
يحل آرسنال اإلنكليزي اليوم اخلميس ضيفا على 
نابولي اإليطالي في إياب الدور ربع النهائي ملسابقة 
ال��دوري األوروب��ي لكرة القدم )يوروبا ليغ(، ساعيا 

لتأكيد تفوقه بثنائية ذهاباً والتأهل لنصف النهائي.
ويعلم »املدفعجية« جيداً صعوبة مواجهة اإلياب 
على ملعب »سان باولو« بقيادة املدرب املخضرم كارلو 
أنشيلوتي حيث جميع االحتماالت قائمة على الرغم من 
أن الفريق اإلنكليزي وضع قدماً في الدور التالي لفوزه 

بهدفني دون رد على أرضه منذ أسبوع.
وق��ال الويلزي آرون رامسي في هذا الصدد: »لقد 
منحنا أنفسنا فرصة رائعة في مباراة الذهاب. اآلن 
من املهم أن نتحد معا على أمل أن نتخطى الدور ربع 

النهائي«.
ون��وه رام��س��ي ال��ذي افتتح التسجيل ف��ي مباراة 
الذهاب ب��أداء وصيف ال��دوري اإليطالي، معتبرا بأن 
فريق امل��درب كارلو أنشيلوتي هو خصم »تصعب 
مواجهته منذ أع��وام، نعلم أنهم من الفرق الصعبة 
ملواجهتها« السيما على ملعب س��ان باولو بجنوب 

إيطاليا.
وتابع رامسي ال��ذي سينتقل إل��ى يوفنتوس في 
املوسم املقبل: »بدأنا بشكل جيد في الذهاب، لذا آمل في 

أن ننجز عملنا ونتأهل إلى الدور التالي«.
ون��ال رامسي ثناء مدربه أون��اي إمي��ري الفائز ب� 
»يوروبا ليغ« ثالث مرات على التوالي مع إشبيلية 
اإلسباني بني عامي 2014 و2016، مشيدا بااللتزام 
ال��ذي أظهره العبه، وه��و من بني الالعبني املفضلني 
جلماهير ملعب اإلم��ارات، خالل األشهر االخيرة التي 

يقضيها في رحاب النادي اللندني.
وق���ال إمي���ري: »ل��م تكن األم���ور سهلة عليه بعد 
توقيعه )مع يوفنتوس( لعدم االنشغال مبستقبله، 
لكن تركيزه هو ملساعدتنا وتأديته كانت مذهلة خالل 

كل حصة تدريبية«.
وت��اب��ع: »يريد أن يحقق شيئا مهما للمشجعني، 
وأريد أن أحقق شيئا مهما معه خالل مبارياته األخيرة 

هنا، مع أرسنال قلبه«.
في املقابل، يعول نابولي على خبرة أنشيلوتي في 
املسابقات الكبرى واأللقاب لقلب التأخر ذهابا. وحقق 
املدرب املخضرم البالغ من العمر 59 عاما، ألقابا في 
ال��دول األوروب��ي��ة اخلمس الكبرى كرويا )إيطاليا، 
فرنسا، إنكلترا، أملانيا وإسبانيا(، إضافة إلى لقب 

دوري األبطال ثالث مرات.
وبعد خسارة املباراة في لندن، أقر أنشيلوتي بأن 
فريقه »لم يحسن قراءتها«، مضيفا »من وجهة نظر 
بدنية، نحن في حالة جيدة وأظهرنا ذلك في مباراة 
كييفو« في الدوري اإليطالي األحد، والتي فاز بها 1-3 
وأرجأ - وإن بشكل موقت ال أكثر - تتويج يوفنتوس 

بلقبه احمللي الثامن تواليا.

تشيلسي لتعويض خسارة ليفربول
في املقابل يسعى تشيلسي االنكليزي، الفائز بلقب 
دوري األبطال عام 2013، حلجز بطاقته الى املربع 
الذهبي عندما يستقبل على ملعبه »ستامفورد بريدج« 
منافسه سالفيا ب��راغ التشيكي، بعد تفوقه ذهابا 
على أرض األخير بهدف نظيف برأسية من االسباني 

ماركوس ألونسو.
ويأمل رجال امل��درب اإليطالي ماوريتسيو ساري 
تعويض ما فاتهم في الدوري احمللي بخسارتهم أمام 
ليفربول صفر2- األح��د، في نتيجة تهدد مسعاهم 
إلنهاء ال��دوري املمتاز في أحد املراكز األربعة األولى 

املؤهلة الى املسابقة القارية العريقة في املوسم املقبل.
ويعتمد تشيلسي لتخطي عقبة ضيفه على سجله 
اخلالي من الهزائم في 14 مباراة على التوالي في 
»ي��وروب��ا ل��ي��غ«. لكن س��اري ح��ذر العبيه م��ن مغبة 
االستخفاف باخلصم الساعي الى الفوز بلقب الدوري 

التشيكي للمرة الثانية في غضون ثالثة مواسم.
ورأى ساري أنه »يتوجب علينا أن نفكر أن مرحلة 
اإلي��اب ستكون صعبة، ألن هذا النوع من املنافسني 

يشكل خطرا خارج ملعبهم«.
إل��ى ذل��ك، ينتقل بنفيكا البرتغالي إل��ى أملانيا مع 
أفضلية ال��ف��وز على أرض��ه ف��ي لشبونة ذه��اب��ا على 
إينتراخت فرانكفورت 4-2، بفضل العبه الشاب جواو 
فيليكس )19 عاما( ال��ذي سجل »هاتريك« وصنع 

متريرة حاسمة.
وب��ات فيليكس أصغر العب برتغالي ومن بنفيكا 
يسجل »هاتريك« على املستوى القاري، متفوقا على 

الالعب األسطوري أوزيبيو.
في املقابل مني فرانكفورت، الذي عانى من النقص 
العددي في صفوفه إثر طرد الفرنسي إيفان نديكا في 
الدقيقة 20، بهزميته األولى بعد سلسلة من 14 مباراة 

دون خسارة، ما سيضعه في وضع صعب على ملعبه.
وي��ب��دو فالنسيا االس��ب��ان��ي مرشحا على ملعبه 
»ميستايا« لتجاوز مواطنه فياريال في لقاء إسباني 

النكهة، مع أفضلية الفوز ذهابا 3-1 حيث سجل مرتني 
في الوقت بدل الضائع بفضل البرتغالي غونسالو 
غيديش)90+3(، الذي كان افتتح التسجيل في الدقيقة 

السادسة، والدمناركي دانيال فاس )90(.
وسجل للخاسر سانتي ك���ازورال )37 م��ن ركلة 

جزاء(.

دنفر ناغتس يعود من بعيد ويهزم سان أنطونيو سبيرز 114-
105 ليعادل النتيجة )1-1( قبل االنتقال إلى ملعب منافسه، فيما جنح 

تورونتو رابتورز في معادلة النتيجة أيضاً مع أورالندو ماجيك.
وقاد جمال موراي فريقه دنفر ناغتس ملعادلة ضيفه سان أنطونيو 
سبيرز في الدور األول ل��أدوار اإلقصائية »بالي أوف« لدوري كرة 
السلة األميركي للمحترفني، كما فعل تورونتو رابتورز مع أورالندو 
ماجيك، بينما حقق بورتالند ترايل باليزرز ف��وزاً ثانياً توالياً على 

أوكالهوما سيتي ثاندر.
وفي مباريات أقيمت أمس وهي الثانية للفرق املذكورة ضمن سلسلة 
من سبع مباريات ممكنة، عّوض دنفر خسارته األولى على أرضه وفاز 
على ضيفه سان أنطونيو 114-105، ليتعادل الفريقان بنتيجة 1-1 

قبل االنتقال خلوض املباراتني املقبلتني على ملعب سبيرز.
وفي املنطقة الغربية أيضاً، قطع بورتالند نصف الطريق نحو الدور 

املقبل، بتحقيقه الفوز الثاني على ضيفه أوكالهوما 94-114.
وبنتيجة مباراة وحيدة ضمن »بالي أوف« املنطقة الشرقية أمس، 
استعاد صاحب املركز الثاني في املوسم املنتظم تورونتو رابتورز 
توازنه وعادل السلسلة )1-1( بالتغلب على ضيفه أورالند ماجيك 

بسهولة 82-111.
على ملعب دنفر »بيبسي سنتر«، احتاج ناغتس إلى جهد جبار 
من الكندي موراي )22 عاما( في الربع األخير، لقلب النتيجة وتفادي 
االنتقال إلى ملعب سان أنطونيو بدءاً من الثالثاء وهو متأخر بنتيجة 
صفر2-. وأنهى موراي املباراة مع 24 نقطة منها 21 في الربع األخير 
الذي سجل فيه فريقه 39 نقطة، لينهي دنفر املباراة فائزاً بعدما كان 
سان أنطونيو وجنمه دميار دي��روزن )مع 31 نقطة في املباراة( قد 

صنعا فارقاً كبيراً وصل في الربع الثاني إلى 19 نقطة.
وبعدما أضاع في املباراة األولى التي انتهت بخسارة دنفر 96-
101، محاولة في اللحظات األخيرة كانت كفيلة بتغيير مجرى اللقاء، 
واكتفى بثالث نقاط في األرباع الثالثة األولى الثالثاء، بدا موراي في 
طريقه الى أداء مخيب مينح سان أنطونيو أفضلية كبيرة قبل انتقال 
السلسلة إلى أرضه، قبل أن يحقق الالعب الشاب املأمول منه في الربع 
األخير. وش��دد م��درب م��وراي مايك مالون على أنه لم يشكك مطلقاً 
بقدرات العبه، ولم يدرس حتى إمكانية إراحته في الربع األخير نظراً 

حملدودية أدائه.
واعتبر أن ما حصل في مباراة الثالثاء »مهم جداً لكل الالعبني، لكن 
على وجه اخلصوص جلمال. هو العب شاب وعانى ليتمكن من اللعب 
بالشكل الصحيح. لم أتوقع أن يقدم هذا األداء في الربع الرابع، لكنني 
كنت مدركاً بأنه يحتاج الى هذه الدقائق. احتاج الى أن يكون على 

أرض امللعب«.
وتابع مالون »أنا كنت أحتاج ألظهر له أنني أؤمن به كان علي أن 

أبقيه. في حال سجل أم أضاع، هو العبنا«.
استلهام روح كليبيرز أمام غولدن ستايت : وبنى موراي على األداء 
الذي قدمه زمالؤه في األرباع الثالثة األولى، وأبرزهم غاري هاريس 

مع 23 نقطة وخمس متابعات، والصربي نيكوال يوكيتش مع 21 نقطة 
و13 متابعة وثماني متريرات حاسمة، وبول ميلساب مع 20 نقطة 

وسبع متابعات.
واعتبر مالون أن نقطة التحول لفريقه كانت خالل وقت مستقطع 
في الربع الثالث عندما كان دنفر متأخراً بفارق 16 نقطة. وأكد املدرب 
أنه طلب من العبيه أن يتذكروا ما حققه لوس أجنليس كليبيرز في 
اليوم السابق، عندما تفوق على بطل املوسمني املاضيني غولدن ستايت 

ووريرز 135-131، على رغم أنه تأخر بفارق 31 نقطة خالل املباراة.
وتابع »ذكرتهم بأنه تتبقى أمامنا 18 دقيقة. ذكرتهم مبا قام به 
كليبيرز في الليلة السابقة، لكنني قلت لهم بأن ذلك يتحقق فقط إذا ما 
آمّنا، اذا ما التزمنا بالقتال، والهجوم«، معتبرا أن العبيه طبقوا هذه 

التعليمات بحذافيرها.
وف��ي م��ب��اراة ثانية ضمن »ب��الي أوف« املنطقة الغربية، قطع 
بورتالند خطوة كبيرة نحو الدور الثاني الذي غاب عنه في املوسمني 
املاضيني، بتقدمه -2صفر على أوكالهوما، قبل االنتقال خلوض 
املباراتني املقبلتني على ملعب سيتي ثاندر بدءاً من اجلمعة )بتوقيت 

الواليات املتحدة(.
واعتمد بورتالند م��رة جديدة على الثنائي سي ج��اي ماكولوم 
وداميان ليالرد، إذ حقق األول 33 نقطة وثماني متابعات وخمس 
متريرات حاسمة، وأض��اف الثاني 29 نقطة وأرب��ع متابعات وست 
متريرات حاسمة. وبدا أوكالهوما مع جنميه بول جورج )27 نقطة 
وثماني متابعات( وراس��ل وستبروك )14 نقطة وتسع متابعات 
و11 متريرة حاسمة(، قريبا من تعديل نتيجة السلسلة بعد حتقيقه 

أفضلية في الربع الثاني بتقدم عشر نقاط.

تقدم البرتغالي ك��ارل��وس كيروش 
م����درب امل��ن��ت��خ��ب اإلي���ران���ي ال��س��اب��ق 
وال��ك��ول��وم��ب��ي احل��ال��ي ب��ش��ك��وى أم��ام 
االحت��اد الدولي لكرة القدم »فيفا« ضد 
االحتاد اإليراني بسبب مستحقات غير 
مدفوعة خالل فترة إشرافه على املنتخب 

الوطني.
   وجاء في بيان صادر عن املتحدث 
ب���اس���م امل�����درب ال��س��اب��ق للمنتخب 
البرتغالي )بني عامي 2008 و2010( 
ان��ه »ول��أس��ف ل��م يعد أم��ام كارلوس 
كيروش أي وسيلة أخرى سوى الطلب 
م��ن محاميه ب��ال��ت��ق��دم ب��ش��ك��وى أم��ام 

املصالح القانونية للفيفا«.
وتتعلق ال��ش��ك��وى ال��ت��ي ت��ق��دم بها 
كيروش )66 عاما( برواتب غير مدفوعة 
ليس فقط خالل عقده االخير الذي كان 
مي��ت��د لستة أش��ه��ر، ب��ل خ���الل »العقد 

السابق« كما أكد املتحدث باسمه.
ول��م يتأخر رد االحت��اد اإلي��ران��ي من 
خالل املسؤول عن الشؤون القانونية 
صافي الله فاخانبور ال��ذي أف��اد وكالة 

»إيسنا« اإلي��ران��ي��ة شبه الرسمية ان 
»مشكلة عدم الدفع لكيروش ترجع إلى 
العقوبات املصرفية على إيران ما يحول 

دون التحويل )املال(«.
وط��ال��ب فاخانبور االحت���اد الدولي 
بلعب دور الوسيط ف��ي ه��ذا ال��ن��زاع، 
مؤكدا في الوقت ذاته انه بسبب »املزاعم 
ال��ك��اذب��ة امل��ت��ك��ررة م��ن قبل ك��ي��روش« 
سيعمد االحت���اد اإلي��ران��ي ال��ى التقدم 
بشكوى ض��ده )ك��ي��روش( أم���ام جلنة 

األخالقيات للفيفا.
وكانت الواليات املتحدة االميركية 
اعادت فرض عقوبات على إيران بعدما 
انسحبت من جانب واحد في عام 2018 
من اتفاق دولي تعهدت فيه طهران بعدم 

تطوير أسلحة نووية.
وأم��ض��ى امل���درب البرتغالي، ال��ذي 
سبق ل��ه أن اش���رف على ري���ال مدريد 
االسباني وشغل منصب املدرب املساعد 
للسير أليكس فيرغوسون في مانشستر 
يونايتد اإلنكليزي، قرابة ثمانية أعوام، 
وحت��دي��داً منذ ع��ام 2011، مع منتخب 

إي��ران، وقاده الى نهائيات كأس العالم 
م��رت��ني. وأق���دم االحت���اد اإلي��ران��ي على 
جتديد عقد كيروش حتى عام 2019 مع 

نهاية مونديال روسيا 2018.
ولكن كيروش تخلى عن مهامه مدربا 
إلي��ران عقب اخلسارة املخيبة بثالثية 

نظيفة أم��ام اليابان ف��ي نصف نهائي 
كأس آسيا التي استضافتها اإلمارات في 

يناير املاضي.
والحقا عني كيروش مدربا لكولومبيا 
في فبراير خلفا لأرجنتيني خوسيه 
بيكرمان، ومن أولوياته قيادة املنتخب 

األميركي اجلنوبي بنجاح في بطولة 
»كوبا أميركا« املقررة هذا الصيف في 
ال��ب��رازي��ل )ب��ني 14 يونيو و7 يوليو 
امل��ق��ب��ل��ني(، وب��ع��ده��ا ال��س��ع��ي إلي��ص��ال 
املنتخب ال��ى نهائيات ك��أس العالم 

)2022 في قطر( للمرة الثالثة تواليا.  
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لقطة من مباراة دنفر ناغتس وسان أنطونيو سبيرز 

كارلوس كيروش مدرب املنتخب اإليراني السابق

كيروش يشكو اإلحتاد اإليراني

وأورالندو أنطونيو  سان  يعادالن  وتورونتو  دنفر 

االحتاد القبرصي لكرة القدم 
يستأنف دوري الدرجة الثانية

 مع توجيه حتذير لألندية
أعلن االحتاد القبرصي لكرة القدم أن دوري الدرجة الثانية في البالد 
سيستأنف في 19 أبريل اجلاري عقب فترة توقف دامت ألسبوع بسبب 
شبهات حول وجود تالعب بالنتائج لكنه حذر الفرق املشاركة من إمكانية 

خصم نقاط إضافة لتوقيع عقوبات مالية في املستقبل.
وتلقى االحت��اد القبرصي لكرة القدم عددا من خطابات التحذير من 
االحتاد األوروبي للعبة فيما يخص مباريات بدوري الدرجة الثانية في 
مطلع أبريل اجلاري ليعلن االحتاد احمللي إيقاف املنافسات في التاسع في 

أبريل. وحتقق الشرطة في نتائج أربع مباريات لم يتم الكشف عنهم.
وذكر االحتاد القبرصي للعبة ان الفرق التي شاركت في أي مباراة اثار 
االحتاد االوروبي للعبة الشكوك بشأن نتيجتها لن حتصل على التمويل 
املخصص لها في كل موسم من قبل االحتاد احمللي والبالغ 60 ألف يورو 
)67914 دوالرا(. وأش��ار االحت��اد القبرصي إلى أنه سيتم خصم نقاط 
وتوقيع غرامات إذا ما شارك أي فريق في مباراتني أو أكثر من املشتبه 
في نتائجهم مع اإليقاف خلمس سنوات ألي أندية تخضع للتحقيق 
فيما يخص خمس مباريات. وقال جورجيوس كوماس رئيس االحتاد 
القبرصي للصحفيني إنه جرت استشارة االحتاد االوروبي للعبة خالل 
مرحلة اتخاذ القرار. واضاف كوماس للصحفيني ”الوضع حرج للغاية ما 

اضطرنا الستخدام سلطاتنا واتخاذ قرارات“.

بيليه يطمئن أنصاره على تويتر 
»أنا بحالة جيدة«

حرص األسطورة البرازيلي بيليه على طمأنة عالم كرة القدم بتغريدة 
أكد خاللها أنه »بحالة جيدة وأنه »عائد إلى امللعب« غداة خروجه من 
املستشفى.    وقال بيليه في حسابه على تويتر في أول رسالة بعد غياب 
دام أكثر من عشرة أي��ام على شبكات التواصل االجتماعي »أصدقائي 

األعزاء، يسعدني أن أكتب إليكم مرة أخرى ألخبركم أنني بخير«.
وختم بيليه ال��ذي سجل 1281 هدفا في 1363 مباراة في مسيرته 
الكروية الرائعة »أريد أن أشكر الفريق الطبي بأكمله في مستشفى ألبرت 
أينشتاين، وخاصة أنتم، على صلواتكم والطاقة اإليجابية. أنا عائد إلى 

امللعب وأتلهف للمزيد من األهداف اجلديدة في حياتي«.
وخرج »امللك« بيليه من مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو 
صباح اإلثنني، بعد يومني على خضوعه لعملية جراحية إلزالة حصوة 
بحسب ما كشف األطباء. ودخل البرازيلي البالغ من العمر 78 عاما، في 
3 أبريل احلالي إلى املستشفى األميركي في نويي )ضاحية غرب باريس( 
بسبب التهاب في املسالك البولية. وعاد املتوج بكأس العالم 3 مرات إلى 

بالده البرازيل حيث توجه مباشرة إلى مستشفى ألبرت أينشتاين.
في املجموع، أمضى بيليه 13 يوًما في املستشفى، ستة أيام بالقرب من 
باريس وسبعة في ساو باولو. قبل دخوله املستشفى في نويي، التقى 
بيليه مع بطل العالم الفرنسي مهاجم باريس سان جرمان الواعد كيليان 
مبابي في حفل ترويجي نظمته عالمة جتارية خاصة بالساعات يربطها 
بهما عقد إعالني. وخالل احلفل، بقي جالسا لكنه حتدث الى الصحافيني 
وتبادل أطراف احلديث واالبتسامات مع مبابي. ولدى بيليه كلية واحدة 
فقط منذ كان العباً. وتسبب كسر إحدى الضلوع أثناء احدى املباريات 
بضرر في كليته اليمنى والتي متت إزالتها في النهاية. وشكلت صحة 
بيليه، وهو الالعب الوحيد املتوج بلقب املونديال ثالث مرات )1958، 
1962، و1970(، مدار قلق في األع��وام املاضية السيما في ظل تقدمه 

بالسن.

بايرن ميونخ يعلن افتتاح أول 
مدرسة كرة قدم في أفريقيا

   أعلن نادي بايرن ميونخ األكثر تتويجاً بلقب الدوري األملاني، أمس 
األربعاء، افتتاح أول مدرسة كرة قدم تابعة له في القارة األفريقية، وذلك 

في العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا.
ق��ال عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ، ي��ورغ واك��ر: »ه��ذا مينحنا 
الفرصة لالقتراب أكثر من جماهيرنا في أفريقيا، ومن خالل خبرتنا يسهم 

ذلك بشكل مهم في تطوير كرة القدم في إثيوبيا«.
وأوضح بايرن ميونخ أن الشراكة مع االحتاد اإلثيوبي لكرة القدم، 
تتضمن التبادل املستمر للخبرات، إلى جانب احلضور املنتظم ملدربني 
شبان من بايرن لتدريب الالعبني احملليني، وكذلك املدربني في أديس 
أبابا«. وجتدر اإلشارة إلى أن إثيوبيا انضمت إلى 5 دول أخرى مت فيها 
افتتاح مدارس لكرة القدم تابعة لبايرن ميونخ، وهي أمريكا، الصني، 

تايالند، اليابان، وسنغافورة.

اختبار صعب ملدافع أرسنال أمام نابولي في إياب ربع نهائي »يوروباليغ«

لقطة من مباراة الذهاب بني أرسنال ونابولي

ديوكوفيتش يتخطى 
كولشرايبر بصعوبة في مونت 

كارلو لتنس األساتذة

صب الصربي نوفاك ديوكوفيتش املصنف األول عامليا جام 
غضبه على مضربه تعبيرا عن االستياء من أدائه الذي كان رغم 
ذلك كافيا ليتخطى األملاني فيليب كولشرايبر بنتيجة 6-3 و6-4 
و6-4 في الدور الثاني من بطولة مونت كارلو لتنس األساتذة 

أول من أمس.
وانتزع الالعب الصربي، ال��ذي جنبته القرعة خوض الدور 
األول، الفوز في املجموعة األولى اعتمادا على ضربات قوية من 
اخلط اخللفي. لكن ديوكوفيتش واج��ه صعوبات في ضربات 
إرساله في املجموعة الثانية وأنقذ نقطتني لكسر إرساله حني كان 

متأخرا في النتيجة 2-3.
وفي النقطة الثالثة أطاح ديوكوفيتش بالكرة بضربة خلفية 

بطريقة غريبة ليمنح منافسه األملاني التقدم 2-4.
وحطم ديوكوفيتش مضربه وتعرض لصيحات استهجان من 

جانب اجلمهور.
وخسر الالعب الصربي، الفائز بلقب البطولة مرتني، ارساله 
مجددا في املجموعة الثانية لكنه استعاد زمام األمور حني كسر 

إرسال منافسه مبكرا في املجموعة احلاسمة.
وحافظ ديوكوفيتش على تفوقه ليحسم الفوز باملباراة ويثأر 
خلسارته في الدور الثاني في إنديان ويلز أمام كولشرايبر الشهر 

املاضي.
وقال ديوكوفيتش الذي حقق انتصاره رقم 850 ”كان أدائي 

متذبذبا. لم تكن أفضل مبارياتي.

 نوفاك ديوكوفيتش


