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اضي ضمن اجلولة الـ 12من الـدوري اإلسباني لكرة ي "غوغل" لـلسخرية من منـافسه برشلونة عـقب مباراة الفريق الـسبت ا حـرك البحث العا استعان نـادي ليفانتي 
القدم. وقـلب ليـفانـتي تأخـره بهـدف األرجنتـيني لـيونـيل ميـسي في الدقـيقة 38 من ضربـة جزاء إلى فـوز بثالثـية في ظـرف سبع دقـائق سجـلهـا كل من خوسـيه كامـبانا

وبورخا مايورال والصربي نيماجنا رادوجا في الدقائق (61و 63 و68) على الترتيب. 
كن أن تـفعل في سـبعـة دقائق? و نـشر صـورة لنـتيـجة هـذا السـؤال من محـرك بحث وقع الـرسمي لـنادي لـيفـانتي في "تـويتـر" تغـريدة سـاخرة كـتب فيـها: مـاذا  ونشـر ا

غوغل. ومن ضمن النتائج التي ظهرت 3 أخبار عن فوز ليفانتي على برشلونة من صحف "أوك دياريو  الباييس و ماركا" اإلسبانية.
وسم في الكالتشيو.   الى ذلك ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن ميالن سيلجأ إلى ريال مدريد من أجل تعزيز صفوفه بالنظر للبداية اخمليبة لآلمال للفريق هذا ا

وبحسب موقع "كـالتشيـو ميركاتـو" اإليطالي فإن مـيالن سيدخل في محـادثات مع ريال مدريـد من أجل ضم الثنائي فـينيسـيوس جونيـور وإبراهيم دياز العـبا ريال مدريد
في محاولة لتعزيز اخلط األمامي للروسينيري. 

وسم. ويسعى ميالن الستغالل عالقته اجليدة بريال مدريد من أجل طلب استعارة الثنائي فينيسيوس ودياز حتى نهاية ا
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ـــكن لـــبــــاريس ســـان جـــيـــرمـــان
وبـايرن مـيونخ ومـانـشسـتر سـيتي
ويــوفــنــتــوس وأتــلــتــيــكــو مــدريـد
ونـابولي حـسم بـطاقـة الـتأهل إلى
ثــمن نـهــائي دوري أبــطـال أوروبـا
بــالـفــوز في مــبـاريــاتــهم بـاجلــولـة
الرابـعة من دور اجملـموعـات اليوم
الثالثاء وغدا األربعاء. وبات حسم
ـكــنـا بــالـنــسـبــة لـلــفـرق الــتــأهل 
الـسـتــة في اجلـولـة الــرابـعـة قـبل
خــــــوض آخــــــر لـــــقــــــاءيـن في دور
اجملــــمــــوعــــات. وفــــاز مــــتــــصـــدرا
ـاني إلى الـدوريــ الـفـرنـسي واأل
جـــــــانب حــــــــامل لــــــــقب الـــــــدوري
ــمـــتــاز في جـــمــيع اإلجنـــلــيـــزي ا
ــبـاريـات بـدور اجملـمـوعـات حـتى ا
اآلن ويـوجد في جـعـبـتهم  9نـقاط.
ـان نقطة ويحتـاج الفرنـسيون واأل
واحدة حلسم بطاقة التأهل بينما
درب اإلسباني بيب يحتاج رجال ا
جـوارديـوال ثالث نـقـاط. وهـو نفس
احلـال بالنـسبـة لنـابولي وأتـلتـيكو
ويــوفـنـتـوس مع الـعـلم أن االثـنـ
اآلخـــريـن يــقـــعـــان في اجملـــمـــوعــة

الرابعة بواقع  7نقاط لكليهما ما
قــد يـــســهل احلــسم لـــكن تــتــبــقى
مسألة حتديد شـاغلي الترتيب ب
متصـدر ووصيف. ويعتـبر الطريق

ـــهــدا بــشــكل كـــبــيــر أمــام نــادي
الـعـاصــمـة الــفـرنـســيـة رغم أنه لم
يــتــمــكـن بــعــد من االعـــتــمــاد عــلى
جنميه البرازيلي نيمار والفرنسي

كـيـلـيـان مبـابي. ولم يـقـتـصـر األمر
ـباريـات الـثالث التي عـلى فوزه بـا
لــــعــــبــــهـــا لــــكن حــــارس مــــرمـــاه
الـكــوسـتـاريــكي كـيـلــور نـافـاس لم
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جمعتهما اول امس األحد في إطار
األســــــــبــــــــوع الـ 11مـن الــــــــدوري

اإليطالي. 
وعـلى مـلـعب (أرتــيـمـيـو فـرانـكي)
تـــقـــدم الـــضــيـــوف أوال عن طـــريق
ــهــاجم اإليــفــواري جــيــرفــيــنــيـو ا
(ق40) قــبل أن يــتــعــادل أصــحـاب
األرض عن طريق الالعب جـايتـانو
كـــاســـتـــروفـــيـــلي (ق67). وبـــهـــذه
الـنـتيـجـة رفع فـيورنـتـينـا رصـيده
ـركــز الــثـامن إلى 16 نـقــطــة في ا
ــركـز وبــارمـا إلى 14 نــقــطــة في ا

العاشر مؤقتا.
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واصل خــيـــتــافي انــتـــصــاراته في
الـلـيـجـا بـعدمـا فـاز خـارج قـواعده
عـلى مضـيفه سـيلـتا فـيجـو بهدف
نظيف اول امس األحد على ملعب

(بااليدوس) ضمن اجلولة الـ12.
ـدريـدي بـالـفضل  ويـدين الـفـريق ا
في هــــذا االنـــتـــصـــار لــــلـــجـــنـــاح
البـرازيلي الـشاب روبـرت كيـنيدي
مـســجل هـدف الـلــقـاء الــوحـيـد في
الــدقـــيـــقــة 37. وحــقـق خـــيــتـــافي

ـنـطـقـة تـصـويـبة مـن عـلى حـدود ا
ــــــ جـــــوردان زاحــــــفـــــة عــــــلى 
بيكفورد الذي حاول إبعادها دون

جدوى لتسكن شباكه. 
وكادت النـيران الصديـقة أن تهدي
إيفرتون هدف التـعادل في الدقيقة
68 عــنـدمـا مـرر ثـيـو والـكـوت كـرة
عرضيـة زاحفة لـترتطم الـكرة بقدم
رمى غير بن دافيز وتذهب نحو ا
ن أنــهــا ابــتــعــدت عن الــقــائم األ
بـقـلـيل لـركـلـة ركنـيـة لـم تسـفـر عن
شيء. وأجــرى إيــفــرتــون تــبــديــله
األول في الدقيقة 69 بنزول جينك
تــــــوسن بــــــدال من والــــــكــــــوت في
مـحـاولة لـتنـشـيط هـجوم أصـحاب
األرض. وطــالب العــبــو إيــفــرتــون
بــاحلــصــول عــلى ركــلــة جــزاء في
ـست الكـرة يد الدقـيقة 70 بعـدما 
ديـــلـي آلي داخل مـــنـــطـــقـــة جـــزاء
فــريـــقه لــكن تــقــنــيــة فــار أشــارت
بـاسـتــمـرار الـلـعب. دفـع تـوتـنـهـام
بــتــبـــديــله األول في الــدقــيــقــة 73
بـنـزول جيـوفانـي لو سـيـلسـو بدال
من تــاجنـي نــدومــبـــيــلي. وأجــرى

الـــذي تــســبب في إصـــابــة بــالــغــة
لـلــبـرتــغـالي أنــدريه جـومــيـز العب
إيـفـرتـون لـيـخـرج الالعـب الـكوري
ـباراة بـاكـيا اجلـنوبـي من ملـعب ا
بـعـد شــعـوره بـالـصــدمـة لإلصـابـة
العنيـفة. واستغل إيـفرتون النقص
الـــعـــددي في صـــفـــوف مـــنــافـــسه
لــيــحــرز (الــبــديل) الــتـركـي جـيــنك
تــوسن هـــدف الــتـــعـــادل لــلـــفــريق
ـضـيف في الـدقـيقـة الـسـابـعة من ا
الـوقت احملتـسب بـدال من الـضائع.
وشــهــد الــنـــصف ســاعــة األول من
ــبـاراة اسـتـحــواذا مـتـبـادال عـمـر ا
عـلى الـكـرة بـ كـال الـفـريـق دون
. فـيـما ـرميـ أدنى خـطـورة عـلى ا
أطلق ريـتشـارليـسون أول تـسديدة
ـصـلـحـة إيـفـرتـون في ـبـاراة  في ا
الدقيقة 33 حينـما تسـلم الكرة من
داخـل مـــنــطـــقـــة اجلـــزاء لـــيــراوغ
الــدفـاع ويــسـدد بــقــوة لـكن الــكـرة
ـــــرمى ذهـــــبت فـي مــــنـــــتـــــصف ا
لـيــمــســكــهـا األرجــنــتــيــني بــاولـو
جــــازانـــيـــجــــا بـــســـهــــولـــة. وعـــاد
ريــتــشــارلــيـســون لــتــهــديــد مـرمى
تـوتنـهـام من جديـد حـيث سدد من
ـنطـقة في الـدقيـقة 43 غير داخل ا
أن تصويبته افتقدت للدقة لتخرج
رمى لـينـتهي الـشوط بـعيـدة عن ا
ـتـعـة واإلثـارة األول اخلـالي من ا
بالتعادل بدون أهداف. كان الشوط
الــثـاني أفـضل نـسـبـيـا من سـابـقه
حــــيث بــــدأ بـــهــــجــــوم من جــــانب
تـــوتــنـــهـــام الـــذي طـــالب العـــبــوه
بـاحلـصـول عـلى ركـلـة جـزاء عـقب
سـقــوط الـكــوري اجلــنـوبي هــيـون
مـــ ســـون داخل مـــنــطـــقـــة جــزاء
إيـفــرتـون جــراء الــتـحــام مع يـاري
مينا في الـدقيقة 50 غير أن احلكم
أشار بـاستمـرار اللعب بـعد جلوئه
ساعد (فار). لتقنية حكم الفيديو ا
وكاد تـوتنهـام أن يفـتتح التـسجيل
في الـــدقـــيـــقـــة 61 عـــنـــدمـــا تـــابع
دافينسون سانـشيز ركلة ركنية من
النـاحيـة اليـمنى مـرت من اجلميع
لــيــمـــرر الــكــرة بــرأسه من اجلــهــة
ــقــابــلـة لــكن لـم جتـد مـن يـتــابع ا
رمى. وترجم الكـرة ويضـعها فـي ا
تــوتـنــهــام سـيــطــرته عــلى األمـور
بـــعـــدمــــا أحـــرز ديـــلـي آلي هـــدفـــا
ـصلـحة الضـيوف فـي الدقـيقة 63
عـنـدمـا انـطـلق بـالـكـرة حـتى وصل
نـطـقـة اجلزاء قـبل أن يـسدد بـهـا 

لندن - وكاالت
ـدير الـفني لـتوتنـهام عن شـعوره بـاألسى بسبب أعرب ماوريـسيـو بوكـيتيـنو ا
اإلصابة التي تـعرض لها البرتـغالي أندريه جوميـز العب إيفرتون خالل مباراة
ــيـرلــيج. فـفي الـفـريـقـ (1-1)  اول امس األحـد في اجلــولـة الـ11 من الــبـر
الـدقـيـقة 77 تـعـرض جـوميـز إلصـابـة مروعـة بـعـد تدخل مـن سون هـيـوجن م

جنم تـوتنـهام الذي لـم يتمـالك أعصـابه من شـدة اإلصابة ودخـل في نوبـة بكاء
قـبل تـلـقيه الـبـطـاقـة احلـمراء. وإلـى جانب تـقـد دعـمه جلـومـيـز كان بـوكـيـتـيـنو
حريصًا أيضًـا على إعفاء سون من أي مسؤولية بـقوله: "لقد دُمر نفسيًا كان

وضعًـا مـرتـبـكًـا لـلـغـايـة وكـان من الـصـعب االلـتـزام بـالهـدوء". وواصل
ــدرب األرجـنــتــيــني: "عــنــدمـا تــشــاهــد الــلـقــطــة عــلى شــاشـة ا
الـتليـفزيون سـتتأكد من عـدم وجود نيـة لإليذاء.. لقـد كان حظًا
سـيئًا للـغاية بالـنسبة ألنـدريه وإيفرتون وكـانت النهايـة ببطاقة

حمراء غير عادلة لسون".

انــتـصــاره الــثــاني عــلى الــتـوالي
وسم لـيقفز خطوة اخلامس هذا ا
عمالقة في جدول الترتيب متخطيا
ـرتـبة سـبـع مـراكـز ويـستـقـر فـي ا

السابعة برصيد 19 نقطة. 
وهـذا بــيــنــمــا اســتــمــرت مــعــانـاة
الـفريق اجلـاليـثي بخـسارة رابـعة
عـلى التـوالي الـسابـعة مـنذ بـداية
ـوسم لـيـبـقى في مـنطـقـة اخلـطر ا
ــركــز الـ18) بــرصــيــد 9 نــقــاط. (ا
وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت
عــــمق إيــــبــــار هــــو اآلخــــر جـــراح
لــيـجــانـيس بــعـدمــا فـاز عــلـيه في
عــــــــــقــر داره (2-1) عـــلى مـــلــعب

(بوتاركي).
ورغم تـقدم أصـحـاب األرض مبـكرا
مـنـذ الدقـيـقـة السـادسـة عن طريق
غـربي يـوسف النـصـيري الـنجـم ا
إال أن الفريق الـباسكـي رد بهدف

األول فـي الــدقــيــقــة 17  بـــتــوقــيع
الـبــرازيــلي تــشـارلــز ديــاز ثم قـبل
نـــهــايـــة الــلـــقــاء بـــــــــست دقــائق
بواسطة إنريكي جارسيا مارتينيز

"كيكي".
 ورفــــــــع الـفـــــوز رصـــــيـد إيـبـار
إلى 15 نـقـطـة قـفــز بـهـا لـلـمـرتـبـة

الـ14.
وظل لـــيــجــانـــيس قــابـــعــا في ذيل
الــتـرتــيب بــخــمس نـقــاط بــعـد أن
تــكـــبــد خــســـارته الــتــاســـعــة هــذا

وسم والثانية على التوالي.  ا
وضـمـد فـريق بـلـد الـولـيـد جـراحه
بـعـد كـبوة بـرشـلونـة عـلى حـساب
ضـيـفه ريـال مـايـوركـا بـفـوزه عـليه
ــبــاراة الــتي جـرت بــثالثـيــة في ا
بـــيــنـــهــمـــا اول امس األحــد وذلك
ضـمـن مـنــافــسـات اجلــولـة 12 من
الـلـيـغـا اإلسبـانـيـة. وأحـرز ثـالثـية
ـدافع خواك بلـد الولـيد كل من ا
هـاجم إنيس أونال فيـرنانديـز وا
ــهــاجم ســانــدرو رامــيـريــز في وا
الـدقـائق (40و50 و 94 من ضـربـة
جـــزاء) عــلـى الــتـــرتــيـب.  وصــالح
فـريق بـلـد الـولـيـد جـمـاهـيـره بـهذا
ـته الـثـقيـلـة أمام الـفـوز عـقب هز
مـــضـــيـــفـه بـــرشـــلـــونـــة (5-1) في
اضـية ورفع رصيده إلى اجلولة ا
ـــركــز 17 نــقـــطــة لـــيــتـــقــدم إلى ا
الـتاسع. بـيـنمـا تـوقف رصيـد ريال
مـايــوركـا عـنـد 11 نـقــطـة ويـشـغل
ــركـــز الــســابع عــشـــر عــلى ســلم ا

ترتيب الدوري.
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أبـدى الـبـرتـغـالي مـاركـو سـيـلـفـا مـدرب فريـق إيـفـرتون
ـروعـة الـتي تــعـرض لـهـا مـواطـنه أسـفه الـبـالغ لإلصــابـة ا

أندريه جوميـز العب الفريق خالل لقاء توتنهـام هوتسبير الذي انتهى
ـرحلـة احلاديـة عشـر لبـطولة بـالتـعادل 1/1 اول امس األحـد في ا
الـدوري اإلجنـليـزي لـكـرة الـقـدم. وتـعـرض جومـيـز إلصـابـة بـالـغة
لـلـغايـة بـعـدما تـعـرض اللتـحـام عـنيف مـن هيـوجن مـ سون العب
ـبــاراة لـيـخــرج من مـلـعب تـوتـنــهـام في الـدقــيـقـة 79 مـن عـمـر ا
ـباراة على (مـحفـة) فيمـا تلـقى الالعب الكوري اجلـنوبي بـطاقة ا
حمـراء مبـاشرة ويـخرج بـاكيـا لشـدة تأثـره من اإلصابـة العـنيـفة

التي تسبب فيها جلوميش. 
ـبـاراة: "تــعـرضت سالمـة وقـال ســيـلـفـا فـي تـصـريـحــات عـقب ا
جوميز لـلخطر بعد االلتحام العنيف الذي تعرض لها من سون..
ـدرب الــبـرتـغــالي "إنـهـا ــسـتـشــفى". وأوضح ا لــقـد ذهب إلى ا
حلـظـة سـيـئـة بـالـنـسبـة لـنـا كـمـجـمـوعـة وفـريق واحـد". وأضاف
مـدرب إيـفـرتون "األمـر أكـثـر من مـجـرد لـعبـة كـرة قـدم.. يـتـع
عـلــيـنــا احملــافـظــة عـلى وحــدتـنــا وتـكــاتـفــنــا.. إنه الـشيء األهم

بالنسبة لنا في الوقت احلالي".
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توتنهام تبـديله الثاني في الدقيقة
87 بــنــزول خــوان فــويث بــدال من
سيـرج أورييه. وشـدد إيفـرتون من
هـجــمــاته خالل الــوقت احملــتـسب
بـــدال مـن الـــضـــائع الـــذي بـــلغ 12
دقــيـقــة خــاصــة في ظل اضــطـرار
العبي توتـنهام للـجوء إلى الدفاع.
وجـــاءت الــدقــيــقــة الـــســابــعــة من
الــوقت الـــضــائـع لــتـــشــهـــد هــدف
الـتـعادل إليـفـرتـون عن طـريق ج
توسن وذلك بعدما مرر ياري مينا
كـرة عرضـية من الـنـاحيـة اليـسرى
إلى لــــوكـــاس ديـــنـي الـــذي أرسل
عـرضيـة مباشـرة من جـهة الـيم

قــابـلــهــا الالعب الــتـركـي بـضــربـة
ـــ حـــارس رأس رائــــعـــة عـــلـى 
تـوتــنـهــام داخل الـشــبـاك. وحـاول
إيــفـرتــون خــطف هــدف الــفـوز في
ــبـاراة ولـكن ـتــبـقي من ا الــوقت ا
دون جـــدوى لـــيـــنـــتـــهي الـــلـــقـــاء

بالتعادل.
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تعادل فيـورنتينـا مع ضيفه بارما
ــبـــاراة الــتي ـــثــلـه في ا بـــهــدف 

u“∫ حقق خيتافي فوزاً مهماً على سيلتا فيغو في الدوري االسباني
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يــــســــتــــقـــبـل بــــعـــد أي هــــدف في
الـتـشـامـبـيـونـز لـيج. وعـلى مـلـعب
حديقة األمراء يستقبل الـ"بي إس
جي" الـيـوم األربـعـاء كـلـوب بروج
الـذي فـاز عـلـيه بخـمـاسـية نـظـيـفة
بــ جـمــاهـيـره فـي بـلــجـيـكــا قـبل
عـشــرة أيـام. وحـال حـصل الـفـريق
الــفــرنــسي عــلى الــنــقــاط الــثالث
سـيـضمن الـتـأهل بـالـفعل إلى دور
الـ16 مـا ســيـمـهــد الـطــريق أيـضـا
أمام ريال مدريد الذي عدل وضعه
ـنـافـسـة بـثالث نـقـاط حـصل في ا
عـلـيـها في إسـطـنـبول بـعـد إحلاق
ـة بــجــلــطـة ســراي بــهـدف الــهــز
نـظــيف. ولم يـتــمـكـن بـعـد الــفـريق
األبـيض الـذي يـأمل في اسـتـعـادة
خــدمـات الالعـب الـويـلــزي جـاريث
بـيل أمــام األتـراك من الـفـوز حـتى
اآلن عـــلى مـــلـــعـب ســـانـــتـــيـــاجــو
ـنافـسة األوروبـية بـيرنـابيـو في ا

وسم. هذا ا
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ـــــــوقف ذاتـه مع ويـــــــتـــــــشــــــابـه ا
اجملـمـوعـة الثـانـيـة حيث يـسـيـطر
الــبـايــرن بــشـكل واضـح بـرصــيـد
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قـمــيص فـريـقه إعالنـاً أن ال مـبـاراة
لـكرة الـقـدم يجب أن تُـلـعب في مثل
هــذه األجـواء مُـعـبـراً عـمـا بـداخـله

من غضب جتاه تلك اإلساءات.
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ولم تـــكن حـــادثــة اول امـس االحــد
هي األولى فـي ســــلـــســــلــــة عـالقـــة

مارك زورو
ومن بـ الالعـبـ الـذين تـعـرضوا
كذلك لـلعنـصريـة الالعب اإليفواري
مــارك زورو الـذي تــعـرض في عـام
2005 للعنصرية في مباراة فريقه
مــيــســيــنــا ضــد إنــتــرمـيـالن. وبـدا
مـتأثـراً بشـدة بـسبب مـا وصل إليه
مـن ســبـــاب عــنـــصــري ولم تـــفــلح
مــحـاوالت العــبي فــريــقه والــفـريق
ـــهــاجم ـــنــافس وعـــلى رأســـهم ا ا
الــبـــرازيــلي أدريـــانـــو في تــهـــدئــة

خاطره.
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وكان الـغـاني الدولي كـيفن بـرينس
بـــواتـــيـــنـج من بـــ هـــؤالء الـــذين
العب تـعـرضـوا لــلـعـنــصـريـة في ا
شاهد اإليطالـية وكان أشهر تـلك ا
لــقــطــة الـــتــقــاطه الـــكــرة بــيــديه و
تصويبها عـلى مدرج اجلماهير في
مــبـاراة وديــة بــ فــريـقـه مـيالن و
فـريق بـالـدرجـة الـثـالـثـة يُـدعى برو
ـهــاجم اإلفــريـقي بـاتــريــا. وخـلـع ا

وأصبح أصـحاب الـبشـرة السـمراء
يــحــســبــون ألف حــســاب قـبـل شـد

الرحال لبالد الروم.
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ومـن الالعـــبـــ الـــذين تـــعـــرضــوا
ُـدافع لـلــعـنــصـريـة في إيــطـالــيـا ا
الـسنغـالي كـاليدو كـوليـبالي العب
نادي نابولي وكـان آخر ما تعرض
له أمس في مباراة فريقه ضد روما
ـبـيـكو بـالـعـاصـمة عـلى مـلـعب األو
رومــا وذلك حـيـنـمـا اضـطـر احلـكم
اإليطالي اخملضرم جان لوكا روكي
ـبــاراة مـؤقــتـاً حـتى عـلى إيــقـاف ا
تـــتـــوقف أهـــازيج جـــمـــهـــور رومــا
الـــعــنـــصــريـــة. كــولـــيــبـــالي ســبق
وتـعـرض لـلعـنـصريـة أكـثـر من مرة
وأشـهــرهـا فـي مـبــاراة إنـتــرمـيالن
عــــلى أرض ســـانــــســـيـــرو وخـــرج
ـدافع الـسـنـغـالي مـطـالـباً بعـدهـا ا
سـئولة بـاتخـاذ خطوات اجلهـات ا
جـادة لـوقف التـنـمـر العـنـصري في

العب. ا
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ارتبط ماسيمـليانو أليـجري بتدريب مانشـستر يونايـتد و ريال مدريد وحتى
ـرشح آرسـنال وتـوتنهـام في الدوري اإلجنـليـزي واآلن هو من بـ أبرز ا

لتدريب بايرن ميونيخ. 
ويقـضي ماكس ألـيجـري فتـرة من الراحـة بعـد فتـرته النـاجحـة مع يوفـنتوس
والذي حقق فيـها خمسة ألقاب للدوري اإليطـالي على التوالي كما صعد معه

 . لنهائي دوري أبطال أوروبا مرت
ـرشح ـدرب اإليـطـالي هـو ا وحـسب صـحـيـفــة كـوريـيـري ديـلـو سـبـورت فـإن ا

األولى خلالفة الكرواتي نيكو 
كـوفـاتش الـذي تـمت إقـالـته من تــدريب بـايـرن مـيـونـيخ مـسـاء اول امس األحـد.
ة الكبيرة التي نالها على يد وأصبح النادي البافـاري بحاجة للتغيير بعد الـهز
إنـتـراخت فـرانـكـفـورت بـخـمـسـة أهــداف مـقـابل هـدف في اجلـولـة الـسـابـقـة من

اني.  الدوري األ
وســيـكــون ألـيـجــري ثـالث مـدرب إيــطـالي يــدرب بـايـرن مــيـونـيـخ بـعـد جــيـوفـاني

اني ثقته به. تراباتوني وكارلو أنشيلوتي في حالة وضع النادي األ

العب بالوتيلي مع العنصرية في ا
ثل اإليطـاليـة وسبق له الـتعـرض 
ضايقات. أشهر تلك اللقطات تلك ا
ـــاً مـــا تــعـــرض له من وأكـــثـــرهــا أ
جـمـاهيـر نـابولـي في مبـاراة فـريقه
مـــيالن عـــام 2014 وذلك حـــيـــنـــمــا
أخــــرجت الـــهــــتـــافـــات الـالعب عن

نافسات في دوري ابطال اوربا U ∫ جولة جديدة من ا UM

ــدرب تـــركـــيـــزه األمـــر الــذي دفـع ا
الســتـبــداله وإبــقــائه جلــواره عـلى
مقاعـد البدالء وما أن جلـس عليها
حــتى دخل في نــوبــة بــكــاء شــديـد
الـتــقــطــتـهــا عــدســات الـكــامــيـرات
عـــنــوانــاً لـــبــشــاعـــة الــعــنـــصــريــة

وتأثيرها البشع.
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واصـل تـوتـنـهــام نـتـائـجه
اخملـــــيــــــبـــــة فـي الـــــدوري
ـمـتـاز بـعـدما اإلجنـلـيـزي ا
عـــجــــز عن حتــــقـــيق
الـــــــــــــفـــــــــــــوز
لــــلــــمــــبــــاراة
الرابـعة على
الـــــتــــــوالي
عـــــــــــــــــــقـب
ســـــقـــــوطه
فـــــي فـــــخ
الـتــعـادل
1 / 1
مـــــــــــــــع
مضـيفه
إيـفـرتـو
ن اول
امس األحـــد
ـــــرحـــــلــــة في ا
احلاديـة عـشرة
لــلـــمــســـابــقــة.
ورفع توتنهام
رصـــــيــــده إلى
 13نقطة في
ــــــــــــركــــــــــــز ا
احلـــــــــــــــــادي
عــــــشـــــــر في
حــــ ارتــــفع
رصـــــــــــيــــــــــد
إيـفـرتـون إلى
11 نقطة في
ركز السابع ا
عــشــر (الـرابع
مـن الـــــــقــــــاع).
وبـــــادر ديـــــلي
آلي بالتسجيل
ـــــصـــــلـــــحـــــة
تــوتــنــهــام في
الـــدقــيــقــة 63
قــــــــــــــــــــبـل أن
يـــــــضـــــــطـــــــر
الــــــــــفــــــــــريق
اللندني للعب
بـــــــعـــــــشــــــرة
العــبــ بــدءا
مـن الــدقــيــقـة
79  عقب
طــــــرد العــــــبه
هــــــيــــــوجن
مـ سـون
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عثرت الشرطة الـسويسرية على
جـثـة مصـفف الـشعـر البـرتـغالي
ريـكـاردو مـاركـيـز فـيـريـرا داخل
غــرفـــة قــام بــتـــأجــيــرهـــا بــأحــد
الـفــنــادق وهـو صــاحب شــهـرة
كـــبــيــرة بــ العـــبي كــرة الــقــدم
ودائـماً كـان يظـهـر برفـقة الـنجم
كــريــســتــيــانــو رونــالــدو هــداف

يوفنتوس اإليطالي. 
وفـقـاً لـلـبــيـان الـرسـمي الـصـادر
من الـــشـــرطـــة عـــثـــرت عـــامـــلــة
تنـظيف الـغرف في الـفنـدق على
جــــثــــة احلـالق ريـــكــــاردو عــــلى
الــســـريــر وعـــلــيـــهــا آثـــار عــدة
طعنات متفرقة أدت إلى موته. 
ـــونـــدو وذكــــرت صـــحــــيـــفـــة “ا
ديــبـــورتــيـــفــو ”اإلســـبــانـــيــة أن
مــصـــفف الــشـــعــر الـــبــرتـــغــالي
 “Caju ريـكـاردو مـشـهـور بـلـقب

وهـو مــسـتـقــر في زيـوريـخ مـنـذ
ـاضـيـ ويـقـيـم مـنذ الـعـامـ ا
أســبـــوع تــقــريــبـــاً في نــفـــــــس
الـــفـــنــــدق الـــذي قـــتـل فـــيه ولم
تــتــوصـل الـشــــــــــرطــة إلى اآلن
لـهــويــة الـقــاتل واألســبـاب وراء

ة.  اجلر
وتــــعـــود أصـــول ريــــكـــاردو إلى
جــزيــرة مــاديــرا الـــبــرتــغــالــيــة
مسقط رأس رونـالدو وكان هذا
األمـــر ســــبــــبــــاً رئــــيـــســــيــــاً في
تـعـارفــهـمـا خالل الــســــــــنـوات

اضية.  ا
ـصـفف وهــنـاك صـورة شـهـيـرة 
الـشعـر ريـكاردو بـرفـقة رونـالدو
نشـرهـا عام 2015 ويظـهـر فيـها
ـســــــــاته األخـيرة أثـنـاء وضع 
على قـصة الشـعر اجلـديدة التي
نـــفـــذهــا لـــرونـــــــــالــدو فـي تــلك

الفترة.
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أطـلت العـنصـريـة بوجـههـا القـبيح
العب اإليـطاليـة مُجدداً اول على ا
امس األحـــد وذلك بـــعــد الـــهــتــاف
هاجم العـنصري الـذي تعـرض له ا
ُخضـرم ماريو بالوتيلي اإليطالي ا
خالل مـبـاراة فــريـقه بـريــشـيـا ضـد
هـيالس فـيـرونـا عـلى أرض األخـير
فـي إطــــــار مـــــبــــــاريــــــات الـــــدوري
اإليـطـالي. وبـدا بـالـوتـيـلي غـاضـباً
بـشـدة في بــدايـات الـشــوط الـثـاني
لــلــمــبــاراة وفي إحــدى الــلــقــطـات
الــتــقط الــكــرة وصــوبــهــا نــاحــيــة
اجلماهير تعبـيراً عن حالة الغليان
الــتـي وصل إلــيـــهـــا بــعـــد تـــعــالي
ــبــررة. بــذاءات اجلـــمــهــور غــيــر ا
وفـتـحت الـواقـعـة مـلف الـعـنـصـرية
العب اإليـطــالـيـة الــذي يـبـدو فـي ا
شـبـحــاً غـيـر قـابل لــلـتـرويض عـبـر
الـــــســــنـــــوات فــــأصـــــبح الــــدوري
اإليــطــالي ذو ســمــعـة غــيــر طــيــبـة
ــشـ بـخــصـوص ذلـك الـســلـوك ا

العنصرية تلقي
بظاللها على
الكرة االيطالية

تسع نـقاط بـينـما يحـاول توتـنهام
الـتـأهل بـعـد إهـانـة الـنـجم األحـمـر
الـصــربي بـخــمـاسـيــة نـظــيـفـة في

مباراة الذهاب.
انيا ورغم عدة مشكالت فاز بطل أ
بــنـتــيـجـة 2-3 في بــيـرايــوس أمـام
ـبـيـاكـوس الـذي سـيـحـل ضـيـفا أو
علـيه غدا األربعـاء في ملعب ألـيانز

أرينا. 
ورغم الـثـقـة الـتي حـازهـا تـوتـنـهام
بـعــد الـفــوز الـعــريض عـلى الــنـجم
األحــمــر ســيــزور بــلــجــراد الــيــوم
ــواجــهــة صــاحب أرض األربــعــاء 
لـــيس لــــديه خـــيـــار غـــيـــر الـــفـــوز.
ويحـتـاج مـانـشـستـر سـيـتي لـلـفوز
أمــام أتــاالنـــتــا عــلى مــلــعب ســان
سـيـرو في إيـطـالـيـا حلـسم الـتأهل
لــدور الـ16 مع الـــعــلـم أن الــفـــريق
اإليـطـالي لـم يـفـز مطـلـقـا حـتى اآلن

في التشامبيونز ليج. 
ويـلـتـقي ديـنـامـو زغـرب وشـاخـتـار
دونـيـتسك عـلى مـلعـب ماكـسـيمـير
في مـحاولـة لتـحديـد هويـة صاحب
ركز الثاني في اجملـموعة الثالثة. ا
وســـيـــضـــمـن أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــدريــد

ويــوفـنـتـوس الــتـأهل حـال سـجال
الــفـوز في لــيـفــركــوزن ومـوســكـو.
ويـــحــتـــاج نـــابـــولي الـــفــوز عـــلى
سـالـزبورج فـي سان بـاولـو الـيوم
الــثالثــاء من أجـل الــتــأهل لــثــمن

النهائي. 
وال يـسـتطـيع لـيـفربـول الـذي مني
ة في اجلـولة األولى من دور بهـز
اجملـمـوعـات أمـام نـابـولي ضـمـان

التأهل حاليا للدور التالي. 
ــكن أن يـــكــون األمـــر شــبه لــكـن 
مـــحــســـوم إذا فـــاز مــجـــددا عــلى
جــيـنك وخــســر سـالــزبــورج أمـام

فريق أنشيلوتي.
tÐUA  l{Ë

يـشـار إلى أن لـيـفـربـول يـعـتـبر في
وضع مـشابه لـبرشـلونـة وسيـكون
تأهل البارسا فـي متناول اليد إذا
فـاز الــيــوم الـثالثــاء في كــامب نـو
أمــام سـالفــيــا بـــراج الــذي عــانى
أمامه بـشكل كـبير قـبل الفـوز عليه
في مـبـاراة الـذهـاب بـنـتـيـجـة 1-2

في التشيك. 
وتــعـــد اجملــمــوعـــتــان الــســـابــعــة
والثـامنة األكـثر توازنـا إذ سيزور

ـركز اليـبـزيج الـذي يـهـيـمن عـلى ا
ـواجــهـة األول سـان بــطــرسـبــرج 
ركز الثاني زينيت الذي يتشاطر ا
مع ليـون الذي سيـستقـبل بنفـيكا
وال يزال لدى اجلـميع فرص حلسم
الــــتــــأهل. ويــــتــــكــــرر الــــوضع مع
اجملـمـوعــة الـثـامـنـة الــتي يـهـيـمن
علـيهـا أياكس وتـشيـلسي بـرصيد
ســــــــت نــــقــــاط لــــكل مــــنــــهــــمــــا
وسـيـتـواجـهـان الـيـوم الـثالثــــــــاء

في ستــــــامفورد بريدج. 
وكـان الفــــــريق اإلجنـليـزي قـد فاز
عـلى أيــاكس فـي مـبــاراة الــذهـاب

التي أقيمت في أمستردام. 
ـركز الـثالث في ويـأتي فالـنسـيا با
اجملـمـوعـة بـفـارق نقـطـتـ بـعـدما
تعـادل أمام لـيل في مبـاراة الذهاب

بفرنسا 1-1. 
وتـستقـبل كـتيبـة ألبـرت سيالديس
الفريق الفرنسي في مستايا حيث
لـن يـــكـــون أمـــام اخلــــفـــافـــيش أي
هـامش للـخـطأ وبـعـد ذلك سيـكون
تـبقيت بارات ا عليهم خـوض ا
أمام الهـولندي واإلجنـليز حلسم

بطاقة التأهل.


