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ســحـق مـنــتــخـب إيــطـالــيــا ضــيــفه
مـنـتـخب لـيـشـتـنـشـتـاين بـسـداسـيـة
نـظـيـفـة في ثـاني جـوالت تـصـفـيـات
كـأس أ أوروبـا 2020 في الـلــقـاء
الــذي جـمـع الـفــريــقـ عــلى مــلـعب
اينيـو تارديـني. وأنهى مـنتخب
إيــــطـــالــــيـــا الــــشـــوط األول
بــأربــعــة أهــداف لــصــفـر
تـنـاوب على تـسـجـيـلـها
كـل من ســــتـــيــــفــــانـــو
سيـنسي في الـدقيـقة
17  ثم وقع ماركو
فــــيـــراتـي عـــلى

AZZAMAN SPORT

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21 . Issue 6309 Thursday 28/3/2019 الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6309  اخلميس 20 من  رجب  1440 هـ 28 من آذار (مارس) 2019 م

 ôU Ë ≠ ÊbM

حتدث اإلجنليزي رحيم ستـرلينج جنم مانشستر سيـتي عن الهتافات العنصرية الـتي تعرض لها خالل مباراة منتخب
بالده أمام اجلـبل األسـود والتي انـتـهت بفـوز األسـود الثـالثة بـنـتيـجة 1-5  في تـصفـيـات يورو Æ2020وألـقت اإلهـانات
دافع داني روز ألصوات تـشبه أصوات القـردة كما استقـبل سترلينج العـنصرية بـظاللها على اللـقاء بعدمـا تعرض ا
هتافات عنصرية. وقـال سترلينج في تصريحات نقلتهـا صحيفة مانشستر إيفيـنينج نيوز "شخصيًا لم أسمع أي هتافات
عـنـصـريـة لـكن بـعض زمالئـي قـالـوا إنـهم سـمـعـوا ذلك". وعن احـتـفـاله أوضح "هـو رد فـعل فـقط عـلى مـا فـعـلـوه نـحن
كن الـسكوت عـليـها يجب الـتحدث فـيهـا" وتابع "نحن في 2019 أصـبحت أصحاب الـبشـرة السمـراء هذه األشيـاء ال 
هذه األمور سخيفة لـلغاية لقد فزنا لن نتأثر بهذه األمور يجب عليهم أن يكونوا أفضل مننا". وواصل "يجب أن تتوقف
كن أن تتكـرر كثيرًا حـان الوقت أمام اليـويفا التخاذ قـرارات حاسمة جتـعل من يفعل ذلك يفـكر كثيرًا هذه األمـور ال 
قـبـلهـا لقـد وصل األمـر إلى نقـطـة بعـيدة وال نـريـد االستـمرار فـي ذلك". وأعلن الـيويـفـا اليـوم الـثالثاء أنه بـدأ إجراءات

شجع في مباراة منتخب اجلبل األسود أمام نظيره اإلجنليزي. انضباطية صارمة ضد إهانات عنصرية من جانب ا
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تـلـقى فـريق نـادي مـانشـسـتـر يـونـايـتد
دفـعـة قـويـة قـبل مـواجـهـة واتـفـورد في
ـمـتـاز تـتـمـثل في الـدوري اإلنـكـلـيــزي ا
اقـتراب عـودة الـعـديـد من الالعـب إلى
ـديـر الفـني الـنـرويجي أولي تـشكـيـلة ا
جـنـار سـولـشـايـر. ويـنـافس الـشـيـاط

ــركــز الــرابع فـي جـدول احلــمــر عــلى ا
وسم يـرلـيج هـذا ا تـرتيب فـرق الـبـر
من أجل تـأمـ تــواجـدهم في مـسـابـقـة
ـوسم القادم. دوري أبطـال أوروبا في ا
ومـــا زال أحــمــر مــانــشـــســتــر يــواصل
مـشـواره في الـتــشـامـبـيـونـزلـيج حـيث
يصطدم بـبرشلونـة اإلسباني في الدور

ــسـابـقــة األوروبـيـة ربع الــنـهـائي من ا
العـريقـة. وتـعرض الـكثـير من الالعـب
في صــفـوف الـيـونــايـتـد لـإلصـابـة هـذا
األسـبــوع واالنـسـحـاب من مــعـسـكـرات
مـنــتـخـبـاتـهم الـوطـنــيـة اخملـتـلـفـة مـثل
نيـمانـيـا ماتـيتش مـاركوس راشـفورد
رومـيــلـو لـوكـاكـو لــوك شـاو وأنـتـوني

مــارســيـال ولــكن عــلى األرجـح سـوف
شـاركة في يتـمـكن هذا اخلـماسـي من ا
قبل في الدوري احمللي لقاء واتفورد ا
ـزيـد من غـيــر أن لـوكـاكـو قـد يــحـتـاج ا
الوقت لـلـتعـافي من إصـابة الـقدم. ومن
ـقـرر أيـضاً أن يـسـتـعـيـد فـريق مـلعب ا
أولــد تــرافــورد خــدمــات الــثالثي: إريك
بــايـلي أنــطـونــيـو فــالـنـســيـا ومــاتـيـو
دارمــيـان ولـكن ألــيـكــسـيس سـانــشـيـز
ســيـواصل الــغـيــاب لـفــتـرة 3 أسـابـيع

أخرى.
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كـشــفت تـقـاريـر صـحـفــيـة إسـبـانـيـة أن
هناك صراع ربـاعي على احلصول على
تـوقــيع رفـايـيل فــاران جنم فـريق نـادي
ريـال مـدريـد اإلسـبـاني. وكـانت تـقـارير
صحـفيـة فرنـسيـة عبـر صحـيفـة ليـكيب
الـــشــهـــيــرة قـــد ادعت أن بــطل الـــعــالم
 2018يعتزم الرحيل عن سانتياجو

بــيـــرنــابـــيــو خالل ســـوق االنــتـــقــاالت
ـقـبل . وســلـطت صـحـيـفـة الـصـيــفـيـة ا
دايلي مـيرور البـريطانـية عـلى الصراع
الكبـير من أجل الـظفر بـخدمات الالعب
البـالغ من العـمر  25عامـاً والـذي يضم
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ـاركي تـعـادلًا ـنـتـخب الـد خـطف ا
صــعــبًـا من مــضــيــفه الـســويــسـري
بـنــتـيــجـة (3 / 3) ضـمـن مـبــاريـات
اجلولـة الثانـية للـمجـموعة الـرابعة
بـتصـفـيـات كـأس أ أوروبا 2020
والـتـي شـهـدت أيــضًـا فـوز ايــرلـنـدا
على جـورجيـا بهـدف نظـيف. وتقدم
ـنـتـخب الـسـويـسـري في الـدقـيـقـة ا
ــو فـريــلــيـر وفي 19 عن طــريق ر
الـدقـيـقة  66 عـــــــــزز قـائـد الفـريق
جـرانيت شـاكـا النـتـيجـة بـتسـجـيله
الهدف الثانـي قبل أن يضيف بريل
ـــبـــــــــولـــو الــهـــدف الــثـــالث في ا

الدقيقة 76. 
اركي للـمباراة نـتخب الـد وعاد ا
بـعـد أن قـلص مـاتـيـاس يـورجـنـسن
الفـارق في الدقـيقة 84  فيـما سجل
كريـستيـان جيثـكيـير الهـدف الثاني
في الــدقــيــقــة  88 قــبل أن يــخــطف
هـــنـــريك دلـــســجـــارد الـــتـــعــادل في
الدقـيقـة األخيرة من الـوقت األصلي

للمباراة. 
نـتخب الـسويـسري رصـيده ورفع ا
ركز الـثاني فيما إلى  4 نقاط في ا
ــارك نــقــطــته حــقـق مــنــتــخب الــد
ـركز األولى في اجملمـوعة مـحتـلًا ا
ـبــاراة الـثــانــيـة من الــثـالث. وفـي ا

الــــــدقـــــــيــــــقــــــة 37 قــــــبـل أن يــــــرد
“الـسـيــلـيـسـاو ”بـثالثــيـة سـجــلـهـا
روبـرتـو فـيــرمـيـنـو في الـدقـيـقـة 49
وجابـرييل جـيسـوس في الدقـيقـت
83 و90 عـلى الـتـوالي. وشـهـد اول
امس الثالثاء مبـاريات ودية أخرى
وكانت نتائـجها عـلى النحو اآلتي :
نيجيريا  0-1مصر  إسـتونيا 1-0

جبل طارق  اجلزائر 0-1 تونس.
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نتخب اإلسـباني في حتقيق جنح ا
ثاني إنتـصاراته في تصـفيات كأس
األ األوروبـية “يورو 2020 وذلك
بــعـد الــتـفـوق عــلى نـظــيـره مــالـطـة

بنتيجة 2-0. 
ســجل أول أهــداف الروخــا مـهــاجم
أتلـتـيكـو مدريـد ألـفارو مـوراتا بـعد
مرور نـصف سـاعة من عـمر الـشوط
األول. وعـــزز الالعب نـــفـــسه تـــقــدم
اإلســــبـــــان في الـــــشــــوط الـــــثــــاني
وحتـديـداً ف يـالـدقـيـقة 73 من عـمر
باراة لـيكـتفوا بـهذا التـفوق الذي ا
مــنــحـهـم صـدارة مــجــمــوعـتــهم في

التصفيات. 
نتخب اإلسباني وقد ارتفع رصيد ا
لـ 6 نــقـاط كــامــلـة من مــبــارتـ في
الـــتــصـــفـــيـــات لـــيـــعـــتــلـي صــدارة
مــجـمــوعـته بــيـنـمــا جتـمــد رصـيـد
مــنـتــخب مــالــطـة عــنـد 3 نـقــاط في

الهدف الـثاني في الدقـيقة 32 فيما
وقع فـابـيو كـوالـيـاريال عـلى هـدف

من نقـطـة اجلزاء في الـدقـيقـت 37
و45. وتعـقدت مـهمـة ليـشتـنشـتاين
حــ أنـهـى الـشــوط األول أيــضـاً بـ
10 العـبــ بـعـد طـرد لــعـبه دانـيـال
كوفمان. وفي الشوط الثاني أضاف
مـنـتـخب إيـطـالـيـا هدفـ عن طـريق
جنم يـوفنـتـوس الشـاب مـويس ك
فـي الـــدقــــيــــقـــة 70 و لــــيــــونـــاردو
بـافولـيـتي في الـدقـيـقة 76 . وبـهذه
الـنـتـيـجـة تـصـدر مـنـتـخب إيـطـالـيـا
مجـمـوعته الـعـاشرة بـ  6نقـاط في
حـ حـصد مـنـتـخب لـيشـتـنـشـتاين
ـته الــثــانـيــة في الـتــصـفــيـات هــز
ليـتذيل الـترتـيب بصـفر نـقطة. وعن
نــفس اجملــمــوعــة تــعــادل مــنـتــخب
ثلهما ضد مضيفه اليونان بهدف 
البوسنـة والهرسك ليـرفع الفريق
ـركـزين رصـيدهـا إلى 4 نـقـاط في ا
الثـاني والثـالث تـواليـا. وفي نفس
اجملمـوعـة فاز مـنـتخب فـنـلنـدا على
مـضـيـفه أرمـيـنـا بـهـدفـ لـصـفر
لـــيــحـــقــقـــوا أول انــتـــصــار في
التـصفيـات ويضـيفوا أول 3
نـــقـــاط لـــرصـــيـــدهم حـــيث
صـعــدوا لـلــمـركــز الـرابع
وبـقى مـنـتـخب أرمـيـنـيـا
ــركـز بــدون نـقــاط في ا

ما قبل األخير.
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حـــــقـق مـــــنـــــتــــــخب
األرجــــنـــتــــ فـــوزاً
صعبـاً على مـنتخب
ـباراة ـغـرب في ا ا
الـــــــــوديـــــــــة الـــــــــتي
جمـعـتـهمـا مـساء اول
امس الــــثالثــــاء عـــلى
أرضـيــة مـلـعب طــنـجـة.
ــبـاراة غـيـاب وشـهـدت ا
جنم برشـلونـة ليـونيل مـيسي الذي
أصيب في مـبـاراة فنـزويال اجلمـعة
اضيـة لتكـتفي بالده بالـفوز على ا
ـغـرب بـهـدفٍ دون مـقـابل. وسـجل ا
أنـخــيل كـوريـا الـهــدف الـوحـيـد في
ـبـاراة عـنـد الـدقـيـقة 83 ولـتـنـجو ا
األرجنـت من الـسـقوط الـثاني بـعد
خـسـارتـهـا عـلى يـد فـنزويـال بثـالثة

أهداف مقابل هدف. 
وحقق منتخب البرازيل فوزاً صعباً
عــلى مـنــتـخب الــتـشـيـك في مـبـاراة
أقــيــمت عــلى أرضــيــة مــلـعـب إيـدن
آريـنا في الـعـاصـمة بـراج. وتـفوقت
الـتشـيك بـتسـجـيل الـهدف األول في
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ســاهم مــاركـو فــيـراتـي العب وسط بـاريـس سـان جــيـرمــان ومـنــتـخـب إيـطــالـيــا في فـوز
باراة التي جرت بـينهما مساء األتزوري على نظيره لـيشتنشتـاين بسداسية قاسـية في ا
اول امس الثالثاء حلـساب اجلولة الـثانيـة من تصفـيات أ أوروبا "يورو 2020. وأحرز
فيـراتي الهدف الـثاني إليطالي فـي مرمى ليشـتنشـتاين بطـريقة رائعـة بعدمـا مر من أكثر
ـيـزة أسـكـنـهـا الشـبـاك. وقـال مـوقع ـنـافس وسـدد الـكـرة بـطـريـقـة  من العب بـالـفـريق ا
"كالتشيـو ميركاتو" إن فيراتي الـذي ال يُعرف بتسجيل الـعديد من األهداف خطف أنظار
زميـله في حديـقة األمراء كـيلـيان مبـابي الذي عـلق على الـهدف خاصـة وأنه بدا مـفاجأة
نـتخب الـفرنـسي: "ماركـو فيـراتي الذي ـوقع اإليطـالي قال جنـم ا بـالنـسـبة له. وبـحسب ا
ـفـاجـأة زمـيـلـة في سـان جـيـرمـان غـير يـسـدد والـذي يـسـجل!" في إشـارة إلى انـبـهـاره 

عتادة والطريقة التي خرج بها الهدف. ا

نـــفس اجملـــمـــوعـــة ســـجل كـــونــور
ــبــاراة الـــوحــيــد هـــوريــان هـــدف ا
ـــنـــتــخب أيـــرلـــنــدا في شــــــــــبــاك

جورجيا بالدقيقة 36. 
وتــصـدر مــنـتــخب أيـرلــنـدا تــرتـيب
اجملمـوعة الـرابعـة برصـيد 6 نقاط
فـيـمـا يـتــــــــذيل مـنـتـخب جـورجـيـا
تــرتــيـب اجملــمــوعــة بال رصــيــد من

النقاط.
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ــنــتــخب الــفــنــلــنـدي عــلى تــغــلب ا
مـضـيــفه األرمـيـني (0-2) اول امس
الـــثالثـــاء عــــلى مـــلــــعب فـــازجـــ
سارجسيان روبيبليكان في يريفان
في اجلــولـة الــثــانـيــة من مـبــاريـات
اجملــمـوعــة الـعــاشـرة لــلـتــصـفــيـات

ؤهلة ليورو 2020.  ا
وتـــقــدم فـــريــدريك يـــانــسـن بــهــدف
لـفـنـلـنـدا في الـدقـيـقة 14 ثم أضاف
بـيــري سـويــري الـهـدف الــثـاني في

الدقيقة 78.
ة نتخب األرمـيني للهز وتعرض ا
الثـانـية عـلى التـوالي بـعد خـسارته
أمـام الــبـوسـنــة والـهـرسـك بـهـدفـ

ـاضي. مـقـابل هـدف يـوم الـسـبت ا
وتــعــرض مـنــتـخـب فـنــلــنـدا أيــضـا
للخسارة في اجلولة األولى وسقط
أمام مـضيـفه اإليطـالي بهـدف دون

رد.
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ـــركــز الـــرابع. ويــحـــتل مــنـــتــخب ا
ـركز الثـاني في اجملموعة السويد ا
برصـيج  4 نقـاط وذلك بـعـد الـفوز
عـــلى حــســـاب مــنـــتــخب الـــنــرويج
ـنــتـخب بــنـتــيــجـة  2-3 ثم يــأتي ا
ركـز الثـالث برصـيد الرومـاني في ا
ثالث نـقــاط بـعـد الـفــوز الـيـوم عـلى

حساب جزر فاروه بنتيجة 4-1.
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ــنــتــخـب اجلــزائــري عــلى تــغـــلب ا
نظيره الـتونسي بهدف دون رد في
باراة الوديـة التي جمعت بـينهما ا
مساء اول امس الثالثـاء على ملعب

مصطفى تشاكر بالبليدة. 
وجـــــاء الــــــلـــــقـــــاء الــــــودي ضـــــمن
حتـــضـــيـــرات مـــنـــتــــخـــبي تـــونس
واجلزائر إلى نـهائـيات أ أفريـقيا
بــعـــدمــا تــأهال فـي وقت ســابق إلى
نــهـائــيــات الـبــطــولـة. وحــمل هـدف
ـــبــاراة الـــوحــيـــد تــوقــيـع بــغــداد ا
بوجنـاح من ركلـة جزاء في الـدقيـقة
70 فيما أهدر منتخب تونس بعض
ـرمى الــفــرص الــتـهــديــفــيــة عـلـى ا
اجلزائري. وسبق أن خـسر منتخب
تـــونس وديــة عـــربــيـــة أخــرى أمــام
اضية غرب في الـعطلـة الدوليـة ا ا
بــهــدف وحــيــد عــلــمــا بــأنه خــسـر
مــبــاراته أيــضـا في تــصــفــيـات أ
أفـريـقـيـا أمـام مـصـر بـثالثـة أهداف

u“∫ حققت

البرازيل فوزاً
صعباً على
غرب ودياً ا
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مانـشـستـر يـونايـتد اإلجنـلـيزي بـايرن
انـي وباريس سـان جيـرمان ميـونخ األ
الــفــرنـسي. وانــضم نــادي يــوفـنــتـوس
اإليطالي مؤخـراً إلى سباق الـتعاقد مع
نتخب الفرنسي والذي لعب جنم ا
دوراً بـــــــارزاً فـي جنــــــــاحـــــــات
ـــيـــريــــنـــجي فـي الـــســـنـــوات ا
األخـــيــــرة واحلـــصـــول عـــلى 3
ألــقـاب مـتــتـالــيـة لــدوري أبـطـال
ديـر الفني الـفرنسي أوروبا مع ا
ـــثـل فــاران زين الـــديـن زيــدان. و
هدفاً بـديالً بالـنسبـة للبـيانكـونيري

في حـــالــــة الـــفـــشـل في الـــتــــوقـــيع مع
مــاتــيــاس دي لــيــخت جــوهــرة أيــاكس
أمـستـردام الـهولـنـدي والذي يـتـصارع
عـلـيه أكـثــر من نـادٍ أوروبي كـبـيـر عـلى
رأســهم بــرشــلـونــة اإلســبــاني. وتــمـلك
ـالـية األنـدية األربـعـة جمـيـعهـا الـقوة ا
من أجل إتـمـــــــام صــفـقـة فـاران ولـكن
مـهمـة إقـنـاع ريـال مدريـد بـالـتـخلي عن
خــدمــات العـــــــــبه األســاسي ســتــكـون
صعـبة للـغايـة خصـوصاً في ظل قـيمة
الشرط اجلـزائي في عقده 500 مليون

يورو. 
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اني توني كروس تتضـمن انتقـال األ
إلـى تــــوريــــنــــو. وذكــــرت أن كـــروس
يتمتع بصفات مختلفة عن بيانيتش
إال أنه ظل لـفتـرة طـويلـة أحـد أهداف
ـديـر الـريـاضي فـابـيـو بــاراتـيـسي ا

ليوفنتوس.
من جــــــانـب اخـــــر كــــــشف مــــــاريـــــو
ـبيك مـارسيـليا بالـوتيلـي مهاجم أو
الـفـرنـسي عن مـوقـفه من لالنـضـمام
لــصــفـوف مــنــتـخـب إيـطــالــيـا خالل
قـبـلة. وقـال بالـوتـيلي عـبر الفـتـرة ا
حــــســـــابـه الــــرســـــمي عـــــلى مـــــوقع
إنـسـتـجــرام "قـد حتـتـاجـني إيـطـالـيـا
يومًا ما لكن بالطـريقة التي تقومون
بهـا بإهـانـتي قد أقـرر عدم الـذهاب".
وتـابع مـاريـو بـالـوتـيـلي "سـأفكـر في
ذلك األمــر لـست إنــســان آلي". وعـاد
مـاريـو بـالـوتـيـلي لـصـفـوف مـنـتـخب
إيـطـالـيا فـي آيار 2018 بـعـدمـا قرر
روبـرتو مـانـشيـني ضـمه بعـد غـياب
طويل استمر حوالي 4 سنوات منذ
نهـائيـات مونـديال 2014 بالـبرازيل
باريات األربعة األولى ليتواجد في ا
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كـشف تـقـريـر صحـفي إيـطـالي امس
األربـعـاء عن صـفـقة تـبـادلـيـة مـثـيرة
ــــنـــــظــــور بــــ تــــلـــــوح في األفـق ا
يــــوفــــنـــتــــوس وريــــال مــــدريــــد في
قبل لتضح حدا يركاتو الصيفي ا ا
حلـالـة احلرب الـبـاردة بـ الـنـادي

مـــنــذ انـــتـــقـــال الــنـــجم الـــبـــرتـــغــال
كــريـسـتــيـانـو رونــالـدو إلى تــوريـنـو
وسم. ووفقًا لـصحيفة "توتو مطلع ا
سـبـورت" اإليـطــالـيـة فـإن الـبـوسـني
مـــيـــرالـــيم بـــيـــانـــيـــتش العب وسط
يـوفـنـتــوس يـعـد أحـد أبـرز األسـمـاء
رشحة لالنضمام إلى صفوف ريال ا
ــقـبـل. وأشـارت ــوسم ا مــدريــد في ا
إلى أن اليوفي من الصعب أن يرفض
عــرضًــا بــقــيــمــة 86 مــلــيــون يــورو
لـلــتـخـلي عـن خـدمـات بـيــانـيـتش في
ــيــركــاتــو الــصـيــفي.وأوضــحت أن ا
احلل األفــضل لـلـســيـدة الــعـجـوز من
أجل الـتــخـلي عن الـنــجم الـبـوسـني
هـو أن يكـون رحـيل بـيـانـيـتش ضمن
صـــفــقــة تــبــادلــيــة مع ريــال مــدريــد
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قـدم النـجم اإلسـباني روبـرتـو باوتـيـستـا أجوت
مــبــاراة أخـرى ال تــنـسـى في مـســيــرته بـعــدمـا
ـصنف أطاح بـالـصـربي نـوفـاك ديـوكـوفـيـتش ا
ــيـا مـن ثــمن نــهــائي بــطــولـة مــيــامي األول عــا
األمـريــكـيــة ألسـاتـذة الــتـنس. وقــلب بـاوتـيــسـتـا
تــأخـره في اجملــمـوعــة األولى أمــام نـوفـاك 1-6
جموعت متتاليت  5-7و6-3 إلى فوز مثـير 
لـيفـجر كبـرى مفـاجآت الـبطـولة ويـعبر إلى ربع
نهائي الـبطولة األمـريكية لـلمرة األولى. واعترف
ـباراة: رشح الـ 22 لـلقب عـقب ا باوتـيـستـا ا
"لم ألــعب مــطـلــقــا بــنـفـس مـســتــوى نــوفـاك في
اجملـمـوعـة األولى لقـد تـفـوق عليّ في كل شيء
وقـتــهـا قــلت إن عـليّ أن ألــعب بـشـكـل هـجـومي
أكـثـر وأن أحسن إرسـالي في بـدايـة كل نقـطة
وكـــذلـك في رد اإلرســـال". وأضـــاف: "عـــنـــدمــا
تـواجه نـوفـاك ويـكـون مـتفـوقـا عـلـيك يـنـبغي أن

تلـعب بعدهـا بشـكل هجومي
أكــبـر دون أن تــتـرك
له فــــــرصـــــة لـــــرد
الــــفـــعل". وواجه
اإلسـباني لـيلة

ــدرب ـــانـــشـــيــني قـــبل أن يـــقـــرر ا
اســتــبــعـاده مــجــددًا. وعــانى مــاريـو
ـبيك مـارسيـليا بالـوتيلـي مهاجم أو

روبرتو باوتيستا

ـــنــتــخب خالل فـــتــرة تـــواجــده مع ا
اإليــطــالي من الــتــعــرض لــهــتــافـات

عنصرية.

الشياط احلمر
تسعى الى

حتقيق االجنازات
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{ بـرشـلـونــة - وكـاالت - اسـتـقــبـلت مـديــنـة بـرشـلــونـة الـنـجم الــبـرتـغـالي
كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس اإليطالي في زيارة خاطفة.

وذكرت صحيـفة "موندو ديبورتـيفو" اإلسبانيـة أن السر وراء زيارة رونالدو
من أجل إجراء بعض الفـحوصات الطبية على إصابته قبل العودة إلى تورينو

مجددا.
وكـان رونـالـدو قــد تـعـرض لإلصـابــة في مـبـاراة مـنـتــخب بالده أمـام صـربـيـا

اضي. اإلثن ا
وأوضح يـوفــنـتـوس أن الالعب يـعـانـي من إصـابـة طـفـيـفــة في عـضالت الـفـخـذ

ن. األ
وحتوم الـشكـوك بشأن احـتمالـية غـياب كريـستيـانو أمـام أياكس في ذهاب ربع
نــهــائي دوري أبــطــال أوروبـا رغـم تـصــريــحــات الالعب بــأنه ســيــعـود خالل

أسبوع فقط.
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عاد ماتس هومـيلز مدافع بايرن ميونخ للحديث عن قرار يواكيم لوف
انيا باستبـعاده رفقة توماس مـولر وجيروم بواتينج من مدرب منتخـب أ

انشافت.  قائمة ا
سيرة الدولية وأثار لوف جدلًا واسعًا بعدما أعلن بشكل مفاجئ نهاية ا
ـانــيــة مــشـوار ـاكــيــنــات األ لــثالثي بــايـرن مــيــونخ قــبل أيــام عــلى بــدء ا

ؤهلة لبطولة يورو 2020. التصفيات ا
انيـة أكد هومـيلز أنه وخالل مـقابلـة مع صحيـفة "سبـورت بيلـد" األ

ـسـتـحيـل إيجـاد طـريـقـة مثـالـيـة لـنـهايـة مـسـيـرتهم كـان من ا
الـدوليـة. وأبـدى صاحب الـ 30 عـامًـا تـفهـمه لـقـرار يـواكيم

كنني فهم بعض أسباب هذا القرار".  لوف حيث قال "
اني ـدرب األ وبـسؤاله عـما إذا كـان قد جـمعه اتـصالًـا با
بــعـد الــقـرار فـأجــاب "لم يـحــدث ذلك مــتـأكـد مـن أنـنـا

سنتواصل من جديد". 
وأشـار هـومـيلـز إلى بـعض الـتفـاصـيل الـبسـيـطـة التي
تـسـبـبت في إزعــاجه رفـقـة زمـيـلــيه حـيث ذكـر بـيـان
اني لـكرة الـقدم عبـر حسـابه على موقع االحتاد األ

"إنستجرام". 
اني حـينـها بـيانًـا مقـتضـبًا جاء ونـشر االحتـاد األ
ـسـتـقـبـلـيـة بدون  3العـبـ ولـقد فـيه "خـطط لـوف ا

أبلغهم بقراره!". 
ورأى هوميلز أن هذا البيان القصير للغاية لم يتضمن أي تقدير للثالثي

ستبعد وهو ما جعله يتألم رغم تفهمه لقرار يواكيم لوف. ا

اول امس الثالثـاء ديوكوفيتش لـلمرة العاشرة
ــواجــهــات وبــعــدمــا كــان خــاســـرا أمــامه في ا
ـبــاشـرة  7-1جنح في حتـقــيق الــفـوز لــلـمـرة ا
الـثــانـيــة تـوالـيــا بـعـد الــفـوز في نــصف نـهـائي
الـــدوحـــة بــنـــفس الـــطـــريــقـــة حـــيث تـــأخــر في
اجملـمـوعة األولـى قـبل أن يـحـسم لـقب الـبـطـولة

القطرية. 
وقال روبـرتو: "بدون شك الـفوز في الدوحة في
بـدايـة الــعـام سـاعــدني" مـضــيـفــا: "كـانت لـدي
ـقـدري رفع مـسـتـواي وأن أقدم الـثـقـة في أن 
أفــــضـل مــــا لــــدي في األشــــواط األخــــيــــرة من
واجـهة الـقادمـة أمام األمـريكي ـبـاراة". وعن ا ا
جــون إيـسـنـر حـامل الــلـقب أوضح: "سـتـكـون
مباراة معقدة للغاية سيتحتم عليّ التركيز فيها
بـأقـصى مـا لـدي خـاصـة في رد اإلرسـال ألن
تاز بإرسـاالته القويـة". ويتفـوق إيسنر إيسنـر 
ـبـاشرة 1-2 أمام بـاوتـيـسـتا ـواجهـات ا في ا
لـكن آخـر مواجـهـة بـينـهـما في 2016 حـسمـها
اإلسـبـاني لـصـاحله فـي ربع نـهـائي بـطـولـة
أوكـالنــــد والـــتـي تـــوج

بلقبها.
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ـــنـــتــخـب اإلســبـــاني واصـل قــائـــد ا
ســـيــرخــيـــو رامــوس رحــلـــة الــتــألق
بـقمـيص الالروخا لـيعـادل رقم زميله
الـسابق إيكر كاسـياس بتحقيق 121
انـتـصارا خالل 163 مـبـاراة بـقـميص
مـنتـخب بالده بـعد فوزه عـلى مـالطا
مـساء اول امس الثالثاء بهدف دون
ــؤهــلــة رد في إطـــار الــتــصــفـــيــات ا
لــــبـــطــــولـــة األ األوروبــــيـــة (يـــورو
2020). وبات مدافع ريال مدريد على
بـعد 4 مـبـاريـات فقط من مـعـادلة رقم
حــارس مـرمـى ريـال مــدريـد الــسـابق
ـاتادور كـأكـثر العب دافـع عن ألوان ا
ـنـافسـات الدولـية. وقـال راموس في ا
مـازحـا الـذي يـقـتـرب من حتـطـيم رقم
كـــاســيـــاس صــاحب الـ 167مـــبــاراة
دولـيـة مع إسـبانـيـا مازحًـا: "أنـا على
بـعد  4مـباريات من إيـكر الذي يـرتعد
اآلن". وبـــــات مــــدافـع ريــــال مـــــدريــــد
مـرشـحـا العـتالء صـدارة قـائـمـة أكـثـر
ــبــاريــات ــشــاركــ في ا الـالعــبــ ا
الــدولـيــة والـتي يــتـربع عــلـيــهـا جنم
مـنـتـخب مـصر الـسـابق أحـمـد حسن
بــرصــيـد 184 مــبــاراة مــنــحـتـه لـقب

عـمـيـد العـبي الـعـالم. ويـحـتل راموس
(32 عـاما) الترتـيب احلادي عشر في
ـشـاركـ في قــائـمـة أكـثـر الالعــبـ ا
مـباريات دولـية مع منـتخبات بالدهم
ويـبـتـعـد بـفارق 21 مـبـاراة دولـية عن
مــتــصـدر الــقــائــمـة مــتــوسط مــيـدان
أنـدرخلت الـبـلـجيـكي الـسـابق. وحول
عالقـتـه بـكـاسـيـاس أكـد قـائـد الـنادي
ـلـكي: "أشـعـر بـعاطـفـة خـاصـة جتاه ا
إيـــكـــر; لــقـــد عـــرفــني مـــنـــذ أن بــدأت
مــسـيــرتي وكـان دائــمـا مـا يــقـول لي
ـكـنه جتاوزه إنـني الـشـخص الـذي 
إنه أسـطورة حـية وسـيكـون إيجـابيا
نتخب". لـلغاية أنا اجتـاوز رقمه مع ا
وأهـــدى رامــوس فــوز الالروخــا عــلى
ـــديــر الـــفــنـي لــويس مـــالــطـــا إلى ا
إنــريــكي مــارتــيــنــيــز الــذي غــاب عن
ــبــاراة ألســبــاب عـائــلــيــة. واخــتـتم ا
ـــــــدافع اإلســـــــبـــــــاني اخملـــــــضــــــرم ا
تــصــريــحــاتـه: "عــلى الــرغم من كــونه
مـوقـفـا شخـصـيـا للـمـدرب فـإننـا هـنا
شكالت الـشخـصية أسـرة ونشـعر بـا
لـم تـــكـن األخـــبــــار ســــارة ونـــأمل أن
يـــتــحــسـن الــوضع وأن يـــكــون أمــرًا

بسيطًا".
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