
استهل انتر مشواره في مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم الثالثاء بفوز 
بالغ الصعوبة على بوردينوني من الدرجة الثالثة 5-4 بركالت الترجيح 
بعد تعادلهما سلبا في الوقتني األصلي واالضافي، ليحجز أولى بطاقات ربع 

النهائي.
وتستهل أندية الدرجة األولى املصنفة بني الثمانية االوائل، مشوارها من دور 

الـ16.
ويقدم إنتر موسما الفتا في الدوري احمللي، وهو الوحيد الذي لم يخسر بعد، 
إذ يتصدر الترتيب بفارق نقطة عن نابولي الثاني ونقطتني عن يوفنتوس حامل 

اللقب في املواسم الستة املاضية.
في املقابل، خاض بوردينوني أربعة أدوار لبلوغ ثمن النهائي، وأزاح في 

طريقه كالياري من الدرجة األولى في الدور السابق.
وأراح مــدرب انتر لوتشانو سباليتي عــددا كبيرا من اساسييه، فجلس 
احلارس السلوفيني سمير هندانوفيتش والقائد األرجنتيني ماورو إيكاردي 
والكرواتي ايفان بيريسيتش على مقاعد البدالء قبل دخول األخيرين في الشوط 

الثاني.
ومنح سباليتي، املتوج باللقب مرتني مع روما في 2007 و2008، الفرصة 
للمهاجم اليافع اندريا بينامونتي )18 عاما( للمرة األولــى، والعب الوسط 

املهاجم الفرنسي من أصول إيفوارية يان كاراموه )19 عاما(.
وكــان بوردينوني، األفضل نسبيا في الشوط األول، قريبا من افتتاح 
التسجيل في الدقيقة 31، بيدان كرة سيموني مانياغي ارتدت من قائم احلارس 

دانييلي باديلي.
في املقابل، أهدر كاراموه أخطر فرص انتر عندما سدد منفردا بقوة فوق 

العارضة قبل انتهاء الشوط االول )43(.
ودفع سباليتي بالكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في االستراحة بدال من 

بينامونتي.
لكن بوردينوني بقي األخطر وأهــدر اإلسباني ميغل انخل ماسا تسديدة 
مرت على بعد سنتيمترات من القائم االمين ملرمى نيراتسوري )54(، رد عليها 

كاراموه بتسديدة صدها احلارس )70(.
وارتفعت حدة االثــارة فصد باديلي كرة جانفيتو ميزوراكا )72(، قبل ان 
يهدر بيريسيتش بديل كاراموه فرصة خطيرة بعد عرضية من البرتغالي جواو 
كانسيلو )74(. وبرغم دخول ايكاردي، بقيت النتيجة سلبية ليخوض انتر 
وقتا اضافيا للمرة الثالثة في اخر اربع مباريات له في الكأس. وكان ايكاردي 

قريبا من الشباك، لكن قائم الضيوف انقذهم من هدف اول )1+105(.
وهذه اول مرة يفشل انتر في التسجيل على ارضه في الكأس منذ 2008.

وفــي ركــالت الترجيح، أهــدر السلوفاكي ميالن شكرينيار وروبــرتــو 
غاليارديني النتر، لكن خصمه اهدر ثالث مرات قبل ان يسجل الياباني يوتو 
ناغاتومو الركلة االخيرة ليتأهل انتر بشق النفس الى دور الثمانية. وميلك 
يوفنتوس الرقم القياسي بعدد االلقاب )12( آخرها في األعوام الثالثة املاضية 

)2015 و2016 و2017(، مقابل 9 القاب لروما و7 النتر اخرها في 2011.
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 فاز بروسيا دورمتوند على مضيفه 
ماينتس بهدفني دون رد يوم الثالثاء 
ليحقق أول انــتــصــار لــه فــي دوري 
الــدرجــة األولـــى االملــانــي لكرة القدم 
منذ سبتمبر املاضي في بداية مظفرة 
للمدرب اجلديد بيتر شتوجر ليوقف 

مسلسل التراجع في األشهر األخيرة.
وتولى شتوجر، الذي أقاله كولونيا 
متذيل الترتيب فــي وقــت سابق هذا 
الــشــهــر، مسؤولية دورمتــونــد بعد 
االستغناء عن خدمات بيتر بوش يوم 
االحد واحتفل املدرب النمساوي ببداية 
مظفرة ستخفف بال ريب الضغوط عن 

الفريق.
ـــاع ســقــراطــيــس  ـــدف ــب ال ــل وهــــز ق
باباستاتوبولوس الشباك بعدما تابع 
كرة ارتــدت من القائم في الدقيقة 55 
وضــاعــف الــدولــي الياباني شينجي 
كاجاوا الغلة بعد عمل رائع من زميله 
بيير اميريك اوبامياجن في الدقيقة 89 

ليضمن لفريقه الثالث نقاط.
ووضــع هذا االنتصار حدا ملسيرة 
دورمتوند املخيبة حيث لم يذق الفريق 

قبلها الفوز في ثماني مباريات متتالية 
بالدوري ليرتقي للمركز الرابع برصيد 

25 نقطة.
وفي وقت سابق يوم  الثالثاء تعادل 
رازان بــال شبورت اليبزيج صاحب 
املركز الثاني بشكل مخيب 1-1 مع 
ــذي يتوسط  مضيفه فولفسبورج ال
جدول الترتيب ليبتعد بسبع نقاط عن 

بايرن ميونيخ املتصدر.
تقدم الفريق صاحب الضيافة من 
ركلة جزاء نفذها بنجاح بول فيرهاجن 
فـــي الـــشـــوط األول لــكــن مــارســيــل 
هالشتنبرج أدرك التعادل بعد مرور 
سبع دقائق من الشوط الثاني ليخرج 
اليبزيج صاحب املركز الثاني بنقطة 

من املباراة.
وجتــرع بروسيا مونشنجالدباخ 
هزمية بهدف دون رد أمام فرايبورج 
املتعثر ليتراجع للمركز الــســادس 
ــا مع  ــد 25 نــقــطــة مــتــســاوي بــرصــي
ايــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت الـــذي تقدم 
الــى املــركــز اخلــامــس بعد فــوزه على 

هامبورج 1-2.

العبو إنترميالن

بروسيا دورمتوند يحقق أول فوز له حتت قيادة مدربه اجلديد بيتر شتوجر

رونالدو يطرق باب الرحيل مجددا عن ريال مدريد

كريستيانو رونالدو

موناكو يهزم كاين ويعبر 
لربع نهائي كأس فرنسا

حجز فريقا موناكو وآجنيه مقعديهما في دور الـ8 للنسخة الـ24 لكأس 
الرابطة الفرنسية لكرة القدم، بعد فوزهما على كاين وميتز، على الترتيب، 

ضمن منافسات ثمن نهائي املسابقة.
وفاز موناكو بهدفني نظيفني على ضيفه كاين مبلعب »لويس الثاني«، 
إذ افتتح النتيجة ألبناء اإلمارة املهاجم األرجنتيني جيدو كارييو )ق33(، 
ثم أضاف النمر الكولومبي راداميل فالكو الهدف الثاني بعد اشتراكه بديال 

بدقائق )ق85(.
فيما اكتفى آجنيه بهدف نظيف حمل توقيع العبه اإليفواري البديل 
أجنيلو فوجليني )ق52(، في لقائه ضد ضيفه ميتز على ملعب »رميوند-

كوبا« )جان بوين سابقا(.

فيغو يواجه رونالدينيو 
في مباراة من أجل السالم

سيتواجه جنما كرة القدم املعتزالن، البرتغالي لويس فيغو والبرازيلي 
رونالدينيو، في 21 أبريل املقبل، في مباراة تضامنية من أجل السالم 
وحقوق اإلنسان، ينظمها مكتب األمم املتحدة في جنيف واالحتاد األوروبي 

للعبة )يويفا(.
وسيتولى اإلدارة الفنية لفريقي النجمني كل من اإليطالي كارلو 
أنشيلوتي والفرنسي ديديه ديشامب، وسيرتدي شارة القيادة في كل 
منهما، النجمان السابقان اللذان سيكونان مسؤوالن عن اختيار باقي 

العبي كل فريق خالل األسابيع املقبلة.
وقال بيان مشترك لألمم املتحدة و«يويفا« إن »املباراة ستقام تعبيرا 
عن التضامن والتأكيد على أهمية الرياضة في املجتمع، وسيكون هدفها 
دعم السالم وحقوق اإلنسان والرفاهية في كل أنحاء العالم من خالل 
أهداف التنمية املستدامة التي أقرتها األمم املتحدة«. وستوجه عائدات هذه 
املباراة، التي ستتضمن أيضا عشاء خيريا، ومزادا رقميا ينظمه صندوق 

يويفا من أجل األطفال، لتمويل مشروعات تنمية إنسانية دولية.

الفيفا يخصم نقطتني من نيجيريا 
لكن تأهلها لكأس العالم لم يتأثر

قال االحتاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( يوم الثالثاء إنه خصم نقطتني من 
رصيد منتخب نيجيريا بعدما دفع بالعب ال يحق له املشاركة أمام اجلزائر 
في ختام تصفيات افريقيا املؤهلة لكأس العالم الشهر املاضي لكن ذلك لن 

يؤثر على تأهلها للبطولة التي تستضيفها روسيا العام املقبل.
وتعادلت نيجيريا، التي تأهلت للنهائيات بالفعل، 1-1 في هذه املباراة 
لكن الفيفا قرر فوز اجلزائر -3صفر بعد اشراك نيجيريا لالعب عبدوالي 
شيهو الذي لم ينفذ عقوبة إيقاف ملباراة واحدة بعد حصوله على انذارين 

سابقني.
وقال الفيفا في بيان »العقوبة لم تؤثر على النتيجة النهائية للتصفيات 
حيث ضمنت نيجيريا التأهل لكأس العالم )وودعـــت اجلــزائــر كذلك 

املنافسات( قبل هذه املباراة«.
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دورمتوند يعود لدرب االنتصارات حتت قيادة مدربه اجلديد بثنائية في شباك ماينتس بـ »البوندسليغا«

ركالت اجلزاء ترجح كفة إنتر ميالن على بوردينوني في كأس إيطاليا

توران يطلب من برشلونة الرحيل 
في »امليركاتو« الشتوي

كشفت تقارير إخبارية، أمس األربعاء، أن الالعب التركي أردا 
توران، طرح على ناديه برشلونة إمكانية الرحيل معارا إلى ناد آخر 

لكي يتمكن من اللعب.
وأشارت صحيفة »موندو ديبورتيفو« إلى أن توران بات واثقا من 
أنه خارج حسابات مدرب البرسا، إرنستو فالفيردي، لذا يود الرحيل 

في موسم االنتقاالت الشتوية املقبلة.
وأضافت أن املقابل املــادي الذي يطلبه النادي الكاتالوني نظير 
االستغناء عن خدمات العبه التركي يعد كبيرا، لــذا طــرح تــوران 

إمكانية أن يرحل على سبيل اإلعارة.
وتقول الصحيفة إن محيط تــوران ينصحه بالعودة للعب في 
تركيا، ولكن األمر لن يكون سهال، نظرا ألن نادي بشكتاش لن يضمه، 
كما أن ناديه األصلي، غلطة ســراي، ال يبدو أن وضعه االقتصادي 

يسمح له باألمر.
وكان غلطة سراي أعرب عن رغبته في عودة توران إلى صفوفه 
مجددا، كما قام الصيف املاضي بالبحث عن جهة راعية تتمكن من 

حتمل راتب الالعب التركي.
ورغــم احلديث عن اهتمام عدة أندية أوروبية بضم تــوران مثل 
آرسنال وموناكو، لم يقم أي منها بتقدمي عرض رسمي سواء للبرسا 
أو لالعب. يذكر أن توران حصل األسبوع املاضي على اإلذن الطبي 

للعب بعد تعافيه من إصابة في الكاحل.
ومن املعروف أن تــوران )30 عاما( انضم إلى برشلونة في 
2015 قادما من أتلتيكو مدريد مقابل 34 مليون يورو، باإلضافة 
ــى سبعة مــاليــني أخـــرى كمتغير، وميــتــد عــقــده مــع الــنــادي  إل

الكاتالوني حتى 2020.

ثبوت تناول بطل الدراجات 
البريطاني كريس فروم للمنشطات 

ــاد الدولي للدراجات األربــعــاء في بيان ثبوت تناول  أكــد االحت
البريطاني كريس فروم، بطل دورة فرنسا الدولية أربع مرات، مواد 
منشطة خالل مشاركته األخيرة في طواف إسبانيا الذي تّوج بطال له 

أيضا في 2017.
وجاء في البيان »يؤكد االحتاد الدولي للدراجات أّنه أخطر الدراج 
البريطاني كريستوفر فروم بنتيجة اختبار غير طبيعية تتضمن 
تركيزا ملادة سالبوتامول يفوق 1000 نانوغرام/مل من عينة مّت 
جمعها في فويلتا إسبانيا في 7 سبتمبر 2017، مت إخطار املتسابق 

بالنتيجة في 20 سبتمبر 2017«.
وأوضح االحتاد الدولي في بيان: »إن حتليل العينة الثانية أكد 
النتيجة األولى للدراج« البريطاني الذي يدافع عن ألوان فريق سكاي.

وأشــار إلى أّن املــادة احملظورة هي من نوع »برونكوديالتاتور 
سالبوتامول«، لكنه أوضــح أّن فــروم لن يخضع لـ«إيقاف مؤقت 

إلزامي« نظرا لطبيعة املادة املخالفة.
وأحرز فروم )32 عاما( لقب طواف فرنسا أعوام 2013 و2015 
و2016 و2017، وطواف إسبانيا للمرة االولى هذه السنة، محققا 

ثنائية الفتة للمرة األولى منذ 1978.

قال لويز فيليبي سكوالري مدرب البرازيل 
والبرتغال السابق لرويترز إن استراليا 
تتحدث معه لقيادة منتخبها في كأس العالم 

لكرة القدم 2018 في روسيا.
وقال سكوالري الفائز بكأس العالم 2002 
مع منتخب بــالده البرازيل إن مسؤولني من 
منتخب استراليا حتدثوا مع وكيل أعماله 
خلالفة اجني بوستيكوجلو الذي استقال في 

نوفمبر تشرين الثاني.
وأنهى سكوالري مؤخرا مهمة استغرقت 
عامني ونصف العام مع أحــد أندية الــدوري 

الصيني.
وقال سكوالري لرويترز في مقابلة حصرية 

يوم الثالثاء »أنا واحد من األسماء التي حتدثوا 
معها .. بشأن قيادة منتخب استراليا في كأس 

العالم«.
وعبر سكوالري عن سعادته بالتفاوض 
على لعب دور مع منتخب استراليا لكنه يرغب 
في تعاقد طويل األمد وليس فقط ملهمة كأس 

العالم املقررة في يونيو ويوليو 2018.
وأضاف مدرب تشيلسي السابق »ال أرغب 
في قيادة منتخب فقط في كأس العالم. أرغب 
في قيادة فريق في إطار مشروع منظم لعام أو 

عامني. لكني مهتم باملنصب«.
وتأهلت استراليا لنهائيات روسيا بعد 
تفوقها عــلــى هـــنـــدوراس فــي ملحق عاملي 

وأوقعتها قرعة كــأس العالم في املجموعة 
الثالثة مع فرنسا وبيرو والدمنرك.

وترك بوستيكوجلو تدريب استراليا بعد 
أسبوع من التأهل للنهائيات.

وبعد أن قاد البرازيل للفوز بكأس العالم 
2002 جترع سكوالري هزمية منكرة 1-7 
على أرضه أمام أملانيا في بطولة 2014 والتي 
كانت أول هزمية على أرضــهــم منذ 1975. 
ووصــف سكوالري وقتها تلك املــبــاراة بانها 

»أسوأ يوم في حياتي«.
وبعدها بأيام انتهت واليته مع منتخب 
البرازيل بعد الهزمية أمام هولندا في مباراة 

حتديد املركزين الثالث والرابع. 

استراليا تفاوض سكوالري لقيادة منتخبها باملونديال

كشفت تقارير إخبارية، 
أمس األربعاء، أن مهاجم ريال 
مدريد اإلسباني، البرتغالي 
كريستيانو رونــالــدو، يريد 
تقليل قيمة الشرط اجلزائي 
ــل عن  ــرح ــده لــكــي ي ــق فـــي ع

»امللكي«.
وأشـــــــــــــار بــــرنــــامــــج 
 »El Chiringuito«
التليفزيوني اإلسباني إلى 
أن كريستيانو لم يعد يريد 
التفاوض مع الريال لتجديد 
عقده مجددا، بل إنه يود ترك 

»امليرينغي«.
ــشــرط  ــة ال ــم ــي ــبــلــغ ق وت
اجلزائي في عقد كريستيانو 
نحو مليار يــورو، علما بأنه 
كــان جــدد عقده مع »امللكي« 

حتى 30 يونيو 2021.
يذكر أن كريستيانو )32 
ــاز مــؤخــرا بجائزة  عــامــا( ف
الكرة الذهبية للمرة اخلامسة 

في مشواره.


