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ليفانتي يعمق جراح ريال مدريد بثنائية في »الليغا«

وكيل بيرنات يشن هجومًا 
على بايرن ميونيخ

رد ممثال الظهير اإلسباني خوان بيرنات على رئيس نادي بايرن 
ميونخ، أولي هونيس، الذي أطلق تصريحات مثيرة على الالعب، بعد 

تلقيه انتقادات بسبب بيعه إلى باريس سان جيرمان.
وكان هونيس صرح في مؤمتر صحافي أمس قائالً: »عندما لعبنا 
في إشبيلية كان هو )بيرنات( املسؤول عن اقترابنا من توديع دوري 

أبطال أوروبا.. وقتها قررنا بيعه«.
ورداً على هذا قال أحد ممثلي بيرنات، فيسنتي فوريس: »أعتقد ان 
تصريحات أولي هونيس مؤسفة وال تليق برئيس ناد كبير«، وذلك 

في تصريحات نشرتها صحيفة )بيلد( األملانية.
وأضاف فوريس: »قبل أشهر قليلة كان هو بالتحديد من يرغب في 

جتديد عقد الالعب خلمسة أعوام أخرى«.
ومن ناحيته قال ممثل بيرنات اآلخر، خوسيه تاراجا، إنه ال »يزال 
يؤمن بأن البايرن ناد يتمتع بقدر كبير من االحترافية، ولكن قبل 
كل شيء على الرئيس هونيس أن يأخذ في عني االختبار أنه عندما 

نتحدث عن العبني يجب أن نتحدث باحترام«.

بوكا جونيورز وروما قد يخوضان 
دورة رباعية في قطر

يبحث بوكا جونيورز األرجنتيني وروم��ا اإليطالي في إمكانية 
خوض دورة كروية رباعية في قطر أوائل العام املقبل وذلك بحسب ما 

كشف اجلمعة سفير األرجنتني الى الدوحة.
وقال كارلوس هرنانديز لوكالة فرانس برس أن بوكا الذي ترعاه 
اخلطوط اجلوية القطرية منذ  مايو، قد يلعب ضد فرق أخرى يرعاها 
الناقل القطري، بينها روما، مضيفا في معرض رده على إقامة هذه 
الدورة مبشاركة النادي األرجنتيني العريق »العام املقبل بالتأكيد، 
لنقل في النصف األول من العام املقبل، قد يحصل األمر في وقت أبكر 
بكثير. لنقل في أواخر  مايو على أبعد تقدير«. وأوضح »قيل لي أن 

هناك محادثات بني بوكا وروما، ألنها ستكون بطولة رباعية«.
وأكد متحدث باسم النادي االيطالي الذي وقع في أبريل املاضي عقد 
رعاية مع اخلطوط اجلوية القطرية لوضع اسم الشركة على صدر 
العبيه، أنه على علم بالبطولة املزمعة، لكنه أشار الى أنها »ليست 

مؤكدة في الوقت احلالي«.
وم��ن بني األندية األخ��رى التي ترعاها الشركة القطرية، هناك 
السد احمللي ال��ذي يلعب فيه جنم برشلونة واملنتخب اإلسباني 
السابق تشافي هرنانديز، وبايرن ميونيخ األملاني. وكشف السفير 
األرجنتيني أن هناك أيضا محادثات بشأن اقامة مباراة في  مارس 

املقبل بني املنتخبني األرجنتيني والقطري في الدوحة.

ريو دي جانيرو تستضيف قرعة 
2019 كوبا أميركا 

تقرر إجراء قرعة بطولة كأس أمم أمريكا اجلنوبية )كوبا أمريكا 
2019( بالبرازيل، في 24 يناير املقبل، مبدينة ريو دي جانيرو.

وتقام فعاليات البطولة في الفترة من 14 يونيو إلى السابع من 
يوليو 2019، مبدن بيلو هوريزونتي وبورتو أليجري وري��و دي 

جانيرو وسالفادور وساو باولو.
وتشارك في البطولة منتخبات ال��دول ال�10 األعضاء باحتاد 
كومنيبول، إضافة إلى املنتخبني الياباني والقطري. وتفتتح فعاليات 
البطولة على إستاد »مورومبي« في ساو باولو، فيما تقام املباراة 

النهائية على إستاد »ماراكانا« العريق في ريو دي جانيرو.
وعلى مدار 45 نسخة سابقة في هذه البطولة، التي أصبحت األقدم 
في العالم على مستوى املنتخبات، تستحوذ أوروج��واي على الرقم 
القياسي لعدد مرات الفوز باللقب، برصيد 15 مرة، يليها املنتخب 

األرجنتيني برصيد 14 لقبا، ثم البرازيل ب�8 ألقاب.

حسرة مارسيلو على ضياع إحدى الفرص

خماسية ليوفيتش تقود فرانكفورت ملواصلة الصحوة في »البوندسليغا«
واصل آينتراخت فرانكفورت صحوته عندما عمق جراح ضيفه فورتونا 
دوسلدورف بالفوز عليه 7-1 بينها خماسية للدولي الصربي الواعد لوكا 

يوفيتش اجلمعة في افتتاح املرحلة الثامنة من الدوري األملاني لكرة القدم.
وسجل يوفيتش خماسيته في الدقائق 26 و34 و55 و69 و72، 
وأضاف سيباستيان هالر ثنائية في الدقيقتني 20 من ركلة جزاء و50، 
فيما سجل الكونغولي الدميوقراطي دودي لوكيباكيو الهدف الوحيد 

لدوسلدورف )53(.
وب��ات يوفيتش )20 عاماً و300 ي��وم( أصغر العب يسجل خماسية 
في مباراة في البوندسليغا، واألول في آينتراخت فرانكفورت يحقق هذا 

اإلجناز.
وحسم آينتراخت فرانكفورت نتيجة املباراة في صاحله في شوطها 

األول بثالثية في 14 دقيقة، قبل أن يضيف 4 أهداف في الشوط الثاني.
وكانت نقطة التحول في املباراة الدقيقة 20 عندما جلأ احلكم التركي 
األصل دينيس أيتيقني إلى تقنية املساعدة بالفيديو الحتساب ركلة جزاء 
ألصحاب األرض بعدما ملست الكرة يد املدافع البولندي األصل آدم بودييك، 

فانبرى لها هالر بنجاح.
ورفع يوفيتش رصيده إلى 7 أهداف هذا املوسم فانتزع صدارة الئحة 
الهدافني بفارق ه��دف واح��د عن مهاجم بوروسيا دورمت��ون��د الدولي 

اإلسباني باكو ألكاسير.
وهو الفوز الثالث توالياً آلينتراخت فرانكفورت والرابع هذا املوسم 

رافعا رصيده إلى 13 نقطة.
في املقابل، مني فورتونا دوسلدورف بخسارته الرابعة توالياً في 
مبارياته اخلمس األخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز فتجمد رصيده 
عند 5 نقاط وتراجع إل��ى املركز األخير بفارق األه��داف خلف هانوفر 

الصربي الواعد لوكا يوفيتش سجل خماسية في مرمى فورتونا دوسلدورفوشتوتغارت.

اعتماد شوط فاصل في املجموعة األخيرة في وميبلدون للتنس
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أعلن منظمو بطولة وميبلدون، ثالثة البطوالت 
األرب��ع الكبرى في ك��رة املضرب، عن اعتماد شوط 
فاصل في املجموعة األخيرة، أي اخلامسة، اعتبارا من 
املوسم املقبل في جميع الفئات، لكن ليس عند نتيجة 

6-6 بل 12-12.
وق��ال رئيس ن��ادي عموم إنكلترا لكرة املضرب 
فيليب ب���روك »رأي��ن��ا أن ال��وق��ت ق��د ح��ان إلدخ��ال 
طريقة كسر التعادل للمباريات التي لم تصل إلى 
نهاياتها الطبيعية في نقطة معقولة خالل املجموعة 

احلاسمة«.

ويعتمد ال��ش��وط ال��ف��اص��ل ع���ادة ع��ن��دم��ا يصل 
التعادل في املجموعة إلى نتيجة 6-6. وحتى اآلن 
وحدها بطولة ال��والي��ات املتحدة، آخ��ر البطوالت 
األربع الكبرى، اعتمدت شوطا فاصال في املجموعة 
اخلامسة احلاسمة )يفوز باملباراة الالعب الذي 
يسبق منافسه للفوز بثالث مجموعات من أصل 

خمس(.
وف���ي ن��ه��ائ��ي ومي��ب��ل��دون ل��ه��ذا ال���ع���ام، خسر 
اجل��ن��وب أف��ري��ق��ي كيفن أن��درس��ون أم���ام الصربي 
نوفاك دجوكوفيتش بثالث مجموعات، بعد أقل من 

يومني على اقصائه األميركي جون إيسنر بخمس 
مجموعات، آخرها بنتيجة 26-24، ما أبقاهما على 

أرضية امللعب ألكثر من 6 ساعات ونصف.
وتسببت م��ب��اراة أن��درس��ون وإيسنر ال��ذي كان 
ايضا طرفا ف��ي أط��ول م��ب��اراة بتاريخ وميبلدون 
عندما اح��ت��اج ف��ي 2010 ال��ى أكثر م��ن 11 ساعة 
وثالثة أيام للفوز على الفرنسي نيكوال ماهو 70-
68 في املجموعة احلاسمة، بعدم إكمال املواجهة 
الثانية في نصف النهائي بني ديوكوفيتش ونادال 
ألن الوقت تأخر واضطرا بالتالي الى استكمال اللقاء 

في اليوم التالي.
وأشار بروك إلى أنه »في حني أننا نعلم بأن حاالت 
املباريات املمتدة في املجموعة النهائية نادرة، إال أننا 
نشعر بأن كسر التعادل عند 12-12 يؤدي إلى توازن 
عادل... مع تأمني اليقني أيضا بأن املباراة سوف تصل 

إلى نتيجة في إطار زمني مقبول«.
وكشف نادي عموم إنكلترا لكرة املضرب بأنه درس 
بيانات من األعوام العشرين املاضية في وميبلدون، 
باإلضافة إلى استشارة الالعبني واملسؤولني قبل 

الوصول إلى القرار.

اعتماد شوط فاصل في املجموعة األخيرة ببطولة وميبلدون

سقط ري��ال مدريد في فخ الهزمية بهدفني لهدف 
خالل مواجهة ليفانتي، أمس السبت، ضمن منافسات 

اجلولة التاسعة من الليجا.
وسجل لليفانتي موراليس في الدقيقة 7، ومارتي 
في الدقيقة 13، بينما سجل هدف ريال مدريد الوحيد 

مارسيلو في الدقيقة 72.
وبهذه اخلسارة يتجمد رصيد ري��ال مدريد عند 
14 نقطة في املركز اخلامس، ورفع ليفانتي رصيده 

للنقطة 13 في املركز السابع.
مع بداية املباراة، فاجأ خوسيه لويس موراليس 
ريال مدريد بهدف ُمبكر في الدقيقة 7، مستغال خطأ 

فادح من رافائيل فاران مدافع امللكي.
وجاء الرد من ريال مدريد بانطالقة عبر أسينسيو 
على اجلبهة اليسرى، حتصل من خاللها على خطأ 
من حدود منطقة اجلزاء، نفذها إيسكو ولكن لم ُتكلل 

احملاولة بالنجاح حيث خرجت الكرة للركنية.
واستمرت األخ��ط��اء الساذجة م��ن ف���اران، حيث 
تسبب في خطأ على العب ليفانتي وجلأ احلكم لتقنية 
الفيديو »VAR« ليحتسب ركلة ج��زاء للضيوف، 
ليضاعفوا النتيجة عبر روجر مارتي سالفادور في 

الدقيقة 13.
وجن��ح ري��ال م��دري��د ف��ي تسجيل ه��دف التعادل 
برأسية من قبل أسينسيو، في الدقيقة 17، بعد ركنية 
نفذها إيسكو، ولكن حكم املباراة قرر إلغاء الهدف بعد 

اللجوء لتقنية الفيديو.
وتألق احلارس تيبو كورتوا في التصدي لهجمة 
خطرة لليفانتي في الدقيقة 20، وتصدى للكرة من بني 

أقدام الالعب موراليس.
وه���دد ل��وك��اس فاسكيز ف��ي الدقيقة 21 مرمى 
ليفانتي بتسديدة قوية تصدى لها احل��ارس أويير، 
واستمرت محاوالت امليرجني عبر مارسيلو وفاسكيز 

وأسينسيو دون أي جدوى.
وشهدت الدقيقة 34 أخطر فرصة لريال مدريد، 
حيث تصدت العارضة لرأسية من مريانو دي��از، 
لتعود لكاسيمرو ال��ذي س��دد أيًضا ب��ال��رأس تألق 

احلارس أويير في التصدي لها.
وأه��در لوكاس فاسيكز في الدقيقة 42، فرصة 
تسجيل الهدف األول بغرابة، حيث ك��ان منفردا 
باملرمى وس��دد ال��ك��رة ف��ي مكان متركز احل��ارس 

أويير.
وسجل أليكسندر ميسا الهدف الثالث لليفانتي في 
الدقيقة 43، ولكن احلكم قرر عدم احتسابه بداعي 

التسلل.
ومع بداية الشوط الثاني قرر لوبيتيجي الدفع 
بجاريث بيل على حساب أودريوزوال، من أجل تنشيط 
اجلبهة الهجومية. وفي الدقيقة 60، أشرك الثنائي 

بنزميا وسيبايوس، بدال من إيسكو وأسينسيو.
وف��ي أول ملسة ل��ه، س��دد ك��رمي بنزميا الكرة في 

الدقيقة 61، تصدى لها بسهولة أويير حارس مرمى 
ليفانتي.

وحصل امليرجني على ركلة حرة في الدقيقة 64، 
نفذها جاريث بيل، ولكن كالعادة تصدى أويير لها 

وأخرجها للركنية.
وسجل البرازيلي مارسيلو في الدقيقة 72، الهدف 
األول للميرجني، بعد مت��ري��رة سحرية م��ن كرمي 

بنزميا.
وحرم القائم األيسر كرمي بنزميا من تسجيل هدف 
التعادل في الدقيقة 75 من املباراة، وسدد مودريتش 

كرة قوية مرت بجانب القائم األمين في الدقيقة 77.
وقام باكو لوبيز املدير الفني لليفانتي بإجراء 3 
تغييرات بإشراك دوكوريه، رودريجيز، وبواتنج، 

بدال من روتشينا، بوستيجو، ومارتي.
وواصل أويير مسلسل التألق بالتصدي لتسديدة 
قوية من ماريانو دي��از في الدقيقة 87 من املباراة، 

ويحافظ على تقدم ليفانتي.
ورفض احلكم للمرة الثانية احتساب هدفا لريال 
مدريد، سجله ماريانو دياز في الدقيقة 88، بداعي 

التسلل.
واستمر مسلسل النتائج السيئة يالحق ريال 
مدريد، والذي فشل في حتقيق أي انتصار في آخر 4 
جوالت في الليجا، والذي ينتظره مواجهة الكالسيكو 

ضد الغرمي التقليدي برشلونة األسبوع املقبل.


