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يرى الكـاميروني صـامويل إيتـو مهاجم بـرشلونـة السابق وقـطر القطـري احلالي أن األرجنـتيني لـيونيل مـيسي يظل

أفضل العب في العالم رغم عدم ترشحه للقائمة النهائية جلائزة " "The Bestهذا العام.
وتوج الكرواتي لوكـا مودريتش العب خط وسط ريال مدريد باجلائزة خالل احلفل الذي أقيم في العاصمة البريطانية

لندن.
وقال إيتو خالل تصريحـات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" اإلسـبانية: "ميسي بالنسبة لنا سيظل أفضل العب في

العالم في كل العصور".
وأضاف: "بعض األشخاص هم من اختـاروا الثالثة في القائمـة النهائية ولكن هـذا ال يغير حقيـقة أن كثير من الناس

مثلي بالنسبة لهم ميسي هو األفضل في كل األوقات".
ـاضي وتمت وسم ا ـصري مـحمـد صالح في الـقائـمة الـنـهائـية عـلق: "صالح ظـهر بـشكل جـيـد في ا وعن تواجـد ا

ا قدمه". مكافأته باالعتراف 
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يخوض تشيلسي ولـيفربول اختبارا
ـزيـد من مالمح صـعـبــا يـكـشف عـن ا
الـفـريقـ وقـدراتـهـمـا في وقت مـبـكر
وسم حيث يلتقيا في مبارات من ا

خالل أربعة أيام.
ويحل تشـيلسي ضيـفا على لـيفربول
ـلـعب "آنفـيـلـد" الـيـوم  األربـعاء في
الدور الـثالث من بـطولـة كأس رابـطة
احملــتـرفــ اإلجنـلــيـزيــة ثم يـتــجـدد
اللقاء عـلى ملعب "ستـامفورد بريدج"
قـبل ضـمن مـنافـسات يوم الـسـبت ا
ـــرحــــلـــة الـــســــابـــعــــة من الـــدوري ا

اإلجنليزي.
ويــتـصــدر لــيـفــربـول جــدول الـدوري
اإلجنـليـزي بـرصـيد  18نقـطـة حيث
حقق الفوز في جميع مبارياته الست
األولى كـما تـغـلب عـلى بـاريس سان
جــيـرمــان الـفــرنـسي بــبـطــولـة دوري

أبطال أوروبا.
أما تشيلسي فقد أخفق في مواصلة
حــصــد الــعالمــة الـكــامــلــة بــالـدوري
اإلجنليزي إثر تعادله مع ويس تهام
كنه سلبـيا أمس األول األحد لـكنه 

انــتــزاع الــصــدارة من لــيــفـربــول في
حــالــة الــفــوز عــلــيه في مــبــاراة يـوم

السبت.
لـــكن قــبل مـــبــاراة الــســبـت يــلــتــقي
الــفـريــقــان غـدا في مــبــاراة حـاســمـة
بـــبــطــولــة كــأس رابــطــة احملــتــرفــ
اإلجنـــلــيــزيـــة الــتي تــشـــكل فــرصــة
وسم.لكن مباراة بكر في ا للتتويج ا
الــغـــد تـــشـــكل فـــرصـــة أيـــضــا لـــكال
الــفــريـــقــ إلراحــة بــعض الالعــبــ

. األساسي
وسـتـكـون مــبـاراة الـغـد هي الـرابـعـة
لـــلـــيـــفــــربـــول من ســـبـع مـــبـــاريـــات
يـخــوضــهـا الــفـريق خالل  23يـومـا
ـديـر الـفـني ويـرجح أن يــسـتـغـلـهــا ا
يـورجن كـلـوب في اخـتـبـار مـدى قـوة

الفريق.
شاركة لشيردان ومنح كلوب فرصة ا
شـاكـيـري وجـويل مـاتـيب في مـبـاراة
الـفـريق أمـام ســاوثـهـامـبـتـون مـطـلع
ـــــا يـــــواصل هـــــذا األســـــبـــــوع ور

االعتماد عليهما في مباراة الغد.
كــذلك يـحــتــمل أن يـحــصل العب خط
شاركة الوسط فابيـنيو على فـرصة ا

بالتشكيـلة األساسية للـيفربول للمرة
األولى كمـا يحتـمل مشـاركة سـيمون
مـيـنـيـولـيه ونـاثـانيـل كالين وألـبـرتو

مورينو.
ـهاجـم دانيـيل ـا يـدفع كـلـوب بـا ور
ستوريدج ضـمن التشكيـلة األساسية
مع إراحـة واحـد أو أكثـر من الـثالثي
محمد صالح وساديو ماني وروبرتو

فيرمينو.
وقــــال كــــلــــوب عــــقب الــــفــــوز عــــلى
اضي سـاوثهـامـبـتون يـوم الـسـبت ا
"إنه أمر جيد بالنسبة لنا أن الفرصة
متـاحة إلجـراء تغيـيرات نـفوز مـعها
باريات كنا نعرف ذلك من البداية با
ولــكن أحـيـانــا يـتـحــتم عـلــيك إثـبـات
قدراتك وهذا ما جنحنا فيه بالفعل".
ولكن الرغبة في احلـفاظ على اإليقاع
ومواصـلـة االنطالقـة قـد تدفع كـلوب
ـتـوقـعـة إلجـراء تــغـيـيـرات أقل مـن ا
خـاصـة في ظل حـقـيـقة أن الـفـريق لم
يــخــســر عــلى مــلــعب آنــفــيــلــد مــنــذ
نـيــســان/أبـريل  2017ويـتــطـلع إلى
مــواصـلــة الـنـتــائج اإليــجـابـيــة عـلى
ملعبه. وأكد جـوردان هندرسون قائد

فـريق لـيـفـربول أن أي العـب يحـصل
شـاركـة سيـبـذل كل ما علـى فرصـة ا

بوسعه لوضع بصمة.
سخر جـيمس مـيلنـر العب ليـفربول
صري من زميله في الفـريق الدولي ا
محـمـد صالح عقـب تتـويجـه بجـائزة

"بوشكاش" ألفضل هدف هذا العام.
وحــــصـــــد هــــدف صالح في شــــبــــاك
إيـفرتـون اجلـائزة مـتـفوقًـا عـلى عدد
من األهـداف أبــرزهـا هــدفي رونـالـدو
في يـــوفـــنــتـــوس وجــاريث بـــيل في

ليفربول بدوري أبطال أوروبا.
ونشر مـيلنر عـبر حسـابه الشخصي
عــلـى مــوقع الــتــواصـل االجــتــمــاعي
"تـويــتـر": "مــبـروك لـصـالح عـلى فـوز
اضي وسم ا سابع أفضل هدف لك ا

بجائزة هدف العام".
وتواجـد صالح في القـائمة الـنهـائية
ألفــضل العب في الــعــالم الــتي تـوج
بهـا لوكا مـودريتش العب خط وسط

ريال مدريد.
وقال هندرسون "هؤالء (االحتياطي
بـفـريق ليـفـربـول) بـانتـظـار الـفـرصة
ـلـعب ـجـرد دخـولـهم إلى أرض ا و
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. تـصــويــر: جـون ســيــبـلي - االثــنــ
رويترز.ونالت البرازيلية مارتا جنمة
نـادي أورالنـدو بــرايـد جـائـزة أفـضل
العــبــة.وفــاز مــودريــتش ( 33عــامـا)
بـلـقب دوري أبــطـال أوروبـا مع ريـال
مـدريــد وبـعـدهــا لـعب دورا بـارزا في
وصول كـرواتيـا لنـهائي كـأس العالم
في روســــيـــا قــــبل اخلــــســــارة أمـــام
فــــرنـــســــا.وقـــال مــــودريـــتش ”هـــذه
اجلــائـزة لــيـسـت لـشــخـصـي فـقط بل
أهـديــهـا لــكل زمالئي في الــفـريق في
ريال مدريد ومنتخب كرواتيا. لم أكن
ألفــــوز بــــهـــذه اجلــــائــــزة بـــدون دعم
. لوال عائلتي ما وصلت لهذه درب ا
ــــكــــانــــة.“وهـــــذه أول مــــرة مــــنــــذ ا
البرازيلي كاكا في  2007 التي يفوز
فــيـــهــا العب بــخالف كــريــســتــيــانــو
رونــالـدو ولـيــونـيل مــيـسي بــجـائـزة
األفضل. ولم يحضر الالعبان احلفل.
وحــصل الـبــرتـغــالي رونـالــدو الـذي
انضم إلى يوفـنتوس من ريـال مدريد
ـــوسم اجلـــاري عــلى قـــبل انـــطالق ا

 2018في حــفل أقــيم فـي لــنــدن يـوم
.الـــــكــــرواتـي مــــودريـــــتش االثــــنـــــ
والبرازيـليـة مارتا خالل حـفل جوائز
األفـضل في كـرة الـقـدم في لـنـدن يـوم
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حصل الكرواتي لوكا مودريتش على
جــائـزة االحتــاد الـدولي لــكـرة الــقـدم
(الـــفــيـــفــا) ألفـــضل العب في الـــعــالم
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بـعـدمـا فـاجـأ الالعب اإليـطـالي-األرجـنـتـيـني بـابـلـو دانـيـيل أوسـفـالـدو الـكـثـيـر مـن عـشاق
سـتديرة باعـتزاله اللعب في سـن صغيرة فـإنه عاد مؤخرًا بـتصريحـات مثيرة الـساحرة ا

في حق كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو
وقال أوسفالـدو إن جنم برشلونة األول ليونيل ميـسي يعيش حياة اجلحيم. إنه يعيش في
سجن ذهـبي وال يسـتطـيع الـذهاب إلى مـكان مـا من أجل شـرب شيـئا مـا بهـدوء.وأضاف
ا مـيـسي ال يـكـتـرث بـذلك. لـكن يـبـدو األمر في مـقـابـلـة مع جريـدة "مـاركـا" اإلسـبـانـيـة "ر

كاقتناء أكبر تلفاز في العالم بيد أنك ال تشاهده أبدًا في غرفة اجللوس".
أمـا عن كـريـسـتـيـانـو رونـالـدو فـقـد أكـد أوسـفـالـدو أن أحـسن العب في الـعـالم يـعـود إلى

ارسة التمارين الرياضية. نزل أيضًا ولكن ليبدأ في  ا
نـزل وإعداد الشواء ألن عـالم كرة القدم لم عتزل: "أحب الـعودة إلى ا هاجـم ا وأضاف ا

يعد يعني لي شيئًا".
ـسـتـديـرة سـاعـده عـلى جـني الـكـثـيـر من وأشـار أوسـفـالـدو إلى أن عـالم الـسـاحـرة ا
األمـوال والتي مـكنـته من السـفر فـي أنحـاء متفـرقة حـول العـالم ومعـرفة الـكثـير من
هاجم الـذي حمل قمـيص عدة أنديـة إيطالـية كبـيرة أوضح أن كرة الـناس بيـد أن ا

كن أن يتنازل عنها على حد قوله. القدم سلبته حريته التي ال 
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عـانى مــنـهــا مـؤخــرًا. وشـارك في
ــتــوج ــران  لــوكــا مــودريــتش ا ا
The" مسـاء أمس اإلثن بـجائزة
 "Best كـأفــضل العب في الـعـالم
بــجـــانب تــيـــبـــو كــورتـــوا أفــضل
حــارس في الـــعــالم وســيــرجــيــو
راموس ومارسـيلو وفـاران اللذين

تواجدا في أفضل تشكيلة.
وتمـكن إشبيـلية الـذي سيسـتقبل
ريــال مـدريـد عـلى مــلـعـبه (رامـون
سـانـشـيـز بـيـثـخـوان) في اجلـولة
الــســادســة لــلــيــجــا من اخلــروج
بـالـنـقـاط الـثالث أمـام جـمـاهـيـره
يرينجي في خمس على حساب ا
سـابـقة من آخر  6 مـنـاسبـات بـا

احمللية.
رة األخيـرة التي يتذوق وكانت ا
ـــلــــكي طــــعم فـــيــــهــــا الـــفــــريـق ا
االنــــــــتــــــــصــــــــار داخـل األراضي
األندلسية في موسم (2014-15)

ن اإلسـبــانـيــة فـإن الــظـهــيـر األ
لــلـمــيــرجني داني كــارفــاخـال لن
ـبـاراة حـيث ال يزال يـشـارك في ا

يعاني من إصابة عضلية.
وأضـــافت الــصــحـــيــفــة: "جــولــ
لـوبــيـتــيـجي مــدرب ريـال مــدريـد
وكـــارفـــاخــال نـــفـــسه ال يـــريــدان

باراة". شاركة في ا اخملاطرة با
وغــاب كــارفــاخــال عن االنــتــصـار
بــهــدف نـظــيف عــلى إســبــانــيـول
ـاضـيـة حـيث لـعب بدال اجلـولـة ا

منه الشاب ألفارو أودريوزوال.
وأشـــارت الــــصـــحــــيــــفـــة إلى أن
لـوبـيـتيـجي أصـبح أمـام خـيارين
ـــزيــد من إمــا مـــنح أودريــوزوال ا
الدقـائق أو االعتـماد عـلى نـاتشو

صاحب اخلبرات الكبيرة.
وأفـاد الـتــقـريـر بـأن لـوبــيـتـيـجي
سيُعيد توني كروس وجاريث بيل
لـلـتشـكـيلـة األسـاسيـة مـرة أخرى

حـصل عـلى جـائـزة أفـضل حارس
في  2018 خـالل حــــــفـل تــــــوزيع
جـوائــز "األفـضل" تـفــهـمه لــغـيـاب
بـــعـض األســـمــــاء الـــبــــارزة مـــثل
كـريــسـتــيـانـو رونــالـدو ولــيـونـيل

ميسي عن احلضور.
وأوضح كــورتـوا في تــصـريـحـات
لــوســائل إعالم إســبــانــيـة عــقب
تـتــويـجه بــاجلـائــزة "هـذا مـا
حــدث في الـنـهــايـة هـنـاك
دومــــا مــــبــــاريــــات في
الدوري وهـذا يجب
أن يـــــكــــون األهم
السفر لـساعت
ونــــــصـف إلى
هــــــــنــــــــا ثم
الــعـودة
لــــلــــعب
مــبــاراة
لـيس احلل
األفــــضل أتـــفـــهم

ظروف البعض في عدم القدوم".
وأعـرب صــاحب "الـقـفـاز الـذهـبي"
في مـونديـال روسـيا عن "سـعادته
الـبـالـغـة" بـانـضـمـامه "ألفـضـل ناد
في الـعالم" كـما تـمـنى "أن يتـمكن
من إسعاد جماهير الفريق دائما".
كــمـا حتــدث صـاحب الـ 26 عــامـا
عن اخـتـيار  4 العبـ من الـفريق
ـثـالـية ـلـكي ضـمن الـتـشـكـيـلـة ا ا
لــهــذا الــعــام فـضـال عن اخــتــيـار
مـــــودريـــــتش كـــــأفــــضـل العب في

العالم.
وقـال في هذا الـصـدد "هذا يـعكس
الـقـيـمة الـفـنـيـة الـكـبـيـرة لـلـفريق
وعليـنا العـمل بقوة بـاستمرار من
أجل حصد االنتـصارات واأللقاب
هـنـاك العبـ آخـرين أيضـا كـانوا
يـــســـتــحـــقـــون الـــتـــواجــد ضـــمن

ثالية". التشكيلة ا
ويــسـتــعــد ريـال مــدريــد خلـوض
مواجـهة من الـعيار الـثقـيل اليوم
األربــعـاء أمــام إشــبــيـلــيــة ضـمن
مــنـافـسـات اجلـولـة الـسـادسـة من

الليجا.
وبــــحـــسب صــــحـــيـــفــــة "مـــاركـــا"
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ـدير الـفـني لفـريق توتـنـهام اخـتيـارات االحتاد انـتـقد األرجـنتـيني مـاوريـسيـو بوكـيـتيـنو ا

الدولي لكرة القدم "فيفا" للقائمة النهائية جلائزة األفضل .
ويرى بـوكـيـتيـنـو أن مـواطنه لـيـونـيل ميـسي جنم بـرشـلونـة هـو األفـضل في الـعالم في

The Best"." الوقت احلالي رغم غيابه عن القائمة النهائية جلائزة
وحـصد الكـرواتي لوكـا مودريـتش العب خط وسط ريـال مدريـد اجلائـزة  متـفوقًا

على كريستيانو رونالدو العب يوفنتوس ومحمد صالح العب ليفربول.
وقال بـوكيتيـنو خالل تصريـحات نقلـتها صحيـفة "موندو ديـبورتيفـو" اإلسبانية:

"بالنسبة لي ميسي رقم واحد ويستحق دائمًا الترشح والفوز باجلائزة".
وأضاف: "وجود العب مثل ميـسي هو هدية للمتابع ولـكرة القدم نفسها لكنني

لست الشخص الذي يُقرر".
ـرتـقـب لـلــبـارسـا فـي دوري أبـطـال أوروبــا حـيث يُـذكــر أن تـوتــنـهــام هـو اخلـصـم ا

قبل في لندن. سيستضيف السبيرز فريق برشلونة يوم  3 أكتوبر/تشرين األول ا

عندما فاز (2-3). 
ـبـاراة تـألق الـنـجم وخالل تـلـك ا
الـبرتـغالي كـريسـتيـانو رونـالدو
العب يـوفـنـتـوس احلـالي وسـجل
ثالثـــيــة فـــريـــقه "هــاتـــريك" حتت
قـــيــادة فــنــيــة لـإليــطــالي كــارلــو

أنشيلوتي.
وســجـل هـــدفي أصـــحــاب األرض
حينهـا الكولومـبي كارلوس باكا
وفـيــسـنـتي إيــبـورا.أمـا مــواجـهـة
ـــاضي بــ الــفــريــقــ ــوسم ا ا
فكـانت من نـصيب كـبيـر األندلس

بنتيجة (3-2). 
يـذكر أن الـفريقـ التـقيـا من قبل
في  74مـنـاسـبـة بــالـلـيـجـا داخل
األنـــدلس حـــيث تـــظـــهـــر األرقــام
تفـوقًا واضحًـا ألصحاب الـضيافة
( 36 انــــتــــصــــارًا) مــــقــــابل (23
انتـصـارًا) لـلـريـال بـيـنـمـا انـتهت

 15 مباراة بالتعادل.
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أعـرب رئيس رابطـة األندية األوروبـية اإليطـالي أندريا أنـييلي عـن تأييده
إلقـامة بطـولة قاريـة ثالثة لـألندية في الـقارة العـجوز كما يـخطط االحتاد

األوروبي لكرة القدم "يويفا".
وقال أنييـلي رئيس يوفنتوس أمس اإلثن خالل مؤتمر قمة كرة القدم
ية الـذي أقيم في مسرح جويا بالعاصمـة اإلسبانية مدريد: "بطولة العا
ثـالـثـة قـد تـعـمل عـلى دعم الـتـوسع في أسـواق أخـرى أقل ازدهـارا من

اني والفرنسي". السوق اإلسباني واإليطالي واإلجنليزي واأل
وأضـاف رئـيس نـادي يــوفـنـتـوس اإليـطـالي قــائال: "من الـصـعب رؤيـة
القيمة الـتجارية ولكن أحيانا يجب أن نـستمع ألعضائنا الذين يريدون

شاركة بشكل أكبر. ا
ويـعكف الـيـويـفـا حالـيـا عـلى مـناقـشـة مـسـألة إقـامـة بـطـولة قـاريـة ثـالـثة
لألنـــديــة األوروبـــيـــة بــدءا مـن عــام  2021 تـــضم  32 فـــريــقـــا وذلك
بـاإلضـافة إلى بـطـولـتي دوري أبطـال أوروبـا والـدوري األوروبي ولكن

شروع اجلديد. حتى اآلن لم تتم تسمية هذا ا
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أبـدى الـبـلجـيـكي تـيـبو
كورتوا حارس مرمى
ريال مدريد
الــــــذي

ـاضـية ـبـاراة ا بـعـد إراحـتـهـما ا
ـا ــتـوقع بـقــاء بـنـز بـيــنـمـا من ا
عــلى مـقــاعـد الــبــدالء اسـتــعـدادا

للديربي ضد أتلتيكو مدريد.
واصل ريال مدريد امس الثالثاء
اســتــعـــداداته خلــوض مــواجــهــة
إشــبـيــلــيــة غـدًا األربــعــاء ضـمن
مــنـافـسـات اجلـولـة الـسـادسـة من

الدوري اإلسباني.
ووفـــقًــــا لــــصـــحــــيــــفـــة "مــــاركـــا"
اإلسـبانـيـة فإن إيـسـكو العب خط
ــــلــــكـي لم يــــتــــواجــــد في وسط ا
التدريبات اجلماعية للفريق وظل
في صالة األلعاب الرياضية وهو
مـا يثـير الـقلق حـول مشـاركته في

باراة غدًا. ا
وانـــــــضـم إيــــــســـــــكــــــو إلـى داني
ن لـلفريق كارفـاخال الـظهـير األ
الـذي يـغـيب عـن الـتـدريـبـات لـعدم
تعافيه من اإلصابة العضلية التي

 تدريبات يشهد
فريق ريال مدريد
واجهة تدريبات 

اشبيلية
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جانب من احدى مباريات فريق ليفربول في الدوري االنكليزي

سيبذلوا كل مـا لديهم من أجل الفوز
باريات". با

ـضي وأضــاف "نـحن بــحــاجـة إلـى ا
قـدمــا مـثـلــمـا أقــول في كل أسـبـوع
أمــامـــنـــا اخـــتـــبــار صـــعب آخـــر في
مـــنـــتـــصف األســـبـــوع في بـــطـــولـــة

مختلفة".
كــذلك يــحـتــمل أن تــشــهـد تــشــكـيــلـة
دير الفني تشيلسي تغيـيرات لكن ا
ماوريسيو ساري انشغل بشكل أكبر
بـالــتـقـلـيـل من شـأن الـتــوقـعـات قـبل

واجهت أمام ليفربول. ا
وقال اإليـطـالي ساري "إنـهم يـلعـبون
ـدرب مـنـذ أربـعة حتت قـيـادة نفس ا
أعـوام... أما نـحن فـقـد بدأنـا الـعمل
سويا قبل  35أو  40يوما لذلك أرى
أن الــــوقت ال يــــزال مـــــبــــكــــرا عــــلى

التوقعات".
وأضـاف "عـلـيـنـا أن نـعـمل ونـتـطـور
ا نصبح خالل عام واحد وبعدها ر
على نفس مستـوى ليفربول".ويرجح
أن يـفــتـقــد سـاري جـهــود بـيـدرو في
مــبـاراة الــغــد لـكــنه يــأمل في عـودة
الالعب لـلـجــاهـزيـة قـبل مـبـاراة يـوم

الــســبـت. وقــال ســاري "بــيــدرو مــهم
للغايـة بالنسبـة لنا ألنه أفضل العب
لـديــنـا يـتــحـرك بـدون كــرة... نـحـاول

أربع ســنــوات بــيــنــمــا تــفــوق رفـاق
لـيـبـرون بـحـصـد لـقب مـوسم -2015
" 2016 ال يزال أمـامـنا طـريق طويل

للحاق بفريق جولدن ستيت".

وأضاف ليبرون الـفائز بلقب الدوري
ـقر ثالث مرات في مـؤتـمر صـحفي 
مـران ليـكـرز "يسـتـطـيع (واريورز) أن
يـبدأ من حـيث تـوقف... نـحن سـنـبدأ

من الصفر".
كـننـا الـتركـيـز فقط عـلى ما وتابـع "
ــكــنــنــا أن نــفــعــله كل يــوم بــشــكل
أفضل في لـيكـرز وأتمنـى في يوم ما
أن نــضع أنـفــســنـا في مــوقف يــكـون
بـوسـعـنا الـتـنـافس عـلى الـلـقب كـما
فــعل جــولـدن ســتــيت في الــســنـوات

اضية". األخيرة ا
وسيلتحق جيمس بتشكيلة شابة من
الالعب تـضم لونزو بول ( 20عاما)

جتهيزه لـلعودة قبل نـهاية األسبوع
ولـــكن هـــذا أمـــر لـــيس مـــحـــســـومـــا
ا أجلـأ لتـغيـير بالـنسـبـة لي اآلن ر

لوكا مودريتش يحصد جائزة االفضل في العام
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قـال الـعـمالق لـيـبرون جـيـمس العب
لـــوس أجنــلــوس لــيـــكــرز إن فــريــقه
اجلــديــد ال يـــزال أمــامه الــكــثــيــر من
الــعــمـل قــبل أن يــتــمــكن من إســقــاط
جولدن ستـيت واريورز حامل اللقب
لـكــنه أكـد شــعـوره بـحــمـاس مع بـدء

االستعداد للموسم اجلديد.
ومع ارتـــداء الـــقـــمــــيص الـــشـــهـــيـــر
لـلعـمالق لـيـكـرز أبلـغ ليـبـرون الـبالغ
عــمــره  33 عــامــا الــصــحــفــيــ أن
وجــوده في الــدور الــنــهــائي لــدوري
الـــســـلـــة األمـــريـــكـي ثـــمـــاني مـــرات
مـتتـالـيـة ال يـعني بـالـتـالي أن فـريقه
سـيـمـثل الـقـسم الـغربـي في الـنهـائي

هذا العام.
وقـــال لـــيــبـــرون عن واريـــورز الــذي
تــفـوق عـلى كــلـيـفـالنـد كـافــالـيـرز في
الـدور الــنـهـائي ثـالث مـرات في آخـر
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“dJO  l  t²¹«bÐ نتخبات العب ومدرب قادة ومدربو ا
الــوطــنــيـة ومــجــمــوعـة مــنــتــقـاة من
الــصــحــفــيــ وألول مــرة بــنـاء عــلى
اســــتــــفـــتــــاء لـــلــــجــــمـــاهــــيــــر عـــلى
االنــتـرنـت.وفـاز الــدولي الــبـلــجــيـكي
تــيــبـو كــورتــوا حـارس ريــال مــدريـد

بجائزة أفضل حارس هذا العام.
ونال هدف صالح في مـرمى إيفرتون
مـتاز جائزة في الدوري االجنلـيزي ا
أفــضـل هــدف في  2018بـــنــاء عـــلى
استفتاء للجماهير متفوقا على هدف
جـاريث بــيل الـرائع بـضـربــة خـلـفـيـة
مــزدوجــة في نــهــائي دوري األبــطـال

لصالح ريال مدريد.
مــودريـــتش خالل حــفـل أفــضل العب
في الـــعـــالـم لـــعــام  2018في لـــنـــدن
وحـصل مـشـجـعـو بـيـرو عـلى جـائزة
الـفـيفـا ألفـضل مـشـجـع بـيـنـمـا نال
ـاني لــيـنـارت تي الــذي يـلـعب في األ
تـركـيا جـائـزة الـفـيفـا لـلـعب الـنـظيف
ـساعدة بعدمـا تبـرع بخاليا جـذعية 

مريض بسرطان الدم.

ركز الثاني في تـرتيب اجلائزة هذا ا
ـصـري الــعـام بـيــنـمــا جـاء الــدولي ا
مـــحــمـــد صالح العب لـــيــفـــربــول في

ركز الثالث. ا
وفـازت مـارتا ( 32عامـا) الـتي تـلعب
في دوري كـرة القـدم لـلـمحـتـرفات في
ــتــحــدة بــجــائـزة أفــضل الــواليــات ا
العبة في العالم خمس مـرات متتالية

آخرها في .2010
وتــفـوقت الالعــبـة الــبـرازيــلـيــة الـتي
قــادت بـالدهــا لــلــفــوز بــكــأس كــوبــا
أمريـكا في ابـريل نيـسان علـى ثنائي
ـــبـــيك لـــيــــون ادا هـــجـــربـــرج من أو
ـانيـة جنـيـفر مـاروجان النـرويج واأل

لتحصل على اجلائزة.
ونـال ديـديـيه ديـشـان مـدرب مـنتـخب
فــرنـــســا الــفــائــز بــكــأس الــعــالم في
روسـيـا جائـزة أفـضل مـدرب لـلـرجال
بينما حصل مواطنه رينالد بيدروس
على لقب أفـضل مدرب للسـيدات بعد
ـــبــيك فـــوزه بــدوري األبـــطــال مع أو
ليون.وقام بالتصويت الختيار أفضل

ا التـشكـيلة األسـاسيـة بالـكامل ور
أجـري خمـسـة تغـيـيـرات فقط اآلن ال

أعرف".

وكــايـل كــوزمــا ( 23عــامـــا) وجــوش
هارت ( 23عاما) إضافة إلى الثنائي
ــنــضم حــديــثــا جــافــال اخملــضـــرم ا

مكجي وراجون روندو.
وقـرر جـيـمس الــرحـيل عن كـلـيـفالنـد
في يولـيو/ تـموز ووقع علـى عقد مع
لــيـــكــرز ألربع ســنـــوات مــقــابل 154
مــلـيــون دوالر لـيــمـنح دفــعـة كــبـيـرة
لفـريق اعـتاد الـتـألق وحـصد األلـقاب
ــاضي في ثــمــانــيــنــيـــــــات الــقــرن ا
وبـدايـة القـرن اجلـديـد لـكـنه لم يـبلغ
األدوار اإلقـصــائـيـة في آخــر خـمـسـة

مواسم.
ـوسم اجلـديـد يوم وسـيـبـدأ لـيـكـرز ا
 18 أكــــتـــــوبــــر/ تــــشــــرين األول في
ضـيـافة بـورتالنـد تـريل بـلـيـزرز قبل
أن يــــخـــوض مــــبـــاراته األولـى عـــلى
أرضه أمــام هــيــوســــــــتـون روكــتس

يوم 20.


