
يواجه فريقا نابولي اإليطالي وبوروسيا 
دورمتوند األملاني خطر اخل��روج من مسابقة 
الدوري األوروبي »يوروبا ليغ« عندما يحاّلن 
ضيفني على اليبزيغ األملاني وأتاالنتا اإليطالي 

اليوم اخلميس في إياب الدور الثاني.
 وك��ان نابولي مني بخسارة مفاجئة على 
أرض��ه أم��ام اليبزيغ 1-3 ذه��اب��ا، فيما حقق 
بوروسيا دورمتوند فوزا صعبا على أتاالنتا 
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ويحتاج نابولي، بطل 1989، إل��ى الفوز 
بهدفني نظيفني لقلب الطاولة على اليبزيغ، علما 
بأنه كان تقدم عليه 1 -صفر قبل أن تستقبل 
شباكه 3 أه��داف اخلميس املاضي على ملعب 

سان باولو.
وخاض نابولي مباراة الذهاب في غياب اكثر 
من الع��ب اساسي في مقدمتهم هدافه الدولي 
البلجيكي دري��س مرتنز وذل��ك لكون مدربه 
ماوريسيو س��اري يعطي االول��وي��ة للدوري 
احمللي الذي يتصدره بفارق نقطة واحدة امام 
يوفنتوس ويحلم بالتتويج بلقبه للمرة الثالثة 
في تاريخه واالولى منذ عام 1990 عندما توج 
بقيادة االسطورة االرجنتيني دييغو ارماندو 

مارادونا.
ل��ك��ن س����اري أل��ق��ى ب��ال��ل��وم ع��ل��ى العبيه 
عقب اخل��س��ارة ذه��اب��ا، وق���ال »ك��ان��ت هزمية 
سيئة، افتقرنا الى احلماس وال��روح القتالية 
والتصميم«، مضيفا: »لم يتصرف الفريق بشكل 
صحيح للدفاع عن ألوان النادي وتاريخه، وهذا 

ما أزعجني كثيرا«.
وت��اب��ع: »ي��ج��ب أن ت��ك��ون العقلية دائ��م��ا 
صحيحة، ميكن الفوز او اخلسارة في املباريات، 

ولكن العقلية يجب أن تكون دائما صحيحة«.
واك���د س���اري ال���ذي خ���رج ف��ري��ق��ه م��ن دور 
املجموعات ملسابقة دوري ابطال اوروب��ا: »من 
الواضح أن الهدف األساسي بالنسبة لنا هو 
الدوري احمللي، ولكن في أوروبا علينا أن نفهم 
أننا بحاجة إل��ى أداء ثابت لتجنب االنطباع 

السيء«.
وس��ي��ح��اول ن��اب��ول��ي اس��ت��غ��الل املعنويات 
املهزوزة لدى اليبزيغ وصيف بطل البوندسليغا 
املوسم املاضي وال��ذي تخلى عن املركز الثاني 
عقب اخلسارة امام اينتراخت فرانكفورت 2-1 

اول من امس االثنني.
في املقابل، سيحاول اليبزيغ ال��ذي يكمل 
ب��دوره م��ش��واره ال��ق��اري في ي��وروب��ا ليغ بعد 
خروجه من دور املجموعات للمسابقة القارية 
االم، استغالل عامل االرض واجلمهور ملواصلة 
مغامرته االوروبية في اول مشاركة قارية في 

تاريخه.
وتنتظر بوروسيا دورمتوند رحلة محفوفة 
باملخاطر الى برغامو ملواجهة اتاالنتا املتألق 
قاريا ومحليا حيث يحتل املركز الثامن وبلغ 
نصف نهائي مسابقة الكأس احمللية )خسر 
صفر1- ام��ام يوفنتوس حامل اللقب ذهابا 

ويحل ضيفا عليه االربعاء املقبل ايابا(.
لكن ات��االن��ت��ا ع��ان��ي ف��ي م��ب��اري��ات��ه الثالث 
االخيرة ولم يذق فيها طعم الفوز، إال انه يعول 
على تألقه على أرض��ه ف��ي املسابقة القارية 
حيث لم يهدر اي نقطة في مبارياته الثالث في 
دور املجموعات ال��ذي انهاه دون خسارة )4 

انتصارات وتعادالن(.
ويعقد بوروسيا دورمتوند اماال كبيرة على 
مهاجمه اجلديد املعار من تشلسي االنكليزي 
ال��دول��ي البلجيكي ميتشي باتشواي صاحب 
ثنائية في مباراة الذهاب وال��ذي أكد انه خير 
خلف للدولي الغابوني بيار امييريك اوباميانغ 
املنتقل الى ارسنال االنكليزي في الفترة الشتوية 

االخيرة.

حظوظ وافرة ألبرز املرشحني
ول���ن جت��د ال��ف��رق امل��رش��ح��ة لنيل لقب 
املسابقة خصوصا ارسنال وميالن االيطالي 

واتلتيكو مدريد االسباني اي صعوبة لتأكيد 
تأهلها على أرضها بعدما حسمت مباريات 

الذهاب خارج قواعدها بنتائج كبيرة.
وعادت االندية الثالثة بانتصارات مدوية، 
فتغلب ارسنال على مضيفه اوسترسوند 
السويدي -3صفر، وميالن بالنتيجة ذاتها 
على لودوغوريتس البلغاري، فيما تغلب 
أتلتيكو مدريد على كوبنهاغن الدمناركي 
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ويعول ارسنال كثيرا على الظفر بلقب 
املسابقة لضمان املشاركة في مسابقة دوري 
ابطال اوروبا في ظل معاناته النهاء املوسم 
بني االربعة االوائل في الدوري املمتاز، على 

غرار مواطنه مانشستر يونايتد الذي توج 
ال��ع��ام امل��اض��ي وحجز مكانه ف��ي املسابقة 

القارية االم هذا املوسم.
يذكر ان بطل مسابقة ال��دوري االوروبي 
يشارك تلقائيا في دوري االبطال املوسم 

التالي.
وال تختلف طموحات وحالة ميالن عن 
ارس��ن��ال حيث يجعل من مسابقة يوروبا 
ليغ هدفا للعودة الى املسابقة القارية االم 
خصوصا في ظل تباين نتائجه في الدوري 
احمللي حيث يحتل املركز السابع بفارق 8 
نقاط خلف التسيو ال��راب��ع، املركز االخير 

املؤهل لدوري االبطال.

ول���ن جت��د ف���رق س��ب��ورت��ي��ن��غ لشبونة 
ال��ب��رت��غ��ال��ي وات��ل��ت��ي��ك ب��ل��ب��او االس��ب��ان��ي 
ومرسيليا وليون الفرنسيان صعوبة في 
التأهل بعد انتصاراتها الثمينة ذهابا: 
االول على مضيفه استانا الكازخستاني 
)3-1(، والثاني على مضيفه سبارتاك 
موسكو الروسي بالنتيجة ذاتها، والثالث 
على ضيفه سبورتينغ براغا البرتغالي 
)-3صفر(، وال��راب��ع على ضيفه فياريال 

االسباني )1-3(.
وسيحاول التسيو االيطالي على ارضه 
تعويض خسارته ام��ام ستيوا بوخارست 
ال��روم��ان��ي صفر1- ذه��اب��ا، واالم���ر ذات��ه 

بالنسبة لزينيت سان بطرسبورغ الروسي 
ع��ن��دم��ا يستضيف سلتيك االسكتلندي 

)صفر1-(.
ويفتتح اياب الدور الثاني مساء االربعاء 
بلقاء سسكا موسكو ال��روس��ي م��ع النجم 

االحمر الصربي )صفر-صفر ذهابا(.
وفي باقي املباريات، يلعب لوكوموتيف 
موسكو ال��روس��ي مع نيس الفرنسي )3-
2(، ودينامو كييف االوكراني مع أيك أثينا 
اليوناني )1-1(، وفيكتوريا بلزن التشيكي 
م��ع ب��ارت��ي��زان ب��ل��غ��راد ال��ص��رب��ي )1-1(، 
وسالزبورغ النمسوي مع ريال سوسييداد 

االسباني )2-2(.
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 سيغيب كريستيانو رونالدو عن 
تشكيلة ريال مدريد أمام ليجانيس في 
دوري الدرجة األول��ى اإلسباني لكرة 
القدم يوم األربعاء بعدما منحه املدرب 
زين الدين زي��دان راح��ة ألول مرة في 

هذه املسابقة باملوسم اجلاري.
وغ����اب رون���ال���دو ع��ن أول أرب��ع 
مباريات لريال في الدوري هذا املوسم 
بسبب اإليقاف بعد دفع احلكم في كأس 
السوبر احمللية لكنه بدأ كل املباريات 

التالية وسجل 11 هدفا في 19 مباراة.
وسينضم رونالدو لقائمة طويلة 
من الغائبني عن اللقاء ومنهم الثالثي 
املصاب توني كروس ولوكا مودريتش 

ومارسيلو.
وكان من املفترض إقامة هذه املباراة 
في ديسمبر كانون األول لكنها تأجلت 
بسبب مشاركة ريال في كأس العالم 

لألندية.
وقد يفقد ريال مدريد جهود الظهير 
األي��س��ر م��ارس��ي��ل��و والع����ب ال��وس��ط 
مودريتش في مباراة إياب دور الستة 
عشر لدوري أبطال أوروبا أمام مضيفه 
باريس س��ان جيرمان والتي ستقام 
ف��ي غضون أسبوعني بعدما كشفت 
ف��ح��وص ع��ن إصابتهما ف��ي عضالت 

الفخذ اخللفية.
وك��ان مارسيلو واح���دا م��ن أفضل 
العبي ريال مدريد في االنتصار 1-3 
ذهابا على ملعب برنابيو األسبوع 
املاضي وسجل الهدف األخير ليمنح 

فريقه األفضلية قبل مباراة العودة.
لكنه خرج مصابا في مباراة انتصر 
فيها فريقه 5-3 على مضيفه ري��ال 
بيتيس يوم األحد املاضي بسبب إصابة 

في عضالت الفخذ اخللفية.
وأص����در ري���ال م��دري��د ب��ي��ان��ا ي��وم 
ال��ث��الث��اء ي��ؤك��د إص��اب��ة ال��الع��ب في 
عضالت الفخذ اخللفية للساق اليمنى 
وق��ال إن مودريتش، ال��ذي لعب أمام 
ب��اري��س س��ان ج��ي��رم��ان لكنه ش��ارك 
كبديل لم يستخدم أمام بيتيس، يعاني 

أيضا من اإلصابة ذاتها.
ولم يكشف النادي عن املدة التي قد 
يغيبها الالعبان رغم أن صحيفة ماركا 
االسبانية ق��ال��ت إن��ه ي��وج��د احتمال 
لعودة الثنائي في مباراة اإلياب املقررة 

باريس في السادس من مارس آذار.
وأبلغ زين الدين زيدان مدرب ريال 
مدريد مؤمترا صحفيا قبل مواجهة 
ليجانيس في ال��دوري االسباني يوم 
األربعاء أنه يشعر بالتفاؤل إزاء حالة 

مودريتش.
وق��ال زي���دان ”يعاني م��ن مشكلة 
في عضالت الفخذ اخللفية ولذلك لم 
يتدرب ويركز على التعافي في أسرع 

وقت“.
وتابع ”أعتقد أنها مشكلة بسيطة 
وأثق أن الفريق الطبي وخبراء العالج 
الطبيعي في النادي سيبذلون كل ما 
في وسعهم لضمان عودته في أسرع 

وقت“.
وي��ع��ان��ي ك���روس م��ن إص��اب��ة في 
الركبة تعرض لها بعد مباراة الذهاب 
أم��ام ب��اري��س س��ان جيرمان لكن من 

املتوقع أن يلحق بلقاء اإلياب.
وي��ح��ت��ل ري���ال امل��رك��ز ال��راب��ع في 
ال���دوري االسباني برصيد 45 نقطة 
متأخرا بفارق 17 نقطة عن برشلونة 
املتصدر لكن االنتصار على مضيفه 
ليجانيس سيجعل الفريق يتخطى 

بلنسية إلى املركز الثالث.
ويقضي ليجانيس صاحب املركز 
13 موسمه الثاني في دوري األضواء 
االسباني وأطاح بريال مدريد من دور 
الثمانية لكأس امللك الشهر املاضي قبل 
أن يخسر أمام اشبيلية في الدور قبل 

النهائي. 

لقطة من مباراة نابولي واليبزيغ في مباراة الذهاب

رونالدو يحتفل بالهدف الرابع لريال مدريد أمام بيتيس

أبلغت اللجنة األوملبية الدولية، أمس األربعاء، ديك 
بوند، عضو املؤسسة منذ فترة طويلة، بأنه ميتلك مطلق 
احلرية في الرحيل عنها، عقب وصفه لزمالئه في اللجنة، 
بأنهم مجرد مجموعة »من العجائز«، بسبب عدم اتخاذهم 

ملواقف حازمة مع روسيا، إزاء ملف املنشطات.
وك��ان بوند )75 ع��ام��ا(، ال��ذي ش��ارك ف��ي منافسات 
السباحة عام 1960، وانضم إلى اللجنة األوملبية الدولية، 
عام 1978، وشغل منصب نائب رئيس اللجنة مرتني، من 
أشد املنتقدين وعبر وسائل اإلعالم، لتعامل املؤسسة مع 

فضيحة املنشطات الروسية، وذلك على مدار عامني.
لكن ب��ون��د ل��م ي��ص��وت على اإلط����الق، ض��د ق���رارات 
اللجنة املتعلقة بروسيا، في أوملبياد ريو دي جانيرو 

وبيوجنتشاجن.
وق��ال م��ارك آدام��ز، املتحدث باسم اللجنة األوملبية: 
»في النهاية، إذا لم تعجبك القهوة، أو ال تفضل التصميم 

الداخلي، أو األسعار، فإن بوسعك أن تتجه ملقهى آخر«.
وكان آدامز يرد على أحدث انتقادات وجهها بوند، عندما 
قال إن الرياضيني، يجب أن يدخلوا الرعب على اللجنة 
األوملبية، بتهديدهم بعدم املشاركة في األوملبياد، ما لم 

تتخذ املنظمة موقفا أشد ضد املنشطات.
ونقل عن بوند قوله: »الوحيدون الذين باستطاعتهم 
إخافة ه��ؤالء العجائز، هم الرياضيون، بقولهم: إذا لم 
تتخلصوا من هذا الوضع، فإننا لن نشارك في مثل هذه 

املنافسات«.
وأض���اف: »ه��ن��اك أص���وات م��ع��ارض��ة، م��ن دول مثل 

بريطانيا وكندا والواليات املتحدة وفرنسا، لكن هذا ليس 
كافيا«.

وات��خ��ذت اللجنة األوملبية ق���رارا ف��ي 2016، يترك 
ل��الحت��ادات الدولية احلرية، في حسم مسألة مشاركة 
الرياضيني الروس، بشكل فردي، في أوملبياد ريو، عقب 
الكشف عن انتشار واسع لتعاطي املنشطات، بدعم من 

الدولة، وصوت بوند لصالح هذا القرار.
لكن بوند امتنع ع��ن التصويت اخل��اص مبشاركة 
169 رياضيا روسيا، كمستقلني حتت العلم األوملبي، في 
بيوجنتشاجن، قبل أيام من انطالق األوملبياد، في التاسع 

من فبراير شباط اجلاري.
ومت الكشف عن سقوط رياضي روس��ي، في اختبار 

للمنشطات، خالل األوملبياد الشتوي احلالي.
وبعث جون كوتس، زميل بوند، وال��ذي كان يشغل 
أيضا، منصب نائب رئيس اللجنة األوملبية، في السابق، 
برسالة ألعضاء املنظمة، الثالثاء، يعرب فيها عن عدم 
رضاه، بخصوص تعليقات بوند، قائال إن األخير لم يرتق 

ملستوى منصبه الرفيع في اللجنة.
وق��ال آدام��ز، عن خطاب كوتس: »أعتقد أن األعضاء 
يتحدثون لبعضهم البعض، وهذه من األمور التي ميكن أن 

يناقشوها سويا«.
وأض��اف: »ما اتضح من اخلطاب أنه )كوتس( يريد 
تذكير بوند، بأن هناك مناقشات مستفيضة، جرت بشأن 
العملية برمتها«. وقال آدامز إنه لن يتم اتخاذ أي إجراءات 

انضباطية، ضد بوند، بسبب تعليقاته.

أوملبياد بيوجنتشانغ حتقق الهدف املنشوداملنشطات الروسية تثير شقاقا داخل األوملبية الدولية
أعلنت اللجنة املنظمة لدورة األلعاب األوملبية الشتوية، املقامة 
في كوريا اجلنوبية )بيوجنتشاجن 2018(، أمس األربعاء، أنها 
وصلت إلى الهدف املنشود، فيما يتعلق بعمليات بيع التذاكر، 

موضحة أن نسبة بيع التذاكر وصلت إلى 6ر98 باملائة.
وق��ال »س��وجن بيك ي��و«، املتحدث باسم اللجنة املنظمة، إن 
مليون و45 ألف تذكرة قد بيعت، من إجمالي مليون و68 ألف 
تذكرة طرحت. وسجلت الفعاليات التي أقيمت، حتى اآلن، في 
أوملبياد بيوجنتشاجن 2018 ، حضور 984 ألف متفرج، علما 
بأن ال��دورة ال تزال مستمرة، حتى األحد املقبل. وتابع سوجن: 
»مليون )مشجع( هو عدد رائع«، وذلك بعد أن شهدت عمليات 

بيع التذاكر، بداية بطيئة.

محكمة تفرض على األندية األملانية 
املساهمة في تكاليف تأمني املباريات

منحت محكمة في مدينة برمين األملانية أمس األربعاء، والية 
برمين حكما لصاحلها في قضية قد تصبح سابقة قانونية، وذلك 
عما إذا كان لزاما على رابطة الدوري األملاني لكرة القدم، املساهمة 
في تكاليف التأمني الشرطي للمباريات ذات املخاطر الكبيرة في 

الدوري األملاني )بوندسليغا(.
ومتثل املباراة املقررة بني فيردر برمين وهمبورغ السبت 
املقبل، منوذجا واضحا متاما لهذا النوع من املباريات وهي 
املباراة التي ترى والية برمين أنه يتعني على رابطة الدوري 
األملاني املساهمة في تغطية تكاليف تأمينها وسط احتماالت 

حدوث شغب جماهيري.
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 يتوقع بيتر شيك حارس مرمى ارسنال أن يجلس 
على مقاعد ال��ب��دالء في نهائي ك��أس رابطة األندية 
االجنليزية لكرة القدم أمام مانشستر سيتي يوم األحد 
املقبل بينما سيكون ديفيد اوسبينا املرشح خلوض 

اللقاء منذ البداية.
وخاض اوسبينا )29 عاما( كافة مباريات فريقه في 
كأس رابطة األندية االجنليزية هذا املوسم باستثناء 
مباراة واحدة ويتوقع شيك، الذي خاض كافة مباريات 
الفريق في ال���دوري املمتاز ه��ذا املوسم وال��ذي بلغ 
عددها 27 مباراة، أن يواصل زميله الكولومبي اللعب 

أساسيا أمام سيتي.
وقال شيك لوسائل إعالم بريطانية عندما سئل عما 
إذا كان اوسبينا سيخوض النهائي “في البداية، يبدو 

واضحا أن األم��ور ستسير على هذا النحو. “سأكون 
حاضرا لدعم ومساندة الفريق لكنني ال أتوقع اللعب. 
من الصعب دوم��ا مشاهدة أي مباراة من على مقاعد 

البدالء أو حتى من املدرجات إذا لم يتم اختيارك.
“كالعب..فانك تريد املشاركة دوم��ا. لكنك تلعب 

ضمن فريق احترافي يضم 25 العبا كبيرا.
”املدرب ه��و م��ن يتخذ ال��ق��رارات دوم���ا خلوض 

املباريات وأنت بحاجة لتقبل ذلك“.
وق��ال اوسبينا ملوقع ارسنال “التوجه للعب في 
وميبلي يحمل خصوصية واألجواء واملناسبة تتسمان 
باخلصوصية. ”أريد أن العب كل أسبوع لكنني أحترم 
ق��رار امل���درب. لكنك يجب أن تعد نفسك كما لو انك 

ستلعب في كل مباراة“. 

شيك: أوسبينا أساسيا مع ارسنال في نهائي كأس الرابطة

 أعلن فريق مكالرين بطل العالم السابق لسباقات 
ف��ورم��وال 1 للسيارات ي��وم ال��ث��الث��اء موافقته على 
عقد شراكة طويل امل��دى مع شركة النفط احلكومية 
البرازيلية بتروبراس التي كانت ترعى فريق وليامز 

سابقا.
وتركت بتروبراس فريق وليامز في نهاية 2016.

ومكالرين هو الفريق الذي منح السائق البرازيلي 
الراحل إيرتون سينا ألقابه الثالثة في بطولة العالم 

أعوام 1988 و1990 و1991.
كما أحرز البرازيلي إميرسون فيتيبالدي أحد لقبيه 
في 1974 مع مكالرين ال��ذي ك��ان يستخدم املوسم 
املاضي الوقود والزيوت من شركة بريتيش بتروليوم 

)بي.بي(.
وبدأ مكالرين شراكة جديدة مع رينو هذا املوسم 
بعد ثالثة مواسم متعثرة مع هوندا التي كانت عامل 

جناح في فترة انتصارات سينا.

مكالرين يبرم عقد رعاية مع بتروبراس البرازيلية

رونالدو ينال راحة أمام ليغانيس وإصابة مودريتش ومارسيلو تضع زيدان في ورطة

نابولي ودورمتوند مهددان باخلروج أمام اليبزيغ وأتاالنتا في »يوروباليغ«


