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شـــهــــد عـــام 2018 ســــلـــســــلـــة من
احملــطــات الـــريــاضــيــة من تــتــويج
فـــرنــســا فـي مــونــديـــال كــرة الــقــدم
وإحراز ريـال مـدريد اإلسـبـاني ثالث
ألـــقـــابـه تــوالـــيـــا فـي دوري أبـــطــال
أوروبـا ومــونـديــال األنـديــة وعـودة
الـــصـــربي نـــوفـــاك ديـــوكـــوفـــيـــتش

ضرب. لصدارة كرة ا
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ـنتـخب الفـرنسي لـكرة الـقدم أحرز ا
لـقب كأس الـعـالم لـلـمرة الـثـانـية في
تـاريـخه بــفـوزه عـلى كـرواتـيـا 4-2
في  15تــمــوز/يــولــيــو عـلـى مـلــعب
لـوجـنـيـكـي في الـعـاصـمـة الـروسـيـة
ــبـاراة ــونـديــال  مــوســكـو. تــوج ا
نــهــائــيــة هي األكــثـر مـن حـيـث عـدد
األهداف مـنذ نـهائي انـكلـترا 1966
يوم أحـرز مـنـتخب "األسـود الـثالثة"
ـانــيـا لــقــبه الـوحــيــد بـفــوزه عـلـى أ

الغربية 2-4 بعد التمديد.
تألق في صفوف "الديوك" الشاب كل
مـن كــيــلــيــان مــبــابي بــول بــوغــبــا
وأنــــــــــــــطــــــــــــــوان
غـــريــــزمـــان.
مـــــــبـــــــابي
الــــذي أ
في كـانون
األول/دي
ســـــمـــــبــــر

2018
عـــــــــــــــــــامـه
الـعشـرين لم
يـــكـن قـــد ولـــد
بـــعــــد يـــوم
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أعلن نـادي أنـدورا اول امس السـبت رسـمـيا بـيع أسـهمه لـشـركة أنـدوريـة تضم
ـلـكهـا جـيرارد بـيـكيه جنم عدة مـسـتثـمـرين من بيـنـهم مجـمـوعة كـوزمـوس التي 
برشـلـونة.ونـشـر النـادي بـيانـا يـؤكد فـيه مـوافـقة أعـضـائه بالـكـامل خالل اجلمـعـية
الك اجلديد.وذكرت صحيفة "ماركا" العمومية غير العادية على بـيع النادي إلى ا
أن جنم الـبـلـوجـرانـا سـيــكـون رئـيـسـا لـلـنـادي بـيـنــمـا سـيـسـتـمـر جـابـري وألـبـرت
خوركـيـرا في تدريب الـفـريق.ويأتي اإلعـالن الرسـمي لـيؤكـد تصـريـحات بـيـكيه في
اآلونــة األخـيــرة حــول نـيــته لــشــراء أحـد األنــديــة فــيـمــا لم تــصــدر حـتى اآلن أي

تصريحات سواء من الالعب أو من اجملموعة حول تفاصيل شراء النادي.
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اســتـــعــرض لــيــفــربــول أمــام أرســنــال
لـيهـزمه بـنتـيجة  1-5 مـساء اول امس
الــســبت عــلى مــلــعب "أنــفــيــلـد" ضــمن
اجلـــــولــــــة الـــــعـــــشـــــريـن من الـــــدوري
ـمتـاز لكـرة القـدم. وسجل اإلجنـلـيزي ا
أهـداف ليفربول كل من روبـرتو فرمينو
( 14و 16و 65 مـن ركــــــلــــــة جـــــزاء)
وســاديــو مــاني (32) ومــحــمــد صالح
( 2+45 مـن ركــلـــة جــزاء) أمـــا هــدف
أرســنــال الـــوحــيــد فــأحــرزه أيــنــســلي

Æ©11) مايتالند-نايلز
وبـهذه النتـيجة يرفع ليـفربول رصيده
فـي الصـدارة إلى  54 نـقـطـة بـفارق 9
نــقــاط أمـام تــوتـنــهــام الـذي خــسـر في
الـيوم ذاته أمـام وولفـرهامـبتون (1-3)
وأجـرى مــدرب لـيـفـربل تـعـديال وحـيـدا
عــلـى تــشــكــيــلـــته الــتي تــغـــلــبت عــلى
اضية باراة ا نـيوكاسل يونايتـد في ا
فــعــاد الــبـــرازيــلي فــابــيــنــيــو إلى خط
الــــــوسـط عــــــلـى حــــــســــــاب جــــــوردان

هندرسون. 
ري ففضل أمـا مدرب أرسنال أونـاي إ
هـاجم الفـرنسـي ألكـسنر اإلبـقاء عـلى ا
الكــازيت عــلى مــقــاعـد الــبــدالء مــقـابل

إشـــــــــراك أرون رامــــــــزي كـالعـب وسط
ـــدافع الــفــرنــسي هـــجــومي وجــلس ا
لـوران كــوسـيـلـني عـلى مـقـاعـد الـبـدالء
ـاني شكـودران مـوسـتافي. حلـسـاب األ
وكــاد لـيـفـربـول يــفـتـتح الــتـسـجـيل في
الـدقــيـقـة الـسـادسـة عـنـدمـا مـر سـاديـو
مـــاني مـن الـــيــســـار لـــيـــوجه كـــرة إلى
فـرمـيـنـو الـذي سـددهـا لـيـحـاول صالح
رمى لكنها عكسها بلمسة ذكية داخل ا
مرت بجوار القائم وفقد فابينيو الكرة
ــــلــــعـب لــــتــــصـل إلى العب فـي وسط ا
أرســـنــال ألـــيــكس أيـــوبي الـــذي أنــقــذ
احلــارس الــبــرازيــلي ألــيــســون بــيــكـر
مـحاولته في الدقـيقة التاسـعة وبعدها
بــدقـيـقـتـ افــتـتح أرسـنـال الــتـسـجـيل
عـندما انطلق أيوبي بالكرة من اجلناح
األيــــســـر قــــبل أن يـــعــــكس عــــرضـــيـــة
مـنخفـضة مرت من أمام اجلـميع لتصل
مـايـتالنـد-نايـلـز الـذي أودعهـا الـشـباك

دون رقابة. 
وجــاء الــرد ســريـعــا من لــيــفــربـول في
الـــدقــيــقــة 14  عـــنــدمـــا حــاول مــدافع
أرسـنـال سـتيـفـان لـيتـشـسـتايـنـر إبـعاد
الـكرة من أمـام مرمـاه لتـصطـدم بزمـيله
مــوسـتــافي وتـصل إلى فــرمـيــنـو الـذي

ـهــاجم أكــمــلــهــا في الــشــبــاك وعــاد ا
البرازيلي ليضيف الهدف الثاني له في
ـبــاراة بـعـد دقـيـقـتــ عـنـدمـا الـتـقط ا
ـلـعب من وسط الـكــرة بـعـد مـنـتـصف ا
أرســـنـــال لـــيــراوغ كـل من مـــوســتـــافي
وســوكـــراتــيس بــابــاســـتــاثــوبــولــوس

ويضع الكرة في الشباك. 
وفـقـد ليـتـشـستـايـنر الـكـرة في الدقـيـقة
24 لـتـصل إلى مـاني الـذي انـطـلق بـها
وسـدد في مـكان وقـوف حارس أرسـنال
بــيـرن لـيــنـو لـكن اجلــنـاح الـســنـغـالي
عــوض في الــدقـيــقـة 32 بــعــدمـا أرسل
أنـدي روبرتسون كرة نحو صالح الذي
رمى إلى مـررهـا بلـمـسة واحـدة أمـام ا
مـــانـي فـــمـــان كـــان من األخـــيـــر إال أن

يتابعها بهدوء في الشباك. 
وقـــام مـــايـــتـالنـــد-نـــايـــلـــز بـــتـــخـــطي
جـورجـيـنـيـو فـيـنـالـدوم قـبل أن يـسـدد
كــــرة من بـــعـــد  25يــــارده مـــرت فـــوق
الـعـارضة بـالـدقيـقة 43 ثـم مرر الالعب
نـفيهـا كرة إلى رامزي الـذي سدد أيضا
فـوق العارضة لـيحتسب بـعدها احلكم
ركــلــة جـزاء في الــدقــيـقــة الـثــانــيـة من
الـوقت بـدل الضـائع بـعد إعـاقة صالح
من قــبل ســوكـراتــيس لــيـنــفــذ الـدولي

ـــصـــري الــركـــلـــة بــنـــجـــاح. وأجــرى ا
أرسـنـال تبـديال ب الـشـوط بـإشراك
كـوسيلني مكان موسـتافي وأنقذ لينو
مـرمى أرسنال من تسديدة لفرمينو في
اني الـدقـيـقة 57 ثـم جنح احلـارس األ
في الـتـصـدي حملاولـة من فـابـينـيـو إثر
تـــمــريـــرة مــاكـــرة من صالح لـــكــنه لم
يـتمـكن من التـصدي لـركلـة جزاء ثـانية
نــفــذهــا فـرمــيــنــو الـذي أحــرز الــهـدف
اخلـامس لـفـريقه والـثـالث له بـالدقـيـقة
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ودخـل الكـازيت إلى تـشــكـيـلــة أرسـنـال
ــيــريك ــوفق بـــيــيـــر إ مـــكــان غــيـــر ا
أوبــامــيـاجن لــكن اجملـريـــــــــات هـدأت
بعد استسالم أرسنال للنتيجة وأطلق
العب لـــيــفـــربــول شـــيــردان شـــاكــيــري
دى سيـطر علـيها تـسديــــــــدة بعيـدة ا
لــيـنـو دون مــشــــــــكـلــة بـالـدقــيـقـة 75
وحــرم ددفـــاع لــيــفــربــول أرســنــال من
تــقـلــيص الـفــارق في الـدقــيـــــــــقـة 80
عـنـدما أبـعد مـحــــــــــاولة الكـازيت قبل
ــرمى ثم انــفــرد صـــــــالح أن تــصـل ا
مـن اجلـــهـــة الــــيـــســــرى لـــيــــســـدد في
الــــــــزاوية الضيــــــــقة وينقذ ليـــــــنو

وقف. ا
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ــنــوال نــفــسـه تــوج الــرجـاء عــلى ا
ــغــربي بــلــقـب كـأس الــبــيــضــاوي ا
االحتـاد اإلفريـقي لـلـمرة الـثـانـية في
تــاريــخه وذلك عــلى حــســاب فــيــتـا
كلوب الكونغـولي بفوزه ذهابا على
أرضه -3صفر وخسارته إيابا 1-3.
وعلى الصعيـد اآلسيوي توج القوة
اجلوية الـعراقي بلـقب كأس االحتاد
لـلـمـرة الـثـالثـة تـوالـيـا بـيـنـمـا فشل
ثل للـعرب في دوري األبطال آخر 
الــســد الـقــطــري في تــخـطي عــتــبـة
بـيـرسـيـبــولـيس اإليـراني في نـصف
ـفـاجـأة األكـبر الـنـهـائي. وحتـقـقت ا
في كــانـون األول/ديـســمـبـر بــبـلـوغ
العـ اإلماراتي نـهـائي كأس الـعالم
لألنـــديــة عــلى أرضه بـــعــد تــخــطي
عـتـبـة فـرق كــبـيـرة مـثل الـتـرجي في
ربع الــــــنـــــهــــــائي وريــــــفـــــر بـاليت
األرجــنــتـيــني بــطل مـســابــقـة كــوبـا
لـيــبـرتـادوريـس في نـصف الــنـهـائي
بركالت التـرجيح قبل الـسقوط أمام

ريال مدريد في النهائي 1-4.
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ـــبـــيـــة شـــهـــدت دورة األلـــعـــاب األو
الــشـتــويـة الــتي اسـتــضـافــتــــــــــهـا
بيـونغ تشـــــــانـغ الكوريـة اجلنـوبية

البالغ  55عامـا بـابا لالنـتـقادات إال
وفـتــحه عـلـى نـفـسـه في وقت كـانت
ـلـعب من سيئ النـتـائج على أرض ا

الى أسوأ.
ـهمة اتخـذ يونايـتد الـقرار وأوكل ا
الى مهاجمه الـسابق النروجي أولي
غونار سولسكاير بشكل موقت حتى
ـوسم مانـحـا نفـسه أشـهرا نـهايـة ا
إضـــافــيـــة لــلـــبــحـث عن مــدرب دائم
يــتــردد عــلـى نــطــاق واسع بــحــسب
الـتـقـارير الـصـحـافـيـة أنه قـد يـكون
األرجـنتـيـني مـاوريـسيـو بـوكـيتـيـنو

مدرب توتنهام.
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ـصـري مــحـمــد صالح مـا لم حـقـق ا
يـكن في احلـسـبـان بـعـد انـتـقـاله من
رومــــا اإليـــطــــالـي الى لــــيــــفــــربـــول
اإلنـــكــلـــيــزي فـي صــيف 2017. في
موسـمه األول مع النـادي اإلنكـليزي
ـــهـــاجم الـــبـــالغ 26 عـــامــا أبـــدع ا
وخــرق دفـاعــات اخلـصــوم بـالــطـول
وبالـعرض قـبل أن يجـد في الشـباك
صديقة وفيـة حاضنة لكراته. مع كل
هـــدف وحملـــة كـــان اســـمـه يـــصــدح
بــصــوت أعــلى في مــلــعب أنــفــيــلـد.
تفـوق إبن قـريـة جنريج عـلى العـب

تـــتــويج بالده بـــلــقــبـــهــا األول عــلى
أرضــــهــــا عـــام 1998  شـــأنـه شـــأن
ـشـجـع الـذين عـشـرات اآلالف من ا
ــــدن مــــلـــــؤوا شـــــوارع بـــــاريـس وا
الفرنسيـة الكبرى ليـلة حتقيق اللقب
عـلى حــسـاب مـنـتــخب كـرواتي قـاده
ـــبـــاراة لـــوكـــا مـــودريـــتـش وبـــلغ ا
الــنـهــائــيـة لــلــمـرة األولـى في تـاريخ

بالده.
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تــغـلب ريــال مــدريـد اإلســبــاني عـلى
باراة ليـفربـول اإلنكـليزي 1-3 في ا
الـنـهـائـيـة الـتي أجـريت بـيـنـهـمـا في
كيـيف في  26أيـار/مـايـو لـيـحـتـفظ
بـلـقب مـسـابـقـة دوري أبـطـال أوروبا
لـكرة الـقـدم لـلـموسم الـثـالث تـوالـيا
بـقـيــادة مـدربه الـفــرنـسي زين الـدين

زيدان.
عـــزز ريــال رقــمه الـــقــيــاسي بـــلــقــبه
األوروبي الثـالث عشـر قبل أن يودع
بعـد أيام زيـدان الذي اخـتار الـرحيل
عن الــنــادي قـــبل أســابــيع من وداع
اسم بـــارز آخــــر هـــو الــــبـــرتــــغـــالي
كريستيانو رونالدو أفضل العب في
الــعـالم خــمس مــرات والـذي انــتـقل
الى يوفـنتـوس اإليطـالي مقـابل نحو
 100مــلــيـون يــورو لــيـنــهي الــعـام
بـــلــقب ثــالث تــوالـــيــا في مــونــديــال

األندية.
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بــعــد مـــوســمــ ونــصف عــلى رأس
اإلدارة الـفنـيـة لـ"الـشيـاطـ احلـمر"
ــدرب الـــبـــرتـــغـــالي شـــكـل خـــروج ا
جـوزيه مـوريـنـيـو من الـبـاب الضـيق
ـــلـــعـب أولـــد تـــرافــــورد أحـــد أبـــرز
األحداث الرياضية في الشهر األخير

من العام.
أعـلـنت إدارة نـادي مـانـشـسـتـر
يـونـايـتـد اإلنـكـليـزي في 18
كـــانــون األول/ديــســـمــبــر
إقـــالــته عـــلى خــلـــفــيــة
أسـوأ بـدايـة مـحـلـية
لـــــلــــفــــريـق مــــنــــذ
1990. عــــــــانــــــــد
الــبـرتــغــالي حـتى
األيـام األخيـرة من
ـــنــــصب شــــغـــلـه ا
الذي ال يزال يـونايتد
ــلـئه مـنـذ يـبـحـث عن مـدرب جـديـر 
اعتـزال "السـير" االسـكتـلنـدي أليكس

فيرغوسون عام 2013.
أسلـوب تكتـيكي دفـاعي خالفات مع
الالعب انتقادات لإلدارة توتر مع
... لم يـتـرك الـبـرتـغـالي الـصـحـافـيـ
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أكـد البـلجـيكي إيـدين هـازارد جنم تشـيلـسي أنه يـكافح الـعـنف من العبي اخلـصوم وأن ذلك

يشعره بأنه العب جيد.
وقـال هـازارد في تـصـريـحـات لـلـموقـع الـرسـمي لـتـشيـلـسـي:" في بـعض األحـيـان تـكـون األمور
دة 7 سنـوات يـتم ضـربي طـوال الـوقت ولـكـني اآلن اسـتـطيـع العـنـايـة أكـثـر بـركـبتي صـعـبـة 

تلك طاقما طبيا من ب األفضل في العالم". والكعب فنحن 
وأضاف: "ال أحب أن أقـول ذلك ولكن عنـدما أتعـرض للضرب فـهذا يشـعرني بأنـني جيد جدًا

وأنهم يريدون إيقافي وال يستطيعون وهذا ما يعطيني طاقة زائدة من أجل فعل شيء رائع".
درب ساري حتدث معي في بداية وحتدث هازارد عن مركزه اجلـديد كمهاجم وهمي بالـقول "ا
ـوسم بـأن هـنـاك احتـمـالـيـة ألن ألـعب في مـركز 9 من اجلـيـد أن ألـعب كـمـهاجم وهـمي ألني ا

لعب أو اللعب في العمق أو على األطراف". أستطيع النزول لوسط ا
ــركـز ولــكن أيـضًــا نـحن  2 من وأضــاف "أحب الـتــحـرك كــثـيــرًا وهـو أمــر مـتــوفـر فـي هـذا ا
...".يــذكـر أن هــازارد أكـثــر العب تــعـرض الرتــكــاب أخـطــاء ضـده خالل ـهــاجــمـ الــرائـعــ ا
ـعـدل 59 خــطـأ أكـثـر بـ 10مــرات من أي العب آخـر بــالـدوري ــوسم  ــيـرلــيج هـذا ا الـبـر

اإلجنليزي.
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واهب ـيـات ا نـشأوا في أبـرز أكـاد
الـــكــرويــة وهـــيــمن عـــلى اجلــوائــز
الـفــرديـة في أحـد أبــرز دوريـات كـرة
ـيـة. اختـيـر أفـضل العب الـقـدم الـعـا
لـــــلـــــمـــــوسـم وأفـــــضـل هـــــداف في
ــــرلــــيغ مع 32 هـــدفــــا (رقم الــــبـــر
قــيـــاسي لــدوري إنــكـــلــيــزي من 38
مرحلة). قـاد فريقه الى نهائي دوري
أبـطــال أوروبـا قـبل أن يــخـسـر أمـام
لـعب ريـال مـدريـد في مـبـاراة علـى ا
ـبي في كــيـيف تـعــرض خاللـهـا األو
لــعــرقــلــة مــشــؤومــة مـن ســيــرخــيـو
رامــوس كــلـفــته إصــابـة بــالــغـة في
الــكـتـف ومـشــاركـة غــيــر مـوفــقـة مع
مــنــتــخب الــفــراعــنــة في نــهــائــيـات

مونديال روسيا.
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أظـهــرت أنـديـة كــرة الـقـدم الــعـربـيـة
ـنافـسة في مـسابـقات قدرتـها عـلى ا
قـاريـة ودولـيـة هـذا الـعـام بـدأت مع
بــلـوغ الــتــرجي الـتــونــسي واألهـلي
صري نهائي مسابقة دوري أبطال ا
إفــريــقــيــا في مــواجـهــة حــمــاســيـة
انـتهـت تونـسـيـة عـلى مـلعب رادس
بـفــوز الـتــرجي إيـابـا -3صـفــر بـعـد
تـأخره  3-1ذهـابـا في بـرج الـعـرب.

ونديال dO³… : شهد عام 2018 العديد من االحداث الرياضية الكبرى ابرزها فوز فرنسا با  À«bŠ«
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حــقق وولــفــرهــامــبــتــون مــفــاجــأة من
الــعـيـار الـثـقــيل بـفـوزه عــلى مـضـيـفه
تـــوتــنـــهــام (1-3) اول امـس الــســبت
حلـــــــــســــــــــاب اجلـــــــــولـــــــــة الـ 20مـن
ــبـلي. ــيــرلـيج عــلى مــلـعب و الــبـر
وجــاء هــدف تــوتــنــهــام الــوحــيــد عن
طـريق هـاري ك في الـدقيـقة 22 لـكن
وولــفــرهــامــبــتــون انــتـفـض بــثالثــيـة
سـجلها ويلي بولي وراؤول خيمينيز
وهـيلـدر كوسـتا في الـدقائق  72و83
و87 عـــلى الـــتــرتـــيب. وبــذلـك تــوقف
ــركـز تــوتـنــهـام عــنـد 45 نــقــطـة في ا
الــــثــــاني بــــيــــنــــمــــا ارتــــفـع رصــــيـــد
وولــفــرهــامــبـتــون إلى 29 نــقــطـة في

ركز السابع. ا
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وهـزم يوفنتوس ضـيفه سامبدوريا -2
 1بــفــضل ثـنــائــيـة جنــمه الــبـرتــغـالي
كـريسـتيانـو رونالـدو اول امس السبت
ـرحـلـة  19مـن الـدوري اإليـطـالي فـي ا

لكرة القدم. 
عـلى ملعب أليانز ستاديوم في تورينو
ســجل الـدون الـبـرتـغـالي الـهـدف األول
مــبـكــراً في الـدقــيـقـة 2 بــعـد تــسـديـدة
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ـبيـة الـشتـويـة في بيـونغ تـشانغ األو

الكورية اجلنوبية. 
وفـي الـــشـــهـــر ذاتـه أيـــضـــا أوقـــفت
الـصـ بـطــلـتـهـا احملـلـيـة في سـبـاق

كافحة هذه اآلفة". ولم تشأ ملموسة 
إدارة الشـؤون الـريـاضيـة في الـص
تأكيد تقارير الوكـالة الرسمية عندما
حـــــاولت وكــــــالـــــة "فـــــرانس بـــــرس"

االتصال بها. 
وتلـطـخت سمـعـة الصـ في احملافل
الريـاضـية الـدولـية في الـعـقد األخـير
حيث  جتريد بعض ريـاضييها من
مــيــدالـيــاتـهـم الـذهــبـيــة في األلــعـاب

بية.  األو
فــفـي كــانــون الــثــاني/يــنــايــر 2017
جــردت ثالث ربـاعــات صــيـنــيـات من
مـيـداليـاتـهن الـذهـبـيـة خالل األلـعاب
بـية في بـك عام 2008 لثـبوت األو
تناولـهن منشـطات بعـد إعادة حتليل
ـنــشـطـات. فـحــوصـات الـكــشف عن ا
وفي كـانـون الثـاني/يـنـايـر من الـعام
احلـالي عــاقـبت الـصــ الـعـديـد من
رياضيـيها لـثبوت تـناولهم مـنشطات
من بـــيــنـــهم مـــتــزلـج عــلـى اجلــلـــيــد
ـــارســـة أي وأوقـــفــــته عـــامـــ عن 
نـتخب نشـاط رياضي وأبـعـدته عن ا
ـشــارك في دورة األلــعـاب الــوطـنـي ا
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أوردت وســائـل إعالم صــيـــنــيــة بــأن
الرياضيـ الصينيـ الذين يلجأون
ــنــشــطــات لـــتــحــســ أدائــهم إلـى ا
ســيــواجـــهــون عــقـــوبــات جــنـــائــيــة
قبل في والسجن اعتبـارا من العام ا
محاولة مـن الدولة التخــــــــاذ تدابير
مـــــشـــــددة قـــــبل دورة األلـــــعــــــــــــاب
ــبــيــة الــشــتــويــة في بــكــ عـام األو

 .2022
وأوضحت وكالـة "شينـهوا" الرسـمية
بأن السـلطات الـرياضيـة والقضـائية
فـي صــدد صـــيـــاغــة مـــجـــمـــوعــة من
القوان لتطبيق عقوبات جنائية في

حاالت التنشط. 
ونـقــلت الـوكـالــة عن غـو زهـونغ وين
مديـر الـشؤون الـريـاضيـة في الـص
بــأن الـعــقـوبــات اجلــديـدة ســتـوضع
حـيـز الـتنـفـيـذ "عـلى األرجح في وقت

مبكر من عام 2019. 
وقـال زهـونغ "إنـهـا رغـبـتـنـا لـلـتـأكـيد
لـــلــعـــالم أجــمع بـــأنــنـــا جــديــون في
نشـطات وسـنتـخذ تـدابير مكـافحـة ا

ـــــوسم ســـــوى في 5 الــــلـــــنـــــدني هـــــذا ا
مـبـاريـات حـيث ظـهـر في مـنـاسـبـة واحـدة

يرليج. بالبر
ـاني مـؤخـرًا  وشــهـدت مالعب الــدوري األ
ـواهب اإلجنـلـيـزيـة حـيث تـوافـد عـدد من ا
تــعــاقــد بــوروســيــا دورتــمـونــد مـع جـادون
سـانــشـو في 2017 كــمـا ضم هــوفـنـهـا
ريـس نــيـلــســون عــلى ســبــيل اإلعــارة من

آرسنال.
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دخل سـوكـراتـيس بـابـاسـتـاثـوبـولـوس مـدافع آرسـنـال في مـنـاوشات كـالمـية مـع مـحمـد صالح

مـهاجم ليفربـول بعد انتهـاء الشوط األول من مباراة الـفريق على ملـعب أنفيلد اول امس
متاز. السبت ضمن منافسات الدوري اإلجنليزي ا

وتــورط سـوكــراتـيـس في ركـلــة جـزاء بــإعــاقـته لــصالح في الــدقـيــقـة
صري هدفا ضاعف به تقدم هاجم ا األخيرة من الشوط ليسجل ا
الـريــدز عـلى آرسـنـال (1-4). واعـتـرض سـوكــراتـيس عـلى قـرار
احلـكم كـثـيـرا وبـعـد انـتـهـاء الـشـوط األول حلق بـصالح ودخل
معه في مناوشـات كالمية إال أن جنم ليـفربول جتاهـله نسبيا
ـؤدي إلى غـرفة ـدافع الـيـونـاني.وفي الـنـفق ا ـا اسـتـفز ا
البس تدخل مـدافع الريدز الهولندي فيرجيل فان خلع ا
نـاوشـات بـ الالعـبـ وكاد يـتـطـور األمر دايك في ا
ـصـري مـحـمـد إلـى اشـتـبـاك بـاأليـديـوحـقق الـدولي ا
ـيــزًا ضـد آرسـنـال صـالح جنم لـيـفـربــول رقـمًـا 
خالل مـواجـهـة الـفـريـقـ مـسـاء اول امس الـسـبت
في إطـــار اجلــــولـــة الـــعــــشـــرين مـن عـــمـــر الـــدوري
ـمــتـاز.وصـنـع مـحـمــد صالح الـهـدف اإلجنـلــيـزي ا
ــبــاراة والــذي ســجــله زمــيــله الــثــالث لــلــريــدز في ا

السـنـغـالي ساديـو مـاني في الدقـيـقة 32. ووفقًـا لـشبـكة
"سـكواكـا" لإلحـصائـيـات فإن مـحـمد صالح أصـبح أكـثر العب مـشـاركة في

يرليج أكثر من أي العب آخر في عام 2018. األهداف في البر
وذكرت الشـبكة أن صالح ساهم في تسجيل 40 هدفًـا مع ناديه ليفربول في
ـصري 35 مـباراة مع ـيـرلـيج خالل عام 2018. وخـاض الـفـرعـون ا الـبـر

الريدز خالل  2018 حيث سجل 28 هدفًا وصنع  12آخرين.

ـــاراتــون وانـغ جــيـــالي عـــلى مــدى ا
ثـمـاني سـنـوات بـعـد ثـبـوت تـنـاولـها
مـنــشـطـات وذلك لــلـمـرة الــثـانـيـة في

مسيرتها.

رياضيون صينيون حتت العقوبات اجلنائية
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قال تقـرير صـحفي اول امـس السبـت إن ريال مدريـد اقتـرب من اإلعالن عن صـفقـة جديدة

قبلة. لتدعيم صفوفه خالل مدة االنتقاالت الشتوية ا
ا لـصحيفة "مـوندو ديبورتـيفو" اإلسبـانية فإن ريـال مدريد سيُـعلن عن التعـاقد مع إيزيكيل ووفقً

قبل. باالسيوس العب ريفر بليت األرجنتيني أحد يومي  7 أو 8 يناير ا
ا بعد ـفاوضات مع الالعب وناديه مـنذ عدة أشهـر و تأجيل كافـة األمور  وبـدأ ريال مدريد ا

مشاركة الفريق األرجنتيني في بطولة كأس العالم لألندية التي أقيمت مؤخرا باإلمارات.
ـفاوضـات جـارية بـ الـطرفـ حـيث يُفـضل ريـفـر بلـيت أن يـنتـقل بـاالسيـوس لـريال والزالت ا

قبل. لكي للحصول عليه في يناير ا وسم بينما يسعى ا مدريد بعد نهاية ا
ؤشـرات تـؤكد أن الـصفـقة سـتـنتـهي خالل أيـام لصـالح ريال مـدريد وخـتمت الـصـحيـفة بـأن ا

تد إلى 6 مواسم. بلغ يقترب من  17 مليون يورو وبعقد 

كالوديو رانييري
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يـســتـعــد بــايـرن مــيــونخ لـلــتــقـدم بــعـرض
رســـــمـي لـــــضـم العب مـن تـــــشـــــيـــــلـــــسي

اإلجنليزي.
وبــحــسـب مــا ذكـــرته صــحـــيــفـــة "الــصن"
الـبـريطـانـيـة فـإن الـنـادي الـبـافـاري يـجـهز
عـرضًا بقـيمة  13ملـيون جـنيه إستـرليني
خلـطـف كـالــوم هــودســون أودوي مــوهــبـة

البلوز. 
ويرغب الـنادي البافـاري في التحرك جللب
ــهـــاجم الــشـــاب خالل مــدة االنـــتــقــاالت ا
ـقبـلة ليـضيف مـوهبـة إجنلـيزية الـشتـوية ا

جديدة للبوندسليجا.
 وأشـارت الـصــحـيـفـة إلـى مـعـانـاة الالعب
اإلجنـلـيـزي الـشـاب الـبـالغ من الـعـمر 18
عـامًــا في احلــصـول عــلى فــرصـة الــلـعب
بصـفة منتظمة مع الفريق األول لتشيلسي.

ولم يــشــارك هـودســون أودوي مع الــفـريق
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يـونايـتد لـكن كان عـلى مـيتـروفيـتش أن ينـفذ
الـركـلة". ِحـول هـدف االنتـصار الـقـاتل الذي
ســجــله مـيــتــروفـيــتش في الــدقـيــقـة 91 قـال
رانـييـري: "كانت كـرة رائـعة من سـيسـينـيون
وميتـروفيتش انتظر حتى ال يقع في التسلل..
كـانت تسـديـدة جمـيـلة". واخـتتـم بقـوله: "عدم
اسـتــقـبـال األهــداف مـجــددا يـعـطـي الـفـريق
ـزيـد من الـثـقـة.. عــلـيـنـا االسـتـمـرار بـنـفس ا

الطريقة".

مــخــادعـة. وعــادل فــابــيـو كــوالــيـاريال
الـنـتـيـجـة لسـامـبـدوريـا من ركـلـة جزاء
 ?33ثـم عاد رونالدو وتـقدم ليوفي من

ركلة جزاء أيضاً 65.  
وابـتـعـد يـوفي بـالـصـدارة بـرصـيد 53
نـقطة مـقابل جتمـد رصيد سـامبدوريا

ركز اخلامس.  عند النقطة 29 في ا
وصـار كـريـستـيـانـو رونالـدو مـتـصدراً
. لــتــرتــيب هــدافي الـدوري بـ 14هــدفـاً
ودخل يـوفنـتوس بـهذا االنـتصـار الذي
حتــقـق بــشق األنــفس تــاريخ الــدوري
كــأول فـريق يــجـمع 53 نــقــطـة في 19
مـبـاراة بنـظام الـعشـرين فريـقاً واألهم
أنـه ابتـعد مـؤقـتاً بـفارق  12نـقـطة عن
بـاشـر نـابولي الـذي يـلـتقي مـنـافـسه ا

الحقاً مع بولونيا. 
وبـــنــهــايـــة الــقـــسم األول من الــدوري
يـكون يـوفنتـوس قد فاز في 17 مـباراة
من أصل  19وتــعـادل في اثـنـتـ فـقط
عـدل هدف في وسـجل 38 هـدفاً أي 
ـبـاراة الـواحدة ومـنـيت شـباكه بـ11 ا
هــدفــاً وكـادوا أن يــكــونـوا  12لــوال لم
يــحــتـكم احلــكم إلى تــقــنـيــة الــفـيــديـو
" "varإللــــــغــــــاء هـــــدف الــــــتــــــعـــــادل

لسمبدوريا في الوقت بدل الضائع.
روبرتو
فرمينو

في شــــبـــاط/فــــبــــرايـــر مــــشــــاركـــة
اجلــــــــــاريـن الــلــدوديـن كــــــــــوريــا
الــشـــمــالـــيــة وكـــوريــا اجلـــنــوبـــيــة
بفــــــــريق نسـائي موحد في رياضة

الهوكي على اجلليد. 
شكـلت الريـاضة أحـد أوجه التـقارب
بــ الــبــلـــدين الــلــذين ال يــزاالن في
حــــالــــة حـــرب مــــنــــذ انــــتــــــــــــهـــاء
الــــنــــــــــــــزاع في شـــــبه اجلـــــزيــــرة

الكورية عام 1953. 
تقارب أدى الى لـقاءات قيــــــــمة ب
الزعــــــــيم الكـوري الشمــــــــالي كيم
جــــونغ-أون والـــــرئــــيـس الــــكــــوري
اجلــنــوبي مــون جـاي-إن فــــــــضال
عن لــقـــاء تــاريــخي بــ الــزعـــــــــيم
الكـوري الـشــــــــمـالي والـرئــــــــيس
األمـــــيــــــركي دونــــــالـــــد تـــــرامـب في

سنـــــــغافورة. 
تـكــررت الـتـجـربــة في دورة األلـعـاب
اآلســـــيــــــويـــــة الـــــتـي أقـــــيـــــمـت في
إنــدونـيــسـيــا في آب/أغــسـطس مع
مشاركة الـكوريت بـفريق موحد في
نافسات كما أعلن البلدان عدد من ا
عــزمــهــمــا الــتــقــدم بــطــلب تــرشــيح
مــشـتــرك السـتــضـافــة دورة األلـعـاب

بية الصيفية عام 2032. األو
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دير الفني شن اإليطـالي كالوديو رانييـري ا
لـفولـهام هـجومـا حادا عـلى العبه الـفرنسي
أبــــوبــــاكــــار كــــامــــارا عــــقـب الــــفــــوز عــــلى
هيـدرسفـيلـد تاون (1/0) اول امس الـسبت
ــيـرلــيج. وقـال في اجلــولـة الـ 20 من الــبـر
BBC":" رانـييـري في تصـريحـات نقـلتـها
باراة كان "أمر ال يـصدق ما وقع في هذه ا
هم أن نسجل في الدقيقة األخيرة وهو من ا
مـا حـدث لـنـفـوز بـالــلـقـاء بـعـد مـجـهـود رائع

 ." لالعب
وأضـاف: "الـشوط األول كـان صـعـبا لـلـغـاية
كــنـــا نــفــقــد الـــكــثــيــر مـن الــكــرات في وسط
ــــلـــعب.. فـي الـــشـــوط الــــثـــاني كـــان األداء ا
أفــــضل بـــوجــــود كـــارني فـي الـــوسط".وعن
مــــشـــادة العــــبــــيه كــــامــــارا وألــــكــــســــنـــدر
مـيتـروفيـتش حول تـسديـد ركلـة اجلزاء قبل
ـدرب: "قـلت لـكـامارا أن يـهـدرهـا األول رد ا
يتـروفيتش ألنه هـو الذي يسدد اترك الكـرة 

ركالت اجلزاء". 
وتــابع: "مـا فــعـله كــامـارا أمـر ال يــصـدق لم
يحتـرمني أو يحترم النادي أو اجلماهير لقد
حتــدثت مــعـه ألنه كــان مــخــطــئًـا كــنـت أريـد
قـتــله.. كــان يـريــد الــتـســديــد ألنه آخـر العب
ســـجل من ركـــلــة جــزاء أمـــام مــانــشـــســتــر

 إيدين
هازارد
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