
أح����رز ج��ي��م��س رودري���غ���ي���ز ث��اث��ة 
أه��داف ليقود بايرن ميونيخ الستعادة 
ص��دارة دوري ال��درج��ة األول��ى األملاني 
لكرة القدم بفارق األه��داف عن بروسيا 
دورمتوند بعد انتصار ساحق -6صفر 
على ماينتس باستاد أليانز أرينا أول 
م��ن أم���س. 0ومنحت أه����داف روب���رت 
ليفاندوفسكي ورودريغيز وكينجسلي 
كومان تقدما مريحا لبايرن في الشوط 
األول ثم أضاف الاعب الكولومبي هدفني 
بعد االستراحة قبل أن يسجل ألفونسو 

ديفيز هدفه األول مع بطل أملانيا.
وك��ان نيكو كوفاتش م��درب بايرن 
حت��ت ضغط لتحقيق ف��وز مقنع بعد 
وداع دوري أبطال أوروبا من دور الستة 
عشر أمام ليفربول األسبوع املاضي ورد 
فريقه بالفوز 13 في آخر 14 مباراة في 

الدوري.
ول��دى كل من بايرن ودورمتوند 60 
نقطة قبل ثماني مباريات من النهاية لكن 
الفريق البافاري يتفوق بفارق سبعة 

أهداف.
واف���ت���ت���ح امل���ه���اج���م ال���ب���ول���ن���دي 
ليفاندوفسكي التسجيل بعد ثاث دقائق 

وك��اد ك��وم��ان أن يضاعف ال��ف��ارق لكن 
تسديدته ارت���دت م��ن القائم. وأض��اف 
بايرن هدفني في غضون خمس دقائق قبل 
نهاية الشوط األول إذ سدد رودريغيز 
في املرمى بعدما هيأ له ليون جوريتسكا 

الكرة ثم هز كومان الشباك بتسديدة من 
عند حدود منطقة اجلزاء.

وزاد رودريغيز من مشاكل ماينتس 
بعد ست دقائق من الشوط الثاني بهدفه 
ال��ث��ان��ي بتسديدة ق��وي��ة قبل أن يكمل 

الاعب املعار من ري��ال مدريد ثاثيته 
بعد خطأ دفاعي. وأكمل البديل الشاب 
ديفيز السداسية بهدفه األول في الدوري 
قبل 20 دقيقة من النهاية ليترك الفريق 

الضيف في املركز 13 برصيد 30 نقطة.

تفوق إنترميان على ميانو 3-2 في 
قمة املدينة لينتزع من جاره املركز الثالث 
ب��دوري ال��درج��ة األول��ى اإليطالي لكرة 

القدم أول من أمس.
وب��دأ إنترميان اللقاء بهجوم وتقدم 
بهدف مبكر بعد ثاث دقائق عن طريق 
ماتياس فيسينو بتسديدة من مدى قريب 
وأض��اف زميله ستيفان دي فري الهدف 

الثاني بضربة رأس في الدقيقة 51.
وقلص ميانو الفارق بضربة رأس 
قوية من تيموي باكايوكو، املعار من 
تشيلسي، بعد ست دقائق لكن إنترميان 
أع��اد ال��ف��ارق إل��ى هدفني من ركلة جزاء 

نفذها الوتارو مارتينيز في الدقيقة 67.
وبعد أربع دقائق فقط استغل ماتيو 
موساكيو ارتباكا دفاعيا وس��دد بقوة 
من مدى قريب ليقلص الفارق من جديد 

مليانو.
وتلقى أن��دري��ا كونتي الع��ب ميانو 
بطاقة حمراء مباشرة بسبب خطأ عنيف 
ض��د الوت����ارو لكن احل��ك��م ت��راج��ع بعد 
اللجوء إلى حكم الفيديو املساعد وقرر 

االكتفاء بإشهار البطاقة الصفراء لاعب.
وق���ال لوتشيانو سباليتي م��درب 
إنترميان لوسائل إعام إيطالية ”نحتاج 
إل��ى تهنئة الوت���ارو على ركلة اجل��زاء 
و)إي��ف��ان( بريشيتش على انطاقاته 

واجلميع على العمل الذي قاموا به.
”أعتقد أن ميانو قدم أداء قويا جدا 
ويجب على جينارو جاتوسو أن يكون 
ف��خ��ورا باعبيه. عندما ت��ك��ون م��ب��اراة 

مفتوحة بهذه الطريقة ومثيرة، أي فريق 
من املمكن أن يفوز أو يخسر“.

وأض����اف ”مدينة م��ي��ان��و بأكملها 
استمتعت بليلة رائعة من كرة القدم. نحن 

االثنان شرفنا مباراة القمة“.

وأوق��ف إنترميان سلسلة من خمسة 
انتصارات متتالية مليانو وقفز إلى املركز 
الثالث برصيد 53 نقطة وبفارق نقطتني 
عن ميانو الذي تراجع خطوة واحدة في 

الترتيب وبات رابعا.

ويتصدر يوفنتوس، الذي خسر ألول 
م��رة ه��ذا املوسم في ال��دوري وتعثر -2
صفر أم��ام جنوة، املسابقة برصيد 75 
نقطة من 28 مباراة وبفارق 15 نقطة عن 

نابولي الذي فاز 4-2 على أودينيزي.

 تلقى ليونيل ميسي حتية من 
مشجعي الفريق املنافس أول 
من أم��س بعد أن سجل ثاثية 
رائعة في ف��وز برشلونة 1-4 
خارج ملعبه على ريال بيتيس 
ليتقدم الفريق القطالوني بعشر 
نقاط على أق��رب ماحقيه في 
ص��دارة دوري ال��درج��ة األول��ى 
اإلسباني لكرة القدم مع تبقي 

عشر مباريات على النهاية.
ومع خسارة أتليتيكو مدريد 
أق���رب ماحقي برشلونة -2
صفر أم��ام أتليتيك بيلباو منح 
ميسي فريقه بداية مثالية بعد 
أن هز الشباك من ركلة حرة في 

الدقيقة 18.
وزاد الاعب األرجنتيني من 
سهولة مهمة برشلونة بهدف 
آخر في نهاية الشوط األول بعد 
متريرة بكعب القدم من لويس 
سواريز الذي شق طريقه وسط 

دفاع بيتيس.
وأض�����اع س���واري���ز مهاجم 
أوروج��واي العديد من الفرص 
اخلطيرة للتسجيل لكنه نال 
مكافأته في نهاية املطاف على 
أدائ��ه احليوي بعدما سجل في 
الدقيقة 63 عقب انطاقة رائعة 
وسط أربعة من مدافعي بيتيس.
وقلص لورين مورون الفارق 
لبيتيس ف��ي الدقيقة 82 لكن 
ميسي رد بتسديدة مذهلة من 
اللمسة األولى دخلت املرمى من 

ف��وق احل��ارس ليكمل ثاثيته، 
وردت جماهير بيتيس بالهتاف 
ب��اس��م ال���اع���ب األرج��ن��ت��ي��ن��ي 

واالنحناء له.
وب���دا ال��اع��ب األرجنتيني 
مندهشا من التحية التي نالها 

من جماهير بيتيس.
وأبلغ ميسي الصحفيني ”ال 
أستطيع أن أتذكر شيئا كهذا من 
قبل وأن��ا ممنت للغاية لرد فعل 
اجلماهير. أنا ممنت للغاية لهم 
وسعيد بالفوز ال��ذي ك��ان في 

غاية األهمية“.
وأضاف ”كنا نلعب ضد فريق 
يتعامل مع الكرة بصورة جيدة 
جدا لكن املدرب قرأ املباراة بشكل 

مثالي من الناحية اخلططية“.
وق��ال ميسي إن فريقه كان 
حريصا بشكل إضافي على الفوز 
على بيتيس بعد هزمية أتليتيكو 
في بيلباو مضيفا أن سباق اللقب 

لم ينته بعد.
وتابع ”كانت فرصة جيدة 
جدا لزيادة الفارق في الصدارة، 
عرفنا نتيجة أتليتيكو ولم يكن 

بوسعنا التفريط في الفرصة.
”اللقب بني أيدينا لكن شيئا 
ل��م ي��ت��ح��دد ب��ع��د. أش��ي��اء أس��وأ 
حدثت من قبل. لدينا أفضلية 
رائعة لكن ال تزال هناك العديد 
من النقاط متاحة. علينا مواصلة 
اللعب وع���دم التفريط ف��ي أي 

نقطة“.
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ميسي محاصر من العبي بيتيس

هاتريك ميسي يقود برشلونة لسحق بيتيس برباعية في »الليغا«

فالفيردي يؤكد معاناة سواريز من التواء الكاحل
كشف م��درب برشلونة إرنستو 
فالفيردي بأن مهاجمه األوروغوياني 
لويس سواريز تعرض اللتواء حاد 
ف��ي كاحله. وخ���رج س��واري��ز ال��ذي 
سجل هدفاً لفريقه في امل��ب��اراة، في 
الدقيقة ما قبل األخيرة، ودخل بدالً 

منه البرازيلي فيليبي كوتينيو.
وق��ال فالفيردي ف��ي تصريحات 
بعد املباراة، إن املهاجم الذي سجل 
18 هدفا لفريقه في الليغا هذا املوسم، 

»يعاني من ال��ت��واء ح��اد. سنرى ما 
سيقوله األطباء لكن هذا هو الشعور 

الذي لدينا«.
وتأتي إصابة سواريز مع انطاق 
اس��ت��راح��ة امل��ب��اري��ات ال��دول��ي��ة، ما 
ي��رج��ح غيابه ع��ن م��ب��اراة منتخب 
باده ضد أوزبكستان في دورة كأس 
الصني الدولية اجلمعة. لكن النادي 
املتصدر لترتيب الليغا، يأمل في 
عودة مهاجمه خلوض مباراة القمة 

ضد أتلتيكو مدريد في السادس من 
أبريل، والتي ستكون قبل أربعة أيام 
من مواجهة مرتقبة أخ��رى لفريقه 
ضد مانشستر يونايتد اإلنكليزي 
في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري 
أب��ط��ال أوروب�����ا. وي��ع��ان��ي الفريق 
الكاتالوني من إصابة مهاجم آخر 
هو الفرنسي عثمان دميبيلي الذي 
سيبتعد لفترة ت��ت��راوح ب��ني 3 و4 

أسابيع بسبب متزق عضلي.

احتفال جيمس رودريغيز
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جماهير بيتيس تشيد مبيسي »االستثنائي«
اعتاد ليونيل ميسي على تلقي 
اإلش��ادة في ملعب نو كامب، إال أنه 
حظي باستقبال صاخب من جماهير 
ال��ف��ري��ق امل��ن��اف��س ب��ع��د الثاثية 

الرائعة.
واب��ق��ى ال��اع��ب االرج��ن��ت��ي��ن��ي 
أفضل أهدافه حتى النهاية، حيث 
أكمل انتصار برشلونة والذي دفع 
الفريق لابتعاد بفارق 10 نقاط في 
قمة دوري الدرجة االولى اإلسباني 

بتسديدة مذهلة من اللمسة األولى، 
سكنت الشباك بعد م��روره��ا من 
فوق احلارس بعد تبادل التمرير مع 

إيفان راكيتيتش.
وب��دا ح��ارس بيتيس باو لوبيز 
في حالة هلع مما حدث بينما نهضت 
جماهير بيتيس، التي تشتهر بحبها 
الشديد وإخاصها لفريقها، وأنحنت 

مليسي وهتفت باسمه.
وقال فالفيردي مدرب برشلونة 

»على الرغم من ان شباك املنافس 
تلقت اهدافا من ميسي فان جماهيره 
بدت مستمتعة بهذه احلقبة التي ال 

تصدق والتي صنعها )ميسي(.
»انهم مستمتعون ايضا واقروا 

بذلك اليوم )االحد(.
»م���ن امل��ه��م ان��ه��م م��ن��ح��وه ه��ذه 
التحية. ه��ذا اق���رار مب��ا يقوم به. 
جماهير املنافسني تعاني منه لكنها 
تقدره بسبب االمكانات التي ميلكها.

»اداء ليو ك��ان استثنائيا فقد 
سجل ثاثة اهداف لكن كان بوسعه 
ان يسجل اربعة وهذا يظهر لك مدى 

جودة االداء الذي يقدمه«.
وق��ال ميسي »ال ميكنني تذكر 
اي شيء مثل هذا حدث لي من قبل 
وان���ا ف��ي غ��اي��ة االم��ت��ن��ان ل��رد فعل 

اجلماهير.
»انا ممنت لهم وسعيد باالنتصار 

الذي كان في غاية االهمية«.

ماتيتش: يونايتد ال ميكنه
حتمل أي هزات أخرى

قوضت هزميتان متتاليتان ملانشستر يونايتد 
في كأس االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم والدوري 
امل��م��ت��از الكثير م��ن ال��زخ��م احمل��ي��ط بصحوة 
مانشستر يونايتد حتت قيادة مدربه املؤقت 
أولي جونار سولشار إال أن العب الوسط نيمانيا 
ماتيتش ي��رى أن إنهاء الفريق ضمن األربعة 

األوائل في الدوري يبدو في املتناول.
وج���اءت الهزمية ف��ي دور الثمانية لكأس 
االحتاد اإلجنليزي أمام ولفرهامبتون واندرارز 
بنتيجة 2-1 بعد اخلسارة -2صفر أمام أرسنال 

في الدوري األسبوع املاضي.
ورغم تبقي ثماني مباريات على نهاية املوسم، 
فان يونايتد صاحب املركز اخلامس يتقدم بنقطة 
واح��دة على تشيلسي ويتراجع بفارق نقطتني 
عن أرسنال وثاث نقاط عن توتنهام هوتسبير 

في السباق نحو املراكز املؤهلة ل��دوري أبطال 
أوروبا. وقال ماتيتش للصحفيني ”يجب أن نقدم 
أفضل ما لدينا لنصل ألول أربعة في الترتيب. ال 

ميكن أن ندع األمور متر بهذا الشكل.
”هناك الكثير الذي يجب أن نلعب من أجله. 
لدينا ثماني م��ب��اري��ات متبقية ف��ي ال���دوري 
اإلجنليزي املمتاز ونحن نقاتل من أج��ل أول 

أربعة مراكز.
”لدينا دوري أبطال أوروبا أيضا. سنرى ما 

ميكننا فعله وما منلكه من إمكانات ومهارات“.
وعلى ال��رغ��م م��ن اإلخ��ف��اق��ات األخ��ي��رة، فان 
ماتيتش يرى أنه يجب أن يتم تعيني النرويجي 
سولشار كمدرب دائم بعد أن قاد يونايتد للفوز 
في 14 مباراة من بني 19 منذ توليه املهمة خلفا 

جلوزيه مورينيو املقال في ديسمبر املاضي.

ماتيتش

فرنسا تفقد مارسيال وتضم ليمار 
2020 لتصفيات بطولة أوروبا 

أكد االحتاد الفرنسي لكرة القدم على موقعه 
اإللكتروني، أن إصابة في الركبة أجبرت مهاجم 
مانشستر يونايتد، أنطوني مارسيال، على 
االن��س��ح��اب م��ن تشكيلة فرنسا ال��ت��ي تواجه 
مولدوفا وأيسلندا ه��ذا الشهر، ف��ي تصفيات 

بطولة أوروبا 2020.
أضاف االحتاد الفرنسي: »العب وسط أتلتيكو 
مدريد توماس ليمار سيحل محل مارسيال الذي 
يواجه العديد من الصعوبات هذا املوسم بسبب 

ركبته اليمنى«.
وي��أت��ي انسحاب مارسيال )23 ع��ام��اً( من 
التشكيلة بعد محادثات ب��ني أط��ب��اء املنتخب 
الفرنسي ويونايتد الذي شارك معه الاعب في 
اخلسارة 1-2 أمام ولفرهامبتون وان��درارز في 

دور ربع النهائي لكأس االحتاد اإلجنليزي.
وكان مارسيال عاد لتشكيلة فرنسا ألول مرة 
منذ ع��ام، بعدما سجل 11 هدفاً في 30 مباراة 

بجميع املسابقات مع يونايتد هذا املوسم.

إنترميالن يحسم ديربي الغضب وينتزع املركز الثالث من ميالن

فرحة كبيرة لاعبي إنترميان بعد الفوز على جاره

هاتريك رودريغيز يعيد بايرن ميونيخ لصدارة »البوندسليغا«


