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قادش يعود لـ «الليغا» بعد غياب ١٤ عامًا

عاد قادش إلى دوري الدرجة األولى اإلسباني، 
ألول مرة منذ ٢٠٠٥، بعد خسارة ريال سرقسطة 
٢-٤ مبلعبه أمام ريال أوبييدو في دوري الدرجة 
الثانية. وأهدر قادش فرصة التأهل السبت املاضي 
بخسارته ٠-١على أرضه أمام فوينالبرادا أمام 
مدرجات خالية بعد جتمع اآلالف من جماهيره 
خارج الســتاد قبل املباراة في حتد إلرشادات 
التباعد االجتماعي. لكــن أوبييدو املتعثر نفذ 
املهمة بدال منه، وتقــدم بأربعة أهداف قبل أن 
يســجل سرقسطة هدفني في الوقت احملتسب 
بدل الضائع. ويتصدر قادش، الذي تأهل للمرة 
األخيرة إلى الدرجة األولى في ٢٠٠٥، لكن هبط 

في املوسم التالي، الترتيب برصيد ٦٩ نقطة من 
٤٠ مباراة، ويحتل هويسكا املركز الثاني ولديه 
٦٤ نقطة ويأتي سرقسطة ثالثا برصيد ٦٢ نقطة.

التعاقد مع نيغريدو
من جهته، أعلن رئيس نــادي قادش، مانويل 
فيزكاينو عن إبرام أولى صفقات املوسم املقبل، 
وذلك بالتعاقد مع املهاجم ألفارو نيغريدو، الالعب 
السابق ملان سيتي وإشبيلية وڤالنسيا، والذي 

لعب أيضا ملنتخب إسبانيا.
ولعب نيغريدو (٣٤ عاما) هذا املوسم في صفوف 

النصر اإلماراتي، قبل انتهاء عقده معه.

بارتوميو: املفاوضات مع الوتارو توقفت
كشف رئيس نادي برشلونة اإلسباني لكرة القدم 
جوسيب ماريا بارتوميو، توقف املفاوضات مع 
إنتر اإليطالــي للتعاقد مع مهاجمه األرجنتيني 

الوتارو مارتينيز.
ورجحت التقارير الصحافية في اآلونة األخيرة 
انتقال مارتينيز (٢٢ عاما) الى صفوف برشلونة، 
بطل الليغا في املوسمني املاضيني، والذي يحمل 
شارة قيادته مواطنه النجم ليونيل ميسي. لكن 
بارتوميو وضع حدا لهذه التكهنات، أقله حاليا، 
بقوله لقناة تلفزيونية كاتالونية «حتدثنا الى إنتر 
قبل أسابيع لكن اآلن توقفت احملادثات. اآلن ال 

حديث بيننا».
وتابع «علينا إنهاء الليغا ودوري أبطال أوروبا، 
وبعدها نرى ما هي األولويات بالنســبة إلينا». 
وعلى صعيد آخر، أعــاد بارتوميو التقليل من 
شأن التقارير عن ســعي برشلونة الستعادة 
البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي. 
وأصبح املهاجم أغلى العب في العالم، لدى انتقاله 
فــي صيف العام ٢٠١٧ من النــادي الكاتالوني 
الى نادي العاصمة الفرنســية. ودائما ما تربط 
التقارير الصحافية، بني نيمار واحتمال العودة 

إلى ناديه السابق.
وقال رئيس برشلونة «ال أعتقد أن باريس سان 
جرمان سيضع أي العب في سوق االنتقاالت، 

ونيمار العب سان جرمان».
وجدد بارتوميو ثقته بأن ميســي سيبقى في 

أكد ثقته ببقاء ميسي مع برشلونة

صفوف برشلونة ملا بعد نهاية عقده احلالي في 
أواخر املوسم املقبل. وقال «مع ميسي نتحدث، 
حتدثنا، وسنتحدث هو أفضل العب في تاريخ 
كرة القدم، أمامه سنوات عدة (للعب). ال شك لدي 
بأنه سيبقى مع برشلونة. مستقبله هنا في كرة 
القدم وبعدها». وأشارت تقارير صحافية إسبانية 
مؤخرا إلى توقف املفاوضات بشأن جتديد العقد 
بني النادي الكاتالوني والنجم األرجنتيني البالغ 
من العمــر ٣٣ عاما، وان األخير يفكر بالرحيل 
عن النادي في صيف العام املقبل، على خلفية 
مالحظات يبديها علــى اإلدارة، وحتى اجلهاز 

الفني بإشراف كيكي سيتيني.

«الدون» يريد مواصلة املشوار مع «السيدة»
ذكر تقرير صحافي أن هداف يوڤنتوس البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، حدد موقفه بشأن البقاء أو 
الرحيل عن صفوف السيدة العجوز خالل الفترة 
املقبلة. وقالت صحيفة «توتو سبورت» إن رونالدو 
يرغب في البقاء مع يوڤنتوس، ويستهدف صناعة 
التاريخ مع الفريق اإليطالي. وأضافت ان «الدون» 
يستهدف منافسة شيرو إميوبيلي مهاجم التسيو، 
على لقب هداف الكالتشيو، وكذلك منافسة روبرت 
ليڤاندوفسكي جنم بايرن ميونيخ، على جائزة 
احلذاء الذهبي األوروبي. وأشارت الى أنه ليس 
هناك أي مجال للشائعات حول انتقال رونالدو 
لباريس سان جيرمان أو العودة لريال مدريد، 
ألن النجم البرتغالي يريد مواصلة مغامرته مع 
البيانكونيري. وسجل رونالدو ٢٨ هدفا حتى اآلن 
بالكالتشيو، متأخرا بهدف واحد خلف املتصدر 
إميوبيلي، بينمــا يفصله ٦ أهداف ملعادلة رقم 
ليڤاندوفسكي هذا املوسم، على جائزة احلذاء 

الذهبي بالدوريات اخلمس الكبرى.

ميالن ُيجبر نابولي على التعادل.. وسامبدوريا ابتعد عن «اخلطر»
يدخل أتاالنتا مباراته أمام 
ضيفه بريشــيا فــي افتتاح 
املرحلة الثالثة والثالثني من 
الدوري اإليطالي لكرة القدم 
اليوم آمال في انتزاع املركز 
الثاني مؤقتا والضغط على 
يوڤنتوس والتسيو صاحبي 

الصدارة والوصافة.
واقترب أتاالنتا من حتقيق 
فوز ثمني على يوڤنتوس في 
املرحلة السابقة، كان ليتيح 
لــه االنفراد باملركــز الثاني 
ويضعــه علــى بعــد ســت 
نقــاط من بطــل إيطاليا في 
املواسم الثمانية املاضية، قبل 
ســت مراحل من النهاية، إال 
أن الـــ «بيانكونيري» متكن 
بفضل ركلتي جزاء سجلهما 
النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو حرمتا أتاالنتا املتألق 
هذا املوسم من فوز أول في 
عقــر دار يوڤنتــوس منــذ 
عــام ١٩٨٩، لتنتهــي املباراة 

بالتعادل االيجابي ٢-٢.
أبقى هذا التعادل أتاالنتا 
في املركز الثالث بعيدا بفارق 
تسع نقاط خلف يوڤنتوس 

ونقطة عن التسيو.
وحقق فريق املدرب جان 
بييرو غاســبيريني تسعة 
انتصارات تواليا في الدوري 
قبل تعادل السبت، ويتمتع 
بأفضل رصيــد هجومي في 
«ســيري أ» بفارق شاســع، 
إذ ســجل ٨٧ هدفا مقابل ٦٧ 
ليوڤنتــوس صاحب املركز 
الثانــي. وســيكون أتاالنتا 
مرشــحا للفوز على حساب 
بريشيا الذي يصارع للبقاء 

في دوري األضواء.

(٠-٢ في سان سيرو).
ورفع ميالن رصيده الى 
٥٠ نقطة في املركز الســابع 
بفارق نقطتني مباشرة خلف 
نابولــي الذي يحقــق أيضا 
نتائج الفتة منذ العودة من 
التوقف، إذ مني بهزمية واحدة 
فقط مقابل أربعة انتصارات 
وتعادل، إضافة الى إحرازه 
لقب مســابقة الــكأس على 
حساب يوڤنتوس، ما منحه 
بطاقة املشاركة في الدوري 
األوروبي «يوروبا ليغ» بغض 

وابتعــد ســمبدوريا عن 
منطقة اخلطر بفارق ســت 
نقاط بعدما حول تخلفه أمام 
مضيفــه أودينيــزي بهدف 
سجله كيفن السانيا (٣٧)، 
الى فوز ٣-١ بفضل املخضرم 
فابيــو كوالياريــال (١+٤٥) 
وفيديريكو بوناتزولي (٨٤) 

ومانولو غابياديني (٩٣).
وحــذا فيورنتينــا حذو 
ســمبدوريا لكنه نال نقطة 
عوضا عن ثالث، بعد أن بقي 
متخلفــا أمام ضيفه هيالس 
ڤيروس بهدف ماركو فاراوني 
(١٨) حتى الدقيقة السادسة 
من الوقت بدل الضائع حني 
كوترونــي  باتريــك  أدرك 

التعادل.
وبــدا بارمــا فــي طريقه 
خلسارة اللقاء أمام بولونيا، 
بعد تخلفه بهدفني سجلهما 
البرازيلــي دانيلو الرانغيرا 
(٣) وروبرتــو ســوريانو 
(١٦)، إال أنــه عــاد من بعيد 
بهدفني في الوقت بدل الضائع 
للسلوڤيني ياسمن كورتيتش 
روبرتــو  والبديــل   (٩٣)
إنغليزي (٩٥)، رافعا رصيده 
الى ٤٠ نقطة مقابل ٤٢ لضيفه 
الذي اهتزت شــباكه بهدفني 
بعــد انتهــاء الوقت األصلي 
للمــرة األولى فــي تاريخه 
بحسب «أوبتا» لإلحصاءات.

النظر عن املركز الذي سينهي 
فيه ترتيب الدوري.

ســجل مليالن الفرنســي 
تيو هرنانديز(٢٠) والعاجي 
فرانك كيسييه من ركلة جزاء 
(٧٣)، فيما ســجل لنابولي 
جوفاني دي لورنتسو(٣٤) 

ودينيس مرتنز (٦٠).
وأنعــش جنــوى آمالــه 
بتجنب الهبوط الى الدرجة 
الثانيــة للمــرة األولى منذ 
٢٠٠٦، وذلك بفوزه على سبال 

األخير ٢-٠.

أتاالنتا للوصول إلى الوصافة في مواجهة بريشيا

وكان ميالن قد أبقى على 
سجله اخلالي من الهزائم بعد 
العودة مــن التوقف، وذلك 
بتعادله مــع مضيفه القوي 
نابولــي ٢-٢ فــي املرحلــة 

الثانية والثالثني.
وعلى الرغــم من جتنبه 
هزمية رابعة تواليا في ملعب 
«سان باولو» للمرة األولى في 
تاريخه، عجز ميالن عن فك 
عقدته أمام نابولي الذي لم 
يذق طعم الهزمية أمام الفريق 
اللومباردي منذ ديسمبر ٢٠١٤ 

مباراة اليوم بالتوقيت احمللي 

إيطاليا (املرحلة الـ ٣٣)
١٠:٤٥beIN sports HD٤أتاالنتا - بريشيا

إشبيلية في طريق «األبطـــــــال» بتجاوزه مايوركا
راوول  املخضــرم  أعــاد 
غارســيا فريقه أتلتيك بلباو 
لسكة االنتصارات بعدما قاده 
للفوز على مضيفــه ليفانتي 
٢-١ ضمن املرحلة السادســة 
والثالثني من الدوري اإلسباني 
لكرة القدم. وســجل غارسيا 
الــذي أمت أول مــن أمس عامه 
الرابع والثالثني، الثنائية في 
الدقيقتــني ٤ و١٤، فيما احرز 
املقدوني الشمالي إينيس باردي 

(٧١) هدف ليفانتي. 
ووصل غارسيا لـ ١٥ هدفا، 
ليصبح رابعا في جدول ترتيب 
هدافي «ال ليغا»، باالشتراك مع 
األوروغوياني لويس سواريز، 
وبفــارق ٧ أهداف عــن زميل 
األخير في الفريق الكاتالوني 
األرجنتيني ليونيل ميسي (٢٢ 

هدفا). 
كمــا أنه العــدد األكبر من 
األهداف الذي يسجله الالعب في 
موسم واحد منذ بدء مسيرته 
في أوساسونا عام ٢٠٠٤. وخرج 
بلباو من دوامة اخلسارات بعد 
هزميتني متتاليتني على أرضه 
في املرحلتني الســابقتني أمام 
ضيفيه ريــال مدريد املتصدر 
(٠-١)، وإشبيلية الرابع (١-

٢)، فيما هي اخلسارة الثانية 
لصاحب الضيافة تواليا بعد 

ريال ماريوركا (٠-٢). 
ورفع أتلتيك بلباو رصيده 

واحدا من ٣ أندية لم تهبط إلى 
الدرجة الثانية في إسبانيا (مع 
ريال مدريد وبرشــلونة) منذ 
انطالق «ال ليغــا» عام ١٩٢٩، 

الرابــع األخيــر املؤهــل الــى 
دوري األبطــال بالفــوز على 
ريال مايوركا بهدفني دون مقابل 
سجلهما األرجنتيني لوكاس 
أوكامبوس (٤١ من ركلة جزاء)، 
واملغربــي يوســف النصيري 
(٨٤). ورفع إشبيلية رصيده 
إلى ٦٦ نقطة، بفارق األهداف 
عــن أتلتيكو مدريــد الثالث، 
ليصبح على بعد نقطة واحدة 
من تأكيد مشاركته في دوري 

األبطال املوسم املقبل.
وحافظ ليغانيس على أمله 
الضعيــف بالبقاء في الدرجة 
األولى، بفوزه بعشرة العبني 
على ضيفه ڤالنسيا بهدف دون 
مقابل، سجله روبن بيريز من 
ركلة جزاء اثر ملســة يد على 
جوفري كاندوبيا العب إفريقيا 

الوسطى (١٨). 
وطرد األرجنتيني جوناثان 
ســيلفا من صفــوف أصحاب 
األرض في الدقيقة ٥٤ الرتكابه 
خطأ عنيفا على فيران توريس. 
وأهــدر دانيال باريخو فرصة 
تعديل النتيجة من ركلة جزاء 
أيضــا تصــدى لهــا احلارس 
بيتشــو ســويالر بنجاح في 
الدقيقــة ٦٠. ورفع ليغانيس 
رصيــده إلــى ٣٢ نقطة وبات 
في املركز الثامن عشــر، فيما 
توقف ڤالنسيا عند ٥٠ نقطة 

في املركز التاسع.

بأمله الضعيف باملشاركة في 
الــدوري األوروبــي (يوروبا 

ليغ). 
وحصن إشــبيلية مركزه 

غارسيا يعيد بلباو للطريق الصحيح.. وليغانيس يتمسك                       باألمل بتغلبه على «اخلفافيش»

إلى ٥١ نقطة، فيما جتمد رصيد 
ليفانتي عند ٤٣ نقطة في املركز 

الثاني عشر. 
ويتشــبث بلباو الذي يعد 

باريس يكتسح لوهاڤر بالتسعة بحضور ٥ آالف مشجع
عــادت اجلماهير الــى املالعب 
الفرنسية للمرة األولى منذ تفشي 
ڤيروس كورونا املستجد منذ مارس 
الفائت، وذلك من أجل متابعة مباراة 
ودية بني باريس سان جرمان بطل 
الدوري ومضيفه لوهاڤر الذي يلعب 
في الدرجة الثانية، حيث خرج األول 
منتصرا بنتيجة كاسحة ٩-٠ أمام 

زهاء ٥ آالف متفرج.
وتوقفت منافســات كرة القدم 
في فرنسا في أوائل مارس املاضي 
بســبب جائحة «كوفيد-١٩»، قبل 
أن تقرر رابطــة الدوري في أبريل 
إلغاء املوسم وتتويج باريس سان 

جرمان باللقب.
وفتحت االندية الفرنسية أبوابها 
في نهاية االسبوع اجلاري جزئيا 
أمام املشجعني خالل مباريات ودية، 
علــى أال يتعــدى عــدد اجلماهير 
اخلمســة آالف شــخص ووفــق 

بروتوكول صحي صارم.
واملباراة األهم كانت بني لوهاڤر 
وسان جرمان الذي شارك بجميع 
جنومه واســتعد بأفضــل طريقة 
لنهائي مسابقتي كأس فرنسا وكأس 
الرابطة والدور ربع النهائي ملسابقة 

دوري أبطال أوروبا.
ومبا أن العــدد األقصى احملدد 
بخمسة آالف شخص يشمل الالعبني 

«إنه فــوز لكرة القدم الفرنســية، 
والرياضة بشــكل عام. يسرني أن 
باستطاعة كرة القدم في فرنسا أن 
تستأنف نشــاطها بشكل شعبي، 
بوجود املزيد من الناس في املالعب. 
إنها الدولــة الوحيدة فــي أوروبا 
الغربية القادرة على القيام بذلك».
وتأمل رابطة الدوري االسباني 
أن تفتتح املوســم املقبل بحضور 
جماهيري بنســبة ٣٠٪ من ســعة 

املالعب.
أما في أملانيا فتدرس السلطات 
ســيناريو مشــابها فيما قد تقوم 

نظيراتها في اجنلترا باختبار ذلك 
في أحداث خالل الصيف.

وفي إيطاليا، ال تخطط احلكومة 
التخاذ أي قرار قبل منتصف الشهر 

اجلاري.
وحتتم علــى اجلماهير ارتداء 
الكمامات الواقية خالل انتقالهم في 
أرجاء ملعب «أوســيان» واحترام 
اال  التباعــد االجتماعــي  مبــادئ 
احلاضريــن ضمــن مجموعــة من 

االصدقاء أو أفراد العائلة.
وتشــكل املبــاراة التــي انتهى 
شوطها بخماســية نظيفة بعد أن 
ســجل كل من األرجنتيني ماورو 
إيكاردي والبرازيلي نيمار ثنائية 
مقابل هدف لكيليان مبابي قبل أن 
يجري املدرب األملاني توماس توخل 
١٠ تبديالت في بداية الشوط الثاني، 
اختبارا لسان جرمان قبل مواجهة 
ســانت اتيان في نهائي الكأس في 
٢٤ اجلاري، وليون في نهائي كأس 

الرابطة في ٣١ منه.
وســتقام املباراتان بحضور ٥ 
آالف متفــرج علــى ملعب «ســتاد 
دو فرانس» الذي يتســع لـ ٨١ ألف 
شخص، لكن ماراسينيانو الى أنه 
ســتتم مراجعة عــدد احلضور ١٨ 
اجلاري، وستنظر في تعديله بحيث 

يتناسب مع حجم امللعب.

ه كبير لدى باقي الدوريات الكبرى لتطبيق الفكرة الفرنسية توجُّ

واملدربني واملسؤولني والصحافيني 
ورجال األمن والعاملني، مت بيع ما 
بني ٤ آالف و٤٥٠٠ بطاقة في غضون 
دقائق معدودة، وفق ما ذكر لوهاڤر.
وكان احلضــور فــي ملعــب 
«أوســيان» الذي يتسع لقرابة ٢٥ 
ألف مشجع، قريبا من العدد الذي 
تواجد في آخر مباراة خاضها لوهاڤر 
على أرضه في مارس عندما حضر 
٥٩٤٨ مشــجعا لقاءه مع اوكســير 

ضمن منافسات الدرجة الثانية.
وقالت وزيرة الرياضة روكسانا 
ماراسينيانو التي كانت في املباراة 


