
سجل ليونيل ميسي هدفني رائ��ع��ني م��ن ركلتني حرتني 
ليسحق برشلونة غرميه احمللي اسبانيول -4صفر في قمة 
كتالونيا يوم السبت ويبتعد بفارق ثالث نقاط في قمة دوري 

الدرجة االولى االسباني لكرة القدم.
وحقق البطل، ال��ذي ب��دأ امل��ب��اراة متساويا م��ع اشبيلية 
واتليتيكو مدريد برصيد 28 نقطة، االنتصار في كورنيا بعد ان 
قدم ميسي عرضا رائعا عقب نحو أسبوع من حلوله في املركز 
اخلامس في ترتيب جائزة الكرة الذهبية ألفضل العب في 

العالم والتي اعلنت يوم االثنني املاضي.
وارس��ل الالعب االرجنتيني ركلة حرة في الزاوية العليا 
اليمنى للمرمى في الدقيقة 17 قبل ان يصنع ببراعة الكرة التي 

سجل منها عثمان دميبلي الهدف الثاني لبرشلونة.
واض��اف لويس سواريز الهدف الثالث قبل نهاية الشوط 
االول بتسديدة م��ن زاوي���ة صعبة غيرت اجتاهها بعد ان 

اصطدمت باحلارس دييجو لوبيز لتسكن شباكه.
واكمل ميسي الرباعية بركلة حرة مميزة اخرى في الدقيقة 
65 قبل ان يلغي حكم الفيديو املساعد هدفا السبانيول سجله 

اوسكار دوارتي وذلك بداعي التسلل.
ومني اسبانيول برابع هزمية له على التوالي في الدوري 
ليظل في املركز التاسع في جدول الترتيب وكان بال حول أو 

قوة أمام ميسي يوم السبت.
وقال إيفان راكيتيتش العب وسط برشلونة ”نعرف قيمة 
ليونيل وهو ليس بحاجة إلثبات أي شيء لنا وال نوافق على 

ترتيبه في الكرة الذهبية“.
وأضاف ”خضنا مباراة رائعة. مباراة القمة تكون صعبة 

دائما وسجلنا أربعة أهداف عن استحقاق“.
وتالعب ميسي بدفاع اسبانيول وصنع العديد من الفرص 
لزمالئه وأه��دى متريرة رائعة إل��ى سواريز ال��ذي س��دد في 

القائم.
كما ظهر دميبلي بشكل جيد وبدأ اللقاء في اجلانب األيسر 
على حساب فيليب كوتينيو مكافأة الرتفاع مستواه مؤخرا 
وانسجم جيدا مع س��واري��ز وميسي ليفشل اسبانيول في 

التعامل مع الثالثي الهجومي لغرميه.
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ميسي تالعب بدفاع اسبانيول

برشلونة يحسم ديربي كتالونيا برباعية في شباك إسبانيول

نيمار سفيرًا عامليًا للعالمة 
QNB التجارية ملجموعة 

أعلنت مجموعة QNB، املؤسسة املالية الرائدة في الشرق األوسط وأفريقيا، عن توقيع اتفاقية 
مع العب كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا، جنم نادي باريس سان جيرمان، ليكون مبوجبها 
سفيراً عاملياً للعالمة التجارية للمجموعة التي تعد األعلى قيمة في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا 

بقيمة 4.2 مليار دوالر أميركي.
ووقع االتفاقية بالنيابة عن QNB السيد يوسف درويش، املدير العام التصاالت في املجموعة، 
فيما وقعها بالنيابة عن شركة نيمار للرياضة والتسويق السيد نيمار سيلفا سانتوس، املالك، وذلك 

خالل حفل التوقيع الذي أقيم مؤخراً في فرع املجموعة بالعاصمة الفرنسية باريس.
وتتضمن االتفاقية حصول مجموعة QNB على جميع احلقوق احلصرية العتماد النجم نيمار 
كسفير لعالمتها التجارية في جميع احلمالت الترويجية واملنصات اإلعالنية التي سيظهر فيها عبر 

مختلف أعمالها الرئيسية، مبا يؤكد حرصها على إبراز عالمتها التجارية على املستوى العاملي.
 وتأتي هذه الشراكة مع نيمار لتعزيز القيم األساسية الرائدة للمجموعة التي تعكس التزامها 
وشغفها بتقدمي أفضل للمنتجات واخلدمات املصرفية لعمالئها حول العالم، متاشياً مع رؤيتها بأن 

تصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول 2020.
كما يعكس اختيار نيمار كأحدث سفير عاملي للعالمة التجارية ل� QNB التزام املجموعة بإثراء 
حياة عمالئها عبر شبكتها املتنامية من الفروع الدولية حول العالم وحتفيزهم على املثابرة والسعي 

نحو حتقيق أحالمهم من خالل الصورة امللهمة التي ميثلها هذا الالعب االستثنائي. 
ويعد مهاجم باريس سان جيرمان واملنتخب البرازيلي ثاني أكثر العب ميلك عدد متابعني على 
مواقع التواصل االجتماعي في العالم، حيث يبلغ إجمالي عدد متابعيه على مواقع فيسبوك وتوتير 

وإنستغرام 209 مليون شخصاً.
وبهذه املناسبة، قال السيد يوسف درويش، املدير العام لالتصاالت ملجموعة QNB:«يسرنا 
الترحيب بنيمار في عائلة QNB فهو العب استثنائي ميتلك نفس قيم عالمتنا التجارية ويبحث 
دائما عن فرص جديدة للوصول إلى القمة، كما أنه يلهم الناس حول العالم لتحقيق أحالمهم حيث 

مت اختياره ضمن قائمة أكثر100 شخصية مؤثرة حول العالم«.
وأضاف السيد يوسف دروي��ش: »يتقاسم نيمار مع العالمة التجارية ل� QNB العديد من 
القيم التي حتمل الكثير من الشغف لتقدمي جتربة استثنائية لعمالئنا. ستساهم هذه الشراكة 
في تعزيز حضور عالمتنا التجارية في األس��واق الدولية وترسيخ مكانة املجموعة الرائدة 
تنفيذا الستراتيجيتنا العاملية لألعمال كما أنها تدعم جهودنا في تسخير الرياضة لتحقيق األثر 

اإليجابي في املجتمعات احمللية عبر شبكتنا الدولية املتنامية«.     
ومن جانبه، قال نيمار دا سيلفا سانتوس األب والد نيمار: »نحن سعداء جدا بهذه الشراكة مع 
مجموعة QNB. ميتلك نيمار نفس قيم QNB وسعيه الدائم للتميز وحتقيق أفضل النتائج فهو 

العب يسعى دائماً مع كل حتد جديد للوصول إلى طريق النجاح. 
نفخر بدعم جهود QNB لتوظيف الرياضة كوسيلة مثلى إلثراء حياة الناس والهامهم للبحث 

عن فرص النجاح ومواجهة التحديات كي يصبحوا أفضل كل يوم«.
وتقدم مجموعة QNB رعايتها للعديد من املبادرات والبرامج الرياضية املتنوعة في عدد 
من البلدان وذلك في إطار حرصها على تأصيل مفهوم املسؤولية املجتمعية عبر جميع فروعها 
الدولية بوصفها جزًء ال يتجزأ من استراتيجيتها العامة، مبا بوأها لتصبح أحد أبرز العالمات 

التجارية في الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا.
وتتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من 31 بلداً وثالث قارات حول العالم، حيث تقدم 
أحدث اخلدمات املصرفية لعمالئها. ويعمل في املجموعة ما يزيد عن 29،000 موظف في أكثر 
من 1،200 فرعاً ومكتبا متثيلياً، باإلضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف اآللي تزيد عن 

4،300 جهاز.
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هل استفزت فرانس فوتبول ميسي؟
شدد ليونيل ميسي على أن احتالله املركز اخلامس 
في ترتيب الكرة الذهبية لم يشكل حافزاً للظهور 
ب��أداء رائ��ع خ��الل ف��وز برشلونة 4-0 على غرميه 
إسبانيول في »ديربي« كاتالونيا بالدوري اإلسباني 

لكرة القدم أمس السبت.
وأح���رز النجم األرجنتيني هدفني رائ��ع��ني من 
ركلتني حرتني، كما صنع هدفاً لعثمان دميبلي ضمن 

استعراض مذهل ملهاراته.
وغاب ميسي، الفائز بالكرة الذهبية كأفضل العب 

في العالم خمس مرات، عن منصة التتويج باجلائزة 
ألول مرة منذ عشر سنوات، بينما فاز بها العب وسط 

ريال مدريد اإلسباني، الكرواتي لوكا مودريتش.
وعما إذا نال دافعاً إضافياً قبل هذه القمة لعدم 
ف��وزه باجلائزة قال ميسي حملطة موفيستار »ال.. 
دخلنا جميعاً اللقاء بحماس وبتركيز وإصرار بسبب 

اإلستاد واملنافس، الذي يخوض موسماً رائعاً«.
وامتدح العبو برشلونة زميلهم األرجنتيني بعد 
ترتيبه املتأخر في الكرة الذهبية، وقدموا له الدعم 

بعد كلمات األسطورة البرازيلي بيليه، الذي قال إن 
»ميسي ميلك قدماً واحدة، ومهارة واحدة«.

ووصف مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي نتيجة 
التصويت في الكرة الذهبية بأنها »سخيفة« وكال 

املديح مليسي.
وقال املدرب اإلسباني« »ماذا ميكنني أن أقول عن 
ميسي؟، إنه يبدع في كل مباراة، وجوده معنا ثروة 
ال ح��دود لها ونحن في حقبة لن تتكرر ويجب أن 

نستمتع مبشاهدة العب مثله«.

جاجنون يخسر مجددًا
 في الدوري الفرنسي أمام أميان

سجل الكولومبي ستيفن ميندوزا هدفا متأخرا ليمنح أميان الفوز 1-2 
على جاجنون متذيل الترتيب في دوري الدرجة األولى الفرنسي لكرة القدم 

يوم السبت.
وُلعبت مباراتان فقط من إجمالي ست مباريات ك��ان من املقرر أن 
تقام ي��وم السبت بعد أن ق��ررت السلطات تأجيل ع��دة مباريات بسبب 
االحتجاجات ضد ارتفاع تكاليف املعيشة وف��رض رس��وم إضافية على 

الوقود.
وم��ن بني ه��ذه املباريات تأجلت مواجهة بني املتصدر باريس سان 
جيرمان وم��ط��ارده مونبلييه وكذلك قمة بني موناكو ونيس ك��ان من 

املفترض أن تلعب يوم اجلمعة.
ومن املتوقع إقامة مباراتني يوم األحد.

وفشل جاجنون في اخلروج من سلسلة سلبية لم يحقق فيها أي انتصار 
خالل تسع مباريات متتالية بعد خسارة مبلعبه أمام أميان املتعثر.

ووضع ايدي ناوري أميان في املقدمة بعد 63 دقيقة لكن ايتيان ديدو 
أدرك التعادل بعد عشر دقائق قبل أن ينتزع ميندوزا الفوز للفريق الزائر 

قبل سبع دقائق على النهاية.
والفوز هو األول ألميان خالل أربع مباريات ليبتعد عن منطقة الهبوط 

وبفارق ثماني نقاط عن جاجنون القابع في املركز األخير.
وخسر ديجون، الذي ميلك 16 نقطة مثل أميان، -2صفر أمام ستاد رين 

بهدفني في الشوط الثاني عبر البديل بنجامني بوريجو وحامت بن عرفة.

فضيحة أخالقية تضرب االحتاد 
األفغاني لكرة القدم

أفاد مكتب املدعي العام األفغاني األحد عن إيقاف خمسة مسؤولني في كرة 
القدم احمللية بينهم رئيس االحتاد، عن مزاولة مهامهم، على خلفية التحقيق 

في اتهامات بتعرض العبات في املنتخب الوطني ل�«استغالل اجلنسي«.
وي��أت��ي ال��ق��رار بعد أي��ام م��ن طلب الرئيس األفغاني أش��رف غني من 
املدعي العام في البالد إجراء »حتقيق شامل« في تقارير »صادمة« عن هذا 

االستغالل.
وقال املتحدث باسم املدعي العام جمشيد رسولي لوكالة فرانس برس 
»مكتب املدعي العام أوق��ف رئيس احت��اد كرة القدم ونائبه واألم��ني العام 

واملسؤول عن حراس املرمى ومسؤول منسقي الواليات عن مزاولة مهامهم«.
أضاف »إلجراء التحقيقات بشكل شامل، جمع األدلة وضمان العدالة، قرر 

فريق املدعني إيقاف هؤالء األشخاص«، وجميعهم من الذكور.
وكانت صحيفة »ذا غارديان« اإلنكليزية قد كشفت في تقرير قبل نحو 
عشرة أيام، نقالً عن مصادر بارزة مرتبطة باملنتخب الوطني النسائي، عن 
حصول استغالل لالعبات في أفغانستان، وأحيانا في مقر االحتاد، وأيضا 

خالل معسكر تدريب أقامه املنتخب في األردن في فبراير املاضي.
وطالت االتهامات مسؤولني في االحتاد يتقدمهم رئيسه كرم الدين كرمي.  

ونقل التقرير عن القائدة السابقة للمنتخب خالدة بوبال التي فرت من 
البالد بعد تلقيها تهديدات بالقتل وحتدثت مرارا ًفي أوقات سابقة عن التمييز 
بحق النساء في أفغانستان، قولها إن املسؤولني الذكور في املنتخب يعتمدون 

أساليب »اإلكراه« مع الالعبات.
واألح��د، رحبت بوبال في تغريدة عبر تويتر، بخطوة املدعي العام، 
معتبرة إياها »دليالً على الوحدة، ال يجب أن يجرؤ أحد على إيذاء البريئني. 

كرة القدم ليست استغالالً«.
وش��دد متحدث باسم االحت���اد على أن األخ��ي��ر مستعد »للتعاون مع 

التحقيق«.
وكان االحتاد الدولي )فيفا( قد أعلن في أعقاب تقرير الصحيفة اإلنكليزية، 

أنه ينظر في االتهامات، رافضاً »أي تسامح« مع انتهاكات من هذا النوع.
وش��دد االحت��اد الدولي على أنه يقوم باتخاذ خطواته بطريقة حتترم 
الطبيعة احملافظة للمجتمع األفغاني، ويتعاون مع األطراف املعنية لكشف 

احلقائق.
وسبق لألمني العام لالحتاد األفغاني سيد علي رضا أغ��ازادة أن نفى 
االتهامات، معتبراً في تصريحات للصحافيني في كابول »هذه القصة ليست 

صحيحة لم يحصل أي حترش جنسي بحق أي العبة كرة قدم«.
أضاف »من السهل بالنسبة إلينا إلغاء املنتخب النسائي لكرة القدم بسبب 

وجود )حركة( طالبان لكننا ال نريد أن نعود بالزمن إلى الوراء«.
وتابع »نحن ندعم منتخب كرة القدم النسائي«.

وخطت أفغانستان خطوات كبيرة نحو تعزيز احلضور النسائي في كرة 
القدم، وأطلقت السلطات احمللية قبل أربعة أع��وام، دوري كرة قدم خاصا 

بالنساء.

حقق بوسطن سلتيكس رقماً قياسياً في تاريخ النادي 
بفوزه بأكبر فارق من النقاط )56 نقطة(، وذلك بتغلبه 
على مضيفه شيكاغو بولز 133-77 في مباريات دوري 

كرة السلة األميركي للمحترفني.
وفي املنطقة الغربية، صعد أوكالهوما سيتي ثاندر 
إل��ى امل��رك��ز الثاني بعد تلقي دنفر ناغتس خسارته 
الثانية في يومني، بسقوطه السبت أمام أتالنتا هوكس 

.106-98
في املباراة األولى، حقق بوسطن فوزه اخلامس عشر 
في 25 مباراة وأحل��ق بشيكاغو، الفريق املتوج بلقب 
ال��دوري ست مرات وارتبط اسمه في تسعينات القرن 
املاضي بأسطورة اللعبة مايكل جوردان، أسوأ خسارة 

في تاريخه.
وقال مدرب شيكاغو جيم بويلن: »أداء مخيب، نتيجة 
مخيبة بعد مباراتني بذلنا فيهما جهداً كبيراً لقد خاب 
أملي، لكنني لست محبطاً، علينا إيالء اهتمام أكبر بأدائنا 

في كل أمسية«.
وتابع »بالنسبة إلي األمر عبارة عن التزام يومي األمر 
ليس عبارة عن ُكن فيكون علينا العمل بشكل متواصل، 
كل مدرب في ال��دوري يحاول دفع فريقه إلى االنخراط 
بشكل كامل، اعتقد ثمة حلظات يشعرون )الالعبون( 
فيها بأنهم كذلك، وفي بعض األحيان كال، األمر يتعلق 
مبعرفة متى ال يشعرون بذلك وتغييره، ما زال أمامنا 

طريق طويل«.
وتلقى شيكاغو السبت خسارته احلادية والعشرين 
في 27 مباراة، وهو يحتل حالياً املركز اخلامس عشر 

األخير في ترتيب املنطقة الشرقية.
ولم يترك بوسطن السبت أي فرصة ملنافسه الذي 
بدا مستسلماً بشكٍل شبه كامل في معظم أوقات املباراة 
باستثناء الربع الثاني الذي حسمه بوسطن لصاحله 

بفارق ثالث نقاط 26-29.
أم��ا األرب��اع الثالثة األخ��رى فكانت لصالح الفريق 
الضيف: األول 35-17، الثالث 29-17، واألخير 40-

.17
وكان جايلن ب��راون األفضل لبوسطن مع 23 نقطة 
وخمس متابعات وثالث متريرات حاسمة، ودانيال ثيس 

)22 نقطة و10 متابعات وخمس متريرات(.

سقوط ناغتس وكليبيرز
 إل��ى ذل��ك، دخ��ل دنفر ناغتس مباراته ضد مضيفه 
أتالنتا هوكس السبت متصدراً ترتيب املنطقة الغربية، 
وخ��رج منها ف��ي امل��رك��ز الثالث خلف غ��ول��دن ستايت 
ووري��رز حامل لقب املوسمني املاضيني وأوكالهوما، 
بعدما تلقى اخلسارة التاسعة له هذا املوسم في 26 

مباراة.
وعلى رغم البداية اجليدة لدنفر ومتكنه في الربع 
األول من حتقيق فارق وصل إلى 10 نقاط مع نهايته، 
إال أن أتالنتا قلب األمور بشكل تدريجي، معتمداً بشكل 
أساسي على العبه جون كولينز الذي سجل 30 نقطة 
)رق��م قياسي شخصي( وأض��اف 12 متابعة، في حني 
كان األفضل في صفوف الفريق اخلاسر الصربي نيكوال 

يوكيتش مع 24 نقطة و11 متابعة.
وحقق أتالنتا فوزه السادس فقط في 26 مباراة.

إلى ذل��ك، تراجع لوس أجنليس كليبيرز إلى املركز 
الرابع في املنطقة الغربية )بدالً من الثالث(، بسقوطه 

أمام ضيفه ميامي هيت 121-98.
وكان أفضل مسجل للفائز دواين وايد مع 25 نقطة، 
في حني ساهم توبياس هاريس ب�20 نقطة لصالح 

كليبيرز.
وف��ي مقابل خسارة ل��وس أجنليس كليبيرز، حقق 
القطب الثاني للمدينة ليكرز فوزاً مريحاً على مضيفه 
ممفيس غريزليز بنتيجة 111-88، في مباراة اقترب 
فيها جنم ليكرز ليبرون جيمس من حتقيق »تريبل 
دبل«، بعد تسجيله 20 نقطة وثماني متابعات وتسع 

متريرات حاسمة.
وأضاف كايل كوزما عدداً مماثال من النقاط لليكرز، 
مع تسع متابعات وس��ت مت��ري��رات، بينما ك��ان واين 

سيلدن األفضل ملمفيس مع 17 نقطة.
وواصل هيوسنت روكتس نتائجه السيئة هذا املوسم، 

باخلسارة أمام داالس مافريكس 104-107.
وف��ي بقية املباريات، ف��از كليفالند كافالييرز على 
واشنطن وي��زاردز 116 - 101، وبروكلني نتس على 
نيويورك نيكس 112-104، وبورتالند ترايل باليزرز 
على مينيسوتا متبروولفز 113 - 105، وانديانا 

بايسرز على ساكرامنتو كينغز 107 - 97.

ليبرون جيمس جنم لوس أجنلس

بوسطن سلتيكس يحقق رقما قياسيا 
»NBA« على شيكاغو بولز في الـ

جوردي ألبا يهاجم األسطورة بيليه
داف���ع م��داف��ع برشلونة اإلس��ب��ان��ي، 
ج���وردي أل��ب��ا، ع��ن زميله ف��ي الفريق، 
النجم األرجينتيني ليونيل ميسي، أمام 
التصريحات التي أطلقها أسطورة كرة 

القدم البرازيلي بيله.
وقال بيليه عن ميسي، بعد أن منحته 
مجلة فرانس فوتبول املركز اخلامس 
على العالم في تصنيفها لعام 2018: 
»ميسي ميلك قدماً واحدة ومهارة واحدة 

فقط«.
وق����ال ج�����وردي أل���ب���ا، ب��ع��د ال��ف��وز 
الكبير الذيحققه برشلونة أم��ام جاره 
إسبانيول في الدوري اإلسباني، رداً على 
تصريحات بيليه: »ال بد أن بيليه ال يرى 

جيداً، إذا قال هذا عن ميسي«.
وأض���اف ال��الع��ب اإلس��ب��ان��ي: »الكرة 
الذهبية كذبة.. ليونيل يبقى األفضل 
ف��ي ال��ع��ال��م دائ��م��اً، وم��ا ح��دث معه لم 

يكن ع���ادالً.. هناك الكثير من احلمالت 
الصادرة من مدريد.. إذا كان كريستيانو 
رونالدو في مدريد لرمبا أرادت وسائل 
اإلعالم واجلماهير أن يفوز باجلائزة.. 

لكنه رحل وفاز بها مودريتش«.
وتابع جوردي �لبا: »مودريتش العب 
رائع وخاض موسماً مميزاً، وهو ضمن 
األفضل في العالم، لكن ميسي هو األول 

في العالم«.

والد نيمار يوقع عقود الرعاية


