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 جتــاوز روجــر فيدرر بداية متواضعة 
ليهزم فيليب كراينوفيتش 7-5 و6-3 فيما 
أثبت كيفن أندرسون كفاءة إرساله القوي 
أمام جواو سوزا ليتأهل االثنان إلى الدور 

الرابع في بطولة ميامي املفتوحة للتنس.
وكسر الصربي كراينوفيتش إرســال 
فيدرر ليتقدم 2-1 في املجموعة األولى وبدا 
أنه سيفاجئ الالعب السويسري احلاصل 

على 20 لقبا في البطوالت األربع الكبرى.
لكن الزخم حتول لصالح فيدرر املصنف 
الــرابــع عندما كسر إرســال كراينوفيتش 
بضربة أمامية ناجحة ليفوز باملجموعة 

األولى.
وتفوق الالعب السويسري البالغ عمره 
37 عاما بعد ذلك بفضل إرساله القوي الذي 

فشل كراينوفيتش في التعامل معه.
وقال فيدرر إنه جتاوز بالفعل خسارته 
أمام دومينيك تيم في نهائي بطولة إنديان 

ويلز املفتوحة األسبوع املاضي.
وأضاف ”هذه األيام بوسعي جتاوز ذلك 
بسرعة. كنت سيئا في هذه األمــور حينما 
كنت صغيرا... عندما ينتهي كل شيء كنت 

أبكي وأشعر بحزن شديد وخيبة أمل.
”لم أكن شخصا غاضبا في الواقع، األمر 

يكسر قلبي فحسب“.
ــر  ــع وتــــابــــع ”في هـــــذه األيـــــــام أش
وكأنني‘حسنا، لقد بذلت كل ما في وسعي‘. 
حصل تيم على اجلــائــزة، وأنــا ال. هــذا هو 

a.“األمر، كل شيء انتهى
ـــدور الــتــالــي ضد  ويلعب فــيــدرر فــي ال
الــروســي دانييل ميدفيديف املصنف 13 
الذي هزم األمريكي رايلي أوبيلكا الصاعد 
من التصفيات 7-6 و6-7 و7-6 في مباراة 

شهدت 41 ضربة إرسال ساحقة في املجمل.
وسدد العب آخر ميتلك إرســاال قويا هو 
أندرسون 13 ضربة إرسال ساحقة وارتكب 
خطأ مزدوجا واحــدا لينتصر 6-4 و6-7 

على البرتغالي سوزا.
وســيــكــون الــالعــب اجلــنــوب افــريــقــي 
ــم يظهر أي  املــصــنــف الـــســـادس، الـــذي ل
عــالمــات على تــأثــره بإصابة فــي الـــذراع 
أزعجته في وقت سابق من العام احلالي، 
مرشحا للفوز عندما يواجه األسترالي غير 
املصنف جوردان طومسون الذي تغلب على 

جريجور دمييتروف 7-5 و5-7.
ـــاب ديــنــيــس  ـــش ـــوق الـــكـــنـــدي ال ـــف وت
شابوفالوف على الروسي أندريه روبليف 
البالغ مــن العمر 21 عاما بنتيجة 3-6 

ــالق بني  و7-6 في أول مواجهة على اإلط
الالعبني في ليلة دافئة في فلوريدا.

ويخوض شابوفالوف بعد ذلك مواجهة 
ــد العـــب شـــاب مــتــألــق آخـــر هو  مــثــيــرة ض
ستيفانوس تيتيباس الذي يبلغ من العمر 

20 عاما.
ولــم يفقد الــالعــب الــيــونــانــي املصنف 
ــوط إرســالــه مطلقا في  العاشر عامليا ش
طريقه للفوز 6-4 و6-4 على األرجنتيني 

ليوناردو ماير.
وكافح األمريكي فرنسيس تيافو ليهزم 
اإلسباني ديفيد فيرير 5-7 و6-3 و3-6 
ويحجز مكانه في الدور الرابع حيث يواجه 
البلجيكي ديفيد جوفني وهــو العــب آخر 

متخصص في الدفاع.

السويسري روجر فيدرر

للتنس ميامي  في  الرابع  للدور  يتأهالن  وأندرسون  فيدرر 

نيفيل: ماني مستفيد مما يحدث مع صالح

والد نيمار يستبعد رحيل جنله عن 
باريس سان جيرمان الصيف املقبل

استبعد والد نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان بطل 
الــدوري الفرنسي لكرة القدم رحيل جنله عن النادي الباريسي في 

فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة مؤكداً أنه ينوي متديد عقده.
ويرتبط نيمار الذي يتعافى حالياً من إصابة في قدمه تعّرض لها 
في 23 يناير املاضي، مع باريس سان جيرمان بعقد حتى عام 2022، 
وربطته العديد من الشائعات بترك نادي العاصمة خصوصاً إلى 

صفوف ريال مدريد اإلسباني.
وقــال الوالد الــذي يتولى أيضاً إدارة أعمال الالعب في مقابلة 
طويلة مع موقع »يو أو إل« البرازيلي اليوم اإلثنني »من احملتمل جداً 
أال يغادر، إّنه في سنته الثانية من العقد، وما زال لديه ثالثة أعوام، 

ونحن بالفعل بصدد التوجه إلى متديده«.
وأضــاف: »كان اسمه موضوع تكهنات منذ كان عمره 17 عاماً، 
عندما استهل مشواره الرائع لدى احملترفني، لم ينتقل سوى مرتني 

فقط، ولكننا نعيش وسط التكهنات منذ عشر سنوات«.
وترك نيمار ناديه سانتوس البرازيلي لالنضمام إلى برشلونة 
اإلسباني في عــام 2013، قبل االنتقال إلــى صفوف باريس سان 

جيرمان عام 2017 في أغلى صفقة في التاريخ )222 مليون يورو(.

الفيفا ينظر في استئناف 
تشيلسي ضد منعه من 

11 أبريل االنتقاالت 

قال االحتــاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( إن تشيلسي قدم 
استئنافا إلى جلنة االستئناف في االحتــاد ضد قرار حرمانه 
من ضم العبني جدد ملدة عام وإن جلسة االستماع ستكون يوم 

11 أبريل.
وعوقب الــنــادي املنافس في الـــدوري اإلجنليزي املمتاز 
بحرمانه من ضم العبني جدد في فترتي انتقاالت ومت تغرميه 
600 ألف فرنك سويسري )605000 دوالر( بعد انتهاك لوائح 

التعاقد مع العبني حتت 18 عاما من خارج أوروبا.
ورفض الفيفا هذا الشهر طلب تشيلسي بتجميد العقوية 

خالل عملية االستئناف.
ورمبا ينقل تشيلسي األمر إلى محكمة التحكيم الرياضية 

كما فعلت أندية أخرى في املاضي.

مطالب بإيقاف دوري 
الدرجة الثانية في إسبانيا 

اعترضت أندية دوري الدرجة الثانية لكرة القدم في 
إسبانيا، على مشاركة العبيها في املباريات الدولية رغم 
استمرار مباريات الدوري، بينما عانت العديد منها من غياب 
العبيها املؤثرين وسط مطالبات بتوقف املسابقة خالل فترة 

التوقف الدولية.
وتعادل قــادش الساعي القتناص أحــد املراكز املؤهلة 
لــدوري الدرجة األولــى 1-1 على ملعبه مع قرطبة حيث 
اضطر الفريق خلوض املباراة بدون العبيه داروين ماتيس 
ومانو فاييخو املنضمني ملنتخبي فنزويال وإسبانيا حتت 

21 عاما على التوالي.
وتعادل الس باملاس 1-1 على ملعب غرناطة في غياب 
ثاني هدافي الفريق هذا املوسم رافا مير أحد خمسة العبني 

في الدرجة الثانية انضموا ملنتخب إسبانيا حتت 21 عاما.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه مباريات الدرجة الثانية 
في إسبانيا إال أنها متوقفة في كافة أنحاء أوروبا مبا في ذلك 
أملانيا وإجنلترا وفرنسا بينما أقيمت مباراة واحدة في دوري 

الدرجة الثانية اإليطالي.
واضطر يويل بارسيناس العب ريــال أوفيدو للغياب 
عن التعادل التاريخي ملنتخب بالده بنما 1-1 مع البرازيل 
عقب موافقة االحتاد احمللي على طلب ناديه باالحتفاظ به 

خلوض مباراة قمة أمام سبورتنج خيخون.
ومن املتوقع أن تزيد املشاكل في يونيو املقبل مع انطالق 
املباريات الفاصلة املؤهلة للدرجة األولى في نفس توقيت 
ـــا 2020 ونهائيات كــأس األمم  تصفيات بطولة أوروب
األفريقية 2019 في مصر وبطولة أوروبــا حتت 21 عاما 

وكأس كوبا أمريكا والكأس الذهبية.
وقاد ألفارو سيرفيرا، مدرب قادش حملة مطالبة األندية 
بتوقف املسابقة خالل فترة التوقف الدولية حيث قال في 
مؤمتر صحفي: »من املضحك أن مباريات الدرجة األولى 
تتوقف من أجل مشاركة الالعبني الدوليني مع منتخباتهم 
بينما أندية الدرجة الثانية حترم من العبيها مع استمرار 

املسابقة«.
وتابع: »افتقدت الثنني من أفضل العبي فريقي. هذه 

سرقة«.
ورفضت رابطة الــدوري اإلسباني التعليق على ما إذا 
كانت مباريات الدرجة الثانية ستتوقف خالل املباريات 

الدولية أم ال.

 العب صيني يواجه الطرد 
بسبب »سلوك شرير«

أوقف الصيني الدولي وي شيهاو ملدة شهر، ويواجه 
خطر الطرد من ناديه غوانغجو ايفرغراند، بسبب خطأ 
»شرير« خالل خسارة بالده ضد أوزبكستان ودياً، 

بحسب ما أشارت تقارير أمس الثالثاء.
وجهت الصحف الصينية انتقادات الذعــة لالعب 
البالغ )23 عاماً(، بعد ارتكابه خطأ قاسياً على العب 
الوسط أوتابيك شــوكــوروف في الشوط االول من 

خسارة الصني 1-0.
وكان شيهاو يحاول اللحاق بالالعب األوزبكي قبل 
أن يركله مبسامير حذائه من اخللف على ربلة ساقه، 
بيد أن احلكم اكتفى بتوجيه بطاقة صفراء له بدالً من 

طرده مباشرة.
ولم يتمكن شوكوروف من إكمال املباراة، ثم نقل 
إلى املستشفى ليتبني أنه سيغيب عن املالعب لشهرين 
على األقل. وخاض وي 10 مباريات مع منتخب الصني، 

وأمضى معظم مسيرته في البرتغال.
وتدخل ناديه الــذي يشرف عليه اإليطالي فابيو 
كانافارو، وقال في بيان: »وي يجب أن يقوم بـ«تفكير 

ذاتي عميق« معلناً عن إيقافه فوراً«.
وتــابــع: »سيراجع الــنــادي تفكيره الــذاتــي ونقده 

الذاتي ثم يقرر ما إذا كان سيطرده«.
ووصفت صحيفة »غلوبال تاميز« التي تديرها 
الدولة خطأ وي بالـ«خبيث«، مضيفة أنه كان يستحق 

بطاقة حمراء.
وكتبت: »برغم قوله أن تصرفه لم يكن مقصوداً، قال 

إنه كان يائساً لتحقيق الفوز«.
وأضافت انها ليست املرة األولى يقوم وي بـ«سلوك 

شرير«.
وكانت بداية سيئة لكانافارو مع منتخب الصني بعد 
حلوله بدال من مواطنه املخضرم مارتشيلو ليبي الذي 

ترك منصبه بعد كأس آسيا االخيرة.
وفي مباراته االولى، كان محظوظا لعدم اخلسارة 
بأكثر من هدف أمام تايالند صفر1- اخلميس. كما عجز 

العبوه عن التسديد على مرمى أوزبكستان.
وكتبت غلوبال تاميز »هزمية مذلة أمام تايالند في 

كأس الصني وضعت الضغط على العبي الصني«.

التكهنات حتيط مبستقبل نيمار

تــعــّرض العــب االرتــكــاز البوسني 
يوسف نوركيتش إلصابة رهيبة خالل 
قيادة فريقه بورتالند ترايل باليزرز إلى 
األدوار االقصائية للمرة السادسة توالياً 
والفوز على بروكلني نتس 144-148 
بعد التمديد مرتني، في الدوري األميركي 

حملترفي كرة السلة.
وكــان نوركيتش )24 عــامــاً( أفضل 
مسجل لفريقه على ملعب »مودا سنتر« 
مع 32 نقطة و16 متابعة و5 متريرات 
حــاســمــة، قــبــل ســقــوطــه عــلــى األرض 
وتعرض ساقه لكسر كبير وظاهر في 

مشهد حزين.
ــاق نوركيتش )2،13 م  وعلقت س
و125 كلغ( اليسرى حتت جسمه وهو 
ينزل حتت السلة بعد محاولته التقاط 
إحــدى املتابعات فــي الــوقــت اإلضافي 

الثاني.
وكــان البوسني يخوض أحــد أفضل 
ــي مــســيــرتــه، إذ بــلــغ معدل  ــم ف ــواس امل
تسجيله 15،4 نقطة و10،3 متابعات 

و1،4 صدة دفاعية في املباراة الواحدة.
وقال العب بورتالند التركي إينيس 
كانتر »ال أعرف ماذا أقول بعد رؤية أحد 

أشقائي يسقط بهذه الطريقة«.
ــب الــيــوم إلــى منزلي  ــأذه تــابــع »س
وأصلي له، ألن هذا أبعد بكثير من كرة 

السلة«.
وأضاف للفائز املوزع داميان ليالرد 
31 نقطة و12 متريرة حاسمة، فيما 
كان داجنيلو راسل األفضل لدى اخلاسر 
مع 39 نقطة و9 متابعات و8 متريرات 

حاسمة.                
أورالندو يفرض موقعة مع ميامي                
ـــق أورالنـــــــــدو مــــع جنــمــيــه  ـــق وح
املونتينيغري نيكوال فوتشيفيتش 
)28 نقطة و11 متابعة( والفرنسي 

إيفان فورنييه )24 نقطة و7 متريرات 
ــوزاً هاماً في الطريق نحو  حاسمة(، ف
ــالي أوف( على  األدوار االقصائية )ب
حــســاب فيالدلفيا سفنتي سيكسرز 

.98-119
وبفوزه اخلامس توالياً على أرضه، 
ضّيق أورالندو )36 فوزا و38 خسارة( 
اخلــنــاق على ميامي هيت )37-36( 
ــامــن فــي املنطقة  ــث ــب املــركــز ال ــاح ص

الشرقية، االخير املؤهل إلى البالي أوف.
وقــال فورنييه الــذي لم يشارك في 
البالي اوف سوى مرة منذ احترافه في 
الدوري في 2012 وذلك مع دنفر ناغتس 

»ســيــكــون صــراعــا قــويــا حتى املــبــاراة 
األخيرة« من الدور املنتظم.

ويحّل أورالنــدو الثالثاء على ميامي 
في مواجهة قد تكون حاسمة بني فريقي 

والية فلوريدا لبلوغ الدور االقصائي.
وقــال مــدرب ماجيك ستيف كليفورد 
»لم نلعب هذا املوسم أفضل من الربعني 

الثالث واألخير«.
وبــعــد تخلفه بــفــارق 3 نــقــاط قبل 
استراحة الشوطني، صنع أورالندو فارقاً 
كبيراً في الربع الثالث )32-17(، وفي 
ظل الدفاع القوي ملاجيك، أهدر فيالدلفيا 

15 رمية متتالية.

ورأى العــب االرتــكــاز املونتينيغري 
فوتشيفيتش »ننجح في اآلونة األخيرة 
بخوض مباريات كاملة دفاعاً وهجوماً 
خــالل 48 دقيقة خــالفــاً للماضي. كنا 
نلعب جيداً لكن لربع واحــد، ثم نختفي 
في الربع التالي«. وغاب عن فيالدلفيا 
الــذي ضمن تأهله للبالي أوف سابقاً 
العبه األسترالي املريض بن سيمونز، 
فيما سجل الكاميروني جويل أمبيد 20 
نقطة و10 متابعات. وأقر سكوت براون 
مــدرب فيالدلفيا »لعبوا برغبة كبيرة 
خالفاً لنا. خلق لنا فوتشيفيتش مشكالت 

كبيرة وكان فورنييه رائعاً«.

وبعد فوزه في ست مباريات متتالية، 
خسر فيالدلفيا مرتني في ثالثة أيــام، 
ليصبح رصيده في املركز الثالث ضمن 

املنطقة الشرقية 47 فوزاً و27 خسارة.
أوكالهوما يتعثر

ومــنــي أوكــالهــومــا سيتي بخسارة 
خامسة فــي ســت مــبــاريــات على أرض 

ممفيس غريزليز 115-103.
وفي غياب جنمه مايك كونلي والعب 
االرتكاز الفرنسي يواكيم نــواه، خطف 
ممفيس الفوز بفضل 24 نقطة جلناحه 
اجلديد البرازيلي برونو كابوكلو )24 
نقطة و11 متابعة( القادم في كانون 

الثاني/يناير املاضي.
ـــت  ـــون راي ـــل ــز دي ــائ ــف ــل وأضــــــاف ل
والليتواني يوناس فاالنسيوناس 18 
نقطة. ولدى اخلاسر، سجل بول جورج 
30 نقطة و12 متابعة، فيما اكتفى 
موزعه النجم راسل وستبروك بتسجيل 

16 نقطة و7 متريرات حاسمة.
وقبل 8 مباريات على نهاية الــدور 
املنتظم، يحتل أوكالهوما املركز الثامن 
في املنطقة الغربية )43-31( ويتوقع 
أن يــواجــه فــي الـــدور األول مــن البالي 
اوف غولدن ستايت ووريزر حامل اللقب 
في آخر موسمني، بحال بقاء األخير في 
صدارة الغربية حيث يتقدم راهناً بفارق 

فوز على دنفر ناغتس الثاني.
وسجل ديفن بوكر 59 نقطة لم جتنب 
فريقه فينيكس صنز اخلسارة أمام يوتا 
جاز 92-125. وأصبح بوكر )22 عاماً( 
ــك بـــاري وليبرون  ــب بعد ري رابـــع الع
جيمس وكايري إيرفينغ يسجل 50 نقطة 
في أكثر من مناسبة قبل بلوغه الثالثة 
ــدى الفائز، كــان العب  والعشرين. ول
االرتكاز الفرنسي رودي غوبير أفضل 

مسجل مع 27 نقطة و10 متابعات.

 البوسني يوسف نوركيتش

نوركيتش يؤهل بورتالند لألدوار اإلقصائية ويتعرض إلصابة خطرة

علق جــاري نيفيل، أســطــورة مانشستر 
يونايتد، على تراجع معدل تسجيل الدولي 
ــم لــيــفــربــول،  ــري مــحــمــد صــــالح، جن ــص امل

لألهداف في املوسم احلالي.
وقال نيفيل، في تصريحات أبرزها املوقع 
الرسمي للبرمييرليج: »تضاعف االهتمام 
مبراقبة صالح في املوسم احلالي، ففي الكثير 

من املواقف يكون حوله 3 مدافعني«.
وأضــاف: »ما يحدث مع صالح هو السر 
وراء تسجيل ساديو ماني لعدد كبير في 
األهداف في املوسم احلالي، ألن زيادة التركيز 
مع النجم املصري منح حرية لزمالئه في 

امللعب«.
وتابع: »أفضل املدافعني في البرمييرليج 

سيجدون صعوبة في إيقاف الدولي املصري، 
ألنه العب من طراز عاملي«.

وواصـــــل: »صــــالح ميــلــك الـــقـــدرة على 
االختراق من اجلانب األمين، ولكن رغم إدراك 
املدافعني لهذه اجلزئية إال أنهم لن يستطيعوا 

إيقافه«.
وأمت: »صــالح ينهي الكرات أمــام املرمى 

بجودة عالية للغاية، ولذلك فإن ليفربول 
محظوظ بامتالك العب مثله«.

يذكر أن صالح سجل هذا املوسم 17 هدًفا 
في البرمييرليج، ويحتل بها املركز الثاني 
في جدول ترتيب الهدافني بعد األرجنتيني 
سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي 

وصاحب الـ18 هدًفا.

محمد صالح وساديو ماني

تشيلسي يترقب قرار الفيفا


