
وضع سبال حدا ملسيرة انتصارات يوفنتوس املتصدر 
في 12 مباراة متتالية بدوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة 
القدم عندما فرض عليه الفريق املتواضع الذي بدأ اجلولة 

في منطقة الهبوط التعادل بدون أهداف يوم السبت.
وه��ذه أول مرة منذ التاسع من ديسمبر كانون األول 
يفشل فيها يوفنتوس ف��ي ال��ف��وز مب��ب��اراة ف��ي ال��دوري 
وستشعل النتيجة سباق اللقب م��رة أخ��رى بعد أن بدا 

الفريق القادم من تورينو في طريقه لالبتعاد بالقمة.
ورغم أن يوفنتوس وسع الفارق إلى خمس نقاط في 
ال��ص��دارة، أصبح مصير نابولي صاحب املركز الثاني 

بني يديه مرة أخرى إذ يستضيف جنوة يوم األحد، حيث 
يستطيع تقليص ال��ف��ارق إل��ى نقطتني، قبل أن يواجه 

يوفنتوس في منتصف أبريل نيسان.
وهيمن يوفنتوس، ال��ذي أكمل مباراته العاشرة في 
ال��دوري ب��دون أن يستقبل أي ه��دف، على اللعب لكنه لم 

ينجح في اختراق دفاع سبال الصلب.
وأبلى فيليبو كوستا العب سبال بالء حسنا في التصدي 
لتسديدة أليكس ساندرو عقب متريرة من دوجالس كوستا 
ثم سدد باولو ديباال فوق العارضة من ركلة حرة قبل 

نهاية الشوط األول.

وكانت أفضل فرصة في الشوط الثاني من نصيب ماريو 
مانزوكيتش مهاجم يوفنتوس عندما قابل كرة كوستا 

العرضية بضربة رأس طائرة لكن الكرة ذهبت بعيدا.
وابتعد سبال، العائد للدرجة األولى بعد غياب استمر 
49 عاما، بنقطة واحدة ومركز واحد عن منطقة الهبوط. 
واحتفل حوالي 13 ألف مشجع مألوا ملعبه املتواضع عقب 

صفارة النهاية وكأنهم أحرزوا اللقب.
وق��ال ماسيميليانو اليجري م��درب يوفنتوس »لست 
غاضبا أو أشعر بخيبة أمل، كنا نواجه فريقا قاتل بكل قوة 

وآمن بقدراته«.

وأض��اف »كانوا في غاية الشدة وارتكبوا العديد من 
املخالفات، لكن هذه ليست أعذارا«.

وح��ذر اليجري من أن يوفنتوس قد يواجه مباريات 
صعبة مماثلة أمام الفرق التي تسعى للنجاة من الهبوط.

وتابع »هذه املباراة يجب أن تكون درسا عندما نواجه 
بنيفنتو وك��روت��ون��ي، ال��ذي��ن يقاتلون م��ن أج��ل البقاء 

وسيجعلون األمور صعبة علينا«.
وقال ميركو أنطونوتشي قائد سبال إن النتيجة »نفخر 

بها ومرضية متاما«.
ووضع ساسولو حدا لتسع مباريات بال أي فوز عندما 

هزم أودينيزي 2-1 في املباراة األخرى التي أقيمت يوم 
السبت، ليلحق مبنافسه الهزمية اخلامسة على التوالي.

وتقدم ساسولو بفضل هدف سجله علي عدنان الظهير 
األيسر ألودينيزي باخلطأ في مرماه بعد ركلة ركنية نفذها 

ستيفانو سينسي في الدقيقة 42.
وع��ادل سيكو فوفانا النتيجة بعد دقيقتني بتسديدة 
رائعة في ال��زاوي��ة العليا، وه��و ه��دف مت احتسابه بعد 

مراجعة حكم الفيديو املساعد.
وح��ول سينسي ك��رة ماتيو بوليتانو العرضية في 

الشباك ليحرز هدف الفوز في الدقيقة 74. 
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 جن��ا روج��ر ف��ي��درر املصنف األول عامليا من 
مفاجأة أمام بورنا تشوريتش غير املصنف وفاز 
عليه بصعوبة 5-7 و6-4 و6-4 في الدور قبل 
النهائي لبطولة إنديان ويلز للتنس يوم السبت 
ليضرب موعدا مع خوان مارتن ديل بوترو الذي 

هزم ميلوش راونيتش 6-2 و3-6.
وأبقى االنتصار على آم��ال فيدرر في اح��راز 
اللقب للمرة السادسة على التوالي وه��و رقم 
قياسي لكن سيكون عليه أوال جت��اوز الالعب 
األرجنتيني صاحب ضربات اإلرس��ال القوية، 
ال��ذي تفوق على منافسه السويسري في دور 

الثمانية ألمريكا املفتوحة في سبتمبر.
واحتفلت اجلماهير عندما كسر فيدرر إرسال 
تشوريتش ليحسم املجموعة الفاصلة وينهي 
اللقاء بعد ساعتني و20 دقيقة أم���ام الالعب 

الكرواتي الشاب البالغ عمره 21 عاما.
وكان تشوريتش في طريقه لتحقيق مفاجأة 
بفضل ضرباته اخللفية القوية ليفوز باملجموعة 
األول��ى، وهي أول مجموعة يخسرها فيدرر في 

تسع مباريات في إنديان ويلز.
ثم كسر تشوريتش إرس��ال فيدرر في بداية 
املجموعة الثانية لتصمت اجلماهير التي كان 

ضمنها رود ليفر وبيت سامبراس.

لكن رغ��م ظ��ه��وره بعيدا ع��ن م��س��ت��واه، جنح 
الالعب السويسري احلاصل على 20 لقبا في 
البطوالت األرب���ع الكبرى ف��ي توجيه ضربات 
إرسال متقنة وحسم النقاط املؤثرة بفضل خبرته 

الكبيرة.
وق��ال ف��ي��درر عقب اللقاء »ك��ان م��ن الصعب 
بالنسبة لي قبول فترة عشر دقائق التي كان فيها 

متقدما مبجموعة وكسر بعدها إرسالي.
»كنت مطالبا باجتياز ذلك وقلت إني سأشعر 
بالسعادة بالبقاء في أجواء اللقاء. رمبا يشعر هو 

بالتوتر وأعتقد أن هذا ما حدث متاما«.
وأض��اف السويسري املخضرم »وبكل تأكيد 

فلقد ساندني احلظ أيضا. كانت مباراة جيدة«.
وواصل الالعب البالغ عمره 36 عاما مسيرته 
الرائعة في 2018 بعدما حقق 17 انتصارا بدون 
أي ه��زمي��ة، وه��ي أف��ض��ل ب��داي��ة م��وس��م ل��ه على 

اإلطالق طيلة مشواره.

 ديل بوترو يتقدم
ولم يشهد انتصار ديل بوترو في مباراة من 
جانب واحد أي إثارة ولم يقاوم الكندي راونيتش 
ض��رب��ات إرس���ال ال��الع��ب األرجنتيني القوية 

وضرباته األمامية املدمرة في مباراة استمرت ما 
يزيد بقليل على ساعة واحدة.

وجن��ح دي��ل بوترو في 90 باملئة تقريبا من 
إرساله األول واستغل أربع من خمس فرص لكسر 
اإلرسال أتيحت له أمام راونيتش الذي لم يحصل 
على أي فرصة لكسر إرسال الالعب األرجنتيني 

طويل القامة.
والفوز هو رقم 400 لديل بوترو )29 عاما( في 

مسيرته التي عطلتها أربع جراحات في املعصم.
وف��ك��ر دي���ل ب��وت��رو ف��ي االع���ت���زال ق��ب��ل أن 
يستعيد عافيته تدريجيا ويتقدم في تصنيف 
الالعبني احملترفني حيث يحتل اآلن املركز 

الثامن عامليا.
وقال الالعب األرجنتيني »أنا في صحة جيدة 
وهذا أهم شيء. أدخل كل ملعب بابتسامة. ألعب 

بدون ألم وأستمتع بالتنس مرة أخرى«.
وأضاف »لم أتوقع اللعب في هذا املستوى بعد 
كل اجلراحات التي خضعت لها لكني هنا وسعيد 

أيضا«.
وسيتطلع ديل بوترو إلى الفوز بلقبه األول في 
انديان ويلز بعد خسارته في نهائي 2013 أمام 
رفائيل نادال لكن سيكون عليه التفوق على فيدرر 

الذي يتقدم عليه 18-6 في سجل مواجهتهما.

لقطة من مباراة يوفنتوس وسبال

روجر فيدرر

سبال يعرقل يوفنتوس 
في »الكالتشيو«

 احتاج شالكه إلى هدف من روبن كنوخه باخلطأ 
في مرمى فريقه فولفسبورج في الدقيقة 86 ليفوز 
1 -صفر ويحكم قبضته على املركز الثاني ويؤجل 
احتفاالت بايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة األولى 

األملاني لكرة القدم إلى اجلولة التالية على األقل.
وعلى اجلانب اآلخر من الترتيب اقترب هامبورج 
من الهبوط للمرة األولى في تاريخه بعد هزميته يوم 
السبت 2-1 أمام ضيفه هيرتا برلني ليستمر في املركز 

.17
وأرسل البديل بريل اميبولو العب شالكه متريرة 
داخل منطقة اجلزاء حولها كنوخه داخل مرماه ليرفع 
الفريق الزائر رصيده إلى 49 نقطة قبل سبع مباريات 

من النهاية.

وقبل ذلك بعشر دقائق تصدى رالف فارمان حارس 
شالكه لركلة جزاء ليحافظ على آمال فريقه في املباراة.

ويتأخر هامبورج، وهو الفريق الوحيد الذي شارك 
في جميع نسخ دوري الدرجة األول��ى منذ انطالقه 
في 1963، بسبع نقاط عن املركز 16 املؤهل مللحق 
الصعود الذي يحتله ماينتس قبل سبع جوالت على 
النهاية. وانتصر هامبورج في أرب��ع مباريات فقط 
هذا املوسم. وبدا أن األمور ستسير على ما يرام لبطل 
أوروبا السابق ومدربه اجلديد كريستيان تيتس عندما 

منحه دوجالس سانتوس التقدم في الدقيقة 25.
لكن هيرتا رد بهدفني في سبع دقائق في الشوط 
الثاني عبر فالنتينو الزارو وسالومون كالو ليخطف 

النقاط الثالث.

شالكه يحكم قبضته على وصافة »البوندسليغا«

لقطة من مباراة شالكة و فولفسبورغ

بوفون يعود لقيادة اآلزوري 
وبالوتيلي خارج القائمة 

استدعي ح��ارس يوفنتوس وق��ائ��ده املخضرم جانلويجي 
بوفون املعتزل دوليا إلى تشكيلة املنتخب اإليطالي من أجل 
املباراتني الوديتني املقررتني الشهر احلالي ضد األرجنتني 

وإنكلترا.
 من جهة أخرى، بقي مهاجم نيس الفرنسي ماريو بالوتيلي 
خارجها رغ��م التقارير التي حتدثت عن إمكانية عودته إلى 
»األتزوري«. وأعلن املدرب املوقت للمنتخب لويجي دي بياجيو 
السبت عن تشكيلته املكونة من 26 العبا، وضمت ثالثة مهاجمني 
ه��م تشيرو اميبولي )التسيو( وان��دري��ا بيلوتي )تورينو( 

وباتريك كوتروني )ميالن(.
وقرر دي بياجيو عدم استدعاء بالوتيلي، الغائب عن املنتخب 
الوطني منذ مونديال 2014 حني خرجت إيطاليا من الدور األول، 
رغم املستوى الذي يقدمه مع فريقه نيس حيث سجل 21 هدفا في 

30 مباراة خاضها في جميع املسابقات.
ولم يكن استدعاء بوفون )40 عاما( مفاجئا، إذ سبق حلارس 
يوفنتوس الذي أعلن اعتزاله اللعب دوليا بعد فشل املنتخب في 
التأهل لنهائيات مونديال روسيا 2018، أن أعرب عن استعداده 
للعودة من أجل املباراتني الدوليتني الوديتني ضد األرجنتني 
في مانشستر وإنكلترا في لندن يومي 23 و27  مارس احلالي، 
وذلك تلبية لرغبة دي بياجيو الذي كشف أنه يريد عودة حارس 
يوفنتوس. وق��ال بوفون اواخ��ر الشهر املاضي ألحد البرامج 
احمللية »كنت أفكر بالذهاب في عطلة لبضعة ايام مع عائلتي، 
لكن عندما يحتاج اليك املنتخب الوطني يتعني عليك ان تكون 

حاضرا وأال تتخلى عنه«.
وأض��اف »ال استطيع اضافة اي شيء على كالم دي بياجيو 
سوى انني أشعر باملسؤولية والوفاء حيث يتعني علي ان اقوم 
بهما من اجل منتخب مير في فترة  انتقالية«، مشيرا ان »أي 
العب ميلك اخلبرة يستطيع ان يعود بالنفع في البداية حتى ولو 

اقتصر االمر على تقدمي النصائح لالعبني الشبان«.
ودافع بوفون )40 عاما( عن الوان املنتخب االيطالي على مدى 
20 عاما وتوج في صفوفه بكأس العالم عام 2006 في املانيا 

وخاض معه رقما قياسيا من املباريات الدولية )175(.
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واصل فالنسيا عروضه الرائعة بتغلبه على ضيفه 
االفيس 3-1 في دوري الدرجة األولى اإلسباني لكرة 
القدم ليقطع خطوة أخرى نحو العودة لدوري أبطال 

أوروبا.
ووضع رودريجو مورينو العب منتخب إسبانيا 
فالنسيا في املقدمة في الدقيقة 19 بعد تبادل رائع 
للكرة مع زميله املهاجم سيموني زازا قبل أن يهز 

الشباك من مسافة قريبة.
وعزز املهاجم اإليطالي زازا تقدم فريقه عن طريق 
ركلة حرة نفذها دانييل باريخو في الدقيقة 34 على 
الرغم من أن روب��ن سوبرينو قلص الفارق لالفيس 
بتسجيله لهدف بعد م��رور أرب��ع دقائق على بداية 

الشوط الثاني.

لكن آم��ال الفريق ال��ق��ادم من الباسك في العودة 
في النتيجة لم تدم طويال حيث حول املدافع فيكتور 
الج��واردي��ا كرة عرضية نحو شباكه بعدها بخمس 
دقائق وهو ما ضمن لفالنسيا سادس انتصار في سبع 
مباريات. وسيتأهل فريق املدرب مارسيلينو مباشرة 
لدوري أبطال أوروبا املوسم املقبل في حال أنهى ضمن 

األربعة األوائل.
وبدأ فالنسيا املوسم بطريقة رائعة وكان ينظر إليه 
على أنه أحد املرشحني لنيل اللقب إلى جانب برشلونة 
حتى ديسمبر كانون األول املاضي قبل أن يتراجع مستواه. 
وميضي الفريق قدما في صحوته احلالية بتحقيق ستة 
انتصارات ضمن آخر سبع مباريات بالدوري وامتدح 

مارسيلينو فريقه لعودته لسابق مستواه.

فالنسيا يقترب من حجز مقعد في املربع الذهبي

فرحة العبي فالنسيا

فيدرر يضرب موعدا مع ديل بوترو في نهائي  إنديان ويلز للتنس


