
رصيده إلى 27 نقـطة بـالتـساوي مع
ركز السادس عشر. وث في ا بور
وكــمــا جـرت الــعــادة اعــتــمــد مـدرب
لـيفـربـول يـورجن كـلـوب عـلى طـريـقة
اللـعب 3-3-4 فـلعـب الـكرواتـي ديان
لوفـرين إلى جانب فـيرجـيل فان دايك
ــصـاب جـو جـومـيـز في ظل غـيـاب ا
بـــإســـنـــاد من الـــظـــهــيـــريـن تــريـــنت
ألكـسنـدر أرنـولد وأنـدي روبرتـسون
ووقف فـابـيـنيـو كـالعب ارتـكاز وراء
الــثــنــائـي جــورجــيــنــيــو فــيــنــالــدوم
وأليـكس أوكسـليـد تشـامبـرل فـيما
شــكل سـاديــو مــاني ومــحــمـد صالح
وروبـــرتـــو فــيـــرمـــيـــنـــو ثالثي اخلط

األمامي.
ــقــابــلــة جلــأ مـدرب في الــنــاحــيــة ا
واتفورد نايـجل بيرسـون إلى طريقة
الــــلـــــعب 1-3-2-4 فـــــتــــكـــــون اخلط
األمــــامي من كــــيـــكــــو فـــيــــمـــيــــنـــيـــا
وكــريـــســتــيـــان كــابــاســيـــلي وكــريج
كاثكارت وآدم ماسـينا ووقف إيتيان
كابـوي إلى جانب ويل هـيوز في خط
الــوسط وعــمل الــثالثي إســمــاعــيال
ســار وعــبــدالالي دوكــوري وجــيــرار
ــهــاجم ديــلــوفــيــو عــلى مــســانــدة ا

الصريح وقائد الفريق تروي ديني.
وهـدد واتفـورد مـرمى ضـيـفه مـبـكرا
وبالتحديد في الدقيقة الثالثة عندما
شق ديــلـوفــيـو طــريـقه في الــنـاحــيـة
اليـسـرى قبل أن يـسـدد بيـسـراه كرة
من خــارج مـــنــطــقــة الـــيــســرى مــرت

رمى. بجانب ا
وأهـدر واتـفـورد فـرصــة في الـدقـيـقـة
العـاشرة عـنـدما مـرر دوكوري الـكرة
إلى ديــلــوفـيــو الــذي ســددهـا
فـوق الـعــارضـة وتـبـادل
ديلوفيـو الكرة مع ديني
ـــــــــرر إلى قــــــــبـل أن 
دوكوري الذي وقف
فـــان دايـك أمـــام
مـحــاولــته في
الدقيقة 15.
ورفـــــــــــــــــع
تشامبرل
يــــــــــــــن
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فرض نادي وست هام يونايتد إجراءات احترازية على العبيه من أجل جتنب التعرض خلطر فيروس كورونا
ا ذكـرته صحيـفة "ذا صن" فإن وست هـام فرض حظـرا للمـصافحـة اليدوية قـبلة.ووفـقا  دة ا اخلطيـر في ا
ب العبيه خالل التـمارين ونصح إياهم بتحية بعضهم من خالل قبـضة اليد. وأضافت الصحيفة أن الفريق
ـكن من خاللـها الـوقايـة من فـيروس كـورونا الـطبي فـي النـادي جلس مع الـالعبـ لشـرح اإلجـراءات التي 
نع انـتـشـار اجلراثـيم.ونـقـلت الصـحـيـفة عن مـدرب الـفـريق ديفـيـد مـويس قوله: ووزع عـليـهم مـعـقم لأليـدي 
عقم لأليدي يحمـلونه معهم في سياراتهم "خضنا نقاشـا مع فريقنا الطبي واتـخذنا قرارا بتزويد الالعـب 
وسفرهم وتنظيف أيـديهم قدر اإلمكان هذه هي الـنصيحة التي حـصلنا عليـها من الفريق الطبي". وأضاف:
نـوعة في هذه اللـحظة ونحن صـافحات اليـدوية  ـصافحة بـقبضـة اليد ا بنى أيـضا اتفـقنا على ا "وفي ا
يـرليج بـفرض مثـل هذه اإلجراءات سعـداء مع هذا اإلجـراء".وال يعـد وست هام يـونايـتد أول فريـق في البـر

حيث سبق إلى ذلك نيوكاسل يونايتد.
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انـتقـد كـريسـتيـانو رونـالدو وبـاولو ديـباال
ثـنائي يـوفنـتوس قـلة الـدعم من العبي خط
الـوسط بـالـفـريق وذلك خـالل اخلسـارة من
لــيـون الـفـرنـسي بــهـدف نـظـيف في ذهـاب

دور الـ 16من دوري أبطال أوروبا.
ونـشـرت شـبـكـة فـرنـسـيـة مـقـطع فـيـديو 
الـتقاطه لرونـالدو وديباال خـالل تواجدهما
ـــؤدي لــلـــمــلــعـب قــبل خــروج في الـــنــفق ا

الالعب إلى الشوط الثاني.
ووفـقًا للشبكة فإن رونالدو قال لديباال: "لقد
تـــركـــونـــا وحـــدنــا العـــبـــو خط الـــوسط ال

يقدمون لنا أي دعم".
ورد ديــبـاال: "نـعـم ال أحـد يـعــطـيـنــا الـكـرة"
لـيقول الدون: "أعلم حتـى الكرات الثانية ال

تأتي لنا ال شيء".
ـقرر أن يسـتضيف يـوفنتـوس نظيره ومن ا
لعب أليانز سـتاديوم بتورينو في لـيون 

قبل في إياب دور  17مارس/ أذار ا
Æ16الـ
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وأكــرم بـاريس ســان جـرمــان وفـادة ضــيـفه
ديـجون برباعية نظيفة بـينها ثنائية لنجمه
الــدولي الــواعـد كــيــلـيــان مــبـابي اول امس

رحـلة السـابعة والـعشرين من الـسبت في ا
بطولة فرنسا لكرة القدم.

وسـجل مـبـابي ثـنـائيـته في الـدقـيـقـت 74
و1+90 رافــعـا رصـيـده إلى 18 هــدفـا هـذا
ــوسم فـانــفـرد بـصــدارة الئـحـة الــهـدافـ ا
بـفـارق هـدف أمـام شـريكه الـسـابق مـهاجم
مـونـاكو الـدولي الـتونـسي األصل وسام بن

يدر.
ومــنح اإلسـبــاني بــابـلــو سـارابــيـا الــتـقـدم
لـبـاريس سـان جـرمان في الـدقـيـقة الـثـالـثة
وسـجل الـبـديل الـدولي األرجـنـتـيـني ماورو
ـعــار من إنـتـر مــيالن اإليـطـالي إيــكـاردي ا
الـهدف الـثالث في الدقـيقة 77 رافـعا رصيد

. إلى 12 هدفا على الئحة الهداف
لـكن النـادي الباريـسي تلـقى ضربة مـوجعة
فـي الـدقــيـقـة 17 بــإصـابــة جـنــاحه الـدولي
األرجــنــتــيـــني أنــخل دي مــاريــا في فــخــذه

ن. األ
واضــطـر دي مـاريـا أحـد أبـرز العـبي فـريق
ــوسـم الى تــرك مــكــانه الــعـــاصــمــة هــذا ا
ـاني يـولـيـان دراكـسلـر وتـوجه مـبـاشرة لأل
ـالبس بـــرفـــقـــة احـــد اعـــضــاء الـى غــرف ا

اجلهاز الفني.
وتــعــتـبــر إصــابـة دي مــاريــا ضـربــة قــويـة

ــاني تــومــاس تــوخل كــونــهـا لــلــمــدرب األ
ـرتقـبة جـاءت قـبل عشـرة أيـام على الـقمـة ا
ــاني عــلى أمــام بــوروســيــا دورتــمــونـد األ
مـلعب بارك دي بـرانس في إياب الدور ثمن
سابـقة دوري أبطـال أوروبا التي الـنهـائي 

يلهث النادي الباريسي وراء لقبها.
وخــــســـر بــــاريس ســــان جـــرمـــان 2-1 في
دورتـموند علمـا بأنه فشل في تخطي الدور

واسم الثالثة األخيرة. ثمن النهائي في ا
وخـسر النادي البـاريسي خدمات دي ماريا
بــعـد أســبـوع واحــد عـلى خــسـارتـه جـهـود
ـدافع الــدولي الــبــرازيـلي تــيــاغـو قــائــده ا
سـيــلـفـا الـذي أصـيب بـدوره في الـفـخـذ في
ـــبـــاراة ضـــد بـــوردو الـــشــــوط األول من ا

وسيغيب عن مواجهة دورتموند.
ــبـاراة في وخــاض بـاريـس سـان جــرمـان ا
غـــيــاب ثالثــة العـــبــ أســاســيـــ بــســبب
اإليــقــاف هـم جنــمه الــبــرازيــلي نــيــمــار دا
ـبـاراة األخيـرة ضد سـيـلفـا الـذي طرد في ا
بـــــوردو واإليــــطـــــالي مـــــاركــــو فـــــيــــراتي

والبلجيكي توما مونييه.
وبــكــر بــاريس ســان جـرمــان بــالــتــســجـيل
وحتـديدا في الدقيقـة الثانية عـندما استغل
تـسديـدة للقـائد الـبرازيلي مـاركيـنيوس من

ـنطـقة فـتابـعـها بـيمـناه من خـارج ا
رمى. مسافة قريبة داخل ا

وحــصـل بــاريس ســان جــرمــان عــلى
ـضـاعـفة الـعـديـد من الـفرص 

الــغـلـة لــكن مـهــاجـمـيه
خـصـوصـا مـبـابي
وهــــــــــــــــــــــــــدافــه
الــــــتـــــــاريــــــخي
الـــــــــــــــــــــــدولــي
األوروغـويـاني
إديـــــنـــــســــون
كــافـاني الـذي
لـعب أسـاسيا
 تـناوبـا على

إهدارها.
وواصــــــــــــــــل
بــاريس سـان
جــــــــــــرمــــــــــــان

ســـــــيــــــطــــــرتـه في
الـــــشــــوط الـــــثــــاني
وجنـح في تـــعـــزيـــز
تــقـدمه عـبــر مـبـابي
عـندما تلقى كرة من
دراكـــســلـــر فــتــوغل

dO¦*« ôU³¹œË Ëb U½Ë— Y¹bŠ `CHð  «dO UJ «

أخبار النجوم

…œuF « b¹d¹ —ULO½ ∫e¹—«uÝ

W½uKýd³

  ôU Ë ≠ Êb

فــجـر واتــفـورد مــفــاجـأة مـن الـعــيـار
ـــة األولى الـــثـــقــــيل وأحلق الــــهـــز
ـتـصـدر لـيــفـربـول بـفـوزه بـضـيـفـه ا
مـســاء اول امس الــسـبت عـلـيه 3-0 
ضمن اجلولـة الثـامنة والـعشرين من
ــمــتــاز لــكــرة الــدوري اإلجنــلــيـــزي ا

القدم.
وتـوج اســمــاعـيـال سـار نــفــسه بـطال
لــلــمــبــاراة بــتـــســجــيــله هــدفــ في
الـدقـيــقـتـ 54 و60 وأضــاف تـروي
ديني الهدف الثالث في الدقيقة 72.
ة لـلـفريق األحـمر في وهذه أول هـز
ــمـــتـــاز هــذا الـــدوري اإلجنــلـــيـــزي ا
ــوسم بــعــدمـا فــاز في 26 مــبـاراة ا
مقابل تـعادل وحيد لـيتجـمد رصيده
عند 79 نقـطة بـفارق
 22نقـطة أمام
حـــــــــــــامـل
الـــــــلـــــــقب
مانـشسـتر
ســـــــيـــــــتي
ـلك الذي 
مـــــــبـــــــاراة
مــؤجـــلــة
فـيمـا رفع
واتـــفــورد
حــــظـــــوظه
في الــبـــقــاء
ـمتاز بالدوري ا
بــــعـــدمــــا رفع

  ôU Ë ≠ U Ë—

بعـد خسـارته أمـام ليـون الفـرنـسي في هاب ثـمن نهـائي دوري أبـطال أوروبـا شن مدرب
درب اإليطالي في تصريحات يوفنتوس مـاوريسيو ساري هجوماً قوياً عـلى العبيه.وقال ا
نقـلتـهـا شبـكة "سـكـاي سبـورت": "افتـقـرنا لـلتـصـميم واإلصـرار والشـراسـة في الهـجوم..
ـكنـني جـعل الالعبـ يـفهـمـون مدى أهـمـية حتـريك الـكرة بـسـرعة".وأضـاف ساري أن ال
العـبيه يـحركـون الـكرة بـبطء شديـد ويقـفون في أمـاكن خـاطئـة.وأردف: "نقـوم بالـكثـير من
األشيـاء عكس مـا نقـوم به في التـدريبـات".ويبـدو أن كلـمات سـاري األخيـرة قد أثـارت قلق
ــدرب اإليـطــالي مع "الـســيـدة إدارة يـوفــنـتــوس الـتـي بـدأت تــفـكــر جـديــاً في مـســتـقــبل ا
الـعـجـوز".وفي هـذا الصـدد أشـارت صـحـيفـة "ديـلي مـيل" الـبـريـطانـيـة إلى أن مـاوريـسـيو
ساري يُواجه شبح اإلقـالة من تدريب يوفنتـوس بسبب تصريحـاته األخيرة وكذلك بسبب
وسم.وأوضحت أن أكبـر الشخصيات ة في هذا ا نتائج الفـريق الذي تلقى أكثر من هـز
في إدارة فـريق "الـبـيـانـكـونـيـري" متـفـاجـئـة من هـجـوم سـاري عـلى العـبيـه.وقالت إن إدارة
وسم.وتـابع نفس الفـريق تشـعر بـقلق كـبيـر من تداعـيات ذلك عـلى الفـريق في باقي هـذا ا
صدر أن العبي يوفنـتوس يُكافحو من أجل فهم التعليمات "الغامضة" للمدرب ماوريسيو ا
ـعلـومـات مُـستـقـاة من وسـائل إعالم إيـطالـيـة أن ساري "يـفـتـقر إلى ساري.وأردفـت وفقـاً 
صدر.ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة يوفنتوس الهوية والتـكوين النموذجي" حسب نفس ا
ـدرب مـاوريـسـيـو سـاري وطُـرقه والعـبي الـفـريق عـلى حـد سـواء لـيـسـوا سـعـداء بـنـتـائج ا
الـتدريـبـية.وأضـافت أن يوفـنـتوس قـد يضـطـر إلى إقالـة ساري في حـال اسـتمـرار الوضع

درب السابق ماسيميليانو أليجري. على ما هو عليه ويُع عوضاً عنه ا

54 بعـدما ارتـقى ليـرما لـعرضـية من
ركـلة ركـنـيـة نـفـذها فـراسـيـر مـسددًا
رأسية متقنة سكنت شباك كاباييرو.
ـوث الهـدف الثاني في وأضاف بور
الـدقـيـقة 57 بـعـدما أرسـل سـتايـسي
عـرضـيـة أرضـيـة مـتـقـنـة من اجلـانب
ـرمـى اخلـالي ن لــكـيــنج أمــام ا األ

من حارسه ليسجل بسهولة.
وأجرى المبارد تبديل دفعة واحدة
في الدقيقة 64 بنزول كل من ويـليان
وبـــاركـــلي عـــلـى حـــســـاب تـــومــوري
وجـورجــيــنـو.ودفـع المـبــارد بــورقـته
الـثـالــثـة عـبـر نـزول بــاتـشـواي عـلى

حساب جيرو في الدقيقة 72.
وفـور دخــوله تــمـكن الــبــلـجــيـكي من
تسجـيل هدف الـتعـادل للـبلوز إال أن

باراة ألغاه بداعي التسلل. حكم ا
وأهـدر أزبـيـليـكـويـتـا فـرصـة مـحـقـقة
للتسجـيل في الدقيقة 82 حيث سدد
من عـلى حـدود مـنـطـقـة الـ 6ياردات

إال أنه كرته ذهبت بعيدًا.
وســـجل ألـــونـــســو هـــدف الـــتـــعــادل
لـتــشــيــلـسي (2-2) في الـدقــيــقـة 85
بــعـــدمــا صـــوب بــيــدرو كـــرة قــويــة
ـــوث تــــصــــدى لـــهــــا حــــارس بــــور

وتابعها األول في الشباك.
وفي الـدقيـقـة الـثالـثـة من الـوقت بدل
الـــضـــائـع ارتـــقى ألـــونـــســـو لـــكـــرة
عــرضـيــة مــســددًا رأســيــة مـرت إلى
جـــوار الـــقـــائم لـــيـــنـــتـــهـي الـــلـــقــاء

بالتعادل.
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واستعاد فالنـسيا ذاكرة االنتصارات

ـدافـعـ إلى صالح الـكـرة من فــوق ا
الذي هز الـشبـاك اجلانبـية من زاوية
ضـيقـة بـالـدقـيـقة 20 ومـرت الدقـائق
الـتـالــيـة دون وجـود فــرص خـطـيـرة
قـبل أن يــتـعــرض ديـلــوفـيــو إلصـابـة
خطـيرة في ركـبته إثـر لعـبة مـشتـركة
ــلـــعب مع فـــان دايك لـــيـــخــرج مـن ا
ـا عــلى نــقــالــة ويــدخل مــكـانه مــتــأ

روبرتو بيريرا.
وتـخــلص سـار من فــابـيـنــيـو قـبل أن
ينـطلق بـالكـرة ويسـددها فـوق مرمى
لـيـفـربــول بـالـدقـيـقـة 43 وفي الـوقت
بـدل الـضــائع رفع هـيــوز الـكـرة أمـام
مـــرمـى لـــيـــفـــربــــول من ركـــلـــة حـــرة
لــتـــتـــهــادى أمـــام ديــني الـــذي خــرج
القــاته قــبل أن احلــارس ألــيــســون 
ــهــاجم اخملــضــرم إســقـاط يــحــاول ا
رمى.  الكرة من فوقه لتمر بجانب ا
واصل واتـفـورد أفـضـلـيـته في بـدايـة
الـشـوط الـثـاني فـمـرر بـيـريـرا الـكرة
إلى سار الذي أطـلقهـا قوية وأبـعدها
أليسون بأطراف أصابعه في الدقيقة

.46
وتـدخل احلــارس بن فــوسـتــر إلنـقـاذ
كـــــرة من فـــــان دايك إثـــــر انــــطـالقــــة
وتمـريرة من روبـرتـسون في الـدقيـقة
ـضـيف 52 قـبل أن يـفــتـتح الـفــريق ا
التسـجيل بـالدقـيقة 54  بعدمـا رمية
جانبيـة وصلت على إثـرها الكرة إلى
رمى إلى دوكوري الذي مررها أمام ا
سار فـلم يـتأخـر األخـير في إيـداعـها

داخل الشباك.
وجاء الـهـدف الثـاني في الـدقيـقة 60
عـنـدمـا مـرر ديــني الـكـرة بـأنـاقـة إلى
سار الذي انطلق بهـا قبل أن يضعها

بثقة من فوق احلارس أليسون.
وفشل سـار في استـغالل كـرة مرسـلة
ــاسـيــنـا في من الـنــاحـيــة الـيــسـرى 
الدقـيـقة 68 لكـنه عـوض في الدقـيـقة
72 عـنـدمــا اسـتـغل تـمــريـرة خـاطـئـة
للوراء من أرنولد لـيمررها إلى ديني
الـذي وضـعــهـا في الـشـبــاك اخلـالـيـة

بعد خروج أليسون من مرماه.
وأجــرى لــيــفــربــول تــبــديــله األخــيــر
بـإشــراك تـاكـومي مــيـنــامـيـنــو مـكـان
فيـرميـنو لـكن سار كـاد يسـجل هدفه
الثـالث في الدقـيقة 82  عنـدما انـفرد
ـرمى وســدد الـكـرة لـتــمـر بـجـانب بـا

القائم البعيد.
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ـتذبـذبة وواصل تشـيلـسي عروضه ا
في األونــة األخـيــرة بـالــتـعــادل أمـام
ـوث اول امس الـسبت مضـيـفه بـور
(2-2) ضـــــــمـن اجلـــــــولــــــة الـ28 من

متاز. الدوري اإلجنليزي ا
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ــــوث كل من وســــجل هــــدفـي بــــور
جـيــفــرسـون لــيــرمـا (54) وجــوشـوا
كيـنج (57) بـيـنـمـا أحـرز لـتشـيـلـسي

ماركوس ألونسو (33 و85).
ــوث رصــيــده إلى وبــذلك رفع بــور
ـركـز 17 كـمـا ارتـفع 27 نـقـطـة في ا
رصـيـد تشـيـلـسي إلى 45 نـقطـة في

ركز الرابع. ا
وث اخلطورة األولى في وشكل بور
باراة بالدقيقة الرابعة بعدما تلقى ا
بيليـنج عرضيـة أرضية داخل مـنطقة
اجلـزاء لـيـسـدد كـرة تـألق كـابـايـيـرو
في التـصدي لـهـا.وانخـفض مسـتوى
باراة مع استـحواذ تشـيلسي على ا
الــكــرة بـصــورة أكــبــر دون تــشـكــيل

خطورة تذكر.
ومُهـدت الكـرة أمام مونـت في منـطقة
اجلــــزاء فـي الــــدقــــيــــقــــة 30 إال أنه
ســددهــا ضـعــيــفــة بــ يــدي حـارس

وث. بور
وافــتــتح تــشــيــلـسـي الـتــســجــيل في
الـدقــيــقـة 33 بـعــدمــا أرسل جــيـمس
ن وصـلت عـرضـيـة مـن اجلـانب األ
إلى جيـرو الـذي سدد كـرة اصـطدمت
بــالــعــارضــة لــيــتــابــعــهــا ألــونــسـو

بصاروخية سكنت الشباك.
ومع بـــدايـــة الـــشـــوط الـــثــانـي مــرر
ألــونــسـو كــرة عــرضــيــة أرضـيــة من
اجلـانب األيـســر جلـيـرو اخلـالي من
الــرقــابــة داخل مــنــطـقــة اجلــزاء في
هـاجم الـفـرنسي الدقـيـقة 47 إال أن ا

سدد إلى جوار القائم.
ـوث النتـيجة في الـدقيقة وعدل بور نيمار دا سيلفا

يرليغ وت يفرض التعادل على تشيلي في منافسات البر œUFð‰∫ يور
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تـوجت العبـة التنس الـبيالروسيـة أرينا سـاباليـنكا
ـيـا مـغـامـرتـهـا في بـطـولـة قـطر ـصـنـفة الـ13 عـا ا
ـفتـوحة بـإحراز الـلـقب بعـد فوزهـا الثـم (6/3) ا
و(6/3) عـلى الـتـشـيكـيـة بـيـترا كـفـيـتـوفا اول امس

باراة النهائية. السبت في ا
ـصـنـفـة الـتـاسـعـة لـلـبـطـولة وحـرمت سـابـالـيـنـكـا ا
ـيا ـصــــــــــنـفة الـ11 عـا مـنـافـسـتـهـا كـفـيـتـوفـا ا
والثامنـة للبـطولة من حصـد لقبـــــــــها الثاني في
قــطــر حـيث ســبق لــكـــــــــفــيـتــوفــا أن تـوجت في

 .2018
ـقـابل أحرزت سـابـاليـنكـا الـلقب  خالل وفي ا

مشاركتها األولى في البطولة.
ــوسم احلــالي وهــو الــلــقب األول لــهــا في ا
ية والسادس في جـميع بطوالت الرابـطة العا
للمـحترفات خالل مـسيرتـها الريـاضية حتى

اآلن.
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أكد األوروجـوياني لـويس سواريـز مهـاجم برشلـونة أن زمـيله الـسابق الـبرازيلي
نيمار دا سيلفا جنم باريس سان جيرمان يريد العودة للبارسا.

ورحـل نيـمـار عن برشـلـونـة في صيف 2017 بـعدمـا قـام سـان جيـرمـان بتـسـديد
الشرط اجلزائي في عقده والذي وصلت قيمته إلى 222 مليون يورو.

اضي لكنه لم يـستطع حتقيق وحاول برشلونـة بقوة استعـادة نيمار في الـصيف ا
الية. مطالب سان جيرمان ا

وقـال سواريـز في تـصريـحات نـقـلهـا موقع "le10sport الفـرنـسي: "أعتـقد أنه من
ا يحاول برشلونة إعادته للنادي". الطبيعي أن يستمر احلديث عن نيمار طا

وأضـاف: "ال شك في أن نيـمار يـريد العـودة لكـنه يركـز اآلن على دوري أبـطال أوروبا
والدوري مع باريس سان جيرمان".

وسم". : "سوف نرى ما سيحدث في نهاية ا وأ
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ـديـر الـفـني عـبّــر الـبـرتـغـالي بـاولـو فـونــسـيـكـا ا
لـرومـا عن احـترامـه وثقـته في الـدوري اإليـطالي
الـذي قـرر اول امس الـسـبت تـأجـيل  5لـقـاءات من
اجلولة الـ26 فـي "السيري آ" ولكـنه اعترض على

باريات. إقامة بعض ا
وكـانت رابـطـة الـدوري اإليـطـالي أعلـنت اول امس
الــسـبت تـأجــيل ديـربي يــوفـنـتـوس وإنــتـر مـيالن
ـــقــبل ـــقــرر امـس األحــد إلى 13 مـــايـــو/آذار ا ا
وكــذلك أربع مـبــاريـات أخـرى بــاجلـولـة الـ 26من
الـكــالـتـشـيـو هـذا األسـبــوع بـعـدمـا كـان قـد تـقـرر
إقامتها بدون جمهور وذلك بسبب تفشي فيروس
كـورونا اجلديد الذي أودى بحياة 21 شخصا في

إيطاليا.
ـؤتـمر الـصحـفي الـرسمي وقـال فـونسـيـكا خالل ا
عـشــيـة مـواجـهـة كــالـيـاري "عـمل الــسـلـطـات عـلى
مكنة في الوقت احلالي". اتخاذ أفضل القرارات ا
وتـعـد مـواجهـة الـذئـاب واحدة من الـلـقـاءات التي
ـقـرر ان تـقـام امس االحـد نظـرا لـعـدم وجود من ا

خطر العدوى سامبدوريا-هيالس فيرونا.
ـدرب الذي سـيـواجه فريق خـيـتافي في وأضـاف ا
ثــمـن نــهــائي بــطــولــة الــدوري األوروبي "حــتى ال
ـسابقة أرى أنه تـكون هنـاك شكوك حول انـتظام ا

بـاريات إذا أقـيمـت مبـاراة يجب أن تُـلعب بـقيـة ا
وإذا  تـــأجــيل مـــبــاراة يـــجب أن تـــؤجل بــقـــيــة
ــنـاطق بـجـانب ــبـاريـات".بـالـفــيـروس في هـذه ا ا
لـيتـشي-أتاالنـتا بـينـما تـقام مـواجهـات التسـيو-

. بولونيا ونابولي-تورينو واليوم االثن

ـؤقت او الدائم في و اعـتمـاد التـبديل ا
رياضة الركبي في ح ارتفعت االصوات

طالبة بها ايضا في كرة القدم. ا
وقـال السويسـري جاني انفانـتينو رئيس
الـفـيفـا الذي شـارك في اجتـماع اجلـمعـية
الـعمومـية "إن كان هنـاك شك ضئيل يجب

بـلفاست (أ ف ب) - أعلن مجلس االحتاد
الـــدولي لـــكــرة الـــقــدم "إيـــفــاب" امس أنه
سـيـسمح بـاخـتبـار إجـراء تبـديل لالعـب
الــذين يـتـعـرضـون الرجتـاج دمـاغي خالل
مــنـافــســات كـرة الــقـدم في دورة االلــعـاب
ـــبـــيـــة الـــصـــيف فـي طـــوكـــيـــو هــذا االو

الصيف.
وقــال ايـــفــاب في بــيــان بـــعــد اجــتــمــاعه
الـــســـنـــوي فـي بـــلـــفـــاست في ايـــرلـــنـــدا
الشمالية "إنه وافق على وضع بروتوكول
سـيـستـخدم فـي اختـبار لـتـبديل الالعـب
بـحال االرجتاج الدماغي" وهي مســــــألة
تـــشـــكـل مـــصـــدر قـــلق كـــبـــيـــر لـــصـــحـــة

. الالعبــــــ
ـســؤول عن سن قــوانـ اال ان "ايــفــاب" ا
كـرة الـقـدم كرر أنه "سـيـكـون هنـاك حـاجة
لـلمزيد من االبحاث قبل اقتراح تغيير في

قوان اللعبة. 
لــقــد أبــدى االحتــاد الــدولي لــكــرة الــقـدم
(فــيـفــا) اهــتـمــامـا خــاصــا لـتــجـربــة هـذا
االقـتراح في مـنافـسات كرة الـقدم لـلرجال
ـبــيـة في والــســيـدات خالل االلــعــاب االو
تــمـوز/يــولـيـو 2020 بــيـنــمـا قــد تـشـارك

بطوالت أخرى في هذه االختبارات".

wſU b « ÃU&—ù« ‰UŠ w  5³Žö « q¹b³ð »—U−²Ð ÕUL «

درب لـعب وعلى ا إبـقاء الالعب خـارج ا
أن يـكون له خـيار آخـر ويدرك أن بـإمكانه

أن يقوم بتبديل اضافي. 
ا خص هذه لـقد  انـتقادنـا لتبـاطئنـا (
ــسـألـة) اآلن نـتـقـدم ســنـقـوم بـتـجـارب ا

وسنرى".
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كشف تـقريـر صحفـي إيطالي اول امـس السبت أن
أوريـلـيـو دي لـوريـنــتـيس رئـيس نـابـولي حـدد سـعـر
مدافعه السـنغالي كاليدو كـوليبالي.ويعتـبر مانشستر
ـهتـمـة بضم قـلب الـدفاع يونـايـتد أحـد أبـرز األنديـة ا
السنـغالي لتـكوين شراكـة قوية مع اإلجنـليزي هاري
مـاجوايـر.وبحسـب صحيـفة "كـوريري ديـللـو سبورت"
اإليطـالـيـة فإن دي لـوريـنتـيس اشـترط حلـصـول على

85 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع كوليبالي.
وأشــار الــتــقـريــر إلـى أن نــابـولـي مــتــمــسك لــلــغــايـة
بـاحلصـول على هـذا الرقم لـدرجة أن دي لـورينـتيس
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ـنـطــقـة ولــعـبــهـا داخل داخـل ا

رمى (74). ا
وصــنع مــبــابي الـهــدف الــثـالث
لـفـريقه بـعـد دقيـقتـ عـندمـا مرر
كـــــرة عــــلى طــــبـق من ذهب
إليـــــــكــــــاردي بـــــــديل
كــافــاني فــهـيــأهـا
لــنــفــسه بــيــمــنـاه
وتـــــوغل داخل
ـــــنــــطــــقــــة ا
وســـــددهــــا
بـــيــمــنــاه

رمى. أيضا داخل ا
ـهـرجـان بـهـدفه الـشـخـصي وخـتـم مـبـابي ا
الـثاني والرابع لفريقـه عندما استغل كرة
ـدافعـ اثـر تـسـديدة مـرتـدة من احـد ا
لـدراكسـلر فسـددها بيـمناه من مـسافة

رمى. قريبة داخل ا
وعـزز بـاريس سـان جرمـان مـوقعه في
الـــصــدارة بــرصــيــد 68 نـــقــطــة وأعــاد
الـفـارق إلى 13 نـقـطـة بيـنه وبـ مـطارده
ـبـاشر مـرسيـلـيا الـفـائز عـلى مـضيـفه نيم ا

رحلة. 2-3 في افتتاح ا
ويـلعب الحقا مونبلييه مع ستراسبورغ
وامـيـان مع مـتـز وبـريسـت مع اجنيه
وتــــولــــوز مـع رين ومــــونــــاكــــو مع

رينس.

كريستيانو
رونالدو

في الليـجا بـعدما حــقق فوزا صـعبا
عـلى ضــيـفه ريــال بـيــــــــتـيس (2-1)
اول امس الـــســـبت ضـــمـن اجلـــولــة

الـ26.
جـاءت األهــداف الــثالثــة في الــشـوط
الثـاني حيث تـــــقدم "اخلـــــــفافيش"
في الـنــتـيـجــة مـنـذ الــدقـيـقـة 60 عن
ــهــاجم الـــفــرنــسـي كــيــفــ طــريـق ا

جاميرو.
وقبل دقـيـقة من الـنـهايـة عـزز القـائد

داني باريخو الفوز بهدف ثان.
وفـي الـــــوقت احملــــــتـــــسـب بـــــدال من
الـضـائع سـجل لـورين مـورون هـدفـا
شـرفـيـا لـريـال بــيـتـيس لم يـغـيـر من

النتيجة شيئا.
وحقق فـالنـسـيا أكـثر من فـائدة بـهذا
الفوز أولـها إيـقاف مسـلسل نـتائجه
الــســلــبــيــة بــعـد 3 جــوالت شــهـدت

تعادل وخسارة.
نافسة كما أنه حافظ على آماله في ا
ـقـاعـد األوروبـية بـعـد أن رفع عـلى ا
ــركــز رصــيــده إلى 41 نــقــطـــة في ا
الـسـابع حـيث يـبـتـعـد بـفـارق نـقـطـة

وحيدة مؤقتا عن خيتافي.
واستـمـر مـسـلسل الـنـتـائج السـلـبـية
للـفريق األنـدلسي لـلجـولة الـسادسة
على الـتوالي حـيث حقق 3 تعادالت
و3 خـــــســـــائـــــر.وجتـــــمـــــد رصـــــيـــــد
"الفـيـرديـبالنـكوس"
عـند 30 نـقـطـة
ـــرتـــبــة في ا
الـ 13مؤقتا.

باولو فونسيكالقطة الحدى مباريات الدوري االيطالي

"لن يرد حتى على هاتفه لتقليل الرقم".
هتمة ويعتـبر باريس سان جيرمان كذلك من األندية ا
بـضم كـولـيـبـالي لـتـعـويض الـرحـيل احملـتـمل لـقـائـده
ـوسم تـيـاجـو سـيـلـفـا الـذي يـنـتـهي تـعـاقـده بـنـهـاية ا

اجلاري.
ـديـر الـريـاضي لـسـان وعـقـد الـبـرازيـلي لــيـونـاردو ا
جـيرمـان اجتـماعًـا مع وكيل كـوليـبالي وعـرض عليه
راتـــبًـــا ســــنـــويًـــا يـــصل إلى 10.2 مـــلـــيـــون جـــنـــيه
إســتـرلــيـني.وأوضح الــتـقــريـر أيــضًـا أن أنــديـة ريـال
مـدريـد وبرشـلـونـة ومـانشـسـتـر سـيتي مـهـتـمـة كذلك

بضم قلب الدفاع السنغالي.

العب يتعرض الى ارجتاج دماغي اثناء اللعب


