
 أهدر نابولي فرصة انتزاع املركز الثاني بالدوري اإليطالي 
لكرة القدم من روما، بعدما تعادل مع مضيفه ساسولو 2/2، 
أمس األحد، في املرحلة الثالثة والثالثني من املسابقة. واكتفى 
نابولي بنقطة التعادل ليرفع رصيده إلى 71 نقطة في املركز 
الثالث، بفارق نقطة واحدة خلف روما الذي يحل ضيًفا على 
بيسكارا، غًدا االثنني، في ختام منافسات املرحلة ، كما رفع 

ساسولو رصيده إلى 36 نقطة في املركز الرابع عشر.
وافتتح دراي��س ميرتنز التسجيل لنابولي في الدقيقة 
52 مبساعدة خوسيه كاييخون، ليرفع الالعب رصيده هذا 
املوسم إلى 22 هدًفا. وأدرك دومينيكو بيراردي التعادل 
لساسولو في الدقيقة 59، مستغاًل خطأ من ماريك هامسيك. 
وعاند احلظ نابولي ، حيث تصدى القائم لكرتني من ميرتنز 
ولورينزو إنسيني، ثم تقدم ساسولو بهدف سجله لوكا 
مازيتيلي في الدقيقة 80، قبل أن يخطف البديل أركاديوز 

ميليك هدف التعادل لنابولي في الدقيقة 85.
وبدأت املباراة، كما هو احلال في كل املنافسات الرياضية 
املقررة مطلع هذا األسبوع بإيطاليا، بالوقوف دقيقة صمت 
ح��داًدا على ال��دراج اإليطالي، ميشيل سكاربوني، الذي لقي 

مصرعه أمس السبت في حادث مروري خالل التدريب.

فيورنتينا و إنتر ميالن
وتعرضت آم��ال إنترناسيونالي ف��ي التأهل لبطولة 
أوروبية في املوسم املقبل لضربة كبيرة، بعد اخلسارة 5-4 
أم��ام فيورنتينا في دوري الدرجة األول��ى اإليطالي، بينما 

اقترب أتالنتا من الظهور في بطولة الدوري األوروبي.
وسجل ماتياس فيسينو هدفني لفيورنتينا، وأضاف دافيد 
أستوري هدفا، كما هز كوما بابكر الشباك مرتني، فيما أهدر 
زميله فيدريكو برنارديشي ركلة جزاء في مهرجان أهداف 

على أرض الفريق الفائز.
وجنح ماوريو إيكاردي في تسجيل ثالثة أه��داف، منها 
ثنائية في الدقائق األخيرة، وأضاف إيفان بريشيتش هدفا 
لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنب اخلسارة الثامنة باملسابقة 
هذا املوسم. ورفع إيكاردي رصيده إلى 24 هدفا في الدوري 
هذا املوسم، ويتأخر بهدف واحد عن املتصدرين إيدن جيكو، 
وأندريا بيلوتي. وجتمد رصيد إنترناسيونالي عند 56 نقطة 
من 33 مباراة، ويتأخر بنقطتني عن غرميه وجاره ميالنو 

صاحب املركز ال�6، والذي خاض 32 مباراة فقط. 
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اقتنص فريق بروسيا دورمتوند فوزا صعبا وهاما من مضيفه 
بروسيا مونشنغالدباخ بنتيجة 3-2، في املباراة التي أقيمت على 
ملعب بروسيا بارك، حلساب اجلولة ال�30 للدوري األملاني األول 

لكرة القدم.
وافتتح العب الوسط مارك رويس النتيجة لصالح الضيوف 
من عالمة اجلزاء )ق9(، قبل أن يهز أصحاب األرض الشباك بهدفني 
متتالني، حمال توقيع كل من الرس ستيندل )ق43(، واملدافع مارسيل 
شميلزر باخلطأ في مرماه )ق48(، ثم تولى أوباميانغ معادلة 
النتيجة )ق59(، بينما سجل رافائيل جيريرو هدف الفوز ألسود 

فستفاليا )ق87(.
وبهذه النتيجة، استعاد دورمتوند املركز الثالث بعدما رفع 

رصيده ل�56 نقطة. 
انتزع بايرن ميونخ نقطة ثمينة أمام ضيفه ماينز، بعد أن تعادال 

2-2 السبت، في اجلولة 30 من الدوري األملاني لكرة القدم.
وكان البايرن قاب قوسني أو ادنى من تلقي هزميته الثانية على 

التوالي.
وتقدم ماينز بهدف سجله بويان كركيتش بعد ثالث دقائق فقط 
من بداية اللقاء، لكن آريني روبني سجل هدف التعادل للبايرن في 
الدقيقة 16، قبل أن يسجل دانييل بروسينسكي الهدف الثاني ملاينز 

قبل 5 دقائق من نهاية الشوط األول.
وفي الشوط الثاني، استطاع تياغو ألكانتارا أن يعادل النتيجة 
للبايرن في الدقيقة 73. ورفع البايرن رصيده إلى 70 نقطة في 

صدارة الترتيب، كما رفع ماينز رصيده إلى 33 نقطة في املركز 13. 

نابولي فشل في استعادة وصافة الكالتشيو من روما

دورمتوند يقتنص فوزا صعبا من مونشنغالدباخ.. وبايرن ينجو من فخ ماينز في »البوندسليغا«

فرحة العبي دورمتوند

نابولي يسقط في فخ ساسولو .. وفيورنتينا يوجه ضربة موجعة آلمال إنتر األوروبية

انفرد فريق باريس سان جيرمان مؤقتا بصدارة الدوري الفرنسي لكرة 
القدم، بعد فوزه على ضيفه مونبلييه 2-0، في اجلولة 34 من املسابقة.

وتقدم املهاجم أدينسون كافاني بهدف لسان جيرمان في الدقيقة 29، ثم 
أضاف اجلناح األرجنتيني آنخيل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة 48.

سان جيرمان يهزم مونبلييه في الدوري الفرنسي

فرحة كافاني بعد تسجيل الهدف األول لباريس

رادفانسكا تنتقد منح شارابوفا 
بطاقة دعوة إلى شتوتغارت

انتقدت البولندية أنييسكا رادفانسكا منح الروسية ماريا شارابوفا 
العائدة من إيقاف بسبب تناولها دواء منشطا، بطاقة دعوة خاصة إلى 

دورة شتوتغارت األملانية األسبوع املقبل.
وقالت رادفانسكا:«هكذا نوع من البطاقات يجب أن يوزع على 
الرياضيني الذين عانوا إصابات او غيرها حالت دون حتقيقهم نتائج 
في املوسم املنتظم، وليس إلى أولئك الذين أدينوا بتناول املنشطات. 
على ماريا )شارابوفا( العودة واللعب في التصفيات لتحقيق نتائج 

تؤهلها للمشاركة في الدورات الكبرى«.
وكانت القرعة اخلاصة بالدورة أوقعت شارابوفا التي أكملت 
عاملها الثالثني في 19  أبريل في مواجهة اإليطالية املخضرمة روبرتا 

فينتشي )34 عاما( في الدور األول األربعاء املقبل.
وفي حال فوزها، من املرجح أن تلتقي شارابوفا في الدور الثاني 

رادفانسكا التي تلتقي في الدور األول الروسية إيكاترينا ماكاروفا.
ولم تخض شارابوفا أي مباراة رسمية منذ ربع نهائي بطولة 
أستراليا في  يناير 2016، عندما خسرت أم��ام األميركية سيرينا 

وليامس.
وأوق��ف االحت��اد الدولي الالعبة الروسية في الثامن من يونيو 
2016 ملدة عامني، بسبب تناولها عقار ميلدونيوم الذي كانت الوكالة 
الدولية ملكافحة املنشطات )وادا(، قد أدرجته على الئحة امل��واد 
احملظورة مطلع العام نفسه. إال أن محكمة التحكيم الرياضي )كاس( 

خفضت العقوبة إلى 15 شهرا.
ولم تتمكن شارابوفا الفائزة بفضية أوملبياد لندن 2012، من 

املشاركة في أوملبياد ريو دي جانيرو 2016 بسبب اإليقاف.
ولم تخف شارابوفا سعادتها في العودة الى ال��دورة التي تعمل 
سفيرة لراعيها الرسمي »بورش«. ولكن لن يسمح لها بالتدرب على 

مالعب الدورة قبل انتهاء عقوبتها.
بدوره أبدى مدير الدورة ماركوس غونتهارد سعادته مبشاركة 
شارابوفا »التي ستزيد عودتها إلى ال��دورة من بيع التذاكر وإقبال 

املشجعني«.

بطولة أستراليا املفتوحة للتنس 
تخطط لبناء استاد جديد

قال تيم باالس وزير اخلزانة في والية فيكتوريا االسترالية إنه 
سيتم تشييد استاد متعدد األغراض تبلغ سعته خمسة آالف متفرج 
في ملبورن بارك ضمن جهود لالحتفاظ ببطولة استراليا املفتوحة 

للتنس في مكانها احلالي.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس االسترالية لألنباء عن باالس قوله 
إن العمل على إنشاء االستاد سيبدأ في 2019 وسيكون ضمن برنامج 

للتطوير تبلغ تكلفته 271 مليون دوالر.
وأضاف تقرير الوكالة أنه سيتم استخدام االستاد في مباريات 

التنس وكرة السلة واحلفالت املوسيقية ورياضات أخرى.
وأقيمت بطولة استراليا املفتوحة، أولى البطوالت األربع الكبرى 
بالعام، في ملبورن وسيدني وأديليد وبرزبني وبيرث ونيوزيلندا منذ 

انطالقها في 1905 لكنها أصبحت تقام في ملبورن بارك منذ 1988.
وذكرت تقارير في السنوات األخيرة أن عدة مدن أخرى مثل سيدني 
وشنغهاي ودبي ترغب في استضافة هذه البطولة لكن باالس أكد أن 

مكان البطولة لن يتغير.
وق��ال ب��االس »ه��ذه منشأة تتمتع بإمكانات كبيرة لكننا نريد 
أفضل منشأة ليس فقط في البالد لكن في العالم. يحب الالعبون هذه 

املنشآت. كما أن سكان والية فيكتوريا أصبحوا يحبونها أيضا.« 

التايلندي ماكودي يطالب الفيفا 
برفع اإليقاف عنه

طالب الرئيس السابق لالحتاد التايالندي لكرة القدم ووراوي 
ماكودي االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( برفع عقوبة االيقاف خمس 

سنوات عنه والصادرة في  أكتوبر عن جلنة االخالق في االحتاد.
ويأتي ذلك بعدما برأت محكمة تايالندية ماكودي بعد تقدمه بطلب 
استئناف، من تهمة الغش والفساد املتعلقة بالتالعب بعدد أعضاء 
اجلمعية العمومية، في شكل يتالءم وفوزه باالنتخابات األخيرة عام 

.2013
وقد احجم نادي باتايا عن استئناف احلكم، علماً انه كان تقدم في 

االساس ملقاضاة ماكودي.
وق��ال ماكودي لوكالة فرانس ب��رس »على الفيفا القبول بقرار 
احملكمة التايالندية«، علماً انه كان شغل عضوية املكتب التنفيذي 
)مجلس الفيفا حالياً( لالحتاد الدولي 18 عاماً توالياً، قبل خسارته 
)مقعده عن االحت��اد اآلس��ي��وي( في االنتخابات التي اجريت في 

العاصمة البحرينية املنامة في 2015.
وتساءل ماكودي عن خلفية اص��رار الفيفا على اص��دار العقوبة 

وعدم انتظار نتيجة محاكمته في تايلند.
وبعد وقفه، تسلم الرئيس السابق للشرطة التايالندية سوميوت 

بومبامنونغ رئاسة احتاد الكرة التايالندي.

Monday 24th April 2017 - 10 th year - Issue No.2925االثنني 27 من  رجب 1438 ه�/ 24 من أبريل  2017 - السنة  العاشرة -   العدد 2925

غولدن ستايت على مشارف 
»NBA« العبور في الـ

شارف غولدن ستايت ووريرز وصيف بطل املوسم املاضي، بلوغ 
نصف نهائي للمنطقة الغربية ضمن الدوري األميركي للمحترفني في 
كرة السلة، بفوزه السبت على مضيفه بورتالند ترايل باليزرز 119-
113 وتقدمه 3-0 من 7. وفي املنطقة نفسها، فاز ممفيس غريزليز 
على ضيفه سان أنتونيو سبيرز 110-108 بعد التمديد، ليقلب 

تخلفه 0-2 في السلسلة، إلى تعادل 2-2.
وفي املنطقة الشرقية، عادل تورونتو رابتورز مضيفه ميلووكي 

باكز 2-2، بينما تقدم أتالنتا هوكس ضيفه واشنطن ويزاردز 1-2.
في قاعة مودا سنتر ببورتالند، تخلف غولدن ستايت أمام مضيفه 
في الشوط األول بفارق 13 نقطة )54-67(، إال أنه فرض إيقاعه بدءا 
من الربع الثالث الذي تفوق فيه بفارق 12 نقطة )33-21(، قبل أن 

يحسم الربع الرابع واملباراة لصاحله بفارق ست نقاط.
ولم يشرك مدرب غولدن ستايت ستيف كير الالعب كيفن دورانت 
إذ شاء إراحته ليتعافى من االصابة. وكان أفضل مسجل للفائز ستيفن 
ك��وري مع 34 نقطة أض��اف إليها ثماني متريرات حاسمة، وكالي 

طومسون 24 نقطة.
أما لدى اخلاسر، فكان سي جاي مالكوم األفضل مع 32 نقطة وست 

متابعات، وداميان ليالرد 31 نقطة وسبع متابعات.
وتقام املباراة الرابعة بني الفريقني مساء االثنني بضيافة بورتالند.

وفي ممفيس، فاز ممفيس غريزليز على ضيفه سان انتونيو سبرز 
110-108 بعد التمديد )الوقت األصلي 96-96(.

وسجل سلة الفوز اإلسباني مارك غاسول قبل النهاية ب�0:7 ثانية.
وأتى فوز ممفيس على رغم خسارته الكرة 23 مرة في املباراة ما 

أتاح للضيوف تسجيل 31 نقطة من الهجمات املرتدة. 
وكان افضل مسجل ملمفيس مايك كونلي مع 35 نقطة بينها نقطتان 
قبل النهاية بأربع ثواٍن فرض بها اللجوء الى وقت اضافي، كما حقق 

تسع متابعات وثماني متريرات حاسمة. 
وأضاف غاسول 16 نقطة الى 12 متابعة، واالحتياطي جيف غرين 
14 نقطة، وفينس كارتر 13 نقطة بينها ثالث رميات ثالثية ليصبح 

الالعب االول عن عمر 40 سنة يحقق ذلك في االدوار االقصائية. 
وكان أفضل مسجل لسان انتونيو كاوهي لينارد 43 نقطة )رقم 
قياسي شخصي في البالي أوف( إل��ى ثماني متابعات، وصانع 
األلعاب الفرنسي طوني باركر 22 نقطة )معوضا اخفاقه في التسجيل 

في املباراة الثالثة(، والماركوس ألدريدج 13 نقطة. 
 وفي املنطقة الشرقية، حسم تورنتو رابتورز مباراته ومضيفه 
ميلووكي باكس في الربعني األخيرين بعد تعادل الفريقني في الشوط 
االول )43-43(. إال أن الضيف تقدم في الربع الثالث بفارق ست نقاط 

)23-17(، قبل أن يوسع الفارق في األخير ويحسم املباراة 76-87.
وكان أفضل مسجل للفائز دميار دي روزان مع 33 نقطة وتسع 
متابعات، وكايل لوري 18 نقطة، وكل من نورمان باول واالحتياطي 

الليتواني يوناس فاالنسيوناس 12 نقطة. 
ولدى اخلاسر، كان األفضل طوني سنيل مع 19 نقطة بينها خمس 
رميات ثالثية، وكل من اليوناني جياني انتيتوكونومبو واالحتياطي 
غريغ مونرو 14 نقطة الى تسع متابعات لكل منهما.  وجنح تورونتو 
في دفع منافسه الى خسارة الكرة 21 مرة وتقام املباراة اخلامسة في 
قاعة »آير كندا سنتر« االثنني.  وفي أتالنتا، تغلب أتالنتا هوكس على 

ضيفه واشنطن ويزاردز 116 - 98، ليتقدم في السلسلة 1-2.

30 مليون يورو على ميرتينز العب  نابولي يونايتد يعرض 
أفادت تقارير صحافية إيطالية أن نادي مانشستر يونايتد اإلجنليزي 
بدأ أولى خطواته الرسمية للتعاقد مع جناح نابولي درايز ميرتينز خالل 

فترة االنتقاالت الصيفية.
وكشف موقع فوتبول إيطاليا، بحسب أوليه عربية، أن »مانشستر 
يونايتد تقدم بعرض خيالي إلى ميرتينز جناح نابولي اإليطالي، يفيد 
بحصوله على 4.5 مليون يورو راتب سنوي مع »الشياطني احلمر« لتأمني 

انتقاله الى ملعب األولد ترافورد هذا الصيف«.
وال يزال لدى ميرتينز سنة واحدة متبقية في عقده مع نابولي، وميكن 

أن يرحل مجانا في نهاية املوسم املقبل.
وتشير آخر التقارير أن مانشستر يونايتد سوف يتقدم بعرض رسمي 
لنابولي بقيمة 30 مليون يورو للحصول على توقيع ميرتينز عند فتح 

جناح نابولي درايز ميرتينز»امليركاتو« الصيفي. 


