
أسفرت قرعة رب��ع نهائي ك��أس ملك 
إس��ب��ان��ي��ا، ال��ت��ي أج��ري��ت اجل��م��ع��ة، عن 
مواجهة نارية لبرشلونة، حامل اللقب، 
فيما سيلعب ريال مدريد مع قاهر جاره 

اللدود أتلتيكو.
ويصطدم برشلونة، بوصيفه إشبيلية 
في الدور ربع النهائي، في نهائي مكرر 
لنسخة العام املاضي، فيما يلتقي ريال 
م��دري��د م��ع ج��ي��رون��ا، ال��ذي فجر كبرى 
املفاجآت في البطولة حتى اآلن، بإقصاء 

أتلتيكو مدريد من ثمن النهائي.
وأسفرت القرعة أيًضا عن مواجهة 
بني خيتافي وفالنسيا، واكتملت بلقاء 

إسبانيول وريال بيتيس.
وم��ن املقرر أن تقام ل��ق��اءات الذهاب 
يومي 23 و24 يناير اجلاري، والعودة 

في أيام 30، و31 من الشهر نفسه.
ورفض االحتاد اإلسباني لكرة القدم 
شكوى ليفانتي ضد نظيره القطالوني 
بسبب دفعه بالعب ال يحق له املشاركة، 
ليستمر بذلك ميسي ورفاقه في مسابقة 

الكأس.
وك���ان ليفانتي ت��ق��دم بشكوى ضد 
برشلونة بسبب اش��راك املدافع خوان 
”شومي“ برانداريز في ذهاب دور 16 
للبطولة رغم انه كان من املفترض انه 

يقضي عقوبة إيقاف.
وذك����ر ب��ي��ان ص����ادر ع���ن االحت����اد 
االسباني ان كارمن بيريز مدير البطولة 
رف��ض شكوى ليفانتي بسبب تقدميها 

بعد 48 ساعة من املوعد النهائي.
واض�����اف االحت�����اد ”عقب دراس���ة 
الشكوى واالدعاءات املضادة، قرر مدير 
البطولة االب��ق��اء على نتيجة امل��ب��اراة 

واس��ت��م��رار برشلونة ف��ي ق��رع��ة دور 
الثمانية“.

وذك��ر ليفانتي في بيان انه سيتقدم 
بطعن ضد القرار.

وفاز برشلونة، الذي حصد لقب كأس 
امللك في آخر أربع نسخ وفاز به 30 مرة 

اجماال وهو رقم قياسي، إيابا -3صفر 
يوم اخلميس ليفوز مبجموع املباراتني 

.2-4
وسيلعب برشلونة بقيادة مدربه 
ارنستو بالبيردي أم��ام اشبيلية، الذي 
فاز عليه الفريق القطالوني -5صفر في 

نهائي العام املاضي، في دور الثمانية 
عقب سحب القرعة بعد وق��ت قليل من 
اع���الن االحت����اد احمل��ل��ي رف���ض شكوى 

ليفانتي.
وي��ع��ن��ي ق����رار االحت�����اد احمل��ل��ي أن 
برشلونة أفلت من مصير ري��ال مدريد 

ال���ذي استبعد م��ن ك��أس ملك اسبانيا 
م��وس��م 2015-2016 بسبب دفعه 
بدينيس بتشيريشيف في مباراة بدور 
32 امام قادش رغم انه كان من املفترض 
ان��ه يقضي عقوبة اي��ق��اف م��ن املوسم 

السابق عندما كان يلعب مع فياريال.

 سجل ليون جوريتسكا هدفني ليمنح 
بايرن ميونيخ حامل اللقب الفوز 3-1 على 
هوفنهامي يوم اجلمعة ويقلص الفارق مع 
بروسيا دورمتوند متصدر دوري الدرجة 
االول��ى االملاني لكرة القدم الى ثالث نقاط 
مع عودة البطولة عقب انتهاء فترة العطلة 

الشتوية.
وسجل الع��ب ال��وس��ط االمل��ان��ي هدفيه 
ف���ي ال���ش���وط االول واض�����اف روب����رت 
ليفاندوفسكي الهدف الثالث في الدقيقة 
87 بعد أن قلص الضيوف تفوقهم مع بداية 
الشوط الثاني عن طريق انهاء رائع لنيكو 

شولتس في الشباك بعد مرور 60 دقيقة.
ومنح هذا االنتصار ثالث نقاط للفريق 
البافاري الذي رفع رصيده الى 39 نقطة 
متأخرا بثالث نقاط خلف دورمتوند الذي 
سيتوجه للقاء رازن بال شبورت اليبزيج 

يوم السبت.
وأبلغ جوريتسكا الصحفيني ”لم نلعب 
للحاق بدورمتوند. أردنا بداية جيدة للعام 

وتقدمي أداء جيد“.
وأض��اف ”بالتأكيد نريد الفوز باللقب. 
كنا متأخرين بست نقاط وعلينا اللحاق 
بالصدارة. نحن من نطارد املتصدر وعلينا 

الفوز مببارياتنا“.
وهذه هي أول مرة منذ 2011 يبدأ فيها 
بايرن العام اجلديد وهو بعيد عن صدارة 

الدوري ونال اللقب في آخر ستة مواسم.
وتعرض هوفنهامي ألول هزمية في 11 

مباراة في الدوري ليظل في املركز السابع.
وكان بايرن، الذي فاز حاليا باخر ست 
مباريات خاضها في الدوري احمللي، يتوق 
لترك بصمة قوية مع بداية العام اجلديد 
في ظل تصدر دورمت��ون��د للدوري احمللي 
وانتظار ليفربول له في دور 16 بدوري 

ابطال اوروبا.
وكان بايرن قريبا من التسجيل مبكرا في 

مرتني عن طريق ليفاندوفسكي وتوماس 
مولر لكنهما سددا بعيدا عن مرمى اوليفر 

باومان.
وفاز يوليان ناجلزمان مدرب هوفنهامي 
ب��اخ��ر م��ب��ارات��ني للفريق على ارض���ه في 
ال��دوري ام��ام بايرن لكن فريقه كان حتت 
ضغط منذ البداية وامسك باومان بالكرة 
على خ��ط امل��رم��ى عقب ح��ال��ة ارت��ب��اك في 

منطقة جزاء اصحاب االرض.
وعاد باومان للتصدي ببراعة حملاولة 
من ليفاندوفسكي بضربة رأس في الدقيقة 
35 لكن جوريتسكا سجل بعد ارتداد الكرة 

اليه.
واضاف الالعب البالغ من العمر 23 عاما 
الهدف الثاني له ولفريقه في الوقت بدل 
الضائع للشوط االول ليكمل هجمة مرتدة 

مثالية لبايرن ملسافة 80 مترا.
لكن تفوق الضيوف تقلص مع بداية 
ال��ش��وط ال��ث��ان��ي وب���دا هوفنهامي االكثر 
خطورة وهدد منافسه عبر الهجمات املرتدة 
وقلص الفارق عبر نيكو شولتس بعد مرور 

ساعة.
وتصدى مانويل نوير ح��ارس بايرن 
حمل��اول��ة هوفنهامي للتعادل ف��ي الدقيقة 
83 ب��ع��د ان اب��ع��د ض��رب��ة رأس م��ن ادم 
س��االي ليسجل بعدها املهاجم البولندي 
ليفاندوفسكي هدف الفوز لبايرن قبل ثالث 
دقائق على نهاية اللقاء ليضمن االنتصار 

واالقتراب اكثر من دورمتوند املتصدر.
وقال ناجلزمان ”كنا خائفني في الشوط 
األول. بداية ضعيفة جدا في الشوط األول. 
قمنا بعمل أفضل في الشوط الثاني. حصلنا 

على فرصنا إلدراك التعادل“.
وت��اب��ع ”لكن لألسف فشلنا ف��ي ذل��ك. 
يجب عليك استغالل الفرص التي حتصل 
عليها عندما تواجه فريقا صاحب كفاءة مثل 

بايرن“.
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فرحة العبي بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ يستهل الدور الثاني بفوز ثمني على هوفنهامي في »البوندسليغا«

برشلونة يواجه إشبيلية.. والريال يصطدم 
بجيرونا في ربع نهائي كأس إسبانيا

لقطة من مواجهة سابقة بني برشلونة وإشبيلية
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رونالدو ميثل الثالثاء
أمام القضاء اإلسباني

سيمثل جنم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو الثالثاء أمام محكمة 
مدريد التي ستحكم عليه بدفع غرامة مقدارها 18،8 مليون يورو بسبب تهربه 

من دفع الضرائب، كما أعلن متحدث باسمها اجلمعة.
وقال املتحدث لوكالة فرانس برس “بعدما ُرفض طلبه باملثول عبر تقنية 
االتصال بالفيديو، يتعني عليه )رونالدو( احلضور” إلى مقر احملكمة في شمال 

العاصمة اإلسبانية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينيتش.
وستصدر احملكمة القرار بشأن الغرامة التي يتوجب على رونالدو دفعها، 
إضافة إلى حكم بالسجن عامني مع وقف التنفيذ. وعموماً، يعفى في إسبانيا 
احملكومون بالسجن لفترة تصل إلى عامني، من تنفيذ العقوبة في حال عدم 

وجود سوابق في سجلهم.
والغرامة املالية التي سيدفعها النجم السابق لريال مدريد، هي نتيجة اتفاق 
بني محاميه وسلطات الضرائب اإلسبانية. وما لم يتم التوصل إلى هذا االتفاق، 
كان أفضل العب كرة قدم في العالم خمس مرات، يواجه احتمال فرض غرامة 

قاسية تصل إلى 28 مليون يورو، وحكم بالسجن لثالثة أعوام ونصف عام.
وأدى هذا االتفاق إلى إقفال امللف القضائي بحق النجم ال��ذي انتقل إلى 

يوفنتوس اإليطالي في صيف 2018 مقابل نحو 100 مليون يورو.
واتهمت احملكمة اجلنائية في مدريد، رونالدو بتهرب ضريبي وصلت قيمته 
إلى 14،7 مليون يورو من خالل انشاء هيكل جتاري وهمي إلخفاء أرباحه في 

الفترة من 2011 إلى 2014.

كريستيانو رونالدو 

اس��ت��ع��اد م��ت��ص��در التصنيف ن��وف��اك 
ديوكوفيتش، رباطة جأشه بعد تعثره في 
املجموعة الثالثة، ليجهض انتفاضة الكندي 
الصاعد دينيس شابوفالوف، وتفوق عليه 
6-3 و6-4 و4-6 و-6صفر، ليتأهل للدور 
الرابع ببطولة أستراليا املفتوحة للتنس 

أمس السبت.
وف��رض الالعب الصربي احلاصل على 
14 لقبا بالبطوالت األربع الكبرى، سيطرته 
مبكرا بعد أن كسر إرسال منافسه البالغ من 
العمر 19 ع��ام��ا، 3 م��رات وت��ق��دم ف��ي أول 

مجموعتني.
ول��م يكن ديوكوفيتش )31 عاما( في 
حالة مزاجية جيدة في املجموعة الثالثة، 
بعد رفض طلبه بإطفاء األضواء الصناعية، 
وانفعل غاضبا ليتعرض إرساله للكسر 

مرتني ثم خسر املجموعة.
لكن ديوكوفيتش، ح��ول غضبه إلى 
حماس شديد وكسر إرس��ال شابوفالوف 
مبكرا في املجموعة الرابعة، وحسم الفوز 
ل��ي��واص��ل طريقه نحو لقبه ال��س��اب��ع في 

ملبورن بارك، في إجناز ال سابق له.
وسيلتقي ب��ط��ل ومي��ب��ل��دون وأم��ري��ك��ا 
املفتوحة مع الروسي دانييل ميدفيديف 
املصنف 15، ال��ذي حقق أفضل إجن��از له 
بالبطوالت األربع الكبرى بالوصول للدور 

ال��راب��ع بعد تغلبه على البلجيكي ديفيد 
جوفني 6-2 و7-6 )3( و6-3 في وقت 

سابق.
ويواصل ميدفيديف املرشح ال�15 للفوز 
بأولى البطوالت األرب��ع الكبرى )جراند 
س���الم( ب��امل��وس��م، التقدم بثقة ف��ي ثالث 

مشاركة له بأستراليا املفتوحة.
وف���ي م��ن��اف��س��ات ال��س��ي��دات ح��ج��زت 
اإلسبانية جاربيني موجوروزا، املصنفة 

ال�18 عاملًيا، بطاقة تأهلها إلى ثمن النهائي 
على حساب السويسرية تيميا باشينسكي.

ففي ساعة و55 دقيقة، فازت املرشحة 
ال�18 للقب واملصنفة األول��ى سابًقا، على 

باشينسكي بنتيجة 7-6 )7-5(، و2-6.
وعبرت اإلسبانية، 25 عاًما، لثمن نهائي 
البطولة حيث ستواجه الفائزة من مواجهة 
التشيكية كارولينا بليسكوفا، املصنفة 
الثامنة عاملًيا واملرشحة السابعة للقب، 

واإليطالية كاميال جورجي، املصنفة ال�28، 
واملرشحة ال�27 للقب.

ول��م تتمتع سيمونا هاليب، متصدرة 
التصنيف بأفضلية كبيرة قبل انطالق 
بطولة أستراليا املفتوحة، لكن الرومانية 
أثبتت أنها مرشحة لنيل اللقب بفوز سهل 
)6-2(، و)6-3( في ال��دور الثالث على 
فينوس وليامز، الفائزة بالعديد من األلقاب 

في البطوالت األربع الكبرى أمس السبت.
وستكون مكافأة الفوز لبطلة فرنسا 
املفتوحة الوقوع في أصعب مواجهة بقرعة 
السيدات في ملبورن بارك إذ ضربت موعدا 
مع سيرينا شقيقة فينوس في الدور الرابع.

ودخلت هاليب، 27 عاًما، أولى البطوالت 
األرب��ع الكبرى لهذا العام بعد سلسلة من 
5 هزائم وب��دون م��درب، وشقت طريقها 
باجتياز أول دوري���ن بعد التفوق ف��ي 3 

مجموعات.
وانطلقت بقوة أم��ام فينوس، ولعبت 
ب��ش��راس��ة وك��س��رت اإلرس����ال م��رت��ني في 

املجموعة األولى.
وأظ��ه��رت ف��ي��ن��وس م��ق��اوم��ة أك��ب��ر في 
املجموعة الثانية، وتبادلت الالعبتان كسر 
اإلرسال مبكًرا قبل أن تكسر هاليب اإلرسال 
لتتقدم )4-3(، واغتنمت أول فرصة حلسم 

اللقاء بضربة أمامية ناجحة.

ديوكوفيتش يعبر عقبة شابوفالوف 
بصعوبة في »استراليا املفتوحة للتنس«

نوفاك ديوكوفيتش

يحمل 20 لقًبا في بطوالت “جراند 
سالم” األرب��ع الكبرى منها 6 ألقاب 
ببطولة أستراليا املفتوحة، لكن 
ذل��ك ل��م يكن ك��اف��ًي��ا لتمكني النجم 
ال��س��وي��س��ري روج��ي��ه ف��ي��درر من 
التحرك داخل املوقع الذي يستضيف 
منافسات بطولة أستراليا احلالية، 
دون تصريح الدخول املعتمد اخلاص 
به. ونشر منظمو البطولة، املقامة 
حالًيا على مالعب ملبورن، مقطع 
فيديو السبت، انتشر عبر مواقع 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي، يظهر فيه 
فيدرر وقد استوقفه أحد أفراد األمن 

على باب غرفة تغيير مالبس.
ففي م��الع��ب “ملبورن بارك”، 
يتحتم حتى على الالعبني االلتزام 
بحمل تصريح الدخول املعتمد، ولم 
يجر استثناء النجم ف��ي��درر، حامل 

اللقب، من ذلك.
ول��م يحتج ف��ي��درر، على إيقافه، 
وإمن��ا انتظر فقط حل��ني ق��دوم أحد 
أع��ض��اء ف��ري��ق��ه ح��ام��الً التصريح 
اخل��اص به، وب��دا اإلح��راج على فرد 

األمن شيًئا ما، لكنه التزم بالقواعد.
ويتأهب فيدرر، خلوض مباراته 
ف��ي ال���دور ال��راب��ع )ث��م��ن النهائي( 
املقررة اليوم األح��د أم��ام اليوناني 

ستيفانوس تسيتسيباس.

ألقاب فيدرر لم تشفع له أمام
أمن بطولة أستراليا املفتوحة

فيدرر


