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اهــتـمت الــصــحف الـبــريــطـانــيـة
الــصــادرة صــبــاح امس اإلثــنــ

ثـيـر لـلجـدل الـذي حـققه بـالـفـوز ا
لــيــفــربـــول اول أمس االحــد عــلى
حساب وولفرهامبتون بهدف دون
رد في لــقــاء شــهـد جــدلًــا كــبــيـرًا
حـول تقـنيـة الـفيـديو. كـما سـلطت
الـــصــحف الـــضــوء أيــضًـــا عــلى
ـــتــــأخـــر الـــذي حــــقـــقه الــــفـــوز ا
تشيلسي على آرسـنال بنتيجة -2
1 وتـفـادي جـورجـيــنـيـو مـتـوسط
مــيــدان الــبــلــوز احلــصــول عــلى
الـــبــطـــاقـــة احلـــمـــراء. وعــنـــونت
صحيفة اجلارديـان "أرتيتا يعاني
بــعـد تــفــريط آرســنــال في
تقدمه.. احلـيرة تسـيطر
ــــدرب بــــعــــد عــــلـى ا
هــروب جـورجــيـنــيـو
من الـبطـاقة احلـمراء
لــــــيــــــســـــــجل هــــــدف
التـعادل". أمـا صحـيفة
ميرور كـتبت: "سخيف..
الـفـار ال يـعـمل.. الـغضب
يـسـيـطـر عـلى كـودي بـعد
تـعـرض الـذئاب لـلـقـطـت
ـساعدة فيـديو سيـئت 
لــيـفـربــول في احلـفـاظ
عــــــلى فــــــارق الـ 13
نـــــــقــــــــطــــــــة". وفي
اجلــانب أوضــحت
"المــــــــــــــــبـــــــــــــــارد:
جـــــورجـــــيـــــنـــــيــــو
مــــحـــظــــوظ لـــعـــدم
الـتــعـرض لــلـبــطـاقـة
احلـــمــراء". واهـــتـــمت
ز" بعودة صحيفة "الـتا
ديـــفــيـــد مـــويس لـــتــدريب
وست هــــام من جــــديـــد إلى
جــــانب رفض مــــانــــشــــســــتـــر
يــونــايــتــد الــتــعــاقــد مع هــاالنــد.
وســــلــــطـت صــــحـــــيــــفـــــة "ديــــلي
إكـسـبـريس" الـضــوء عـلى انـتـقـاد
وولـفــرهــامــبــتــون حلــكم تــقــنــيـة
الـفيـديو. وعـنـونت صحـيفـة ديلي
ستار "بعـيدًا عن األنظار.. يورجن
ال يتـفق ولكن حتى حـكام الفـيديو
يــفـــضـــلــون لـــيــفـــربـــول". وحــقق
ليـفربـول فوزًا عسـيرًا عـلى ضيفه
وولفـرهامبـتون بهـدف دون مقابل
عـــلى مــلـــعب أنــفـــيــلــد اول امس
األحـد ضـمن مــنـافـســات اجلـولـة
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توج كـريستـيانو رونـالدو جنم يـوفنتـوس بجائـزة أفضل العب في عام 2019 اول امس األحد خالل
ية الـتي أقيمت في مدينة دبي اإلماراتية. وتألق النسخة الـ11 من حفل جـوائز دبي جلوب سوكر العا
رونالدو مع يوفنتوس هذا العام حيث قاده للتتويج بلقب الكالتشيو كما أحرز جائزة أفضل العب في

إيطاليا. 
ونشر رونـالدو صورة جتـمعه بزوجته وأطـفاله مع اجلائـزة عبر حسـابه على "إنستـجرام" خالل رحلة
ـغادرة دبي سـريـعًا مـن أجل بدء االسـتـعدادات مـع البـيـانكـونـيري الـعودة إلـى توريـنـو حيث اضـطـر 
وسم. وكتب رونالدو معـلقًا على الصورة: "يـشرفني الفوز بجـائزة جلوب سوكر للمـرحلة الثانيـة من ا
مرة أخرى". وأضـاف: "هي حلظة رائعـة للغاية لـتقاسم هذه اجلـائزة مع عائلتي حتـية طيبـة للجميع..

أراك قريبًا دبي".
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توفي كول وير الـفائز بأحد أكبر
جوائـز اليانـصيب في أوروبـا بعد
مــرض قـصــيـر عن 71 عـامــا. وفـاز
كـــولـــ وزوجــــته كـــريـــســـتـــيـــنـــا
ـــنــحــدرأن مـن مــديــنـــة الرغــز في ا
اسـكــتـلــنـدا بـجــائـزة بـقــيـمـة 161
مليون جنيه استرليني عام 2011.
وفي وقت سابق من هذا العام أكد
الـزوجــان إقـدامــهــمـا عــلى الـطالق
بــــعــــد زواج اســـتــــمـــر 38 عــــامـــا.
واستحوذ كولـ مؤخرا على نادي
بــــاتــــريك ثــــيــــسل بــــطـل الـــدوري
االسـكـتـلـنــدي لـكـرة الـقـدم بـعـد أن
ـلك جـزءا من أســهم الـنـادي كــان 
فــقط كــمــا أعــلـن عن خــطــته وهب
. و مـلــكـيــة الـنـادي لــلـمـشــجـعـ
ــدة دقـيـقــة في مـبـاراة الـتــصـفـيق 
ا نادي باتريك ثيـسل القادمة تكر

توفى كول وير. الكه ا وعزاء 
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وارتدي العبـو نادي باتـريك ثيسل
شارات سوداء خالل مـباراتهم ضد
غـريــنـوك مــورتـون عــزاء في وفـاة

مــالك الــنــادي. وكــان الــزوجــان قـد
أنـشـآ عـام 2013 جـمـعـيـة خـيـريـة
أطـلـقـا عـلـيـهـا اسـم "ذا ويـر" وقـدما
تبرعا لـرابطة كرة الـقدم للنادي في

مدينـة الرغز. واستثـمرا في النادي
ـيـة الشـباب نـفـسه ما حـدا بـأكاد
في الـنـادي إلى تـغـييـر اسـمـها إلى
ــيــة ويــر ثــيــسل لــلــشــبـاب أكــاد

وإطـالق اسم كـــــولــــ ويـــــر عــــلى
إحــدى مــنــصـات ســتــاد فــيــرهـيل
مـــوطن نــادي بـــاتـــريك ثــيـــسل في
اسكـتلـندا. وفي تـشرين الـثاني من
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هـاجم األرجنـتيني األحد. وقـال ا
هــداف الــســيــتي عــبــر الــعــصــور
"تــعــويض الــفــارق مع لــيــفــربـول
صــعب لــلــغــايـة". وتــابع "عــلــيــنـا
التركيز عـلى حتقيق االنتصارات
ألنـنا بـحاجـة للـمشـاركة في دوري
ـــقــبل ــوسم ا أبـــطــال أوروبـــا ا
يـجب أن نـلعب بـالـطريـقـة نفـسـها

ونرى ما سيحدث". 
ومـن جـــــــــانــــــــــبـه رفـض بــــــــــيب
جـــــوارديـــــوال مــــــدرب ســـــيـــــتي
االعتراف بأن سباق اللقب انتهى
لـكـنه أكـد مـرة أخـرى أن ال حـاجة
ـدرب ــســألــة. وقــال ا ــنــاقــشـة ا
اإلسبـاني "التفـكيـر في األمر ليس
ـتلك فريق شيـئا واقعـيا عـندما 
ـــتــلـــكـــهــا عـــدد الـــنــقـــاط الـــتي 
اذا عـليـنـا التـفكـير لـيفـربـول إذًا 
في األمـر عـنـدمـا نـكـون مـتـأخـرين
بـفارق 14 أو 17 نـقـطة?" وواصل
"عـلـينـا االستـعـداد واللـعب جـيدا
وأن نـــكــون قــريــبــ بــأكــبــر قــدر
ـكن ونـلـعب (مبـاريـات الـكأس)
ـقــبل.. في ونــســتـعــد لــلــمـوسـم ا

لــفــيـرمــيـنــو عـلـى حـدود مــنـطــقـة
ـــهـــاجم اجلـــزاء لــــيـــســـتـــديــــر ا
الـبـرازيـلي ويـطلق تـسـديـدة قـوية
ــرمـى. وارتــكـب فــان دايك عــلـت ا
ــحـاولــة مــراوغـة خــطـأ فــادحًــا 
جـوتا عـلى حدود مـنـطقـة اجلزاء
هاجم البـرتغالي استخلص لكن ا
مـنه الـكـرة بـنـجـاح وانـطـلق حـتى
سـدد كـرة قـويـة حـولـهـا ألـيـسون
إلى ركــنـيـة. وأهـدر الـبـديل راؤول
خـيميـنيـز فرصة مـعادلـة النتـيجة
لـلــذئـاب في الــدقـيــقـة 83 بـعــدمـا
تــســـلم تــمـــريــرة داخـل مــنـــطــقــة
اجلـزاء لـكـنه سـدد الـكـرة بـغـرابة
ــرمى. وواصل الـضــيـوف أعــلى ا
زحــفـــهم نــحـــو مـــرمى ألــيـــســون
بـهــجـمــة جـديــدة عن طـريق روبن
فيـناجري الـذي انطـلق من اجلهة
ـنــطــقـة الــيـســرى حــتى وصــوله 
اجلــــزاء لـــــيـــــطــــلـق تــــســـــديــــدة
صاروخية علت العارضة لتنتهي

باراة بفوز ليفربول (1-0). ا
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قــال أولي جــونــار ســولــســكــايــر
مــدرب مـانــشــسـتــر يــونـايــتـد إن
العب الـوسط بول بـوجبـا سيـعود
لـلتـشكـيلة قـبل اللـعب في ضـيافة
آرســــنــــال فـي أول أيــــام الــــعــــام
اجلديـد بالـدوري اإلجنلـيزي بـعد
غيـابه عن االنتـصار -2صفـر على
بــيـرنـلي كـإجـراء احـتـرازي. وعـاد
العـب مـنـتـخب فـرنـسـا للـعـب بـعد
غــيـــاب طــويل بــســـبب اإلصــابــة
ــة يـونــايـتـد 2- صـفـر خـالل هـز
أمـــام واتــفـــورد يــوم 22 كــانــون
ـدة 45 دقــيــقـة في األول وشــارك 
الــــفــــوز 1-4 عـــــلى نــــيـــــوكــــاسل
اضي. وشعر يونايتد اخلميس ا
بـــوجــبــا بـــآالم في الــكـــاحل بــعــد
مبـاراة نيـوكاسل لكن سـولسـكاير
قــال إن الالعب الــبـالـغ من الـعــمـر
ـبـاراة 26 عــامـا سـيـكـون جـاهـزا 
يونايتد التالية. وأبلغ سولسكاير
الـصـحفـيـ "ابتـعـد لفـتـرة طويـلة
ولم يـــشــعـــر بــأنه عـــلى مــا يــرام
عــنــدمــا تــبــتــعــد لــفــتــرة طــويــلـة
سيتطلب األمر بعض الوقت حتى
تكون الئـقا بنـسبة %100. وتابع
ـــواجـــهــة "لم يـــكـن مـــســـتـــعـــدا (
بيرنـلي) ألنه لم يخض الـعديد من
ــبـاريــات وشــارك في مــبــاراتـ ا
خالل أيــام قـلــيـلــة وكــان بـحــاجـة

الـ 20مـن الــــدوري اإلجنــــلــــيــــزي
ــبــاراة ــمـــتــاز. وســجـل هــدف ا ا
الـوحيـد النـجم الـسنـغالي سـاديو
مـــاني فـي الـــدقـــيـــقــة 42. بـــهـــذه
الـنـتـيـجة عـزز لـيـفـربـول صدارته
ــيــيــرلــيج جلــدول تــرتــيب الــبــر
بــعـدمـا وصل لـلـنـقـطـة 55 بـيـنـمـا
تـراجع وولـفــرهـامـبـتــون لـلـمـركـز
الـــثــامن بــعــدمـــا تــوقف عــنــد 30
نـقطـة.  وظهـرت خطـورة ليـفربول
بـعـد مرور 3 دقـائق عـلى الـبـدايـة
بعـدما تلقـى محمد صـالح تمريرة
عــرضـيــة من ألــيـكــســنـدر أرنــولـد
داخل مـنـطــقـة اجلـزاء لـيــقـابـلـهـا
صـري بلمـسة مـباشرة هـاجم ا ا
لكن الكرة علت الـعارضة. وتهيأت
الكـرة جلورجـينـيو فـينـالدوم على
حدود مـنطـقة اجلـزاء ليـسدد كرة
صـاروخــيــة عـلت مــرمى الــذئـاب.
ومــرر سـاديـو مــاني كـرة بـالـرأس
إلى صالح الذي قابـلها بـتسديدة
قوية على الطائر لكن كرته ذهبت
بـــــــــــ يـــــــــــدي احلـــــــــــارس روي
بـــاتـــريـــســــيـــو. وقـــابل روبـــرتـــو
فـيـرمـيـنـو كرة عـرضـيـة من ركـنـية
بضربة رأسية لـكنها مرت بجوار
الـــــــقــــــــائـم األيـــــــســـــــر حلـــــــارس
وولــفــرهــامــبــتــون. وقــبل نــهــايـة
الـوقت األصــلي لـلـشـوط األول بـ4
دقـــــائق جنـح مــــانـي في خـــــطف
هــدف الـــتــقـــدم بــعـــدمــا وصـــلــته
تــمــريــرة بــالــكــتف من آدم الالنــا
لـيـودعــهـا الـشـبـاك بــسـهـولـة. في
الـــدقـــيــــقـــة األخـــيــــرة من الـــوقت
احملتـسب بدلًـا من الضـائع تمكن
وولفرهـامبتـون من إدراك التعادل
سـريـعًـا بـتـسـديـدة من الـبـرتـغالي
بـيدرو نـيتـو لم يـستـطع احلارس
ألـيـسون بـيـكر الـتـصدي لـهـا قبل
أن يـلـجـأ احلـكم لتـقـنـية الـفـيـديو
الـتي أوضـحت وجـود تـسلـل على
أحد العـبي الذئاب لـيلـغي الهدف
ويـنـتـهي الـشـوط بـتقـدم لـيـفـربول

بهدف دون رد. 
وجــاءت أول فـــرصــة فـي الــشــوط
األول بـرأسـيـة من فـيـنـالـدوم لـكن
الـكـرة عـلت الـعـارضـة. وجـاء الرد
سـريــعًـا من وولـفــرهـامــبـتـون عن
طـريق جـوتـا الـذي تـلـقى تـمـريرة
داخل مـــنـــطـــقـــة اجلــزاء وأطـــلق
تــســـديــدة مـــرت بــجـــوار الـــقــائم
األيـــــــســـــــر. ومـــــــرر صـالح كــــــرة
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أنـهى الـوداد البـيـضاوي اجلـدل الذي أثـيـر بشـأن صـفقـة الالعب سـفـيان كـركاش إذ 
ه في ساعـة متـأخرة اول أمس األحد داخل مـقر الـنادي بـالدار البـيضـاء قادمًا من تقـد
نــهـضـة بـركـان. و تــقـد سـفـيــان كـركـاش بـحـضــور سـعـيـد الـنــاصـيـري رئـيس الـوداد
دة 3 مـواسم. وتـعد صـفقـة سفـيان كـركاش الـبيـضـاوي بعـد توقـيع الـعقـود مع الالعب 
ـقبـلـة وبلـغت قيـمتـها نـحو السـادسة لـلوداد الـبيـضاوي خالل فـتـرة االنتـقاالت الـشتـوية ا

200 ألف دوالر.

ــوسـم الــقـــادم ســـنــكـــون هـــنــا ا
وأتـــمـــنى أن نـــقـــدم أداءً أفـــضل".
وردا عـلى سؤال عـمـا إذا كان من
الـصـعب حتـفـيــز فـريـقه لـتـحـقـيق
التأهل لدوري األبطـال بعد الفوز
بـلـقب الـدوري مـرتـ متـتـالـيـت

قـال جـوارديـوال "أفـضل حـافـز هـو
محاولة اللعب بشكل جيد والفوز
بـاريات هذا أفضل شيء". ولم با
يـــــقـــــاوم جـــــوارديـــــوال فـــــرصـــــة
الــسـخــريــة من جـدول مــبــاريـات
متـاز بعدما الدوري اإلجنلـيزي ا
خاض فـريقه مـباراة خـارج ملـعبه
أمام ولـفرهـامبتـون يوم اجلـمعة
قـبل أن يـلعب مـجـددا بـعد أقل من
 48ساعة. وستكون مباراة سيتي
الـــتــــالـــيـــة فـي أول أيـــام الـــعـــام
اجلـــديـــد عــنـــدمـــا يـــســـتــضـــيف
إيــفــرتــون بــقــيــادة مــدربه كــارلـو
أنــشـيــلــوتي في مــلــعب االحتـاد.
درب اإلسـبـاني "اآلن يجب وقـال ا
ــيـــرلــيـج عــلى أن أشــكـــر الــبـــر
ــبـاراة مــنـحــنـا ثالثــة أيــام قـبل ا

التالية.. نحن نقدر ذلك".
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دة  18 شـهرا بعد أعلن وست هام اول امس األحـد تعي دافـيد مويس مدربـا للفريق 
إقـالة مانـويل بيـليجـريني. ويعـود مويس البـالغ عمره 56 عامـا إلى وست هام لـفترة ثـانية
بعـدما أنـقذه من الـهبـوط في موسم 2018-2017 خالل عقـد امتـد لسـتة أشـهر ويواجه
ركز 17 متقـدما بنقطة واحدة عـلى منطقة اخلطر. ورحل مهمـة مشابهة إذ يحتل الفريق ا
اضي إذ تلقى بيليجريني بعد خسارة وست هام 1-2 أمام ضيفه ليستر سيتي السبت ا
ـة الـسـابـعـة في آخــر تـسع مـبـاريـات عـلى الــرغم من الـبـدايـة الـواعـدة هـذا الـفـريق الــهـز

وسم. ا
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لـوقت من أجل التـعـافي". وأصيب
ســكـوت مـكـتــومـيـنـاي العب وسط
يـونـايتـد في أربـطة الـركـبة خالل
الـــفـــوز عـــلـى نـــيـــوكـــاسل وقـــال
سـولـسـكـاير إن الـالعب البـالغ من
ـدة الــعــمـر 23 عـامــا قــد يــغــيب 
ـدرب الـنـرويجي شـهـر. وأضاف ا
"ال أتــوقـع عــودتـه خالل أســـابــيع
قليلـة ال أدري إن كان سيغيب لـ3
أو 4أســابـــيع... عــلـــيــنــا أن جنــد

شكلة". طريقة لتجاوز هذه ا
 وبــفـــوزه عـــلى بـــيــرنـــلي تـــقــدم
ـركـز اخلـامس في يـونــايـتـد إلى ا
الـتـرتـيب بـيـنـمـا تـراجع آرسـنـال
ـته أمـام ـركـز 12 بـعــد هـز إلى ا

تشيلسي أمس األحد.
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يعـتقد سـيرجـيو أجويـرو مهاجم
مانشـستر سيـتي أن الفارق الذي
يــــبــــلغ 14 نــــقـــطـــة بــــ فـــريـــقه
ولـــيــفـــربـــول مـــتـــصـــدر الــدوري
ـمـتـاز من "الـصـعب اإلجنـلـيـزي ا
للـغاية" تـعويضه رغم الـفوز على
شيفيلـد يونايتد (0-2)  اول امس

جانب من منافسات كرة السلة للمحترف
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هـــذا الـــعــام حـــصل كـــولـــ عــلى
غــالـبـيـة األســهم في الـنـادي ووعـد
نح 55 من األسـهم مـبـاشرة إلى
رابطة مشجعي النادي بحلول آذار
2020. وقــد غـــردت إدارة الـــنــادي
على موقع تويتر "يؤسفنا أن نعلن
بـكل احلـزن عن وفـاة مـشجـع فريق
جاغز كول وير. وأضافت اإلدارة
"نيابة عن اجلميع في نادي باتريك
ثــيــسل نــرسل حــبــنــا وتــعــازيــنـا
ودعـوتنـا لعـائـلة كـول وأصـدقائه
ـقـربـ في هـذا الـوقت الـعـصـيب ا

للغاية".
وطــلـبـت مـتــحــدثـة بــاسم مــحـامي
كـــــولـــــ ويــــــر "احلـــــفــــــاظ عـــــلى
اخلـصـوصـيـة لـعـائـلـته وأصـدقـائه
في هــذا الـوقت الـعــصـيب". وقـالت
في بيـان: "بحـزن عمـيق نعـلن وفاة
كـــولن ويـــر في وقت مـــبـــكــر بـــعــد
مـرض قـصـيـر". وأضافت "لـن ندلي
بأي تصريحات أخرى سوى تقد
ـستـشفى وظـفي ا خـالص الشـكـر 
اجلـامــعي في أيــر عــلى عـنــايــتـهم
وتـعــاطــفــهم". ودافع الــزوجـان عن
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بـــيـــنـــمــا ســـجـل كــريـــســـتـــبــاس

بورزينجيس 11 نقطة.
من جــــــانب اخــــــر عـــــادل شـــــاي
جــيـلــجــيـوس-ألــكـســنــدر أفـضل
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أحـرز أنـطـوني ديـفـيـز 23 نـقـطة
واسـتـحـوذ على 9 كـرات مـرتدة
لــيــفــوز لــوس أجنــلــوس لــيــكـرز
95-108 عـلى داالس مــافـريـكس
في دوري الـــــســــلــــة األمـــــريــــكي
اضية.  للمحترف الليلة قبل ا
وســجل كــنــتــافــيــوس كــولــدويل
بوب  19نــقـطـة خالل مــشـاركـته
كـبــديل مع لـيـكــرز بـيـنــمـا أحـرز
دوايـت هــــــــاوارد كـل نــــــــقــــــــاطه
اخلمس عشرة في النصف األول

من اللقاء. 
ـباراة وأنـهى لـيـبـرون جـيـمـس ا
مـسجال 13 نـقـطـة كـمـا مرر 13
كـرة حـاسـمـة عشـيـة عـيـد ميالده
الـ 35. وأحرز لـوكا دونـتشـيتش
19 نقطة ومرر 7 كرات حاسمة.

وفــــشل دونـــتــــشـــيـــتـش في ست
مـــحــاوالت لـــتـــصـــويـب رمـــيــات
ثالثية. وأضـاف ديلون رايت 14
نــقـطــة خالل مــشــاركــته كــبـديل

 كر
ا بنز

باراة الـنهائية ضد كرواتيا. وحصل مبابي ا
عـلى %48.6 من أصــوات أعـضــاء الـنـادي
الـكـاتـالـوني الــتـابـعـ لـلـجـمــعـيـة الـعـمـومـيـة
مـتـفـوقـاً عـلى الوتـارو مارتـيـنـيـز مـهـاجم إنـتر
ــرتـبـة الـثـانـيـة بـنـسـبـة مـيالن الـذي حل في ا
بــلـغت %15.6 بــيــنــمــا امــتــنــــــعت نــســبـة
 %.12عن الـــتــــصـــويت والـــتـي تـــبـــلغ 38
ــفــاجــأة بـاحــتالل نــيــمـار . وجـاءت ا عــضــواً
ــرتــبــة الــرابــعــة مــهــاجم الــفـــريق الــســابق ا
بــالــتــصـويت بـ %7.33فــقط وذلك رغم
أن الـتـقـاريـر الـصـحـفـيـة تـؤكـد رغـبة
الــنـــادي بــاســـتــعـــادته خالل فـــتــرة
ـقـبـلـة وكـان االنـتـقـاالت الـصـيـفـيـة ا
بــرشــلـونــة قـريــبــاً من الـتــعــاقـد مع
ــاضي لـكن نـيــمـار في الــصـيف ا
ـفــاوضـات تــعـثــرت بـ الــنـاديـ ا
بسـبب االختالف على قيمة الصفقة
ويـبدو ان أعـضاء اجلـمعـية الـعمـومية
ال يــــؤيــــدون رأي إدارة الــــنــــادي
بـخــصــوص اسـتــعـادة

الالعب.
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حـصـيـلــة في مـسـيــرته مـسـجال
 32نقطة ومن بـينها الـتصويبة
احلــاســمــة قـبل 36 ثــانــيــة عـلى
النهاية ليقود أوكالهوما سيتي

 كيليان مبابي

ثــــانــــدر لـــــلــــفــــوز 97-98 عــــلى
تورونـتـو رابتـورز في دوري كرة
الــسـلــة األمـريـكـي لـلــمـحــتـرفـ

اضية.  الليلة قبل ا
وســـجل كـــريس بــول  20من 25
ـــــبــــاراة خالل نــــقـــــطــــة لـه في ا
الـــنـــصف الـــثــــاني من الـــلـــقـــاء
لـيـنتـصـر ثـاندر لـلـمرة اخلـامـسة
عـــلـى الـــتــــوالي فـي تـــورونــــتـــو
ويــحـــــــــقـق فـوزه الــســادس في
آخر سبع مباريات في اجململ. 

واســتـحـوذ بــول أيـضـا عـلى 11
كـرة مــرتــدة ومـرر ثــمــاني كـرات

حاسمة. 
وأضــاف كـل من نــيـــرلــنـــز نــويل
وداريـــــوس بــــازلي 12 نــــقــــطــــة

لصالح أوكالهوما سيتي. 
وسـجـل كـايل لــوري وفــريــد فـان
فـليت 20 نــقـطـة لـكل مـنـهـمـا مع
رابـتـورز وأضـاف بـاتـريك مـكاو
13 نــقــطــة وســيــرج إيــبــاكـا 12
نـقــطـة واســتـحــوذ عـلى  14كـرة

مرتدة.
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أكدت صحيفة “آس ”اإلسبانية على رغبة إدارة نادي ريال مدريد في
ا لـفتـرة طـويلـة. وانتـقل كر جتـديد عـقد جنـمـها الـفرنـسي كـر بنـز

ـا صـاحب  32 عــامـاً لـصـفـوف ريــال مـدريـد صـيف عـام 2009 بـنـز
ـبـلغ  35 مـلـيــون يـورو. ومن وقـتـهـا قــادمـاً من فـريق لـيـون الــفـرنـسي 
دريـدي واخليار األول جلميع هاجم األول لـلفريق ا ا ا أصبح كر بـنز
اضي وسم ا درب الـذين تولوا تـدريب الريال في تـلك الفتـرة. وفي ا ا
ـا بـكل تـأكيـد أهم العب في تـشـكـيـلة ـوسم أصـبح كـر بنـز وهـذا ا

ـريـنــجي بـفـضل أهــدافه الـعـديـدة حــيث أحـرز حـتى اآلن 16 ا
هــدفــاً وصــنع ســبــعــة آخــرين في 23 مــبــاراة لــذلك تــرغب
اإلدارة في ضـمان اسـتـمرار الـنـجم الفـرنـسي ألطول فـترة

كنة مع الفريق. 
ا سـينتهي مع وأشارت الصـحيفة أن عـقد كر بـنز
فـريـقه ريـال مـدريـد صـيف عـام 2021 لـذلك تـرغب
اإلدارة في تـمديـد وحتـسـ عقـد الـنجم الـفـرنسي
لـفتـرة أطـول. وأكـمـلت الـصـحـيـفـة أن إدارة ريال
ـا مــدريـد تــهـدف إلى جتــديـد عــقـد كــر بـنــز
ـوسمـ إضافـي ليـنتـهي عقـده بذلك صيف
عـام 2023 عـنـدمـا يبـلغ من الـعـمر  36عـاماً

أي قـد يــنـهي
بــــــــــــــــــــذلــك
مــــــشــــــواره
الـكروي مع
رينجي. ا

ـبــلغ مــلــيــون جــنـيه تـبــرعــهــمــا 
إســـتـــرلــيـــني حلـــمـــلــة مـــنـــاصــرة
اسـتـقالل اسـكتـلـنـدا عن بـريطـانـيا
الــتي سـبـقت اسـتـفـتـاء عـام 2014
كـمــا اسـتـمـرا فـي الـتـبــرع لـلـحـزب
(احلزب الوطـني االسكتلـندي) بعد

ذلك. 
وقـــــالت رئــــيـــــســــة وزراء إقـــــلــــيم
اسـكـتـلـندا نـيـكـوال سـتـيـرجن

إنــــهــــا "حـــــزيــــنــــة
لــلـــغــايـــة" لــوفــاة
. وأضافت كول
ــكـــنـــنــا أن "ال 
نـكــون مـبـالـغـ

أبـدا إذا حتـدثـنا عن
تـصــمــيم كــولن وكـرمه فـي قـضــيـة
اسـتـقالل اســكـتـلـنــدا لـقـد كـان مـا
صــنـــعه مـــوضع تـــقــديـــر كــبـــيــر".
وأردفت "لــقـد فـقـد احلـزب الـوطـني
االســكـتــلـنــدي وحــركـة االســتـقالل
صـديـقا حـقيـقـيا الـيوم وسـنـفتـقده
بــشـدة". وقــد عــمل كــولـ ســابــقـا
كـمـصـور تـلـفـزيـوني وكـان يـعيش

على نفقة ابنيه.

فاز كولن وير
وزوجته

باجلائزة الكبرى
في اليانصيب
األوروبي عام

2011
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واصلت صحـيفة موندو ديـبورتيفـو اإلسبانية
نـشـر نـتائـج دراسة شـارك بـها 300 عـضواً
من نادي برشـلونة بشأن العديد من القضايا
ـــهــاجم الــذي ــهــمـــة أبــرزهــا مــعـــضــلــة ا ا
ـــســتـــقــبل ســـيــخــلـف لــويس ســـواريــز في ا

القريب. 
وحــصل الـفــرنــسي كـيــلـيــان مــبـابي مــهـاجم
بـاريس سـان جـيـرمـان عـلى أعـلى نـسـبـة من

أصــوات األعـضـاء فـهم يـرون
فــــــيـه الـــــبــــــديـل األنــــــسب
للـمهاجم األوروجوياني
ا يحمل الراية بعد ور
اعتـزال ليـونيل مـيسي
. ويـعـد كـيـلـيان أيـضـاً
مــــــبــــــابي مـن أبـــــرز
ــواهب الـــصــاعــدة ا
فـي أوروبـــــــــــا إن لـم
يــكن األبــرز بــالـفــعل
ورغم أنـه مـــــــــا زال في
سن  21 عـامـاً فقط إال
أنه حــقق الــعــديــد من
اإلجنــازات مـــنــهــا
الـــتــتــويـج بــلــقب
كــــأس الــــعــــالم
والــتــسـجــيل في

eOLð∫ يواصل ليفربول رحلة التألق ضمن منافسات الدوري االنكليزي بكرة القدم
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تــعــرضـت حــافــلــة جــمــاهــيــر
ــصـري إلى حــادث انـقالب ا
أثـنـاء الـعودة مـن اإلسكـنـدرية
إلى بـــورســعــيــد فــجــر امس
اإلثــنـ بــعـد انــتـهــاء مـبـاراة
فـريـقهم أمـام بـيرامـيـدز. ونتج
عن حـــادث الـــتـــصـــادم أمـــام
مـطـار اجلمـيل بـبـورسعـيد 5
مـصـابـ بـكـدمـات وكـسر في
الـقـدم دون وقـوع وفـيـات بـ
ـــصـــري. وكــان جـــمـــاهــيـــر ا
ــــصــــري قــــد مـــــســــئــــولـــــو ا
خــصــصـوا بــعض احلــافالت
اخلاصة لنقل جماهير الفريق
الـسـاحـلي من بـورسـعـيـد إلى
اإلســكــنــدريــة. وافـتــتح فــريق
بيـراميـدز عهـد مدربه اجلـديد
الــكـــرواتي أنــتي شـــاشــيــتش
بــفـــوز مـــثــيـــر عـــلى حـــســاب
ــــــــصــــــــري مــــــــضـــــــــيــــــــفـه ا
البـورسعـيدي بـنتـيجة (2-1)
اول أمس األحـــد في مـــلـــعب

اإلسـكـنـدريـة بـاجلـولـة الـثـالـثة
بكأس الكونفيدرالية األفريقية.
من جانب اخـر يعـيش حسـنية
أكاديـر ورطة حقيقـية بارتفاع
ـــصــابـــ إلى عــدد العـــبـــيه ا
10. وذلك بــعـــدمـــا انــضم 4
العـــبــــ لـــقـــائــــمـــة األســـمـــاء
ـصـابــة إثـر مـواجــهـة سـان ا
بـيــدرو اإليـفـواري في بــطـولـة
الــكــونــفـيــدرالــيــة اإلفــريــقــيـة.
ويـتـعـلق األمر بـالـقـائـد يـاس
رامي والـسـيـنـغـالي سـيـسي
ــدافع وعــمــاد الــكــيــمـاوي وا
أمــ الـصــديـقـي. ويـثــيـر هـذا

الـغـمـوض حول الـكـيـفـيـة التي
ــدرب مـحــمـد ســيـدبــر بـهــا ا
فـــاخـــر مــواجـــهـــة اخلــمـــيس
ؤجـلة أمـام أوليـمبيك قـبل ا ا
غربي. وكان آسفي بالدوري ا
حــســنـــيــة أكــاديــر قــد ســافــر
صوب كـوت ديفـوار منـقوصا
مـن خـــدمـــات 6 مـن العـــبـــيه
بــــســـبـب تـــراكـم اإلصـــابـــات.
وتُــوجه االتــهـــامــات لــلــمــدرب
الـسـابق األرجـنـتـيـني مـيجـيل
جـــامــــونــــدي بــــســـبـب ســـوء
الــــتـــحــــضـــيــــرات في بــــدايـــة

وسم. ا


