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شهدت دورة األلعاب األوملبية الشتوية ظهور ثالث 
حالة منشطات وكان بطلها هذه املرة العب الهوكي على 
اجلليد السلوفيني زيغا يغليتش الذي مت إيقافه مؤقتا 

كما أعلنت الثالثاء محكمة التحكيم الرياضي.
وأشارت محكمة التحكيم الرياضي في بيان رسمي 
لها بأنه ثبت تناول يغليتش م��ادة فينوتيرول على 
إثر فحص للمنشطات خضع له خالل منافسات بيونغ 
تشانغ، مشيرة إلى قبوله عقوبة اإليقاف املؤقت بحقه.

يذكر أن محكمة التحكيم الرياضي هي املختص 
بالنظر في قضايا املنشطات خالل األلعاب الشتوية 
احلالية، وقد نقلت مقرها مؤقتا من لوزان إلى بيونغ 
تشانغ. وأشارت محكمة التحكيم الرياضي بأن الالعب 
ال��ذي يدافع عن أل��وان ن��ادي نيفتيخيميك نينكامسك 
ال��روس��ي ه��و »بطبيعة احل���ال م��وق��وف م��ن جميع 
املنافسات املتبقية في بيونغ تشانغ وسيغادر القرية 

األوملبية في الساعات األربع والعشرين القادمة«.
وأض��اف��ت بأنها ستدرس ملف الرياضي على أن 

»تعلن قرارها بعد نهاية األلعاب«.
وفي املباريات الثالث األول��ى في صفوف منتخب 

سلوفينيا سجل يغليتش خالل ضربات الترجيح في 
املباراة التي انتهت بفوز منتخب بالده 2-3.

وهي ثالث حالة منشطات خالل هذه األلعاب بعد 
الياباني كي سايتو )املضمار القصير( والروسي 
ألكسندر كروشيلنيتسكي )كيرلينغ( ال��ذي يشارك 

حتت العلم األوملبي.
وكان سايتو أول العب ياباني تثبت الفحوصات 
تناوله منشطات في تاريخ مشاركات اليابان في 

األلعاب األوملبية وقد طرد منها مباشرة.
أما كروشيلنتسكي فان مسألة تناوله منشطات 
تنذر بعواقب وخيمة على بالده إذ أن اللجنة األوملبية 
الدولية ستقرر رفع اإليقاف عن روسيا والسماح برفع 

علمها من عدمه قبل حفل اخلتام األحد.
وقال املتحدث باسمها مارك أدام��ز ردا على سؤال 
حول ما إذا من املمكن السماح برفع العلم الروسي في 
حفل اخلتام أن اللجنة ستدرس ما إذا كانت روسيا 
استجابت »لنص وروح حكم )ديسمبر(، في إشارة 
إلى قرار اإليقاف الذي فرضته على اللجنة األوملبية 

الروسية في  ديسمبر 2017.

جانب من تدريبات مانشستر يونايتد

ثالث حالة منشطات تضرب األوملبياد الشتوية

مانشستر يونايتد يصطدم بإشبيلية .. وروما في اختبار  شاختار  بدوري األبطال

إميوبيلي يستعيد حاسته التهديفية 
ويقود التسيو لالنتصار 

على فيرونا في »الكالتشيو«
 استعاد تشيرو إميوبيلي ه��داف دوري ال��درج��ة األول��ى 
اإليطالي لكرة القدم حاسته التهديفية وسجل ألول مرة منذ ستة 
أسابيع ليقود التسيو للفوز 2 -صفر على فيرونا املتعثر وينهي 

سلسلة من ثالث هزائم في املسابقة يوم االثنني.
ورف��ع إميوبيلي، ال��ذي لم يكن سجل منذ إح��راز رباعية في 
الفوز 5-2 على سبال في السادس من يناير كانون الثاني، 
رصيده إلى 22 هدفا وتقدم التسيو إلى املركز الرابع الذي يؤهل 

صاحبه خلوض الدور التمهيدي في دوري أبطال أوروبا.
وسيطر التسيو على الشوط األول لكن نيكوالس حارس 
فيرونا تألق وأنقذ أكثر من فرصة كما ردت العارضة تسديدة 

قوية من لويس ألبرتو.
وكسر إميوبيلي صمود فيرونا بعد عشر دقائق من الشوط 
الثاني وقابل كرة عرضية من لويس ألبرتو ووضع الكرة في 
مرمى احل��ارس نيكوالس. وبعد خمس دقائق تابع إميوبيلي 
كرة ردها احلارس نيكوالس بعد ضربة رأس من سيناد لوليتش 

ليضمن انتصار التسيو.

تصدر جنم ريال مدريد اإلسباني، 
كريستيانو رونالدو، قائمة املرشحني 
جلائزة »العب العام« في البرتغال، 
وه���ي ال��ق��ائ��م��ة ال��ت��ي ت��ض��م أي��ض��ا 
جناح مانشستر سيتي اإلجنليزي، 
بيرناردو سيلفا، وحارس سبورتنج 

لشبونة، روي باتريسيو.
وك��ان قائد املنتخب البرتغالي 
وجن��م الفريق »امل��ل��ك��ي« ه��و الفائز 
بجائزة العام املاضي، متفوقا على 
باتريسيو أيضا، ومدافع بشيكتاش 

التركي، بيبي.
وكشف االحت��اد البرتغالي لكرة 
القدم عن قائمة املرشحني للجائزة، 
ف��ي إج��م��ال��ي 16 ف��ئ��ة، حيث سيتم 
تسليمها خالل حفل يقام 19 مارس 

املقبل بلشبونة.
يذكر أن اجلائزة حتظى بدعم من 
االحت���اد واجلمعية الوطنية لكرة 
ال��ق��دم ونقابة الالعبني احملترفني، 
وتكرم أفضل الع��ب ون��ادي والعب 
كرة قدم داخل الصاالت، وفي الكرة 
الشاطئية، على مستويي الرجال 

والسيدات.
ويتم اختيار املرشحني للجائزة 
من قبل جلنة يترأسها النجم الدولي 

السابق لويس فيغو.

رونالدو  أبرز املرشحني جلائزة العب العام في البرتغال

كريستيانو رونالدو

قال م��درب املنتخب اإلسباني لكرة القدم، جولني 
لوبيتيغي، ب��ع��د س��ؤال��ه ع��ن الع��ب��ي ي���ال م��دري��د، 
فرانسيسكو أالركون )إيسكو( وماركو أسينسيو، إنه 
يتمنى أن يحافظا على تألقهما من أجل الظهور بشكل 

جيد في كأس العالم 2018 في روسيا.
وقال مدرب املنتخب خالل منتدى رياضي في مدينة 
مورسيا: »لم يتبق الكثير على انطالق املونديال«، 
وأش��ار إل��ى املباراتني الوديتني اللتني سيخوضهما 

»املاتادور« الشهر املقبل أمام أملانيا واألرجنتني.
وأض���اف لوبيتيغي: »إنهما م��ب��ارات��ان جيدتان 
ومثيرتان ونستعد بهما دون أن نغفل عن يونيو 

املقبل«، في إشارة إلى كأس العالم.
وبسؤاله عن إيسكو وأسينسيو ق��ال: »أمتني أن 
يظهر جميع الالعبني، وخاصة العبينا، بصحة جيدة 
ومستوى طيب، وأن ي��ؤدوا بشكل مستمر مع فرقهم 

ويكون لديهم تأثير قوي«.

وأوضح لوبيتيغي أن »إيسكو قدم مباراة استثنائية 
في دوري أبطال أوروب��ا ضد باريس سان جيرمان، 
وه��و الع��ب مهم في فريق ري��ال مدريد، ونفس األمر 
بالنسبة مل��ارك��و أسينسيو، فنحن نريد م��ن جميع 
الالعبني أن يكونوا أبطاال وس��ع��داء، ألن��ه كلما كان 
الالعبون جيدون في أنديتهم، سيعود ذلك بالنفع على 
منتخبنا«. وتعليقا على احلضور اإلسباني في بطولة 
دوري األبطال، قال املدرب أن »ريال مدريد قدم مباراة 
رائعة أمام منافس كبير بحجم باريس سان جيرمان، 
وجنح في حتقيق نتيجة جيدة، ولكنها ليست حاسمة، 
إال أمنها تعطيه أفضلية وخيارات واضحة للتأهل عن 
الفريق الباريسي«. وأكمل لوبيتيغي: »وبالنسبة 
لبرشلونة وإشبيلية، فنتمنى لهما األفضل مثل بقية 
الفرق اإلسبانية املشاركة في البطولة، على الرغم من 
أن مبارياتهم معقدة للغاية، وخطأ وحيد كفيل بأن 

يبقيك خارج املنافسة«.

مدرب إسبانيا: إيسكو وأسينسيو
 يقدمان أداء رائعا مع امللكي

هيغواين جلماهير يوفنتوس: 
سأعود قريبا إلى املالعب

أكد مهاجم يوفنتوس اإليطالي، األرجنتيني غونزالو هيغواين، 
اإلثنني، أنه »سيعود سريعا للعب، وذلك عقب إصابته في الكاحل 
األيسر، أثناء مباراة فريقه أمام تورينو في الدوري اإليطالي، والتي 

انتهت بفوز »السيدة العجوز« بهدف نظيف«.
ونشر هيغواين عبر حسابه على إنستغرام: »صباح اخلير، أريد أن 
أشكر كل من اطمئنوا علي واهتموا بالسؤال عني، أصدقائي وزمالئي 

بالفريق واجلماهير وأيضا أشخاصا ال أعرفهم متنوا لي الشفاء«.
وأض��اف ال��دول��ي األرجنتيني، صاحب ال�14 هدفا في ال��دوري 
اإليطالي ه��ذا امل��وس��م: »س��أع��ود سريعا ج��دا ألحتفل م��ع الفريق 

واجلماهير، أشكركم من كل قلبي«.
وأضاف »البيانكونيري« أن »الالعب سيخضع لفحوصات طبية 
أخرى في األيام املقبلة، ولم يذكر تفاصيل عن املدة املطلوبة لتعافى 

املهاجم نهائيا«.

خيتافي يضرب سيلتا فيغو 
بثالثية في »الليغا«

عزز فريق خيتافي من تواجده في املنطقة الدافئة بجدول ترتيب 
ال��دوري اإلسباني، بفضل ف��وزه على ضيفه سيلتا فيغو 3-0، في 

اجلولة 24 للمسابقة.
وتقمص آنخل لويس رودريغز دور البطولة وسجل الهدفني األول 
والثالث خليتافي في الدقيقتني 37 و85، وتكفل خورخي مولينا 

بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 51.
ورفع خيتافي رصيده بهذا الفوز إلى 33 نقطة في املركز التاسع، 

بفارق نقطة واحدة عن سيلتا فيجو صاحب املركز 11.
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يخوض مانشستر يونايتد اختبارا صعبا أمام مضيفه 
إشبيلية اإلسباني، فيما يواجه روما اإليطالي العنيد 

شاختار األوكراني.
يحل مانشستر يونايتد اإلنكليزي، حامل اللقب 3 
مرات، على إشبيلية اإلسباني اليوم األربعاء في ذهاب 
ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا على وقع احلالة اجلدلية 
لنجمه الفرنسي بول بوغبا، فيما يبحث روما اإليطالي 

عن الثأر من شاختار دانيتسك األوكراني.
ويحوم الشك ح��ول مشاركة الع��ب الوسط بوغبا 
أساسيا في مباراة ملعب »سانشيس بيثخوان«، بسبب 

جاهزيته ووضعه البدني احلالي.
بوغبا )24 عاما( الذي استقدمه »الشياطني احلمر« 
في 2016 بصفقة قياسية من يوفنتوس اإليطالي )125 
مليون دوالر أميركي(، بعد أرب��ع سنوات من التخلي 
عنه مجانا، لم يلعب 90 دقيقة كاملة في الشهر األخير. 
استبعده م��درب��ه البرتغالي ج��وزي��ه مورينيو خالل 
اخلسارتني ضد توتنهام ونيوكاسل في الدوري وبينهما 

الفوز على هادرسفيلد.
وأش���ارت تقارير في الصحف الفرنسية األسبوع 
املاضي، إلى أن بوغبا غير سعيد في الدور الذي منحه 

إياه مورينيو، خصوصا لناحية املتطلبات الدفاعية.
وقال مورينيو إن بوغبا كان سيشغل مركزه املفضل 
في يسار وسط من ثالثة العبني السبت املاضي، خالل 
الفوز على هادرسفيلد ضمن الدور اخلامس من مسابقة 
الكأس، لوال استبعاده قبل ساعات من ضربة البداية 
بسبب املرض. وأدى وصول املهاجم التشيلي ألكسيس 
سانشيس من أرسنال في فترة االنتقاالت الشتوية إلى 
تفاقم االختالفات املزمعة، إذ لم يخض الثنائي بوغبا-
سانشيس 90 دقيقة كاملة سويا. ووص��ف مورينيو 
شائعات تردي عالقته ببوغبا ب�«أكاذيب كبرى«، بيد أنه 
لم يخف انتقاده لالعب الدولي »حاليا ال يلعب جيدا... 

والفريق يحتاجه مبستوى جيد«.
وتنتظر يونايتد، وصيف ترتيب الدوري بفارق كبير 
عن جاره املتصدر مانشستر سيتي )16 نقطة(، مباريات 
هامة، فإلى جانب مباراتي إشبيلية األربعاء وفي 13  
مارس، سيستقبل تشيلسي وليفربول في البرميرليغ في 
معركة قوية على موقع الوصافة. وتابع مورينيو الذي 
مدد عقده في يناير حتى 2020 »أعتقد أن هذا يحصل مع 

كل فريق ال يؤدي جنومه بشكل جيد«.
وليست املرة األولى التي يفشل فيها مورينيو، الطامح 

للتتويج بدوري األبطال مع بورتو البرتغالي )2004( 
وإنتر اإليطالي )2010(، بالتعامل مع أح��د جنومه 
املوهوبني، على غرار ما حصل سابقا مع البلجيكي كيفن 
دي بروين وامل��ص��ري محمد ص��الح جنمي مانشستر 

سيتي وليفربول راهنا.
وه��ذه املواجهة القارية األول��ى بني يونايتد، املتوج 
في 1968 و1999 و2008 والذي يشارك في املسابقة 
ال��ق��اري��ة األم بعد تتويجه بطال ل��ل��دوري األوروب���ي 
»يوروبا ليغ« للمرة األولى في تاريخه، وإشبيلية الذي 
خلفه »الشياطني احلمر« في رفع كأس »يوروبا ليغ«، 
علما ب��أن الفريق األندلسي ك��ان صاحب أق��ل ع��دد من 

النقاط من بني املتأهلني من دور املجموعات )9(.
وقال العب وسط يونايتد أشلي يونغ »هذه مباراة 
صعبة خ���ارج أرض��ن��ا، م��ث��ل م��ب��ارات��ي هادرسفيلد 
ونيوكاسل. هكذا يبدو امللعب. يجب أن نركز على 

أنفسنا«.
وكان أفضل اجناز إلشبيلية بلوغه ربع النهائي في 
1958، وهو عول كثيرا هذا املوسم على مهاجمه الفرنسي 

وسام بن يدر صاحب 17 هدفا في جميع املسابقات.
وبلغ إشبيلية، خامس ترتيب الدوري اإلسباني راهنا 

حتت إشراف مدربه اجلديد اإليطالي فينتشنزو مونتيال، 
هذا الدور أربع مرات في آخر 5 مشاركات له، بيد أنه فشل 
في بلوغ ربع النهائي، فيما يخوض يونايتد ثمن النهائي 

للمرة األولى منذ موسم 2014-2013.         

امتحان أوكراني لروما
يحل روما اإليطالي على شاختار دونيتسك األوكراني، 
منتشيا من ثالثة انتصارات متتالية وارتقائه إلى املركز 
الثالث في الدوري احمللي، ولو بفارق كبير عن نابولي 

ويوفنتوس.
وس��ي��ك��ون ب���اب ال��ت��أه��ل مفتوحا ع��ل��ى مصراعيه 
ب��ني شاختار وروم���ا ال��ذي انتهى م��ش��واره ف��ي ال��دور 
ثمن النهائي لنسخة 2010-2011 على يد الفريق 
األوكراني باخلسارة أمامه 2-3 ذهابا وصفر3- إيابا، 
ليرفع رصيده إلى 3 انتصارات في أربع مباريات بعد 

مواجهتني في دور املجموعات ملوسم 2007.
ويخوض روم��ا األدوار االقصائية للمرة السادسة 
في آخر 7 مشاركات، لكنه بلغ ربع النهائي آخر مرة في 

موسم 2008.

ويغيب ع��ن روم��ا الع��ب وسطه الفرنسي مكسيم 
غونالون الصابته، إل��ى جانب األرجنتيني جوناثان 
سيلفا والهولندي ريك كارسدورب. وعاد إلى صفوف 
روما خالل الفوز األخير على أودينيزي -2صفر، العب 
الوسط دانييلي دي روسي واألرجنتيني دييغو بيروتي.
وقال مهاجمه البوسني إدين دزيكو »نشعر بالثقة 
بعد 3 انتصارات متتالية، الفريق بحال جيدة ونستمتع 
بالنظام اجلديد«. وتابع »شاختار لديه تقنيات عالية 
ولعب مباراة وحيدة بعد العطلة الشتوية، لذا قد نحصل 

على أفضلية بدنية بسيطة«.
ب��دوره، تفوق شاختار على نابولي القوي في دور 
املجموعات، وراف��ق مانشستر سيتي )ف��از عليه 1-2 

إيابا( إلى ثمن النهائي، بفضل ترسانته البرازيلية.
وأردف دزيكو »ال أعلم إذا كان خوض مباراة الذهاب 
على أرضنا يشكل أفضلية أم ال، ألننا عانينا هجوميا 
أخيرا على أرضنا. منلك العبني ذات خبرة في أوروبا، 
ليس أن��ا فقط، فهناك دانييلي دي روس��ي والصربي 

ألكسندر كوالروف. نعرف ماذا ينبغي القيام به«.
وتصدر روما مجموعة قوية في ال��دور األول ضمت 

تشيلسي اإلنكليزي وأتلتيكو مدريد اإلسباني.


