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ميالن يواصل نزيف النقاط بالسقوط على أرض سامبدوريا
ف�شل ميالن يف ا�ستعادة املركز
الثالث ،من جاره اللدود �إنرت
م��ي�لان ،بعدما �سقط خارج
قواعده بهدف نظيف على يد
�سامبدوريا� ،ضمن اجلولة
الـ 29من الدوري الإيطايل.
وع���ل���ى م��ل��ع��ب «ل��وي��ج��ي
فرياري�س» ،ورغم �أن �أ�صحاب
الأر�ض افتتحوا الت�سجيل مبكرا
للغاية ،منذ الدقيقة الأولى،
عن طريق املهاجم الفرن�سي
ج��ري��ج��وري دي��ف��ري��ل� ،إال �أن
العبي «الرو�سونريي» ف�شلوا
يف العودة ،لي�ستمر م�سل�سل
نزيف النقاط.
وكان الفريق اللومباردي قد
�سقط يف «ديربي الغ�ضب» ،قبل
فرتة التوقف الدويل ،بنتيجة
«� »3-2أمام «النرياتزوري».
وبهذه الهزمية ،جتمد ر�صيد
كتيبة جينارو جاتوزو عند 51
نقطة ،يف املركز الرابع.
يف املقابل ،وا�صل «ال�سامب»
انت�صاراته للمباراة الثانية
تواليا ،لريفع ر�صيده لـ45
نقطة ،وي�صعد م�ؤقتا للمركز
ال�سابع.
ويف لقاء اخر حقق يوفنتو�س،
فوزً ا �صع ًبا على �ضيفه �إمبويل
بهدف نظيف.
و�أح�����رز م��وي�����س ك�ين ه��دف
املباراة الوحيد يف الدقيقة
 72من عمر اللقاء.
وب��ه��ذا ال��ف��وز ،رف��ع اليويف
ر�صيده �إلى  78نقطة يف �صدارة
الرتتيب ،بينما توقف ر�صيد
�إمبويل عند  25نقطة يف املركز
ال�سابع ع�رش.

• فرحة كبرية لالعبي �سامبدوريا بالفوز

غاتوزو يلوم الحظ
على هزيمة الروسونيري

• غاتوزو

قال جينارو غاتوزو ،مدرب ميالن �إن فريقه مل يكن حمظوظا خالل
اخل�سارة �أم��ام م�ضيفه �سامبدوريا « ،»1 - 0على ملعب «لويجي
فرياري�س».
و�أو�ضح غاتوزو ،خالل ت�رصيحات لقناة «دازن» الإيطالية« :مل يكن
الفريق حمظوظا �أمام ال�شباك ،كما �أننا ارتكبنا العديد من الأخطاء،
واحتجنا الكثري من اللم�سات للو�صول �إلى املرمى ..مل نكن قادرين
على تقدمي الأداء الذي نريده».
و�أ�ضاف :رغم الأخطاء كان الأداء جيدا ،لكن عندما �ضغط �سامبدوريا
علينا ،كنا ن�سمح لهم باحل�صول على الفر�صة لتهديدنا ..ويف
النهاية خ�رسنا ب�سبب احلظ ال�سيئ ،لكن �أمامنا بع�ض املباريات
للتعوي�ض ،يجب �أن نبقى متفائلني.
وتابع املدرب الإيطايل« :حاولنا يف ال�شوط الثاين ،تطبيق ال�ضغط
العايل على �سامبدوريا ،ثم غرينا الطريقة ليكون هناك  3مدافعني
يف اخللف ،مللء منطقة اجلزاء».
واختتم غاتوزو ،قائال« :جربنا اللعب بثالثة مدافعني يف مباراة
ودية ،نحن نلعب مباراة كل � 3أيام حاليا ،لي�س هناك وقت لتغيري
تكتيك الفريق ،وقد حاولنا ا�ستخدام باكيتا خلف املهاجمني».

فافر كشف أسباب الفوز القاتل أمام فولفسبورغ
ك�����ش��ف ل��و���س��ي��ان ف��اف��ر م��درب
بورو�سيا دورمتوند عن �أ�سباب
جناح فريقه يف حتقيق انت�صار
ق���ات���ل ع��ل��ى ح�����س��اب �ضيفه
فولف�سبورغ « ،»0-2يف اجلولة
الـ 27من الدوري الأملاين.
وا�ستعاد �أ�سود الفي�ستيفال �صدارة
البوند�سليغا بالو�صول للنقطة
 ،63عقب تعرث بايرن ميونيخ،
بتعادل خارج �أر�ضه مع فرايبورغ
« ،»1-1ليت�أخر بفارق نقطتني
عن غرميه.
وحتدث فافر يف م�ؤمتر �صحايف
ع��ق��ب امل���ب���اراة ،ق���ائ�ًل�اً « :كال
الفريقني لعبا ب�شكل جيد ،ونحن
�أردنا ب�شتى الطرق الت�سجيل يف
�آخر ربع �ساعة من اللقاء ،لهذا
جازفنا ،والتفا�صيل ال�صغرية
�صنعت الفارق اليوم».
و�أ�ضاف« :الفريقان دافعا جيد ًا،
ل��ذا مل تكن هناك فر�ص عديدة
على كال املرميني ،ورغم تقدمينا
لأداء جيد� ،إال �أن املباراة مل تكن
رائعة».
وع���ن ��سر ال��ف��وز يف الدقائق
الأخرية ،قال املدرب ال�سوي�رسي:

«حتلينا بالهدوء و�آمنا بقدرتنا
ع��ل��ى ه���ز ���ش��ب��اك املناف�س،
بالإ�ضافة ملخاطرتنا ب�شكل كبري
يف النهاية».
وك�شف فافر عن تعر�ض مدافعه
الفرن�سي عبدو ديالو ،لإ�صابة
يف رب��ل��ة ال�����س��اق ،م��ا يعني
�إمكانية غيابه عن مواجهة بايرن
ميونيخ ،ال�سبت املقبل.
وفيما يتعلق بحالة الظهري
املغربي �أ�رشف حكيمي� ،أكد فافر
�أن الالعب ال�شاب �سيخ�ضع لأ�شعة
الرنني املغناطي�سي لتحديد مدى
ق��وة �إ�صابته .وتعر�ض ديالو
لإ�صابة خرج على �إثرها مع بداية
ال�شوط الثاين ،يف الدقيقة ،49
اً
ب��دل منه حكيمي ،الذي
ليحل
غادر امللعب � ً
أي�ضا بعد  25دقيقة
على م�شاركته ،مت�أثر ًا بالإ�صابة.
ويف ختام ت�رصيحاته� ،أكد مدرب
دورمت��ون��د �أن م��ارك��و روي�س،
�أبلغ م�س�ؤويل النادي ،بو�صول
مولودته الأول��ى ،حيث �أك��د �أن
هذا الأمر �أكرث �أهمية من مباراة
يف كرة القدم ،لذا مل ي�شارك يف
اللقاء.

• جانب من لقاء دورمتوند وفولف�سبورغ

ويترز قاد هيت لعبور نيكس
• كوفات�ش

في السلة األميركية
قاد املت�ألق دي��ون وي�ترز فريق
ميامي هيت لتحقيق فوز مثري
على نيويورك نيك�س بنتيجة
 ،92-100حل�ساب مناف�سات
الق�سم ال�رشقي ،يف دوري كرة

ال�سلة الأمريكي للمحرتفني.
وال يزال هيت « 38انت�صارا مقابل
 38ه��زمي��ة» ،مت�شبثا باملركز
الثامن يف الق�سم ال�رشقي ،وهو
�آخ��ر امل��راك��ز امل�ؤهلة ل�ل�أدوار

مارسيليا ُيهدر نقطتين
أمام أنجيه

خيم التعادل  ،2-2على املباراة التي جمعت مار�سيليا
ب�ضيفه �أجن��ي��ه ،يف املرحلة الثالثني من ال��دوري
الفرن�سي لكرة القدم.
تقدم مار�سيليا بهدفني نظيفني �سجلهما ماريو
بالوتيللي يف الدقيقتني  4و ،16قبل �أن ي�سجل
�أجنيه ،هدفني عن طريق توما�س ماجناين يف
الدقيقتني  36و 77من ركلتي جزاء.
و�شهدت املباراة ،طرد بونا �سار العب مار�سيليا
يف الدقيقة .78
ورفع مار�سيليا ر�صيده �إلى  48نقطة يف املركز
الرابع ،كما رفع �أجنيه ر�صيده �إلى  37نقطة يف
املركز احلادي ع�رش.

اليبزيغ اكتسح هيرتا برلين
بخماسية

اكت�سح نادي اليبزيغ� ،ضيفه هريتا برلني بخما�سية نظيفة ،يف
املباراة التي جمعتهما ،على ملعب ريد بول �أرينا ،يف �إطار
الأ�سبوع الـ  27من عمر الدوري الأملاين.
وافتتح الالعب ال�سويدي �إمييل فور�سبريغ ،حفل �أهداف �أ�صحاب
الأر�ض يف الدقيقة .17
و�شهد اللقاء ،ت�ألق املهاجم يو�سف بول�سن الذي جنح يف
�إحراز ثالثية يف الدقائق  27و 56و.62
واختتم العب الو�سط املايل� ،أهداف اليبزيغ بعد ت�سجيل
الهدف اخلام�س يف الدقيقة «.»64
وبهذه النتيجة ،رفع اليبزيغ ر�صيده �إلى  52نقطة يف
املركز الثالث ،فيما جتمد ر�صيد هريتا برلني عند 35
نقطة يف املركز العا�رش.

• جانب من لقاء هيت ونيك�س

الإق�صائية ،وانت�رص للمباراة
الثانية على ال��ت��وايل ،وبلغ
حاجز  0.500للمرة الأولى ،منذ
 27يناير املا�ضي .و�أحرز ويرتز
 28نقطة ،وهي �أعلى ح�صيلة له

هذا املو�سم يف مباراة واحدة،
ومرر �ست كرات حا�سمة ،وحقق
العبو ميامي جوران دراجيت�ش،
وك��ي��ل��ي �أول���ي���ن���ي���ك ،وح�سن
وايت�سايد ،رقمني مزدوجني.
وت�صدر �إميانويل مدياي ،العبي
نيك�س و�سجل  24نقطة ،و�أ�ضاف
لوك كورنيت  17نقطة ،وكيفن
نوك�س .16
و�سجل داجنيلو را���س��ل  20من
نقاطه الـ 29يف املباراة خالل
الربع الثالث ليقود بروكلني
نيت�س للفوز  96-110على بو�سطن
�سيلتيك�س املبتلى بالغيابات.
وم���رر را���س��ل  10ك���رات حا�سمة
ب��ي��ن��م��ا ���س��ج��ل ك��ري�����س الف�ي�رت
" 15نقطة ودميار كارول وجو هاري�س
 13نقطة لكل منهما ليتجاوز
نيت�س  5ه��زائ��م يف  7مباريات
خ��ارج ملعبه يف �أول مباراة على
�أر���ض��ه م��ن��ذ  11م��ار���س .وبقي
ب��روك��ل�ين « 39ان��ت�����ص��ارا مقابل
 38ه��زمي��ة» يف امل��رك��ز ال�سابع
بالق�سم ال�رشقي .و�أحرز جوردون
هايوارد  19نقطة و�أ�ضاف كل من
ماركو�س موري�س ودانييل تاي�س 16
نقطة ل�صالح �سيلتيك�س الذي خ�رس
�أمام نيت�س للمرة الثانية فقط يف �آخر
 13مواجهة بينهما.

كوفاتش يلوم العبيه بعد التعادل أمام فرايبورغ
�ألقى نيكو كوفات�ش ،مدرب بايرن ميونيخ ،باللوم على العبيه
يف التعادل خارج الديار مع فرايبورغ « ،»1-1حل�ساب اجلولة
الـ 27من الدوري الأملاين.
وقال كوفات�ش ،يف ت�رصيحات �أبرزها املوقع الر�سمي لبايرن:
«يجب �أن نلوم �أنف�سنا على �أمرين ..يف ال�شوط الأول مل نظهر
بال�شكل ال��ذي خططنا ل��ه ،ويف الثاين مل نح�سن
ا�ستغالل الفر�ص التي �أتيحت لنا ،هاتان �أهم
نقطتني يف املباراة».
واختتم« :لقد �سنحت لنا فر�ص عديدة ،لكننا مل

ن�ستطع ا�ستغاللها ..ولو كنا جنحنا يف ذلك ،ال�ستطعنا حتقيق فوز
مريح» .ومن جانبه ،اتفق العب الو�سط الأملاين ،ليون جوريت�سكا،
مع مدربه ،حيث قال« :بالت�أكيد ،يجب �أن نلوم �أنف�سنا بعدما بدا �أننا
دخلنا يف �سبات ،خالل الدقائق الـ 5الأولى».
و�أ�ضاف« :لي�س �سهلاً �أن ت�ستقبل هدف ًا هنا ،ورغم معادلتنا النتيجة
يف وقت مبكر� ،إال �أننا �أهدرنا العديد من الفر�ص التهديفية ،لذا
مل نكن ن�ستحق الفوز» .وي�أتي هذا التعرث قبل �أ�سبوع واحد على
املواجهة املرتقبة ،بني بايرن ميونيخ ودورمتوند ،على ملعب
�أليانز �أرينا ،ال�سبت املقبل ،يف اجلولة الـ 28من البوند�سليغا.

