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ُـقدمة من االحتاد تُوج لـيونيل ميـسي مهاجم بـرشلونة بـجائزة أفضل العب في الـعالم لعام 2019 ا
الدولي لكرة القدم "فيفا" في مدينة ميالنو اإليطالية.

وتـلقى مـيـسي اجلائـزة من رئيـس الـ(فيـفا) جـيـاني إنفـانتـيـنو لـيخـلف بـذلك الكـرواتي لـوكا مـودريتش
العب ريال مدريد والذي نال اجلائزة عام 2018.

ـاضي وقاد مـنتـخب بالده للـمركـز الثالث وسم ا وفاز مـيسي بـلقب دوري الدرجـة األولى اإلسبـاني ا
في كأس كوبا أمريكا بالبرازيل.

توج وتـفوق مـيسي الـهداف التـاريخي لـبرشـلونة عـلى الهـولنـدي فيـرجيل فان دايك مـدافع ليـفربـول ا
بلقب دوري أبـطال أوروبا وكأس الـسوبر األوروبـية والبرتـغالي كريسـتيانو رونـالدو مهاجم يـوفنتوس

بطل إيطاليا وقائد البرتغال.
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فاز سائق فيراري سيباستيان فيتل
بسباق سنغافـورة  بينما جاء خلفه

زميله شارل لوكلير.
وفــيـمـا يـلي نـقـدم حتـلـيال ألداء فـرق
بـطـولـة الـعـالم لـسـبـاقـات فـورمـوال 1
لــــلــــســـيــــارات في ســــبـــاق جــــائـــزة
سـنــغـافــورة الـكـبــرى (الـفـرق مــرتـبـة
حـــــــــــــســب مـــــــــــــراكـــــــــــــزهـــــــــــــا فـي
البطولة).مرسيدس (احتل البريطاني
ـــركــز الــرابع لــويس هـــامــيــلـــتــون ا
ـركز والـفـنـلـنـدي فـالـتـيـري بـوتـاس ا
اخلـامس).بـدأ هـامـيـلـتون مـن الصف
األمــامي عـلـى خط االنـطالق وتــصـدر
الـســبــاق أثــنــاء وقــفــات الــصــيــانـة
ليعادل رقـم مايكل شومـاخر القياسي
في تــــــصــــــدر 142 ســــــبــــــاقــــــا.وزاد
هاميـلتون من تفـوقه على بوتاس في
الــتـرتـيـب الـعـام إلى 65 نـقــطـة. هـذا
ـوسم احلالي بدون ثاني سـباق في ا
أي من سائقي مـرسيدس عـلى منصة
الــتـــتـــويج وخـــســـر الــفـــريق ثـالثــة
سـبـاقــات عـلى الـتــوالي اآلن. تـقـلص
الــفـارق بـ مـرســيـدس وفـيـراري في

بطولة الصانع إلى 133 نقطة.
ـاني سيـبـاسـتـيان فـيـراري (احـتل األ

ــركـز األول وشــارل لــوكــلــيـر فــيــتل ا
ــركـز الــثـاني). الـقــادم من مـونــاكـو ا
حقق فيـتل فوزه األول في حوالي 13
في شـــــهـــــرا واالنــــتـــــصـــــار رقم 53 

مسيرته.
قدمة أكمل فيراري الذي انطلق من ا
في ثالثـة سباقـات عن طـريق لوكـلير
ثـالثـــيــــة من االنــــتــــصـــارات رغم أن
ركز سائق موناكو اضطر لالكتفاء با
ـرة بـعد إسـتـراتيـجـية الـثـاني هذه ا

ركز الصيانة أوال. استدعاء فيتل 
أصـــبـح فـــيــــراري أول فــــريق يــــنـــال
ـــــــركــــــــزيـن األول والـــــــثــــــــانـي في ا
سنغافورة. آخر مـرة فاز فيها الفريق
بـثالثــة سـبـاقــات مـتـتـالــيـة كـانت في

2008  عندما فاز بأربعة.
رة الـ84 الـتي يـنـال فـيـها هـذه هي ا
ــركـزين األول والــثـاني في فــيـراري ا
فــورمــوال 1. كــمــا أصــبح فــيــتل أول
ســائـق يـــنــتـــصـــر خـــمس مـــرات في
سنـغافورة.ريد بـول (احتل الـهولندي
ـــركـــز الــثـــالث مـــاكس فـــرســـتـــابن ا
ـركز والـتـايالنـدي ألـكـسـنـدر ألـبـون ا
الـــســادس).بـــدأ فـــرســـتـــابن رابـــعــا
وتـوقف في مـركز الـصـيـانة في الـلـفة
نـفسهـا مثل فـيتل لـينـجح في جتاوز

هـاميـلتـون. جنح بـعد ذلك في الـدفاع
عن مـركـزه أمام سـائق مـرسـيدس في
الـلـفــات األخـيـرة. شـارك الــتـايالنـدي
الـشـاب ألـبـون في سـبـاق سـنـغـافورة
لــلــمــرة األولى وأنــهى الــســبــاق في
ـركــز نـفـسه الـذي بـدأ مـنه وأمـضى ا
أغــلب وقــته خـلـف بـوتــاس. مـكالرين
(احـــتل الــبـــريــطــانـي النــدو نــوريس
ــركـز الـسـابع واإلســبـاني كـارلـوس ا

ركز 12).  ساينز ا
قــدم نــوريس أداء قـــويــا في ظــهــوره
األول في سنغافورة ليساعد مكالرين
عـلى االبـتـعـاد بـأربع نـقـاط أخرى عن
ــــركـــز ريــــنــــو في الــــصــــراع عــــلى ا
ـركـز الـسابع الـرابع.بـدأ سـاينـز من ا
لـكـنه تـراجع لـلـمـؤخـرة بـعد إصـابـته
بــثــقب فـي أحــد اإلطــارات في الــلــفــة
االفــتـتــاحـيــة في احــتـكــاك مع نـيــكـو
هـولــكـنـبــرج الـذي دخل أيـضــا مـركـز
الــصـيــانــة عـلى الــفــور.ريـنــو (احـتل
ــركــز الــتـاسع نـيــكــو هــولــكـنــبــرج ا
ركز واألسترالي دانييل ريتشياردو ا
14). بــدأ ريــتــشــيــاردو الـســبــاق من
ؤخـرة بعـد استبـعاده من الـتجارب ا
الــتــأهـيــلــيـة يــوم الــســبت ألن وحـدة
تــولــيــد الـطــاقــة في مــحــرك ســيـارته

جتـــاوزت مــــقـــدار الــــطـــاقــــة احملـــدد
للحـظات.احتك بسـائق وليامز جورج
راسل في الـــبـــدايـــة ثم أصـــيب إطــار
ســيــارته بـثــقب قــرب الــنـهــايــة وهـو
يــــــــتـــــــــجـــــــــاوز أنــــــــطـــــــــونـــــــــيــــــــو
جيـوفينـاتسي.تـراجع هولكـنبرج إلى
ـؤخـرة عنـدمـا دخل حـارة الصـيـانة ا
في نهاية اللفة األولى بسبب ثقب في
إطــار سـيـارته األمــامي األيـسـر.تـورو
روسو (احـتل الفرنـسي بييـر جاسلي
ـــركـــز الـــثــامـن والــروسـي دانــيـــيل ا

ركز 15).  كفيات ا
ـركـز الـثـاني في وصل جـاسـلي إلى ا
نقـطة ما لـكنه فقـد مركزه بـعد دخول
ـعـارك ســيـارة األمـان.خــاض بـعض ا

اجليدة في طريقه للمركز الثامن.
كـان بـوسع كـفـيات إحـراز نـقـاط لـكنه
اصـطــدم بـكـيـمي رايـكـونن في حـادث
دمــــر ســــيــــارتـه وأخــــرج الــــســــائق
الـفـنـلـنـدي من الـسـبـاق.أصـبح تـورو
روسـو عــلى بـعـد نــقـطـتــ من ريـنـو
وابــتــعــد بـــشــكل أكــبـــر عن ريــســنج
بوينت.ريسنج بـوينت (احتل الكندي
ــركـز 13 وانــسـحب النس ســتــرول ا

كسيكي سيرجيو بيريز). ا
تــوقف بــيـريــز عــلى احلــلـبــة بــسـبب
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سان جيـرمان مقـابل انتقال العب
ــري كــان إلى ــاني إ الــوسط األ
ري حديقة األمراء.وارتبط اسم إ
كـان بالـرحيل عن يـوفنـتوس بـعد
قرار ساري بعدم قـيده في القائمة
األوروبـيـة للـسـيدة الـعـجوز.ورغم
انــتـــهــاء عــقــد مــونــيــيه مع ســان
ـوسم اجلاري جـيـرمان بـنـهايـة ا
ـسـؤولـ في يـوفـنـتوس إلى أن ا
يـرغــبــون في حــسم الـصــفــقـة في
يــــــنــــــايـــــر/ كــــــانــــــون الـــــثــــــاني
قـبل.وانتـقل كان إلـى يوفـنتوس ا
ـاضي لـكـنه فشل وسم ا مـطلـع ا
في إقـــنـــاع مـــاوريـــســـيـــو ســاري
ــهـمـة ـســتـواه بــعـدمــا تـولى ا
خــلـــفًــا أللــيــجـــري.وخــرج الالعب
ـــاني من قــائــمـــة يــوفــنــتــوس األ
ـــــا أشــــعل بــــدوري األبـــــطــــال 
ـدير الفني ساري وقف بينه وا ا
ـا دفعه وإدارة الـبـيـانكـونـيـري 
للتـلويح بالرحـيل في الشتاء.ومن
جـانبه أكـد الـفرنـسي إريك أبـيدال
السكـرتير الـفني لنادي بـرشلونة

الذي يولي أهمية كبيرة للدفاع.
وبـلغـة األرقام تـلقت شـباك شـالكه
اآلن خـــمـــســة أهـــداف في خـــمس
مباريات وهو ما يعد معدالً جيداً
ـدرب فـاجـنـر لــلـغـايـة حـيث ظل ا
وفـياً لفـلسـفته الـكرويـة باالعـتماد
عـلى أربـعــة مـدافـعــ عـوضـاً عن
خـطـة ثالثـة مـدافـعـ والـتـي كان
ـــدرب الــســابق يــعــتـــمــد عـــلــيه ا
دوميـنيك توديـسكـو حسب موقع

اني. "شبورت" األ
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يـعـيش أمـ حـارث فــتـرة ذهـبـيـة
بـرفـقـة فـريق شـالـكه. فـمـن مـباراة
ــغـربي ألخــرى يـواصـل الـدولي ا
ـســتـواه الـرائع خــطف األنـظــار 
ـــــســــتــــطــــيل األخــــضــــر فــــوق ا
ومــســاعــدة فــريــقه عــلى حتــقــيق
الـفـوز والــذهـاب إلى أبـعــد نـقـطـة

كنة في "البوندسليجا".
وانفجر "الساحر" حارث بشدة في
مــبــاراة بــادربـــون فــقــد جنح في
يـزة. كـمـا أنه تـسـجـيل ثـنـائـيـة 
قـاد شـالكـه إلى حتقـيق فـوز ثـم
عـلى مايـنز وذلـك بتـسجـيل هدف
الــفـوز في الـلـحـظـات األخـيـرة من
غربي باراة. ويستفيد الدولي ا ا
ـــدرب فـــاجـــنـــر الــذي من ثـــقـــة ا
يراهن على حارث من أجل خلخلة
ة دفاعات اخلصوم وإحلاق الهز
ـتـلـك أمـ حـارث احلـافـز بــهـا.و
من أجل مـواصـلـة الـتـألق فـي هذا
ـغـربي ــوسم فـقـد مــر الـدولي ا ا
وسم بـفـتـرة صـعـبـة لـلـغـاية فـي ا
ــســتـطــيل ــاضي ســواء داخل ا ا
األخضـر وخارجه فـضالً على أنه
كـــان بـــ الالعـــبـــ الــذيـن كــان

مستقبلهم غامضاً مع شالكه.
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ــشـــاكل عــديــدة في مــر شـــالــكه 
ـاضي وكان في فـترة من وسم ا ا
فـتـرات "البـوندسـلـيجـا" من الـفرق
هدد بالنـزول إلى القسم الثاني ا
وسم في إالّ أن شالكه يـبدو هذا ا
حـلـة جــديـدة لـلـغــايـة خـاصـة مع
الـتغـيرات الـتي شهـدتهـا تشـكيـلة

ــاضـي اهــتــزت شــبــاك ــوسم ا ا
شــالــكه  55مــرة وكـــان من ضــمن
قـائـمـة الـفرق الـتي تـعـاني كـثـيراً
عــلى مـســتـوى اخلط اخلــلـفي إالّ
وسم أن األمـر تـغـير تـمـامـاً هـذا ا
ـــــــــــــــــــدرب مــع ا
فـــــاجـــــنــــر
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ـديـر الـفـني لـنـابـولي أسـبـاب فـشل نـاديه اإليـطـالي في الـظـفر كـشف كـارلـو أنشـيـلـوتي ا
بخـدمـات الـكـولـومبي خـامـيس رودريـجـيـز جنم وسط ريـال مدريـد خالل فـتـرة االنـتـقاالت
اضـية.وكان خـاميس على رأس أولـويات نابـولي هذا الصـيف لكن إدارة ريال الـصيفـية ا
مدريـد أصرت عـلى اقتـناص 40 مـليـون يورو لـلـتخـلي عن الالعب الكـولـومبي وهـو ما لم
يـكن في مــقـدور نـادي اجلـنــوب اإليـطـالـي الـذي حـاول ضـمـه عـلى سـبــيل اإلعـارة ولـيس
الشراء النهائي.وقـال أنشيلوتي خالل تصـريحات نقلتهـا صحيفة مونـدو ديبورتيفو "كانت
لــديـنــا الــرغــبــة لــلــتـعــاقــد مع خــامــيس رودريــجــيــز لــكــنـنــا واجــهــنــا مــقــاومـة مـن ريـال
مدريـد".وأضاف "اآلن بـالفعـل خاميس يـلعب مع ريـال مدريـد ولهـذا السـبب لم يكن لـدينا
أي فــرصـة لـلــحـصـول عـلـى خـدمـاته".وأ "بــشـكل عـام لــقـد قـمـنــا بـعـمل جــيـد في سـوق

اس ويورنتي ولوزانو". االنتقاالت بضم العب مثل دي لورينزو ومانوالس وإ

ثـقة إدارة الـنادي واألمـانة الـفنـية
ــدرب إرنــســتـو فــالــفــيـردي في ا
نافـيًا كل الشـائعات األخـيرة حول
رحيله.وأثيرت الكثير من الشكوك
حــول مــصـــيــر فــالــفــيــردي وذلك
بـعـدما تـلـقى الـفريق خـسـارة ضد

غرناطة بالليجا بهدف دون رد.
وقـال أبــيــدال خالل تــصـريــحـات
نـــقـــلـــتـــهـــا صـــحـــيـــفـــة "مـــونــدو
ديــبــورتــيــفــو" اإلسـبــانــيــة: "ثــقـة
األمانة الـفنية في فـالفيردي? نعم

دائمًا هناك ثقة".
وبسؤاله حول استمرار فالفيردي
في مـنـصـبه في ظـل األنـبـاء حول
رغبة اجلـماهير في إقـالته اكتفى

أبيدال بالضحك ساخرًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن أبيدال
رفض التعلـيق على األهداف التي
يسجلها نـيمار مؤخرًا مع باريس
ســـان جــيـــرمـــان بـــعـــدمــا أغـــلق
بـرشـلـونـة هـذه الـصـفـحـة بـفـشل
الـصـفــقـة خالل سـوق االنــتـقـاالت

اضية. الصيفية ا
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عـبر الـبـرازيـلي ألـيسـون بـيـكر حـارس مـرمى لـيفـربـول عن سـعادته الـكـبـيرة بـعـدمـا توّج
ـديــنــة مــيالنـو بــجـائــزة أفــضل حـارس مــرمى لــعـام 2019  خالل احلــفل الــذي أقــيم 
اإليطـالـية.وقـال ألـيسـون عـقب فـوزه باجلـائـزة: "أنا سـعـيد جـدًا بـها وهـي تمـثل كل الـعمل
الذي قدمته طوال حياتي حتى وصولي إلى هنا".وأضاف: "أشكر زوجتي عائلتي وابني
كانـة".وتابع: "ال أجـد الكلـمات التي وابـنتي فقـد قدمـوا لي كل الدعم كي أصل إلى هـذه ا
: "أعـتقد تعـبر عن سعـادتي لكـنني أشكـر الله الـذي منحـني الفرصـة كي أتواجـد هنا"وأ
أنني أمثل اليـوم كل البرازيلي وأنصح كل من يرغب من أبناء بلدي في التواجد هنا بأن
يـواصل الـعـمل ويـؤمن بـقــدراته".جـديـر بـالـذكـر أن ألـيـســون حـقق اجلـائـزة عـلى حـسـاب
ـاني تير شتيجن حارس مواطنه البرازيـلي إيدرسون حارس مرمى مانـشستر سيتي واأل

برشلونة.
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ــدرب دافـــيــد الــفـــريق بـــقــيـــادة ا
فـاجـنـر.واسـتـطـاع فـاجـنـر إخـراج
أفـــضل مـــا في جـــعـــبـــة العـــبـــيه
ودفـعهم دائـمـاً إلى تقـد األفضل
تلك ستطيل األخضر إذ  فوق ا
ـيـزة عـلى حتـفـيـز العـبيه قـدرة 
الذين يلـعبون بـروح عالية لـلغاية
ويقاتلـون بشدة في كل مباراة من

أجل حتقيق نتيجة إيجابية.
ويـبدو أن شـالـكه عازم عـلى مـحو
اضي وإنهاء ـوسم ا خيبة أمل ا
ـوسم في مـراكـز مـتقـدمـة تـخول ا
ـسـابـقـات األوروبـية له لـعب فـي ا
ســــواء دوري أبـــطــــال أوروبـــا أو
الـدوري األوروبـي.وذكـرت تـقـاريـر
صـحـفـيـة إيـطالـيـة أن يـوفـنـتوس
يفكـر في إجراء صفقـة تبادلية مع
بـاريس سان جـيرمـان في ينـاير/
ــقــبل.وبــحـسب كــانـون الــثــاني ا
صـــحــــيــــفــــة "تــــوتــــو ســــبـــورت"
اإليـطـالـيـة فـإن يـوفـنـتـوس يرغب
في احلصول على خـدمات الظهير
الـبـلجـيـكي تـوماس مـونـييه العب
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ــركــز تــســـرب في الــزيت وهـــو في ا
الـعــاشـر خالل الـلـفـة 44 ما أدى إلى

دخول سيارة األمان للمرة الثانية.
ست سيارة سترول احلائط وأصيب
بــــثـــــقب في أحـــــد اإلطــــارات بــــعــــد
استئناف السـباق عقب سيارة األمان
األولى واحـــتــاج أيــضـــا إلى جــنــاح
أمـــامي جـــديــد.ألــفـــا رومــيـــو (احــتل
اإليـطـالي أنــطـونـيـو جـيــوفـيـنـاتـسي
ـركـز الـعـاشـر وانـسـحب الـفـنـلـندي ا

كيمي رايكونن).
 تـصـدر جـيوفـيـناتـسي الـسـباق ألول
مرة في مـحطة بـارزة له ولفريـقه ألفا
رومـيـو رغم أن ذلك كـان بـسـبب عـدم

توقفه بعد في مركز الصيانة.
انسحب رايكونن بعد حادث في اللفة
50 مع كـــفــيـــات لــكــنـه قــال إنه كــان
يواجه صعـوبات بالفـعل بسبب تآكل

إطارات سيارته.
كـمـا عـوقب جـيــوفـيـنـاتـسي بـإضـافـة
عـشـر ثــوان إلى زمـنه بـعــد الـسـبـاق
بسبب الـقيادة اخلطـيرة أثناء إخراج

سيارة بيريز من على احللبة.
هــــاس (احــــتـل الــــفــــرنــــسي رومــــان
اركي كيفن ركز 11 والد جروجان ا

ركز 17).  ماجنوسن ا
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يعود أوال وأخير لالعب ومعترفا
أيضا بأنه لم يفـهم حقيقة ما حدث
ـلــعب.جـمع لــيـفـربـول عـلى أرض ا
بقيادة كلوب 97 نقطة في الدوري
وهــو رقم قـــيــاسي لــوصـــيف بــطل
ــســابــقــة عــبــر تــاريــخــهــا وفـاز ا
مـهـاجــمـاه مـحـمــد صالح وسـاديـو

ـنـطـقي مع ـوهـوبـ وتـعـامــله ا ا
أســالـــيب لـــعب اخلــصـــوم وكــذلك
حـــضـــوره الــطـــاغي فـي كل مـــكــان
يـتــواجـد فـيه.لم يـكن مـوسم كـلـوب
مـــفــروشـــا بـــالــورود فـــقـــد تـــلــقى
ـة فـي بـدايـة مـشـواره ضــربـات مـؤ
ـسـابـقـة األوروبـيـة حـيث خـسر بـا
لــيـــفــربــول أمــام نــابــولي والــنــجم
األحـمـر قبل أن يـتـعـافى تدريـجـيا
ويـشق طـريـقه إلى نـصف الـنـهـائي
ـــدرب ـالقـــاة بـــرشـــلــــونـــة.راقب ا
ــاني فــريــقه وهــو يــتـرنـح أمـام األ
لـيـونــيل مـيـسي وزمالئه في ذهـاب
دور األربـعة عـلى مـلعب "كـامب نو"
بثالثية نـظيفة لـكنه لم يفقد األمل
وسـاعـد الالعـبـ عــلى اسـتـجـمـاع
قـواهم في لقـاء اإليـاب الذي انـتهى
صلحة الفريق اإلجنليزي برباعية
نظيـفة.واجلمـيل في األمر أن كلوب
رفـض تـلـقي الـثـنـاء عـلى مـا حتـقق
في تـلك الـلـيــلـة مـؤكـدا أن الـفـضل
ـبـاراة الـنــهـائـيـة في الـتـأهل إلـى ا
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ـلك يــورجن كــلـوب كـل الـصــفـات
الــتي جتـعــله مــدربـا مــحـبــوبـا من
اجلمـيع شعبـيته في انـتشار دائم
شخصيته عفوية قدراته التدريبية
فذة واستـثنائـية ونضيف إلى ذلك
أنه أصـبح أخــيـرا فــائـزا بــاأللـقـاب
الـكـبـيرة بـعـدمـا رفـع مع لـيـفـربول

كأس دوري أبطال أوروبا.
ولـهــذا الـســبب لم يــكن غـريــبـا أن
يـظـفـر كـلوب بـجـائـزة أفـضل مدرب
ـقـدمة من ا في الـعالم لـلـعام 2019 
االحتاد الـدولي لكرة الـقدم (فـيفا) 
بعدمـا تفوق على خـصم شرس
ـمـتـاز له في الـدوري اإلجنـلـيـزي ا
هـمـا مـدرب مانـشـستـر سـيـتي بيب
دير الفني لتوتنهام جوارديوال وا

ماوريسيو بوكيتينو.
استحق كلوب الـفوز باجلائزة فقد
تمكن من قيادة ليفربول لقمة اجملد
الــقـــاري بـــفـــضل إدارتـه الـــذكـــيــة
لـتــشــكــيــلــته الــزاخــرة بــالالعــبـ

أليسون
بيكر

سابقا مع الصينية واجن يافان في الدور
الــتـالي. وفـازت العـبـة روســيـا الـبـيـضـاء
سـابـالـيـنـكـا  1-6و 0-6 عـلى األمـريـكـيـة

دانييال كولينز بعد 51 دقيقة فقط.
وأطـلـقت سـابـالـيـنـكا 7 ضـربـات إرسـال
ســاحـقــة وكـســرت إرســال مـنــافــسـتــهـا
الـبــالــغـة من الــعــمـر 25 عــامـا 6 مــرات
لـتـتـأهل لدور الـ 16 لـتـواجه الـفـائزة من
صنفة مواجـهة الهولنديـة كيكي بيرتـنز ا
الــســادســة واألمــريــكــيــة بــرنــاردا بــيـرا

تأهلة من التصفيات. ا
ــصــنــفـات الــبــارزات آشــلي وســتــبــدأ ا
بـارتي وكــارولـيــنـا بــلـيـســكـوفــا وإيـلــيـنـا
سـفـيــتـولـيــنـا وسـيــمـونـا هـالــيب مـشـوار
الـبــطـولـة غـدا الـثالثـاء بــعـد أن جـنـبـتـهن
الــــقـــــرعــــة خــــوض

الدور األول.
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تـأهـلت الـتـشـيـكـية بـيـتـرا كـفـيـتـوفـا بـطـلة
ــفـتــوحــة لــلــتــنس مــرتـ دورة ووهــان ا
وأرينـا سابـاليـنكـا حامـلة الـلقب إلى دور
جـموعات الـ 16 للـبطـولة بعـد فوزهـما 

مباشرة في الدور الثاني .
وكسـرت كفـيتـوفا الـفائـزة باللـقب عامي
2014 و2016 إرســـال مـــنــــافـــســــتـــهـــا
الــســلـــوفــيــنــيــة بــولــونــا هــرتــســوج في
اجملــمـوعـة الـثــانـيـة مـرة واحــدة لـتـحـسم

الفوز  6-7و6-3.
ورغـم أن كــفـيــتــوفــا ارتــكــبت 6 أخــطــاء
مــــزدوجـــــة في ضــــربــــة اإلرســــال لــــكن
ـيـا حصـلت عـلى ـصـنـفـة الـسـابـعـة عـا ا
%75 من نـــقــاط إرســـالـــهــا األول كـــمــا
أنقـذت نـقـطتـ لـكـسـر إرسالـهـا لـتـحقق

الفوز بعد ساعة واحدة و42 دقيقة.
وسـتــلـتـقي كــفـيـتـوفــا مع الـفـائـزة من
صـنـفة الـعـاشرة سـلون مـواجهـة ا
ـفتـوحة ستـيـفنـز بـطلـة أمـريكـا ا
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سيغيب البـرتغالي كريستيانو رونالدو العب يوفنتوس اإليطالي  عن حفل توزيع جوائز "ذا
ـا أكـدته مصـادر من الـلجـنة بيـست" اخلـاصة بـاالحتـاد الدولي لـكـرة القـدم (فـيفـا) وفـقا 
اضي والتي ـوسم ا ـنظمـة.ويأتي هذا رغـم ترشح كريـستيـانو جلائـزة أفضل العب عن ا ا

يتنافس عليها مع الهولندي فيرجيل فان دايك واألرجنتيني ليونيل ميسي.
انشستر سيتي عن احلفل ديـر الفني  كما تأكد أيـضا غياب اإلسباني بيب جوارديوال ا
ـانـي يــورجن كــلـوب ــاضي رفــقــة األ ـوسـم ا ـرشـح جلــائـزة أفــضـل مـدرب عـن ا وهــو ا

(ليفربول) وماوريسيو بوكيتينو (توتنهام).
ـا أعـلـنه نـاديه من مـشـاكل عـضلـيـة سـتـتـسبـب في غيـابه عن ويـعـاني رونـالـدو وفقـا 

مباراة بريشيا الثالثاء.
اضي بـلقب الـدوري اإليـطالي وكـأس السـوبر وسـم ا وتوج الالعـب البـرتغـالي ا

. اإليطالي ودوري األ
ولم يـشـارك كــريـسـتــيـانـو في
ـاضي الـذي حــفل الـعــام ا
احــتـــضـــنــتـه الــعـــاصـــمــة

البريطانية لندن.
وســـيــحــضـــر احلــفل كل
مـن مـيـسـي بـطل الـدوري
اإلســـبــــاني الـــذي ســـجل
ــــــــوسم 51 هــــــــدفـــــــا فـي ا

ــاضي وفــان دايك أحــد أهم ا
ـوسم أعـمـدة لـيـفـربـول في الـتـتـويج بـلـقب دوري األبـطـال ا

اضي. ا

مــاني مـعـا بـجـائـزة هـداف الـدوري
باالشتراك مع مهـاجم آرسنال بيير
ــيـريك أوبـامـيـاجن بـعـدمـا جنح إ
ـنـافـسـة ــاني في جـعل ا ـدرب األ ا
الـداخـلـيـة الـشـرسـة بـ الالعـبـ

تــصب في إنــاء الــقــالب اجلــمــاعي
للفريق.

بيترا كفيتوفا 

 يورجن كلوب

كريستيانو
رونالدو بجوار
ليونيل ميسي
وفان دايك
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اني األنظار جذب فريق شالكه األ
بقـوة في اآلونة األخـيرة ففي أقل
مـن أسـبـوع واحــد فـقط اســتـطـاع
الـــــفـــــريـق األزرق أن يـــــكـــــتـــــسح
بادربـون بخـماسـية في عـقر داره
ويحقق انتصاراً ثميناً على ماينز
الـعنـيـد في اللـحـظات األخـيرة من

باراة. ا
ــركــز ويــحــتـل شــالــكـه حــالــيـــاً ا
اخلـــامـس بـــرصــــيـــد 10 نــــقـــاط
وتــفـصـله فـقـط ثالث نـقـاط فـقط

تصدر اليبزيج. عن ا
ويـالحظ أن نـــسق شـــالــكه
يـتــصــاعــد من مــبـاراة إلى
أخــرى فـــفـي وقت وجـــيــز
ــسـة لــلــغـايــة بــدأت تــظـهــر 
ـــدرب دافــيـــد فـــانـــكـــر عـــلى ا

الفريق.
صالبة دفاعية
فـــــــــــــــــــي

ســجـل مـــاجــنـــوسـن أســرع لـــفـــة في
الـسـباق لـلـعـام الثـاني عـلى الـتوالي
لــكن بــدون احلــصـول عــلى الــنــقــطـة
ـتـاحـة فـقط لـلـسـائـق اإلضـافـيـة ا

العشرة األوائل.
تـعـ عــلـيه أيـضــا دخـول مـركـز
الــــصـــيـــانـــة إلزالــــة كـــيس من
الـــبالســتـــيك عــلق بـــاجلــنــاح
األمـــامي لــــســـيــــارته.تــــســـبب
جـــروجــان في دخـــول ســـيــارة
األمـــــان ألول مــــرة عـــــنـــــدمــــا
اصـــطـــدم هــــــــو وراســـــل في

اللفة 36.
ـــشــرفــون عـــدم اتــخــاذ أي قــرر ا

إجراء إضافي.
ولــيـــامــز (احــتل الــبــولــنــدي روبــرت
ـــركــز  16وانـــســحب كـــوبــيـــتـــســا ا
الـــبــريــطـــاني جــورج راسـل).انــتــهى
تـفـاخـر ولـيـامز بـأنه الـفـريق الـوحـيد
الــذي أنـهى ســائــقـاه كـل سـبــاق هـذا
ـــــوسم بـــــعــــد انـــــســــحـــــاب راسل ا
الصـطـدامه بـاحلائط إثـر احـتـكاك مع

جروجان.
كـان السـائق البـريـطاني يـعاني
بــــالـــفـــعل مـن حتـــطم جـــنـــاح

سيارته األمامي في البداية.

دايك.وغاب رونـالدو عن حـضور حـفل الفـيفا
لـتـوزيع جـوائـز األفـضل أو "ذا بـيـست" الذي
ديـنة ميالنو اإليطـالية وأرجع البعض أقيم 
غــيــاب الـنــجم الــبــرتــغــالي إلى مــعــانــاته من
إصـــابــــة عـــضــــلـــيـــة.وقــــال رونـــالــــدو عـــبـــر
"انسـتجـرام" بـعد دقـائق من اإلعالن عن فوز
مـيــسي بـجــائـزة الـفــيـفــا لالعب األفـضل في
ــثــابــرة هــمــا ــاضي: "الـــصــبــر وا ــوسم ا ا
سـمـتان تـميـزان احملـترف عن الـهـواة كل ما
كنك أن هـو كبـير الـيوم قـد بدأ صـغيـرا ال 
كـنك أن تفعل كل ما تفـعل كل شيء ولكن 
تــسـتــطــيع جلـعـل أحالمك تــتـحــقق ضع في

اعتبارك أنه بعد الليل يأتي الفجر دائما".
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نشـر الـنجم الـبرتـغـالي كريـسـتيـانو رونـالدو
العب نـادي يـوفنـتـوس اإليـطالي لـكـرة الـقدم
رسـالـة غـامـضـة عـبـر حـسـابه الـرسـمي عـلى
موقع الـتواصل االجتماعي "انستجرام" عقب
إعالن االحتاد الـدولي لكـرة القـدم "فيـفا" عن
هـويــة الــفــائــز بـجــائــزة الالعب األفــضل في
اضي.يـذكر أن الـعـالم "ذا بيـست" للـمـوسم ا
الـسـاحــر األرجـنـتـيــني لـيـونــيل مـيـسي جنم
نادي برشـلونة اإلسباني هـو من فاز بجائزة
الـفـيـفــا هـذا الـعـام بـعـد أن رشح حلـصـدهـا
ضمن القـائمة النهائـية التي ضمت أيضا كل
ـدافع الـهـولـنـدي فـرجيـل فان من رونـالـدو وا


