اللعب وكرة 

القدم، ورأيت ابتسامة على وجهه«.

توخيل يتحدى جنوم سان جيرمان


