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املدى الريـــا�سي
Almada Sport

لواندا / وكاالت
ا�صتهل املنتخب امل�صري لكرة القدم رحلة 
وبفوز   ، فائق  بنجاح  لقبه  عن  الدفاع 
يف  النيجريي  نظريه  على   1/3 ثمني 
املجموعة  مباريات  من  الأوىل  اجلولة 
كاأ�س  لبطولة  الأول  ال��دور  يف  الثالثة 
والع�صرين  ال�صابعة  الأفريقية  الأمم 

املقامة حاليا يف اأنغول.
حتويل  يف  امل�����ص��ري  املنتخب  وجن��ح 
اإىل  نيجرييا  ن�صور  اأم��ام  بهدف  تخّلفه 
�صوطا  ال��ف��ري��ق  ليقطع   1/3 غ��ال  ف��وز 
الثاين  الدور  اإىل  التاأهل  باجتاه  كبريا 
حيث   ، ال��ب��ط��ول��ة  يف  ال��ث��م��ان��ي��ة(  )دور 
�صهولة  اأك��ر  اختبارين  الفريق  يواجه 
، يف  الأق��ل  النظرية على  الناحية  ، من 
اأم��ام  باملجموعة  التاليتني  م��ب��ارات��ي��ه 

منتخبي موزمبيق وبنني.
باللقب  الفائز  امل�صري،  املنتخب  ون��ال 
عامي   ، امل��ا���ص��ي��ت��ني  ال��ب��ط��ول��ت��ني  يف 
دفعة   ، ب��غ��ان��ا  و2008  مب�صر   2006

بهذا م���ع���ن���وي���ةه���ائ���ل���ة 
ال��������ف��������وز 

نيجرييا، خا�صة  ن�صور  على  التاريخي 
الفرق  م���ن  ال��ن��ي��ج��ريي  امل��ن��ت��خ��ب  اأن 
املر�صحة بقوة للمناف�صة على اللقب يف 
البطولة احلالية، كما اأنه اأحد املنتخبات 
كاأ�س  يف  ال�صمراء  القارة  �صتمثل  التي 

العامل 2010 بجنوب اأفريقيا.
لأحفاد  الأول  ه��و  ال��ف��وز  ه��ذا  اأن  يذكر 
ال��ف��راع��ن��ة ع��ل��ى ن�����ص��ور ن��ي��ج��ريي��ا يف 
منذ  الأف��ري��ق��ي��ة  الأمم  ك��اأ���س  ب��ط��ولت 
عام  بطولة  منذ  وبالتحديد   ، عاما   47

. 1963
م  اأن���ه ي�صّ واأث���ب���ت امل��ن��ت��خ��ب امل�����ص��ري 
القدم  ك��رة  اأج��ي��ال  اأف�صل  �صفوفه  ب��ني 
باللقب  الفوز  قادرعلى  واأن��ه  امل�صرية 
املنتخب  اأداء  وات�������ص���م  الأف���ري���ق���ي. 
واللتحامات  ب��ال�����ص��رع��ة  ال��ن��ي��ج��ريي 
ق����راءة امللعب  ال��ق��وي��ة وال���ق���درة ع��ل��ى 
والن�صباط يف اأداء الوجبات الدفاعية 
من  الأول  الن�صف  خ��ال  والهجومية 
يف  الأوىل  ال��ه��ج��م��ة  ال�����ص��وط،وك��ان��ت 
امل�صري  املنتخب  ن�صيب  م��ن  امل��ب��اراة 
حيث لعب �صيد معو�س كرة عر�صية من 
ناحية الي�صار اأم�صكها حار�س املرمى 
اأتبعها   ، اإنييما  النيجريي فين�صنت 
بعد  قوية  بت�صديدة  زي��دان  حممد 
اأحمد  املخ�صرم  زميله  من  متريرة 
الكرة  ولكن   ، الفريق  قائد   ، ح�صن 

مرت فوق العار�صة مبا�صرة.

حذره  عن  النيجريي  املنتخب  وتخلى 
املنتخب  ظ��ل  بينما   ، مبكرا  ال��دف��اع��ي 

امل�صري على حتفظه.
وخ���ط���ف امل��ن��ت��خ��ب ال��ن��ي��ج��ريي هدف 
تلقى  ال��دق��ي��ق��ة 12ع��ن��دم��ا  ال��ت��ق��دم يف 
بها  وت��ق��دم  ال��ك��رة  اأوب��ا���ص��ي  ت�صينيدو 
فتح  حم��م��ود  امل�����ص��ري  امل��داف��ع  وراوغ 
الفراعنة  ج��زاء  منطقة  ح��دود  على  الله 
على  بي�صراه  قوية  ك��رة  ي�صدد  اأن  قبل 
املرمى  حار�س  احل�صري  ع�صام  ميني 
مل�صت  الكرة  لكن  اإبعادها  حاول  والذي 
اإىل  طريقها  واأكملت  اأ�صابعه  اأط���راف 

داخل ال�صباك.
املنتخب  م��داف��ع   ، �صعيد  ه��اين  ح���اول 
خارج  م��ن  الت�صديد  جتربة   ، امل�صري 
الدقيقة  يف  النيجريية  اجل��زاء  منطقة 
عن  بعيدا  ذه��ب��ت  ت�صديدته  ول��ك��ن   15
املرمى. طالب املنتخب النيجريي بركلة 
جزاء اثر مل�صة يد على هاين �صعيد يف 
الدقيقة 20 ولكن احلكم اأ�صار با�صتمرار 
من  تعمد  هناك  يكن  مل  حيث   ، اللعب 

الاعب.
وكان زيدان على و�صك اأن يخطف هدف 
متريرة  اث��ر   33 الدقيقة  يف  ال��ت��ع��ادل 
طولية كاد اأن ينفرد على اثرها باملرمى 
حتى  زمائه  من  امل�صاندة  يجد  مل  لكنه 
الوقت  يف  ال��ن��ي��ج��ريي  ال���دف���اع  ت��دخ��ل 
املنا�صب ، وارتدت الكرة اإىل هجمة على 

بت�صديدة  اأوت�صي  اأنهاها  م�صر  مرمى 
مرت بجوار القائم.

هدف  ل��ت�����ص��ه��د   34 ال��دق��ي��ق��ة  وج�����اءت 
امل�صري  للمنتخب  امل�صتحق  ال��ت��ع��ادل 
طولية  متريرة  متعب  عماد  تلقى  حيث 
اأحمد ح�صن �صرب بها  بينية من زميله 
م�صيدة الت�صلل وانفرد بحار�س املرمى 
اأن ي�صدد الكرة زاحفة يف  وراوغه قبل 

املرمى اخلايل.
يف  الهجمات  ت��ب��ادل  الفريقان  وا���ص��ل 
فتحي  اأح��م��د  وم���رر   ، التالية  ال��دق��ائ��ق 
كرة عر�صية قابلها متعب بت�صديدة فوق 
الدقيقة  يف  النيجريي  املرمى  عار�صة 
حممد  ي��و���ص��ف  اآي����ا  ع��ل��ي��ه��ا  ورد   41
بعيدة  م�صافة  من  �صاروخية  بت�صديدة 

مرت فوق عار�صة املرمى امل�صري.
حافظ احل�صري على التعادل مع نهاية 
لت�صديدة  ت�صدى  حيث   ، الأول  ال�صوط 
الدقيقة  تايو يف  تايي  قوية خادعة من 
لل�صوط  ال�صائع  بدل  الوقت  الأوىل من 
ال�صوط  احل��ك��م  ينهي  اأن  ق��ب��ل  الأول 

بتعادل الفريقني.
ومع بداية ال�صوط الثاين ، �صهد الأداء 
ن�صاطا ملحوظا من الفريقني اللذين كثفا 

من هجومهما لت�صجيل هدف التقدم.
موؤكد  هدف  من  فريقه  احل�صري  واأنقذ 
ناحية  من  اثرعر�صية   46 الدقيقة  يف 
ال��ي��م��ني اأم�����ص��ك��ه��ا احل�����ص��ري م��ن اأم���ام 

ميكيل  جون  وكاد  اإيوجبيني.  ياكوبو 
للمنتخب  الثاين  الهدف  ي�صجل  اأوب��ي 
م�صتغا   49 ال��دق��ي��ق��ة  يف  ال��ن��ي��ج��ريي 
�صقوط هاين �صعيد داخل منطقة جزاء 
معو�س  �صيد  ولكن  امل�صري  املنتخب 

تدخل يف الوقت املنا�صب.
املنتخب  ق��ائ��د  ح�����ص��ن  اأح���م���د  واأع������اد 
امل�صري ذكريات بطولة عام 1998 يف 
وبالتحديد  الأذهان  اإىل  فا�صو  بوركينا 
اأفريقيا  هدفه يف مرمى منتخب جنوب 
بفوز  انتهت  التي  النهائية  املباراة  يف 
الاعب  �صجل  ح��ي��ث  �صفر   /2 م�صر 
املنتخب  �صباك  يف   1/2 التقدم  ه��دف 
بت�صديدة   54 الدقيقة  يف  النيجريي 
اجلزاء  منطقة  خ���ارج  م��ن  �صاروخية 
مدافع  ت��اي��و  ت��اي��ي  ال��اع��ب  ظهر  مل�صت 
داخل  اإىل  طريقها  واأك��م��ل��ت  نيجرييا 

ال�صباك.
املدير  �صحاتة  ح�صن  امل���درب  وح���اول 
امل�صري  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب  ال��وط��ن��ي  ال��ف��ن��ي 
يف  امللحوظ  فريقه  تفوق  على  احلفاظ 
ال�����ص��وط ال��ث��اين ف��دف��ع ب��ال��اع��ب اأحمد 
املحمدي يف الدقيقة 56 بدل من ح�صام 
الفرتة  كبريا يف  بذل جهدا  ال��ذي  غايل 

التي لعبها.
الرتكيز  ال��ن��ي��ج��ريي  املنتخب  واف��ت��ق��د 
نهايتها واعتمد  من  املباراة  اقرتاب  مع 
منطقة  خارج  من  الت�صديد  على  الفريق 

اجل�������زاء ب���ع���دم���ا ف�����ص��ل يف اخ�����رتاق 
كان  احل�صري  ولكن   ، امل�صري  الدفاع 
وكافاأ  الت�صديدات.  جلميع  باملر�صاد 
بت�صجيل   88 الدقيقة  يف  مدربه  ج��دو 
رائعة من  اثر عر�صية  هدف الطمئنان 
بها جدو و�صددها زاحفة  تقدم  معو�س 
م�صجا  النيجريي  احلار�س  ميني  على 
بني  �صديد  توتر  و�صط  الثالث  ال��ه��دف 
الأوىل  الدقيقة  �صهدت  لعبي نيجرييا. 
من الوقت بدل ال�صائع هدفا �صائعا من 
الفريقني  ، ثم ع��دة حم��اولت من  ج��دو 
لكن دون جدوى ليطلق احلكم �صافرته 
معلنا نهاية اللقاء بفوز تاريخي لأحفاد 

الفراعنة.

نغري  مل   : غــريــب  ــي  ــوق ــس �
طريقة اللعب

العام  امل�����درب   ، غ���ري���ب  ���ص��وق��ي  اأك�����د 
اأن   ، ال��ق��دم  ل��ك��رة  امل�����ص��ري  للمنتخب 
الطاقم الفني للفريق مل يلجاأ اإىل تغيري 
خطة لعبه يف املباراة التي خا�صها اأمام 
رحلة  م�صتهل  يف  ال��ن��ي��ج��ريي  ن��ظ��ريه 
الأمم  ك��اأ���س  ببطولة  لقبه  ع��ن  ال��دف��اع 

الأفريقية.
واأكد غريب يف املوؤمتر ال�صحفي الذي 
للفريق  الفني  الطاقم  اأن  املباراة  اأعقب 
 ، لعبه«  تغيري طريقة  اإىل  اأبدا  يلجاأ  »ل 
اأنه اعتاد على تطبيق خطة  اإىل  م�صريا 

اللعب 2/4/4 يف املباريات الودية لرفع 
الاعبني  ل��دى  البدنية  اللياقة  معدلت 
املباريات  ال��ف��ري��ق  ي��خ��و���س  ب��ي��ن��م��ا   ،
التي   2/5/3 اللعب  بطريقة  الر�صمية 

يغلب عليها الطابع اخلططي.
فوزا  حقق  الفريق  اأن  غريب  واأو���ص��ح 
النيجريي  امل��ن��ت��خ��ب  ع��ل��ى  ت��اري��خ��ي��ا 
النجوم  من  العديد  ي�صم  ال��ذي  القوي 

الكباراملحرتفني بالأندية الأوروبية.
واأ�صاف اأن املباراة كانت �صعبة للغاية 
امل�صريون  الاعبون  ووقع  بدايتها  يف 
تداركوها  »ولكنهم  الأخطاء  بع�س  يف 
ال��وق��ت وجن��ح��وا يف حتقيق  مب����رور 

التعادل ثم الفوز الثمني«.
املنتخب  ق��ائ��د  ح�����ص��ن  اأح��م��د  واأه�����دى 
اأف�صل  ج��ائ��زة  ال��ق��دم  ل��ك��رة  امل�����ص��ري 
املنتخب  اأم��ام  فريقه  م��ب��اراة  لع��ب يف 
النيجريي اإىل جميع اأع�صاء الفريق من 

اجلهاز الفني والاعبني.
قاد ح�صن املنتخب امل�صري للفوز الثمني 
افتتاح  النيجريي يف  1/3 على نظريه 
مباريات املجموعة الثالثة بالدور الأول 
للبطولة ، حيث قدم اأداء راقيا على مدار 
الثاين  ال��ه��دف  و�صجل  اللقاء  �صوطي 

للفريق.
ك��ان��ت م���ب���اراة ن��ي��ج��ريي��ا ه��ي امل��ب��اراة 
�صفوف  يف  ل���ه   167 رق����م  ال���دول���ي���ة 

املنتخب امل�صري.

واأكد ح�صن اأن الفريق باأكمله �صاهم يف 
فوزه بهذه اجلائزة ، ولذلك فاإن اجلائزة 

متثل تتويجا للفريق باأكمله.
النيجريي  املنتخب  اأن  ح�صن  واأو�صح 
العديد  ي�صم  واأنه  وحمرتم  كبري  فريق 
الأندية  اأكرب  النجوم املحرتفني يف  من 
امل�صري  امل��ن��ت��خ��ب  ول��ك��ن  الأوروب����ي����ة 
عناء  عليه دون  الفوز  جنح يف حتقيق 
قبل  للفريق  رائ��ع��ة  دف��ع��ة  كبريلتكون 

خو�س مباراتيه التاليتني.
يف  القوي  والأداء  الفوز  اأن  واأ���ص��اف 
البطولة  ذكريات  للفريق  اأع��ادا  مباراة 
والتي حافظ  بغانا   2008 عام  املا�صية 
بعدما  الأفريقي  لقبه  على  الفريق  فيها 
قدم عرو�صا قوية يف خمتلف املباريات 
حتى  البطولة  بداية  منذ  خا�صها  التي 

املباراة النهائية.
البطولة  يف  ح�����ص��ن  اأح���م���د  وي�����ص��ارك 
يت�صاوى  حيث  الثامنة  للمرة  الأفريقية 
يف ذلك مع الكامريوين ريجبور �صوجن 
الذي ي�صارك يف البطولة احلالية اأي�صا 
يف  م�صاركة  الاعبني  اأك��ر  بني  ليكونا 

تاريخ بطولت كاأ�س الأمم الأفريقية.
وي��ت��ف��وق ح�����ص��ن ع��ل��ى ���ص��وجن يف اأن 
الفوز  له  �صبق  امل�صري  املنتخب  قائد 
اأعوام  م��رات  ث��اث  الفريق  مع  باللقب 
لقبني  مقابل   ، و2008  1998و2006 

ل�صوجن يف عامي 2000 و2002 .

اأحمد ح�سن يهدي جائزة )اأف�سل العب( اىل �سحاتة وزمالئه

فوز تاريخي مل�صرعلى نيجرييا فـي بداية رحلة الدفاع عن اللقب الأفريقي

جدة / وكاالت
اأ�صدرت اإدارة نادي احتاد جدة 

ال�صعودي بيانا باإقالة املدرب 
الأرجنتيني كارلو�س كالديرون 

وتكليف ح�صن خليفة باملهمة ، موؤقتا 
حلني التعاقد مع مدرب بديل يرجح 

اأن يكون الروماين يوردان�صكو.
تاأتي الإقالة ب�صبب توتر العاقة 

بني املدرب وعدد من الاعبني خال 
اليومني املا�صيني ما اأدى ل�صياع 

فر�صة املناف�صة على بطولة دوري 
»زين« للمحرتفني.

وينتظر اأن ي�صهد النادي اأي�صا عدة 
اإجراءات ت�صحيحية من قبل 

اإدارة النادي بحق عدد 
من الاعبني ب�صبب 

اخلروج عن الن�س 
يف مباراة الن�صر 

املا�صية.

احتاد جّدة يقيل 
مدربه الأرجنتيني 

كالديرون

جيم�س يقود كليفالند اإىل فوزه الثالثني يف دوري كرة ال�صلة المريكي
وا�سنطن / ا ف ب 

 قاد ليربون جيم�س فريقه كليفاند كافاليريزاإىل 
حتقيق ف����وزه الثاثني وكان على ح�صاب جولدن 
ال����دوري  �صم����ن   114-117 ووري����رز  �صتاي����ت 

المريكي للمحرتفني يف كرة ال�صلة.
وعزز كليفاند �صدارته للمجموعة الو�صطى )30 
فوزا و10 هزائ����م(، يف حني مني  جولدن �صتيت 

بخ�صارته اخلام�صة والع�صرين يف 36 مباراة.
 و�صج����ل ليربون جيم�س 37 نقطة مع 8 متابعات 
و11 متريرة حا�صمة لكليفاند،  وكوري ماجيتي 
ومونتا الي�س و�صتيفن كاري 32 و30 و21 نقطة 

على التوايل  جلولدن �صتايت.
 ولق����ي بو�صط����ن �صلتيك�����س خ�صارت����ه العا�ص����رة 
وكان����ت ام����ام اتانت����ا  هوك�����س 96-102 لكن����ه 
م����ا يزال يحتف����ظ ب�ص����دارة الطل�ص����ي )ميلك 26 

فوزا(.
 و�ص����دد اتانتا ثاين جمموعة اجلن����وب ال�صرقي 
ال�صغ����ط عل����ى اورلن����دو املت�ص����در بع����د ان رفع 

ر�صيده اىل 24 فوزا مقابل 13 خ�صارة.
 �صج����ل للفائ����ز ج����و جون�صون 36 نقط����ة وجمال 
كراوف����ورد 17 نقطة، وللخا�ص����ر راجون  روندو 

26 نقطة وبول بري�س 19 اخرى.
 وتغلب دنفر ناجت�س على ميني�صوتا متربوولفز 
105-94  رافع����ا ر�صيده اىل 24  فوزا مقابل 14 

خ�ص����ارة يف �ص����دارة جمموعة ال�صم����ال الغربي، 
وملحق����ا مبناف�ص����ه خ�صارت����ه احلادي����ة والثاثني 

حيث يتذيل ترتيب جمموعة ال�صمال الغربي.
نقط����ة   24 انط����وين  كارميل����و  لدنف����ر  �صج����ل   
وت�صاون�ص����ي بياب�����س 18، ومليني�صوت����ا ك����وري  

بروي����ر 25 نقطة وال جيفر�ص����ون 22 نقطة 
مع 15 متابعة.

 ويف املباريات الخ����رى، فاز فيادلفيا 
�صفنت����ي �صيك�ص����رز على ني����و اورليانز  
عل����ى  ثان����در  واوكاهوم����ا   ،92-96

نيويورك نيك�����س 106-88، وفينيك�س 
-105 باك�����س  ميلووك����ي  عل����ى   �صن����ز 

101، ويوت����ا جاز عل����ى ميامي هيت 
118-89، وانديان����ا بي�صرز  على 

-105 رابت����ورز  تورونت����و 
101، و�صيكاغ����و بول����ز على 

ديرتوي����ت بي�صتونز 120-
.87

اخ����رى،  جه����ة  م����ن   
ري����د  ماي����كل  تعر�����س 
باك�س  ميلووك����ي  لع����ب 
اربط����ة  يف  مت����زق  اىل 
ركبت����ه الي�ص����رى للمرة 
م����ن  اق����ل  يف  الثاني����ة 

عام و�صيبتع����د بالتايل حتى نهاي����ة املو�صم حيث 
�صيخ�صع اىل عملية جراحية.

وا�صيب ريد يف مباراة فريقه مع لو�س اجنلي�س 
ليكرز )77-95( الحد املا�صي.

 وكان النج����م المريكي، الذي اح����رز مع منتخب 
يف  الوملبي����ة  اللع����اب   ذهبي����ة  ب����اده 
بك����ني ع����ام 2008 اىل جانب ليربون 
جيم�����س وكوب����ي براين����ت ودواين 
وايد، قد خ�صع اىل عملية جراحية 

يف ركبته يف اذار 2009.

الدوحة  / ا ف ب 
فريج�صون  األيك�س  الأ�صكتلندي  اعترب   
املدير الفني ملان�ص�صرت يونايتد النكليزي 
ان قطر متتلك  الإمكانات التي ت�صاعدها 
العامل  ك��اأ���س  ن��ه��ائ��ي��ات  ا�صت�صافة  ع��ل��ى 

.2022
العاميني  مع  لقاء  وقال فريج�صون يف 
ماعب  على  لفريقه  تدريبية  ح�صة  قبل 
ا�صتعدادا  الدوحة  يف  ا�صباير  اكادميية 
ال������دوري  م���ب���اري���ات���ه يف  ل���ص��ت��ئ��ن��اف 
ا�صت�صافة  تريد  دولة  اي  ان  النكليزي: 
لديها  3  ان تتوفر  بد من  العامل ل  كاأ�س 
امل��اع��ب وق���رب املدن  ع��وام��ل مهمة ه��ي 

والمن.
الثاثة  العوامل  وتابع: متتلك قطر هذه 
ل �صيما املن�صاآت واملاعب التي  تابعتها 
اجلانب  وكذلك  للدوحة،  زي��ارت��ي  خ��ال 

منذ  التام  بالمان   �صعرنا  حيث  المني 
و���ص��ول��ن��ا الح���د امل��ا���ص��ي، ا���ص��اف��ة اىل 
وان  ريا�صيا  تراثا   متتلك  قطر  فاإن  ذلك 
كاأ�س  ل�صت�صافة  متحم�صون  م�صوؤوليها 
العامل 2022. وو�صل مان�ص�صرت يونايتد 
بطل اجنلرتا اىل الدوحة لإقامة مع�صكر  
فيها هربا من موجة ال�صقيع التي ت�صرب 

بريطانيا حاليا.
 وكان مان�ص�صرت قد تعادل مع برمنجهام 
1-1 يف املرحلة احلادية والع�صرين من 
تاأجيل  �صهدت  وال��ت��ي  املحلي  ال����دوري 
املناخية  �صبع مباريات ب�صبب الح��وال  
ال�����ص��ع��ب��ة.   واأو����ص���ح ف��ريج�����ص��ون ان 
منتخب  مدرب  رينيه  الهولندي  م�صاعده 
�صباب قطر ال�صابق كان من عوامل اختيار 
حتدث   حيث  مان�ص�صرت  ملع�صكر  الدوحة 
م��ع��ي ك��ث��ريا ع��ن ال���دوح���ة والإم��ك��ان��ات 

وقد   ف��ي��ه��ا،  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  امل��ت��وف��رة 
ا�صطررنا للمع�صكر ب�صبب الطق�س البارد 
وت�صبب  وبريطانيا  اوروبا  �صرب  الذي 

يف اإرباك كل براجمنا.
جيد  ب�صكل  ي�صري  فريقه  ان  اىل  وا�صار 
موا�صلة  على  م�صمم  وان��ه  ال���دوري  يف 
باللقب،  الحتفاظ  اجل  من  النت�صارات 
تاأثر  ي��ون��اي��ت��د  مان�ص�صرت  ب���اأن  م��ع��رتف��ا 
ك���ث���ريا ب���رح���ي���ل امل���ه���اج���م ال���ربجت���ايل 
ريال  اىل  )انتقل  رون��ال��دو  كري�صتيانو 
كبريا  لعبا  واعتربه  ال�صباين(،  مدريد 

وخطريا.
 وحول ال�صتثمارات العربية يف الندية 
الجن��ل��ي��زي��ة ق��ال ف��ريج�����ص��ون: ل توجد  
اي�صا  فهناك  فقط،  عربية  ا�صتثمارات 
ا���ص��ت��ث��م��ارات ام��ريك��ي��ة ورو���ص��ي��ة، وهو 
مكانة  على  ي��دل  ف��اإن��ه  �صيء  على  دل  ان 

العامل  م�صتوى  على  الجنليزي  الدوري 
وهو  امر جيد ما دامت هذه ال�صتثمارات 

تو�صع يف املكان ال�صحيح.
البع�س  اختيار  حول  �صوؤال  على  وردًا   
العامل  يف  ن��اد  كاأف�صل  بر�صلونة  ن��ادي 
يقل  ل  مان�ص�صرت  ان  ف��ريج�����ص��ون:  ق��ال 
ا�صتفاد  رمب��ا  ال��ذي  بر�صلونة  عن  عاملية 
ال��ن��ت��ائ��ج التي  ال��ف��رتة احل��ال��ي��ة م��ن  يف 
تلعب دورا مهما يف هذا المر، واذا كان  
ناد  اف�صل  بر�صلونة  ب��اأن  يعتقد  البع�س 
مان�ص�صرت   اي�صا  نعترب  فنحن  العامل  يف 
يونايتد من الندية العاملية. وقدمت قطر 
ر�صميا  ملفها   2009 اآذار  منت�صف  يف 
و�صيعلن   ،2022 مونديال  ل�صت�صافة 
الحتاد الدويل ا�صم الدولة الفائزة مبلف 
احت�صان الن�صختني املقبلتني لكاأ�س العامل 
واحد  توقيت  يف  و2022   2018 عامي 

كانون   خ��ال 
ل  و ل ا

.2010
ان  ي����ذك����ر   
ال������������������دول 

اعلنت  التي 
رغ���ب���ت���ه���ا يف 

ا����ص���ت�������ص���اف���ة 
هي  العامل  كاأ�س 

بال�صافة اىل قطر:  
وا�صرتاليا  اجن��ل��رتا 

وال�����ولي�����ات امل��ت��ح��دة  
وان��دون��ي�����ص��ي��ا وال��ي��اب��ان 

اجلنوبية،  وكوريا  ورو�صيا 
ف�صا عن ملفني م�صرتكني الول 

لبلجيكا وهولندا والثاين لإ�صبانيا 
والربتغال.

فريج�صــون: قطــر متتلــك الإمكانــات لت�صييــف كاأ�ــس العامل

�صريينا وليامز و�صافينا اإىل ربع 
نهائي �صيدين التن�صية

�سيدين /  ا ف ب 
تاأهل���ت المريكي���ة �صريينا وليام���ز والرو�صية دين���ارا �صافين���ا امل�صنفتان اوىل 
وثاني���ة عل���ى الت���وايل اىل رب���ع نهائ���ي دورة �صي���دين الدولية للتن����س البالغ 
جمم���وع جوائزها 600 الف دولر. ويف الدور الث���اين ام�س، فازت وليامز 
عل���ى ال�صباني���ة ماري���ا  خو�صي���ه مارتيني���ز 6-1 و6-2، و�صافين���ا عل���ى 
البولندي���ة انيي�ص���كا رادفان�ص���كا 7-5  و6-4.  وخ�ص���رت الرو�صية 
�صفتان���ا كوزنت�صوفا الثالثة اأم���ام ال�صلوفاكية  دومينيكا 
ذات���ه.  ويف  ال���دور  �صيبولكوف���ا 5-7 و2-6  يف 
املباريات الخرى �صم���ن الدور الثاين، 
دو�صيفين���ا   ف���ريا  الرو�صي���ة  ف���ازت 
عل���ى مواطنته���ا ايلين���ا في�صنين���ا 
6-3 و6-4، والرو�صي���ة ايلين���ا 
عل���ى  اخلام�ص���ة  دمينتييف���ا  
ال�صلوفاكية دانييا هانتوت�صوفا 
6-2 و4-6 و6-2، والفرن�صي���ة  
اراف���ان ر�صائ���ي عل���ى املجري���ة 
انيي�س �صافاي 6-3 و6-7 )5-7(، 
ازارن���كا  فيكتوري���ا  والبيارو�صي���ة  
ال�صاد�صة عل���ى اليابانية كيميكو داتي 
6-1 و5-7 و7-5،  واليطالية فافيا 
بينيت���ا عل���ى ال�صيني���ة ن���ا يل 2-6 

و6-7 )4-7(.  

م�سر تدخل املناف�سة 
االفريقية بقوة 

وحتذر بقية الفرق

�سريينا هزمت 
اال�سبانية مارتنيز

كليفالند يعزز 
�سدارته املجموعة 

الو�سطى يف دوري 
املحرتفني


