
ستكون ف��رص ري��ال مدريد في التتويج بلقب دوري 
الدرجة األول��ى اإلسباني لكرة القدم على احمل��ك، عندما 
يحل ضيفا على ديبورتيفو الكورونيا في زيارة محفوفة 

باملخاطر اليوم األربعاء، استكماال ألسبوع صعب.
وأثبت ديبورتيفو على ملعبه ري��ازور هذا املوسم أنه 

ليس صيدا سهال للفرق الكبرى.
وتعادل أتلتيكو مدريد وفياريال وفالنسيا على هذا 
امللعب بينما تعرض برشلونة خلسارة مفاجئة 1-2 عليه 
أمام الفريق الذي يقوده املدرب بيبي ميل الطامح للنجاة 

من الهبوط.
وبعد خسارة ريال املثيرة 2-3 في مباراة القمة ضد 
برشلونة األحد، بهدف في الرمق األخير، ما منح الغرمي 

الكاتالوني ص��دارة ال��دوري بفارق املواجهات املباشرة، 
يدرك الفريق املدريدي عدم إمكانية إهدار املزيد من النقاط 

في حملته السترداد اللقب الغائب منذ خمس سنوات.
وش��دد امل��درب زي��ن الدين زي��دان على أن فريقه الذي 
تراجع للمركز الثاني حاليا ميلك مباراة مؤجلة مما يعني 

أن ال يزال متحكما في مصيره.
وق��ال امل��درب الفرنسي: »لم يتغير أي شيء وال تزال 

األمور في أيدينا ونفكر فقط في مباراة األربعاء«.
وأضاف: »مباراة القمة )أمام برشلونة( لم تكن لتحديد 
هوية البطل، الفوز أو الهزمية أو التعادل ال يغير شيئا، 
نحن محبطون ألننا لم نستحق الهزمية نظرا لكل ما فعلناه 
لكن هذه هي كرة القدم وال يوجد متسع من الوقت للحزن 

ويجب أن نتخلص من هذا الشعور«.
وسيفتقد ري��ال جلهود قائده سيرجيو رام��وس بعد 
طرده أمام برشلونة ليصبح ناتشو قلب الدفاع الوحيد في 

الفريق في ظل إصابة بيبي ورفائيل فاران.
ورأى راموس أن: »طردي شكل منعطفا ألنهم سجلوا في 
الدقيقة األخيرة، لكّل رأيه وأنا أحترم ذلك، لكن بالنسبة لي 

البطاقة احلمراء كانت قرارا مبالغا به«.
وسيغيب راموس عن فريق زيدان الذي اعتبر بدوره أّن 
مصير فريقه »ما زال بني أيدينا، واآلن ننقل اهتمامنا إلى 

مباراة األربعاء«.
وعلى فريق زيدان جتنب أّي تعثر في االختبارات التي 
تنتظره أمام ديبورتيفو ال كورونيا وفالنسيا وغرناطة 

وإشبيلية الرابع وملقة و)سلتا فيغو لم يحدد موعده(، 
فيما يلعب برشلونة مع أوساسونا وج��اره إسبانيول 

وفياريال والس باملاس وإيبار.
وخالفا لريال مدريد ال��ذي بلغ ال��دور نصف النهائي 
ل��دوري األبطال حيث سيلتقي ج��اره أتلتيكو في إع��ادة 
لنهائي 2014 و2016، جاء الفوز الثمني لبرشلونة بعد 
أيام معدودة على خروجه من الدور ربع النهائي للمسابقة 
القارية بتعادله السلبي على أرضه إيابا أمام يوفنتوس 

اإليطالي الذي فاز ذهابا في تورينو -3صفر.
ول��م يتأثر ال��ن��ادي الكاتالوني ال��ذي يخوض نهائي 
الكأس ضد أالفيس في 27 الشهر املقبل، بغياب جنمه 
البرازيلي نيمار املوقوف لثالث مباريات وذل��ك في ظّل 

املستوى الرائع الذي قدمه ميسي.
ورف��ع ميسي رصيده إل��ى 500 هدفا بقميص النادي 
الكاتالوني في جميع املسابقات، وعّزز صدارته لترتيب 
هدافي الدوري برصيد 31 هدفا وتفوق األحد على غرميه 
البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لم يقدم شيئا يذكر في 

هذه املواجهة.
وسيكون ميسي مرشحا لتعزيز رصيده في مباراة 
األربعاء التي جتمع برشلونة بضيفه أوساسونا متذيل 
الترتيب واملهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية كونه يتخلف 

بفارق 9 نقاط عن منطقة األمان.
ويلتقي اخلميس ديبورتيفو آالفيس مع إيبار، وأتلتيك 

بلباو مع ريال بيتيس.
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 أحرز محمد صالح هدفني ليقود روما لفوز كبير 1-4 
على مضيفه بيسكارا ليحتفظ بأمله في مواصلة مطاردة 
يوفنتوس متصدر دوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة 

القدم ويدفع منافسه للدرجة الثانية االثنني.
وظل روما صاحب املركز الثاني على ُبعد ثماني نقاط 
عن يوفنتوس قبل خمس مباريات على النهاية بينها لقاء 

بني الفريقني في امللعب األوملبي في العاصمة.
وهبط بيسكارا متذيل الترتيب للدرجة الثانية بعد 
موسم واحد في دوري األض��واء حيث تركته اخلسارة 
متأخرا بفارق 15 نقطة عن إمبولي صاحب املركز 17 
أول مراكز منطقة األمان. لكن سجل املواجهات املباشرة 

بني االثنني يصب في مصلحة إمبولي.
وت��ق��دم روم��ا أيضا ب��أرب��ع نقاط ع��ن نابولي ثالث 
الترتيب في صراعهما على املركز الثاني املؤهل مباشرة 

لدور املجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وكانت النقطة غير املضيئة الوحيدة لروما خالل 
املباراة تعبير إيدن جيكو، متصدر هدافي الدوري برصيد 
25 هدفا مناصفة مع أندريا بيلوتي ه��داف تورينو، 
عن غضبه أثناء استبداله في الشوط الثاني ورفض 

مصافحة مدربه لوشيانو سباليتي.
وأه��در روما العديد من الفرص قبل أن يفتتح كيفن 
سترومتان األهداف بعد متريرة من ستيفان الشعراوي 
قبل نهاية الشوط األول بدقيقتني وعزز راديا ناينجوالن 

النتيجة بعدها بدقيقتني.
وجعل صالح النتيجة -3صفر بعد ثالث دقائق على 
بداية الشوط الثاني بتسديدة من حافة منطقة اجلزاء 
وأض��اف الدولي املصري هدفه الشخصي الثاني بعد 

هجمة مرتدة عقب مرور ساعة من البداية.
وقلص أحمد بن علي الفارق لبيسكارا قبل النهاية 

بسبع دقائق.
ورف��ع ه��دف الالعب الليبي أه��داف املرحلة إل��ى 48 
هدفا في عشر مباريات وهو األعلى في جولة واحدة منذ 

أكتوبر 1992.

قطبا ميالن

ول���ن ي��ك��ون امل��وق��ف م��رض��ي��ا جلماهير العمالقني 
املتعثرين ميالن وإنتر ميالن إذا انتهى املوسم على 
وض��ع��ه احل��ال��ي، بعدما ت��ع��رض اجل����اران لهزميتني 
مخجلتني في دوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم 

مطلع األسبوع اجلاري.
وتراجعت مكانة الفريقني املتوجني ببطولة أوروبا 
10 مرات معا ليكتفيا باملنافسة على مركز مؤهل للدوري 
األوروب���ي ورمب��ا يفتقد الغرميان حتى ه��ذه املكافأة 

الصغيرة.
وأص��ب��ح ال��ن��ادي��ان حت��ت إدارة م��الك صينيني لكن 
مخططاتهما للمستقبل لم تتضح بعد كما لم يتم اتخاذ 
قرار في مسألة حتديث إستاد سان سيرو اململوك لبلدية 

ميالن والذي يتقاسمه الناديان.
وقال إنتر إنه ملتزم بإعادة تطوير امللعب بالشراكة 
مع ميالن لكن األخير قال إنه يحتاج إلستاد خاص به 
وأملح إلى إمكانية شراء سان سيرو بدال من تشييد إستاد 

جديد.
لكن الغموض ال يحيط باإلستاد فقط بل بنتائج 

الفريقني أيضا في الدوري.
وخسر ميالن مبلعبه 2-1 أمام إمبولي األحد، ليحتل 
املركز السادس آخر املراكز املؤهلة للدوري األوروب��ي 
بينما يبتعد عنه إنتر سابع الترتيب بفارق نقطتني مما 

يهدده بالغياب عن املسابقة القارية.
ويحتل فيورنتينا املركز الثامن بفارق نقطة خلف إنتر 
وقد يتفوق على ثنائي ميالن في الصراع على البطاقة 

األوروبية مع تبقي 5 مباريات.
وفشل إنتر في الفوز في آخر 5 مباريات بالدوري 
ون��ال نقطتني فقط في هذه الفترة وكانت آخر هزائمه 
أمام فيورنتينا بنتيجة 5-4 مما جعل مستقبل املدرب 
ستيفانو بيولي على احمل��ك كما ذك��رت وسائل إعالم 

محلية.

وق��ال بيولي ال��ذي استقبل فريقه 4 أه��داف في 17 
دقيقة: »ال يوجد تفسير ملا حدث، تبدل احلال بعد شوط 

أول جيد«.
وأضاف: »مع ظهور أول بوادر مشكلة نختفي متاما.. 

واجبنا هو اللعب بشكل أفضل لتشريف اسم إنتر«.
وحتدثت وسائل إع��الم اإلث��ن��ني، عن رغبة إنتر في 

التعاقد م��ع اس��م كبير مثل أنطونيو كونتي م��درب 
تشيلسي أو دييغو سيميوني م��درب أتلتيكو مدريد 
خلالفة بيولي ال��ذي قضى معظم مسيرته في أندية 

متواضعة في إيطاليا.
وفي املقابل حاول فينشنزو مونتيال، خامس مدرب 
مليالن منذ بداية 2014، حتقيق أفضل النتائج املمكنة مع 

تشكيلة أغلبها من الشبان.
وق��ال مونتيال ال��ذي ي��واج��ه مستقبال غامضا مثل 
بيولي: »موسم ميالن يتماشى مع التوقعات، السباق 

نحو أوروبا سيحسم في املرحلة األخيرة من الدوري«.
وأضاف: »ال يجب أن نحزن كثيرا بعد الهزمية وأعتقد 

أنها لن تصنع فارقا كبيرا«. 

ريال مدريد سيفقد جهود غاريث بيل مرة أخرى

ثنائية صالح تقود روما الكتساح بيسكارا في الكالتشيو.. وقطبا ميالن يواجهان نهاية مخيبة للموسم

فرحة العبي روما

ريال مدريد يسعى الستعادة توازنه أمام الكورونيا في الليغا بعد سقوط الـ »كالسيكو«

احتفل نيوكاسل يونايتد بصعوده للدوري 
اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم وسط جماهيره 
بعد فوزه 4-1 على عشرة من العبي بريستون 
نورث ايند االثنني ليعود ل��دوري األض��واء بعد 

غيابه ملوسم واحد.
وبعدما قضى 348 يوما في الدرجة الثانية 
قاوم نيوكاسل الضغوط ليضمن مكافأة تزيد 
على مئة مليون جنيه استرليني )127.92 
مليون دوالر( كما يتمسك ببصيص األم��ل في 

انتزاع اللقب من برايتون اند هوف البيون.
وسجل أي���وزي بيريز هدفني إض��اف��ة لهدف 
لكريستيان أتسو وآخ��ر من ركلة ج��زاء نفذها 
م��ات ريتشي. وط��رد ب��ول جاالجر من صفوف 
نورث ايند في مباراة حماسية اقيمت على استاد 
سانت جيمس بارك في حضور أكثر من 50 الف 

مشجع.
افتتح بيريز التسجيل مبكرا بعد سبع دقائق 
لكن ساد الصمت بني جماهير نيوكاسل بعدما 

تعادل ج��وردان هاجيل لبريستون في الدقيقة 
.14

لكن فريق املدرب رفائيل بنيتز انتفض ليحقق 
االنتصار ويصبح ثاني فريق في خمس سنوات 
يعود لدوري األضواء سريعا بعد موسم واحد 

قضاه في القسم الثاني.
وق��ال ريتشي ال��ذي اختير كأفضل الع��ب في 
املباراة »إنه شعور رائع. كانت املباراة متوترة 

لكن الالعبني حتلوا بالثقة«.
ويبتعد نيوكاسل بفارق أرب��ع نقاط خلف 

برايتون مع تبقي مباراتني على نهاية املوسم.
وأض���اف ريتشي »نشعر بخيبة أم��ل لعدم 
وجودنا على قمة ال��دوري لكن نتمنى أن نضع 
برايتون حتت ضغط بالفوز في مباراتنا املقبلة 

يوم اجلمعة )امام كارديف سيتي(«.
وق��ال القائد جمال السيلس »إن��ه أم��ر عظيم 
ولكي أكون صادقا فإن العودة للدوري املمتاز 

كان الهدف الرئيسي وهذا ما حققناه«.

نيوكاسل يصعد للدوري اإلجنليزي املمتاز 
بعد موسم واحد من الغياب

مارادونا يرغب في تدريب »التانغو«.. 
ويحذر من سامباولي

الكوري اجلنوبي تشونغ يلجأ 
إلى احملكمة الرياضية

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي االثنني في بيان لها أن الكوري 
اجلنوبي مونغ جوون تشونغ تقدم باستئناف احتجاجا على إيقافه 
ملدة 5 أعوام من طرف االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا(. وأوضحت 
احملكمة التي مقرها في لوزان أن تشونغ طالب في استئنافه »إلغاء 
العقوبة التي اتخذتها جلنة االستئناف في الفيفا بإيقافه عن 
ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم سواء على املستوى احمللي 
أو الدولي ملدة 5 أعوام«. واوقف تشونغ في الوهلة األولى 6 أعوام 
من قبل جلنة األخالق التابعة للفيفا في أكتوبر 2016، مت تقليصها 
إلى 5 أع��وام في يونيو 2016. واتهم تشونغ بخرق قواعد مواد 
األخالق في االحتاد الدولي في إطار منح مونديالي 2018 و2022. 
ووضعت التهمة حدا لترشيح صاحب احلصة األكبر في مجموعة 
هيونداي للسيارات، إحدى الرعاة األساسيني لالحتاد الدولي لكرة 

القدم، لالنتخابات الرئاسية لعام 2016.
وقتها أعلن تشونغ عن عزمه »في استخدام جميع الوسائل 
القانونية املتاحة للتدليل على أن قرار إيقافه يعتبر غير عادل«، 
مشيرا إلى أن السويسري جوزيف بالتر حاول تشويه سمعته عبر 
جلنة ااألخالق إلبعاده عن االنتخابات الرئاسية. ووصف تشونغ 
)63 عاما، نائب رئيس الفيفا بني 1994 و2011(، جلنة األخالق 
ب�«قاتل مأجور من طرف سيب بالتر«، وإيقافه ملدة 6 أعوام من 

ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم ب«إنكار صارخ للعدالة«.

أعلن األسطورة األرجنتيني دييغو مارادونا عن 
رغبته ال��ع��ودة لقيادة منتخب ب��الده ف��ي مونديال 
روسيا 2018، مثلما فعل قبل 7 أع��وام في مونديال 

جنوب أفريقيا.
وقال، خالل مقابلة مع إذاعة »ريبادابيا«: »ال أزال 
أرجنتينيا وسأموت كذلك. ال ع��روض. فقط أقول إن 
املدير الفني بداخلي لم ميت بعد، ورائحة العشب 

تالحقني كامرأة حسناء«.
وكانت األرجنتني بلغت ربع النهائي في مونديال 
2010 قبل أن تودع البطولة بعد هزمية قاسية من 

أملانيا 4-0.
وفيما يخص مفاوضات االحت��اد األرجنتيني مع 
مدرب إشبيلية، ومواطنه خورخي سامباولي، لشغل 
املنصب خلفا إلدغ��اردو ب��اوزا، أوضح مارادونا: »ال 
أعلم.. مسألة سامباولي مت النفخ فيها. كان يقوم بعمل 
رائع في تشيلي. يبدو لي أنه من املرشحني لكنه ليس 

األنسب«.
وح��ذر م��ارادون��ا أن سامباولي ليس لديه احلس 

لتنفيذ عملية »تطهير« األلبيسيليستي، مثلما ينادي 
قطاع كبير من الصحافة واألرجنتينيني أنفسهم.

وأك����د: »ي��ت��ح��دث��ون ك��ث��ي��را ع��ن تطهير املنتخب 
األرجنتيني، وسامباولي ال أعتقد أنه ميتلك احلس أو 

التواصل مع الالعبني لفعل ذلك«.
وع��ن وض��ع املنتخب األرجنتيني، أك��د م��ارادون��ا 
أنه »يعاني« ب��دون ليونيل ميسي في سبيل التأهل 
ملونديال روسيا 2018، وأن ك��رة القدم في البالد 
بحاجة للتواضع كي تعود قوة كروية على مستوى 
العالم. وبدا مارادونا مقتنعا أن منتخب »التانغو« 
احلالي سيضطر خلوض امللحق مع فريق من مجموعة 
األوقيانوس كي يتمكن من التأهل للمونديال، قائال: 

»أؤكد لك ذلك اليوم«.
وقال: »نعاني بدون ميسي، لكن الالعب األرجنتيني 
لديه دائما مزية إضافية وأثق في ذلك«، في إشارة إلى 
العقوبة التي وقعها االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
على مهاجم فريق برشلونة بعد إهانته احملتملة حلكم 

مباراة األرجنتني وتشيلي. 
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