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{ مـدريد - وكـاالت:  سـاهم ليـونيل مـيـسي قائـد برشـلـونة في إنـقاذ فـريقـه من فخ فيـاريال بـالتـعـادل بنـتيـجة 4-4
ضمن مـنافسات اجلولة الـ 30من الليجا. وسـجل البرغوث الذي شارك بديال الهدف الثـالث للبلوجرانا من ركلة حرة
مـباشـرة من على حـدود منطـقة اجلـزاء في الدقـيقة  .90وبـحسب شـبكة "أوبـتا" لإلحـصائيـات فإن مـيسي أصبح أول
العب في الدوريـات اخلمس الـكبـرى يسجل  6أهداف أو أكثـر من ركالت حرة في مـواسم متتـالية مـنذ موسم -2006
نـقطة في 30في صدارة الـترتيب وزاد فيـاريال رصيده إلى  70 وبهذا الـتعادل رفع برشـلونة رصـيده للـنقطة  .2007
ركـز السـادس عشـر. من جـانب اخر أكـد سـيرجي روبـيرتـو العب بـرشلـونة أن فـريـقه لن يتـنازل عن الـفـوز بجـميع ا
ثيـر أمام فـياريال بـنتـيجة  4-4عـلى ملـعب "ال سيـراميكـا" في إطار الـليـجا. وقال ـوسم بعد الـتعـادل ا األلقـاب هذا ا
روبيـرتو في تصريحات نـقلتها صـحيفة موندو ديـبورتيفو "نعم كـانت مباراة مجنـونة نحن نريد الفـوز بجميع األلقاب
ثابـة نهائي إذا جنحنا في ـلك ولقب دوري أبطال أوروبا".وأضـاف "مواجهة أتلتـيكو مدريد سـتكون  الـليجا وكأس ا
هم عدم اخلسارة السبت همة أسهل وسنقترب أكـثر من حسم لقب الليجا". وتابـع روبيرتو "من ا الفوز بها ستـكون ا
ـقبل لـكن الـفوز فـيهـا لن يحـسم لقب الـليـجا ألن الـبطـولـة لم تنـته بعـد يجب عـليـنا تـذكر مـا حدث مـنذ  3مواسم". ا
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{ مــدن - وكـاالت:  خــسـر مــانـشــسـتـر
يـونايتد مباراته أمام ولفرهامبتون في
اجلـــــولــــة  32مـن بــــطـــــولـــــة الــــدوري
ـمتـاز بنـتيـجة  1-2لـيـتأزم اإلنـكلـيزي ا
مــوقـفه في سـلم الـتـرتــيب. مـانـشـسـتـر
ـبادرة في يـونـايتـد كان صـاحب زمام ا
مــبــاراة الــيــوم ولــكن أصــحـاب األرض
قـلـبوا الـطـاولة وحـقـقوا الـفـوز ليـنـهوا
بـهـذا الـفـوز رقـمـاً قـيـاسـيـاً لـلـشـيـاطـ
احلـمر. وكان مـانشستـر يونايـتد قد مر
عــلـيـهم  78مــبـاراة سـجـلــوا فـيـهـا أوالً
دون أن يـهزمـوا في الدوري اإلجنـليزي
ــمـتــاز ولـكن الــيـوم ولـفــرهـامــبـتـون ا
كـسـروا هـذه القـاعـدة. آخر مـبـاراة كان
قــد سـجل فــيـهـا مــانـشـســتـر يـونــايـتـد
ـطاف تعود إلى عام وخـسر في نهاية ا
وكـــانت أمــام ســوانـــزي ســيــتي 2015
الــذي يـلـعب حــالـيـاً فـي الـتـشــامـبـيـون
تـشيب. يرى سولشـاير أن فريقه قدم ما
يـكفي للفـوز باللقاء قـائالً: لقد كان أحد
تـلـك األيـام الـتي قـدمـنـا فـيـهـا كل شيء
لـلـتسـجـيل في ثالث مـناسـبـات ولكـنـنا
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حـقق نادي ميالن نتيجـة مخيبة لآلمال
بـالتعـادل مع ضيفه أوديـنيزي إيـجابياً
ـبـاراة الـتي ـثـله في ا بـنــتـيـجـة هـدف 

جـمعتهما على ملعب سان سيرو ضمن
مــنـافــسـات اجلــولـة الــثالثـ مـن عـمـر
الـدوري اإليطالي. وتـعثر مـيالن مجدداً
بــعـد أيـام قـلـيـلـة مـن خـسـارته عـلى يـد
ـاضي األمر سـامـبدوريـا يوم الـسبت ا
الـذي يــأزم مـوقـفه كـثـيـراً بـالـتـأهل إلى
ــوسم بــطــولــة دوري أبــطــال اوروبــا ا
باراة الـقادم. وشهد الـشوط األول من ا
الً ولـكـنه شـهد تـسـجيل أداءً سـلـبـياً 
مـيـالن لـهـدف بـوقت مـتـأخـر عن طـريق
ـتـألق كريـسـتـفور ـهـاجم الـبـولنـدي ا ا
بــيــونـتـك. وفي الــشـوط الــثــاني حـاول
مـيـالن تـعـزيـز تـقـدمه والـسـيـطـرة عـلى
ـــــبــــاراة مـن أجل مـــــنع مـــــجــــريـــــات ا
أوديــنـيـزي من احــداث أى مـفـاجـأة في
الـفتـرة الثانـية. ولكن حـدث عكس الذي
قــاتـل مــيالن من أجــله وجنح الــضــيف
أوديـنـيـزي من تـسـجـيـل هـدف الـتـعادل
عن طـريق كـيفـ الزانا في الـدقيـقة 65
ـبـاراة. مـيـالن بـعـدهـا حاول من عـمـر ا
كـثــيـراً لـلـعـودة من خـطف نـقـاط الـفـوز
ـهـمة ولـكن مـحـاوالته فشـلت وانـتهى ا
ـثله. الـلـقاء بـالـتعـادل اإليـجابي هـدف 
وبـهذه الـنتـيجـة رفع ميالن رصـيده من
ـركز الـنـقـاط إلى الـنـقـطـة رقم  52فـي ا
الــرابع بــعــد مـرور  30جــولــة من عــمـر

الدوري اإليطالي.
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تـأهل هامبورج إلى نـصف نهائي كأس
انيا بعدما تمكن من الفوز اول امس أ
الـثالثاء على بـادربورن في ربع نهائي
الـبـطـولـة بـهـدفـ دون رد. وجـاء هـدفا
هـامبـورج في الشوط الـثاني عـبر نفس
الالعـب وهو بييـر ميشـيل السوجا في
الـدقـيـقـتـ  54و  .68وتــأهل اليـبـزيج
ـانـيا بـعـدما إلى نـصف نـهـائي كأس أ
تــمــكن من إقــصــاء أوجـســبــورج بــعـد
الـفـوز عـلـيه بـنـتـيـجة   1-2 فـي مـباراة
. افــتــتح امــتــدت لــشــوطــ إضــافــيــ
اليــبـزيج الــتـسـجــيل في الـدقــيـقـة ?74
بـهـدف حمل تـوقيع تـيمـو فيـرنر إال أن
أوجــســبــورج تــعــادل بـهــدف قــاتل في
الـــــدقــــيـــــقــــة   90ســـــجــــله ألـــــفــــريــــد
ـــبــاراة فـــيــنـــبــوجـــاســون. وامـــتــدت ا
لــشــوطــ إضــافــيــ بـعــد ذلك حلــسم
ـتأهل وحيـنمـا ظن اجلميع أن هـوية ا
الـفريق سـيحتكمـان لركالت الترجيح
احـتـسبـت ركلـة جـزاء لصـالح اليـبزيج.
وتـكفل الـالعب مارسـيل هالـستـينـبيرج
بـتـسـجيـلـهـا في الدقـيـقة  ?120لـيـمنح
فـــريـــقه بــطـــاقـــة الـــتــأهل. وســـتـــحــدد
مـواجـهـات نـصف الـنـهـائي بـنـاء عـلى
الــقــرعـة الــتي ســتـقــام في الــسـابع من

الشهر اجلاري.
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وتـضم  24مــنـتـخــبًـا ألول مـرة في
تـاريخ الـبــطـولـة الـقــاريـة. وعـقـدت
ـنـظـمـة اجـتـمـاعًـا مـساء الـلـجنـة ا
اول امـس الــثالثــاء مـع مــســؤولي
االحتـــاد األفــــريـــقي حــــيث قـــدمت
ـنـظمـة تـصـورًا لـبـرنامج اللـجـنـة ا
القرعة كاملًا والتي سيتم إجراءها
ـنـطــقـة األهـرامـات وســيـتـضـمن
احلــفـل فــقــرات غــنــائــيــة بــجــانب
اسـتـقـبـال حـافل لـلـوفـود وضـيـوف
احلـفل. وقـام كاف بـتـسلـيم الـلجـنة
ـــنــــظـــمــــة قـــوائم بــــالـــضــــيـــوف ا
ومــــســــؤولـي االحتـــاد األفــــريــــقي
لــتــرتـيب اســتــقـبــالـهـم وإقـامــتـهم.
ـنـتـخـبات الـ24 جـديـر بـالـذكـر أن ا
ســـيـــتـم تـــقـــســــيـــمـــهــــمـــا عـــلى 6
مـجــمـوعــات ويـتــأهل مـنــهـا األول
والثاني بجانب أفضل  4منتخبات
ركز الـثالث للدور الـ 16في حتتل ا

البطولة.

الـذي سـيـقـام  12نـيـسـان اجلـاري.
وتـنـظم مــصـر نـهــائـيـات كـأس أ

أفــريـــقـــيـــا خالل الـــفـــتـــرة من 22
ـــقـــبل حـــزيـــران إلى  20تـــمــوز ا

{ الـــــقــــــاهـــــرة - وكــــــاالت:  وافق
االحتـاد األفـريقـي لكـرة الـقـدم على
نظمة ـقدم من اللجنـة ا البرنامج ا
أل أفـريــقـيـا  2019حلـفـل الـقـرعـة
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{ مـــدن - وكــاالت: يــخـــطط الــنــجم
الــبـرتـغـالـي كـريـسـتــيـانـو رونـالـدو
هداف يـوفنـتوس اإليـطالي الفـتتاح
مـشــروع جتـاري في تـوريــنـو مـعـقل
فـــريــقـه احلـــالي عـــلى أن يـــجــعـــله
ثابة هدية إلى خطـيبته جورجينا
رودريـجـيـز الـتي سـتـكـون صـاحـبـة
اإلدارة وجــمـــيع األوراق مـــســجـــلــة
بـاســمــهــا. اخـتــار رونــالـدو بــرفــقـة
جورجـينـا فكـرة افتـتاح مـتجـر كبـير
متـخـصص في اخملبـوزات وصنـاعة
احللـوى على أن يـقدم بـشكل خاص
احلـلويـات واألطـباق الـبـرتغـالـية. ال
يـعـتــبـر رونــالـدو غــريـبـاً عــلى عـالم
االســتـثـمـار الــبـعـيــد عن مـجـال كـرة
الـقـدم تـمامـاً ألن الـنـجم الـبـرتـغالي
لك سلـسلة فـنادق موجـودة حالياً

أخبار النجوم
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{ مدن - وكـاالت:  فجـرت العبـة التـنس األوكرانـيـة كارتـرينـا كوجـلوفـا مفـاجأة
مبكـرة في بطولة تشارلستون للتنس وأطاحت بالتشيكية كريستينا بليسكوفا من
ـانـيـة أنـدريـا بـيـتكـوفـيـتش واألمـريـكـيـة لـورين ديـفـيز الـدور األول فـيمـا شـقت األ
تأهلة مـن األدوار التمهيدية طريقـهما بنجاح إلى الـدور الثاني. وفازت كوجلـوفا ا
لـلـبـطـولـة عـلى بـلـيـسـكـوفـا بـنـتـيـجـة  5-7و 4-6اول امس الـثالثـاء فـي الدور األول
لـلبـطـولـة لـتلـتـقي في الـدور الـثـاني مع الـبيـالروسيـة أريـنـا سـابالـيـنـكـا. ولم جتد
بيتـكوفيـتش صعوبـة كبيـرة في التأهل لـلدور الثـاني حيث استـهلت مسـيرتها في
قابل البـطولة بفوز كبير بنتيجة  0-6و 4-6على األمـريكية فارفارا ليبتشنكو. في ا
أفلتت األمـريكية لورين ديـفيز من كم البـلجيكيـة يسال بونـفنير وتغـلبت عليها
كــمـا فـازت الــكـرواتـيــة بـيـتــرا مـارتـيــتش عـلى األمــريـكـيــة أمـانـدا .2-6و 6-0و 6-4
أنــيـسـيـمـوفــا بـنـتـيـجـة  4-6و 6-2و ?1-6وكـايــا كـانـيـبي عــلى الـروسـيـة فــيـرونـيـكـا

كودميرتوفا بواقع  (4-7) 6-7و.6-3
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الــتـعــادل في الـدقــيـقـة  38بــعـدمــا مـر
نـيـكــولـو بـاريال من الـنـاحـيـة الـيـمـنى
ومــرر كـرة عــرضـيــة أرضـيــة سـددهـا
ـسة واحدة مـباشرة جـواو بيدرو من 
بـقدمـه اليـسرى فـوق العـارضة. بـداية
الــشــوط الــثــاني كــانت ضــعــيــفــة من
ــــري كـــان الــــفــــريـــقــــ وحــــاول إ
نـطقـة اجلزاء بـالـدقيـقة  57الـتـوغل 
ـجــهـود فـردي وسـدد كـرة ضـعـيـفـة
ـرمى ارتـطــمت بـالـشـبــاك اخلـارجـيـة 
كـالــيـاري. وكـاد كـ أن يـضـيف ثـاني
أهـداف السـيدة الـعجـوز بالـدقيـقة 59
ـلعب بـعـد كـرة طـوليـة من مـنـتـصف ا
وصـلته وسط  2مـن مدافعي كـالياري

وســددهـا ضـعـيـفــة. وفي الـدقـيـقـة 61
خــــرج مــــارتن كــــاســــيــــريس مــــدافع
يـوفنتوس من اللـقاء بسبب اإلصابة
فـيـما حل مـكـانه رودريجـو بـنتـانـكور
نطقة اخللفية ري كان إلى ا ليعود إ
والـلعب كمـدافع ثالث بجـوار كيلـليني
وبــــونــــوتــــشـي. ووقف مــــويس كــــ
بــجـانب مـدافــعي كـالــيـاري وتـصـدى
لـفـرصـة هـدف مـحـقق لـفـريـقه بـعـدما
اسـتـقــبل بـيـرنـارديـسـكي عـرضـيـة من
سـانــدرو سـددهـا بـطـريـقـة رائـعـة في
ـرمى لـتـصـطدم بـرأس كـ وتـخرج ا
لــركــلــة مـرمـى بـالــدقــيــقـة  .70وأهــدر
بـافوليتي فرصة ثمينة إلدراك التعادل
لـكــالـيـاري بـعـدمــا سـنـحت له فـرصـة
بــالــدقــيــقـة  76وبــالــدقــيــقـة  80تــألق
احلـــارس كــراجـــنــو أمـــام كــ الــذي

ست الدقيقة  67حيث سدد كرة قوية 
أطـــراف تـــيـــر شـــتـــيـــجن وارتـــطـــمت
بـــالـــعـــارضـــة. وأشـــرك فـــالـــفـــيــردي
راكـــيــــتـــيـــتش وألــــيـــنـــيــــا بـــدلًـــا من
بــوســـكــيــتس وآرثــر لـــتــنــشــيط خط
ــــســــاحــــات أمــــام الــــوسـط وغــــلق ا
الـهـجمـات العـكـسيـة لـفيـاريال. وجنح
الــبــديل كــارلــوس بــاكــا في تــسـجــيل
الـهدف الرابع لفياريال في الدقيقة 80
حــيث اســتــقــبل تــمــريـرة مـن كـازورال
لـينفرد بـتير شتـيجن ويراوغه قبل أن
يُــســكن الــكــرة في الــشــبــاك. وحــصل
بـرشـلـونـة على ركـلـة حـرة عـلى حدود
مـنــطـقـة اجلـزاء نـفـذهــا األرجـنـتـيـني
لـيونيل ميسي بـنجاح وسجل الهدف
الــثــالث لــلــبــارســا فـي الــدقــيــقـة .90
واقـــتــنص ســـواريــز هــدف الـــتــعــادل
الــقـاتل لـبـرشــلـونـة في الــدقـيـقـة ?93
حـيث استـغل ارتـداد الكـرة وسدد كرة
ــــ احلــــارس صــــاروخــــيــــة عــــلى 
ة. أسينخيو لينقذ البارسا من الهز
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حـقق يـوفنـتوس فـوزًا ثمـينـا بهـدف
نـظيف على نظيره كالياري في إطار
مـــنــافــســـات اجلــولــة  30مـن الــدوري
اإليـطالي. وأحرز ليوناردو بونوتشي
مــــدافع الــــيــــوفي الــــهــــدف األول في
الــــدقـــيـــقـــة  22وأضـــاف مــويس كــ
الــهـدف الــثــاني بـالــدقـيــقـة  .85ورفع
يــوفــنــتــوس رصـيــده إلى  81نــقــطـة
ووسع الــفـارق مع الــوصـيف نــابـولي

تـوقــيع كـوتـيــنـيـو ومـالــكـوم ومـيـسي
وســواريــز في الــدقــائق  12و 16و90
و( .(3+90وبـــهــــذا الـــتـــعـــادل يـــرفع
بــرشـلـونـة رصـيـده إلى  70نــقـطـة في
صـدارة الـترتـيب مـقابل  30لـفـيـاريال
ــــبــــاراة ــــركـــز الـ  ..16بــــدأت ا فـي ا
بــــــــضـــــــغـط مـن أصــــــــحـــــــاب األرض
واجلــمـهـور وتـألق تـيــر شـتـيـجن في
الـتصـدي لـتسـديدة رأسـية من إيـبورا
مـهـاجم فيـاريال في الـدقيـقة  ?7وبـعد
دقـيـقة واحـدة تـصدى لـتـسديـدة قـوية
من شــوكـويـزي. وبــعـد تـراجع واضح
لــبــرشـلــونــة في أول ربع ســاعــة بـدأ
الــفـــريق الــكـــتــالــوني فـي اســتــغالل
ــسـاحــات عـلى األطــراف لـفــيـاريـال ا
واسـتـغل الـبـرازيـلي مـالـكـوم سـرعـته
في االنـطـالق لتـهـديـد اخلـصم. وجنح
فـيـلـيب كوتـيـنـيـو في تسـجـيل الـهدف
األول لــبــرشــلـونــة في الــدقــيــقـة ?12
حــيث انــطـلق مــالـكــوم عــلى اجلـبــهـة
ـــيـــزة الـــيـــمـــنى ومـــرر عـــرضـــيـــة 
لـكوتـينـيو الذي أسـكنـها في الـشباك.
وضـاعف مالكوم النتيـجة لبرشلونة
بــالـهـدف الـثـانـي في الـدقـيـقـة ?16
حـــــيـث أرسـل أرتـــــورو فـــــيـــــدال
عــرضــيــة مـن اجلــبــهــة الــيــمــنى
سـددهـا مالـكوم بـرأسه في أقصى
يـسـار حـارس فيـاريـال أسـينـخـيو.
ن بــرشـلـونـة من وحــرم الـقـائم األ
تــسـجــيل الـهــدف الـثـالـث حـيث مـرر
لــويس سـواريــز تـمــريـرة في الــعـمق
لـكــوتـيـنـيـو الــذي سـدد في الـقـائم في
الـدقيقة  .18ومن هـجمة مُـنظمة جنح
هاجم شوكويزي في تسجيل الهدف ا
األول لـفيـاريال في الدقـيقة  ?23حيث
ســدد كــرة قــويـة اصــطــدمت بــالــقـائم
ن لـتـرتد له مـرة أخرى لـيُسـددها األ
عـلى  احلارس تير شتيجن. وكاد
فــيـاريــال أن يـخـرج مـن الـشـوط األول
مـتـعـادلًـا حيث بـدأ في الـضـغط بـقوة
عـلى الـبـارسـا بـعـد تـقـلـيـص الـفارق
لــكن دون أي إيــجـابــيـة عــلى مـرمى
تــيـر شـتـيـجـن. ومع بـدايـة الـشـوط
الـــثــاني انـــطــلق إيـــكــامـــبي عــلى
اجلــبـهــة الــيـمــنى واســتـغل تــقـدم
احلــارس تــيـــر شــتــيــجن لــيُــســدد
ويُـسجل هدف الـتعادل لـفياريال في
الـدقـيـقـة  .50وقـرر فـالـفـيـردي الـدفع
ـيـسي بـدلًـا من كـوتـيـنـيـو من أجل
إنــقــاذ الــفـريق الــكــتــالــوني وحتـول
ن إلى األيسر. مالكوم من اجلناح األ
وجنح إيـــبــورا في تــســجــيل الــهــدف
الثالث لفياريال في الدقيقة  ?62حيث
يـزة في عمق دفاع اسـتقـبل تمريـرة 
بـرشلونة من مورنالـيس سجلها على
يـســار تـيـر شـتـيـجن لــيـمـنح الـتـقـدم
لـلـغواصـات الـصفـراء. وحرمت
الـــعـــارضــة شـــوكـــويــزي من
تــســجــيل الــهــدف الــرابع في

غـرب - وكاالت:  تسـبب حادث طريف في حـرمان نادي يـوسفيـة برشيد من { ا
ـتصـدر. وانشـغل العبو غـربي خلف الوداد ا ركـز الثـاني بالـدوري ا االنفـراد با
فـريق بـرشيـد بـالـتقـاط صـورة علـى طريـقـة "سيـلـفي" رفـقة رئـيس الـنـادي والعبي
االحتيـاط فور تسـجيلهم الـهدف األول بواسطـة الالعب محمـد الفقيه في الـدقيقة
( .(30ورد العـبـو مـولوديـة وجـدة عـلى هذا الـهـدف بـهجـمـة سـريعـة حتـصـلوا من
ناطقهم ومنها خاللها عـلى ركلة جزاء مستغل ارتباك العبي بـرشيد في العودة 
سجـلوا هدف الـتعـادل بواسـطة نـبيل الوجلي. وأهـدر برشـيد الـذي يلـعب موسمه
ـفرده بعد هذا ـركز الثاني  غـربي فرصة احتالل ا األول بالـدوري االحترافي ا
التـعادل لـيـظل رابعًـا رفقـة وجدة بـنـفس رصيـد النـقاط  32نـقطـة. وكـان النـاديان
ـوسم احلـالي قـد حقـقـا الـصـعود سـويًـا من دوري الـدرجة وهـمـا من مـفاجـآت ا

يز ب الكبار. الثانية ويؤديان بشكل 

ــرمى. وســجل كــ أخــيـرًا انــفــرد بــا
الـهـدف الـثاني لـيـوفـنتـوس بـعـد عدة
مـحاوالت ومرت بـعد ذلك الدقائق بال
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سـجل رامي بن سـبعـيني العب اسـتاد
رين هـدفـا قـاتال لـيبـلغ فـريـقه نـهائي
كـأس فـرنسـا بعـد فـوزه بنـتيـجة 3-2
بـيك لـيـون. تـقدم رين عـلى نـظـيـره أو
مــرتـ عـبـر مــبـاي نـيـاجن وبــنـيـامـ
ناسبـت كافح ليون أنـدري لكن في ا
لـيـدرك الـتـعـادل عـبـر بـرتـران تـراوري
ــــبـــلي قـــبل أن يـــحـــسم ومـــوسى د
ـدافـع بن سـبـعـيـني األمـور لـلـفـريق ا
الـزائر. وسيلتقي رين مع باريس سان
جــيــرمـــان أو نــانت في نــهــائي كــأس
فـرنسـا يوم  27نـيسـان اجلاري. تـقدم
رين عـندمـا استـفاد نـياجن من تـمريرة
عــرضــيــة من إســمــاعــيل ســار قــبل 5
دقـائق من االسـتراحـة. وعادل تراوري
الــنــتــيــجـة بــعــد مــرور دقــيــقـتــ من
الــشــوط الــثــاني بــعــد عــمل رائع من
تــاجني نـدومـبــلي لـكن ريـن اسـتـعـاد
األفـضـلـيـة بـعد  8دقـائق عـنـدمـا سدد
أنـدري رأسـيـة من ركـلـة ركـنـيـة حلـا
س الــكـرة في بن عــرفــة. لـكن أنــدري 
ـنطقة في الـدقيقة  ?75لـيمنح ليون ا
ــبـلي بــهـدوء. ركــلـة جــزاء نــفـذهــا د
وواصل ريـن الـــضــغـط لـــيــتـــفـــوق بن
سـبعيني على احلارس أنطوني لوبيز

في الدقيقة  81ويسجل هدف الفوز.

دير الفني لبرشلونة أن { مدريـد - وكاالت:  يرى إرنستو فالفيردي ا
الـتعادل بـنتـيجة  4-4ضـد فياريـال اول امس الثالثـاء في إطار الدوري
ــنـافـســة في الـلـيــجـا. وقـال فــالـفـيـردي في اإلســبـاني يـؤكــد صـعـوبـة ا
تصريـحات نـشرتـها صـحيفـة ماركـا "خضـنا مبـاراة مجـنونـة وهذا يدل
ـداورة? أعـلم أن االنـتـقـادات تـعـتـمد عـلى قـوة هـذه الـبـطـولـة". وأضاف "ا
على الـنتـائج لـكن ح تـقـوم بتـغيـيـر فإنك تـعتـقـد أنه األفضل كل شيء
كان مـثـالـيًـا في أول ربـع ساعـة لـكن الـعـكس حـدث فـي آخر  15دقـيـقـة".
لك  4بـطاقات صفراء ولدينا ونوه "تـركت بيكيه على مـقاعد البدالء ألنه 
قـبل أمام أتلـتيكـو مدريد". وتـابع "لويس سواريز? مبـاراة مهمة الـسبت ا
ـناسب ومـيـسي تـكيف ـكـان والـوقت ا ال يـتـعـثر أبـدًا ودائـمًـا هو في ا
ـهم أال نخـسر ـباشـرة". وأردف "كان من ا كثـيرًا مـع الكـرات احلرة ا
أردنـا حـصد الـنقـاط الـثالث لكن الـعـودة في النـهـاية تـمنـحـنا شـعورًا
جيـدًا لكن ال نـشعـر بالـرضا". وقـال فالـفيردي "بـعض األمور فـشلت
والـبـعض اآلخـر تـعامـلـنـا مـعه بـشكـل صحـيح في الـبـدايـة هـددناهم
ـبـاراة بـوضــوح وبـدا اخلـصـم مـتـوتــرًا".وأوضح "سـيــطـرنـا عــلى ا
ـبـاراة وفي الـنهـايـة كان وبدأوا في تـهـديدنـا لم نـتـمكـن من قتل ا

علينا أن ننتفض بعد التعثر".
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{ مــــدن - وكـــاالت:  اقـــتــــنص نـــادي
بـرشلـونـة تعـادلًا ثـميـنًـا بنـتيـجة (-4
أمـام مضيـفه فياريـال على ملعب ?(4
"ال سـيرامـيكـا" اول امس الثالثاء في
إطـار اجلـولـة الـ  30من عـمـر الـلـيـجا.
وســــجل لــــفــــيـــاريــــال شــــوكــــويـــزي
وإيـكامبي وإيـبورا وباكـا في الدقائق
62و 50و 23
و 80عـــــــــــلـى
الترتيب أما
ربــــــاعــــــيـــــة
بـــرشــلـــونــة
حــــــــمـــــــــلت

إلى  18نـقـطـة مـؤقـتـا واقـتـرب بـشدة
ـسـابـقة فـيـمـا جتـمد من حـسم لـقب ا
ـركز رصـيد كـاليـاري عند  33نـقطـة با
الـ  .12واضـطر ماسيميليانو أليجري
ــبــاراة مــدرب يــوفــنــتــوس خلــوض ا
بـطـريـقـة " "2-5-3ولــعب كـاسـيـريس
بـــونـــوتـــشي وكـــيـــلـــلـــيـــني في اخلط
اخلــلـفـي بـيــنـمــا لـعـب دي تـشــيـلــيـو
ن وألـيكس سـاندرو في اجلـانب األ
واأليــــســــر بــــجــــانب ثـالثي الــــوسط
بـيانيتش كـان وماتويدي بـينما لعب
بـــيـــرنـــارديـــســـكـي ومـــويس كـــ في
الـهجـوم. وظل اعـتمـاد البـيانـكونـيري
عـلى الكـرات الثـابتـة والعـرضيات عن
طـريق األجنـحة والطـرف حتى جنح
الـفريق في الـتسـجيل من ركـلة ركـنية.
أولى احملـاوالت سنـحت في الدقـيقة 9
لـصـالح يـوفـنـتـوس بـعـد عـرضـية من
الـنـاحــيـة الـيـسـرى عن طـريق ألـيـكس
ـري كـان بـرأسـية سـانـدرو حـولـها إ
فــوق الـعـارضــة. وكـاد كــاسـيـريس أن
يـسجل الهـدف األول لليـوفي بالدقـيقة
بـعدما اسـتقبل عـرضية بـيانيتش 11
وســددهــا لــيـنــجح كــراجــنــو حـارس
كــالــيـاري في إبــعــاد الـكــرة إلى ركــلـة
ركـنـية.  ومن ركـلـة ركنـيـة في الدقـيـقة
تـمكن لـيونـاردو بونـوتشي مدافع 22
الــيــوفـي من تــســجــيل الــهــدف األول
ـيـز أعـلى من بــعـدمـا ارتـقى بـشــكل 
اجلـميع وسدد رأسية متقنة في شباك
كـالياري. واقترب كالياري من تسجيل
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مـقرهـا العـاصمـة اإلسـبانـية مـدريد.
وقد منح رونالدو إدارة هذه العيادة
سـؤولة عن إلى جـورجيـنـا لتـكـون ا
كل الــــقــــرارات اخلـــاصــــة وأيــــضـــا
لك رونالدو خط الية.  صاريف ا ا
انـــتـــاج لـــلـــمالبس بـــكـل أنـــواعـــهــا
البس الـريـاضيـة والـكالسـيـكـية وا
الـــداخــــلـــيـــة لـــلــــرجـــال وهـــو دائم
نـتجـات التي حتمل التـرويج لتـلك ا
CR7. عالمـتـه الـتـجـاريـة الـشـهـيـرة
يـغـيب رونـالدو حـالـيـاً عن مـبـاريات
يوفنـتوس منـذ أن أصيب في مباراة
الـبرتـغـال األخيـرة أمام صـربـيا في
ـؤهـلـة لـبـطـولة الـتـصـفـيـات ا

أ أوروبا .2020

اإلحتاد األفريقي يعتمد قرعة األ
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مانشستر يونايتد يتعرض للخسارة

œUFð‰∫ جنح برشلونة في حتقيق التعادل أمام فياريال في مباراة مجنونة

أكـبـر فــرصـة لالسـتـعــداد إلى بـطـولـة
كـأس األ األوروبــيــة "يـورو "2020
سـابقة. في حالة تـأهل اآلزوري إلى ا
وسـيــكـون هــنـاك  3تـوقــفـات من أجل
ـبـاريــات الـدولـيـة هي  8أيـلـول 13 ا
تــــشــــرين األول و 17تــــشـــــرين ثــــان
باإلضـافة إلى  29آذار من عام .2020
بيـنـما سـتـقام  3جوالت في مـنـتصف
األسبـوع أيام  25أيلول و 30تشرين
األول بــاإلضـافــة إلى  22نــيـســان من
عام  .2020ويعتبر الـدوري اإلنكليزي
ـــســابــقـــة الــوحـــيــدة بــ ــمـــتــاز ا ا
الدوريات األوروبية الكبرى التي تقام
مــــبــــاريـــاتــــهــــا في عــــطـــلــــة أعــــيـــاد

الكريسماس.

{ رومـا - وكــاالت:  اسـتـقــرت رابـطـة
أنـديـة الــدوري اإليـطـالي عــلى إلـغـاء
يالد إقامـة مبـاريات في فـترة أعيـاد ا
. دة موسم بعدما استمر هذا األمر 
وذكــر مــوقع "كــالــتــشــيــو مــيــركــاتـو"
اإليطـالي أن رابـطة أنـديـة الكـالـتشـيو
ـيالد قـررت إلـغــاء مـبـاريـات أعــيـاد ا
والعودة إلى طبيعتها باحلصول على
إجـــازة في هـــذه الـــفـــتـــرة. ووضـــعت
ـبـاريات ـقـترحـة  ـواعيـد ا الرابـطـة ا
قبل حيث ـوسم ا الدوري اإليطالي ا
ســيــنــطــلق أحــد يــومي  ?24و 25آب
قبل. وتـنتـهي مباريـات البـطولة في ا
من أجل 2020آيـــــار من الـــــعــــام  24
ـنــتـخب ـدرب ا إعـطــاء أكـبــر فـرصــة 

في الـبـرتـغـال وإسـبـانـيـا والـواليات
غـرب كما أنه تحـدة األمريكـية وا ا

افـــــتــــتـح قــــبل
أيــام عــيـادة
متخصص
ة فـــــــــــــــي
زراعـــــــــــــة
الــــشـــعـــر

النجم البرتغالي
كريستيانو رونالدو

دير الفني ا
لبرشلونة إرنستو
فالفيردي 


