
يسعى إشبيلية الوصيف إل��ى وض��ع ح��د لسيطرة 
برشلونة على لقب مسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم، 
عندما يستضيفه اليوم األرب��ع��اء في ذه��اب ال��دور ربع 

النهائي.
وتوج برشلونة باللقب في األع��وام األربعة األخيرة، 
بينها مرتان على حساب الفريق األندلسي عامي 2016 
)2-0 بعد التمديد( و2018 )5-0(، علماً بأنه يحمل 
الرقم القياسي في عدد األلقاب برصيد 30 لقباً في 41 

مباراة نهائية.
وميني إشبيلية النفس بتكرار إجنازه عام 2010، عندما 
أطاح بالفريق الكاتالوني من الدور ثمن النهائي، بالفوز 
عليه 2-1 في كامب نو ذهاباً، وخسارته 0-1 في األندلس 

إياباً في طريقه إلى لقبه اخلامس األخير.
والتقى الفريقان مرتني هذا املوسم، األولى في الكأس 
السوبر في مدينة طنجة املغربية، والثانية في برشلونة 
في 20 أكتوبر )تشرين األول( املاضي، ضمن اجلولة 

التاسعة من الدوري، وفاز الفريق الكاتالوني 2-1 و2-4.
وت��أت��ي مواجهة األرب��ع��اء ف��ي وق��ت صعب بالنسبة 
للفريق األندلسي، إذ سيدخلها بعد 3 هزائم متتالية، بينها 
خسارتان في ال��دوري أم��ام أتلتيك بلباو وري��ال مدريد، 

فتراجع من املركز الثاني إلى الرابع.
في املقابل، يبلي برشلونة البالء احلسن في الدوري 
بسبع انتصارات متتالية أبقته بعيدا بفارق 5 نقاط عن 

أقرب مطارديه أتلتيكو مدريد.
وسيخوض الفريق الكاتالوني املباراة بصفوف مكتملة، 
باستثناء جنمه الفرنسي عثمان دميبيلي، الذي تعرض 
إلصابة في املباراة ضد ليغانيس والتي افتتح خاللها 

التسجيل لفريقه.
ومن جانبه يخوض ريال مدريد اختباراً سهالً نسبياً، 
عندما يستضيف ج��ي��رون��ا غ��دا اخلميس على ملعب 

سانتياغو برنابيو.
وميلك النادي »امللكي« فرصة ذهبية ملواصلة مشواره 

في املسابقة، التي توج بلقبها 19 مرة آخرها عام 2014.
وسيسعى النادي »امللكي« إلى تكرار ما فعله في ثمن 
النهائي عندما حسم بطاقته ذهاباً بفوزه الكبير على ضيفه 

ليغانيس 3-0، قبل أن يخسر إياباً 0-1 خارج قواعده.
وضرب ريال مدريد بقوة خالل مواجهته جليرونا في 
عقر دار األخير مطلع املوسم احلالي، عندما تغلب عليه 
4-1، وسيحاول استغالل معنوياته العالية عقب فوزه 

الثمني على إشبيلية وانتزاعه املركز الثالث في الدوري.
ويلعب اخلميس أيضاً إسبانيول، البطل 4 مرات آخرها 
عام 2006، مع ري��ال بيتيس البطل مرتني عامي 1977 

و2005.
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برشلونة يخشى انتفاضة إشبيلية واختبار سهل لريال مدريد في كأس إسبانيا

لقطة من مواجهة سابقة بني برشلونة وإشبيلية

رونالدو يسوى أوضاعه الضريبية مع 
18.8 مليون يورو  السلطات اإلسبانية بـ 

تقبل جن��م ك��رة ال��ق��دم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو عقوبتي غرامة مالية والسجن مع إيقاف 
التنفيذ في قضية تهرب ضريبي في إسبانيا أمس 
الثالثاء، ووقع اتفاق تسوية إلنهاء القضية، وهو ما 

سيكلفه 18.8 مليون يورو )21.4 مليون دوالر(.
وكان رونالدو وصل إلى محكمة في مدريد للرد 
على اتهامه بالتهرب الضريبي خالل تسعة أعوام 
قضاها في صفوف ري��ال مدريد حامل لقب دوري 
أب��ط��ال أوروب���ا لكرة ال��ق��دم، ب��ات خاللها الهداف 

التاريخي للنادي.
وابتسم رونالدو لكن لم يدل بأي تعليق أثناء 

دخوله احملكمة مع صديقته جورجينا رودريغيز.
وتوصل املهاجم البرتغالي العام املاضي التفاق 
مع السلطات اإلسبانية لتسوية القضية مقابل 
دفع الغرامة والقبول باحلبس 23 شهراً مع إيقاف 

التنفيذ.
لكن رونالدو )33 عاماً( لن يقضي أي وقت في 
السجن، ألن القانون اإلسباني ينص على أن أي 

عقوبة أقل من عامني في أول جرمية ميكن إيقاف 
تنفيذها.

ونفى رونالدو في 2017 اتهاماً بتعمده إخفاء 
دخ��ل��ه ف��ي إسبانيا ف��ي الفترة ب��ني ع��ام��ي 2011 

و2014.
وقال املدعي العام في إسبانيا األسبوع املاضي إن 
»رونالدو دفع 5.7 مليون يورو )6.5 مليون دوالر( 
غرامة إضافة إلى ما يقدر بنحو مليون يورو فائدة 

مستحقة في يوليو 2018«.
وفي وقت سابق مثل تشابي ألونسو زميل أمام 
احملكمة أيضاً، بشأن قضية تهرب ضريبي أخرى 
يطالب فيها اإلدع��اء بحبس الالعب خمس سنوات 

وتغرميه أربعة ماليني يورو.
ووجهت إلى الونسو، الفائز مع إسبانيا بكأس 
العالم واع��ت��زل ع��ام 2017، ات��ه��ام��ات بالتهرب 
الضريبي واالحتيال وعدم دفع نحو مليوني يورو 
بني 2010 و2012، لكنه نفى م���راراً ارتكابه اي 

مخالفة. 

كريستيانو رونالدو حلظة وصوله احملكمة أمس 

إصابة خطيرة تهدد مسيرة
املالكم باكياو

قد يضطر أسطورة املالكمة الفليبينية ماني 
باكياو إلى إنهاء مسيرته بسبب إصابة خطيرة 
ف��ي عينه اليسرى ال��ت��ي تعرضت النفصال 
الشبكية خ��الل ف��وزه على األمريكي أدري��ان 
ب��رون��ر، وذل���ك وف��ق��اً مل��ا كشفته ي��وم اإلثنني 

صحيفة نيويورك دايلي نيوز األمريكية.
وذك���رت الصحيفة ن��ق��الً ع��ن ع��دة مصادر 
محيطة باملالكم البالغ 40 عاماً، أنه من املقرر 
ع��ودة األخير إل��ى ب��الده اإلثنني للتشاور مع 
أحد األخصائيني، بعدما أقر باكياو ألصدقائه 
إثر املباراة بأنه فقد جزءا من بصره في عينه 

اليسرى.
ويتخوف معسكر باكياو أن يعاني املالكم من 
انفصال الشبكية، ما قد يهدد مسيرته ويحرمه 
من حتقيق رغبة االنتقام من غرميه األميركي 

فلويد مايويذر.

لكن هناك مصدر آخر مقرب من املالكم حتدث 
ع��ن إص��اب��ة بسيطة، ع��ن خ��دش ف��ي القرنية 
حصل خ��الل تالمس م��ع الشريط املستخدم 
لربط قفازات برونر، وهي اصابة عانى منها 

الفليبيني في مواجهات سابقة.
واشتكى باكياو، العائد الى حلبات املالكمة 
بعد ابتعاده عنها نتيجة انتخابه عضواً في 
مجلس الشيوخ الفليبيني عام 2016، صباح 
األحد من ألم وفقدان البصر في عينه اليسرى، 

وفقا لصحيفة نيويورك دايلي نيوز.
والفليبيني ال���ذي ح��ق��ق 61 ف����وزاً )39 
بالضربة القاضية( مقابل 7 خسائر وتعادلني، 
كان يأمل بفوزه على برونر، أن يغري مايويذر 
للعودة عن تعاقده ما سيسمح له بتحقيق ثأره 
من األمريكي الذي هزمه في منازلة القرن عام 

.2015

Wednesday 23th January 2019 - 12 th year - Issue No.3362 األربعاء 17 من جمادى األولى 1440 ه�/ 23 يناير  2019 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3362

يوفنتوس يتخطى عقبة كييفو بثالثية في »الكالتشيو«
أهدر كريستيانو رونالدو ركلة 
جزاء في الشوط الثاني لكن ذلك لم 
مينع يوفنتوس من الفوز -3صفر 
على ضيفه كييفو متذيل ترتيب 
دوري ال��درج��ة األول���ى اإليطالي 

لكرة القدم يوم االثنني.
وك��ان متصدر البطولة متقدما 
ب��ه��دف��ني ع��ن��دم��ا أن��ق��ذ ستيفانو 
س��ورن��ت��ي��ن��و رك���ل���ة ج�����زاء من 
رون��ال��دو، ال��ذي يتقاسم ص��دارة 
هدافي البطولة برصيد 14 هدفا، 

في الدقيقة 52.
وه��ز كل من دوج��الس كوستا 
وإميري تشان ودانييلي روجاني 
ال��ش��ب��اك ألول م���رة ه���ذا امل��وس��م 
ليستعيد ي��وف��ن��ت��وس ص��دارت��ه 
بفارق تسع نقاط عن نابولي الذي 
انتصر 2-1 على التسيو يوم 

األحد.
وميلك يوفنتوس 56 نقطة من 
20 مباراة إذ يسعى للقبه الثامن 
على التوالي فيما يقبع كييفو في 

املركز األخير بثماني نقاط.
وصمد الفريق الضيف ملدة 13 
دقيقة إلى أن انطلق كوستا وسدد 
ك��رة قوية من عند ح��دود منطقة 

اجلزاء في املرمى.
وبعد مجهود فردي آخر انطلق 
باولو ديباال ومرر الكرة إلى تشان 
الذي سدد كرة منخفضة في مرمى 
سورنتينو وه��و هدفه األول منذ 

انضمامه من ليفربول.
وبعد إه��دار ركلة ج��زاء أضاع 
رون��ال��دو فرصتني إذ أط��اح بكرة 
خ��ارج املرمى بعد متريرة ديباال 
العرضية ثم مرت تسديدته بجوار 
امل��رم��ى ب��ع��د مت��ري��رة أخ���رى من 

الالعب األرجنتيني.
وأض����اف ي��وف��ن��ت��وس ال��ه��دف 
الثالث بضربة رأس من روجاني 
بعد رك��ل��ة ح��رة نفذها فيدريكو 

برنارديسكي في الدقيقة 84.
ميالنو إلى املركز الرابع

وعاد ميالنو إلى املركز الرابع 
املؤهل ل��دوري أبطال أوروب��ا بعد 

ف���وزه -2صفر على مستضيفه 
جنوة بفضل ثنائية فابيو بوريني 

وسوسو في الشوط الثاني.
وغابت رابطة مشجعي جنوة 
عن املباراة، لتبدو مدرجات استاد 
لويجي ف��ي��راري��س شبه خالية، 
احتجاجا على قرار اقامتها الساعة 
15:00 بالتوقيت احمللي بدال من 
ليال م��ن أج��ل جتنب احلساسية 

املفرطة بني جماهير الفريقني.
وخ��اض ميالنو امل��ب��اراة بدون 

ج��ون��زال��و هيجوين بعدما قال 
جينارو جاتوسو مدرب الفريق إن 
مهاجمه ”ليس مستعدا“ للمشاركة 
في املباريات قبل انتقاله املتوقع 

إلى تشيلسي.
لكن بدا أن ميالنو لم يفتقد جهود 
مهاجمه األرجنتيني حيث عاد 

للمركز الرابع في ترتيب املسابقة.
وجت���اوز ميالنو ن��ادي��ي روم��ا 
والتسيو ليصبح رصيده 34 نقطة 
من 20 مباراة بينما ظل جنوة في 

املركز 14.
وش��اه��د جاتوسو امل��ب��اراة من 
املدرجات عقب إيقافه بداعي إهانة 
حكم لقاء فريقه أمام يوفنتوس في 
كأس السوبر احمللية يوم األربعاء 

املاضي في مدينة جدة السعودية.
وسيطر جنوة على املباراة في 
الشوط األول وأجبر جيانلويجي 
دون���اروم���ا ح���ارس ميالنو على 

التصدي لثالث محاوالت خطيرة.
وأحبط احل��ارس البالغ عمره 

19 عاما أصحاب االرض مجددا في 
الشوط الثاني بتصديه لفرصتني 
خطيرتني م��ن ميجيل فيلوسو 

ودانييل بيسا.
ووض���ع ب��وري��ن��ي م��ي��الن��و في 
املقدمة عندما استغل متريرة من 
أندريا كونتي وحولها للمرمى في 
الدقيقة 72 قبل أن يضاعف سوسو 
النتيجة عندما أنهى هجمة مرتدة 
في مرمى جنوة قبل النهاية بسبع 

دقائق. 

إميري تشان سجل هدفه األول مع يوفنتوس

 قال برشلونة متصدر دوري الدرجة األولى 
اإلسباني لكرة ال��ق��دم إن��ه ض��م كيفن-برينس 
بواتنج من ساسولو اإليطالي على سبيل اإلعارة 

حتى نهاية املوسم.
وأع��ل��ن بطل إسبانيا ع��ن صفقة ض��م العب 
منتخب غانا السابق املولود في أملانيا في بيان 
وأنه ميلك حق الشراء مقابل ثمانية ماليني يورو 

)تسعة ماليني دوالر(.
وسعى برشلونة لضم مهاجم بديل للويس 
سواريز بعد رحيل منير احل��دادي إلى أشبيلية 
الشهر احل��ال��ي بعدما رف��ض جتديد عقده مع 

النادي القطالوني.
وأحرز بواتنج أربعة أهداف في مشاركته في 
11 مباراة في التشكيلة األساسية مع ساسولو 

هذا املوسم.
وقضى بواتنج موسم 2016-2017 مع الس 
باملاس اإلسباني وسجل عشرة أه��داف في 28 

بواتنجمباراة.

برشلونة يضم بواتنج من ساسولو


