
يبحث ميالن عن جتديد تفوقه على التسيو 
وبلوغ نهائي مسابقة كأس إيطاليا في كرة 
ال��ق��دم للموسم الثاني ت��وال��ي��اً، وذل��ك عندما 
يستضيف فريق العاصمة ال��ي��وم األرب��ع��اء 
في إي��اب ال��دور نصف النهائي وس��ط أج��واء 

مشحونة بني العبي الفريقني.
وش��اءت الصدف أن يتواجه الفريقان في 
دور األربعة للموسم الثاني توالياً، وكانت 
الغلبة في 2018 مليالن، الذي تعادل سلباً على 
أرضه في الذهاب ثم خرج من امللعب األوملبي 
في العاصمة ببطاقة تأهله إلى النهائي، بعد 
ف��وزه بركالت الترجيح، إث��ر تعادلهما دون 

أهداف أيضاً.
لكن الفرحة ل��م تكتمل إذ فشل ميالن في 
إحراز لقب املسابقة للمرة األولى منذ 2003، 
بعد اصطدامه بغرميه يوفنتوس في النهائي، 
لكن خروج بطل األع��وام األربعة األخيرة من 
رب��ع النهائي على ي��د أتاالنتا )0-3(، فتح 
الطريق أم��ام الفريق »ال��ل��وم��ب��اردي« ليحلم 

باللقب.
وقطع فريق املدرب جينارو غاتوزو خطوة 
مهمة نحو التأهل إلى النهائي اخلامس عشر 
في تاريخه املتوج بخمسة ألقاب فقط، وذلك 

بتعادله ذهاباً في امللعب األوملبي دون أهداف.
ويتجدد املوعد اليوم بني الفريقني اللذين 
تواجها أيضاً في 13 أبريل احلالي في اجلولة 
الثانية وال��ث��الث��ني م��ن ال����دوري، ح��ني خرج 
ميالن منتصراً بهدف سجله في الدقائق العشر 
األخيرة تقريباً من ركلة جزاء نفذها العاجي 

فرانك كيسيه.
ومن املتوقع أن تكون مباراة اليوم حامية 
ج��داً بني الالعبني، السيما بعد ما حصل في 
اللقاء األخير حني رفع العبا ميالن الفرنسي 

تييمويه باكايوكو وكيسيه قميص مدافع 
التسيو فرانشيسكو أتشيربي، بعد اللقاء 
وكأنه كأساً، بعدما حسم فريقهما مواجهته مع 

ممثل العاصمة.
وفرض االحتاد اإليطالي غرامة مالية قدرها 

86 أل��ف ي��ورو )97 أل��ف دوالر( على ميالن 
والعَبيه باكايوكو وكيسيه بسبب الطريقة 
التي رفعا بها قميص أتشيربي الذي يبدو أنه 
أثار حفيظة العبي ميالن بقوله قبل املباراة بأن 

»ال مجال للمقارنة بني الفريقني«.

لكنه أقر الحقاً بأنه »عمد إلى تبديل قميصه 
مع باكايوكو املعار من تشلسي اإلجنليزي 
إلنهاء ه��ذه املسألة«، إال أن��ه شعر بالغضب 
عندما رفع الالعبان القميص عالياً، وكأنهما 
يحمالن كأساً، أمام مشجعي ميالن على ملعبه.

وتقدم كيسيه باعتذار في وقت الحق عما 
ج��رى، مؤكداً أن »األم��ر ك��ان مجرد دعابة، ال 
أكثر«، فيما تطرق غاتوزو الى املسألة معتبراً 
أنه »قيل الكثير بشأن هذه احلادثة، أخطأنا 

واعتذرنا. ال ميكننا أن نفعل أكثر من ذلك«.

وما يزيد من توتر املواجهة بني الفريقني، ما 
مت تداوله على مواقع التواصل االجتماعي من 
مقطع فيديو يتضمن هتافات عنصرية بحق 
باكايوكو من قبل مجموعة من جماهير التسيو 
خالل مباراة األخير ضد ضيفه أودينيزي )2-

0( األربعاء املاضي في الدوري.
وأمكن في الشريط سماع املشجعني يهتفون 

»هذا املوز لباكايوكو«.
ووف��ق��ا لتقارير صحافية، ق��رر االحت��اد 

اإليطالي عدم فتح حتقيق بهذه املسألة.
وبعيداً عن التوتر، يأمل ميالن أن يؤكد قوته 
في ملعبه أم��ام فريق العاصمة ال��ذي لم يذق 
طعم الفوز في سان سيرو منذ 27 يناير 2015، 
حني عاد منتصراً 1-0 في ربع نهائي الكأس 
بهدف سجله العب ميالن احلالي األرجنتيني 
لوكاس بيليا. وبعد أن حسم يوفنتوس لقب 
ال���دوري للموسم الثامن توالياً، يجد ميالن 
نفسه أيضاً في اجل��والت اخلمس األخيرة في 
خضم الصراع مع أكثر من فريق، بينها التسيو، 
على التأهل إلى دوري أبطال أوروب��ا املوسم 
املقبل، إذ يحتل املركز الرابع األخير املؤهل إلى 
املسابقة القارية بفارق 5 نقاط عن جاره إنتر 
الثالث وأربع عن التسيو الثامن، فيما يفصل 
بينهما كل من أتاالنتا وروم��ا وتورينو الذي 
سيكون اخلصم املقبل لفريق غاتوزو األحد في 
اجلولة الرابعة والثالثني. وفي مباراة نصف 
النهائي الثانية املقررة اخلميس، يبدو أتاالنتا 
األقرب ملواصلة مشواره وبلوغ النهائي للمرة 
األولى منذ 1996 والرابعة في تاريخه املتوج 
بلقب وحيد )1963(، وذل��ك ألن��ه يستضيف 
فيورنتينا ويكفيه التعادل السلبي أو حتى 2-
2 بعد تعادلهما ذهاباً في فلورنسا بعد مباراة 

مثيرة 3-3.

أقر أدينور ليوناردو باتشي >تيتي<، املدير 
الفني ملنتخب البرازيل بأنه يتابع تطور حالة 
فينيسيوس جونيور، الع��ب ري��ال مدريد، في 
الوقت الذي اعتبر فيه أن نيمار دا سيلفا، جنم 
باريس سان جيرمان الفرنسي، سيكون جاهزا 
للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا الصيف املقبل 

في البرازيل.
ويؤدي فينيسيوس برنامجا تأهيليا للشفاء 
م��ن إصابته بتمزق ف��ي أرب��ط��ة مفصل الساق 
اليمنى خ��الل مباراة ذه��اب ثمن نهائي دوري 
األبطال أمام أياكس الهولندي في مارس املاضي، 
بينما عاد نيمار للمشاركة مع فريقه في مباراته 
أمام موناكو األحد بعد غياب نحو 3 أشهر بسبب 

إصابة في وجه القدم اليمنى.
وق���ال تيتي »ن��ي��م��ار ع��اد للمالعب األح��د، 
وسنبذل قصارى جهدنا لتحسن حالته في اسرع 

وقت«.
وقال إن ال�45 دقيقة التي خاضها، بعد هذه 
الفترة من الغياب، تتشابه مع تلك التي شارك 
فيها مع البرازيل أمام كرواتيا أثناء االستعداد 

ملونديال روسيا الصف املاضي.
وتتشابه حالة صاحب ال�27 عاما احلالية 
مع تلك التي كانت قبل شهر ونصف تقريبا من 
انطالق مونديال روسيا، حيث كان الالعب عائدا 
لتوه من إصابة في وج��ه القدم اليمنى، وهو 
نفس األمر في الفترة احلالية قبل نحو شهرين 
من انطالق بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها 

البرازيل خالل الفترة من 14 يونيو وحتى 7 
يوليو املقبلني.

وأك��د م��درب »السيليساو« ح��ول ه��ذا األمر 
»ال��وض��ع مختلف اآلن متاما. هناك متسع من 
الوقت أمامه. الالعب أمامه وقت كاف للتعافي 
متاما م��ن إصابته قبل ان��ط��الق كوبا أمريكا. 
سيكون ج��اه��زا للبطولة وسيظهر مبستوى 

أفضل من الذي ظهر به في املونديال«.
وأضاف أن االحتاد البرازيلي يبذل قصارى 
جهده من أج��ل شفاء جميع الالعبني املصابني 
ال��ذي��ن يتم استدعاؤهم للمنتخب ف��ي الوقت 
املناسب. وعن حالة فينيسيوس، أوض��ح: »لن 
نكتفي مبشاهدة مبارياته مع الفريق فقط، ولكن 

التدريبات، سنفعل هذا األمر«.

دخ��ل أتالنتا ص���راع املنافسة على 
املربع الذهبي ب��دوري ال��درج��ة األول��ى 
اإليطالي لكرة القدم بفوزه 2-1 على 

مستضيفه نابولي أول من أمس.
وميلك نابولي صاحب املركز الثاني 
67 نقطة م��ت��ق��دم��ا ب��س��ت ن��ق��اط على 
إنترناسيونالي الثالث فيما قفز أتالنتا 
إل��ى امل��رك��ز اخل��ام��س ول��دي��ه 56 نقطة 
متساويا م��ع ميالنو ال��راب��ع ويتفوق 
بنقطة على روما قبل خمس جوالت من 

النهاية.
وسيشعر نابولي أنه كان يجب عليه 
احلصول على نقطة واح��دة على األقل 

بعد هيمنته لفترات طويلة

لكنه خرج خالي الوفاض بعد أداء غير 
مؤثر أمام املرمى ودفاع قوي ألتالنتا.

ووضع دريس ميرتنز صاحب األرض 
ف��ي املقدمة بهدفه 12 ه��ذا امل��وس��م في 
الدقيقة 28 عندما ح��ول متريرة كيفن 
مالكويت العرضية داخ��ل الشباك من 
مدى قريب. وأدرك دوفان زاباتا التعادل 
ألتالنتا قبل 20 دقيقة من النهاية ثم 

صنع هدف الفوز إلى ماريو باشاليتش.
وطالب نابولي باحلصول على ركلة 
جزاء مبكرا عندما راوغ ميرتنز حارس 
أتالنتا لكنه اص��ط��دم ب���األرض وأبلغ 

احلكم أنه لم يكن هناك أي احتكاك.
وكان الشوط الثاني مفتوحا وتبادل 

الفريقان صناعة الفرص وأدرك زاباتا 
التعادل من مدى قريب.

وس��ي��ط��ر أت��الن��ت��ا ب��ع��د ذل���ك وحسم 
املباراة لصاحله عندما هيأ زاباتا الكرة 

بكعب ال��ق��دم إل��ى باشاليتش ليسدد 
الالعب الكرواتي داخل الشباك.

رياضة14 alwasat.com.kw3424 األربعاء 19 من شعبان 1440 ه�/ 24 أبريل  2019 - السنة  الثانية عشرة -   العددWednesday 24th April 2019 - 12 th year - Issue No.3424

نيمار جاهز للمشاركة في كوبا أميركا

لقطة من مباراة نابولي وأتالنتا

أتالنتا يسقط نابولي ويقترب من 
املربع الذهبي في »الكالتشيو«

تيتي يحسم مشاركة نيمار في كوبا أميركا

نادال يعتزم طي صفحة 
اخلروج املخيب من مونت كارلو

أكد اإلسباني رافايل نادال عزمه على طي صفحة خروجه املخيب من 
دورة مونتي كارلو للماسترز في كرة املضرب بشكل سريع، والتركيز 

على دورة برشلونة اإلسبانية التي تقام هذا األسبوع.
وسقط نادال املصنف ثانياً عاملياً واملتوج 11 مرة في مونتي كارلو 
بينها األع��وام الثالثة السابقة، في ال��دور نصف النهائي أمام اإليطالي 
فابيو فونييني 4-6 و2-6، ويستعد حالياً للدفاع عن ألقابه الثالثة 
املتتالية أيضاً في برشلونة، واملقامة - مثل مونتي كارلو - على أرضية 

ترابية يعتبر »املاتادور« سيدها دون منازع.
وقال اإلسباني البالغ من العمر 32 عاماً في حدث ترويجي في املدينة 
الكاتالونية اليوم »ما حصل قد حصل، مهما كانت األسباب«، مضيفاً »ال 

أعرف ما يخبئه املستقبل، لكن سأعود إلى العمل، إليجاد ذاتي«.
وكانت مونتي كارلو الدورة األولى التي يخوضها نادال منذ انسحابه 
بسبب إصابة في الركبة من إنديان ويلز األميركية منتصف مارس 
املاضي، قبل لقاء كان مرتقباً في نصف النهائي ضد السويسري روجيه 
فيدرر. وأوضح اإلسباني »مونتي كارلو كانت خطوة إلى األمام مقارنة 

مع الوضع الذي كنت عليه قبل أسبوع من بدايتها«.
وفي برشلونة، يخوض نادال حامل اللقب، مباراته األولى األربعاء، 
عندما يالقي في ال��دور الثاني األرجنتيني ليوناردو ماير الذي فاز في 
الدور األول اليوم على الروماني ماريوس كوبيل 6-3، 6-7 )3-7( و7-
5. وقال اإلسباني »هذا هو اليوم األول من التمارين في مكان مختلف. قمت 
مبا علّي القيام به«، مجدداً القول بأن املباراة التي خسرها أمام فونييني 
كانت من »األسوأ« له على املالعب الترابية. أضاف »هذه حقيقة. ال داعي 
إلخفائها. ال أرى أي فائدة في نكران ذلك«. وشدد نادال على عزمه حتقيق 
بداية جديدة في موسم الدورات الترابية، والذي ستتوجه بطولة فرنسا 
املفتوحة، ثاني البطوالت األربع الكبرى، على مالعب روالن غاروس في 
أواخر مايو املقبل. ويحمل اإلسباني الرقم القياسي في عدد ألقاب روالن 
غاروس مع 11 لقباً. وهو أوضح في احلدث الترويجي اليوم الذي شارك 
فيه أيضا الياباني كي نيشيكوري »أضعت فرصة جيدة لبدء موسم 
الدورات الترابية بطريقة رائعة، لكن أمامي فرصة أخرى اآلن. سنعرف 

املزيد عن جاهزيتي األربعاء«.

ميالن يستضيف التسيو وسط أجواء مشحونة في كأس إيطاليا

العبا ميالن باكايوكو وكيسيه يحتفالن بقميص مدافع التسيو فرانشيسكو أتشيربي خالل مباراة الدوري

»الليغا« توسع وجودها 
إلى صعيد مصر

أعلنت رابطة الدوري اإلسباني لكرة القدم )الليغا( 
بالتعاون مع السفارة اإلسبانية في مصر عن القيام 
بزيارة إلى أسوان، وهي مدينة في جنوب مصر، في إطار 
التزامها بتطوير رياضة كرة القدم في كافة أنحاء البالد 
وتبادل املعرفة وخلق املزيد من الوعي بني عشاق كرة 
القدم. وتعقد الليغا ندوة يتحدث خاللها مفوض عنها 
في مصر، خوان فوينتس، واملستشارة الثقافية للسفارة 
اإلسبانية، مونسيرات مومان، وتهدف إلى إعطاء كافة 
املشاركني بها حملة عن ال��دوري اإلسباني لكرة القدم، 
وفكرة عامة عن األندية العشرين املشاركة في البطولة 

وكذلك املدن التي تستضيف املباريات.
جدير بالذكر أن هذه الندوة ُعقدت سابقاً في جامعات 
عني شمس وكفر الشيخ واألزه��ر وحلوان و 6 أكتوبر 
)تشرين األول( املاضي، وستكون محطتها التالية في 
صعيد مصر، بعد وصولها بالفعل إلى أكثر من ألف 

طالب مصري.
وق��ال فوينتس بحسب البيان الصادر عن الليغا: 
»نحن مسرورون للغاية ألن معظم الشباب في مصر، 
ذكوراً وإناثاً ومن جميع األعمار، أصبح لديهم فكر أوسع 

عن الليغا وما نفعله وما منثله«.
وأكد فوينتس على أهمية رابطة ال��دوري اإلسباني 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى 
أن ال��دوري اإلسباني لكرة القدم ميثل أفضل منافسة 
رياضية في العالم، وأضاف: »مصر وجهة مهمة للغاية 
في تطور الليغا، وإن��ه لشرف لنا أن نوسع تواجدنا 
هنا«. وتخطط الليغا لتوسيع نطاق تنفيذها خلطة 
استراتيجية طويلة األجل ملواصلة بناء عالقات أعمق 

وأقوى مع مصر.
وي��ه��دف البرنامج ال��ذي تنفذه الليغا بالتعاون 
مع السفارة اإلسبانية إل��ى دع��م ك��رة القدم والثقافة 
اإلسبانية، وكذلك تعزيز العالقات بني الرابطة والشباب 

املصري.
وف��ي وق��ت سابق من العام املاضي، أطلقت رابطة 
الدوري اإلسباني أكادميية لكرة القدم في القاهرة لتقدم 
أعلى مستوى من التدريب االحترافي في العالم، وتهدف 
هذه األكادميية إلى تدريب واكتشاف الالعبني الشباب 
وتقدميهم للفرق اإلسبانية؛ ولدى األكادميية بالفعل 

تسعون العباً مشتركاً بها.
 )ESLSCA( وتقدمت الليغا بالتعاون مع جامعة
دورات تسويق ري��اض��ي تهدف إل��ى إض��ف��اء الطابع 

االحترافي على صناعة الرياضة من منظور عاملي.
وفي هذا اإلطار ُعقدت الدورة التعليمية األولى لكلية 
إدارة األعمال التابعة لالليغا في مصر، وحضر خبراء 
من الرابطة بالفعل إلى القاهرة الشهر املاضي، وتبادلوا 
اخلبرات واملعرفة في ظل دورة مكثفة عن التسويق 

الرياضي.
يشار إلى أن الليغا اختيرت سفيراً للنوايا احلسنة 
ملنظمة الهجرة التابعة ل��أمم املتحدة في م��ارس في 
القاهرة، وأعلنت عن مشاريع سيتم تنفيذها في مصر 
بالتعاون مع األمم املتحدة ووزارة الشباب والرياضة، 

بهدف القضاء على التمييز العنصري.

رافايل نادال

ميلووكي باكس ينتزع بطاقة العبور للدور الثاني من »البالي أوف«
بات ميلووكي باكس، صاحب أفضل سجل في ال��دوري 
املنتظم هذا املوسم، ثاني فريق يبلغ الدور اإلقصائي الثاني 
من بالي أوف دوري كرة السلة األميركي للمحترفني، فيما 
أّجل يوتا جاز تأهل ضيفه هيوسنت روكتس بفوزه عليه أمس 

في املباراة الرابعة بينهما 91-107.
وحقق مليووكي باكس، بطل الدوري املنتظم مع 60 فوزا 
و22 خسارة، فوزه الرابع تواليا عندما تغلب على مضيفه 
ديترويت بيستونز ثامن املنطقة الشرقية 127-104، وبلغ 

نصف نهائي هذه املنطقة ألول مرة منذ 18 عاما.
وحلق ميلووكي باكس  ببوسطن سلتيكس الذي سبقه 
إلى نصف نهائي املنطقة الشرقية بأربعة انتصارات متتالية 

اختتمها األحد على أرض منافسه إنديانا بايسرز.
وغ��داة الهزمية الرابعة واخل��روج من ال��دور اإلقصائي 
األول لبايسرز بقيادة املدرب نايت ماكميالن، أعلن االحتاد 
األميركي لكرة السلة تعيني مدرب أتالنتا هوكس لويد بيرس 
بدال منه في منصب مساعد م��درب املنتخب، مشيرا إلى أن 

رحيله مت على خلفية صراعات تنظيمية لم يحدد ماهيتها.
وسيقوم بيرس مع ستيف كير، م��درب غولدن ستايت 
ووري��رز بطل املوسم األخيرين، وج��اي راي��ت م��درب فريق 

جامعة فيالنوفا، بطل دوري اجلامعات األميركية في 2016 
و2018، مبساعدة غريغ بوبوفيتش م��درب سان أنتونيو 
سبيرز في اإلشراف على املنتخب األميركي في االستحقاقني 
القادمني، بطولة العالم الصيف املقبل في الصني، وأوملبياد 

طوكيو 2020 في حل تأهله إلى النهائيات، وهو أمر متوقع.
وصّرح بيرس )42 عاما( بعد تعيينه بدال من ماكميالن 
»إنه شرف لي أن أمنح هذه الفرصة لتمثيل بلدي والعمل إلى 

جانب مدربني كبار«.
وميلك مليووكي الذي تأهل ألول مرة إلى نصف نهائي 
املنطقة الشرقية منذ موسم 2000-2001، الوقت الكافي 
من الراحة ملواجهة سلتيكس الذي أنهى الدوري املنتظم في 

املركز الرابع.
رقم قياسي لبيستونز بعدد الهزائم

وبدأ ميلووكي الذي سيطر على اللقاءات الثالثة األولى، 
املباراة  الرابعة بصعوبة فخسر الربعني األول��ني 28-26 
و30-34 قبل أن يستعيد املبادرة تدريجيا في الربع الثالث 
ال��ذي ب��دأه ب� 17 نقطة متتالية مقابل ث��الث فقط ملنافسه 
وأنهاه 39-23، ثم األخير )32-19( ليحقق فوزا كاسحا 

لقطة من مباراة ميلووكي باكس وديترويت بيستونزوصل الفارق النهائي فيه إلى 23 نقطة.


