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أسفرت قرعـة تصفيـات بطولة أ أوروبا  2020 لـكرة القدم الـتي أجريت اول امس االحد في العـاصمة اإليرلـندية دبلن عن وقوع
انـيـا.وجاءت الـقرعـة عـلى النـحـو التـالي: اجملـموعـة األولى: إنكـلـترا الـتـشيك بـلـغاريـا مونـتـنيـغرو هولـندا فـي مجـموعـة واحـدة مع أ
كـوسوفو ومنتخب آخـر ستتحدد هـويته في وقت الحق اجملموعة الـثانية: البـرتغال أوكرانيا صـربيا ليتـوانيا لوكسـمبورغ ومنتخب
ـانيا إيـرلندا الشـماليـة إستونيـا بيالروس ومنـتخب آخر سـتتحدد آخـر ستتحـدد هويته في وقت الحق اجملـموعة الـثالثة: هـولندا أ
ارك إيـرلنـدا جورجيـا جبل طـارق ومنتـخب آخر ستـتحـدد هويته في وقت هـويته في وقت الحق اجملـموعة الـرابعة: سـويسـرا الد
الحق اجملمـوعـة اخلامـسـة: كرواتـيـا ويلـز سـلوفـاكـيا اجملـر  وأذربيـجـان ومنـتـخب آخر سـتـتحـدد هـويته في وقت الحـق اجملمـوعة
السادسة: إسبانيا السويد النرويج رومانيا جزر فارو ومالطة اجملموعة السابعة: بولندا النمسا إسرائيل سلوفينيا    مقدونيا
والتفيا اجملمـوعة الثامـنة: فرنسا آيـسلندا تـركيا ألبانـيا مولدوفـا وأندورا اجملموعة الـتاسعة: بـلجيكا روسـيا اسكتـلندا قبرص
كازاخستان سـان مارينو اجملموعة العاشـرة: إيطاليا البوسنة والـهرسك فنلندا اليونان أرمـينيا ليختنشـتاين. وتشهد بطولة يورو
ركزين األول والثاني في اجملموعات الـ10)  2020 مشاركة  24 منتخبا بحيث يتأهل  20 منها عبر تصفيات اليورو (أصحاب ا

نتخبات فيها من خالل ملحق بدوري األ األوروبية. لتتبقى  4أماكن شاغرة تصعد ا
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تُـوجت كــرواتـيــا قـبل أيــام بـلـقب
كأس ديفـيز على حسـاب فرنسا في
الــنــســخــة األخــيــرة مـن الــبــطــولـة
ـعتـاد الـذي بدأت به في بـشـكلـهـا ا
عـام 1900 مــفــســحــة اجملــال أمــام
ظـهـور نـسخـة جـديدة مـن البـطـولة

قبل تـقام في مدينة واحدة العام ا
هي الـعـاصــمـة اإلسـبـانــيـة مـدريـد.
وسـتــشـهـد الــنـسـخــة اجلـديـدة من
ــبـــاريــات من الــبـــطــولـــة حــسـم ا
أفـضـلـيـة  3 مـجــمـوعـات ولـيس 5
واجـهات مجـموعـات وأن تتـألف ا
من مـبـاراتـ في الـفـردي وواحـدة

فـي الـزوجي بـعــدمـا كــانت تـتـألف
من  4مباريات في الفردي وواحدة
في الزوجي إضافة إلقامة البطولة
بـصــورة تـشـبه كــأس الـعــالم لـكـرة
الـقدم بـنظـام اجملمـوعات. ونـرصد
في هــذا الــتــقــريــر مــجــمــوعــة من
األرقــام الــقــيــاســيـة الــتـي سـتــظل
صـامـدة في تــاريخ الـبـطــولـة بـعـد
قبل: تغير شكلها بداية من العام ا
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شــــهــــدت األدوار الــــتــــأهــــيــــلــــيـــة
ية في كـأس ديفيز للمـجموعة الـعا
ــواجــهـات عـام 2003 واحــدة مـن ا
الـــشــهـــيــرة عـــنـــدمــا اســـتــقـــبــلت
اإلكـوادور نـظـيـرتــهـا رومـانـيـا في

العاصمة كيتو. 
ـواجـهـة بـفـوز رومـانـيا وانـتـهت ا
ــبــاريـات (2-3) بــعــدمــا حــســمت ا
اخلــمس بـ 5مــجــمــوعــات في مــدة
زمنـيـة وصلت إلى  21ساعة و37
دقـيقـة من الـلـعب. وواجهت الـهـند
نــظــيــرتــهـا أســتــرالــيــا في نــهـائي
ـنــطـقـة اآلسـيـــويـة في مـجـمـوعـة ا
ـــواجـــــهــة عــام 1974  وشــهــدت ا

خــــــوض  327 شــوطًـا عــلى مـدار
ـبــاريـات اخلـمس والـتي انـتـهت ا
في الــنــهــايـة بــفــوز الــهــنـد (3-2).
وأطول مباراة بتـاريخ كأس ديفيز
كـــــانت فـي عــــام 2015  عـــــنـــــدمــــا
اسـتقـبلت األرجـنـت الـبرازيل في
بــــويــــنس آيــــريـس واســــتــــمـــرت
ــواجــهـــة بــ لــيـــونــاردو مــايــر ا
وجـواو سوزا لـ 6 ســـاعات و43 

دقيقة. 
بـــاراة بنتــــيـــجة وحســم ماير ا
 (5-7) (5-7) (15-13 7-6) (7-6)
باراة صاحبة الرقم لتتفوق علـى ا
الـــقــــيـــاسـي الـــســـابـق بـــ جـــون
مـاكــنـرو ومـاتس فـيالنـدر في عـام
1982 والتي استمرت لـ 6 ساعات

و 22 دقيقة.
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جــــــمـع اإليـــــطــــــالـي نــــــيـــــــــكـــــوال
بـيـتـراجنـيلي  78 نـقـطـة إليـطـالـيا
في تـاريخ مشـاركاتـه بالـبطـولة في
مـنـافـسـات الـفردي و 42نـقـطة في
منافـسات الزوجي لـيصل إجمالي
الــنـقـاط الـتي جـمـعـهـا  120نـقـطـة
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توتـنهـام الذي لم يـكن موفـقاً على
اإلطالق. وقـال بـوتـشـتـيـنـو دفـاعاً
عـــنه:  ”ألنه صــــغـــيـــر الــــسن من
الـسهل أن تـلومـونه بالـنسبـة ليه
هو كان واحداً من أفضل الالعب
في اللـقاء .”ولكن لم يـكن جمـهور
السـبيرز رحيـماً بالالعـب الصاعد
عـــــلى صـــــعـــــيـــــد آخـــــر وذلك ألن
بــوتـشــتـيــنـو تــرك الالعب األكــثـر
خـبـرة تـوبي ألدرفـايـرلـد عـلى دكة
الـبـدالء بــيـنـمـا طُــرد فـيـرتـوجنـ
بـسـذاجـة هـو اآلخـر. اخلالصة أن
تـوتـنـهـام خـسـر بـشـكل سـاذج في
ديربي لندن أمام آرسنال منتعش
وبوتـشتيـنو غامـر بوجود الالعب
الـشـاب عــلى حـسـاب ألــدرفـايـرلـد
الـذي كـان بالـتـأكيـد سـيكـون أكـثر

فعالية منه.
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واصل بـورتو سـلـسـلة انـتـصاراته
في الــدوري الــبــرتــغــالي بــعــد أن
اقـــتــــنص فــــوزا قـــاتال مـن بـــراثن
مـضـيفه بـوافـيسـتـا بهـدف نـظيف
في اللقاء الذي جمعهما مساء اول
امس األحد في إطار اجلولة الـ11
ــســابــقــة. وعــلى مــلــعب (دو من ا

الدقـــــيـقة  87 مـستـثـمرًا تـمـريرة
بـينـية حـريـرية مـعتـادة من جانب
الــبـرغــوث األرجـنــتـيــني لـيــونـيل
مـيـسي. وافـتـقد الـبـرسـا خلـدمات
باراة مثل الكثير من العبيه في ا
لـــــويـس ســـــواريـــــز صــــــامـــــويل
أومــتـيــتي وأرتـور مــيــلـو ولــكـنه
بـاراة بالطريقة استطاع تـسيير ا
الـتي حتـلـو له لـيـحقـق األهم وهو
الـــنــقـــاط الــثـالث في ظل تـــعــاقب

سابقات. باريات في مختلف ا ا
وكـــــان مـــــوقع “هــــــوســـــكـــــورد”
ــــــــتــــــــخـــــــــصـص بــــــــاألرقــــــــام ا
واالحــصـائـيـات في كـرة الـقـدم قـد
ـهـاجـم الفـرنـسـي عـثـمان اخـتـار ا
بـيلي كـأفضل العب فـي مباراة د
مـــلــعب كـــامــب نــو مـــانــحًــا إيــاه
عالمــــة  9.2من  .10وتـــــألق جنم
ــاني األســبق وســاهم الــدوري األ
بـــفــوز فــريـــقه عــلـى الــغــواصــات
الـــصــفــراء حـــيث صــنـع الــهــدف
األول لـزمـيــله جـيـرارد بــيـكـيه في
الـدقـيـقـة 35 قـبل إحــراز كـارلـيس
ألـينـيا الـهـدف الثـاني من صنـاعة
األرجــنــتــيـــني لــيــونـــيل مــيــسي.
وإلــيـكم تــفـاصــيل أكــثـر حــول مـا
قدمه ابن الـ  21 ربيعًا في مباراة
ــــــبــيــلي س د الـــلــيــلـــة حــيث 
الـــــكــــــــرة  107مــــــرة أرســــل 9
كــرات عـرضـيــة مـر من اخلـــــصم
في  9 منـاسبـات صنع  3 فرص
سـدد  3 تـســديــدات افــتك الــكـرة

مرت وصنع هدفًا وحيدًا.
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حسم التعادل قمة اجلولة الرابعة
عــــشـــر من الــــدوري اإليــــــــطـــالي
والـــتي أقـــيــمــــت عـــلى أرضـــــيــة
ـــبــــيـــكـــو بــ فـريق مــــلـــعب “أو
العاصـمة وصاحب األرض روما 
وضـيـفه إنـتـر مـيالن. وتـقـدم إنـتر
ميالن مـرت بالـنتيجـة لكن روما
رفض اخلروج بأقل من نقطة على
أرضه وبـ جـمــاهـيـره لــتـنـتـهي
ـثـلـهـما. الـقـمة بـالـتـعـادل هـدفـ 
وافـتــتح كـيـتــا بـالـدي الـتــسـجـيل
للـنيـراتزوري في الـدقيـقة 37 قبل
أن يـعـادل الـتـركي جنـكـيـز أونـدير
الــنـــتـــيـــجــة لـــلـــجـــيالروســي في
ـر عـلى هدف الـدقـيـقة 51.كـولم 
الـتــعـادل ســوى ربع سـاعــة حـتى
تـمـكن الـقـائـد مـاورو إيـكـاردي من
مــنح اإلنــتــر الــتــقــدم من جــديـد 

عـمــر الـلــقـاء من صــنـاعــة الـبـديل
ــمــيــز سـارابــيــا الــذي دخل في ا
ـثـيـر في األمـر أن الـدقـيـقـة 69 وا
الــهـدف جـاء بـنـفس طـريـقـة هـدف
أالفيس أيضًـا عرضيـة من اجلهة
الـيمـنى ولـكن عـلى القـائم الـقريب
دافع رة لـيسـبق بن يـدر ا هـذه ا
واحلـــــارس ويـــــضـع الـــــكـــــرة في
الـشــبـاك مـقـتـنـصًـا نــقـطـة ثـمـيـنـة
ـثل تعـثـر إشبـيلـية إلشـبيـلـية. و
أنـبـاء ســعـيـدة لـلـغـايــة بـالـنـسـبـة
لــفـريق بــرشـلــونــة الـذي كــان قـد
تـمـكن من حتـقـيق فـوز سـهل عـلى
حـسـاب ضــيـفه فـيـاريــال بـهـدفـ
مـــقــــابل ال شيء حلــــســـاب نـــفس
اجلــولـــة لــيــؤمـن صــدارة جــدول
تــرتـيب فـرق ال لـيـجـا بـرصـيـد 28
نـقـطـة مـقـابل  27 إلشـبـيـلـيـة 25
ألتلتيـكو مدريد و 24 لديبورتيفو
أالفيس و 23 نـقـطة لـريـال مـدريد
ــديــر الـــفــني األرجــنـــتــيــني مـع ا

سانتياجو سوالري.
وتـمـكن فـريق نـادي بـرشـلـونة من
حتــقـيق فــوز ســهل عــلى حــسـاب
ـبـاراة الـتي ضـيــفه فـيـاريـال في ا
أقــيـــمـت عــلـى مــلـــعـب كــامـب نــو
حلــسـاب اجلــولـة  14من الـدوري
اإلسـبـاني. وجنح البـلـوجـرانا في
سـعـيــد السـتـعــادة صـدارة جـدول
تـرتــيب فـرق الــلـيــجـا اإلسـبــانـيـة
بـــعـــدمـــا خـــســـرهـــا في اجلـــولـــة
اضية إثـر التعادل أمام أتـلتيكو ا
مـــــدريـــــد عـــــلـى مـــــلـــــعب وانـــــدا
مـيــتـروبــولـيـتــانـو في الـعــاصـمـة
اإلســبـانـيـة مــدريـد بـهـدف في كل
شــبـكــة. واســتــطــاع قـلـب الـدولي
اإلسـباني جـيـرارد بيـكـيه افتـتاح
مــجـال الــتــسـجــيل وإحــراز ثـاني
وسم في أهدافه في ال ليجا هذا ا
الدقـيقة  36من عمـر الشوط األول
من ضـربــة رأسـيـة مــسـتـغــلًـا كـرة
ن عن عــرضـــيــة من اجلـــانب األ
طـــريق اجلــنـــاح الــفـــرنــسي
ـبـيلي الـشاب عـثـمان د
لــــتــــنــــتــــهي أول 45
ــبــاراة دقــيـــقــة مـن ا
ضـــــد الــــغــــواصــــات
الــــصـــــفــــراء بـــــهــــذه
الـنــتـيــجـة. وفي الــشـوط الــثـاني
اسـتـطـاع الـبـديل كـارلـيس ألـيـنـيا
إضــافـة الــهـدف الــثـاني لــلـبــرسـا
ـــبــــاراة نـــهـــائـــيًـــا في لــــيـــقـــتل ا
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دير الـفني إلنتـر ميالن اول امس األحد مـا تردد عن أنه كان نـفى لوتشـيانو سـباليـتي ا
ـدرب اخملـضرم الـسبب وراء اعـتـزال فـرانـشـيسـكـو تـوتي أسـطـورة روما خالل قـيـادة ا
لفريق الذئاب. وخالل تـصريحات لصحيفة "الجازيتا ديللو سبورت" اإليطالية عقب تعادل
إنـتر ميالن مع روما (2-2) في الكالـتشيو قـال سبالـيتي: "أطالب بـالتوقف عن األكاذيب
حول أنني السـبب في اعتزال توتي". وتابع: "لقد عـلم اجلميع في النادي (روما) أن توتي
ـباريات أخـبرته بأنه لن يـتواجد عـلى مقـاعد البدالء وسم.. في إحدى ا سيـعتزل بـنهايـة ا
أمـام بـعض أعضـاء اجلـهـاز الـفنـي مثـلـمـا فـعلت مع لـوتـارو مـارتـيـنيـز حـالـيـا.. في بعض
األوقـات حتتـاج لوجـود شهـود على كالمـك". وبشـأن إيكـاردي قال: "إنه مـهاجم رائع من
زيـد هـو يتـرجم الفـرص كلـما سـنـحت له.. لكن في بـعض األوقات الـصـعب أن نطـالبه بـا
ـرمى". واخـتـتم قـائال: "إيـكاردي يجـب أن يكـون أقـرب إلى زمالئه رغم أنه حـاسم أمـام ا
تـلك ثقة كـبيـرة تسـاعده على الـتهـديف.. أعتقـد أنه سيـكون أفـضل إذا دخل إلى العمق

أكثر واندمج مع العبي الوسط.. لكنه يحاول التحسن في هذا األمر".

بـيـسـا) انتـظـر حـامل الـلـقب حتى
الـدقـيـقـة األخـيـرة من عـمـر الـلـقـاء
ليقتنص الـنقاط الثالث عن طريق
مهاجمه هرنـاني جورج سانتوس.
وبــعـد أن حـصـد انــتـصـاره الـرابع
سـابقة التاسع على التوالي في ا
ـسابـقـات رفع بـورتو في جـمـيع ا
رصــيـده لـ 27 نــقــطــة في صــدارة
الترتيب ليبتعد بفارق  3 نقاط عن
ـركـز الـثـاني. في بـراجـا صــاحب ا
ــقـابل جتـمـد رصـيـد بـوافـيـسـتـا ا
بعد ـركز الـ 16 عند  9 نقـاط في ا
أن جتـــرع خـــســـارته الـــســـادســـة.
وبـنــفس الــنـتــيـجــة فـاز فــيـتــوريـا
جــيــمــارايش خــارج قــواعــده أمـام
تــشـافـيس عــلى مـلـعـب (تـشـافـيس
البلدي). حمل هدف الـلقاء الوحيد
تــــوقــــيـع اجلــــنــــاح الـــــبــــرازيــــلي
دافـيــدســون بـيــريــرا في الــدقـيــقـة
36.وأصبح رصيد جيمارايش 18
ـركـز الـسـاد فـيـمـا ظل نـقـطـة في ا
رصيد تشافيس عند  7 نقاط يقبع
ـــركــز بـــهـــا في قـــاع الــتـــرتـــيب (ا
الـ18).ك  وفــاز بــورتــيــمــونــنــسي
على ضيفه تونـديال بنتيجة (3-2)

على ملعب (بورتيموننس).

{ لندن - وكاالت
ـاني لفـريق نادي لـيفـربول عـلى تقـد االعتـذار عما دير الـفني األ حرص يـورجن كلـوب ا
يرسيسايد ضد إيـفرتون على ملعب أنفيلد ضمن بدر منه في آخر ردهات مـوقعة ديربي ا

اجلولة  14من الدوري اإلجنليزي.
وكان الريدز قد خـطفوا فوزًا دراماتيكيًـا على حساب التوفيـز في الدقيقة السادسة
هـاجم البلجيكي ديفوك من الوقت البديـل من أحداث الشوط الثاني عن طريق ا

أوريجي. 
اني السابق وابلًا من االنتقادات ويواجه مدرب بـوروسيا دورتموند األ
عـقب تـعـقد مـوقف الـلـيفـر في الـتـأهل إلى الدور ثـمن الـنـهائي من
دوري أبطال أوروبـا عقب السـقوط اخملزي عـلى يد باريس سان
جـيـرمـان الــفـرنـسي عــلى مـلـعب حــديـقـة األمـراء بــهـدف مـقـابل
. صاحب الـ  51 عامًـا صـرح عـقب انـتـهـاء اللـقـاء قـائـلًا هـدف
“عــلـيّ أن أعــتـــذر ألنــنـي لم أرغب في أن أكـــون غــيـــر مُــحـــتــرم

للخصم ولكني لم أستطع منع نفسي .”
ــلـعب من أجل االحـتـفـال ! وأضـاف “اخلـطـة لم تـكن اجلـري إلى ا
عندما اخترت التوقف كنت قريبًا من أليسون. لقد تفاجأ .”يُذكر أن
ليفربـول واصل مطاردة مانشستـر سيتي على الصدارة وحافظ على
فارق الـنـقـطـتـ فقط بـوصـوله إلى الـنـقـطة  36مـقـابل  38لـلـسـكاي

بلوز.

وشـهــدت الــدقــيــقـة  74تــســجـيل
ألكـسنـدر كوالروف الـهدف الـثاني
لروما من ركلة جـزاء. وصعد إنتر
مــيـالن لــلــوصــافــة مــؤقــتــاً بــهـذا
الـتـعادل  وبـالـشراكـة مع نـابولي
برصيد  29 نقطة لكل منهما  مع
بـقــاء مـبـاراة لألخـيـر ضـمن نـفس
اجلـــولــة. وتــقــدم رومـــا لــلــمــركــز
السـابع وفي رصـيده  20 نقـطة 
ــركـز وبــفـارق خــمس نــقــاط عن ا
ــؤهـل إلى دوري أبــطــال الـــرابع ا

تلكه ميالن. أوروبا  والذي 
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من جـانب اخـر دافع مـاوريـتـسـيو
بـوتــشـتـيـنــو مـدرب تـوتــنـهـام عن
ـدافع الـشاب فـويث بـعـد أن كان ا
أحــد األســـبـــاب الــرئـــيـــســـيــة في
خسارة الـسبيـرز اليوم في ديربي
شمـال لندن أمـام آرسنـال بنتـيجة
ري من 2-4ك. وتمكن أوناي إ
حتقـيق أول انتـصار له في ديربي
شــمــال لــنــدن في أول مــرة يــقــود
ـدفـعـجـية فـي هـذا الـلـقاء فـيـهـا ا
وذلك بـــاســــتـــغالل الـــكــــثـــيـــر من
األخـطـاء الـدفـاعــيـة الـسـاذجـة في
اللقـاء وأحد أبطالـها فويث مدافع
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مــتـــفـــوقًـــا عــلـى الــرومـــاني إيـــلي
نــــاســـــتــــاسـي والــــذي حــــــــصــــد
لرومـانـيا  109نـقاط فـي الفـتـرة ما
بــ عــامي 1966 و1985. وطــــوال
ـمتـد لنـحو 118 تـاريخ البـطولـة ا
عـامًـا لم تـشـهـد سـوى مـواجـهـت
ــبــاريــات اخلــمس فــقط انــتــهــاء ا
ـــواجـــهــة في  5مــجـــمـــوعــات بــا
واجهة بإجمالي  25مجموعة في ا
الـــواحـــدة وكـــان ذلك فـي مـــبــاراة
فـرنــسـا ويــوغــسالفـيــا عـام 1946
واإلكـوادور ورومــانـيـا عـام 2003.
ويــــعــــد اإلكــــوادوري نــــيــــكـــوالس
البــيـــنـــتي أكـــثــر الـالعــبـــ فــوزًا
ــبـــاريــات في كــأس ديــفــيــز في بــا
اجملـمـوعـة اخلـامـسـة وذلك بـواقع
 13مباراة. واستمرت أطول مباراة
فـي الــزوجي في كــأس ديــفــيـز لـ7
سـاعـات ودقيـقـة وهـو رقم قـياسي
تــتـقــاســمه مــبــاراتــ األولى بـ
ثــنــائـي األرجــنــتــ نــالــبــانــديـان
وأرنولد في مواجهـة ثنائي روسيا
كافلنيكوف وساف في عام 2002
ـبـاراة الـثانـيـة فـجـمـعـت ب أمـا ا
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أوروبـــا يــــوم الـــســـبت  ونـــهـــائي
الـبـطـولـة اجلــديـدة يـوم األربـعـاء 
ونــــهـــائـي الـــدوري األوروبـي يـــوم

اخلميس. 
وأكـــد الــيــويـــفــا عـــلى عــدم وجــود
تغـييـرات على مسـابقـة دوي أبطال

ــــركـــــز الـــــثـــــالث في أصـــــحـــــاب ا
مــــجــــمـــوعــــات بــــطـــولــــة الـــدوري
األوروبـي. وســتـــشــهـــد الــبـــطــولــة
خوض  141مـبـاراة عـلى مـدار 15
أسـبـوعـاً  وستـقـام أيـام اخلـميس.
وســـيـــقـــام نـــهـــائي دوري أبـــطـــال

 ôU Ë ≠ Êb  }
أعـلن االحتاد األوروبـي لكـرة الـقدم
“يويـفا ”عن إطالقه بطـولة جـديدة
لألنـديـة األوروبـيـة ابـتـداءاً من عام
2021 وذلك عـن عـبــر بـيــانٍ رسـمي
أصــدره عـبــر مــوقــعه اإللــكــتـروني
مـــســـاء اول امس األحـــد. وعـــقــدت
اللجنة التنفيذية لالحتاد األوروبي
اجـتـماعـاً في الـعاصـمـة اإليرلـنـدية
دبـــلـن  و االتـــفـــاق عــــلى اطالق
بــطــولــة ثـالــثــة لألنــديــة  بــجـانب
دوري أبـــــطــــال أوروبــــا والــــدوري
األوروبي. وتنطلق البطولة في عام
2021 وتضم  32 فـريـقاً  مـقـسـمة
عــلى ثــمــان مــجــمــوعــات  ومن ثم
ســـيـــتم خـــوض أدوار اقـــصـــائـــيــة
ابــتـداءً من دور الـسـتـة عـشـر حـتى
” UEFA النهائي  و تسـميتها
Europa League 2. وســـتــشـــهــد
الـبـطـولـة مـرحـلـة أخـرى من خروج
ــركــز ــغــلــوب جتــمع أصــحــاب ا ا
الـــثــاني فـي تــلـك اجملــمـــوعــات مع

كريستيانو
رونالد

أوحلـــــاج الــــذي ظل وفــــيــــا أللــــوان
الـنادي لـسـنـوات طـويلـة ويـعـد أقدم
العـــبـــيه عـــلى اإلطالق. واســـتـــجــاب
خوان كـاروس جـاريدو والـعـميـد بدر
بـــانــــون لـــهـــذه األصـــوات و مـــنح
أوحلـــــــــاج شــــــــرف حـــــــــمـل كــــــــأس
الـــــكـــــونـــــفـــــدرالـــــيـــــة تــــــــــقـــــديــــرا
لــتــضـحـــــــــيــاته. وكــان أوحلــاج قـد
ــوسم تـــعــرض إلصـــابــة خـــطــيـــرة ا
ـنـصـرم أبـعـدته لـفـتـرة طـويـلـة عن ا
الـــلـــعب قـــبل أن يـــعــود بـــالـــتــدريج
ويلـحق بالـتدريـبات ثم يـظهر في
بعض الـدقائق خالل مـباريات
قلـيلـة. كمـا أن أوحلاج يـعد
آخــــر الالعــــبــــ الــــذين
اســتـــمــروا مـن اجلــيل
الـــذي حـــقق وصـــافـــة
مونديال األنـدية سنة
2013  خلف
بــــــــــــــايـــــــــــــــــــرن
مـــيــــونـــيــــــخ

اني. األ
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البـيضاء. وأحـرز الرجـاء البـيضاوي
ـسـابقـة بـعد بـذلك لقـبه الـثاني في ا
لك  3 ألقاب في األول عام 2003 و
دوري األبطـال أعوام  1989و1997
ـــقــابل أخــفـق فــيــتــا و 1999).في ا
كــلـوب بــالـفـوز ألول مــرة بـلــقب هـذه
ــسـابـقــة بـيــنـمـا تــوج مـرة واحـدة ا
بكأس األنديـة البطـلة (دوري األبطال
حـالــيــا) عـام 1973. ;وحـمـل مـحــمـد
ــــغــــربي أوحلـــــاج العب الــــرجـــــاء ا
اخملــضـــرم كـــأس الـــكــونـــفـــدرالـــيــة
األفـريـقـيـة الـتي تـوج بـهـا فريـقه
بعد الفوز في نتيجة مباراتي
الذهـاب والعـودة أمام فـيتا
كـلـوب الـكـونـغـولي. جـاء
ذلـك تـــأكـــيــــدا خلـــبـــر
تــــــنـــــــاوله  بـــــــعــــــد
هـــــاشــــتـــــاج واسع
ألنــصــار الــرجــاء
ـــــــنـح دقـــــــائق
لــلـعـب لـلــقــيـدوم
واخملضرم محمد
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أكـد مـاسـيـمــلـيـانـو ألـيــجـري مـدرب نـادي يـوفــنـتـوس أنه قـرر فــرض عـقـاب صـارم عـلى
ـديـر الفـني اإليـطـالي إلى أن صاروخ مـاديـرا أصاب كـريسـتـيـانو رونـالـدو حيث أشـار ا
ـح أليجري جماهـير البـيانكـونيري بـجرح لن ينـدمل إال بعـد تنفيـذ الدون لشـرط وحيد. وأ
إلى ركـلـة اجلـزاء الـتي سـددهـا رونـالـدو بـنـجــاح في الـلـحـظـات األخـيـرة عـنـدمـا كـان في
ـاضي األمر الـذي جـعل يـوفـنـتـوس يغـادر مـسـابـقة ـوسم ا صفـوف ريـال مـدريـد خالل ا
دوري أبـطال أوروبا من الـدور نصف النـهائي. وقال ألـيجري مـازحاً في تصـريحات نـقلها
موقع (كـالتشيـو ميركاتو): “رونالدو هـو مسدد ركالت اجلزاء وبعـد أن سجل في مرمانا
كن اضي في الدقـيقة  93ركلـة هائلـة بسرعة  139 كيـلومتـرا في السـاعة ال  وسـم ا ا

لالعب آخر أن يسدد غيره .”
: “لكي نـسامح رونالدو عـلى ما فعله وواصل أليجـري تصريـحاته في نفس الـسياق قائالً
بنا سابـقاً كان عقابي له أن يسدد كل ركالت اجلزاء ويسجل منها أهدافاً دائماً ”لتنفجر
ؤتمرات الصـحافية. ومن ب  10أهداف في ـسموعة في قاعـة ا القهقهـات والضحكات ا
الـدوري اإليـطـالي سـجل رونـالـدو هـدفـ من عالمـة اجلـزاء كـمـا أحـرز هدفـاً واحـداً في
دوري األبـطال بـتسـديدة رائعـة في شبـاك فريـقه السـابق مانـشسـتر يـونايـتد بـينـما سجل
زميـله مـيرالـيم بـيانـيـتش هدفـ من ركـلتي جـزاء في ذات األذنـ ضد فـالـنسـيـا مسـتغالً

طرد صاروخ ماديرا.
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ــغـربي تــوج الــرجــاء الـبــيــضــاوي ا
بـلقب بـطـولـة كأس االحتـاد اإلفـريقي
لــكـرة الـقــدم "الـكـونــفـيـدرالــيـة" عـلى
حـــســـاب مــــضـــيـــفه فــــيـــتـــا كـــلـــوب
الكونغولي رغم خسارته أمــامه (-1
3) في لقاء اإلياب اول امس األحد.
ـغـربي عــبـد اإلله احلـافـيـظي وضع ا
قـدمـة بـهـدف سـجله في فـريقـه في ا
الــدقــيــقــة 21 ورد أصــحـاب األرض
هـاجمـ جان بثالثـية عـبـر كل من ا
مارك مـاكـوسو مـوكوكـو بـاتيـزاديو
فابريس جنوما في الدقائق (71.45
باراة 74) على الترتيب من عمر ا
الــتي جـرت بــيــنـهــمـا في الــعـاصــمـة
الكونغولية كينشاسا. وحسم الرجاء
الـلـقب لـصــاحله بـتـفـوقه عـلى فـيـتـا
كــلــوب (3-4) بـــنــتـــيـــجــة مـــبــاراتي
الـذهـاب واإليـاب بـفـضل فـوزه عـلـيه
بــثالثــيـة فـي مـبــاراة الــذهــاب الـتي
ـاضي عـلى جـمـعـتــهـمـا األسـبـوع ا
مــلـــعب مــحــمـــد اخلــامس في الــدار

أوروبا.
من جـــــانـب اخـــــر اعـــــلن االحتـــــاد
الـهـولـنـدي لـكـرة الـقـدم مـســـــــــاء
اول امس األحـــــــــد عن مـــواعـــيــد
مبـاريات منـتخب الـــــــطواح في
تـصـفـيـات كـأس األ األوروبــــــيـة

ماريا شارابوفا

"يورو 2020. 
ووقع الــــفــــريق الــــبــــرتــــقــــالي في
اجملـمـوعـة الـ 8 بـعــد الـقـرعـة الـتي
أقـيـمت صبـاح األحـد في العـاصـمة
األيـرلنـدية "دبـلن". وجـاءت مواعـيد
مـــبـــاريـــات اجملـــمــوعـــة الـــثـــالـــثــة
كالتـالي.. هولندا  *بيالروسيا 21
ـانــيـا  24آذار  آذار  هـولــنـدا  *أ
انيا  *هولندا  6أيلول فنلندا * أ
هولندا  9 أيلول هولندا  *أيرلندا
الـــشـــمـــالـــيـــة  10تـــشـــرين األول 
بـيالروسـيـا  *هـولـنـدا  13تـشـرين
االول أيـرلنـدا الشـمالـية  *هولـندا
 16تــشـــرين الــثــانـي  هــولــنــدا *
فنلندا  19 تشرين الثاني يذكر أن
هـولنـدا لن تلـعب في فـترة الـتوقف
ـقـبل الــدولي في شـهـر حــزيـران ا
بـسبب مـشاركـتـها في الـدور نصف
الــنـــهــائي من بـــطــولــة دوري األ
األوروبـية بـعد تـصدر مـجمـوعتـها
ـسـابــقـة عـلى في الــدور األول من ا

انيا. حساب فرنسا وأ

كأس ديفيز
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سقط فـريق نادي إشـبيـلية في فخ
الــتـعـادل اإليـجــابي بـهـدف في كل
شـبـكــة أمـام ديـبـورتــيـفـو أالفـيس
على أرض األخير حلساب اجلولة
 14من الدوري اإلسباني. تقدم
الـالعب جـــونــــاثـــان رودريـــجـــيـــز
ـصـلـحـة أصـحـاب بـالـهـدف األول 
األرض في الــدقـيـقـة  37 من عـمـر
الشوط األول مستغلًا كرة عرضية
ن قبل أن جميـلة من اجلانب األ
ـــــهـــــاجم يـــــنـــــجح ا
الــفــرنــسي ذو
األصـــــــــــــــــول
الــتــونــســيـة
وسام بن يدر
فــــــــــــي إدراك
هدف الـتـعديل
لـفـائـدة الـفريق
األنـدلسي
فـــــــــــــــــــي
الـدقـيـقـة
 78من

ثـــنـــائي ســـويـــســـرا فـــافـــريـــنـــكــا
وشيـودينـيلي أمام ثـنائي الـتشيك
بيرديتش وروسول في عام 2013.
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قال مـدرب التنس الـروسي فيـكتور
يانتشوك إن مـاريا شارابوفا فقدت
العب بعد هويتهـا وتناغمـها في ا
نـشطات. إيـقافـها بـسبب قـضيـة ا
وأضـاف يـانـتـشـوك الـذي سـبق له
أن أشـــرف عــــلى تـــدريـب الـــفـــريق
الروسي في كـأس االحتاد "ال تزال
شـارابـوفـا حتـاول إيــجـاد نـفـسـهـا
بـأي طـريـقة كـي تكـتـسب الـثـقة من
ــدرب الـروسي جــديــد". وأوضح ا
في تـــصـــريـــحــات نـــقـــلـــهــا مـــوقع
"tennis365. شارابوفـا فقدت الـثقة
مـــنـــذ عـــودتــــهـــا من اإليـــقـــاف إذ
انسحبت من العديد من البطوالت
ــوهـبــة وبـالــتـالي لــكــنـهــا تـمــلك ا
ستويات كنها اللـعب في أعلى ا
والـتـغلـب على أي العـبـة". يـذكر أن
شــارابــوفــا أنــهت مــوســمــهــا هـذا
ـبـكر العـام مـبـكرًا بـعـد تـوديـعهـا ا

فتوحة. لبطولة أمريكا ا

بطولة جديدة
يطلقها اليويفا


