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رئيس احتاد الكرة 
يدعو الظفيري 

وعباس جللسة صلح

أحمد الظفيري

مصر تقهر تشيلي في افتتاح مونديال اليد
افتتح منتخب مصر، مشواره 
ببطولة كأس العالم لكرة اليد بفوز 
مهم على حساب تشيلي بنتيجة 
)35-29(، األربـــعـــاء، بالصالة 

املغطاة لستاد القاهرة.
ـــم 27  وافــتــتــحــت الــنــســخــة رق
لبطولة كأس العالم لكرة اليد في 
ــاء، بحضور  ــع مصر، الــيــوم األرب
ــس املـــصـــري عــبــد الــفــتــاح  ــي ــرئ ال
السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور 
مصطفى مدبولي، ورئيس االحتاد 

الدولي الدكتور حسن مصطفى.
وحقق الفراعنة فــوزاً مستحقاً 
ــدرب اإلسباني روبرتو  بقيادة امل
ــدروا  ــص ـــدو، وت ـــارون جــارســيــا ب
منافسات املجموعة السابعة بعد 
أول جولة، قبل لقاء الغد بني السويد 

ومقدونيا الشمالية.
املباراة شهدت تفوق الفراعنة في 
البداية رغم غياب أحمد األحمر قائد 
املنتخب املصري إلصابته بآالم في 
الظهر، وانتهى الشوط األول بتقدم 

الفراعنة بنتيجة 11-18.
وتألق يحيى الدرع جنم منتخب 
مصر في املباراة، وسجل 6 أهداف 
من 6 رميات، وتألق أيًضا احلارس 
محمد الطيار في إبعاد عدة محاوالت 

خاصة في الدقائق األخيرة.

مانشستر سيتي يواصل انتصاراته
ويتخطى برايتون في »البرمييرليغ«

تــخــطــى مــانــشــســتــر سيتي 
مستضيفه برايتون بهدف وحيد 
األربعاء ضمن املرحلة 18 من 

الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وسجل هدف سيتي الوحيد 

فيل فودين 44.
ورفـــــع مــانــشــســتــر سيتي 
رصيده إلــى 32 نقطة فانتزع 
ــداف  املــركــز الثالث بــفــارق األه
مــن ليستر سيتي وإيــفــرتــون 
مع مــبــاراة مؤجلة ضد األخير 
سيمكنه الفوز بها من تقليص 
ـــدة عن  ــى نقطة واح ــفــارق ال ال
جاره مانشستر يونايتد املتصدر 
ــارق نقطتني عن  ــف ــقــدم ب ــت وال
ليفربول حامل اللقب وصاحب 
املــركــز الثاني حالياً. فــي حني 
جتمد رصيد برايتون عند النقطة 
14 فــي املــركــز السابع عشر. 
وهو الفوز الرابع على التوالي 
لبطل املوسم قبل املاضي فتابع 
عــودتــه الــقــويــة فــي املــبــاريــات 
األربـــع االخــيــرة وحتــديــداً منذ 
تعادلني متتاليني مخيبني أمام 
جاره مانشستر يونايتد ووست 

بروميتش البيون.
وكان مانشستر يونايتد انفرد 
بالصدارة بفوزه على مضيفه 
بيرنلي 1-0 الثالثاء في مباراة 

مؤجلة من املرحلة األولــى. وال 
تعكس نتيجة املباراة مجرياتها 
ألن مانشستر سيتي كان الطرف 
األفضل طيلة دقائقها الـ90 وكان 
بإمكانه الفوز بنتيجة كبيرة 
بعدما صنع مهاجموه العديد 
من الفرص احلقيقية والسهلة 
للتسجيل تفننوا فــي إهــدارهــا 
خصوصا البلجيكي كيفن دي 
بروين واجلزائري رياض محرز 

والبرتغالي بــرنــاردو سيلفا، 
وتكفل حارس املرمى اإلسباني 
روبير غارسيا بالتصدي للكثير 
منها، كما لعبت العارضة دوراً 

كبيراً في عدم زيادة الغلة.
ـــاض مانشستر سيتي  وخ
املــــبــــاراة فـــي غــيــاب هــدافــهــم 
التاريخي الدولي األرجنتيني 
ــو اغــــويــــرو بسبب  ــي ــرخ ــي س
خضوعه للحجر الصحي بسبب 

مخالطته احد املصابني بفيروس 
كورونا املستجد، وأبقى مدربه 
االسباني جوسيب غوارديوال 
على الرباعي رحيم سترلينغ 
واالسباني فيران توريس وكايل 
ووكر والفرنسي بنجامان مندي 

على دكة البدالء.
ــوال  ــواردي وانــتــظــر رجـــال غ
الدقيقة 44 لفك التكتل الدفاعي 
للضيوف وتــرجــمــة الضغط 

ــــذي مـــارســـوه منذ  الــكــبــيــر ال
انطالقها، عندما مرر دي بروين 
كرة إلى فودن عند حافة املنطقة 
فتالعب مبدافعني وتوغل داخلها 
قبل ان يسدد كرة زاحفة خادعة 
ـــارس  بــيــمــنــاه عــلــى ميـــني احل

غارسيا.
وتـــابـــع مــانــشــســتــر سيتي 
سيطرته في الشوط الثاني بحثا 
عن تسجيل الهدف الثاني وحسم 
النتيجة لكن دون جــدوى امام 
استمرار تألق دفــاع الضيوف 
وحارس مرماهم غارسيا، وكاد 
يدفع الثمن غالياً من الهجمات 
املرتدة التي كاد برايتون يدرك 
منها التعادل خصوصاً انفراد 
ــذي  ــاي ال ــوب الــفــرنــســي نــيــل م
حاول رفع الكرة فوق احلارس 
البرازيلي ايدرسون بعدما انتبه 
خلروجه من عرينه لكن املدافع 
االسباني اريك غارسيا تدخل في 
توقيت مناسب وقطع محاولته 
)78(. وسنحت فرصة ذهبية 
لسترلينغ، بديل ، إلراحة زمالئه 
عندما حصل دي بــرويــن على 
ركلة جــزاء اثر عرقلته من قبل 
احلــارس غارسيا، لكن الدولي 
االنكليزي سددها فوق العارضة 

.)1+90(

 فرحة العبي مانشستر سيتي

توتنهام يكتفي بالتعادل أمام فولهام

انتهت مواجهة توتنهام وضيفه فولهام 
بالتعادل 1-1، في مباراة مؤجلة من املرحلة 16 

للدوري اإلنكليزي املمتاز األربعاء.
وسجل هاري كاين هدف توتنهام من رأسية 
مميزة فــي الدقيقة 25 بعد كــرة مرفوعة من 
اإلسباني سيرخيو ريغيلون، فيما سجل لفولهام 

البرتغالي إيفان كافاليرو برأسه أيضاً 74.
وصــار رصيد توتنهام 30 نقطة في املركز 
السادس مع مباراة مؤجلة ضد آستون فيال، أما 
فولهام فحصل على نقطة هو بأمس احلاجة لها 

فصار رصيده 12 في املركز الثامن عشر.

وكان توتنهام في طريقه إلى الفوز الثاني على 
التوالي والتاسع هذا املوسم عندما انهى الشوط 
األول متقدما بهدف هدافه الدولي هــاري كاين 
بارمتاءة رأسية من مسافة قريبة اثر متريرة 
عرضية للمدافع اإلسباني سيرخيو ريغيلون 

ارتطمت بالقائم االيسر وعانقت الشباك )25(.
ــح في  ــض االســتــســالم وجن لكن فولهام رف
ــدف الــتــعــادل فــي الدقيقة عبر العب  خطف ه
الوسط البرتغالي ايفان كافاليرو بضربة رأسية 
من مسافة قريبة إثر متريرة عرضية الدميوال 

لقمان في الدقيقة 74.

هاري كاين سجل هدف توتنهام الوحيد

هازارد »الالعب األكثر رمزية« 
في تاريخ املنتخب البلجيكي

ــازارد »الالعب األكثر رمزية« في  اختير املهاجم الدولي إديــن ه
تاريخ كرة القدم البلجيكية من قبل مشجعني شاركوا في استطالع 
للرأي نظمه االحتــاد البلجيكي لالحتفال مبــرور 125 عاماً على 

تأسيسه، وفق ما نشر األخير على موقعه اإللكتروني اخلميس.
وحاز هازارد )30 عاماً( على 10،6 في املئة من أصوات املستطلعة 
ــم، متقدماً على فنسان كومباني )9.4 %(، كيفن دي بروين  آراؤه

)%9.1(، يان كوملانز )9 %(، وبول فان هيمست )7.3 %(.
وشارك هازارد الذي بدأ مسيرته مع ليل الفرنسي قبل االنتقال إلى 
تشيلسي اإلنكليزي واآلن في ريال مدريد اإلسباني، في 106 مباريات 
دولية )32 هدفاً( مع املنتخب البلجيكي، ما يجعله ثالث أكثر الالعبني 

مشاركة مع املنتخب.
وكقائد لـ«الشياطني احلمر«، قاد هازارد بلجيكا إلى املركز الثالث 
في كأس العالم 2018، الذي حصل فيه أيضاَ على جائزة ثاني أفضل 

العب في البطولة.
ومنذ انتقاله إلى ريال مدريد صيف العام 2019، أفل جنم هازار، 

خصوصاً في عيون أنصار الـ«ميرينغي«.
وخاض البلجيكي، الذي زاد وزنه وقّوضت اإلصابات مستواه وألّم 
به فيروس كورونا املستجد، 32 مباراة بقميص النادي امللكي، وسجل 

له ثالثة أهداف فقط.    

هازارد

ليكرز ال يتوقف ودونتشيتش يتألق ونتس ينتظر هاردن
حقق كل من لوس أجنليس ليكرز الــذي يقدم 
مستوى عــال، وداالس مافريكس بقيادة لوكا 
دونتشيتش فوزهما الرابع توالياً في الــدوري 
األميركي للمحترفني بكرة السلة، الذي شهد أيضاً 
تألقاً لكيفن دورانت مع بروكلني نتس حيث يتنظر 
أن يشكل »ثالثياً« متوقعاً مع جيمس هــاردن 

وكيري إرفينغ.
وحقق ليكرز البطل رابع انتصاراته املتتالية 
على أوكالهوما سيتي ثاندرز 128-99، مؤكداً 
قونه في الدفاع عن اللقب بوجود ليبرون جيمس 
ــذي سجل 26 نقطة مــع ســت 6 متابعات و7  ال

متريرات حاسمة.
وســاهــم بالفوز أيــضــاً أنتوني ديفيس )18 
نقطة، 7 متابعات(، ومونتريزل هــاريــل )21 

نقطة، 6 متابعات بعد دخوله بديالً(.
ويعتبر هذا الفوز السابع على التوالي خارج 
أرضه، رقماً قياسياً لليكرز لم يحققه أبداً مع أي 

انطالقة موسم في تاريخه.
من جهة أخــرى، حقق لوس أجنليس كليبرز 
ــوزاً على نيو أورليانز بيليكانز 106-111،  ف
بفضل الثنائي كوهي ليونارد وبول جــورج، إذ 
سجل األول 28 نقطة )مــع 9 متريرات حاسمة 
و6 متابعات(، والثاني 27 نقطة )6 متريرات 
حاسمة، 6 متابعات(، وكان كالهما حاسماً في 

أواخر املباراة مع تسديدات ثالثية.
انتقال هاردن                 

وفــي انتظار عــودة كيري إرفينغ )الغائب 
ألسباب شخصية( ووصــول جيمس هــاردن من 
هيوسنت روكتس في صفقة ضخمة شملت إنديانا 
بيسرز وكليفالند كافالييرز، حمل كيفن دورانت 
بروكلني نتس إلــى تخطي نيويورك نيكس في 

ديربي نيويورك 109-116.
وكشف الهداف هاردن عن رغبته بالرحيل في 

نوفمبر املاضي ملمحا الى امكانية انتقاله الى 
صفوف بروكلني نتس. وأصبح الطالق حتميا بني 
الطرفني في الساعات القليلة املاضية بعدما انتقد 
هاردن مستوى زمالئه في الفريق الثالثاء عقب 
اخلسارة الثانية على التوالي وكانت امام لوس 

اجنليس ليكرز حامل اللقب )117-100(.
وقال في تصريحات صحافية »نحن بعيدون 
جدا عن املتنافسني اآلخرين. من الواضح أنه ال 
يوجد تناغم، نفتقر إلى املواهب، كل شيء، كان 

ذلك واضحا في املباراتني االخيرتني«.
ودورانت الذي تألق قبيل ليلة حني قلب تأخر 
فريق بفارق 18 نقطة وتغلب على دنفر ناغتس 
122-116، سجل اليوم 26 نقطة مع 6 متريرات 

حاسمة، للمرة األولى في مباريات متعاقبة منذ 
عودته إلى املنافسة بعد عام ونصف العام من 

الغياب بسبب متزق في وتر أخيل.
وإلى جانبه سجل كل من جو هاريس وبروس 
براون 15 نقطة، باإلضافة إلى الفرنسي تيموثي 
ــارو )13 نقطة(، فعوضوا غياب  ــاب ــوواو-ك ل
كاريس ليفيرت وجاريت ألني وتوريان برينس، 

الذين غادروا ضمن صفقة هاردن.
وهـــذه هــي اخلــســارة الــرابــعــة على التوالي 

لنيكس، رغم تسجيل جوليوس راندل 30 نقطة.
دونتشيتش يحلّق                 

وإذ لم يحقق هذه املرة »تريبل دابــل«، واصل 

السلوفيني لوكا دونتشيتش، الذي اختير أفضل 
ــب فــي املنطقة الغربية األســبــوع املــاضــي،  الع
تألقه مع داالس مافريكس للفوز على تشارلوت 

هورنيتس 93-104.
وسجل دونتشيتش )21 عاماً( 34 نقطة مع 
13 متابعة و9 متريرات حاسمة، مظهراً أيضاً أنه 
لم يعد يريد فقط التألق بشكل هجومي، بل يريد 

أيضاً الدفاع بشكل أفضل.
واستعاد مافريكس أيضاً جهود جنمه الالتفي 
كريستابس بورزينغيس الغائب منذ انطالقة 
املوسم في أكتوبر لتعافيه من جراحة في الركبة، 

ولعب 21 دقيقة فقط أحرز خاللها 16 نقطة.
وبالتالي متكن مدرب الفريق ريك كاراليل من 

تخطي حاجز الـ800 انتصار.
ــع املنطقة  ــاب ــن جــهــة هــورنــيــتــس )س أمـــا م
الشرقية(، فقد توقفت سلسلة انتصاراته بعد 
أربع متتالية، وبدا قلقاً مع خروج العبه غوردون 

هايوارد )16 نقطة( إلصابة في الفخذ األيسر.
وعــلــى غـــرار داالس، حقق بــورتــالنــد ترايل 
باليزر فوزه الرابع توالياً على حساب سكرامنتو 
كينغز 132-126، وذلك بفضل 40 نقطة )مع 13 

متابعة( لنجمه داميان ليالرد.
وفــي مــبــاراة أخــرى، حقق اليوناني يانيس 
أنتيتوكومنبو »تريبل دابل« رقم 20 في مسيرته 
ليقود ميلووكي باكس للفوز 110-101 على 
ديترويت بيستونز، بتسجيله 22 نقطة مع 10 

متابعات و10 متريرات حاسمة.
ولم يكن اليوناني وحيداً في املباراة، فقد سدل 
جرو هوليداي 21 نقطة لباكس الذي بدأ بقوة مع 

تسجيل سبع ثالثيات في أول 11 محاولة.
وبفضل هــذا االنتصار الثالث على التوالي، 
انضم باكس إلــى فيالدلفيا سفنتي سيكسرز 
في املركز الثاني في املنطقة الشرقية، فيما بقي 

البيستونز في ذيل الترتيب.

لقطة من مباراة لوس أجنليس ليكرز وأوكالهوما سيتي ثاندرز

ــاد  ــا الشيخ أحــمــد اليوسف رئــيــس االحت دع
ــدم، أحــمــد الظفيري العب  ــق الكويتي لــكــرة ال
القادسية واملنتخب، وعلي عباس حكم نهائي 

كأس ولي العهد جللسة صلح.
وأعلن فهد عوض مدير منتخب الكويت عبر 
القناة الثالثة الرياضية تلقيه رسالة من اليوسف 
يعلن من خاللها عن عقد جلس للمصاحلة بني 
ــداث التي شهدها نهائي كأس  الثنائي بعد األح

ولي العهد.
وكــان الظفيري قد اعترض على قــرار للحكم 
عباس قبل نهاية املباراة، حيث دخال في صدام، 

تدخل الالعبون واحلكام املساعدين إلنهائه.
واستبعد الظفيري من قائمة منتخب الكويت 

ملواجهة فلسطني املقرر لها 18 من الشهر اجلاري.
وبــنّي عــوض فــي تصريحه أن بــاب العودة 
ــام الظفيري خــالل الفترة  للمنتخب مفتوح أم

املقبلة.


