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قال االحتاد األوروبي لكـرة القدم (اليويفا) اول امـس الثالثاء إنه سيطلب من الـدول واألندية األعضاء عدم خوض
العب. ووافـقت الـلجـنة الـتـنفـيذيـة في الـيويـفـا اول امس الثالثـاء على مبـاريات في دول تـمـنع النـسـاء من دخول ا
تـوجـيه "توصـية لـلدول األعـضاء وعـددها 55 دولـة وجمـيع األنديـة األوروبيـة بعـدم خوض مـباريات فـي الدول التي
تمنع النسـاء من دخول مالعب كرة القدم". ولم يذكر الـيويفا أسماء هذه الـدول حتديدا. لكن األضواء تركزت على
إيران عـقب وفاة مـشجـعة في وقت سـابق هذا الـشهـر بعـد أن أشـعلت الـنار في نـفسـها احـتجـاجا عـلى اعتـقالـها
بـسـبب حـضـور مبـاراة كـرة قـدم. ويـقـول االحتـاد الـدولي لـكـرة الـقدم (الـفـيـفـا) إنه تـلـقى تـأكـيـدات من الـسـلـطات
ؤهلة لكأس العالم 2022 باراة التي ستقام في  10 تشرين األول أمام كـمبوديا ضمن التصفيات ا اإليرانـية أن ا
لك في طهران ستكون مـفتوحة حلضور النساء. وأوضح ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا أن االحتاد القاري ال 
العب لكـنه شدد على وجود صالحـية معاقـبة األندية األوروبـية التي قد تـلعب في دول ال تسـمح للنسـاء بدخول ا

دعم واسع في اليويفا لهذا النهج.
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لم يـجد مـانـشسـتر سـيـتي صعـوبة
في التـأهل إلى الدور ثـمن النـهائي
من مـســابـقـة كــأس رابـطــة األنـديـة
اإلجنـليـزية احملـترفـة بفـوزه مساء
اول امس الـثـالثـاء عــلى مــضــيـفه
بـريـسـتـون نـورث إنـد (0-3) ضمن
مــبـــاريــات الــدور الـــثــالث. وأحــرز
أهـداف مــانـشــسـتــر ســيـتي كل من
رحــيم سـتــرلـيــنج بـالــدقـيــقـة (19)
وجـابــريـال جـيـسـوس (35) والعب
بـريسـتون رايـان ليـدسون (بـاخلطأ

في مرمى فريقه 42).
كما حقق آرسنال فوزًا كاسحًا على
نـوتــيـنـجـهــام فـورست بـخــمـاسـيـة
واجـهـة الـتي أقـيمت نـظـيـفة فـي ا
عـــــلى مـــــلـــــعب اإلمـــــارات ضـــــمن
مباريات دور الـ 32من كأس رابطة
. وســـجل خـــمـــاســـيــة احملـــتـــرفـــ
آرسنـال جابـرييل مـارتيـنيلي ((31
وروب هـــــولــــدجن ( (71وجــــوزيف
ويلوك ( (77وريس نـيلـسون ((84
ومارتـينيـلي من جديد ( .(90وودع

ــســابــقــة تــوتـــنــهــام هــوتــســـبــر ا
باخلسـارة من كولشـيستر يـونايتد
بركالت الترجيح بعد انتهاء الوقت
األصــلي بــالــتــعــادل الــســلـبـي بـ
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وأرجع مــاوريــســيــو بـوكــيــتــيــنـو
مدرب تـوتنـهام إقـصاء فـريقه إلى
حــــالــــة االنــــقــــســـام فـي صــــفـــوف
السـبيرز. وقال بـوكيتـينو حـسبما
نقلت صحـيفة "ميرور" الـبريطانية:
ـر بفـتـرة صـعـبـة لـلغـايـة لـكـنـنا "
ســنـــواصل الـــعــمل إليـــجــاد احلل
األمـر يـتـعـلق بــالـتـمـتع بـالـوضـوح
واحلـيـويـة والـهــدوء فـقط نـحـتـاج
إلى الـــوقـت". وأضـــاف: "حتـــدثـــتــا
كثيرًا في الفترة اإلعدادية للموسم
لك خبرة في كرة القدم وكان من
ـشـاعـر ـهم لــلـغـايــة الـنـظـر إلـى ا ا
الـتي شــرحـتـهــا في تـلك الــفـتـرة...
ـــوقف ســـيـــكــون كـــنت أعـــرف أن ا
صعبًـا". وتابع: "عنـدما تمـلك قائمة
غير مسـتقرة من الالعب فـحينها

حتتـاج إلى الوقت ومن ثم حتـتاج
لوقت آخر للتعافي من الوقت الذي
خـــســـرته هـــذا هــو حـــالـــنــا اآلن".
ا نقدم مستوى جيدا وواصل: "ر

لكن نحـتاج إلى التـواصل الذهني
نــحــتــاج إلـى الــطــاقــة كـي نــتــحــد
ــلـك كل العب في جــمـــيــعًـــا وأال 
الـفـريق أجـنـدة مـخـتـلـفـة.. نـحـتاج
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ن للحارس مرت بجوار الـقائم األ
. وتعـرض دانيـلو إلصـابة يورونـ
في الــــدقـــيـــقـــة  19ولم يـــســــتـــطع
ــبــاراة عــلى إثــرهــا اســتــكــمــال ا
ليخرج ويـدخل كوادرادو بدلًا منه.
وفــشل هـيـجـواين فـي الـتـعـامل مع
عرضـية كـوادرادو في الدقـيقة ?25
س الكـرة برأسه وفشل في بعـدما 
تــغــيـيــر مــجـراهــا داخل الــشــبـاك

لتخرج بجوار القائم. 
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وسـدد بالـوتيـلي قـذيفـة من مسـافة
30 مترًا من ركلة حـرة ثابتة تمكن
تــشــيـــزني من إبــعــادهــا بــأطــراف
أصــابـعه إلى ركـلـة ركـنـيـة. وتـمـكن
يوفنـتوس من إدراك هدف الـتعادل
في الـــدقــيـــقــة 40 بــعـــدمـــا ســجل
شانسيلور هدفًا بطريق اخلطأ في
مـرمـاه خالل ركــلـة ركـنـيــة نـفـذهـا
الــيــوفي. وفي الــدقــيــقــة 54 أنــقـذ
يــورونـ مــرمـاه من هــدف مـحـقق
لـلــضـيـوف بـعــدمـا مـر هــيـجـواين
ـــنــــطـــقــــة وســـدد وتـــوغـل داخل ا
نع لـيـتـصدى احلـارس بـبـراعـة و
ـــهــــاجم األرجـــنــــتـــيـــنـي من هـــز ا
الـشـبـاك. وفي لـقـطـة إنـقـاذ رائـعـة
جنح شانـسيلـور الذي سـجل هدفًا
بــاخلـــطــأ في مــرمـــاه من حــرمــان
أدريـــان رابــيـــو من هـــز الــشـــبــاك

ثم دفع بفرينكي دي يوجن بدلًا من
ســيـرجي روبـيـرتـو وأخـيـرًا فـاتي

بدال من سواريز. 
وفــشل أنـطـوان جـريــزمـان مـهـاجم
برشلونة في استغالل عرضية من
بلـي في منطـقة اجلزاء البـديل د
حـيث حاول الـتسـديد عـلى الطـائر

لكنه فشل في الدقيقة 48.
وأهـــدر لــويـس ســواريـــز مـــهــاجم
الـبـارسـا فـرصـة ذهبـيـة لـتـسـجيل
الهـدف الثالث حـيث توغل عـثمان
ــبـلي في مـنــطـقـة اجلـزاء ومـرر د
كرة سـحرية لألوروجـواياني الذي
ســـدد كـــرة ضـــعــيـــفـــة اســـتـــقــرت
بـأحـضــان احلـارس أسـيــنـخـو في

الدقيقة 52. 
وتـألق تـيـر شتـيـجن حـارس مرمى
بــرشــلــونـــة في إنــقــاذ فــريــقه من
انـفــراد صـريح لــشـوكــويـزي العب
فـيـاريـال لـتسـجـيل الـتـعـادل حيث
خــرج من مـنــطـقــة اجلـزاء وشـتت
الــكــرة بــالــرأس في الــدقــيــقـة 65.
وقــرر خـــافــيــيـــر كــايــيـــخــا الــدفع
بــإيـــكـــامــبي وجـــومـــيــز بـــدلًــا من
أونــيـــفـــيــروس ومـــوريـــنـــو عــلى
الــتـــرتــيب فـي مــحـــاولــة لـــزيــادة
الـضغط الـهـجومي عـلى بـرشلـونة
القـــتـــنــــاص الـــتـــعـــادل وأخـــيـــرًا
كــارلـــوس بــاكــا بـــدال من كــازورال.
وكــاد الـبــديل جــومـيــز أن يُــسـجل
هــــدف الـــتــــعـــادل لــــلـــغــــواصـــات
الـصــفـراء في الــدقـيــقـة 69 حـيث
ـنـطـقة سـدد كـرة قـوية من خـارج ا
لكن تير شتيجن تصدى لها. ومنذ
ــــلــــعب وتــــســـبب دخــــوله أرض ا
الــــــشــــــاب أنـــــســــــو فـــــاتـي العب
بـرشـلونـة في حـالـة قلق لـدفـاعات
فـيـاريال وأهـدر فـرصـت من أجل
تـســجـيـل الـهــدف الـثــالث. وطـالب
فــاتي بـاحلـصـول عـلى ركـلـة جـزاء
في الـدقـيـقـة 82 إثـر الـتـحـام دفـاع
فـيـاريــال مـعه بـقــوة وسـقـوطه في
ـباراة مـنـطـقـة اجلـزاء لـكن حـكم ا
أقـر بـعـدم وجـود خطـأ بـعـدمـا جلأ
حلـكم الـفـيـديــو لـيـسـتـمـر الـلـعب.
وحـصل بـرشـلونـة عـلى ركـلـة حرة
مباشرة على حدود منطقة اجلزاء
ــدافع جــيــرارد بــيــكــيه نــفـــذهــا ا
والــــتي تــــصــــدى لــــهــــا احلـــارس

أسينخو ببراعة في الدقيقة 89.
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حـقق يوفـنـتوس فـوزًا صـعبًـا على

ركز الثامن. في ا
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ــبــاراة كــان من أول تــهــديــد في ا
نـــصـــيب أصـــحــاب األرض حـــيث
اســتـــقــبـل لــيـــونـــيل مــيـــسي جنم
بـرشـلــونـة تـمـريــرة في عـمق دفـاع
فـيـاريـال وسـدد كــرة قـويـة لـكـنـهـا
اصـطـدمت بالـشـباك اخلـارجـية في

الدقيقة 2.
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وكشر بـرشلونة عن أنـيابه مجددًا
حــيث افــتــتح الــفــرنــسـي أنــطـوان
جـريزمـان التـسـجيل في الـدقيـقة 6
إذ اسـتقـبل كـرة عـرضيـة من زمـيله
ليـونيل مـيسي من ركـنيـة وقابـلها
بـرأسـيـة قـويـة في شـبـاك فـيـاريال.
ومـن تــســـديــدة صـــاروخــيـــة عــلى
حــــدود مــــنــــطــــقــــة اجلــــزاء جنح
الــبــرازيـلـي آرثــر مـيــلــو العب خط
وسـط بــرشــلـــونــة في مُـــضــاعــفــة
الـنـتـيـجـة لـلـفـريق الـكـتـالـوني في
الدقـيـقة 15 حـيث اكتـفى أسـينـخو
ـشــاهـدة فـقط. حـارس فـيــاريـال بـا
وسـيـطـر بـرشلـونـة عـلـى مُـجـريات
الـلــعب وسط مــحـاوالت ضــعـيــفـة
جدًا من فياريال للتوغل والوصول
إلى مـرمى أصـحـاب األرض. وأثـار
األرجـنـتـيــني لـيـونـيـل مـيـسي قـلق
جـماهيـر فريـقه بعـدما اشـتكى من
آالم في الـفـخـذ حـيث خـرج لـتـلقي
الــعالج لــكــنه عــاد ســريــعًــا ألرض
ــلـــعب. ومن أول تــســـديــدة عــلى ا
ـرمى جنـح سـانـتي كـازورال ا
العب وقــائــد فـــيــاريــال في
تــســجــيل الــهــدف األول
لــفــريـقـه بـتــصــويــبـة
صـــــــاروخــــــيــــــة في
الـدقـيـقة 44 عـجز
ــاني احلــارس األ
تـيـر شـتـيـجن عن

التصدي لها.
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ومـع بــــــــــدايـــــــــة
الــشـوط الــثـاني
قــرر فــالــفــيــردي
إراحـــة مــــيـــسي
ودفع بالفرنسي
ـبلي عثـمان د
بـــــدلًــــــا مـــــنه
لــــتــــنــــشــــيط
اخلــــــــــــــــــــط
الــهــجــومي
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وجه محـمد صالح العب مـنتـخب مصـر وليفـربول رسـالة صـريحـة للـرد على االنـتقادات
الــتي طــالــته خـالل الـســاعــات األخــيــرة بــشــأن رفع اسم مــنــتــخب مــصــر من صــفـحــته
الشخصـية على "تويتـر". ونشر صالح صورة له علـى موقع التواصل االجتـماعي "تويتر"
بـقمـيص مـنـتـخب مصـر مع ألـوان عـلم مـصـر معـلـقًـا: "مهـمـا حـاولـوا يغـيـروا حـبي لـيكي
ولـنـاسك مش هـيـعـرفـوا". وتــداول نـشـطـاء مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي صـورة حلـسـاب
ـنـتخب الالعـب الشـخـصي عـلى تـويتـر وقـد حـذف فـيه من مـلفه الـتـعـريـفي كلـمـة "العب 

مصر" واكتفى بذكر ناديه ليفربول. 
وفـاز األرجـنـتـيـني لـيـونـيل مـيـسـي بـلـقب أفـضل العب في الـعـالم مـتـفـوقـا عـلى الـهـولـنـدي
ركـز الرابع متـفوقًا فيـرجيل فان دايـك والبرتـغالي كريـستيـانو رونالـدو وحل صالح في ا

على زميله بالفريق ساديو ماني.

ــنــطــقــة بـــعــدمــا ســدد من داخـل ا
لـــيـــبـــعــدهـــا الـالعب من عـــلى خط
ـرمى. وحصل مـاوريـسيـو ساري ا
مــدرب يـــوفــنــتــوس عــلى بــطــاقــة
صــفــراء في الــدقــيــقــة 58 بــســبب
االعــــتــــراض عــــلى قــــرارات حــــكم
الـلـقـاء. وتقـدم يـوفـنتـوس بـالـهدف
الثاني خالل الـدقيقة 63 عن طريق
بـيـانـيـتش الـذي اسـتـغل تـصـويـبة
ديباال من ركلة حـرة ثابتة ارتطمت
بحائط بريشـيا لتعود إلى الالعب
الـبوسـني الذي سـدد بنـجاح داخل
ــرمى. وكــاد بــريــشــيــا أن يــحـرز ا
الـتــعـادل بــعـد ركـلــة ركـنـيــة لُـعـبت
ـنــطـقـة ووجـدت ديــسـيـنــا داخل ا
الـذي ســدد تـصــويـبــة صـاروخــيـة
مرت بجوار القائم األيسر للحارس
تــشــيــزنـي. وأهــدر بــزولي فــرصــة
تــعـديـل الــنـتــيــجــة لــبــريــشـيــا في
الدقيقة 75 بعد عرضـية من اجلهة
الـيـسـرى ألقـصى الــيـمـ قـابـلـهـا
بـزولي بـتـسـديــدة فـوق الـعـارضـة.
وأنـقــذ تـشــيــزني مـرمــاه من هـدف
مـحقق فـي الدقـيـقة 78 بعـد مـرتدة
سـريــعـة لــتــصل إلى مـاتــري الـذي
ـــرمى لــوال تــألق ســـدد قــذيــفــة بــا
تـــشــيــزني الــذي أبـــعــد الــكــرة عن
ــبــاراة بــفــوز مــرمــاه لــتــنــتــهي ا

السيدة العجوز.
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ـدير التـنفيذي لـنادي يوفـنتوس على أصـر فابيـو باراتيسي ا
أن كريـستـيانـو رونالدو جنم الـبيـانكـونيـري يسـتحق الـتتويج
بـجــائــزة أفـضل العب والــتي تــوج بـهــا لــيـونــيل مــيـسي جنم

برشلونة من قبل الفيفا. 
اضي قدمـة من الفيفا اإلثن ا واستلم مـيسي جائزة أفضل العب ا
ـديـنـة ميالنـو بـعـدما تـنـافس مع الـثنـائي كـريـستـيـانو في حـفل أقيم 

رونالدو وفيرجيل فان دايك. 
وقـال باراتـيـسي في تـصريـحـات لشـبـكة "DAZN اإليـطالـيـة: "نحن
نحترم مـيسي لكن رونـالدو استحـق الفوز بجـائزة األفضل". وأضاف
اضي عـندمـا توج مع مـنتـخب بالده بدوري ـوسم ا "اعـتقـدنا أنه بـعد ا
األ األوروبية والـدوري والسوبر اإليطالي مع يوفنتوس كان يستحق
ـدير التـنفيـذي لنادي يـوفنتـوس "أمر مؤسف الـفوز باجلـائزة".  وختم ا
بـاراة بريشيا حيث لديه مشاكل بسيطة وسنرى كيف أنه لم يشارك 

يشعر على مدار األسبوع".

مـضيـفه بريـشيـا بنـتيـجة 1-2 اول
امس الــثالثــاء في إطــار اجلــولــة
اخلـــــامــــســـــة من عـــــمــــر الــــدوري
اإليطـالي. أحرز ألـفريـدو دوناروما
هدف بـريشـيا الـوحيـد في الدقـيقة
الــرابـــعــة بـــيــنـــمــا ســـجل هــدفي
اليـوفي جون شـانسيـلور بـاخلطأ
في مرمـاه في الدقـيقة 40 وميرالم

بيانيتش في الدقيقة 63. 
ورفع الـبـيـانـكـونـيـري رصـيـده إلى
ـركـز األول مـؤقـتًـا  13نــقـطـة في ا

بـينـما جتـمد رصـيد بـريشـيا عن 6
نــقـاط. تــمـكن أصــحـاب األرض من
تـســجـيل هـدف الــتـقــدم في شـبـاك
يـوفــنـتـوس مـبــكـرًا بـعــدمـا تـوغل
ألـــفــريـــدو دونـــارومــا وســـدد كــرة
قـوية فـشل تـشـيزني في الـتـصدي
لـهـا لـتـسـكـن الـشـبـاك في الـدقـيـقـة
الـــرابــعـــة. وأهـــدر أدريــان رابـــيــو
فــرصــة تــســجــيل هــدف الــتــعــادل
لــلــيـوفي في الــدقــيـقــة الــتـاســعـة
بــعـدمـا سـدد ديــبـاال كـرة من داخل
ــنـطــقــة ارتـطــمت بــأقــدام مـدافع ا
بـريــشـيـا لــتـعـود إلى رابــيـو الـذي
ـــرمى. وكـــاد ســــدد بـــعـــيـــدًا عـن ا
سامي خضـيرة أن يتعـادل لليوفي
في الـدقيـقة 16 بـعدمـا حـصل على
ـدافـع تـمـريـرة أرضـيـة من بـ ا
من ديبـاال وسدد تصـويبـة أرضية

u“∫ حقق برشلونة فوزاً مهماً على فياريال في الدوري االسباني 
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للـوقت إلعادة بـناء ذلك االحتاد من
ـــــدرب جـــــديـــــد". واســـــتــــــكـــــمل ا
ــبــاراة األرجــنــتــيــني: "خــســرنــا ا
بــــركالت الـــــتــــرجــــيـح ونــــشــــعــــر
ــفــتـرض أن بــاإلحــبــاط كــان من ا
نحقق االنـتصار فعنـدما تلعب في
ـسـابـقة يـتـعلق ـرحـلة من ا هـذه ا
ستوى.. األمر فقط بالفـوز وليس ا
فــإذا لم تـســجل طـوال 90 دقـيــقـة
ـــــكـــــنـك أن تـــــســـــجل فـي ركالت

الترجيح". 
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واختـتم بوكيـتينـو: "واجهنـا فريقًا
صـــعـــبًـــا دافـع بـــصـــورة جـــيـــدة..
سيـطرنـا على الـ 90دقيـقـة لكن لم
نـكـن حـاسـمـ في الـثـلث األخـيـر".
وحتفل البطولة بالعديد من األرقام
ـميزة لالعـب واألندية القيـاسية ا
الــتـى شـــاركت فـــيـــهــا عـــلـى مــدار
الــتـــاريخ عــلـى الــنـــحــو الـــتــالى :
ليفربول االكثـر تتويجا بلقب كأس
الــرابـطــة بـرصــيـد 8 ألـقــاب. أكـثـر
الالعــبــ تــســـجــيالً لألهــداف في

آندي
موراي
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منـفـتح لـلـحـديث". وأضـاف: "لـكن أوال يـجب مـعـرفة
تمـاما طـبيـعة الـشخص الـذي تتـحدث عـنه. لو حدث
أي شيء فـإنه سـيــكـون خـطــأ ألن بـرنـاردو شـخص
اسـتـثــنـائي. األمـر ال يـتـعـلق بــالـلـون أو اجلـنـسـيـة".
وحتدث جـوارديوال باستفاضة أكبر وأكد أن ميندي
لم يــقـابل الــتـغـريــدة بـشـكـل سيء. وأوضح: "هـنـاك
واقف ألشخـاص من أصحاب الـبشرة الكـثيـر من ا
الـبـيـضـاء حـيث تـكــون الـشـخـصـيـة الـكـاريـكـاتـوريـة

مشابهة لهم. 
زحون طوال الوقت". رد مـيندي كان واضحـا. هم 
وقـال جوارديوال: "بـرناردو من أكـثر الـناس الودودة
الـتي قـابـلـهـا في حـياتـي. إنه يـتـحدث 4 أو 5 لـغـات
وهــذا أفــضل أســلــوب لــتـوضــيـح مــدى انـفــتــاحه".
وأردف: "أحـد أقرب أصـدقـائه هـو ميـنـدي وإنه مثل
شـقـيـقه. لـقـد حـصل عـلى صـورة لبـنـجـامـ عـنـدما
كان صـغيرا وشبهه بهـذه الشخصية الـكاريكاتورية

ألنه يتشابه كثيرا مع الصورة". 
ولــــــــعـب ســــــــيــــــــــــــــلــــــــفـــــــا
ومــيـــــــــــــنـــدي مــعــا في
مـــونــاكـــو أيــضـــا قــبل
االنـــــضــــــمـــــام إلى

سيتي.
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ـنافسـات فردي الـرجال منـذ نحو حـقق آندي مـوراي أول فوز له 
 9 أشهر بعد أن تغلب اول امس الثالثاء على نظيره تينيس

ســانــدجـرن بــنــتــيــجـة 3-6 و7-6 و1-6 في الــدور األول لــبــطــولـة
تشوهاي للتنس. 

وحـقق مـوراي آخـر فـوز له في بـرزبـ اسـتـعـدادا لـبـطـولـة أسـتـرالـيا
ـاضـي كـمـا حـقق انـتــصـارين في بـطـولـة ـفـتـوحــة في كـانـون ثـان ا ا
فـتوحـة ضمن سلـسلة بـطوالت التـحدي التـابعة لـرابطة رافائـيل نادال ا

العبي التنس. 
وقــال مـوراي لـلـصــحـفـيـ بــعـد حتـقـيق أول انــتـصـار له مــنـذ خـضـوعه

جلراحة الـفخذ "بعد اجلراحة في كانون ثان كان األمر صعبا".
وأضاف "لـكنـي سعـيد بـالفـعل ألننـي استـطعت الـفوز الـيوم
أتــمــنى أن أكــون قــادرًا عـلـى مــواصـلــة الــطــريق". وتــابع

"سددت الكرة بشكل جيد.
ـلـعب كانت مـقـبولـة سددت  أعـتقـد أن حتـركاتي في ا

يزة".   ضربات إرسال 
ونــوه "أشـعـر بـتــعب وإرهـاق حـالــيـا. عـضالتي مــتـعـبـة
باراة. لكن عـضلة الفخذ جيدة بشكل عـام بعد خوض ا

حقا".
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يعـتقـد بـيب جوارديـوال مدرب مـانـشسـتر سـيتي أنه
سـيــكـون من اخلـطـأ عـلى االحتـاد اإلجنـلـيـزي لـكـرة
القـدم معاقبة برناردو سيلـفا بعدما نشر تغريدة عن
زمــيـله بــنـجــامـ مــيـنـدي قــارنه فـيــهـا بــشـخــصـيـة
كاريـكاتورية. ونشر سيلفـا تغريدة على تويتر يقارن
فـيـمـا مـيـنـدي بــشـخـصـيـة كـاريـكــاتـوريـة تـسـتـخـدم
ـــغــلـــفــة كـــشـــعــار لـــنـــوع مــحـــبــوب مـن احلــلـــوى ا
بالـشوكـوالتة في إسبـانيـا والبـرتغال ثم حـذفهـا بعد
ســاعـة واحـدة. وبـعــد ذلك نـشـر الالعب الــبـرتـغـالي
الـبـالغ عـمـره 25 عـامـا تـغـريـدة أخــرى كـتب فـيـهـا:
ــزاح مــعــهم هــذه "حــتى األصــدقــاء ال أســتـــطــيع ا
ــنــاهــضـة األيــام" لـكـن مـنــظــمــة (كــيك إيت آوت) ا
ـزاح الـقــائم عـلى لــلـتـمــيـيــز أدانت ذلك وقـالـت إن ا
ــكـن قــبــوله بــأي شــكل. تــصــورات عــنــصــريــة ال 
وذكـــرت تــقــاريــر بــريــطــانـــيــة إعالمــيــة أن االحتــاد
اإلجنـلــيـزي لـكــرة الـقـدم طــلب تـفــسـيـرا مـن سـيـتي
ــيــرلـــيج عن هــذه الــواقــعــة. وقــال حــامل لــقب بــر
جـوارديـوال لـلـصـحـفـيـ بـعـد فـوز سـيـتي 0-3 عـلى
ـنتمي لدوري الدرجـة الثانية بريـستون نورث إند ا
في كـأس رابطة األنـدية احملترفـة اول امس الثالثاء:
"إذا أرادوا أن يـفـعـلـوا ذلك ويـسـألـوا بـرنـاردو فـإنه

بيب جوارديوال

مانشتسر سيتي يواصل رحلة االنتصارات
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حقق برشلونة انتصارًا مهمًا على
ضــيـفه فــيـاريــال بـنــتـيــجـة (2-1)
مــســاء اول امس الــثالثــاء ضــمن
مـنـافــسـات اجلـولـة الــسـادسـة من
الـلـيـجــا والـتي أقـيــمت في مـعـقل

البارسا "كامب نو". 
وســـجـل األهـــداف لــــبـــرشــــلـــونـــة
جـريزمـان وآرثر مـيـلو في الـدقائق
6 و 15على الـترتـيب بيـنمـا سجل
ســـانــتي كـــازورال هــدف فـــيــاريــال
الــوحـيــد في الــدقــيــقـة 44 وبــهـذا
االنـتـصار يـرفع بـرشـلونـة رصـيده
ــركـز إلى 10 نــقــاط في ا
الـــــــرابع بــــــجــــــدول
الـــــــتـــــــرتــــــــيب
لــيــســـتــعــيــد
ذاكــــــــــــــــــــرة
االنــتــصـارا
ت الـغــائـبـة
مــــــــــــنـــــــــــذ
ـته في هــز
اجلــــــــولــــــــة
اضـية على ا
يـــد غــرنــاطــة
بنـتيـجة (0-2)
بـيــنــمــا جتــمـد
رصــيــد فـيــاريـال
نـقـاط عـنـد 8 

الـبطـولة: جـيف هـيرست
إيـــان راش بـ49 هـــدفـــا.
ليفربول هو أكثر األندية
وصوالً لنـهائي البـطولة
بـرصـيـد 12 مـرة. أكـبـر
فوز فـي تاريخ الـبطـولة
عـنـدمـا تـغـلب لـيـفـربـول
عــلى فـولــهـام 10/0 عـام
1986 وتغلب ويستهام

يونايتـد بنفس النتـيجة على نادي
بـــوري عــام 1983. أكـــبـــر فــوز في
نهائي كأس الرابطة فى عام 2013
حـــ تـــغـــلب ســــوانـــسي ســـيـــتي
بخـمـاسـيـة نـظـيـفـة عـلى بـرادفورد
سـيــتي. أكـثــر مـبــاراة تـهــديـفـا فى
تـــاريخ كـــأس رابـــطــة احملـــتـــرفــ
اإلجنــــلــــيــــزيــــة خـالل مــــواجــــهـــة
(ريـدينج 7-5 آرسنـال) في اجلـولة
الـــرابـــعـــة يــوم 30 تـــشـــرين االول
2012. يان راش هو أكثر الالعب
ـبــاريـات الـنــهـائـيـة مـشــاركـة في ا
لــلـــبــطـــولــة بـ 6مـــبــاريـــات أعــوام
  .( 1995  1987 1981-1984 )
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انـــتــــهت مـــبـــاراة اجلـــزيـــرة
األردنـي وضــــيـــفـه الــــعــــهـــد
الــلـبـنـاني اول امــسـالـثالثـاء
فـي ذهــــــاب الـــــــدور نــــــصف
ـــســـابــقـــة كــأس الـــنـــهــائي 
االحتـــاد اآلســـيـــوي فـي كــرة
الـقدم بالتعادل السلبي بعد

لقاء شهد فرصاً محدودة. 
باراة ومـالت األفضـليـة في ا
لـــــصــــالح الــــفـــــريق األردني
ـــضــيـف الــذي هـــدّد مــرمى ا
احلـارس الدولي مهدي خليل
فـي أكثر من مـحاولـة أبرزها
فـي الــــــشــــــوط األول عــــــبـــــر
تـسـديدة الـتفـافـية خـطرة من
ــرضـي أبــعــدهــا مـــحــمــود ا
احلــــارس بـــصـــعـــوبـــة (23)
ورأســيـة لـيــزن أبـو عـرب في
الــــدقــــيــــقـــة 58  ارتــــدت من

الـقائـم األيسـر. وتقـام مباراة
اإليــاب في األول مـن تـشــرين

األول في بيروت. 
وأقـصى اجلـزيـرة في طـريـقه
إلى نـهائي منطقة غرب آسيا
اجلـــــيش الـــــســــوري بـــــعــــد
ــــونـــتـــادا" قـــلـب فـــيـــهـــا "ر
خـسـارته ذهـابـاً صـفر-3 الى
ـالقـاة فــوز -4صــفــر إيــابــاً 
ـــتـــــــــــأهل عـــلى الـــعـــهــــد ا
حـــســـاب الـــوحـــدات األردني
ـجـمـوع الـذهـاب ( -1صـفـر 

واإلياب). 
ويــلـتـقـي الـفـريق الــفـائـز في
الـــــغــــرب مـع الــــفـــــــائــــز من
مـواجـهـة هانـوي الـفيـتـنامي
ونـــادي 25 أبـــريـل الـــكــوري
الــــشـــمــــالي فـي الـــنــــهـــائي
ـــــــــــقــــرر في الــــثـــــاني من ا

قبل. تشرين الثاني ا
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الـتـواصل االجـتـمـاعي. وسـيـقـضي
براي 14 شـهـرا في الـسجـن حيث
تـــهم ـــاضي بـ 3  اعــــتـــرف في آب ا
تــتــعــلق بــســوء اســتــخــدام جــهـاز
الكمـبيوتر اخلاص بـه وإعاقة سير
الـعدالـة فيمـا سيـقضـي أشفورد 5
شهور بعد اعترافه بـ 3 تهم تتعلق
بـسوء اسـتخـدام الكـمبـيوتـر. وكان
ساال (28 عـاما) يـستـقل طـائرة من
نـانت مـقـر فـريـقه الـسابـق في غرب
فــرنـسـا إلى ويــلـز يـوم 21 كـانـون
ـــاضـي لـــيـــخــوض أول الـــثـــاني ا
مــبــاراة له مع كــارديف ســيــتي في
مـتـاز عنـدما الـدوري اإلجنلـيـزي ا
حتطمت الطائرة اخلفيفة التي كان
يـسـتقـلـهـا فوق الـقـنال اإلجنـلـيزي.
وعقب انتـشال جثته الـتقط شيري
بــراي (48 عـــامــا) وكـــريـــســتـــوفــر
أشـفورد (62 عـامـا) صـورا لـلـجـثـة
ـــشـــرحــــة وانـــتـــشـــرت هـــذه في ا
الـصـور فـي وقت الحق عـبـر مـواقع

التواصل االجتماعي.

مـعـانـاة كـبـيـرة ألسـرة الـسـيـد ساال
سيئة وأصدقائه بسبب أفعالهما ا

للغاية". 
ـــكن تـــخـــيل ســـبب وأضـــاف: "ال 
رغـبــة أي شــخص في تــســجـيل أو
مشاهدة مثل هذا النوع من الصور
فـي انـــتــــهــــاك صـــارخ لــــلـــســــريـــة
واخلـصـوصـيـة. كـان األمـر فـظـيـعـا
حـقـا وكالهـمـا يـقـضي حـالـيـا وقـتا
في الـســجن نــتــيـجــة فــعــلـتــهــمـا".
وفتحت الشرطة حتقيقا في شباط
ــاضي عــقب الــتــأكــد مـن ظــهـور ا
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قـضت مـحكـمة بـريـطانـيـة بالـسجن
عـــــــلـى عــــــامــــــلـــــــ فـي شــــــركــــــة
(ســي.سـي.تـي.فـي) بــــــــــــســـــــــــبـب
الـتـقاطـهـمـا صورا جلـثـة العب كرة
الــــقــــدم األرجــــنــــتــــيــــني الــــراحل
ـيـلـيـانـو سـاال وانـتـشـرت فـيـمـا إ
بــــعــــد عــــبـــــر مــــواقع الـــــتــــواصل
االجـتـمـاعي. وقـال أنـطـوني جـونز
من الــنـيــابـة الـعــامـة الــبـريـطــانـيـة
ــة: "شـيــري بـراي ـكــافـحــة اجلـر
وكـريـسـتـوفـر أشــفـورد تـسـبـبـا في

صورة
تذكارية
فوق نعش
الالعب
ساال


