
ـنــافـسه الــذي لـعب بـدون الـفــرصـة 
ـصـاب هـاري كـ ثـنـائي الـهـجـوم ا
- وأجـبــره عـلى وســون هـيــونغ مــ
الـعـودة لـلـدفـاع. وعـزز قـائـد اليبـزيغ
مـن تــقــدم فـــريــقـه في الــدقـــيــقــة 21
عــنـدمـا حـوّل تــمـريـرة أنــخـيـلــيـنـيـو
رمى العرضيـة بضربة رأس داخل ا
وبـــدا أن العـــبي تــوتـــنـــهــام فـــقــدوا
تــركـيــزهم. وأكــمل إمـيـل فـورزبــيـرغ
الـثـالثـيـة فـي الـدقــيـقـة 87. وافـتــقـد
ـبـتلى بـاإلصـابات جـهود توتـنـهام ا
ـدافع اجلـنـاح سـتـيـفن بـرجـفـاين وا
بن ديــفــيــز وعــانـى جملــاراة ســرعـة
اليـبـزيغ وتـعـرض دفاعـه خلطـر دائم
ولم يــهـــدد مــرمى مــنــافــسه. وســدد
ـدرب جــوزيه مـوريـنـيـو كـرة فـريق ا
ـرمى في الشوط األول واحدة على ا
عـبــر جـيـوفـاني لـوســيـلـسـو وظـهـر
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وعــلـى مــلــعب "مـــيــســتــايــا" واصل
أتاالنتـا مغامـرته التاريـخية بـبلوغه
ربع الــنــهــائي في أول مــشــاركــة له
وذلك بـعدمـا واصل أداءه الـهـجومي
مـيز بالـفوز على مـضيـفه فالنـسيا ا
3-4 أمــام مـدرجــات خــالـيــة بــسـبب
اخملــــاوف من انــــتــــشــــار فــــيــــروس
ــثـل مــديـــنــة كـــورونــا. ودخـل 
بـرغـامـو الذي تـبـقى له أفـضل
نــتـــيــجــة قـــاريــة وصــوله الى
نـصف نـهــائي كـأس الـكـؤوس
مــــــــــوسم  1988-1987وربع
نهائي كأس االحتاد األوروبي
بـــعــدهـــا بـــثالثـــة أعــوام إلى
مــلــعب "مــيـســتــايــا" وهـو في
ـواصــلـة احلـلم مـوقع مــثـالي 
الـــــذي بـــــدأه بــــــثالث هــــــزائم
مــتـتــالــيـة فـي دور اجملـمــوعـات
ونـقـطـة واحـدة بـعد أربـع جوالت
بعـد فـوزه الكـبيـر ذهابـا عـلى ملـعبه
ـــــدرب جــــان 1-4. ويـــــدين فـــــريق ا
بيـيـرو غاسـبـيريـني بـاخلروج فـائزا
مــجــددا الى الــسـلــوفــيــني يــوسـيب
إيــلـيــشـيــتش الـذي ســجل األهـداف
األربـعـة بـعــد أن كـان أيـضـا صـاحب
أحد أهـداف في الذهـاب فيـما سجل
الـفـرنــسي كـيـفن غــامـيـرو اثـنـ من
أهداف فالنسيا والثالث لكان لفيران
توريس من دون أن يكون ذلك كافيا
لـوصـيف بـطل عـامي 2000 و2001
من أجل مـواصـلـة مـشـواره. وضـرب
أتـاالنـتـا مـنـذ الـثـواني األولى وعـقـد
مهمـة فالنسـيا أكثـر فأكثـر بحصوله
على ركلـة جزاء انتزعـها إيلـيشيتش
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ـبياكوس الـيوناني ونوتـنغهام فـورست اإلجنليزي أعلن إيفـاجنيليـوس ماريناكـيس مالك ناديي أو
اول امس الثالثـاء عن إصابته بفيروس كورونا. وجاء اإلعالن قـبيل من مباراة فريقه اليوناني في
ذهـاب الـدور ثمـن النـهـائي لـلـدوري األوروبي ضـد ولـفـرهـامـبتـون اإلجنـلـيـزي والـتي سـتـقـام بدون
جـمهور. وأكد ماريناكيس البالغ 52 عامـا أنه يتخذ "كل اإلجراءات الضروريـة"وأنه يشعر بصحة
جيدة مـضيفا أنه يـتبع تعلـيمات األطبـاء كما نصح جـميع الناس أن يـفعلوا الـشيء نفسه. وعقب
بـيـاكـوس لـلـمـستـشـفى من أجل اخلـضـوع لـلـكـشف الـطبي هـذا اإلعالن  نـقل جـميـع العبـي أو
اضـية. وكـانت الـيونـان قد أعـلنت عن 89 خـاصـة أنهم الـتقـوا مع مالك الـنـادي كثـيرا في األيـام ا
دارس حالة إصـابة بفيروس كـورونا وألغت الفعالـيات العامة في ثالث منـاطق وأقفلت عشرات ا

. دة أسبوع في أثينا وسالونيك 
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نـشـر الـصـحـفي هيـرنـان رودريـجـيـز صورة
لالعـب البرازيـلي السـابق رونالـدينـيو وهو
مــوجـود داخل زنـزانـته فـي سـجن الـشـرطـة
ـدنيـة في أسونـسيـون. يذكـر أنه مـنذ أيام ا
قـليلة ألقت الشرطة في الباراغواي القبض
عـلى البرازيـلي رونالديـنيو جـاوتشو العب
فــريق بـرشـلـونــة وإي سي مـيالن اإليـطـالي
الـسـابق وشـقيـقه روبـرتو (ووكـيل أعـماله)
بـعد ضبط جـوازات سفر مـزورة بحوزتـهما
ـشــاركـة في عـدد من لــهـذا الـبــلـد من أجل ا
الــفـعـالـيــات الـتـرويــجـيـة اخلـيــريـة. ووفـقـاً
لــلــمـدعـي الـعــام في الــبـاراجــواي أوســمـار
ـسؤول عن التـحقيق في الـقضية لـيجال ا
فـإن رونـالـديـنيـو وشـقـيـقه قد  سـجـنـهـما
بـسـبب اخلـوف من هـروبهـمـا خـارج البالد
ــزيـد من وبــاإلضـافــة إلى ذلك فــإن هـنـاك ا
ـتــعـلــقـة بــهـمــا قـيـد الــتـحــقـيق. اجلــرائم ا
ــعــتـزل ويــوجــد األســطـورة الــبــرازيــلـيــة ا
مـحـتــجـزا رفـقـة شـقـيـقه ووكـيل أعـمـاله في
ـدنـية إحـدى غـرف احلـجـز داخل الشـرطـة ا
في أسونسيون وتمت التقاط هذه الصورة
لـرونـالــديـنـيـو وهـو يـظـهـر مـبـتـسـمـا داخل
الــســجن وقـام الــصــحـفـي الـبــاراجــوايـاني

هـيرنان رودريجيز بتـولي مسؤولية نشرها
عـــبــر وســـائل الـــتــواصل االجـــتــمـــاعي في
حــسـابـه الـشــخـصي عــلى مــوقع (تـويــتـر).
وبـــحــسب الـــصــحـــافــة الــبـــرازيــلـــيــة فــإن
رونالدينيو يوجد في إحدى غرف االحتجاز
ــدنــيـة في في الــســجن اخلــاص لــشـرطــة ا
مــديــنـــة أســونــســيــون بــجــوار شــخــصــ

بـــحــــسب صـــحــــيـــفـــة (آس). وقــــد يـــكـــون
لـرونالدينيو دور داخل السجن حيث أكدت
صـحـيفـة (جـلوبـو سـبورتي) الـبـرازيلـية أن
شاركة حوالي  194مـسجونا سيقـومون با
في بـطولة كرة القدم للصالت مكونة من 10
ـتـوقع أن يـشـارك بـها فـرق بـيـنـهـمـا ومن ا
أسـطورة كرة القدم السابق. إلى ذلك رفض
قـــاضٍ في الــبـــارغــواي اول أمس الـــثالثــاء
طـلب اإلفراج بكفالة عن النجم السابق لكرة
الـقدم الـبـرازيلـية رونـالديـنيـو وقرر إبـقاءه
في احلـبس االحتـياطي عـلى خلـفيـة اتهامه
بـدخــول الـبالد بـجـواز سـفـر مـزور. وسـعى
مـحامو الـنجم السـابق البالغ مـن العمر 39
ؤقت عـنه وعن شـقـيقه عـامـا الى االفـراج ا

روبرتو. 
دعي أوسـمار لـيغـال في تصـريحات وقـال ا
لــلـصـحـافــيـ "رفض الـقـاضـي (غـوسـتـافـو
ـشـروط أو أمـاريـا) طـلب الـدفـاع بـاالفـراج ا
االقــامــة اجلــبــريــة". وبــرر الــقــاضي قــراره
ـوجهـة الى رونالـدينـيو بـخطـورة الـتهـمة ا
وشـقيقه واكـتشاف أدلة جـديدة إضافة الى
ضـلوع مسـؤول ورجال أعمـال في تسهيل
ــعـنــيـ دخــوله وأن ذلك يــتـطــلب إبــقـاء ا
. وأقــر أمـــاريــا بـــأن اإلجــراءات مـــوقــوفـــ
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اني دايوت أوباميكانو يرغب نادي برشلونة اإلسباني في التعاقد مع جنم فريق اليبزج األ
ا نـقلـته هيـئة اإلذاعـة البـريطـانية  ”بي بي سي قـبل وفقـاً  ـوسم ا لـترمـيم الصـفوف في ا
ويـتواجـد الالعب صاحب 21 عامـاً في مـفكـرة بحث عـدد كـبيـر من أنـدية أوروبـا الكـبرى
يز قبلـة. وظهر أوبامـيكانو بـشكل  للـحصول على تـوقيعه في فتـرة االنتقاالت الـصيفيـة ا
رفقة اليبزج وساعـد فريقه على تعذيب جوزيه مـورينيو مدرب توتنهـام هوتسبير اإلجنليزي
وطـرده من دوري أبطـال أوروبا بـالفـوز علـيه بنـتيـجة 4- صفـر بإجـمالي مـباراتي الـذهاب
ـسابـقـة. مسـتوى قـلب الـدفاع الـفـرنسي خـطف أنـظار واإليـاب في دور السـتـة عشـر من ا
تشيلسي اإلجنـليزي وميالن اإليطالي كما اهتم ريال مدريد مؤخراً باحلصول على توقيعه
علمـاً بأنه يرتـبط مع إدارة ناديه بعـقد ينـتهي في صيف 2021. وقال أوبـاميكـانو مؤخراً
قبل ولكن وفقاً للشبكة البريطانية فإنه وسم ا أنه سيحسم مستقبله مع النادي في نهاية ا
قد يـنـتـقل لـلـبـارسـا. وأوضـحت أن بـرشـلونـة جـعل الـتـعـاقـد مع أوبـامـيـكـانـو أولويـة له في
ـجرد فتح باب الصيف القـادم فضالً عن رغبة الـنادي في التعـاقد مع العب وسط جديد 

يركاتو. ا
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تأجلت مباراة مانـشستر سيتي ضد
آرســـنـــال فـي الـــدوري اإلجنـــلـــيــزي
متـاز لكرة الـقدم التي كـانت مقررة ا
امس األربـعـاء بـسـبب تـعامـل العبي
الــــــنــــــادي الــــــلــــــنــــــدني مـع مــــــالك
ـبــيـاكـوس الـيــونـاني الـذي أعـلن أو
إصـابـته بـفـيـروس كـورونـا. وتـقـابل
بـــــــــعض العـــــــــبـي آرســــــــنـــــــــال مع
إيــفــاجنــيـلــوس مــاريــنــاكـيـس مـالك
بياكوس بعد مباراة الفريق في أو
إياب دور 32 للـدوري األوروبي يوم

اضي.  27 شباط ا
واول أمـس الـــــــــــثـالثـــــــــــاء أعــــــــــلـن
ـلك نـوتـنـجـهام مـاريـناكـيس الـذي 
فــــورسـت اإلجنــــلـــــيــــزي إصـــــابــــته
بفـيـروس كـورونا. واصـيب أكـثر من
116 ألف شـخص بفـيـروس كـورونا
وتوفي أكـثر من أربـعة آالف شخص
حـول العـالم. وقـال سـيـتي في بـيان:
"تأجلت مبـاراة مانشسـتر سيتي في
الـــدوري اإلجنـــلـــيـــزي ضـــد ضــيـــفه
آرسنال". وتابع: "قرار التأجيل يأتي
كإجـراء وقـائي وفقـا لنـصـائح طبـية
بعد تعـامل أشخاص في آرسنال مع

مـن الــفـــرنـــسي مـــخــتـــار ديـــاكــابي
ونـفـذهـا بـنـفـسه (ق3). وسـرعـان ما
ـدافع عـاد "اخلـفـافـيش" بـهـديـة من ا
األرجــــنــــتــــيــــني خــــوســــيه لــــويس
بـالومـيـنـو الذي أخـطـأ في اعـتراض
تــمـريــرة بـيــنـيــة من فـيــران تـوريس
نـاسب فخـطـفهـا غامـيرو بالـشـكل ا
وتخطى احلارس ماركو سبورتييلو
قــبل أن يــســدد في الــشــبـاك (ق21).
ومع اقـــتــراب الــفــريــقــ من دخــول
استـراحة الـشوطـ أهدى ديـاكابي
الضـيف اإليـطـالي ركلـة جـزاء أخرى
س الــــكـــرة بــــيـــده داخل بـــعــــدمـــا 
ـنــطـقـة وانـبـرى لـهــا إيـلـيـشـيـتش ا
مـجددا (ق43). وجنح فـالـنـسـيـا في
إدراك التـعادل مـطلع الـشوط الـثاني
ـرة بــهـدف آخــر لــغـامــيـرو وهــذه ا
بكرة رأسـية محـكمة إثـر عرضية من
فـــيــــران تـــوريس (ق51) إال أن هــذا
ـة أتـاالنـتا إذ الـهـدف لم يـحـبط عـز
اختـبـر حظـوظه مـجددا فـي محـاولة
الستعادة التقـدم بأسلوبه الهجومي
عتاد الذي خوله تسجيل 70 هدفا ا
في 26 مـبـاراة خـاضـهـا في الـدوري
ـوسم لكـنه ترك وراءه احمللي هـذا ا
مــســـاحــات مــا ســمـح لــتــوريس في

VFK  WLO  ô ∫ôu¹œ—«uſ

dO¼ULł ÊËbÐ

ـتخـذة بحق الـشقيـق قـاسيـة مشددا في ا
الـــوقت عــيــنـه عــلى أن مــســـؤولــيــته

"تـقـتضي عـدم عـرقلـة أي حتـقيق".
وكـــان مــحــامي رونـــالــديــنــيــو

ســــيـــرجـــيـــو
كـيـروش قـد
أصـــــر في
وقـــــــــــت
ســـــابق
عـلى أن
عــمـلـيـة

ايـــقـــاف الالعب
الــفـائــز بـالــكـرة الــذهـبــيـة عـام 2005 غــيـر
قـانونية وغير مشـروعة" مضيفا "لم يرتكب
ـة ألنه لم يـكن يـعـلم رونـالــديـنـيـو أي جـر
بــأن جــواز الــســفــر الــذي أعــطي لـه كـان
مــزورا". وطــالب كــيــروش بــاالفـراج عن
الـشقـيقـ والسمـاح لهـما بـالعودة الى

بالدهما. 
ولـفـت إلى أن الـنـيـابـة الـعـامـة أقـرت
بـدايـة بـأن الالعـب السـابـق تـصرف
بـحـسن نـيـة قبل أن يـأمـر الـقاضي
باحتجازهما وهو ما وصفه بأنه

غير مبرر. رونالدو خلف القضبان بسبب جواز سفر مزور

كيليان
مبابي
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دريدي عام ولكن الفريق ا
يرى أن الالعب مازال أمامه
ـلعب. الكـثـيـر ليـثـبـته في ا
ويـــظـن الـــريــــال أن ســـعـــر
صـفــقـة مــبـابـي مـبــالغ فـيه
لـــذلك قـــد يـــســـتـــغل رغـــبــة
بـاريـس في ضم أحــد العـبي
ــبـلغ ــيـريــنــجي لــتـقــلــيل ا ا
ـدفـوع في الـصـفـقـة. وتـفـيـد ا
تقـاريـر صحـفـية فـرنـسيـة بأن
بــــــــــاريـس يـــــــــريــــــــــد ضم
فينيسيوس جونيور من
ريـــــال مـــــدريــــــد لـــــكن
ـلـكي يـعـتـبـر الـنـادي ا
البـرازيلي الـواعد غـير
قـابل لـلــمس. ويـسـعى
الــريــال إلقــحــام واحـد
ـذكــورين من العــبـيـه ا
في صفـقة الـتعـاقد
مع مــبـــابي فــضالً
عـن تــــــــــــــكـــــــــــــرار

إعـادة احليـاة لـفـريـقه بهـدف الـتـقدم
الذي جـاء من هـجـمة مـرتـدة سريـعة
وتمـريـرة متـقـنة من دانـيـال باريـخو
وضع بـــهـــا زمــــيـــله فـي مـــواجـــهـــة
احلــارس اإليــطـــالي الــذي خــرج من
مـرماه لـقطـع الطـريق عـليه فـلـعبـها
خــــادعـــة مـن فـــوقـه والى الــــشـــبـــاك
(ق67). لـكن أتـاالنــتـا أدرك الـتـعـادل
تألق إيـليشيتش سريعا بواسـطة ا
الــذي قــاد هــجــمــة مــرتــدة ســريــعــة
وتبادل الـكرة مع الـبديل الكـولومبي
دوفـــان زابــاتــا فـــتــقـــدم بــهــا داخل
نـطقـة قبل أن يـسددهـا في الزاوية ا
اليسرى (ق71) مكمال ثالثـيته التي
جعلته عن 32 عاما و41 يومـا أكبر
العب يسـجل "هـاتريـك" خارج الـديار
في دوري األبــطــال بــحــسـب شــبــكـة
"أوبـــتــا" لـالحــصـــاءات. ولم يـــكــتف
إيـلـيـشـيــتش بـذلك بل أضـاف هـدفـا
رابعـا بـتسـديدة في الـزاويـة اليـمنى
العـلـيا بـعد تـمـريرة من الـسويـسري
رومي فرولر (82) ليصبح أول العب
من األنديـة اإليطالـية يـسجل ربـاعية
سـابقـة منـذ األوكراني أو أكثـر في ا
أنــدريه شـفــتـشـنــكـو مع مــيالن ضـد
فنـربغـشه التركـي في تشريـن الثاني

 بيب جوارديوال

الــســيـــنــاريــو
ذاتـــــــــــه مــــــــــع
الـالعــــــــــبـــــــــ
اآلخــــــــــــــــــــريــن
تواجدين في ا
مـــدار الـــلــوس

بالنكوس.

واجـهـة في الـوقت احلالي ا
عــــلى أن يـــتــــــــم مـــراجـــعـــة
االحتاد األوروبي بـخـصوص
تـدبيـر مـوعد جـديـد إلقامـتـها

أوال. 
وفـي ســـــيــــــاق آخـــــر مـــــازال
الـــبــعـض في تـــرقـــــــــب تــام
حـــول مـــصــــــــــــيــــر بـــقـــيـــة
ـــســـابـــقـــة ـــبـــاريـــات فـي ا ا
قرر أن األوروبية حيث من ا
يـــلــتـــــــــقـي إشــبــيــــــــــــلــيــة
بـــفـــريق رومـــا وكــذلـك فــريق
برشـلونـة بنـابولي في مـلعب
الـــــكــــامـب نــــو يــــوم 18 اذار
الـــــقــادم في إيــاب دور الـ16
مـن بـــطــــولــــة دوري أبــــطـــال

أوروبا. 
وكـانت احلـكـومـة اإلسـبـانـيـة
قـد مــنــعت الـرحالت اجلــويـة
ـبــاشـرة من وإلـى إيـطــالـيـا ا
حتى 25 اذار وتدعـو رابـطة
الالعـب اإلسـبـان إلى اتـخاذ
ا قام به االحتاد قرار مشابه 
اإليــطـــالي بــتــعــلـــيق جــمــيع
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أكــد أنــخـــيل تــوريس رئــيس
نـادي خـيـتـافي عن عـدم سـفر
الـفــريق لـلـعـب مـبـاراة ذهـاب
دور الـ 16مـن بـــــطــــــــــــولـــــة
الـدوري األوروبـي أمـام إنــتـر

ميالن. 
وكــانـت هــنــاك عــدة تــقــاريــر
صُـــحـــفـــيـــة قــد أوضـــحت أن
الــلـــقـــاء قـــد يُـــجـــرى الـــيــوم
اخلــمــيس في مــيالنــو بـدون

حضور جماهيري. 
وحتـدث رئــيس خـيــتـافي في
وقتٍ ســابـق أنه في انــتــظــار
قـــرارات وتـــنـــســيـق االحتــاد
اإليــــــطـــــــالـي واإلســــــبـــــــاني
بــخــصــوص تــلك الــقــضــيــة.
ولــكـن في الــنــهـــايــة طــالــبت
عـنيـة بلعـبة كرة االحتادات ا
القـدم والالعـبـ في إيطـالـيا
وإســبــانــيــا بــوقف الــرحالت
ـباريـات بسبب اخلارجـية وا

أزمة فيروس كورونا. 
وبـــذلك ســـيـــتم تـــأجــيـل تــلك
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إيــفــاجنــيـلــوس مــاريــنــاكـيـس مـالك
ــبــيــاكــوس الــذي أعـلـن إصـابــته أو
بفيـروس كوفيد- ."19وأكد آرسنال
أن اخلطـورة على العـبيه "مـنخـفضة
للغـاية" لـكنهم سـيتبـعون اإلجراءات
الطبية. وأضـاف في بيان "النصائح
الـطـبيـة الـتي حـصـلـنا عـلـيـهـا تضع
احـتمـال اإلصـابـة بـفيـروس كـوفـيد-
19 عنـد مسـتـوى منـخفض لـلغـاية".
"لـكـنـنا سـنـتـبع بـصـرامـة اإلجراءات
احلـــكــومــيـــة الــتي تـــوصي بــأن أي
شـــــخص اتـــــصل بـــــآخـــــر مـــــريض
بـالـفيـروس يـجب أن يـخـضع لـلـعزل
دة 14 يومـا من ـنـزل  الـفـردي في ا
تــــــاريخ آخــــــر اتــــــصــــــال". وتــــــابع
"الالعــبــون سـيــظــلـون في مــنــازلـهم
حتـى انتـهـاء فـترة 14 يومـا. أربـعة
أشـخـاص من الـعـامـلـ في أرسـنال
كـانـوا يجـلـسـون بالـقـرب من الـسـيد
باراة وسيظلون ماريناكيس خالل ا
في مـنـازلـهم حـتى انـتـهـاء فـتـرة 14

يوما".
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وعــاد لــيــســـتــر ســيــتـي إلى نــغــمــة
االنـــتــصــارات الـــتي غــابـت عــنه في
ـراحل الـ4 األخــيــرة وتـغــلب عــلى ا
ضــيــفـه أســتــون فــيال 0-4 بــخــتــام
ــرحــلـة الــتــاسـعــة والــعـشــرين من ا
بطولـة إجنلتـرا لكرة الـقدم. وكان قد
افتتح الـتسجيـل هارفي بارنيس في
الـدقـيـقة 40 ثم أضـاف جنم الـفـريق
جيمي فـاردي هدف قـبل أن يختتم
هارفي بـارنـز مهـرجان األهـداف قبل

باراة بخمس دقائق.  نهاية ا
ية أن تلك وذكرت شبكة "أوبتا" العا
رة األولى في مـسـيرة الـهداف هي ا
فاردي التي يسـجل فيها هـدف بعد
نــزولـه كــبــديل فـي مــبــاراة. وشــارك
فاردي كبديل في الـدقيقة 59 لينجح
بـتـسجـيل الـهـدف األول في الـدقـيـقة
63 مـن ركـــلــــة جــــزاء والـــثــــاني في
الدقـيقة 79 ليـنـفرد مـجددا بـصدارة
ترتيب هدافي الدوري اإلجنليزي مع
19 هــدفــا بـعــد أن حلق بـه مـهــاجم
ـيـريك أرســنـال الـغــابـوني بــيـيــر إ
أوباميانغ خالل غيـابه. وعزز ليستر
ركز الثالث برصيد 53 رصيده في ا
نـقــطـة مـتـقــدمـا بـفـارق  5نـقـاط عن
تشيلسي الرابع. وكان ليستر تعادل
في مــبــاراتـ وخــسـر مــثــلـهــمـا في
ــراحل األربـع األخــيــرة وتــرافــقت ا
هــذه الـــنــتــائج اخملــيــبــة مع غــيــاب
هدافه جـيمي فاردي بـعد تـعافيه من

إصابة بتمزق عضلي.
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عـدّد البـرتغـالي جوزيه مـورينـيـو مدرب تـوتنـهام هـوتسـبيـر أسـباب خـروج فريـقه من ثمن
نهائي دوري أبـطال أوروبا اول امس الثالثاء بعد اخلسارة خارج أرضه على يد اليبزيج
بارات جموع ا اني (3-0). وتعرض الفريق اللندني للخسارة ذهابًا وإيابًا (0-4)  األ

ـوقع الرسمي لـليويـفا تـصريحـات مورينـيو عقب ليـتأهل اليبـزيج إلى ربع النهـائي. وأبرز ا
ـباراة حيث قـال: "كنت أحتلى بروح إيـجابيـة  كما هـو حالي طوال الـوقت ألننا جـميعًا ا

كنا نؤمن بقدرتنا على التأهل". 
همة صـعبة ألننا واجهنا فريقًا قويًا للغاية جنح في التسجيل مرت من وأردف: "كانت ا
درب البـرتغالي بـقوة اليبزيج باراة أكثـر صعوبـة".وأشاد ا أول خـطأين لنا بـعدها بـاتت ا
لعب فضـلًا عن السرعة الـهائلة عـلى الصعيـد البدني إلى جانب كـثافة العبـيه في وسط ا

ـفرطـة لالعـبي خط الـهجـوم. وأقـر موريـنـيو بـارتكـاب فـريقه ذات األخـطـاء التي ا
زيد كنـني طلب ا ـاضية مـضيفًـا: "ال  ـباريات ا وقع بـها و حتلـيلها في ا

من الالعـبـ فأحـيـانًـا يـصبـحـون غـيـر قادرين عـلى تـقـد أكـثر من ذلك".
وأكد مورينيـو أن هذا اإلقصاء قـد يساعده على تـطوير مستـوى توتنهام
بــقـوله: "في بــعض األحـيـان الــلـحـظــات الـصـعـبــة تـقـودنــا لـلـتــحـضـيـر

للمستقبل بشكل أفضل".

 ôU Ë ≠ ÊbM

أعـرب بيب جـوارديـوال مـدرب مانـشـــــــــستـر سـيتي
ــــبــــاريـــات دون عـن عــــدم رغــــبــــــــــــــته فـي خــــوض ا
تدحًا في الوقت ذاته ميكيل أرتيتا مدرب اجلماهـير 

آرسنال.
وحتث اإلسباني عن فيروس كورونا قائال: "نحن على دراية باألمر كونه حدث
باريات في إسبانيا دون بالفعل في إيـطـــــــاليا و إيقاف الدوري واآلن تقـام ا

جماهير وأعتقد أن ذلك سيحدث هنا أيضًا". 
ــكن لـعـب كـرة الـقــدم دون جـمــهـور فــإذا لم تـأت وزاد: "عــلـيــنـا الــسـؤال هل 
اجلـمـاهـيـر لـلــمـشـاهـدة فـاألمـر يـصـبح بـال قـيـمـة ال أحب الـلـــــــــعب في دوري
أبــطــال أوروبـا والـدوري اإلجنـلــيـزي والـكـؤوس دون جـمــاهـيـر ولـكـنــنـا سـنـتـبع

التعليمات". 
بـاراة أو اثنـت ا نـتخـطي األمـر  وأضاف: "نـحن هنـا من أجل اجلـماهـيـر ر

نفعل ذلك من أجل اجلـماهيـر ولكني ال أحب اللـعب في مالعب فارغة ولكن إذا
طلب االحتاد األوروبي لكرة القدم ذلك فسنفعل". 

ـدرسـة لـعـبت وأردف: "الـصـحـة هي أهم شيء فـعـنـدمـا كــنت صـغـيـرًا في ا
الكرة دون جمهور يتابعني ولكن ليس بسبب فيروس كورونا".

ـــنــــافـــســـات حـــتى يـــوم 3 ا
نيسان القادم. 

وأصـدرت رابــطــتـا الالعــبـ
اإليـطـالـيـ واإلسـبـان بـيـانـاً
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قـالت وكــالـة أنــبـاء أنـتــارا إن سـبـاق
جــائـزة جــاكـرتــا الــكـبــرى بــبـطــولـة
الــــعـــالم لــــســـبــــاقـــات فــــورمـــوال ئي
ـقـرر في لـلــسـيـارات الــكـهـربــائـيــة ا
الـــســادس مـن حــزيـــران ســـيـــتــأجل
بسـبب مخـاوف من فـيروس كـورونا
وفقا خلطاب من حـاكم جاكرتا أنيس
باسويدان. وبعد إلغاء سباقي سانيا
في الــصــ ورومــا في إيــطــالــيــا
قرر بسبب الفيروس كان من ا
إقــامــة ســبـــاق جــاكــرتــا في
حــــــــزيـــــــران. وأعـــــــلــــــــنت
إنـدونــيـسـيــا إصـابـة 27
شـــخــــصـــا بــــفـــيـــروس
كـورونـا حـيث يـتـلـقون
العالج في جاكرتا لكن
الــــســــلــــطــــات رفــــضت
اإلفـصــاح عن تـفــاصـيل
أماكن الـعـثور عـلى هذه
احلاالت لتـفادي الذعر.
واطــلــعت أنـــتــارا عــلى
خـطـاب بـاسـويـدان إلى
منـظـمي السـبـاق حيث
قال "بالنظر إلى انتشار
فـيـروس كـوفـيد- 19في
العديد من األماكن حول
العالم فسباق فورموال
ـقـرر فـي يـونـيـو ئي ا
 2020ســـــــــــيــــــــــتـم

تأجيله". 
وتـــــــــــــــعــــــــــــــرض
بــــــــاســــــــويـــــــدان
النتـقـادات بـسبب
إنــــفــــاق 111.77
مـــــلـــــيـــــون دوالر
إلعــــداد جــــاكــــرتـــا
السـتـضـافـة سـباق
فــورمــوال ئي بــدال
من توجـيه األموال
لــــــلـــــــتــــــعــــــامـل مع
الــفــيـــضــانــات الــتي
ضـــــــــــــــربـت
ـــديـــنــة ا
هــــــــــــــــذا

العام.
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قــــد يــــضـــحـي نـــادي ريــــال مــــدريـــد
اإلسـبـاني بـسـتــة العـبـ من الـفـريق
األول في فـتـرة االنـتـقـاالت الـصـيـفـية
ـقـبـلــة خلـدمـة الـصــفـقـات اجلـديـدة ا
لكي في اتمامها التي يرغب النادي ا

وسم اجلاري.  في نهاية ا
وعــددت شــبــكــة ديــفــنــســا ســنــتـرال
اإلســــبــــانــــيــــة األســــمــــاء الــــتـي قـــد
يـســتـخـدمــهـا الـريــال في الـصــفـقـات
اجلـــديـــدة مـــثل داني ســـيـــبـــايــوس
ألـــفــــارو أودريـــوزوال  ســـيــــرجـــيـــو
ريــجــيـلــون  خــامــيس رودريــجــيـز 
ماريـانو ديـاز أو جاريث بـيل. ويضع
ـقـام األول ـلـكي عـيـنه في ا الـنـادي ا
عـلى الـتـعـاقـد مـع الـفـرنـسي كـيـلـيـان
مبـابي مـهاجم بـاريس سـان جيـرمان
الـفـرنـسي في صـفـقـة تـصل قـيـمـتـهـا
ــالـيــة إلى  300مــلــيــون يـورو. وال ا
لـكي في موهبة مبابي يشك النادي ا
ـيـز في آخر ـستـوى  الذي يـظـهـر 

مشـتـركاً يـطـالبـان به االحتاد
األوروبـي بـــتــعـــلـــيـق إقـــامــة
تواجـد فيها جميع األلـعاب ا
فرق إيـطـاليـا وإسـبانـيـة لكي

يـلــعـبـا في ظــروف تـتــــــــسم
بــقــدر أكـــبــر من األمن نــظــراً
حلـــــــاالت الــــــــطــــــــوارىء في

البلدين.

 ôU Ë ≠ 5 dÐ

أحـــرز مــارســيـل زابــيــتـــســر هــدفــ
مـبـكـرين لـيقـود نـادي اليـبـزيغ لـلـفوز
3- صـفـر عـلـى تـوتـنـهـام هـوتـسـبـيـر
وصـــــيف حـــــامل الـــــلـــــقب اول امس
الثالثاء في إيـاب الدور ثمن الـنهائي
لــدوري أبــطــال أوروبـا لــكــرة الــقـدم
ـــقــبـل ألول مــرة في لـــيـــبــلغ الـــدور ا
تــاريــخـه بــاالنــتــصــار  -4صــفــر في
النتيجـة اإلجمالية. وافـتتح زابيتسر
التـسـجيل لـلـفريق
ـــــــــــــــانـي األ
بتـسديدة
مــنـــخف
ضة من

20
مــــتـــرا
فــــــــــــي
الدقيق

ة
العاشرة
ولم يــــتــــرك
اليـبــزيغ

مـشـهـورين آخـريـن من الـبـاراجـواي وهـما:
رئـــيس االحتـــاد الـــبـــاراجـــوايــانـي رامــون
ـان ميـجيل جـونزالـيس داهر وعـضو الـبر
كـويـبـاس. وأكدت أن رونـالـديـنيـو وشـقـيقه
يـوجـد كل مـنـهمـا في زنـزانـة منـفـصـلة وأن
مـحـاميـهمـا يحـضرون لـهم طـعامـا مخـتلـفا
عن الـطعام الـذي يقدم لـهم من قبل السجن


