
جنا نابولي من اختبار صعب على ملعب 
أتالنتا قبل أن يحرز دري��س ميرتنز هدفا في 
الشوط الثاني ليمنح فريقه الفوز 1 -صفر 
واالح��ت��ف��اظ ب��ص��دارة دوري ال��درج��ة األول��ى 

اإليطالي لكرة القدم األحد.
وأحرز التسيو خمسة أهداف للمباراة الثانية 
على التوالي في ال��دوري خالل انتصار ساحق 
5-1 على كييفو رغم إصابة تشيرو إميوبيلي 
ه��داف املسابقة بينما أح��رز املخضرم فابيو 
كوالياريال ثالثية في فوز سامبدوريا 3-1 على 

فيورنتينا.
وتعادل إنترناسيونالي وروما 1-1 ليستمر 
الفريق بال فوز في املباريات األخيرة بعدما أحرز 
ماتياس فيتسينو هدف التعادل إلنترناسيونالي 

قرب النهاية.
وه��ز ف��ران��ك كيسي الشباك مرتني ليمنح 
ميالنو الفوز 2-1 على مستضيفه كالياري 

وأنهى الفريقان املباراة بعشرة العبني.
ويتصدر نابولي، الذي ثأر من خسارته 
على ملعبه أم��ام أتالنتا في الشهر احلالي 
ف��ي ك��أس إي��ط��ال��ي��ا، املسابقة برصيد 54 
نقطة م��ن 21 م��ب��اراة متقدما ب��أرب��ع نقاط 
على يوفنتوس الذي يستضيف جنوة يوم 

االثنني.
ولدى التسيو وإنترناسيونالي 43 نقطة لكل 

منهما ثم روما خامس الترتيب ميلك 40 نقطة.
وق���ال ماوريتسيو س���اري م���درب نابولي 
”انتصرنا في مباراة صعبة حقا أم��ام فريق 
دائما ما يجعلنا نعاني. أنا سعيد للغاية من 
أجل الفريق واجلماهير. كان هذا انتصارا ثمينا 

للغاية“.
وتلقى ميرتنز متريرة طويلة من خوسيه 
كايخون وت��رك الكرة تقفز ع��دة م��رات قبل أن 
يسدد مباشرة في شباك إيتريت بريشا حارس 

أتالنتا في الدقيقة 65.
ورفع الدولي البلجيكي، الذي لم يسجل في 
آخ��ر تسع مباريات في ال���دوري، رصيده من 
األه��داف هذا املوسم إلى 11 هدفا وم��دد فريقه 
رقمه القياسي بعدم اخلسارة في ال��دوري إلى 

24 مباراة.
وتقدم التسيو عبر لويس ألبرتو في الدقيقة 
23 لكن مانويل بوتشاريلي أدرك التعادل 

لكييفو بعدها بدقيقتني فقط.
وأع��اد سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش 
التسيو للمقدمة بعد م��رور نصف ساعة من 
البداية بينما تعرض إميوبيلي، ال��ذي سجل 
20 هدفا بالدوري هذا املوسم، لإلصابة وغادر 

امللعب بعدها بوقت قصير.
واحتسب احلكم ركلة جزاء لكييفو في الوقت 
احملتسب ب��دل الضائع من الشوط األول إثر 
تدخل خشن من سيناد لوليتش مع ماريوش 
ستبينسكي لكنه تراجع في قراره بعد التشاور 

مع مساعده للقطات الفيديو.
وأح���رز ميلينكوفيتش-سافيتش هدفه 
الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 68 
قبل أن يضيف باستوس وناني هدفني متتاليني 

في اخر عشر دقائق.

وافتتح كوالياريال أهدافه في مرمى فيورنتينا 
بعد م��رور نصف ساعة م��ن ال��ب��داي��ة ث��م عزز 
النتيجة بعد مرور ساعة قبل أن يكمل الثالثية 
بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 68 بينما 
قلص ك��ارل��وس سانشيز ال��ف��ارق للضيوف. 
ويحتل سامبدوريا املركز السادس برصيد 33 

نقطة.

وف���ي اس��ت��اد س���ان س��ي��رو ت��ق��دم ستيفان 
الشعراوي بهدف لروما بعد 31 دقيقة إذ تلقى 
متريرة طويلة من احل��ارس أليسون ومهدها 
لنفسه ثم سدد في املرمى حلظة تقدم احلارس 

املنافس سمير هندانوفيتش.
ومنع أليسون فرصتني من ماورو إيكاردي 
في الشوط الثاني لكن فيتسينو أدرك التعادل 

بضربة رأس من مدى قريب بعد متريرة عرضية 
من مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 86.

وب��ق��ي إنترناسيونالي ب��ال ف��وز ف��ي ست 
مباريات في ال��دوري مقابل أربع مباريات بال 

انتصار لروما.
وتأخر ميالنو، سابع الترتيب برصيد 31 
نقطة، بهدف بعد ثماني دقائق أم��ام كالياري 

عندما سدد نيكولو باريال، الذي طرد فيما بعد 
حلصوله على إنذارين، كرة اصطدمت باألرض 

بشكل غريب أمام جيانلويجي دوناروما.
وأدرك كيسي التعادل من ركلة ج��زاء في 
الدقيقة 35 وبعد ذلك بست دقائق أضاف الالعب 

القادم من ساحل العاج الهدف الثاني.
وطرد ريكاردو رودريجيز مدافع ميالنو في 

الدقيقة 81 حلصوله على اإلن��ذار الثاني بعد 
خطأين ضد باولو فاراجو.

وانتصر كروتوني في معركة الهبوط بالفوز 
3 -صفر على فيرونا وتغلب بولونيا بالنتيجة 

ذاتها على بنيفنتو متذيل الترتيب.
وتعادل أودينيزي على ملعبه 1-1 مع سبال 

وكذلك ساسولو مع تورينو بنفس النتيجة. 
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بلغ السويسري روجيه فيدرر الدور ربع النهائي 
لبطولة استراليا املفتوحة للتنس وضرب موعدا مع 

التشيكي توماس بيرديتش.
تأهل السويسري روج��ي��ه ف��ي��درر املصنف ثانيا 
وحامل اللقب إلى ربع نهائي بطولة أستراليا املفتوحة 
للتنس، أولى البطوالت األربع الكبرى، للمرة الرابعة 
ع��ش��رة ف��ي مسيرته ب��ف��وزه على امل��ج��ري م��ارت��ون 
فوتشوفيتش 6-4 و7-6 )7-3( و6-2 االثنني في 

ملبورن.
واحتاج فيدرر إلى أكثر من ساعتني لتخطي املجري 
املصنف في املركز 80 عامليا، وتأهل ملواجهة منافسه 
التشيكي توماس برديتش التاسع عشر الفائز على 
اإليطالي فابيو فونييني اخلامس والعشرين 1-6 

و6-4 و4-6.
وتعود بداية مواجهات فيدرر وبرديتش إلى 2004 
ويتفوق فيها السويسري بشكل واضح ب�19 فوزا في 

25 مباراة.
كما أنها املرة 52 التي يبلغ فيها فيدرر )36 عاما( 
ربع نهائي إحدى بطوالت الغراند سالم )األكثر منذ 
تطبيق عصر االحتراف في 1968( في مسيرته التي 
تتضمن 19 لقبا كبيرا منها خمسة في بطولة أستراليا 
بالذات. وتوج السويسري في النسخة املاضية على 

حساب اإلسباني رافاييل نادال.
وسيحاول ف��ي��درر أن يصبح على املسافة ذاتها 
من الصربي نوفاك دجوكوفيتش واألسترالي روي 

إميرسون من حيث عدد األلقاب في هذه البطولة )6 
لكل منهما(، علما بأن األخير تّوج بجميع ألقابه قبل 
حقبة السماح للمحترفني باملشاركة في البطوالت عام 

.1968
ورف��ع فيدرر عدد انتصاراته في ملبورن إلى 91 

مقابل 13 هزمية.
وقال فيدرر »أعتقد بأنه لعب بشكل جيد جدا. كانت 
املجريات سريعة وتعني عليك إيجاد األفكار بسرعة 

وتنفيذها جيدا وأعتقد بأنني فعلت ذلك جيدا«.
وتابع »التأخر مبجموعتني ليس أمرا سهال أبدا، لكن 
أعتقد أنه لعب بقوة وواجهت صعوبة لكسر ارساله 

حتى املجموعة الثالثة«.
وعن مباراته املقبلة ضد برديتش، ق��ال: »تابعت 
مباراته، إنه يوجه ضربات قوية. أنا سعيد ألجله، إنه 
يعاني من مشاكل في الظهر منذ العام املاضي وخضت 

مباراة جيدة ضده هنا في الدور الثالث العام املاضي«.
وأضاف »لذلك أنا متأكد أنه يريد قلب األمور والثأر 

مني«.
وقدم فيدرر موسما استثنائيا في 2017 بعد ابتعاد 
ستة أشهر بسبب االصابة فحقق نتائج رائعة أبرزها 
تتويجه في ملبورن ووميبلدون اإلنكليزية، كما أنه 

خسر 5 مباريات فقط من أصل 57.
وفي منافسات السيدات تأهلت الرومانية سيمونا 
هاليب املصنفة أولى إلى ربع نهائي بطولة أستراليا 
املفتوحة لكرة املضرب، أولى البطوالت األربع الكبرى، 

بفوزها على اليابانية ناومي أوس��اك��ا 6-3 و2-6 
االثنني في ملبورن.

وتلتقي هاليب في مباراتها املقبلة احدى التشيكيتني 
كارولينا بليسكوفا السادسة او باربورا ستريكوفا 

العشرين.
وحسمت الرومانية ال��ف��وز على أوس��اك��ا ف��ي 81 
دقيقة، متخطية ما عانته في املواجهة السابقة مع 
األميركية ل��ورن ديفيس حيث ان��ق��ذت ث��الث فرص 
متتالية ملنافستها لكنها احتاجت إلى ثالث ساعات و44 
دقيقة لتخطيها 4-6 و6-4 و15-13، واستغرقت 

املجموعة الثالثة فقط ساعتني و22 دقيقة.
وعادلت هاليب أفضل إجناز لها في ملبورن بعد أن 
وصلت إلى ربع النهائي أيضا في 2014 و2015. وهي 

ودعت البطولة من الدور األول عامي 2016 و2017.
وتسعى الرومانية إل��ى إح���راز لقبها األول في 
البطوالت الكبرى، وهي كانت حلت وصيفة في روالن 

غاروس الفرنسية عامي 2014 و2017.
وقالت هاليب التي عوجلت بعد أوجاع في الكاحل 

»أنا سعيدة جدا لتأهلي مجدداإلى ربع النهائي«.
وعلقت على إنهاء امل��ب��اراة ب� 143 دقيقة أق��ل من 
مباراتها السابقة بالقول »في الواقع، هذه البطولة هي 
كاملاراتون بالنسبة لي«، إذ امضت نحو 9 ساعات حتى 

االن في امللعب، اكثر من أي العبة أخرى.
وتابعت »أنا فخورة فعال إنني ما زلت قادرة على 

التركيز على كل كرة«.

فيتسينو يسجل هدف التعادل إلنتر ميالن في شباك روما

فيدرر يتأهل ملواجهة بيرديتش في ربع نهائي أستراليا املفتوحة للتنس

السويسري روجيه فيدرر

يبحث مانشستر سيتي متصدر ال��دوري الى حسم 
تأهله الى نهائي كأس رابطة االندية االنكليزية احملترفة 
لكرة القدم عندما يحل ضيفا على بريستول سيتي اليوم 
الثالثاء في اياب نصف النهائي، في حني تتجه االنظار 
غدا االربعاء الى دربي لندن على استاد »االمارات« بني 

ارسنال وتشلسي.
ويسعى سيتي لبلوغ نهائي مسابقة كأس الرابطة 
للمرة الثالثة منذ 2014 أمال باحراز اللقب الذي سيكون 
االول ملدربه االسباني بيب غوارديوال مع الفريق الذي 
تولى االشراف عليه في املوسم املاضي خلفا للتشيلي 

مانويل بيليغريني.
وتقام املباراة النهائية في 25  فبراير املقبل على 

ملعب »وميبلي«.
ويحارب مانشستر سيتي بقوة على جميع اجلبهات 
هذا املوسم، فهو يغرد خارج السرب في الدوري املمتاز 
الذي يتصدره برصيد 65 نقطة، بفارق 12 نقطة عن 
مانشستر يونايتد اقرب منافسيه. كما بلغ الدور الرابع 
من مسابقة كأس انكلترا، وثمن نهائي دوري ابطال 

اوروبا حيث سيواجه بازل السويسري.
لكن م��درب الفري االسباني جوسيب غوارديوال ال 
يزال يرفض االفراط بالثقة بأن فريقه يتجه الى احراز 
العديد من االلقاب بقوله »حتى مع تقدم 12 نقطة )في 
الدوري(، فانه من املهم رؤية شخصية الفريق ومحاولة 

حتقيق االمور من دون اخطاء«.
واكد انه يريد من العبيه احلفاظ على تركيزهم في 
املباريات املقبلة في جميع املسابقات »قلت لهم انه 
حتى املرحلة 24 من الدوري كنا الفريق االفضل ولكن 

هذا ليس مهما، فما يؤخذ في االعتبار هو ما يتحقق بعد 
املرحلة 38« وتابع »ما تزال مباريات كثيرة، والفوز في 
10 او 11 منها سيكون امرا صعبا. كل فريق سيلعب 
ضدنا من اجل هدف ما، البقاء، التأهل الى يوروبا ليغ 

ودوري االبطال«.

م��ن جهته، يأمل بريستول ال��ذي ج��رد مانشستر 
يونايتد من اللقب بفوزه عليه 2-1 في ربع النهائي 
مبواصلة رحلته في البطولة والصعود الى النهائي 

للمرة االولى في تاريخه.
ويخوض بريستول سيتي نصف نهائي املسابقة 

للمرة الثالثة في تاريخه، بعد 1971 و1989 )أفضل 
نتيجة له(، بعدما تخلص من اربعة فرق من الدوري 
املمتاز وه��ي وات��ف��ورد )3-1 خ��ارج ملعبه( وستوك 
سيتي )-2صفر( وكريستال باالس )4-1( وصوال الى 

مانشستر يونايتد.

مانشستر سيتي يسعى حلسم تأهله في كأس الرابطة اإلنكليزية أمام بريستول

العبو مانشستر سيتي

بيليه: مارادونا ال يحبني 
بسبب ميسي

أكد األسطورة البرازيلي بيليه، أن مدرب الفجيرة اإلماراتي، 
األرجنتيني دييغو م��ارادون��ا، شعر ب�«الغيرة«، بعدما أعرب 
األول عن تفضيله خالل مقابلة لنجم برشلونة اإلسباني ليونيل 

ميسي.
وسرد »اجلوهرة السوداء« في حوار نشرته محطة »غلوبو« 
التليفزيونية: »ظهر مارادونا في ح��وارات عديدة ويبدو عليه 
الضيق ألنني قلت أن ميسي أفضل العب حاليا، أعتقد أنه يشعر 

بالغيرة، أليس كذلك؟«.
وأوضح صاحب ال�)77 عاما( بنبرة مازحة: »مارادونا قال 
لي: أنت ال حتبني؟ ال أروق لك؟ وأجبته: مارادونا وجهوا لي 
س��ؤاال عن أفضل العب في الوقت احلالي، إذا كان السؤال عن 

فترتك، كنت بالطبع سأختارك«.
ووقعت احملادثة بني بيليه ومارادونا بنهاية العام املاضي 
في إجنلترا، وهي املقابلة التي ظلت خالدة في األذهان من خالل 
صورة جمعتهما يقبل خاللها مارادونا رأس بيليه، الذي كان 

جالسا على كرسي متحرك.
وأك��د بيليه خ��الل احل��وار على أن��ه يفضل ميسي عن النجم 

البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وأض��اف: »ما زلت أفضل ميسي، ألن تسجيل األه��داف يبقى 
مهما دون شك، ولكن إذا لم يكن هناك أحد ميرر له الكرة فلن يصل 

إلى املرمى، إذن أفضل تواجد ميسي في فريقي املفضل«.
وأع��رب بطل العالم مرتني مع »السيليساو« عن شعوره 
ب�«الهدوء« إزاء الفترة التي مير بها منتخب بالده الذي تأهل 
لكأس العالم الصيف املقبل في روسيا، إال أنه أقر بشعوره بالقلق 

قليال واحلزن في حلظة ما.
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