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توج بها قال ليونيل مـيسي قائد برشلونـة وهدافه التاريخي إن موعد االعـتزال قد اقترب وذلك في أولى تصـريحاته عقب فوزه بالكـرة الذهبية لعام 2019 للـمرة السادسة كأكـثر ا
تـاريخيـا. وأكد األرجنـتيني أنه سـعيد بالـفوز بالـكرة الذهـبية للـمرة السـادسة في تاريـخه وأن احلدث له طعم خـاص دائما بـالنسبـة له. وأضاف: "لقـد عملـنا جمـيعا من أجل ذلك هذه
ـاضي". وتابع: "االعـتـزال أصبح قـريبـا لـقد أصـبحت في 33 من عـمري أو في اجلائـزة نتـيـجة الـعمل اجلـمـاعي مع زمالئي أود أن أشكـرهم عـلى ما حـققـنـاه جمـيعـا خالل الـعام ا
ا تـبقى من مسـيرتي". وتابع: "أود أن أشـكر الصـحفيـ الذين صوتـوا لي واختاروني هـذا سمح لي بالـتميـز أريد أن أشكر الطريق نـحوها وهـذا أمر صعب جـدا أود االستمـتاع 

جماهير برشلونة وزمالئي في النادي". 
وأردف: "منذ 10 سنوات استـملت أول كرة ذهبية لي هنا في باريس لم أكن أتصور أن مسيرتي ستسير بهذا الشكل اآلن أصبح لدي 6 كرات ذهبية إنها حلظة مختلفة بكل تأكيد"
ـستوى الـشخصي وكـذلك الريـاضي أحاول التـحسن في كل مرة لـدي انطبـاع بأنـني أستطـيع أن أقدم أكثـر هذا السـر هو ما وخـتم بقـوله: "أنا سعـيد بأن أعـيش ذلك بالفـعل على ا
اضي بجائـزة الكرة الذهـبية ألفضل العب في الـعالم لعام 2019 والتـي تقدمهـا مجلة يصل بي إلـى التميـز ولكن النجـاح اجلماعي يبـقى األهم". وفاز األسطورة الـبرشلونـية االثنـ ا
ركزين "فرانس فـوتبـول" سنويـا متـفوقا عـلى كل من الهـولندي فـيرجـيل فان دايك مـدافع ليفـربول اإلجنـليزي والـبرتـغالي كـريستـيانـو رونالدو جنم يـوفنـتوس اإليطـالي أصحـاب ا

الثاني والثالث.
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حــقـق مــانـــشــســـتـــر ســيـــتي فــوزًا
عــريــضًــا عــلى بــيــرنــلي بــأربــعــة
أهــــداف مـــقــــابل هــــدف اول امس
الـثالثـاء عــلى مـلـعـب تـيـرف مـور
ضمن مبـاريات اجلولة 15 للدوري
اإلجنـــلــيـــزي.  وبـــحـــسب شـــبـــكــة
"سـكـواكـا" لإلحـصـائـيـات فـقـد رفع
مـانـشـسـتـر سـيـتي رصـيده إلى 43

هـدفًــا كــأكــثــر األنــديـة تــســجــيــلًـا
لألهــداف في الــدوريــات اخلــمــسـة
الــكــبـرى. وجنح ريــاض مــحـرز في
تـسـجـيل هـدفًــا لـلـسـيـتـيـزنس بـعـد
دخوله بديـلًا لسترلـينج في الشوط
الــثــاني. وأشــارت شــبــكــة "أوبــتـا"
لإلحـصـائـيـات إلى أن هـذا الـهـدف
يــــــــــحـــــــــمـل رقم  50 حملــــــــــرز في
هــدفًـا ــيــرلــيج بــواقع  39  الــبـر

ـانــشـسـتـر لـلــيـسـتـر و 11 هــدفًـا 
سـيــتي وذلك خالل  177 مــبـاراة.
وأوضــحـت أن مــحـــرز بـــات تــاسع
العب من قــارة إفـريــقــيـا يــصل إلى

يرليج. 50 هدفًا في البر
واستـعاد مـانشسـتر سـيتي توازنه
بـالتـغلب عـلى مـضيـفه بيـرنلي في
ـبــاراة الــتي أقــيـمت عــلى مــلـعب ا
تيرف مـور في إطار اجلولة الـ 15
يرليج. سجل رباعية من عمر البر
ــان سـيــتي جــابــريل جــيــسـوس ا
ورودريــــجـــو وريـــاض مــــحـــرز في
الـــدقـــائق 24 و50 و68 و87 عــلى
التـرتيب فيـما أحرز هدف بـيرنلي
روبي برادي في الـدقيـقة 89. ورفع
مـانـشـسـتـر سـيـتي رصـيده إلى 32
ـركـز نـقــطـة لــيـرتـقي مــؤقـًتــا إلى ا
الثاني بيـنما جتمد رصـيد بيرنلي
ــركـز الـ 11. عــنـد 18 نــقــطــة في ا
حـصل مانـشسـتر سيـتي علـى ركلة
ركـنــيـة في الــدقـيــقـة 6 نـفــذهـا دي
بــروين بــطــريـقــة خــادعــة بــإرسـال
عــرضـيــة ألجنــيـلــيـنــو عــلى حـدود
مــنــطــقــة اجلــزاء الــذي ســدد كــرة
مــبــاشــرة أكــمــلــهــا جــيـســوس في
الـشـبـاك قـبل أن يـتم إلـغـاء الـهدف
بـداعي الــتـســلل. وحـاول الــسـيـتي

تــرجــمــة اســتــحــواذه عــلى الــكــرة
بــتـسـجــيل الـهـدف األول من خالل
انــــــطـالقــــــة دي بــــــروين مـن وسط
ـيـدان أنـهـاهـا بـتـسـديـدة أرضـية ا
قــويـة أمــسك بــهــا احلــارس بـوب.
وافـتـتح الــضـيـوف الـتــسـجـيل في
الدقـيقة 24 بعدمـا تلقى جـيسوس
الـكـرة عـلى اجلـانب األيـسـر وتـقدم
بهـا حتى دخل إلى مـنطـقة اجلزاء
لــيــســدد كــرة مـتــقــنــة في الــزاويـة
الـــبـــعـــيـــدة لـم يـــتـــمـــكن بـــوب من
الـــتــصـــدي لـــهــا. وفـي أول نــصف
ساعة حرص بيرنلي على تضييق
ـسـاحـات واالعـتـمـاد عـلى الـدفاع ا
احملـكـم دون تـشــكــيل أي خــطـورة
تـــذكــر عـــلى احلـــارس إيـــدرســون.
وأهـدر مــانـشـســتـر سـيــتي فـرصـة
محققـة لتسجـيل الهدف الثاني في
الدقـيـقة 32 وذلك بعـدما أرسل دي
ـيزة من بـروين عـرضـيـة أرضـيـة 
ـن وصــــــــــلـت إلى اجلـــــــــانـب األ
ســتــرلــيــنج الــذي ســدد لــكـن بـوب
تــصـــدى لــلــفــرصــة بــنــجــاح. ومن
هـــجــمــة مــرتــدة فـي الــدقــيــقــة 43
ــيــزة أرسل دي بـــروين بــيــنـــيــة 
ن لبرناردو سـيلفا في اجلانب األ
من مـنطـقـة اجلزاء لـيـسدد األخـير
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أوراوا ريــد ديـــامــونـــدز الــيـــابــاني
ـشاركة فـي بطولة ليضـمن الزعيم ا
كـــــأس الـــــعـــــالـم لـألنـــــديـــــة الـــــتي
تــســـتــضــيــفــهـــا قــطــر خالل األيــام
ــنح بــاهــبـري ــقـبــلــة وهــو مـا  ا
دافــعـا إضـافــيـا لـلـتــألق في مـبـاراة
ـقـابل يـخـوض عـفيف الـغـد. وفي ا
البطولة احلالية بعد عام متميز مع
فريقه السد الـقطري من ناحية ومع
الــعـنـابي من نــاحـيـة أخـرى. وتـوج
عــفـيف هــذا الـعــام الـرائع بــجـائـزة
أفــضـل العب آســيــوي لــعــام 2019
والـتي أعـلن االحتـاد اآلسـيـوي فـوز
الالعب بـهـا قـبل سـاعـات قـلـيـلة من
ـــنــــتـــخـــبـــ الـــقـــطـــري مـــبـــاراة ا
واإلمــــاراتي أمس األول فـي خـــتـــام
مـباريـاتـهمـا بـالدور األول لـلـبطـولة
احلالية. ولذا ستكون روح اإلجناز
اآلسـيــوي دافـعـا لــكال الالعـبـ في
مـبـاراة الغـد احلـاسـمة عـلى بـطـاقة

التأهل للنهائي اخلليجي.
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يعتقد أحمد عبد العزيز البوعين
نـظمـة لكأس نائب رئـيس اللـجنـة ا
اخلـــلــيـج الــعـــربي أن ســـيــنـــاريــو
ا يتكرر مباراة االفتتاح للبطولة ر

الـــقـــوة الــــضـــاربـــة لـــلــــمـــنـــتـــخب
السعودي.
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خــارج اخلـطـوط سـيــكـون الـصـراع
أوروبــيــا خــالــصـا بــ اإلســبــاني
فــيـلــيــكس سـانــشــيـز مــدرب قــطـر
والــفـرنــسي هـيــرفي ريــنـارد مـدرب
بـاراة أهمـية السـعـودية وحتـمل ا
كـبـيـرة لـكـل مـنـهـمـا ال سـيـمـا أنـها
تـمثل احـتـكاكـا مـثالـيا يـطـمئن كال
مـنـهـمـا عــلى قـوة فـريــقه. ويـتـطـلع
سـانشـيـز خلطب ود هـذه الـبطـولة
بعدما هـبط أداء العنابي قـليال منذ
أ آسـيـا األخـيـرة وتـعـد خـليـجي
24 فــرصــة لــتـــصــحــيح الــصــورة
بـيـنمـا يـريـد ريـنارد تـثـبـيت أقدامه
مع األخضر والـتعرف بـدرجة أكبر
عـلى العـبـيه في لـقـاءات تـنـافـسـية
عـلى مـسـتـوى عـال من هـذا الـنـوع
بــيـــنــمـــا يــطـــمح عــلـى الــصـــعــيــد
الـشـخـصي لـيـعـيـد ألذهـان اجلمـيع
أنه مـــدرب ألـــقـــاب كـــمـــا فـــعل في
الـقـارة الـسـمـراء مع زامـبـيـا وكوت
ديـفــوار ولـذلك يـركـز عـلى الـعـبـور
لـلـنــهـائي لـتـحـقـيق طـمـوحه. ورغم
امـتالء صـفـوف الـفـريـقـ بـالـعـديد
ــراكـز من الـنــجــوم في مــخـتــلف ا
سـيـكون الالعـبـان الـسعـودي هـتان
بـاهـبري والـقـطـري أكـرم عـفيف في
بؤرة الضـوء عندما يـلتقي منـتخبا
بـلديـهـما الـيوم اخلـمـيس في الدور
قبل الـنهـائي لبطـولة كـأس اخلليج
ــقـامــة حـالــيـا في (خـلــيـجي 24) ا
ـنـتـخـبـان عـلى الــدوحـة. ويـلـتـقي ا
مـلــعب "اجلـنـوب" (الـوكـرة سـابـقـا)
ضـيفة لبـطولة كأس العب ا أحد ا
الـعـالم 2022. ويــجـتـذب بــاهـبـري
وعــفـــيف األضــواء إلـــيــهـــمــا خالل
مـبـاراة الـغـد باعـتـبـارهـمـا من أبرز
األســلـــحــة الــتي يــعــتــمــد عــلــيــهــا
الـفريـقـان بل إن فـوز أي منـهـما في
كن أن باراة قد يـتوقف على ما  ا

يقدمه الالعبان في هذا اللقاء.
Z¼uð

ولـعب بـاهبـري وعـفـيف دورا بارزا
فـي تــأهل الـــفــريق إلـى الــدور قــبل
النـهـائي من خالل األداء الراقي في
مــبــاراتي فــريــقـيــهــمــا األخــيــرتـ
بــالــدور األول لــلـــبــطــولــة. وســجل
ــنـتـخب بـاهــبـري هـدفــ لـيــقـود ا
الــسـعـودي (األخــضـر) لـلــفـوز عـلى
نـــظــــيـــره الـــعــــمـــاني 1-3 اإلثــنـ

الـعـنـابي مع الـسـعـوديـة والـعراق
ولــكل مــنـهم  3ألــقـاب. عــلى جـانب
ـبـاراة طـابـعـا ثـأريـا آخـر حتــمل ا
بـالـنسـبـة لألخـضر خـاصـة أن آخر
لــقــاء جــمــعه بــالــعــنــابي فـي كـأس
اخللـيج كـان في نهـائي نسـخة 22 
بـالريـاض وفـازت قـطر 1-2 بيـنـما
جدد الـعـنابي فـوزه في آخر مـباراة
جمـعتهـما بشـكل عام في كأس أ
آســــــيـــــا 2019 إذ تــــــغــــــلب عــــــلى

السعودية 0-2 بدور اجملموعات.
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وصل األخضر السعودي إلى الدور
نـصف الــنـهـائي خلـلـيـجي 24 بـعد
تصـدر اجملموعـة الثـانية بـرصيد 6
نــقــاط حــيث فــاز عــلى الــبــحــرين
وعـمــان بــيـنــمـا خــســر في الـلــقـاء
االفــتــتــاحي أمــام الــكــويت. ووصل
ــنــتــخب الــقــطــري لــلــدور نــفــسه ا
ـاثلة حـيث خسـر مباراة بنـتائج 
االفتتـاح أمام العـراق قبل أن يعدل
مــســاره بــفــوزين مــتــتــالــيــ أمـام
ــركـز الــيــمن واإلمـارات لــيــحـتل ا
الــــثــــاني خــــلف أســــود الـــرافــــدين

متصدر اجملموعة األولى.
ــبـاراة مـتــكـافـئـة وال فـنـيــا تـبـدو ا
ـــكن ألي مـــتـــابع أن يـــرجح كـــفــة
مـنـتـخب عـلى حـسـاب اآلخـر أو أن
يـعــطي أفــضــلـيــة لــصـاحب األرض
على حساب السعودية إذ أن اللقاء
ــكن أن ــثـل ديــربـي خــلـــيــجـي 
يحدث فـيه كل شيء ولن يكون فوز
ـثابـة مـفاجـأة. يتـسلح أي مـنهـما 
يزة من النجوم نتخبان بكتيبة  ا
الـــكــبـــار فــقــطـــر مــا تــزال بـــنــفس
توجة بكأس أ آسيا تشكيلتهـا ا
وتــمـتــلك العــبــ من نــوعــيــة أكـرم
توج أخـيرا بجـائزة أفضل عفـيف ا
العب في آسيا إضافة للقائد حسن
الـهــيـدوس وعـبـد الـكـر حـسن
وإســــمـــاعــــيل مـــحــــمـــد وكـــر
بــوضـيــاف. أمـا األخـضــر فـجـاء
للـبطـولة مدعـوما بـنجـوم المعة
أيـضـا يتـقـدمـهم العـبـو الهالل
ـــتــوجـــ قـــبل أيـــام بــدوري ا
أبـــــطــــال آســــيــــا عــــلى غــــرار
وهـوب سالم الـدوسري والـقائد ا
ســـلــمــان الـــفــرج إضــافـــة لــيــاســر
الــشـــهــراني وعـــبــد الــلـه عــطــيف
وهــتــان بــاهــبـــري وإلى جــانــبــهم
هارات الـعالية عبد أيضا صاحب ا
ثلون الفتـاح عسيري وجـميعـهم 
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طوع اول امس كشـفت الفحـوصات الطـبيـة التي خضع لـها قائـد منتـخب الكويت بـدر ا
طوع خالل الثالثاء عن تعـرضه لتمزق عضلي. وهي اإلصابة الـتي استبدل على إثرها ا
الــشـوط األول من مـواجــهـة الـبــحـرين في خـتــام دور اجملـمـوعــات لـكـأس اخلــلـيج والـتي
طوع خسرها األزرق (2-4) ليودع منافسات البطولة. وأكد اجلهاز الطبي للمنتخب أن ا
يحـتاج عـدة جلـسات من الـعالج الطـبيـعي قبل بـدء رحلـة اإلعداد الـبدني ومن ثم الـعودة
لـلتـدريـبـات اجلمـاعـيـة مع نـاديه القـادسـيـة. كمـا أعـلن عـبد اجملـيـد الـبنـاي رئـيس اجلـهاز
صاب الـطبي للمـنتخب الكـويتي عن رفعه توصـية لالحتاد باسـتمرار خضـوع الثالثي ا
مـبـارك الـفنـيـني رضـا هانـي طالل الفـاضل لـلـبـرنامج الـعالجي في مـسـتـشفى سـبـيـتار
ستمـرة التي يجري بـقطر خاصـة أن إصاباتهم حتـتاج للمـزيد من اجللـسات العالجيـة ا

التنسيق بشأنها.

ـواجــهـة جتـمع بـ في الــنـهـائي 
قـطـر والـعـراق. وتـمـنى الـبـوعـيـن
تتـويج منـتخب بالده الـقطري رغم
اعـتـرافه بـصـعـوبـة مـواجـهـة الـدور
ــــنـــــتــــخب قــــبـل الــــنـــــهــــائي مـع ا
السـعودي. وقـال البوعـينـ "الفرق
األربــعــة الــتي تــأهــلت لــلــدور قــبل
الـنـهـائي قـدمـت مـسـتـويـات كـبـيرة
ـنتخب وشاهدنـا العنـابي وأيضا ا
السـعودي الـذي تصـدر مجـموعته
ـنــتـخب الــبـحــريـني الــذي قـلب وا
األمــور في اجلـولــة األخـيـرة فــيـمـا
ـنـتـخب الـعـراقي تـأهـله في حـسم ا

اجلولة الثانية". 
وأضــاف "أتـــوقع أن يـــكـــون طــرفي
النـهائي قـطر والـعراق وتـكرار لـقاء
االفــتـتـاح خلــلـيـجي 24 نـتــمـنى أن
ـرة يــتـوج الـعــنـابي بـالــلـقب هـذه ا
بــعـــد اخلــســـارة أمــام الـــعــراق في
االفـتــتـاح ". وعن تـنـظـيم الـبـطـولـة
أوضح الـبـوعـيـن "سـعـداء لـلـغـاية
بــردود األفـعــال الـتي وجــدنـاهـا مع
اقتراب البطـولة من مرحلة احلسم
وأعتقـد أن كل األمور تسـير على ما
يرام والـبطولـة جنحت قـبل أن تبدأ

من األساس".
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ـنـتـخب الـقــطـري اول امس الـثالثـاء مـواجـهـة قـويـة تـوقع خـوخـي بـوعالم مـدافع ا
ومثيرة ب العنابي ونظيره السعودي في الدور قبل النهائي لـ(خليجي 24). 
وقـال بـوعالم فـي تـصـريـحـات صـحـفـيـة: "هـو ديـربي خـلـيـجي كـبـيـر وبـالـتـأكـيـد
سيـكـون مـثيـرا نـحن نـحتـرم أي فـريق نـواجهه رغـم أننـا سـنلـعب عـلى أرضـنا
ناسـبة التي تـؤمن لنا ووسط جمـاهيرنـا وإن شاء الـله نستـغل ذلك بالطـريقـة ا

الفوز". 
تـعـة واإلثارة. وأعـرب بوعالم عن وأكـد أن اللـعب مع مـنافس قـوي يـؤدي إلى ا
نـتـخب القـطري إلى الـدور قبل الـنهـائي. وقال :"إن سعـادته الكـبيـرة بوصـول ا
ـبـاريات ـنـتـخب الـقـطـري في تـقـد الـعـروض الـقـوية فـي ا شـاء الـله يـسـتـمـر ا

قبلة".  ا
نـافس من كل اجلـوانب ويـتعـرف عـلى مـكامن وأكـد أن اجلـهـاز الفـني سـيـدرس ا

القوة ونقاط الضعف من أجل حتقيق االنتصار والتأهل للمباراة النهائية.
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ــــاضـي في خـــــتــــام مـــــبــــاريــــات ا
اجملموعة الثانـية وهو الفوز الذي
حسم تأهل الفريق لـلمربع الذهبي
و ضـمـن له صـدارة اجملــمـوعـة. في
ـقابل أحـرز عـفيف هـدفـ ليـقود ا
العنابي إلى الفوز 2-4 على نظيره
ركـز الثاني في اإلماراتي لضـمان ا
اجملموعـة والتأهل للـمربع الذهبي.
واحلــقـيـقـة أن رصـيــد بـاهـبـري من
ـــبــاريــات الـــدولــيــة األهــداف في ا
يـقـتـصر عـلى  4 أهـداف من بـيـنـها
هــدفــا الـــفــريق في مـــبــاراة عــمــان
إضـافة لـهدفـ سجـلهـما أيـضا في
العـام احلـالي. أما عـفيف فـسجل 3
أهـــداف لــلـــعــنـــابي في الـــبــطـــولــة
احلـــالـــيــة وكـــان من أبــرز األوراق

الرابحة للفريق في الدور األول.
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باراة وتأتي مشاركة الالعب في ا
بــعــدمــا حــقق كل مــنــهــمــا إجنــازا
آسـيويـا رائـعا سـيكـون دافـعا قـويا
له عـلى الـتـألق. ويخـوض بـاهـبري
فــعــالــيــات هــذه الــبــطــولــة وكــذلك
بـاراة بعـدما فاز مـع فريق الهالل ا
ـاضي بـلقب الـسـعـودي األسـبـوع ا
دوري أبــطـال آســيــا عــلـى حــسـاب

همة في نصف نهائي خليجي 24 WL∫ يتطلع قطر الى اجتياز السعودية رغم صعوبة ا
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كرة قويـة تصدى لهـا ببراعة بوب
لــيـــنـــتــهي الـــشـــوط األول بــتـــقــدم
مــانـشــســتــر ســيـتي 0-1. وتــمـكن
باراة مـبكرًا في السـيتي من قتـل ا
الـشـوط الــثـاني بـعـد ســلـسـلـة من
التمريرات أرسل بـرناردو عرضية
متقنة داخل منطقة اجلزاء سددها
جــيــسـوس بــقــوة بـقــدمه الــيــمـني
مسـجلًـا الهـدف الثـاني في الدقـيقة
50. وتـالعـب جــــــــــــيـــــــــــســـــــــــوس
بتاركوفسكي في الدقيقة 53 داخل
مـنــطـقــة اجلــزاء وكـاد أن يــسـجل
الــهـاتـريك إال أن تــسـديـدته ذهـبت
بقليل إلى جوار القائم. وحاول دي
بــروين مـبــاغـتــة بـوب بــتـســديـدة
قـوية من خـارج مـنطـقـة اجلزاء في
الدقـيقة 58 إال أن تسـديـدته ذهبت
أعــلى الــعــارضــة. وجــاء الــظــهـور
الـــهـــجـــومي األول لـــبـــيـــرنـــلي في
الـشـوط الـثـاني عــبـر مـخـالـفـة من
عـــلى حـــدود مــنـــطــقـــة اجلــزاء في
الدقـيقة 61 سددهـا ماكـنيل إال أن
إيــدرســون تــصــدى لــهــا بــنــجــاح.
وأطلق رودريجـو رصاصة الـرحمة
عــلى بـيــرنــلي بـتــســجـيل الــهـدف
الثالث في الـدقيقة 68 بعـدما تابع
كــرة مـرتــدة من دفــاعـات بــيــرنـلي
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قـبل أن يُــصـبح أفـضل العب في
تـــاريخ ريــال مـــدريــد الـــذي فــاز
مــــعه بــــدوري أبـــطــــال أوروبـــا.
ـنـاسـبـة كريـسـتـيـانـو حصل بـا
خــــــمس مــــــرات عـــــلـى الـــــكـــــرة
الــذهـــبــيــة عــزيــزي فــيــرجــيل".
وخـتـمت كـاتـيـا أفيـرو رسـالـتـها
لـلـمـدافع الـهـولـندي قـائـلـة: "لـقد
فــاز عــلــيـك في نــهــائي عــصــبــة
األ األوروبــيــة مع الــبـرتــغـال
عندما تكون لديك بعض األلقاب
ــكـنك ــهــمــة مـثــله حــيــنـئــد  ا
اجلـــــلـــــوس مــــعـه عـــــلى نـــــفس

الطاولة". 
وتـــوّج األرجــنـــتــيـــني لــيـــونــيل
مــــيــــسي قــــائــــد بــــرشــــلــــونــــة
اإلســـبــاني بــالــكـــرة الــذهــبــيــة
كـأفــضل العب فـي الـعــالم لــعـام

كريسـتيانو رونـالدو هنا الـليلة
الــتــنـافـس اقـتــصــر بــيــنك وبـ
مــيـــسي ? فــمن بـــرأيك ســتــكــون
فـرصته أكـبـر للـفـوز باجلـائزة?".
فــــــأجــــــاب الـــــهــــــولــــــنــــــدي: هل
كـريـســتـيـانـو رونـالــدو مـنـافـسـا
فــــعـال". وكـــــتـــــبت كـــــاتـــــيـــــا في
رسالتـها:" أعتقـد أن هناك أناسا
يعيشون محبط تماما..عزيزي
فـــيـــرجـــيل إلـى أين أنت ذاهب?
كان كريسـتيانـو ذهب إلى ذلك ا
قـــبـــلـك ألف مـــرة (حــــفل الـــكـــرة
الـذهــبـيــة) كـمــا أنه فـاز بــثالثـة
ألـــقــــاب لـــلــــدوري اإلجنـــلــــيـــزي
ـنـافــسـة الـتي لم ـمـتـاز تــلك ا ا
تـــفـــز بـــهــــا من قـــبل". وأضـــافت
شقـيقة الـنجم الـبرتغـالي :"هناك
كـان أفـضل هـداف وأفـضل العب
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ردت كاتيا أفيرو شـقيقة النجم
البرتغالي كريـستيانو رونالدو
عـلى الــهـولـنــدي فـيــرجـيل فـان
دايـك مـــــــدافع لـــــــيـــــــفـــــــربــــــول
اإلجنـــلــيـــزي عــقـب تــصـــريــحه
" ألخـيـهـا في حـفل الـكرة ـهـ "ا
الـــذهــبــيــة. وســارعـت شــقــيــقــة
رونالدو بتوجيه رسالة للمدافع
الــهــولــنــدي مــشــيــدة بــأخــيــهـا
ومــذكـرة بــتــاريــخه فـي الـدوري
واجـهته مـتـاز و اإلجنـليـزي ا
ـنتـخب الهـولندي للـيفـربول وا
عبـر صفحـتهـا على "إنسـتغرام"
وكـــــان قــــد وجه مــــراسـل حــــفل
تـوزيع جــائـزة الــكـرة الــذهـبــيـة
سـؤاال حـول غيـاب كـريـستـيـانو
عن احلـفل لـفـان ديك : لن يـكـون

جاريث
بيل

بـطرسـبـورغ". وتـسـتـضـيف مـديـنـة سان
بـطــرسـبــورغ الـروســيـة 4 مــبـاريـات في
الــــبــــطــــــــــولــــة ثـالث مــــنــــهــــا في دور
اجملـمــوعـات ومــبـاراة واحــدة في الـدور

ربع النهائي.
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"Fan ID اجملـانيـة واإللـزاميـة حلـضور
ـديـنة في بـاريـات الـتي تـسـتـضيـفـهـا ا ا

البطولة األوروبية. 
ــقـــرر أن تــقــام الــنــســخــة الـ 16 ومن ا
لـبطولة كأس األ األوروبـية لكرة القدم
ــدة بـ 12 حـــزيــران و12 تـــمــوز في ا
عـام 2020 عـلى مالعب 12 مـديـنـة في
12 دولـة أوروبيـة ألول مرة في تاريخ
ــســابــقــة احــتــفــاال بــالــذكـرى ا
الـ60 النــــطـالق الــــبـــــطـــــولــــة
دن شاركة 24 مـنتخبا وا و
هي: "أمـستردام باكـو بلباو
بـــــوخــــــارسـت بـــــودابــــــست
كـوبـنــهـاغن دبــلن غالسـكـو
لـنــدن مــيـونــيخ رومــا وسـان
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غــاب الــدولي الــويــلـزي جــاريث بــيل اول امس
الـثالثـاء عن مـران ريـال مـدريـد بـيـنـمـا واصل
الـنــجم الــبــلــجـيــكي إيــدين هــازارد بــرنــامـجه
العالجي لـلشفـاء من إصابته كي يـكون جاهزا
لـ"كـالسـيـكــو األرض" أمـام بـرشــلـونـة يـوم 18
كـانـون أول اجلـاري. ويـعـاني هـازارد من كـدمـة
قـويـة في الــركـبـة الـيــمـنى حـرمــته من الـتـدريب
رفـقه بـاقي زمالئه بـاإلضـافـة لـكل من خـامـيس
رودريـجيـز ولوكاس فـاسكيـز وماركـو أسينـسيو

صاب أيضا.  ا
ولن يـشـارك هذا الـربـاعي في مـبـاراة إسـبـانـيول
ـقبل على ملعب (سانتياجو برنابيو) في السبت ا

اجلولة الـ 16من الليجا.
 وهذا بيـنما شارك الكرواتي لوكا مودريتش في التدريبات
بصـورة طبـيعيـة بعـدما حضـر حفل جـوائز الكـرة الذهـبية
في باريس لـتـسلـيم اجلائـزة خللـيفـته الـنجم األرجـنتـيني

ليونيل ميسي. 
وتـعـتبـر مـواجـهة إسـبـانـيول بـدايـة مـباريـات كـانون أول
ـلـكي حـيث سيالقي خالله الصـعب بـالنـسـبة لـلـفريق ا
كلوب بـروج البلـجيكي في دوري األبـطال ثم فالـنسيا
يليه برشلونة قبل أن يختتم الشهر باستضافة أتلتيك

بلباو.
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شـــهـــدت مــديـــنـــة ســـان بــطـــرســـبــورغ
الـعاصـمـة الشـمـالـية لـروسـيا اول امس
الــثالثــاء مــراسم إطالق ســـــاعــة الــعـد
الـتـنـازلي لـبــطـولـة كـأس األ األوروبـيـة

لكرة القدم "يورو 2020.
وشـارك في مـراســــــــم إطالق الـسـاعـة
أرتــــيــــوم دزيــــوبــــا قــــائــــد زيــــــــــــنــــيت
ــنـــتــخـــــــب الـــروسي لــكـــرة الــقــدم وا
بـاإلضــافـة لـنـجـمي زيـنــــــيت الـسـابـقـ
ألكـسندر كــــــيرجاكوف وفياتشيسالف
مـاالفــيـيف وتــمـيـمــة الـبـطــولـة األوروبـيـة

"سكيلزي". 
وافــــتــــتـح في وقـت ســــابق في مــــديــــنــــة
شجع بطـرسبـورغ مركز لـتسـليم هويـة ا

ــــقـــــدمــــة مـن مــــجــــلــــة 2019 وا
"فــرانس فــوتــبــول" الــفــرنــســيـة
الـــشـــهــيـــرة في حـــفل أقـــيم في
بـاريس مـتــفـوقـا عـلـى الـثـنـائي

رياض محرز يواصل تألقه في الدوري االنكليزي

فــــان ديـك مــــدافع لــــيــــفــــربــــول
والـــبــــرتــــغـــالـي رونـــالــــدو جنم
يــوفـنـتـوس اإليــطـالي أصـحـاب

ركزين الثاني والثالث. ا

 ôU Ë ≠ WŠËb «∏

يـلـتـقي مـنـتـخـبـا قـطـر والـسـعـودية
مـسـاء اليـوم اخلـمـيس عـلى مـلعب
اجلـنـوب في نـصف نـهـائي بـطـولة
ــقــامــة حـــالــيــا في خــلـــيــجي 24 ا
الـدوحـة وتـختـتم مـنـافسـاتـهـا يوم
ـــبـــاراة ال تـــقـــبل ـــقـــبـل. ا األحـــد ا
توقع أن القسمة عـلى اثن ومن ا
تشـهـد كثـير من اإلثـارة والنـدية في
ظل وجود النجوم الذين تمتلئ بهم
نـتخـب الطـامح لـلمرور قائـمة ا
إلى نـهـائي هـذه الـنـسـخـة أمال في
نـيل الـلــقب. يـســعى مـنـتــخب قـطـر
ـبـاراة لـتـكـريس تـفوقه خالل هـذه ا
في الــــفـــتـــرة األخــــيـــرة عـــلى
األخــضــر والــذهــاب إلى
الــنــهـائي ال ســيــمـا أن
الــبــطــولــة تــقـام عــلى
أرضــه وبـــــــــــــــــــــــــــ
جماهيره كما يطمح
في الـــفــوز بـــالـــلــقب
لــلــمــرة الـــرابــعــة في
تـــاريــــخه واالنــــفـــراد
ـركـز الثـاني مـن حيث بـا
عـــــــدد مــــــــرات الـــــــفـــــــوز
بــــالـــبــــطـــولــــة حـــيث
يــــــــتــــــــســــــــاوى

ليطلق صاروخية من خارج منطقة
اجلــزاء مــعــلــنًــا تـــقــدم الــســيــتي

بثالثية نظيفة.
وأجـرى جوارديـوال الـتـبديل األول
لـلسـيتي بـنزول ريـاض محـرز على
حـسـاب سـتـرليـنج في الـدقـيـقة 72
وتبعه بالتبـديل الثاني في الدقيقة
80 بـنزول فـودين عـلى حـساب دي
بـروين. وحـاول أنـخـيـلـيـنـو تـدوين
اســــمه فـي مــــهــــرجــــان األهــــداف
بتـسديدة قـوية من اجلـانب األيسر
ـنـطـقـة اجلـزاء في الـدقـيـقة 85 إال

أن كـرته مـرت إلى جـوار الـقـائم.
وســجل مــحــرز الـهــدف الــرابع
لــلـــســـيــتـي في الـــدقــيـــقــة 87
بـتــسـديــدة أرضــيـة قــويـة من
عـلى حــدود مـنــطـقــة اجلـزاء
ســكـنت شـبــاك بـوب. تـمـكن
بـيــرنـلي من تـسـجـيل هـدف
حـــــــفظ مـــــــاء الـــــــوجـه في
الــدقـيــقـة 89 بــعـدمــا تـابع
بــــرادي كـــــرة مــــرتــــدة من
دفــاعـــات الــســـيــتي داخل
منطقـة اجلزاء ليسدد في
سـقف الــشـبــاك لـيـنــتـهي
الـــلــقــاء بـــفــوز الـــســيــتي

بنتيجة 4-1. 

ألكسندر
كــــــيرجاكوف


