
يعاود الدوري اإليطالي لكرة القدم نشاطه 
اليوم األحد بعد توقف ألسبوعني، حيث تتجه 
األنظار الى املباراة املنتظرة بني انتر ميالن 

وروما في املرحلة احلادية والعشرين.
وت��رت��دي امل��ب��اراة أهمية بالغة بالنسبة 
آلمال الفريقني مبنافسة نابولي ويوفنتوس 
على اللقب واملشاركة في دوري ابطال اوروبا 

املوسم املقبل.
ويأمل انتر الذي يحتل املركز الثالث برصيد 
42 نقطة وبفارق 9 نقاط عن نابولي املتصدر 
وث��الث عن روم��ا اخلامس، العودة ال��ى سكة 
االنتصارات التي حاد عنها في املراحل اخلمس 
األخ��ي��رة، وحتديدا منذ ف��وزه على كييفو -5

صفر في الثالث من ديسمبر املاضي.

كما ازداد وض��ع انتر حرجا بخروجه من 
مسابقة الكأس احمللية على يد ج��اره اللدود 
ميالن باخلسارة امامه صفر1- بعد التمديد في 
ال��دور ربع النهائي، ما يجعل تركيزه منصبا 
بشكل كامل على ال��دوري حيث سيحاول أقله 

العودة للمشاركة في دوري األبطال.
وال يختلف وضع روما كثيرا عن انتر الذي 
يشرف عليه امل��درب السابق لنادي العاصمة 
لوتشيانو سباليتي، إذ لم يحقق أي فوز في 
املراحل الثالث األخيرة وودع مسابقة الكأس 
على يد تورينو باخلسارة أم��ام األخير على 

أرضه 1-2 في الدور ثمن النهائي.
لكن فريق العاصمة ما زال في مسابقة دوري 
أبطال أوروبا التي تأهل الى دورها الثاني حيث 

سيواجه شاختار دانييتسك االوكراني في 21 
فبراير ذهابا خارج ملعبه و13 مارس ايابا في 

العاصمة اإليطالية.
وي��خ��وض ال��ف��ري��ق��ان ال��ل��ق��اء وس��ط تزايد 
احل��دي��ث ع��ن امكانية خسارتهما عنصرين 
م��ؤث��ري��ن ج���دا، إذ ارت��ب��ط اس���م الع���ب انتر 
األرجنتيني م��اورو ايكاردي بانتقال محتمل 
ل��ري��ال م��دري��د اإلسباني مقابل 110 ماليني 
يورو، فيما يسعى تشلسي اإلنكليزي الى ضم 
البوسني ادين دزيكو من روما مقابل 50 مليون 

يورو.
ويعتبر اي��ك��اردي )24 ع��ام��ا( م��ن أفضل 
الهدافني في القارة األوروبية حاليا، إذ سجل 
18 هدفا في الدوري هذا املوسم لكن مدافع روما 

األرجنتيني فيديريكو فازيو رفض أن يكون 
التركيز في مباراة األحد على مواطنه ألن انتر 

ميلك العديد من الالعبني املوهوبني.
وق���ال ب��ه��ذا ال��ص��دد »ان��ت��ر ليس اي��ك��اردي 
وحسب. وتغيرنا كثيرا منذ مواجهتنا األولى« 
التي حسمها انتر في امللعب األوملبي بنتيجة 
3-1 ف��ي اغسطس امل��اض��ي بفضل ثنائية 

اليكاردي بالذات.
وتابع »هذه املباراة ستكون مختلفة - يجب 
أن نعمل بجهد كبير لكي نكون أفضل ومن أجل 
الوقوف بوجه انتر. كان من املهم لنا أن نعود 
متحفزين من العطلة التي ج��اءت في الوقت 
املناسب. نحن واثقون أن��ه بإمكاننا حتسني 
وضعنا احل��ال��ي. يجب أن نبدأ ه��ذا األم��ر في 

ميالنو« حيث ف��از روم��ا في زيارته األخيرة 
املوسم املاضي 1-3.

وم��ن جهته، يسعى نابولي ال��ى مواصلة 
سعيه إلحراز اللقب الذي غاب عن خزائنه منذ 
عام 1990، لكنه يواجه األحد اختبارا صعبا 

في ضيافة اتاالنتا.
وسيكون يوفنتوس متربصا ألي تعثر من 
نابولي من أج��ل ازاحته عن ال��ص��دارة عندما 
يختتم بطل املواسم الستة األخيرة املرحلة 

اإلثنني على أرضه ضد جنوى.
ول��م يخسر نابولي س��وى م��رة واح��دة في 
النصف األول من املوسم وكانت على أرضه 
ضد يوفنتوس الذي يستضيف لقاء االياب في 

22 ابريل.

وعلى فريق امل��درب ماوريسيو س��اري أن 
يقلق من اتاالنتا ال��ذي أسقط نابولي مرتني 
امل��وس��م امل��اض��ي، كما أخ��رج��ه ف��ي الثاني من 
الشهر احلالي من الدور ربع النهائي ملسابقة 
ال��ك��أس بالفوز عليه 2-1 ف��ي معقله »س��ان 

باولو«.
وم��ن جهته، يبدأ ميالن القابع في املركز 
احلادي عشر رغم االموال الطائلة التي انفقتها 
االدارة الصينية، النصف الثاني من املوسم في 
ضيافة كالياري، فيما يلعب التسيو الرابع مع 
كييفو، وسمبدوريا السادس مع فيورنتينا.
وفي املباريات األخرى، يلعب السبت بولونيا 
م��ع بينيفينتو، وف��ي��رون��ا م��ع ك��روت��ون��ي، 
وساسوولو مع تورينو، واودينيزي مع سبال. 
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حقق سائق تويوتا القطري ناصر العطية فوزه 
الرابع في النسخة ال�40 من رالي دكار للطرقات الوعرة، 
بعد انهائه املرحلة ال�13 قبل األخيرة أوال، فيما أصبح 
سائق بيجو اإلسباني ساينز على بعد 119 كلم من 

اللقب.
وقطع العطية، الفائز بلقبش ه��ذا ال��رال��ي عامي 
2011 )فولكسفاغن( و2015 )ميني(، املرحلة الثالثة 
عشرة التي أقيمت اجلمعة بني س��ان خ��وان وقرطبة 
األرجنتينيتني ملسافة 927 كلم، بينها 368 كلم خاضعة 
للتوقيت، بزمن 5 ساعات ودقيقتني و22 ثانية، متقدما 
على األرجنتيني لوسيو الفاريز )تويوتا خاصة( بفارق 

11 دقيقة 16 ثانية.
وكان يوم اجلمعة كارثيا على بطل العامني املاضيني 
سائق بيجو الفرنسي ستيفان بيترهانسل الذي اصطدم 
بشجرة في بداية املرحلة ما تسبب بتوقفه ل�40 دقيقة، 
وهذا األمر أدى الى تراجعه في الترتيب العام من املركز 
الثاني ال��ى الرابع بفارق 1.28:08 ساعة عن زميله 
ساينز الذي يحتاج اآلن إلى القيادة بروية في مرحلة 
السبت املقامة في قرطبة ملسافة 248 كلم، بينها 110 

خاضعة للتوقيت.
وب��ف��وزه ال��راب��ع ف��ي النسخة األرب��ع��ني والثالثني 
منذ مشاركته األول���ى ف��ي دك��ار ع��ام 2004 على منت 
ميتشيوبيتشي، صعد العطية ال��ى املركز الثاني في 

الترتيب العام بفارق 46 دقيقة و18 ثانية عن ساينز، 
فيما أصبح زميله اجلنوب افريقي جينيل دي فيلييرز 
ثالثا بفارق ساعة و20 دقيقة بعد أن حل ثالثا في مرحلة 

اجلمعة.
وأقيمت املرحلة في أغلبها على املسارات املخصصة 
لرالي األرجنتني امل��درج في بطولة العالم للراليات، 

وانقسمت الى قسمني.
واف��ت��ت��ح العطية امل��رح��ل��ة نتيجة ف���وزه مبرحلة 
اخلميس، وبدأت األحداث الدرامية بعد 19 كلم فقط مع 
توقف القطري حلوالي 10 دقائق بعدما علقت سيارته، 
وعبر نقطة املرور األولى متأخرا ب� 4 دقائق عن زميله 

في الفريق الهولندي برنارد تن برينكه.
وب��ع��د 60 كلم م��ن نقطة ت��وق��ف العطية، تعرض 
بيترهانسل حل��ادث االص��ط��دام بالشجرة م��ا تسبب 
بتأخره وفقدان أي أمل بإحراز املرحلة أو محاولة االبقاء 
على حظوظه باحراز الرالي للمرة الثالثة على التوالي 
والثامنة في فئة السيارات والرابعة عشرة باملجمل )فاز 

ست مرات في فئة الدراجات(.
ودخل تن برينكه القسم الثاني كمتصدر للمرحلة، 
إال أنه مشواره فيها انتهى بعد بضعة كيلومترات فقط 
بسبب تعطل س��ي��ارت��ه. ورغ��م م��ح��اوالت��ه ه��و مالحه 
الفرنسي ميشال بيران إصالح هذا العطل، إال أنهما لم 
ينجحا وق��ررا االنسحاب بعد 45 دقيقة من التوقف، 

وبالتالي خرجا من الرالي بعد أن كانا في املركز الثالث 
في الترتيب العام املؤقت بعد تراجع بيترهانسل.

ومع خروج تن برينكه، تصدر العطية املرحلة وحافظ 
على هذه الصدارة حتى جتاوزه خط النهاية، فيما خسر 
الشيخ االم��ارات��ي خالد القاسمي ساعة من الوقت في 
القسم األول بسبب مشكلة كهربائية في سيارته )بيجو 
خاصة(، لكن فريقه »بي أتش سبورت« متكن من إصالح 
العطل وواصل طريقه حتى خط النهاية، منهيا املرحلة 
في املركز الرابع والعشرين لكنه استفاد من انسحاب تن 

برينكه ليتقدم الى املركز السادس في الترتيب العام.
وفي فئة الدارجات، يدخل النمسوي ماتياس فالكنر 
)ك���اي ت��ي ام( ال��ي��وم األخ��ي��ر وه��و متقدم على اق��رب 
منافسيه بفارق 20 دقيقة وذلك على الرغم من حلوله 

رابعا في املرحلة الثالثة عشرة.
وكانت املرحلة قبل األخيرة من نصيب االسترالي 
توبي برايس )كا تي ام( ال��ذي اجتاز مسافة املرحلة 
البالغة 424 كلم في 4 ساعات و48 دقيقة و33 ثانية 
أمام األرجنتيني كيفن بينافيديس )هوندا بفارق 2.03 
دقيقة( والفرنسي انطوان ميو )كاي تي ام بفارق 2.44 

دقيقة(.
اما فالكنر ال��ذي يأمل جتنب أي مشاكل في املرحلة 
األخيرة لكي يتوج بلقبه األول في رابع مشاركة له، فجاء 

بفارق 11 دقيقة و32 ثانية عن صاحب املركز األول.

صدام قوي بني روما وإنتر ميالن في الدوري اإليطالي

العطية يحقق الفوز الرابع في رالي داكار

سائق تويوتا القطري ناصر العطية

21 من »الكالتشيو« مواجهة مرتقبة بني إنترميالن وروما في اجلولة الـ 

ص���ع���د ال����ص����رب����ي ن���وف���اك 
دي��وك��وف��ي��ت��ش إل���ى ث��م��ن نهائي 
أستراليا املفتوحة، أول��ى بطوالت 
ال��غ��ران��د س���الم األرب����ع ال��ك��ب��رى 
ب��امل��وس��م، ب��ع��دم��ا أط���اح السبت، 
ب���اإلس���ب���ان���ي أل����ب����رت رام�����وس 

فينيوالس.
واستطاع ديوكوفيتش، املصنف 
األول عامليا سابقا وال�14 حاليا، 
التغلب على ألبرت راموس، املصنف 
ال�22 عامليا، بنتيجة 6-2 و3-6 

و6-3 في ساعتني و21 دقيقة.
وتعد هذه املرة األولى التي يبلغ 
فيها تشونغ الدور الرابع في بطولة 
غراند س��الم، كما بات ثالث كوري 
يصل دور ال�16 في بطولة كبرى 

بالتاريخ.
وس��ب��ق وت��واج��ه ديوكوفيتش 
وتشونغ في مباراة واحدة حسمها 

الالعب الصربي لصاحله.
وفي منافسات السيدات تبددت 
آم����ال ال��ن��ج��م��ة ال��روس��ي��ة م��اري��ا 
ش��اراب��وف��ا ف��ي ح��ص��د ال��ل��ق��ب في 
عودتها لبطولة استراليا املفتوحة 
للتنس يوم السبت عندما خسرت 
في مواجهة بني بطلتني سابقتني 

أم���ام منافستها األمل��ان��ي��ة أجنليك 
كيربر 6-1 و6-3 ف��ي ملبورن 

بارك.
وجاءت مباراة الدور الثالث بني 
الالعبتني وكأنها مباراة نهائية من 
العيار الثقيل ابتسمت النتيجة في 
نهايتها لالعبة األملانية التي جاء 

أداؤها على قدر املناسبة.
وبهذا تصبح كيربر الالعبة الوحيدة 
املستمرة في البطولة التي سبق لها 

التتويج في البطوالت الكبرى.
وع��ادت شارابوفا إل��ى ملبورن 
بارك للمرة األولى منذ سقوطها في 
اختبار منشطات في البطولة في 
2016 وه��و ما تسبب في إيقافها 
15 شهرا وقدمت أداء كبيرا في أول 

جولتني من البطولة.
وأن��ه��ت كيربر ع��ام 2016 في 
ص���دارة التصنيف ال��دول��ي لكنها 
تراجعت في العام املاضي. وسريعا 
حسمت كيربر املجموعة األولى قبل 
أن تستبسل شارابوفا بطلة 2008 
قليال ثم تعود الالعبة األملانية بطلة 
نسخة 2016 للسيطرة وحتسم 
النتيجة النهائية وتضمن الظهور 

في الدور الرابع )دور 16(. 

في بطولة أستراليا املفتوحة للتنس
ديوكوفيتش إلى ثمن النهائي.. وكيربر تسحق 

16 شارابوفا وتصعد لدور الــ 

إميري ينفي وجود انقسام داخل سان جيرمان

ديوكوفيتش يصافح اجلماهير

رفض اإلفراج عن رئيس 
برشلونة السابق ساندرو

رفضت احملكمة الوطنية اإلسبانية اجلمعة، 
اإلف���راج عن رئيس ن��ادي برشلونة السابق 
ساندرو روسيل، على اعتبار أن الكفالة التي 
عرضها ب�400 ألف يورو ال تقلل من االحتمال 

»املرتفع للغاية« لهروبه خارج البالد.
وقالت احملكمة إن املتهم »يحرك نفوذه لكي 
يستطيع احلصول على مالذ منيع يحول دون 

ترحيله مجددا لبالده«.
واتخذت دائ��رة اجلنايات باحملكمة القرار 
بناء على اتصال هاتفي بني روسيل ورئيس 
االحتاد البرازيلي السابق لكرة القدم، ريكاردو 
تيكسييرا في أبريل )نيسان( 2017 يتحدثان 
فيه عن الدول األكثر أمنا مثل تايالند، لتفادي 

إجراءات القضاء اإلسباني.
وأك���د ال��ق��رار على ض���رورة اإلب��ق��اء على 
روس��ي��ل محبوسا: »ألن��ه ليس هناك إج��راء 
بديل، ميكن أن يقلل من خطورة هرب شخص 
لديه هذه اإلمكانيات لالتصال باخلارج« وإلى 
دول لم توقع على معاهدة ترحيل املطلوبني 

مع إسبانيا.
وح����ذرت ال��ن��ي��اب��ة م��ن أن روس��ي��ل لديه 
»حسابات مالية في دول مختلفة« وبالتالي 
ال ميكن أن متنع الكفالة من هروب »من لديه 

مال وفير«.
ويجري التحقيق مع رئيس نادي برشلونة 
السابق ف��ي ج��رائ��م غسيل أم���وال واالنتماء 
ملنظمة إج��رام��ي��ة وحت��دي��دا حلصوله على 
6.5 ماليني ي��ورو من بيع احلقوق املرئية 
واملسموعة ملباريات املنتخب البرازيلي لكرة 

القدم باالشتراك مع تيكسييرا.

استبعد امل��دي��ر ال��ف��ن��ي ل��ب��اري��س س���ان جيرمان 
الفرنسي، اإلسباني أون��اي إمي��ري، اجلمعة، وجود 
انقسام داخل الفريق نتيجة للتنافس بني البرازيلي 
نيمار واألوروغوياني إدينسون كافاني، مؤكدا أن 

مجموعة العبيه »قوية ومتحدة«.
واعترف املدير الفني في مؤمتر صحافي، أنه نتيجة 
للحجم اجلديد ال��ذي اكتسبه النادي فإن »أي شيء 

يحدث يكتسب بعدا أكبر من حجمه احلقيقي«.
وأك���د إمي���ري أن جن��وم فريقه يعملون »لوضع 

موهبتهم الفردية في خدمة املنتج اجلماعي«.
وجتنب املدرب التحدث بخصوص ما حدث األربعاء 
امل��اض��ي، حينما ل��م يسمح نيمار لكافاني بتسديد 
ركلة ج��زاء كانت لتجعل من األوروغوياني الهداف 

التاريخي للنادي الفرنسي.

وأش��ار إميري إلى أنه يجهل إذا كان نيمار يعرف 
أن كافاني بهذا الهدف سيتخطى السويدي زالت��ان 
إبراهيموفيتش، مشيرا إل��ى أن احمل��اض��رات الفنية 
تشتمل فقط على اإلحصائيات اجلماعية، دون التطرق 

لتلك الفردية.
وقلل املدرب أيضا من حجم الشائعات التي تتحدث 
عن احتمال رحيل كافاني عن الفريق، بعدما حتدثت 

تقارير عن انتقاله ليوفنتوس اإليطالي.
وأضاف املدير الفني: »تطور كثيرا في باريس وأراه 
سعيدا.. هو هنا منذ سنوات سعيدة، وإذا كان العام 

املاضي قد جدد تعاقده، فهذا ألنه في حالة جيدة هنا«.
ورفض إميري الكشف عن هوية الالعب الذي حدده 
بصورة مسبقة لتسديد ركالت اجلزاء في تلك املباراة، 

وإن كان قد أملح إلى كونه نيمار.
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مصافحة نيمار وكافاني


