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بايرن ميونيخ الأف�ضل �ألماني ًا

�ساوثهامبتون يقلب الطاولة على ليفربول في لقاء مثير
ح ّقق ساوثهامبتون فوزا ً مثيرا ً ومستحقا ً على ليفربول  3ـ  ،2بعد
أن قلب ّ
تأخره من  0ـ  2إلى الفوز في نهاية المطاف ،في المباراة
التي أجريت على ملعب سانت ماري الخاص بنادي ساوثهامبتون،
ضمن لقاءات األسبوع  31من الدوري اإلنكليزي الممتاز.
سجل أه���داف ساوثهامبتون السنغالي س��اي��دو ماني في
ّ
سجل
مناسبتين ،وجريزانو بيللي اإليطالي في مناسبة ،بينما ّ
أه��داف ليفربول البرازيلي فيليب كوتينيو واإلنكليزي دانيال
ستوريدغ.
تقدّم ليفربول بالهدف األول بعد تسديدة رائعة من النجم
البرازيلي الساحر فيليب كوتينيو م � ّرت إل��ى جانب الحارس
اإلنكليزي فريزير فورستر ،الذي فشل في التصدّي لها ،فهي كانت
وموجهة إلى المرمى ببراعة في الدقيقة .17
مر ّكزة
ّ
سجل الهداف اإلنكليزي دانيال ستوريدغ
،22
الدقيقة
وفي
ّ
الهدف الثاني للريدز بعد هجمة ّ
منظمة من ديفوك أوريغيم ،م ّررها
لدانيال الذي أنهاها في الشباك.
وبعدئذ ،أضاع ليفربول الكثير من الفرص ،وألغى الحكم هدفا ً
للريدز كاد أن ينهي به الضيوف المباراة ،وك��ان نجم المشهد
وسجل الهدف
الويلزي جو آل��ن ال��ذي أض��اع ان��ف��رادا ً صريحاً،
ّ
الملغى.
أحداث الشوط األول كانت باكتساح ليفربول الضيف في هذا
اللقاء ،ولكن مع ضياع هذه الفرص كان ال ب ّد من عقابهم ،ألن من
يضيع األهداف يقبل في عرف كرة القدم.
وفي الشوط الثاني ،قام يورغن كلوب المدير الفني بتغيير غير
مفهوم ،بإخراج دجان لوفرين وإشراك مارتين سكيرتيل.
ولم يلبث سكيرتيل أن ارتكب خطأ كلّف فريقه ضربة جزاء،
سدّدها الالعب سايدو ماني البديل أيضا ً بين الشوطين ،ليضيعها
بغرابة وسط تألق الحارس سيمون مينيوليه في الدقيقة .49
وسجل الهدف األول
وفي الدقيقة  ،64أصلح ماني ما أفسده
ّ
ألصحاب األرض بعد تمريرة من جيرزيانو بيلليه ،هداف الفريق
( 1ـ .)2
وفي الدقيقة  ،83سجل بيلليه نفسه هدف التعادل ألصحاب
األرض بعد تسديدة صاروخية رائعة ،ج��اءت بعد تمريرة من
المهاجم اآلخر للفريق ،شين لونغ.

سجل ماني الهدف الثالث بعد خطأ دفاعي
وبعد ثالث دقائقّ ،
من العبي ليفربول ،ليم ّرر بيلليه الكرة إلى ماني مرة أخرى ،ليقلب
الطاولة على ليفربول ومد ّربه كلوب ،ويندم الريدز على الفرص
التي أضاعها بطريقة غريبة في الشوط األول.
وبهذا الفوز ،خطف ساوثهامبتون نقاط الفوز من ليفربول وارتفع
رصيد إلى  47نقطة في المركز السابع ،فيما بقي ليفربول عند 44
نقطة في المركزالتاسع.

نيو كاسل يحافظ على آماله

وعلى ملعب سان جيمس ب��ارك ،أفلت نيو كاسل يونايتد من
هزيمة ثانية على التوالي بقيادة اإلسباني رافايل بينيتيز ،وتعادل

مع ضيفه سندرالند  1ـ .1
وخلف بينيتيز قبل نحو أسبوعين ستيف ماكالرين الذي أقيل
من منصبه بسبب سوء النتائج ،وعُ يّن اإلسباني مكانه مع هدف
أساسي هو تجنيب الفريق الذي يحت ّل المركز التاسع عشر ،الهبوط
ّ
إلى الدرجة األولى.
وافتتح سندرالند التسجيل قبيل نهاية الشوط األول بواسطة
جيرماين ديفو الذي استغ ّل كرة وصلته من ركلة ركنية (.)44
وفي الدقائق األخيرة من الشوط الثاني ،أنقذ الصربي آلِكسندر
متروفيتش نيو كاسل وبينيتيز بإدراكه التعادل من ضربة رأس
على إثر عرضية من الهولندي جورجينو فيينالدوم في الدقيقة
.83

ي��ق �دّم ب��اي��رن ميونيخ موسما ً
استثنائيا ً تحت ق��ي��ادة ال��م��د ّرب
اإلسباني بيب غوارديوال ،وتكشف
اإلح��ص��اءات أي��ض �ا ً تفوقا ً كبيرا ً
للفريق البافاري.
غ��واردي��وال يعتمد دائ��م �ا ً على
تدوير الالعبين بشكل رائع ومميّز،

إذ ش���ارك معه ه��ذا ال��م��وس��م ك ّل
الالعبين في القائمة المتاحة له،
فهو ال يعتمد على العبين معينين.
وتشير األرقام إلى أن بايرن ميونخ
هذا الموسم فاز في ك ّل المباريات
في البوندسليغا التي تلت مباريات
دوري أبطال أوروبا الثماني التي

15

خاضها الفريق.
بايرن حقق الفوز في  8مباريات
لعبها في الدوري األلماني بنتيجة
كلّية هي  23ـ  ،1ما ّ
يدل على قوة
الفريق الكاسحة ،ويحتل صدارة
الترتيب برصيد  69نقطة وبفارق
 8نقاط عن بروسيا دورتموند.

�إ�سبانيول يفرمل بلباو

ّ
ّ
م�ستحق في �أ�ستراليا
ي�ستهل المو�سم بتتويج
روزبرغ

اس��ت��ه��ل األل��م��ان��ي نيكو روزب����رغ وفريقه
«مرسيدس» ،الموسم الجديد من حيث انتهى
سابقه ،وذلك بعد فوزهما في جائزة أستراليا
الكبرى ،الجولة االفتتاحية من بطولة العالم
للفورموال وان ،أمس األحد على حلبة «آلبرت
بارك» في ملبورن.
وتقدّم روزب��رغ على زميله بطل العالم في
الموسمين األخيرين البريطاني لويس هاميلتون
وسائق فيراري األلماني سيباستيان فيتل.
وك��ان روزب���رغ ق��د أنهى الموسم الماضي
بثالثة انتصارات متتالية لكن ذلك لم يكن كافيا ً
لحرمان زميله هاميلتون من التتويج العالمي
الثاني على التوالي والثالث في مسيرته ،ألن
اللقب كان في جعبته قبل الدخول في السباقات
الثالثة األخيرة للموسم.
وال يبدو أن شيئا ً قد تغيّر منذ الموسم الماضي
الذي هيمن عليه فريق «مرسيدس» تماما ً وخرج
منتصرا ً في  16سباقا ً من أصل .19

لكن بعض ب���وادر األم��ل ظهرت ف��ي بداية
الموسم الجديد وق��ادم��ة م��ج��ددا ً من معسكر
«فيراري» ،الفريق الوحيد الذي كسر احتكار
ثنائي «مرسيدس» لسباقات  2015بإحرازه
ثالثة انتصارات عبر سائقه األلماني سيباستيان
فيتل ،إذ تمكن األخير أمس األحد في ملبورن من
مجاراة «مرسيدس» وكان ينافس هاميلتون
على المركز الثاني قبل أن يرتكب خطأ في
اللفتين األخيرتين خرج على إثره عن المسار،
ما سمح لبطل العالم في االبتعاد عنه.
وح��ت��ى أن فيتل وزميله الفنلندي كيمي
رايكونن كانا قادرين على الفوز بعدما تصدّرا
السباق منذ االنطالق بسبب خطأ من هاميلتون،
صاحب المركز األول في التجارب التأهيلية أمام
زميله روزبرغ وثنائي «الحصان الجامح».
لكن السائق األلماني الذي تصدّر حتى اللفة
 ،35دفع ثمن خطأ في استراتيجية فريقه ،فيما
ّ
الحظ زميله في «فيراري» ال��ذي اضطر
عاند

لالنسحاب في اللفة  22بسبب عطل ميكانيكي
ما فتح الطريق أمام ثنائي «مرسيدس» لتصدّر
السباق الذي توقف لمدة  20دقيقة بعد حادث
خطير ف��ي اللفة  17بين اإلسباني فرناندو
أل��ون��س��و «م��اك�لاري��ن ه��ون��دا» ،والمكسيكي
استيبان غوتييريس «هاس فيراري».
وهذا الفوز الخامس عشر في مسيرة روزبرغ
والثالث والثالثون في السباقات الـ 39األخيرة
لفريقه «مرسيدس» الذي يتحضر هذا الموسم
لمواجهة حامية مفتوحة بين سائقيه اللذين
حققا بداية صعبة للسباق بعدما نجح فيتل
في ّ
شق طريقه بينهما ،والتصدّر أم��ام زميله
رايكونن بعد خطأ في االنطالق من هاميلتون
الذي تراجع حتى المركز السادس ،وآخر عند
المنعطف األول من روزبرغ.
وت��س� ّي��د فيتل ال��س��ب��اق حتى بعد توقفه
لعشرين دقيقة بسبب الحادث ال��ذي تسبب
به ألونسو في اللفة  ،17قبل أن يعاني مع

االط��ارات الجديدة لهذا الموسم ،أي اإلط��ارات
فائقة الليونة ،ما اضطره للتوقف في اللفة 35
وهذا األمر سمح لروزبرغ وهاميلتون بتجاوزه.
وأنهى روزبرغ السباق متقدّما ً بفارق 8.060
ثوان عن زميله هامليتون و 9.643ثوان عن
فيتل ،فيما جاء األسترالي دانيال ريكياردو «ريد
بول ـ تاغ هيوير» رابعا ً أمام البرازيلي فيليبي
ماسا «وليامس ـ مرسيدس».
وأصبح الفريق األميركي «هاس ـ فيراري»
الفريق األول الذي يدخل في النقاط في سباقه
األول منذ أن حقق ذلك «تويوتا» عام 2002
مع سائقه الفنلندي ميكا سالو ،وذل��ك بعدما
ج��اء الفرنسي روم���ان غ��روج��ان ف��ي المركز
السادس أمام األلماني نيكو هولكنبرغ «فورس
إنديا ـ مرسيدس» والفنلندي فالتيري بوتاس
«وليامس ـ مرسيدس» ،وثنائي «تورو روسو
ـ فيراري» اإلسباني كارلوس ساينس جونيور
والهولندي ماكس فيرشتابن.

فرمل إسبانيول ضيفه آتلتيكو بلباو بعدما ح ّول تخلفه
أمامه إلى فوز  2ـ  1األحد في المرحلة الثالثين من الدوري
اإلسباني لكرة القدم.
ودخ��ل بلباو إلى هذه المباراة وهو يبحث عن فوزه
الخامس على التوالي وتعزيز حظوظه بالمشاركة في
مسابقة الدوري األوروبي «يوروبا ليغ» التي وصل هذا
الموسم إلى دورها ربع النهائي ،حيث سيواجه مواطنه
إشبيلية بطل النسختين األخيرتين بعدما أطاح بفريق
إسباني آخر في ثمن النهائي بشخص فالنسيا.

وبدا النادي الباسكي في طريقه إلى تحقيق مبتغاه
بعدما تقدّم في الدقيقة  20بهدف خافيير إيراسو ،لكن
مضيفه الكتالوني قلب الطاولة عليه في الشوط الثاني
بتسجيله هدفين في غضون ث�لاث دق��ائ��ق ،األول عبر
السنغالي بابا ديوب ( )54والثاني بواسطة اإلكوادوري
فيليبي كايسيدو (.)57
ورفع إسبانيول بفوزه العاشر هذا الموسم رصيده إلى
 35نقطة ،فيما تج ّمد رصيد بلباو عند  47نقطة في المركز
السادس بعدما مني بهزيمته الحادية عشرة هذا الموسم.

كافالييرز وثاندر �إلى الـ«بالي �أوف»

المفاج�آت تتوالى في بطولة «�إنديان ويلز» للتن�س

هربرت وماهو بطال زوجي الرجال ...وديوكوفيت�ش ُيق�صي نادال قبل نهائي الفردي
ت ّوج الفرنسيان بيار هوغو هربرت ونيكوال ماهو بلقب زوجي الرجال في بطولة «إنديان ويلز» في تنس
األساتذة ،فيما فازت األميركيتان بيثيان ماتيك ساندز وكوكو فانديفيغ بلقب زوجي البطولة للنساء.
ويع ّد هربرت وماهو الفرنسيين األولين اللذين يحققان لقب البطولة الزوجي منذ عام ( 2004حينما
ت ّوج بها آرنو كليمون وسباستيان غروغان).
وفاز الفرنسيان بواقع  6ـ  3و 7ـ  7( 6ـ  )5على األميركيين جاك سوك والكندي فاسيك بوسبيسيل.
وتوجت األميركيتان بيثيان ماتيك ساندز وكوكو فانديفيغ بلقب زوجي البطولة للنساء بعد تغلّبهما
ّ
على األلمانية يوليا جورج والتشيكية كارولينا بليسكوفا بواقع  4ـ  6و 6ـ  4و 10ـ .6
وتع ّد ساندز وفانديفيغ األميركيتين األول َي ْين اللتين تت ّوجان باللقب منذ عام ( 2012حينما حصدته
ليزل هوبر وليزا رايموند) ،وهي رابع بطولة تشاركان فيها معاً.
ويع ّد هذا اللقب الزوجي الـ 18الذي تفوز به ماتيك ساندز واألول لفانديفيغ.
إلى ذلك ،أعرب اإلسباني رافاييل نادال عن رضاه بما حققه في بطولة «إنديان ويلز» لتنس األساتذة،
والتي ودّعها على إثر هزيمته أمام الصربي نوفاك دويكوفيتش المص ّنف األول عالميا ً في نصف النهائي.
وقال نادال ،المصنف الخامس عالمياً« :لست في مستوى متراجع ولم أتراجع في أيّ لحظة .أنا هنا ما

ديوكوفيتش

زلت أنافس وأفعل ما في وسعي ك ّل يوم .أبذل أقصى جهدي ألصبح أفضل يوما ً بعد يوم».
وسقط نادال يوم السبت الماضي أمام ديوكوفيتش بواقع  6ـ  5( 7ـ 2 )7ـ  6في ساعة و 58دقيقة ،فيما
تع ّد الهزيمة السادسة على التوالي لرافا أمام نولي والـ 25بشكل عام من أصل  48مباراة جمعت بينهما
حسم اإلسباني  23منها لصالحه.
ويواجه ديوكوفيتش ،حامل اللقب ،في نهائي البطولة الكندي ميلوس راونيتش ،المصنف الـ14
عالمياً ،والذي فاز بدوره على البلجيكي ديفيد غوفين بمجموعتين لواحدة بواقع  6ـ  3و 3ـ  6و 6ـ  3في
ساعتين.
إيجابي للغاية .وتابع« :اليوم ،كنت على بعد نقطة
أسبوع
بعد
ويلز»
«إنديان
ّع
د
يو
أنه
نادال
واعترف
ّ
من الفوز بالمجموعة األولى ،ولك ّنني لم أتمكن من الفوز بها .قدّمت مباراة جيدة في لحظات كثيرة مثلما
حدث على مدار األسبوع .بلوغ نصف نهائي أول بطولة أساتذة في الموسم نتيجة كبيرة ،خصوصا ً بعد
الهزيمة أمام أفضل العب».
وأضاف« :سأذهب إلى بطولة ميامي تحت هدف االستمرار على النهج نفسه» ،مشيرا ً إلى أن النتيجة
التي ح ّققها في «إنديان ويلز» تع ّد بداية جيدة للجولة األميركية.
أما حامل اللقب والمص ّنف األول نوفاك ديوكوفيتش ،فاقترب خطوة أخرى من لقب خامس في بطولة
«إنديان ويلز» للتنس بفوزه على غريمه القديم رفاييل نادال.
وأمتع ديوكوفيتش ونادال الجماهير بعدد من الضربات المتبادلة في أجواء مشمسة في «إنديان ويلز
تنس غاردن» ،لكن الالعب الصربي كانت له اليد العليا في غالبية الوقت ،وكسر إرسال منافسه اإلسباني
في المجموعة الثانية ليحسم الفوز.
وبعد مباراة طويلة استم ّرت لنحو ساعتين ،حجز ديوكوفيتش بطل «أستراليا المفتوحة» مكانه في
النهائي حيث سيواجه الكندي ميلوش راونيتش الذي هزم البلجيكي ديفيد غوفين  6ـ  3و 3ـ  6و 6ـ .3
حسن سجلّه ضد
وأبلغ ديوكوفيتش محطة « »espnالتلفزيونية في مقابلة على جانب الملعب بعدما ّ
نادال إلى  25انتصارا ً مقابل  23هزيمة« :لم يكن هناك أيّ شيء أفضل أستطيع أن أفعله ،لك ّنني أنهيت
المباراة جيدا ً جدا ً وأنا سعيد للغاية بالتأهل إلى النهائي».
وأضاف« :المجموعة األولى كانت متقاربة للغاية وحسمت بنقطة أو نقطتين في الشوط الفاصل وكنت
محظوظا ً بالفوز بها .الثانية كانت متقلبة وفي منتصفها نجحت في كسر حاسم لإلرسال ،وهذا سمح لي
بأن أبدأ في اللعب بطريقة أكثر قوة .كانت مباراة صعبة ،لكن هذا ما يتوقعه المرء عندما يواجه رافا».
وتبادل الالعبان كسر اإلرسال في الشوطين الثاني والثالث في المواجهة المرتقبة قبل أن يهدر نادال
نقطة للفوز بالمجموعة في الشوط العاشر عندما سدّد ضربة خلفية في الشبكة.
وعلى رغم أن الالعب اإلسباني ع ّوض تخلّفه  2ـ  5في الشوط الفاصل ليتعادل  5ـ  ،5فإن ديوكوفيتش
تف ّوق  6ـ  5بعد إرسال أ ّول قويّ قبل أن ينتزع المجموعة ،بعد ما يزيد بقليل على ساعة واحدة عندما سدّد
منافسه في الشبكة.
وكان نادال تحت ضغط متزايد للحفاظ على إرساله في المجموعة الثانية مع سيطرة ديوكوفيتش
على الضربات المتبادلة من الخط الخلفي ،وانهار الالعب اإلسباني األعسر أخيرا ً في الشوط السادس
عندما سدّد ضربة أمامية في الشبكة ليتأخر  4ـ .2
وفي وقت سابق ،تجاوز راونيتش صاحب ضربات اإلرسال القوية تع ّثره في المجموعة الثانية ض ّد
غوفين المص ّنف  15ليتأهل إلى ثالث نهائي في تاريخه في إحدى بطوالت األساتذة.
وقال راونيتش طويل القامة بعد فوزه في ساعتين« :فقدت طريقي قليالً (في المجموعة الثانية)،
إلي هو االلتزام بهويتي ،وكان من الرائع
لكنني سعيت حقا ً إلى الفوز في المجموعة الثالثة .األهم بالنسبة ّ
ً
أن ألعب هنا للسنة الثانية على التوالي في قبل النهائي والخروج فائزا».

انتزع ك ّل من كليفالند كافالييرز وأوكالهوما سيتي
ثاندر بطاقتهما إلى الـ«بالي أوف» من الدوري األميركي
للمحترفين في ك��رة السلة ،في وق��ت تابع فيه غولدن
ستايت ووريزر سلسلة انتصاراته.
وقاد كايري إيرفينغ كافالييرز إلى الفوز على أورالندو
ماجيك  109ـ  103بتسجيله  26نقطة ونجاحه في خمس
تمريرات حاسمة.
وك��ان إيفرينغ ق��د سجل  33نقطة ف��ي سلة داالس
وسجل  10نقاط في الربع
مافريكس األربعاء الماضي،
ّ
األخير ليمنح الفريق وبطاقة الـ«بالي أوف».
أما نجم الفريق اآلخر «الملك» لوبرون جيمس ،فخاض
وسجل  18نقطة و8
اللقاء بعد راح��ة لمباراة واح��دة
ّ
تمريرات حاسمة و 7متابعات.
وسجل راسل وستبروك «تريبل دوبل» ليقود أوكالهوما
ّ
سيتي إلى الفوز على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز  111ـ 97
بتسجيله  20نقطة و 15متابعة و 10تمريرات حاسمة.
وأضاف زميله كيفن دورانت  26نقطة و 13متابعة و6
تمريرات حاسمة .ونجح دوران في تسجيل  20نقطة على

األقل في المباريات الـ 54األخيرة التي خاضها.
ورفع غولدن ستايت ووري��رز عدد انتصارته إلى 62
مقابل  6هزائم فقط بفوزه على داالس مافريكس  130ـ
.112
وث��أر ووري��رز بالتالي لهزيمته أم��ام منافسه في 30
كانون االول عندما غاب عن صفوفه نجمه ستيفن كوري.
وسجل كوري في مباراة األمس  31نقطة وأضاف زميله
ّ
كالي طومسون  39نقطة ليستعد بأفضل طريقة ممكنة
للمواجهة المرتقبة ض ّد سان أنتونيو في عقر دار األخير
مساء اليوم.
وسيغيب عن ه��ذه المباراة العمالق األسترالي في
صفوف ووريرز أندرو بوغوت إلصابة في إبهامه.
وف��ي المباريات األخ���رى ،ف��از فينيكس سانز على
لوس آنجليس ليكرز  95ـ  ،90وديترويت بيستونز على
ساكرامنتو كينغز  115ـ  ،108وتورونتو رابتورز على
بوسطن سلتيكس  105ـ  ،91وهيوستن روكتس على
مينيسوتا تمبروولفز  116ـ ،111وبورتالند ترايل باليزرز
على نيو أورليانز  117ـ .112

