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يأمل في عدم تكرار أخطاء الذهاب  ...وفرصة أخيرة لتيديسكو

مباريات اليوم

مانشستر سيتي يخشى غدر شالكه

دوري �أبطال �أوروبا

في دوري أبطال أوروبا

ي�ستقبل مان�ش�سرت �سيتي االنكليزي
على ملعبه االحت��اد �ضيفه �شالكه
اليوم يف �إياب ثمن النهائي من دوري
�أبطال �أوروب��ا لكرة القدم وا�ضعا
نُ �صب عينيه ع��دم تكرار االخطاء
التي وقع فيها يف الذهاب بعدما
قلب تخلفه بع�رشة العبني من 2-1
�إلى فوز مثري  ،2-3فيما بات مدرب
الفريق االملاين دومينيكو تيدي�سكو
امام الفر�صة االخرية لإنقاذ نف�سه
من االقالة.
ويلخ�ص م���درب �سيتي الإ�سباين
جو�سيب غوارديوال معاناة فريقه
على ملعب «فيلتن�س �أري��ن��ا» يف
غيل�سنكري�شن امام فريق يحتل املركز
الرابع ع�رش يف الـ «بوند�سليغا»،
قائ ً
ال «ما زلنا غري م�ستعدين للقتال
من �أجل املراحل املتقدمة» ،م�ضيف ًا
يف ا�شارة الى تقدم �شالكه بهدفني
للدويل اجلزائري نبيل بن طالب من

ركلتي جزاء وطرد مدافعه الدويل
الأرجنتيني نيكوال�س �أوتامندي
«منحناهم ركلة اجل��زاء االول��ى،
وركلة اجل��زاء الثانية والبطاقة
احل��م��راء ،يف ه��ذه امل�سابقة ما
يح�صل غري جيد ،ح�صل العديد من
االم��ور .لو ح�صل ذل��ك يف مراحل
اخرى ،لكان انتهى االمر».
ويدين �سيتي بفوزه الى املهارات
الفردية لالعبيه مع املت�ألق البديل
الدويل الأملاين لوروا �سانيه الذي
�سجل هدف التعادل من ركلة حرة
مبا�رشة بعد  7دقائق من دخوله بدال
من الأرجنتيني �سريخيو �أغويرو،
وال��ى رحيم �سرتلينغ ال��ذي خطف
هدف الفوز يف الدقائق القاتلة.
وي�سعى �سيتي ه���ذا ال��ع��ام الى
حتقيق رباعية تاريخية ،و� ّأول
الغيث احرازه ك�أ�س رابطة االندية
االنكليزية املحرتفة على ح�ساب

خرق قواعد اللعب املايل النظيف،
وهي خمالفة قد ت�ؤدي �إلى ا�ستبعاده
من م�سابقة دوري االبطال.
ويف وق��ت فتحت غرفة التحقيق
التابعة لهيئة املراقبة املالية
لالحتاد االوروبي حتقيقا ر�سميا بحق
�سيتي ،رد النادي الإنكليزي ببيان
قائال انه يرحب بهذه اخلطوة ،التي
يعتربها فر�صة لإنهاء التكهنات التي
ظهرت عرب القر�صنة غري القانونية
ون�رش الر�سائل الإلكرتونية التي
خرجت عن �سياقها.
وي���درك �سيتي ج��ي��دا ان الفر�صة
متاحة امامه هذا املو�سم يف ال�ساحة
االوروبية ليقول كلمته االخرية،
خ�صو�صا يف ظ��ل خ���روج معظم
اال�سماء الكبرية اذ حجز حتى الآن
كل من مان�ش�سرت يونايتد االنكليزي
وم��واط��ن��ه وت��وت��ن��ه��ام ،وب��ورت��و
ال�برت��غ��ايل و�أي��اك�����س �أم�سرتدام

 ...ونابولي يواصل النزيف بالتعادل أمام ساسولو
خيم التعادل الإيجابي بهدف ملثله،
على اللقاء ال��ذي جمع فيورنتينا
ب�ضيفه الت�سيو� ،ضمن اجلولة الـ27
بدوري الدرجة الأولى الإيطايل.
وعلى ملعب «�أرتيميو فرانكي»،
�أنهى ال�ضيوف العا�صميون ال�شوط
الأول متقدمني بالهدف الذي �سجله
املهاجم املت�ألق ت�شريو �إميوبيلي يف
الدقيقة  ،23وهو الهدف ال�شخ�صي
الـ 13له هذا املو�سم.
ويف ال�شوط الثاين� ،أدرك الفيوال
ال��ت��ع��ادل ع��ن ط��ري��ق الكولومبي
لوي�س مورييل ،يف الدقيقة .61
وتعد هذه املواجهة الثالثة على
التوايل لفيورنتينا التي ال يحقق
فيها �أي فوز «تعادلني وخ�سارة»،
ليكتفي الفريق ب�إ�ضافة نقطة جعلت
ر�صيده  37يف منت�صف الرتتيب.
بينما �أ�صبح ر�صيد الت�سيو 42
نقطة ،يف املركز الثامن ،مع تبقي
مباراة م�ؤجلة له �أمام �أودينيزي
واقرتب يوفنتو�س خطوة �أخرى من
احلفاظ على لقب الدوري الإيطايل
للعام الثامن على ال��ت��وايل� ،إثر
تعادل مالحقه نابويل خارج قواعده
�أمام �سا�سولو ،بنتيجة «.»1-1
وعلى ملعب «تريكولوري» ،وبعد
�شوط �أول �سلبي بني الفريقني،
و�ضع املهاجم ال�شاب دومينيكو
ب��ي��راردي� ،أ���ص��ح��اب الأر�����ض يف
املقدمة يف الدقيقة .52ظلت هذه
النتيجة قائمة حتى قبل نهاية

الوقت الأ�صلي ب�أربع دقائق ،قبل
�أن يدرك لورنزو �إن�سيني التعادل،
ل��ن��اب��ويل.وك��ان فريق اجل��ن��وب قد
�سقط ب�صعوبة يف عقر داره الأ�سبوع
املا�ضي� ،أم��ام �صاحب ال�صدارة،
يوفنتو�س ،»1-2« ،ليزيد الفارق
بينهما لـ 16نقطة.
ووا���ص��ل رج��ال ك��ارل��و �أن�شيلوتي
م�سل�سل �إهدار النقاط ليت�سع الفارق

على اجل��ان��ب الآخ���ر ،ف�شل
���س��ا���س��ول��و يف حت��ق��ي��ق �أي
انت�صار للمباراة ال�ساد�سة
على التوايل « 3تعادالت و3
خ�سائر» ،ليكتفي ب�إ�ضافة
نقطة جعلت ر�صيده  32نقطة
يف املركز الـ.12

• صراع على الكرة بني العبي فيورنتينا والتسيو

سباليتي قرر عدم الحديث عن قضية إيكاردي
�أكد لوت�شيانو �سباليتي ،املدير الفني لإنرت ميالن� ،أنه لن يتحدث
جمد ًدا عن ق�ضية ماورو �إيكاردي ،مهاجم الفريق.
وقال �سباليتي ،يف ت�رصيحات بح�سب موقع «كالت�شيو مريكاتو»:
«�إيكاردي؟ لن �أحتدث عنه بعد الآن ،لأن �أي �شيء �أقوله يف هذا الأمر يتم
تف�سريه بكل الطرق».
و�أ�ضاف �سباليتي« :لدينا هدف م�شرتك وهو حتقيق الفوز ونحن بحاجة
�إلى �أن نكون متحدين لكي جنلب الفوز �إلى منزلنا».
وتابع� :إنها االنت�صارات فقط هي ما حتدد ما �إذا كنت ت�ستطيع احلفاظ
على اتفاقك مع �إنرت� ،إنها االنت�صارات هي ما حتدد �أنك ت�ستطيع �أن
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ي�أمل ع�شاق يوفنتو�س �أن يحقق املدرب ما�سيميليانو �أليغري مفاج�أة
بقيادة بطل �إيطاليا لقلب ت�أخره بهدفني دون رد �إلى انت�صار على �ضيفه
�أتلتيكو مدريد اليوم يف دور ال�ستة ع�رش لدوري �أبطال �أوروبا.
ورغم تفوق فريق املدرب دييغو �سيميوين ذهاب ًا� ،أبدى �أليغري متا�سكه
يف مثل هذه املواقف.
وقال عقب انت�صار مت�صدر دوري الدرجة الأول��ى الإيطايل  1-4على
�أودينيزي :كلما ازداد املوقف تعقي ًدا �أ�ستمتع به.
وجنحت ت�سعة فرق فقط يف قلب ت�أخرها بهدفني يف �أدوار خروج
املغلوب يف دوري �أبطال �أوروبا لكرة القدم وكان مان�ش�سرت يونايتد �أول
من حقق ذلك خارج �أر�ضه عندما فاز  1-3على باري�س �سان جريمان،
يوم الأربعاء املا�ضي.
وتنظيما يف البطولة
و�سيواجه يوفنتو�س واح ًدا من �أكرث الدفاعات �صالبة
ً
و�سيفتقد �أليغري ظهريين ب�سبب �إ�صابة ماتيا دي �شيليو و�إيقاف �أليك�س
�ساندرو.
كما �سيتوجب على �أليغري العمل على �ضمان �صناعة فر�ص �إلى رونالدو
ؤخرا.
وهو �أمر افتقده م� ً
و�أحد اخليارات املطروحة التي ذكرها �أليغري عقب مباراة �أودينيزي
اللجوء �إلى خط دفاع ثالثي رمبا ي�ضم مارتن كا�سريي�س وليوناردو
بونوت�شي وجيورجيو كيليني.
وقد يلعب جواو كان�سيلو وفيدريكو برنارد�سكي على الأطراف ويقود
مريامل بيانيت�ش خط الو�سط مع االعتماد على القوة البدنية لبليز
ماتودي و�إميري ت�شان ،و�سي�شكل ماريو مانزوكيت�ش ثنائ ًيا هجوم ًيا مع
رونالدو.
وقال �أليغري« :قد يكون احلل اللجوء �إلى خط دفاع ثالثي ،لكن يتعني
التعامل جي ًدا مع املباراة لأنها قد ت�ستغرق  120دقيقة».
وذك��رت و�سائل �إع�لام �إيطالية �أن من بني اخليارات الأخ��رى الدفع
بالثنائي كا�سريي�س وكان�سيلو كظهريين �ضمن رباعي خط ظهر مع وجود
بونوت�شي وكيليني يف قلب الدفاع.
وقد ي�شكل ت�شان وبيانيت�ش وماتودي خط و�سط من ثالثة العبني ،بينما
يلعب مانزوكيت�ش ورونالدو وبرنارد�سكي يف الهجوم.
ومثل اخليار ال�سابق قد ال يرتك هذا مكانا ل�صانع اللعب باولو ديباال.
وميكن على الأرجح اال�ستعانة فقط بالالعب الأرجنتيني يف طريقة لعب
 1-3-2-4التي قد ترتك بيانيت�ش على مقعد البدالء.

التعادل يحسم موقعة فيورنتينا والتسيو

مع «البيانكونريي» لـ 18نقطة ،بعد
�أن �أ�صبح ر�صيد الفريق  57نقطة يف
املركز الثاين.
وه���و م��ا يعني �أن رف���اق النجم
الربتغايل كري�ستيانو رونالدو،
على بعد  6مباريات من التتويج
ر���س��م��ي � ًا ب��ال��ل��ق��ب يف ح��ال��ة فوز
الفريقني مبواجهاتهم املقبلة حتى
هذا املوعد.

مان�ش�سرت �سيتي
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يوفنتوس يسعى للثأر
من أتلتيكو مدريد

• دفاع شالكه يفشل في التصدي لتسديدة ساني

ت�شيل�سي ،فيما انح�رص ال�رصاع بينه
وبني ليفربول يف ال��دوري املمتاز
حيث يت�صدر بفارق نقطة « 74مقابل
 ،»73وو�صل الى الدور ربع النهائي
م��ن ك ��أ���س ان��ك��ل�ترا ،ول��ك��ن تبقى
امل�سابقة القارية الأم االكرث رغبة
لرجال غوارديوال.
وتوجب على هذا االخري �أن يواجه
ا�سئلة ال�صحافيني قبل مباراة الذهاب
امام �شالكه التي متحورت معظمها
حول ف�شله يف الفوز باللقب القاري
منذ ثمانية اعوام ،بعدما كان جنح
يف حتقيق ه��ذا االجن��از مرتني يف
غ�ضون ثالثة �أع��وام مع بر�شلونة
اال�سباين عامي  2009و.2011
ويخو�ض �سيتي مباراة االياب امام
�شالكه يف خ�ضم االزمة التي تع�صف
به بعدما �أعلن االحت��اد الأوروب��ي
اال�سبوع املا�ضي �أنه فتح حتقيقا
حول ما �إذا كان النادي الإنكليزي

الفريق

التوقيت

الفريق

القناة

تكون الع ًبا لإنرت.
وتطرق لوت�شيانو للحديث عن الفوز على �سبال ،وقال« :لقد لعبنا
ب�شكل �سيئ يف ال�شوط الأول ،لكن بال�شوط الثاين �أظهرنا ال�شخ�صية،
والنار التي بداخلنا».
و�أردف �سباليتي« :انظر �إلى جاليارديني ،بعد الهدف ،لعب وك�أنه
من كوكب �آخر ،لكن � ً
أي�ضا دالربت وجواو ماريو ،اجلميع كان لديه
عظيما و�أظهر ذلك بال�شوط الثاين».
القناعة ،دالربت �سيكون الع ًبا
ً
وختم :حواري مع اجلماهري قبل املباراة؟ مل يكن هناك م�شاجرة بيننا،
لقد قلت برافو �إلى �أحد اجلماهري الذي قال يل «فورزا �إنرت».

الهولندي بطاقات الت�أهل للدور ربع
النهائي ،وهي �أندية مل ت�صل الى
هذا الدور املو�سم املا�ضي.
.ويخو�ض �شالكه مباراته امام �سيتي
مبعنويات �ضعيفة اثر خ�سارته يف
ال��دوري ام��ام ف�يردر برمين ،4-2
وهي خ�سارته الثالثة توالياً.
و�أق��ر املهاجم ال�سوي�رسي بريل
�إميبولو� ،صاحب هديف فريقه �ضد
ب��رمي��ن ،ب�صعوبة امل��وق��ف قائ ً
ال
«ال نقاط ،ال حت�سن كبري ،اوقات
�صعبة بانتظارنا» ،م�ضيفا «االمور
لن ت�صبح ا�سهل ،وعلينا �أن نتح�رض
لذلك».
وي��أم��ل العبو �شالكه انقاذ ر�أ���س
مدربهم م��ن مق�صلة االق��ال��ة ،من
خالل ا�سقاط �سيتي على ار�ضه ،لكن
املهمة لن تكون �سهلة امام فريق
فاز مببارياته الت�سع االخ�يرة يف
معقله.

رونالدو يتغزل في مدريد

• لوتشيانو
سباليتي

• رونالدو

ت��غ��زل ال�برت��غ��ايل كري�ستيانو
رونالدو ،جنم يوفنتو�س الإيطايل
يف العا�صمة الإ�سبانية مدريد،
وال��ت��ي ت��واج��د فيها حل���وايل 9
�سنوات خالل فرتة لعبه ب�صفوف
فريق ريال مدريد.
و�سيفتتح ال�برت��غ��ايل عيادة
للعناية وزرع ال�شعر يف �إ�سبانيا
خالل الأيام القليلة املقبلة.
وق��ال رون��ال��دو ،يف ت�رصيحات
�أبرزتها �صحيفة «توتو �سبورت»:
«لقد ت�شكلت عائلتي يف مدريد،
�إنها املدينة التي ميزت حياتي
�أك�ث�ر م��ن غ�يره��ا على امل�ستوى
املهني والعاطفي».
و�أ�ضاف ال��دون« :بغ�ض النظر عن
كرة القدم ،ف�أنا متحم�س لل�صحة،
والتكنولوجيا والأبحاث :هذه هي
امل��ج��االت التي �أري���د اال�ستثمار
فيها� ،أنا �أفتقد النا�س يف مدريد».

وتابع رونالدو ال��ذي �أك��د وجود
رفيقته جورجينا ،يف العيادة
اجل��دي��دة %30« :م��ن الن�ساء يف
جميع �أن��ح��اء ال��ع��امل يعانون
من ال�صلع ،ولهذا ال�سبب �أردت
امل�شاركة � ً
أي�ضا».
وختم كري�ستيانو ت�رصيحاته
باحلديث عن اهتمامه ورعايته
بال�صورة ال�شخ�صية له ،وقال:
«بالن�سبة يل �إنه �أمر حا�سم ،هذا
هو ال�سبب يف �أنني �أتدرب كل يوم،
حذرا فيما �آكله».
ودائما �أكون
ً
ً
ورح��ل كري�ستيانو عن العا�صمة
م��دري��د ،بعد م��غ��ادرت��ه لفريق
الريال ،بعدما ان�ضم للفريق يف
قادما من مان�ش�سرت يونايتد،
2009
ً
وا�ستطاع حتقيق �أرق��ام تاريخية
والفوز بالعديد من البطوالت مع
امللكي ،قبل �أن يرحل يف �صيف
.2018

نادال استهل مشواره في «إنديان
ويلز» بالفوز على دونالدسون

ا�ستهل الإ�سباين رافائيل نادال ،امل�صنف الثاين عاملي ًا بني العبي التن�س
املحرتفني ،م�شواره يف بطولة �إنديان ويلز� ،أولى بطوالت الأ�ستاذة ذات
الألف نقطة باملو�سم ،بالفوز على الأمريكي جاريد دونالد�سون ليت�أهل
�إلى الدور الثالث.
ويف �ساعة و 12دقيقة تغلب نادال املر�شح الثاين للقب ،على دونالد�سون
بواقع  1-6و 1-6ليبلغ الدور الثالث ،حيث �سيواجه الأرجنتيني دييغو
�شفارتزمان.
وكان �شفارتزمان قد بلغ الدور الثالث بعد تغلبه على الإ�سباين روبرتو
كاربايي�س بنتيجة  3-6و. 1-6
وقال نادال عقب املباراة�« :شعرت براحة داخل امللعب وانتابني �شعور
جيد وهذا هو املهم يف بداية �أي بطولة».
ويتطلع نادال للفوز باللقب الرابع يف �إنديان ويلز بعدما ح�صد البطولة
الأمريكية �أعوام  2007و 2009و.2013

