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ك�سف��ت تقاري��ر �سحافي��ة يف اإ�سباني��ا الإثن��ن اأن ن��ادي ليغاني���س الإ�سباين 
لك��رة القدم تقدم ر�سميًا ب�سكوى لالحت��اد الإ�سباين لكرة القدم، وللجنة احلكام 
التابع��ة له، للطعن يف �سحة الهدف ال��ذي �سجله، جنم بر�سلونة، الأوروغوياين 
لوي���س �سواريز، يف مرماه خ��الل اللقاء الذي جمع الفريقن الليلة املا�سية يف 
بطولة الدوري املحلي. واأ�سارت �سحيفة اآ�س اأن ليغاني�س طالب يف �سكواه من 
الحت��اد الإ�سباين لك��رة القدم وجلنة احلكام التابعة ل��ه الإف�ساح عن حيثيات 
ق��رار حك��م ال�ساحة بورجو���س بينجويتك�سيا الذي اأدار لق��اء اأم�س فيما يخ�س 
ق��راره ب�سح��ة ه��دف �سواريز رغ��م تدخله العنيف م��ع حار�س مرم��ى الفريق، 
اإيف��ان كويار، قب��ل اأن ت�سكن الكرة ال�سباك. وقال ن��ادي ليغاني�س عرب ح�سابه 
عل��ى تويرت: "نادي ليغاني���س، برئا�سة فيكتوريا بافون، تق��دم ر�سميًا بالربيد 
الإلك��رتوين ب�سكوى اإىل الحتاد الإ�سباين، وجلن��ة احلكام، مطالبًا بالك�سف عن 

تقدير احلكم للعبة التي جمعت بن اإيفان كويار ولوي�س �سواريز اأم�س".
و�س��دد ليغاني�س اأن��ه ل يهدف من وراء �سك��واه اإىل اإث��ارة البلبلة واجلدل حول 
احل��كام وعملهم، ولكن��ه يرغب يف اأن يقف على كيفية عمل تقنية حكم الفيديو 
امل�ساع��د "فار" التي مت ال�ستعان��ة بها موؤخراً يف مباري��ات الدوري الإ�سباين 
لك��رة الق��دم "الليغ��ا". ي�س��ار اإىل اأن نادي ليفانت��ي �سبق ليغاني���س يف التقدم 
ب�سك��وى مماثل��ة اإىل احتاد الك��رة الإ�سباين، قب��ل ب�سعة اأ�سابي��ع يطالبه فيها 
بتو�سي��ح قرار احت�ساب ركلة ج��زاء لأتلتيكو مدريد خالل املباراة التي جمعت 

بن الفريقن موؤخراً وانتهت بفوز الأخري 1-0.

تغلب��ت الأمريكية �سريينا وليام�س امل�سنفة 16، الثنن، على الرومانية �سيمونا 
هالي��ب الأوىل وو�سيف��ة بطل��ة الع��ام املا�س��ي بث��الث جمموع��ات، وبلغت ربع 
نهائ��ي بطول��ة اأ�سرتالي��ا املفتوح��ة، اوىل بط��ولت الغراند �س��الم الأربع الكربى 
يف ك��رة امل���رب. وفازت �سريينا البالغة 37 عام��ا وال�ساعية اإىل معادلة الرقم 
القيا�س��ي يف ع��دد الألقاب الكب��رية املوجود بحوزة الأ�سرتالي��ة مارغريت كورت 
)24 لقب��ا(، 1-6 و6-4 و4-6. واأنهت �سريينا، بطلة 2017، املجموعة الأوىل 
ب�سهول��ة يف 22 دقيق��ة، وكان��ت تتج��ه نحو فوز �ري��ع و�سل�س عل��ى الرومانية 
)27 عام��ا( ه��و الث��اين يف ملبورن بع��د ربع نهائ��ي ع��ام 2016، والتا�سع يف 
10 مواجه��ات مبا���رة مقابل هزمية واح��دة يف ن�سف نهائي دورة الربمييري 

�سابقا(  2015. )ما�س��رتز  ع��ام  الأمريكي��ة  ويل��ز  اإندي��ان  يف 
ت  ك���ر الأمريكي��ة اإر�س��ال مناف�سته��ا مرت��ن يف و
ع��ة  ملجمو الأوىل )ال�سوط��ان الراب��ع وال�ساد�س(، ثم ا
ال�س��وط  الثالث من الثانية، لكن خ�سارتها لإحدى يف 
ط  لنق��ا جعلتها ع�سبية، فا�ستغلت هاليب بربودة ا

ع�سابها  املوقف وك�رت اإر�س��ال مناف�ستها مرتن اأ
)ال�س��وط الرابع والعا���ر( وانهتها يف 
م��ن  كل  وحقق��ت  دقيق��ة.   35
الالعبتن الفوز على اإر�سالها 
الثالث��ة  املجموع��ة  يف 
ال�س��وط  حت��ى  احلا�سم��ة 
ال�سابع حيث متكنت �سريينا 
من انت��زاع اإر�سال الرومانية 
وانهت املجموعة يف �ساحلها 
و47  �ساع��ة  يف  واملب��اراة 
دقيق��ة. و�رح��ت �سريين��ا بع��د 
الفوز "اأنا اأ�سبه مبقاتلة. ل اأ�ست�سلم 
اأبدا. كانت املب��اراة حامية وقوية، 
النق��اط  بع���س  هن��اك  وكان��ت 
املذهلة". واأ�سافت "لكني اأحب 
اأح��ب  لع��ب ك��رة امل���رب، 
الظه��ور هن��ا، واح��ب ه��ذا 
)الرئي�س��ي رود  امللع��ب 
ليف��ر(. اإن��ه لأمر رائع 

اأن اأعود".

اأف��ادت تقاري��ر �سحافي��ة فرن�سية اأن 
النج��م الربازيل��ي نيم��ار دا �سيلف��ا ل 
ري��ال  ل�سف��وف  الرحي��ل  يف  يرغ��ب 
مدري��د الإ�سب��اين، بعدما ربطت��ه اأنباء 
بالنتق��ال اإليه. وذك��ر نيمار يف حوار 
م��ع حمط��ة كان��ال بل���س الفرن�سي��ة: 
"ال�سائعات دائمًا حتيط بي منذ بداية 
م�سريتي الحرتافي��ة، ودائمًا ما يقال 
اأنن��ي �ساأنتق��ل اإىل اأندي��ة اأخ��رى دون 
وج��ود اأ�سي��اء ملمو�س��ة، ومبج��رد اأن 
يك��ون هن��اك �سيئ��ًا وا�سح��ًا �ساأعل��ن 
للجمي��ع بكل و�س��وح واأكون على قدر 
امل�سوؤولية". واأ�ساف النجم الربازيلي: 

"التاأقل��م مع بي اإ�س ج��ي كان اأ�سهل 
مم��ا توقع��ت، فالن�سج��ام م��ع اأجواء 
ال��دوري الفرن�س��ي �سه��ل، لأن��ه ي�سبه 
كثرياً ال��دوري الإ�سباين، ولكن اأعرتف 
اأنن��ي عاني��ت ن�سبي��ًا يف التع��ود على 

اأجواء مدينة باري�س".
وتابع الالعب الربازيلي: "اأتطلع للفوز 
ب��كل �سيء م��ع باري�س �س��ان جريمان 
خا�س��ة دوري اأبط��ال اأوروب��ا، لأن��ه 
حلم كل الالعبن، ونحن قادرون على 
حتقيق��ه، لأننا فريق مميز، ون�سري على 
الطري��ق ال�سحي��ح، وتنتظرنا مواجهة 
كبرية �س��د مان�س�سرت يونايتد، �ستكون 
مباراة مث��رية لكل ع�ساق ك��رة القدم، 

و�سعداء لأننا نواجه الأندية الكبرية".

كأس آسيا: أحالم البحرين تصطدم بطموح كوريا الجنوبية

اليوم .. العراق يتسلح باالمجاد االسيوية لموقعة العنابي القطري

يواج��ه منتخبنا الوطني الي��وم الثالثاء نظريه القطري يف 
مواجهة م�سريية، ي�سعى من خاللها ا�سود الرافدين اىل بث 
الفراح اىل ال�سع��ب العراقي اذا اراد النت�سار يف املوقعة، 
وحث مدرب املنتخب الوطني �سرتي�سكو كاتانيت�س، لعبي 
فريق��ه على "القت��ال" اأمام قطر يف املب��اراة التي �ستجمع 

املنتخبن بثمن نهائي كاأ�س اآ�سيا اليوم الثالثاء.
اإن  للمب��اراة،  ال�سحف��ي  املوؤمت��ر  يف  كاتانيت���س  وق��ال 

"املنتخ��ب الوطن��ي يف امت جاهزيته ملب��اراة قطر، ولكن 
حتقي��ق النتائ��ج اليجابي��ة يعتمد عل��ى عدة ام��ور ولي�س 
فق��ط اجلاهزي��ة، فم��ن املمك��ن ان ي�سيع جمه��ود الفريق 
بخط��اأ ف��ردي او حتكيمي وغريه��ا من الم��ور التي لي�ست 

باحل�سبان".
وا�س��اف اأن "املنتخ��ب القط��ري منتخ��ب جي��د ونحرتمه 
ولعب��وا ث��الث مباريات م��ع 12 لعبًا ومل يغ��ريوا اي �سي 
ولعبوا باأ�ساليب خمتلفة لذلك ابلغت الالعبن مبا يجب ان 

نفعله للخروج بنتيجة اإيجابية يف مواجهة الغد".

واو�سح اأنني "طالبت الالعبن بالقتال على ار�س امللعب 
وان يلعب��وا ك��رة القدم وبعد ذلك �سن�ساه��د ما يحدث، لكن 
يجب ان لن�سع الالعبن حتت ال�سغط من خالل مقارنتهم 
بجي��ل 2007، حينه��ا �سيخطئ��ون بالتاأكيد لذل��ك عليهم 
ان يلعب��وا ك��رة الق��دم وينفذوا ما ه��و مطل��وب منهم وان 

ي�ستمتعوا بلعب كرة القدم".
م��ن جهته اأك��د مدرب املنتخ��ب القطري فليك���س �سان�سيز، 
الثن��ن، اأن مب��اراة منتخب��ه اأمام الع��راق يف ربع نهائي 
النهائي��ة. وق��ال  ا�سب��ه باملب��اراة  اآ�سي��ا �ستك��ون  كاأ���س 

�سان�س��ريز يف املوؤمت��ر ال�سحف��ي اخلا���س باملب��اراة اإن 
"مواجهة العراق ا�سبه مبباراة نهائية، فاملنتخب العراقي 
م��ن املنتخب��ات الت��ي دائمًا ماحتق��ق نتائ��ج اإيجابية يف 

كاأ�س اآ�سيا".
وا�س��اف "نع��رف ان العراق ميتلك العديد م��ن نقاط القوة 
لك��ن يف الوق��ت نف�سه �سنح��اول ايجاد الطريق��ة املنا�سبة 

ملواجهتهم وايقاف خطورتهم". 
و�ستق��ام املب��اراة ب��ن املنتخبن عل��ى ا�ست��اد اآل نهيان 

بنادي الوحدة يف متام ال�ساعة ال�سابعة من م�ساء اليوم.

كأس آسيا.. السعودية تودع أمام صالبة "الساموراي" نتائج قرعة كأس االتحاد األفريقي

ح�س��م املنتخب الياب��اين مواجهة "قمة" يف 
دور ال�16 من بطولة كاأ�س اآ�سيا اأمام نظريه 
 1-0 بنتيج��ة  علي��ه  وانت���ر  ال�سع��ودي، 
ليتاأه��ل لل��دور رب��ع النهائ��ي م��ن البطولة. 
و�سجل املدافع الياب��اين تاكيهريو توميا�سو 
ه��دف املباراة الوحيد م��ن �ربة راأ�سية يف 
الدقيق��ة 20، م�ستغ��ال عر�سي��ة م��ن �ربة 
باللق��ب  الفائ��زة  لياب��ان،  ليق��ودا  ركني��ة، 
اأرب��ع م��رات، للتاأه��ل ل��دور الثماني��ة حيث 

تواج��ه فيتن��ام يف دب��ي، اخلمي���س املقب��ل. 
الأ�س��د  ن�سي��ب  ال�سع��ودي  للمنتخ��ب  وكان 
م��ن ال�ستح��واذ لكن��ه مل ينج��ح يف �سناعة 
الكث��ري م��ن الفر���س احلقيقي��ة اأم��ام دفاع 
الياب��ان ال�سلب بقيادة ماي��ا يو�سيدا مدافع 
�ساوثامبت��ون. وبهزمي��ة ال�سعودي��ة، ا�ستم��ر 
الإخف��اق العرب��ي ب��دور ال��16، حي��ث �سبق 
البطول��ة،  الأردن وعم��ان  اأن ودع منتخب��ا 
الأح��د، بهزميتهما اأمام فيتن��ام واإيران على 
الت��وايل. واعتم��دت الياب��ان عل��ى الهجمات 
املرت��دة الت��ي �سكل��ت بع�س اخلط��ورة على 

دف��اع ال�سعودية مع تق��دم لعبيها للهجوم، 
�سعي��ا وراء التعادل، لكنه��ا مل ت�ستطع زيادة 
النتيج��ة رغ��م اأنه��ا وا�سل��ت تفوقه��ا عل��ى 
املنتخ��ب ال�سعودي يف مواجهتهما يف كاأ�س 
اآ�سي��ا، اإذ انت���رت للمرة اخلام�س��ة يف �ست 
مباري��ات بينهما بامل�سابق��ة القارية. وهذه 
اأول م��رة ل ت�س��ل فيه��ا ال�سعودي��ة، بطل��ة 
اآ�سي��ا ثالث م��رات، للنهائي بع��د جتاوز دور 
املجموع��ات. وخرج املنتخ��ب ال�سعودي من 
ال��دور الأول يف 2011 و2015 بعد اأن بلغ 

النهائي يف 2007.

اأوقع��ت قرع��ة دور املجموع��ات )ثم��ن النهائ��ي( مل�سابق��ة 
كاأ���س الحتاد الإفريقي لكرة القدم التي �سحبت الثنن مبقر 
الحت��اد الفريقي للعب��ة بالقاهرة، الأندي��ة الثالثة املمثلة 
للمغرب يف جمموعة واحدة. وجاء الرجاء البي�ساوي حامل 
اللقب ونه�سة بركان وح�سني��ة اأغادير يف املجموعة الأوىل 

اإىل جانب اأوتوهو دويو الكونغويل.
وكان الرجاء البي�ساوي توج باللقب على ح�ساب فيتا كلوب 
الكونغ��ويل الدميوقراطي )-3 0( ذهاب��ا يف الدار البي�ساء، 

و3-1 اإيابا يف كين�سا�سا.

واأ�سفرت القرعة عن وقوع فريقن عربين ميثالن بلدا واحدا 
يف جمموع��ة واحدة هما النجم الريا�سي ال�ساحلي التون�سي 
وج��اره الن��ادي الريا�س��ي ال�سفاق�س��ي �سم��ن املجموع��ة 
الثاني��ة اإىل جان��ب اإينوغ��و رينج��رز النيج��ريي و�ساليتا�س 

البوركينابي.
وتاأهل��ت 8 ف��رق عربية اإىل دور املجموع��ات هي ف�سال عن 
اخلما�س��ي املغاربي، ن���ر ح�سن داي اجلزائ��ري والزمالك 
امل���ري اللذان اأوقعتهما القرع��ة يف املجموعة الرابعة اإىل 
جانب غ��ور ماهيا الكيني وبرتو اأتلتيك��و الأنغويل، والهالل 
ال�سوداين الذي جاء يف املجموعة الثالثة ال�سعبة مع زي�سكو 

ونكانا الزامبين واأ�سانتي كوتوكو الغاين.

ت��وج املنتخب الك��وري اجلنوبي ب��اأول ن�سختن 
لبطول��ة كاأ���س الأمم الآ�سيوي��ة لكرة الق��دم، منذ 
اأكرث م��ن خم�سة عقود، لكن رغ��م احتفاظه بتلك 
العالم��ة امل�سجلة له، فاإن��ه ي�سعر اأن الوقت حان 
للوق��وف جم��دداً عل��ى من�س��ة التتوي��ج خ��الل 
الن�سخ��ة احلالي��ة املقام��ة بالإم��ارات العربي��ة 

املتحدة.
وتلتق��ي كوري��ا اجلنوبي��ة م��ع البحري��ن الي��وم 
الثالث��اء يف دور ال�ست��ة ع���ر للم�سابقة مبدينة 
دب��ي، فيما تنتظر مواجه��ة اأي من منتخبي قطر 
اأو الع��راق يف دور الثمانية، حال ا�ستمرارها يف 

البطولة.
ومل ي�سب��ق لكوري��ا اجلنوبية اأن نال��ت اللقب من 
خ��الل النظ��ام احلدي��ث للبطول��ة، ال��ذي يج��ري 
بنظ��ام الأدوار الإق�سائي��ة، اإذ ف��ازت بن�سخت��ي 
1956 و1960 اللت��ن اأقيمتا بنظام مباريات 

الذهاب والعودة.
وت�س��درت كوري��ا اجلنوبي��ة ترتي��ب املجموعة 
منتخب��ي  عل��ى   1-0 فوزه��ا  عق��ب  الثالث��ة، 
قريغيز�ست��ان والفلبن، ث��م 0-2 على املنتخب 

ال�سيني.
اجلنوبي��ة  كوري��ا  منتخ��ب  �سف��وف  وتع��ززت 

بع��ودة جنم��ه ولعب فري��ق توتنه��ام هوت�سبري 
الإجنلي��زي، �س��ون هيونف من، ال��ذي غاب عن 
اأول مباراتن للفريق يف امل�سابقة القارية، بناء 

على اتفاق مع الفريق اللندين.
وجنح من يف �سنع الفارق مع كوريا اجلنوبية، 
اإذ ت�سب��ب يف ركلة جزاء جاء منها الهدف الأول، 

فيما ق��ام ب�سناعة الهدف الث��اين، غري اأن باقي 
زمالئ��ه يف �سفوف الفريق ت�سبب��وا يف حرمانه 
م��ن تقدمي املزيد من التمري��رات احلا�سمة ب�سبب 

ع��دم قدرتهم عل��ى ترجمة الفر���س التي �سنحت 
له��م اإىل اأه��داف. وا�ستط��اع �س��ون هيون��غ من 
اأن يه��ز ال�سب��اك يف املب��اراة النهائي��ة للن�سخة 
ال�سابق��ة التي خا�سها منتخ��ب كوريا اجلنوبية 
اأم��ام نظ��ريه الأ�س��رتايل، لكن اله��دف الذي جاء 
يف اللحظ��ات الأخ��رية م��ن عمر الوق��ت الأ�سلي 
مل يك��ن كافي��ًا لرتق��اء الفريق من�س��ة التتويج، 
بعدما فازت اأ�سرتاليا 1-2 يف الوقت الإ�سايف. 
وم��ن جانب��ه ح�س��ل املنتخ��ب البحرين��ي على 
املرك��ز الرابع يف ن�سخ��ة البطولة ع��ام 2004، 
بعدم��ا حرمانه م��ن ال�سعود للمب��اراة النهائية 
 3-4 الأخ��رية  اللحظ��ات  يف  اخل�س��ارة  عق��ب 
اأم��ام منتخب اليابان يف ال��دور ن�سف النهائي، 
لك��ن طموحات البحري��ن يف البطول��ة تبدو اأكرث 

توا�سعًا يف تلك الن�سخة.
وتاأهل منتخب البحرين لدور ال�ستة ع�ر، بعدما 
تواجد �سمن اأف�سل اأربعة منتخبات حا�سلة على 
املرك��ز الثالث ب��دور املجموع��ات، وذلك بف�سل 
ف��وزه املتاأخر على نظ��ريه الهندي بهدف نظيف 
اأح��رزه جمال را�سد من ركل��ة جزاء يف اللحظات 
الأخرية من عمر اآخر لقاءاته باملجموعة الأوىل، 
وذل��ك عق��ب تعادل��ه م��ع الإم��ارات يف املباراة 
الفتتاحية للم�سابقة، ثم خ�سارته اأمام تايالند.

ويعتق��د م��درب البحرين، مريو�س��الف �سوكوب، 

اأن فريق��ه ل��ن يكون املر�س��ح للفوز اأم��ام كوريا 
اجلنوبي��ة يف دور 16 لكاأ���س اآ�سيا لك��رة القدم، 
غداً الثالثاء. واأبلغ �سوكوب ال�سحافين الإثنن: 
"هذه الفرق اليابان اأو اإيران اأو كوريا قوية جداً 
حق��ا، ول��دى كوريا اجلنوبي��ة 4 اأو 5 لعبن يف 
بطولت دوري ك��ربى، ميتلكون جودة عالية يف 
الدفاع والهجوم ونحن يف املركز 113 فقط يف 

ت�سنيف "فيفا".
واأ�س��اف: "لدين��ا الكث��ري م��ن املعلوم��ات حول 
كوري��ا، اأي فري��ق واأي م��درب ي�ستطيع احل�سول 
عل��ى معلوم��ات ب�سهولة ع��ن اأي فري��ق، لكن اأي 
فري��ق يواج��ه بر�سلون��ة ميتلك معلوم��ات كثرية 
ح��ول ليونيل مي�سي، وم��ع ذل��ك بر�سلونة يفوز، 

رمبا ل يكفي اأن نبذل كل ما يف و�سعنا".
وم��ع ذل��ك، اأب��دى امل��درب الت�سيكي ال��ذي يقود 
البحري��ن منذ 2016 ثقت��ه يف اأن فريقه �سيقدم 
اأداًء قوي��ًا اأمام الكوري��ن يف �سعيه للتاأهل لدور 
رب��ع النهائ��ي عل��ى عك���س التوقع��ات، وم�س��ى 
قائ��اًل: "مثلما قل��ت من قبل، اأن��ا اأثق يف فريقي 
لأن��ه لي���س حت��ت �سغط كب��ري، اأ�سع��ر حق��ًا باأن 
فريق��ي لديه النهم لتحقي��ق بع�س النتائج، واأثق 
يف اأن��ه �سيب��ذل ق�سارى جهده، لكن م��ا اإذا كان 
اأداوؤنا اأم��ام كوريا �سيكون كافي��ًا للفوز، �سرنى 

ذلك اليوم الثالثاء".

ليغانيس يشكو برشلونة لالتحاد 
اإلسباني

سيرينا تهزم هاليب وتبلغ ربع 
نهائي بطولة أستراليا

نيمار يغلق الباب أمام ريال مدريد.. 
ويرد على األسطورة بيليه
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ك�سف��ت تقاري��ر �سحافي��ة اإ�سبانية الإثن��ن اأن جنم نادي 
يوفنتو���س الإيط��ايل لك��رة الق��دم، الربتغ��ايل كري�ستيانو 
رونال��دو، طالب ر�سميًا حمكمة العا�سمة الإ�سبانية مدريد 
بال�سماح له بالدخول اإىل مقر املحكمة داخل �سيارة، ولي�س 
م�سي��ًا عل��ى الأقدام، وذل��ك حل�سور جل�س��ة حماكمته على 
تهم��ة الته��رب ال�ريبي واملق��رر انعقادها غ��داً الثالثاء. 
وذك��رت �سحيفة موندو ديبورتيف��و الإ�سبانية اأن رونالدو 

اأر�س��ل خطابًا للمحكمة الإ�سباني��ة طالبها من خالله عدم 
اإجب��اره على الدخول اإىل مقرها م�سيًا على الأقدام لدواعي 
اأمني��ة. واأ�س��ارت ال�سحيفة اإىل اأن "النج��م الربتغايل طلب 
يف خطاب��ه م��ن املحكمة ال�سماح له بالدخ��ول من البوابة 
اخلا�س��ة ب�ساح��ة انتظ��ار ال�سي��ارات داخلها، كم��ا طالب 
املحكم��ة باتخاذ كافة الإج��راءات الالزم��ة حلمايته واأن 

ت�سمن عدم تعر�سه لأي اإيذاء بدين".
الربتغ��ايل  الالع��ب  "موق��ف  اأن  ال�سحيف��ة  واأو�سح��ت 
يختل��ف عن موقف غرميه وقائد بر�سلونة الإ�سباين، النجم 

الأرجنتين��ي ليوني��ل مي�سي، ال��ذي دخ��ل اإىل مقر حمكمة 
بر�سلونة م�سيًا على الأقدام، عندما خ�سع للمحاكمة اأي�سًا 

بتهمة التهرب ال�ريبي عام 2016
وذكرت ال�سحيفة اأن مي�سي دخل اإىل مقر حمكمة بر�سلونة 
م�سي��ًا على اأقدام برفقة والده و�سقيقه، واأنه و�سل اإىل مقر 
املحكمة داخل �سي��ارة يقودها اأحد موظفي بر�سلونة، قبل 
اأن يرتج��ل منه��ا وي�سع��د ال��درج الرئي�سي للبناي��ة، التي 
توج��د به��ا املحكم��ة حماط��ًا مبجموع��ة من رج��ال اأمن 

النادي الكاتالوين. 

رونالدو يرفض مساواته بميسي في محاكمة التهرب الضريبي
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