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حــقق فــريق نـادي بــرشــلـونــة فـوزًا
ســـاحــقًـــا عــلى حـــســاب مــضـــيــفه
ليفـانتي بنـتيجة  5أهداف مقابل ال
شـيء عـــلى مـــلـــعب ســـيـــوتـــات دي
فالنسيا في مدينـة فالنسيا حلساب
اجلـولـة  16من الـدوري اإلســبـاني.
وكـــان لـــيــونـــيل مــيـــسي قـــد صــنع
الـــهـــدف األول بــــطـــريـــقــــة رائـــعـــة
لــلــمــهـــاجم األوروغــويــاني الــدولي
لويس سـواريـز في الـدقيـقة  ?35ثم
تكـفل بنفـسه بإحـراز الهـدف الثاني
للبرسـا في الدقيقة  43بعد انطالقة
رائعة. وفي الشوط الثاني عاد أبو
تـيـاغو لـيـضـيف الـهـدف الـشـخصي
الــــــــــثــــــــــانـي لـه
والــــــثــــــالث
لفـريقه إثر
تــمـــريــرة
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ه ليفربول مساء اول ة 3-1 أمام غـر ـانشستر يونـايتد النار عـلى فريقهما الـقد بعد أن مني حتت قـيادة مدربه جوزيه مورينـيو بالهز فتح غاري نـيفيل وروي ك القائـدان السابقان 
ؤهلة راكز ا ركز الرابع وهو آخـر ا درب يورجن كلوبن مـتصدر جدول الترتيب و 11 نقطـة خلف ا امس األحد بالدوري اإلنـكليزي. ويتراجع يونـايتد حاليا بفارق  19نقطـة خلف فريق ا
لـدوري أبطال أوروبا. ورغم أن األرقام تتحدث عن نـفسها فإن نيفيل وكـ وهما يعمالن كمحـلل في شبكة سكاي سـبورتس رجحا أن مشكالت النادي تـعد أعمق من مجرد موقع الفريق
في جـدول الترتـيب. وأثار قرار موريـنيو بـإبقاء بول بـوغبا كـبديل لم يتم الدفـع به عالمات الدهشـة مع قول نيـفيل إن خط وسط الفـريق ليس على ما يـرام. وقال: "لم أعثـر على العب ارتكاز
باراة السابـقة وهم ليس بوسعهم تمرير الكرة". وأكمل نيفيل إنه شاهدة (نيمانيا) ماتيتش و(أنديـر) هيريرا و(مروان) فياليني وفريد الذين خاضوا ا ليونايتد. إذا كان لديك بوغبـا يجلس 
اضي. وتابع: "محلس اإلدارة في غاية السذاجة. منحوه عقدا وسم ا درب ا سؤولي النادي الذين مـددوا عقد ا وسم مشيرا بأصابع االتهام  نطقي إقالة موريـنيو في منتصف ا ليس من ا

درب فقط بل هو أعمق من ذلك".  جديدا. مانشستر يونايتد بحاجة إلعادة ضبط األمور. ما يحدث ال يرتبط با
من جـانبه قال ك إنه لـيس مندهشـا بسبب األداء الـذي شاهده على مـلعب أنفيـلد مضيـفا: "تابعت يـونايتد وكـنت أعتقد أنه سـيكشف عن وجهه احلـقيقي. وهذا مـا حدث". وواصل: "هناك
ا يكفي لالنضمام ـانشستر يونايتد. إنهم مجموعة جيدة ولكنها ليس  ستوى اجليد لكي ينضموا  ـا هو قادم. أعتقد بشكل شبه مؤكد أن العبيه ليسوا على ا مخاوف كبيرة فيما يتعلق 

للشياط احلمر".
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أحــرز داجنـــيــلــو راسل  32 نــقــطــة
ليقـود بروكـل نتس لـفوزه اخلامس
عـلـى الـتـوالـي في دوري كـرة الــسـلـة
األمـريــكي بـتــغـلـبه  127-144 عـلى
ضــيـفه أتالنــتـا هــوكس الـلــيـلــة قـبل

اضية. ا
 وجنح راسل في  13من  19محاولة
تـصــويب بـيــنـهـا  5من  9مـحـاوالت
لـرمــيـات ثالثــيـة واسـتــحـوذ عـلى 6
كرات مـرتـدة ومرر 7 كرات حـاسـمة
وســـــجـل راسل  18نــــــقـــــطــــــة خالل
ـر نتس النـصف األول من اللـقاء. و
بـأطــول سـلـسـلـة انــتـصـارات له مـنـذ
مـوسم  2015-2014 ح فـاز في 6
مــــبـــاريـــات عـــلى الـــتـــوالي. وأحـــرز
رونـــداي هــولــيس-جـــيــفــرســون 18
نقـطة لصـالح بروكـل كـما سجل كل
من جــاريــد دودلي وجــو هـاريس 16
نقـطـة. وخسـر أتالنـتا لـلمـرة الـثالـثة
على الـتـوالي وسقط لـلـمرة الـسابـعة
فـي مــبـــاريــاتـه الــثـــمــاني األخـــيــرة.
وتصـدر جـون كولـيـنز العـبي هوكس
وسـجل  29 نـقــطـة واســتـحــوذ عـلى

ثمـاني كرات مـرتدة. وكـانت هذه أول
مواجهة في  3مباريات بـ الفريق

ــوسـم. وانــتــصــر نــتس في 4 هــذا ا
لــقــاءات عــلى الــتـوالـي أمـام هــوكس
وفـــاز بـ 7من آخــــر  8مــــواجــــهــــات

بينهما.
خسارة رابتورز

أحرز جـمـال موراي  15 نقـطة خالل
الـربـع األخـيـر لـيــفـوز دنـفــر نـاجـتس
 86-95على تورونتو رابتورز في
دوري كـــــرة الــــــســـــلـــــة األمــــــريـــــكي
ـاضـيـة. لـلــمـحـتـرفــ الـلـيـلـة قــبل ا
وأنــهى نــيــكـــوال يــوكــيـــتش الــلــقــاء
مسجلًا  26نقطة كمـا استحوذ على
 9كرات مرتدة مع دنفر الذي انتصر
في مــواجـهــته ضـد مــتـصـدر الــقـسم
الشرقي. وسـجل كواهي لـيونارد 29
نقطة واستحوذ على  14كرة مرتدة
وأحرز ديلون رايت  15نقطة وسيرج
إيــبـــاكــا  14نـــقــطـــة مع تــورونـــتــو.
ـبـاراة بـدون بول وخـاض ناجـتس ا
مـــيــــلـــســـاب وجـــاري هـــاريس وويل

بارتون بسبب اإلصابة.
فوز ليكرز

استعاد لـوس أجنليس لـيكرز توازنه
بــالــفــوز عـــلى مــضــيـــفه تــشــارلــوت
هـورنــتس  100-128 في دوري كـرة
الـسـلـة األمـيـركي لـلـمـحـتـرفـ وذلك
بـــــفـــــضـل "تـــــريـــــبـل دابل" لـــــكـل من
اخملـضـرم لـيــبـرون جـيـمس والـشـاب
لونزو بول. كان لوس أجنليس ليكرز

عـــلى مــوعــد مـع اجنــاز لم يـــتــحــقق
ســــوى مـــــرة واحــــدة فـي تــــاريـــــخه
الــعـــريق فـــيـــمــا تـــوقف مـــســـلــسل
ـتــتــالـيــة لــبــوسـطن االنــتــصــارات ا
سلتيكس على يد ديترويت بيستونز
فـي دوري كـــرة الــــســـلـــة األمــــيـــركي
. وعــلى مــلــعب "لــيـتل لــلــمــحــتـرفــ
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السـويـسـري في وضع ليـفـربول في
قدمة بـهدف متـتالي األول في ا
الدقيقة 73 والثاني في الـدقيقة 80
بــتـســديــدتـ لم تــتــركـا أي فــرصـة
للـحارس دي خـيا من أجل صـدهما.
وبهذا االنتـصار تمكن لـيفربول من
اسـتــعـادة صــدارته جلـدول الـدوري
اإلجنـلـيـزي بــعـدمـا خـسـرهـا مـسـاء
أمس الــســبت لـصــالح مــانــشـســتـر
سـيــتي حــيث رفع رصــيـده إلى 45
نقطة بينما جتمد رصيد الشياط
ـرتـبة احلـمر عـنـد الـنـقـطة 29 في ا

السادسة.
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حـسـم لـيـون قـمــة اجلـولـة الــثـامـنـة
عشر من الدوري اإليـطالي بتـحقيقه
الفوز على مـوناكو بثالثيـة نظيفة 
في مــبـاراة جــمـعـتــهـمــا مـسـاء اول
امس األحد. وجنـح مونـاكـو بالـفوز
درب الفرنسي بثالثية على كتـيبة ا
تـيـري هـنـري  لـتـزداد أزمـة األخـيـر
مع مونـاكو بـعد أشهـر من استالمه
مـــهــــمـــة تـــدريـب الـــفـــريـق خـــلـــفـــاً
. وسجـل ثالثـية لـلـيـونـاردو جـارد
ــبـــاراة كل من حـــســام لـــيــون فـي ا
عوار ونـبيـل فقـير وفـيرالنـد ميـندي
فـي الــــــدقــــــائق  6و 34و 59عــــــلى
الـتـوالي. ورفع لـيـون رصـيـده بـهذا
ركز الفـوز إلى النـقطة  31محـتالً ا
الـثـالـث  بـيـنـمـا يــقـبع مـونـاكـو في
ــركــز الـتــاسع عــشـر قــبل األخــيـر ا
بثالثة عشـر نقطة. وشـهدت اجلولة

ستيواني  11هدفاً . رابـعاً : إياجو
أســبــاس  10 أهـــداف . خــامـــســاً :
مـاكــسي لـوبـيـز (سـيــلـتـا فـيـجـو) 8
أهــداف . سـادســاً : أنـدريه ســيـلــفـا
(إشــبـيــلــيـة)  8 أهـداف . ســابــعـاً :
بورخـا إيـجلـيسـاس (إسـبانـيول) 8
أهـــداف . ثــامــنــاً : روجـــيــر مــارتي
(لـيــفـانـتي) 8 أهـداف . وبــالـنــسـبـة
لـقـائـمـة أكـثـر صـانـعي األهـداف في
الليجا  فـإن ليونيل مـيسي يتصدر
الــقــائــمـة أيــضــاً بــعـد صــنــاعـة 10
أهـــداف لـــزمالءه فـي بـــرشـــلـــونــة 
ــهــاجم الــفـرنــسي وجنم ويــحــتل ا
أتـلـتـيكـو مـدريـد أنـطـوان جـريـزمان
ركز الثـاني برصيـد ستة أهداف  ا
بـالشـراكـة مع بـابلـو سـارابـيا العب
ـركـز إشـبـيـلـيـة الـذي يـتـواجـد في ا
الــثـــالث. ويــأتي وســـام بن يــدر من
إشبـيـليـة وجوني العـب ديبـورتيـفو
ــــــركــــــزيـن الــــــرابع أالفــــــيس فـي ا
واخلـــامس بــخـــمــســة أهـــداف لــكل

منهما.
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تــمـكن نــادي لـيـفــربـول من حتــقـيق
انتـصـار ثمـ وصـعب على حـساب
مانشـستر يونـايتد في الـلقاء الذي
جـــمع الـــطـــرفـــ مــســـاء اول امس
األحد عـلى أرضيـة ملـعب األنفـيلد
ضـمن فــعـالـيـات اجلـولــة الـسـابـعـة
عـــــشــــر مـن مــــســـــابــــقـــــة الــــدوري
اإلجنليزي. وفرض ليـفربول ضغطاً
عالـياً عـلى مانـشسـتر يـونايـتد مـنذ

{ باريس - وكاالت
بيك لـيون بـثالثية وناكـو العبـيه بعد اخلـسارة أمـام أو ديـر الفـني  هاجم تيـيري هـنري ا
دون رد ا ول امس األحــد في إطـار الــدوري الــفـرنــسي. وقــال هـنــري في تــصـريــحـات
أبـرزتـهـا صـحـيـفـة لـيــكـيب "ارتـكـبـنـا نـفس أخـطــاء مـبـاراة بـوروسـيـا دورتـمـونـد في دوري
كن اخلـسارة بهذه الـطريقة لـقد دخل مرمانا أول األبـطال أنا مسـتاء للغـاية". وتابع "ال 
هدفـ بتمـريرة أرضيـة مسافة  35 مترًا دون أي تـدخل من العبيـنا بخالف أنـنا منـحنا
الـكرة لالعبي لـيون بشكل سـهل في الهدف األول". وأضـاف "انزعجت كـثيرًا ألننـا تأخرنا
بـهدف في الـشوط األول كنت أتـصور بعـد حديثي مع الالعـب في فتـرة االستراحـة أننا
". ونـوه هـنري سـنـحـاول الــعـودة ولـكن أكـمـلــنـا الـلـقـاء بـ  10العـبـ بـعـد طـرد جـولـوفـ
واجـهة مهمـة أمام جاجنـون في الدوري السبت "سـنحاول نسـيان هذا الـلقاء استـعدادًا 
ـصـاب في ـقـبل". وأشـار هنـري إلى أن الـوقت ضـيق لـلـغـايـة السـتـعـادة أي العب من ا ا
مـباراة لـوريان يـوم غد األربـعاء في كـأس الرابـطة الـفرنـسيـة موضـحا أنه اعـتمـد على 3
ـلــعب. وأكـد هـنــري في خـتـام مـدافـعــ سـعــيًـا إلحـبــاط سـيـطــرة لـيـون عــلى مـنـتــصف ا

تصريحاته أن فكرة الندم لتولي مهمة موناكو لم تراوده على اإلطالق.

تأجـيل مـبـاراة مارسـيـليـا وبوردو 
بــيــنــمــا فــاز لـيـل عـلـى نـيـم بـثـالثـة
أهداف مـقـابل هدف  وتـعـادل نيس

ثله. مع سانت إيتيان بهدفٍ 
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جنـح رومـــــــــا فـي تــــــــــذوق طــــــــــعم
االنتصـارات مجدداً بـتحقـيقه الفوز
على جـنوى  بـنتـيجـة ثالثة أهداف
مقابل هدف  في مبـاراة جمعتهما
مـــــســـــاء اول امـس األحـــــد ضــــــمن
مـنـافـسـات اجلـولـة الـسـادسـة عـشر
من الدوري اإليـطـالي. وتعـادل روما
مــــرتـــــ وخــــســــر ثالث مــــرات في
باريات اخلمس األخيرة  لتنتهي ا
سـلـسـلــة الـنـتـائج الـسـلـبـيـة لـذئـاب
الــعــاصـــمــة اإليــطـــالــيـــة. وافــتــتح
كـريـسـتـوف بـيـاتـيك هـداف الـدوري
ــبــاراة لــصـالح اإليــطــالي أهـداف ا
جــنــوى في الــدقــيــقـة 17 قـبــــل أن
يعـادل فـيديـريـكو فـازيو الـنـــــتيـجة
فـي الــــدقــــيــــــــقـــة 31 ومن ثـم عـــاد
الــضـيـوف لــلـتــقـدم بــهـدف أخـر في

الدقيقة 33.
وجنح رومـــا بــقــلب الــنــتــيــجــة في
الدقيقت  45و59 بهدف سجلهما
جـــــاســــ كـــــلـــــويـــــفــــرت وبـــــراين
كـريـسـتــانـتي. وارتـفع رصـيـد رومـا
بــهـذا الــفـوز إلى الــنـقــطـة الــرابـعـة
ــركــز الــسـادس  والــعــشــرين فـي ا
وبـفـارق نـقـطــتـ بـشـكلٍ مـؤقت عن
مـيالن الـرابع  ونـقـطـة عن التـسـيو

اخلامس.

{ مدن - وكاالت
أعلن نادي أندرخلت الـبلجيـكي اول امس األحد عن إقالة هـاين فانهايـزبروك من منصبه
كمديـر فني للفـريق بعد اخلـسارة أمام فـريق سيركل بروج (1-2) في اجلـولة الـ 19 من
ـدرب "بعـد سلـسلـة الـنتـائج احملبـطة ـمتـاز. وأعـلن النـادي عن إقالـة ا الدوري الـبلـجـيكي ا
دير الريـاضي بالنادي العاصمي: واألداء السيئ". من جانـبه أشار ميشيل فيشـهيرين ا
"الفـريق حصد نـقاط قلـيلة لـلغايـة في الدوري كـما أنه خرج مـبكرا من كـأس بلجـيكا ومن
الـدوري األوروبي". وأضاف: "نـتمـنى تـغيـير مـسـار الفـريق سريـعـا. نريـد التـوجه بـالشـكر
اضـيـة". وأشار لفـانـهـايزبـروك في جـمـيع األحوال عـلى الـعـمل الـذي قدمه خالل الـفـتـرة ا
درب الـبديل. وتـلقى سـؤول الريـاضي إلى أن إدارة النـادي تعـكف حـاليـا على اخـتيـار ا ا
أنـدرخلت صـاحب الرقم الـقـياسي في الـفوز بـالدوري ( 34 مرة) خـسـارته السـادسة
ركـز الرابع بـرصيد ركـز التاسـع في جدول التـرتيب لـيحـتل ا أمام الـفريق صـاحب ا
تصدر بـ  11نقطة. يذكر أن فانهايزبروك ( 54 عاما)  31 نقطة ويبتعد عن جينك ا
اضي وقاد الفريق خالل تولى القـيادة الفنية ألندرخلت في تشـرين أول من العام ا
 62 مباراة حقق خاللها الفوز في  26مباراة وتعادل في 11 بينما خسر في 25.
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ــبــاراة مــا جــعـلـه يـصــنع بــدايــة ا
بعض الـفرص احلـقيقـية لـلتـسجيل
مسـتـفيـداً من تـراجع الضـيوف إلى
اخللف وتقوقعهم في مناطقهم لكن
ــنـــاورات مــرت بـــسالم عــلى تـــلك ا
مـــرمـى الـــشــيـــاطـــ احلـــمـــر. وفي
الـدقـيـقـة السـابـعـة تـسـبب رومـيـلو
لــوكــاكـــو في إلــغــاء هــدف لــصــالح
فريقه بـعد عـرضية رائـعة من أشلي
يـوجن عــلى اجلـهـة الــيـسـرى حـيث
هاجم الـبلجيـكي في اللعبة شارك ا
بعدمـا كان في وضـعية تـسلل وهو
ما جعل احلكم يـعلن عن عدم صحة
الـــهـــدف. وفـي الـــدقـــيـــقــة 24 جنح
ســـــاديـــــو مـــــانـي في قـص شـــــريط
الـتـسـجـيـل بـعـد تـمـريـرة رائـعـة من
هاجم الـسنغالي فابيـنيو وضـعت ا
فـي انــــفــــراد صــــريح مع احلــــارس
ديـفيـد دي خـيـا ليـقـوم جنم الـريدز
بــركن الــكـرة في الــشــبـاك بــطـريــقـة
ــقـدمـة. رائـعــة واضـعـاً فــريـقه في ا
وفي الــدقـيــقـة 33 ارتـكـب ألـيــسـون
بيـكر هفـوة قاتـلة لـيمنح مـانشـستر
يـونـايـتــد هـدف الـتـعـادل عن طـريق
جــيــسي لــيـنــجــارد بــعـد عــرضــيـة
أرضيـة خـادعة مـن روميـلـو لوكـاكو
الــذي هـرب من الــرقـابـة الــلـصــيـقـة
لـيتـمـركز في اجلـهـة اليـسـرى وهو
ـرر تـلك الـتـمـريرة. وفي مـا جعـله 
الشوط الـثاني أقحم يـورجن كلوب
شــيـردان شــاكــيـري مــكــان الـغــيـني
نــــابي كــــيــــتــــا لــــيــــنــــجـح الالعب
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سـيـزرز أريـنـا" وضع ديـترويـت حدا
سـلـسل انتـصـارات ضيـفه بـوسطن
عند 8 مـباريـات مـتتـالـيـة وأنهى في
الـــوقت ذاتـه مـــســلـــــــــسـل هــزائـــمه
ــتـتــالــيـة عــنـد  6 مـبــاريـات وذلك ا

بالفوز عليه 113-104. 
ــــبــــاريــــات األخــــرى عـــوض وفـي ا
شـيـكاغـو بـولـز تـخلـفه أمـام مـضـيفه
ســان انـطـونــيـو ســبـيــرز بـفـارق 21
نــــقـــــطـــــة في الـــــربـع األول وخــــرج
منـتصرا  93-98 بقـيادة كريس دان
( 24 نــقـــطـــة) والـــفـــنـــلـــنــدي الوري
ماركـانن ( 23 نـقـطـة) الـلـذين مـنـحـا
فــريـقــهـمــا فـوزه الــثـاني من أصل 7
مـــبــاريـــات خــاضـــهــا حـــتى اآلن مع
مدربه اجلديد جيم بويلن الذي خلف
فــريـد هــويــبـرغ في 3  كــانـون األول
احلـالي. وعـوض أوكالهـومـا سـيـتي
ــنــطــقـــة الــغــربــيــة ثــانــدر ثــالـث ا
خسـارته اجلمـعـة أمام دنـفر نـاغتس
ـتـصـدر بـالـفـوز علـى ضـيفـه لوس ا
أجنـلـيس كـلـيـبـرز  104-110بفـضل
بول جـورج الذي سجل 30 نقـطة أو
أكثر للـمباراة الـرابعة من أصل سبع جانب من منافسات الدوري االمريكي بكرة السلة
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دقـــيــقــة: "أوربـــا مــلــكـــهم". ووصــفت
صحيفة لو باريـزيان منتخب سيدات
فــرنـســا بـ"أزرق ال يـقــهــر". ولم تـنس
الـــصـــحـــيـــفــــة أيـــضـــا اإلشـــارة إلى
ـنــافـسـ احملـتــمـلـ لـبي إس جي ا
ـبــيك لــيـون في قــرعـة دور الـ16 وأو

لدوري أبطال أوروبا.

صحيفة ليكيب: "عام ذهبي" وكتبت:
ـــونــديــال الــصــيف "بـــعــد الــفــوز بــا
اضـي في روسيـا مـنتـخب سـيدات ا
اليد يدخل الـتاريخ بالـفوز بأول لقب
أوروبي". وأضــــــافت صــــــحـــــيــــــفـــــة
بــــــروفـــــانـس: "األزرق عــــــلى قــــــمـــــة
أوروبـــا".وتــــابــــعت صــــحـــيــــفـــة 20
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تـغنت الـصـحف الفـرنـسيـة الـصادرة
امس اإلثــنــ بــاإلجنــاز الــتـاريــخي
الــذي حـقـقه مــنـتـخب فــرنـسـا لــلـيـد

بـالفـوز عـلى نـظـيـره الروسي 24-21
في نـــــــهـــــــائي كـــــــأس أ أوروبــــــا
وتتويـجه باللـقب ألول مرة. وعنونت

كيلــــــيان
مبابي

ـــــشـــــاركـــــة أوروبـــــيـــــة لـــــكـن ا
اصـــطـــدمـت بـــإصــــرار األنـــديـــة
احملـلـيـة عـلى إقـامـة مـعـسـكـرات
خــارجــيــة خالل تــوقف الــدوري

متاز.  الكويتي ا
واستـقـرت الـلـجـنـة الـفـنـيـة على
الـتـراجع عن الـبــطـولـة الـدولـيـة
ـــبـــاراة وديـــة مع واالكـــتـــفـــاء 
ـــــنـــــتــــخـب االمـــــاراتي في 28 ا

كانون االول اجلاري. 
وأعــلن االحتـاد الـكــويـتي الـيـوم

تـعلـقة بـزيادة وحـول القـضيـة ا
ونديال من 32 عدد منـتخبـات ا
إلى 48 والـــتـي أثـــارهـــا احتـــاد
ـيـبول" أمـريـكـا اجلنـوبـيـة "كو
أوضـح األمـــ الــعـــام لـــلـــجـــنــة
الــعــلـيــا لــلــمــشـاريع واإلرث أن
ـوضـوع قـيـد الـدراسـة حـالـيـا ا
الفـــتـــا إلى أن األمـــر ســـيــحـــسم
نـــهــــائـــيـــا في اذار 2019 كـــمـــا
صـــرح رئـــيس االحتـــاد الـــدولي
لـــكــرة الـــقـــدم (فــيـــفـــا) جـــيــاني

إنفانتينو.
من جانب اخلر تراجعت اللجنة
الفنـية باالحتاد الكـويتي لكرة
القـدم عن مشـاركة االزرق في
بـطـولـة دولـيـة بـالـدوحـة في
ـقبل شـهر كـانـون الثـاني ا
النـشـغـال األنـديـة احملـلـية
ــعــســـكــرات خــارجــيــة.
قرر ان يشارك وكان من ا
االزرق فـي الــــــبــــــطــــــولـــــة
شاركة منتخبات الدولية 
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كشف األم العـام للجنـة العليا
لــلـــمـــشــاريـع واإلرث الــلـــجـــنــة
ــشـرفــة عــلى تـنــظــــــــيم كـأس ا
الـعـالم 2022  الـقــطـريـة حـسن
الـــذوادي بـــأن تـــكــلـــفـــة مالعب
مــونــديـال قـــــــــطـر 2022 تــبـلغ

نحو 7 مليارات دوالر. 
العب وأكد الـذوادي أن جميع ا
ستكتمل في عام 2020  أي قبل
ونديال في عام من انطالق ا
إجنــاز غـيـر مـســبـوق في تـاريخ
بطوالت كأس العالم لكرة القدم.
وقال الذوادي إن العد التنازلي
ونديـال قطر بـــــــدأ مـنذ حلظة
نـيل حق االستـضـافة في كـانون
االول مـن عــــــام 2010 قـــــــبل أن
يـــأخــذ طـــابـــعـــا رســـمــيـــا خالل
تــــســــــــــلم الــــشــــيخ تــــمــــيم بن
حــــــــــمــد آل ثــانـي  مــنــتــصف
ـاضي رايـة استـضـافة يـولـيو ا

قطر مونديال 2022. 

رونداي هوليس
جيفرسون

من فرحة
تتويج
نتخب ا
الفرنسي
لكرة اليد

{ مدن  – وكاالت
أشاد أسـطورة كرة الـقــــــدم البـرازيليـة بيـلـــــــيه بالـنجم الـفرنسي الـشــــــاب كيـلــــــيان
ــمـــــــيــز الـذي قـدمه رفـــــــقـة بــاريس سـان جـيــرمـان خالل الــفـتـرة مـبــابي بـعـد األداء ا

اضية.  ا
وقـال بيـليه في تـصريـحـات نقـلتـها صـحيـفة "لـيكـيب" الفـرنسـية:
"لـقـد فـاز بـكــأس الـعـالم وعـمـره  19عـامًــا لـكن أنـا حـقـقت
ونديال في سن 17 (يضحك) الكثيرون يعتقدون أنني ا

تعة ولكن هذا ليس مزحة".  أقول ذلك من أجل ا
وأضـاف: "قـلت دائـمًا أن نـيـمـار سيـصـبح العـبًـا عظـيـمًا

ـاضـيـ هـو أنه أراد الـظـهـور لـكن مـا حـدث في الــعـامـ ا
بـطـريـقـة أخــرى لـيس بـتـسـجــيل األهـداف أو عن طـريق حملـات
ـا بـدأ يــتـحـايل عـلى احلـكـام من أجل احلـصـول رائـعـة إ

: عـلى أخـطـاء مـا جـعل صـورتـه تـصبـح سـلـبـية". وأ
"انتقاد نيمار? 

لــقـــد حتــدثت مــعه عــدة مـــرات لــكــنه بال شك
يعـتبر أحد أفضل الـالعب في العالم األب
ال يــــنـــتــــقــــد ولــــكن يــــعـــلـم ابـــنـه من أجل
مصـلحته وأنا مستعد لفعل كل شيء من

نتخب البرازيلي".                أجل ا

عرضـية اعـتـياديـة من جانب الـنجم
اإلسـباني جـوردي ألـبـا في الدقـيـقة
47 ثم وقع صاحب الـ  31عامًا على
الهـاتـريك في الـدقيـقة  60بعـد عمل
ـيـز وتـوزيعـة من لـويس جـمـاعي 
ســـواريــز من اجلـــانب األيـــســر إلى
آرتــورو فــيـــدال الــذي لــعب الــكــرة
بــــدوره عـــرضـــيــــة مـــرة أخـــرى في
الــعـمق إلـى صـاحب الــقــمـيص رقم
 10ليسجل هدفه الثالث في هذه
ــدرب ــبــاراة. ولم يــكــتفِ رجــال ا ا
فالفيـردي بتلك الربـاعية بل أضاف
ــدافع احملب لــلــتـهــديف جــيـرارد ا
بـيـكـيه الــهـدف اخلـامس من الـلـعب
فتوح في الدقيقة  88 بعد تمريرة ا
ميسي. وبذلك يُعيد برشلونة فارق
الـنـقـاط الـثالث مع أقـرب مالحـقـيه

إشبيلية وأتلتيكو مدريد.
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وحـلق األسـطـورة األرجـنـتـيـنيـة في
صــــدارة جــــدول تـــــرتــــيـب هــــدافي
الـبطـولـة بـعد “الـهاتـريك ? ”ليـرفع
رصيـده إلى الهـدف الرابع عـشر في
ــوسم ســـتـــة عــشـــر جـــولــة خـالل ا
احلــالي  مــتــفــوقــاً عـلـى أقـرب
مالحــقـيه لــويس ســواريـز
والذي سجـل هدفاً في
ــــــبــــــاراة  نـــــــفس ا
وهـــداف جـــيـــرونــا
كـــــريــــــســـــتــــــيـــــان
ســتـيــواني  وجنم
سيلتا فيجو إياجو
أســـبـــاس. وســـجل
لـــــويس ســـــواريــــز
وكـــــريـــــســـــتـــــيــــان
ســـــتــــــواني إحـــــدى
عـــــــشـــــــر هـــــــدفــــــاً 
ويــــتـــواجــــد إيـــاجـــو
ـــركـــز أســـبــــاس في ا
الرابع بـعشـرة أهداف.
وتــضم قــائــمـة هــدافي
الــدوري اإلسـبــاني كل
مـن : أوالً : لــــيــــونــــيل
مــــيــــسي  14هــــدفـــاً .
ثــــانـــــيــــاً : لــــويس
ســــــواريــــــز 11
هدفاً . ثـالثاً

:
كريست
يــــــــــــان
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قـائـمـة االزرق الـتي سـتـلـعب مع
االمـارات بـتـواجـد ثالثـة العـبـ

ـــــبي من األو
وهـــــــــــــــم

فـــواز عــــايض وعــــبـــدالــــعـــزيـــز
الــــوادي ومـــشــــــــعـل الـــعـــنـــزي
ضـــمـن قــائـــمـــة مـــؤلــفـــة من 24

العبا.
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خاضـها
هـــــــــــــــذا
الـــشـــهــر
(33 مــــــع
 7متابعات

و 6 تـــمــــريـــرات
حاسمة). 

كــــــمـــــا لـــــعـب راسل
وســـــــتــــــبــــــروك دورا
حــــاســـمـــا فـي الـــفـــوز
الـ 18لـثــانـدر من أصل
 28مباراة ( 13 نقطة
مع  12 تمـريـرة حاسـمة
و 9 مــتــابـعــات) فــيــمـا
تـألـق اإليـطــالي دانـيــلـو
غـالــيـنـاري ( 28نـقــطـة)

وتـوبــيـاس هـاريس (22)
ومونتريزل هاريل (21) في
صفـوف كـليـبـرز دون جتنـيبه

ـة الـ 12في  29مــبـاراة. الـهــز
وفـــاز فــــيــــنـــيــــكس صــــنــــز عـــلى

مـينـيـسـوتـا تــــــمـبـروولـفز 107-99
وأورالنــــــدو مــاجــيك عـلى يــوتــــــــا

جاز 96-89.


