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قــلب وولـــفــرهـــامــبـــتــون تـــأخــره
بهدف دون رد إلى انتصار مثير
بـــنـــتـــيـــجـــة (2-3© عــــلى ضـــيـــفه
مانشستر سيتي مساء اول امس
اجلــمــعــة ضــمن اجلــولــة 19 من

متاز. الدوري اإلجنليزي ا
وسـجل ثالثـيـة وولــفـرهـامـبـتـون
أدامــــــــــا تــــــــــراوري (55© وراؤول
خــيــمـيــنـز (82© ومــات دوهــيـرتي
(89© بينـما أحرز ثـنائيـة السيتي

Æ©50رحيم ستيرلينج ( 25و
وبـــــهــــــذه الــــــنــــــتـــــيــــــجــــــة رفع
وولـفرهـامبـتون رصـيده
نـــــــقـــــــطــــــة إلى 30 
ـركـز لـيــرتـقي إلى ا
اخلــامس بــيــنــمــا
جتــمـد مـانــشـسـتـر
ســـيــــتي عـــنـــد 38
ــركـز نــقــطــة فـي ا

الثالث.
دقـــــائق وبـــــعـــــد  10 
أولـى مــرت بـــهــدوء
تــــعـــــرض بــــيب
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متاز أكد مدرب مـانشستـر سيتي جوسـيب جوارديوال أن التفـكير في سبـاق لقب الدوري اإلجنلـيزي ا
لم يعد أمرا منطقيا.

ـدرب اإلسباني عقب اخلـسارة القاتـلة أمام مضـيفه وولفرهـامبتون  2-3مساء اول وتأتي تـصريحات ا
متاز. امس اجلمعة ضمن اجلولة  19 من الدوري اإلجنليزي ا

تـصدر ليـفربول وسم لـيبتـعد عن ا انشـستـر سيتي في الـدوري هذا ا وهذه هي اخلسـارة اخلامسـة 
بفارق  14 نقطة علما بأن للفريق األحمر مباراة مؤجلة.

وحـول الفـارق الـكــــــــــبـيـر الذي يـفـصل فريـقه عن لـــــــــيفـربـول قال بـيب: "إنه فـارق كبـيـر منـذ مدة
طـويلـة لـيس واقعـيـا أن نفـكـر في سبـاق اللـقب طـرح عليّ هـذا الـــــــــسؤال مـنـذ مدة وأرد بـاجلواب

نفسه".
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انـتــهى عـام 2019 بــحــلـوه ومــره عـلى
الكـرة الفـرنسيـة التي حـققت إجنازات
نـتـخب تـبـدو مـنـطـقـيـة عـلى صـعـيـد ا
بينما سقطت بـشكل كبير على مستوى

األندية وتطلعاتها الكبيرة.
ويـرصـد  حـصـاد الـكـرة الـفـرنـسـيـة في
2019 في التقرير التالي الذي نبرز
من خالله مسيرة اإلجنازات والعثرات
الــــتي أجــــلت أحـالمــــهـــا خــــاصــــة في

سابقات األوروبية. ا
UÐË—Ë√ ‰UDÐ√ Í—Ëœ

أخــــــفق بــــــاريـس ســـــان جــــــيــــــرمـــــان
بـاستـثمـاراته الـضخـمة في كـسر عـقدة
ــــــــــوسـم دور الـ16 حــــــــــيـث ودع فـي ا
ــاضي أمــام مــانـــشــســتــر يــونــايــتــد ا
اإلجنــلــيــزي وخــرج مــنــافــسه احملــلي
ـــرحـــلـــة ـــبــــيك لـــيــــون من نـــفـس ا أو
بـالــسـقـوط أمـام الــعـمالق الـكــتـالـوني

برشلونة.
ــوسم اجلـــاري تــصــدر بــاريس وفي ا
ســان جــيــرمــان مــجــمــوعــته بــعـروض
رائــعــة مــتــفــوقــا عــلى وصــيــفه ريــال

ـواجــهـة بـوروسـيـا مـدريـد ويــسـتـعـد 
دورتـمـونـد ثـمن نـهـائي دوري األبـطال
أمـــا لــيــون فـــقــد تــأهل بـــشق األنــفس
وســيــكـون في مــهــمـة أصــعب نــسـبــيـا

واجهة يوفنتوس في الدور ذاته.
الدوري األوروبي

ــاضـي فــاجــأ فــريق رين ــوسم ا في ا
كـثــيـرين بـعــروض قـويــة وتـأهل لـدور
الـ16 لـكــنه ودع الـبــطـولــة بـسـيــنـاريـو
درامـي أمـام آرسـنــال اإلجنـلــيـزي الـذي
ـشوار لـلـنهـايـة وخسـر مـباراة أكـمل ا

اللقب ضد جاره اللندني تشيلسي.
وسم اجلـاري فـكان شـاهـدا على أمـا ا
فـشل جـمـاعي لـكل األنـديـة الـفـرنـسـيـة
سابقة حيث ودع رين وسانت إيتيان ا

من مرحلة اجملموعات.
wzUM¦²Ý« o¹d

بـيك ليون لـلسيدات رأس رفع فريق أو
الـكرة الـفـرنسـية بـفـوزه على بـرشلـونة
1-4 في نهائي دوري أبطال أوروبا.
بهذا الـفوز العريض احـتفظت سيدات
لـيـون بـاللـقب األوروبي لـلـمرة الـرابـعة
عــلى الـتــوالي كـمــا ابـتــعـدن بــصـدارة

الــفــائــزين بــالــلــقب بــرصــيـد 6 مـرات
الحـقـ لــيـوسـعن الـفــارق مع أقـرب ا

ـاني الذي حـقق الـلقب فـرانكـفـورت األ
4 مرات.

a Ë q¼Qð

تـأهل مـنـتـخب فـرنـسـا بـطل الـعـالم في
نــســخــته األخــيـرة (مــونــديــال روســيـا
2018) لنهائيات كأس األ األوروبية

(يورو 2020). 
تصدر الديـوك اجملموعة الثـامنة بفارق
نــقــطـــتــ عن وصــيــفه الــتــركي وهــو
إجناز يـبـدو مـتوقـعـا بـالـنظـر لـلـفوارق

. نتخب ب ا
لكن منـتخب فرنـسا سيكـون على موعد
مـع فخ كــبــيــر فـي الــنــهــائــيــات حــيث
أوقـعـته الــقـرعـة في مـجــمـوعـة صـعـبـة
ــانــيـا تـضم مــنــتــخـبي الــبــرتــغـال وأ

رشح للفوز باللقب. ا
خريطة جديدة

شهـدت السنوات األخـيرة شبـه احتكار
لــفـــريق بـــاريس ســـان جــيـــرمـــان لــكل
األلقـاب احمللـية األربعـة بفـضل ذخيرة
الـــنـــجـــوم الــــتي يـــضـــمــــهـــا الـــفـــريق

العاصمي.
ــوسم لــكن تــغــيــرت اخلــريــطــة هــذا ا
ـنـصـة الـشرف وصـعـد أبـطـال آخرون 
حـــيث احــتـــفظ بي إس جـي بــبـــطــولــة
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بطولة كبرى يطبق فيها.
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إنه نـهــائي كــأس لـيــبــرتـادوريس
2018 الـذي أصــبح أطـول نـهـائي
في تــاريخ الــبــطــولــة وأقـيـم بـ
قــطـبي كــرة الـقــدم األرجـنــتـيــنـيـة
ــ ريــفــر بــلــيت وبــوكـا والــغــر
ـآل إلى جـونـيــورز لـيـنـتــهي به ا
الــعـــاصــمــة اإلســـبــانــيـــة مــدريــد
وحتديـدا في سانتـياجو بـرنابيو
والـذي تـوج فـيه ريـفـر ملـكـا.فـبـعد
سـيل من التـأجـيالت إلياب نـهائي
الـبـطـولـة -بـسـبب الـهـجـوم الـذي
وقع ضـــد حــافــلــة العـــبي بــوكــا-
ــبــاراة إلى مــدريــد نــقــلت هــذه ا
غـني األرجـنتـيني وبـرغم تأكـيـد ا
أنـــــــدريـس كــــــاالمـــــــارو أن هــــــذه
واجـهة "مهـمة بـقدر أهمـية غرق ا
تـــايـــتـــانـــيك" إال أن الـــقـــلـــيل من
تــصـوروا أن هـذا األمـر سـيـقـتـرب
من الواقع.وتأجل لـقاء اإلياب ب
الـفـريـقـ بـسـبب أحـداث الـشـغب
ونيومنتال بعد في معقل ريفر ا
الـتـعـادل ذهـابـا في ال بـومـبـونـيرا
مـــعــقل بــوكــا  2-2 وذلك يــوم 10
نـــوفـــمـــبــــر/تـــشـــرين ثـــان 2018

إلى ركلة مرمى ليخطفها تراوري
ـرر عرضـية أرضـية خلـيمـينز و

الذي سجلها في الشباك.
وأكــمل وولــفــرهــامــبــتـون عــودته
ـثـيـرة بتـسـجيـل الهـدف الـثالث ا
الــقـاتـل في الــدقــيــقـة 89 بــعــدمـا
تــــبـــــادل دوهــــيــــرتـي الــــكــــرة مع
خـــــيـــــمـــــيـــــنـــــيـــــز ومـن ثم راوغ
أوتامـيندي قـبل أن يسـدد أرضية

زاحفة سكنت شباك برافو.
وفي الـدقـيـقـة الــثـالـثـة من الـوقت
بــدل الــضــائع نــفـذ ســتــيــرلــيـنج
مـخــالـفـة من عــلى حـدود مـنــطـقـة
اجلـــزاء مـــســـددًا كـــرة ارتــطـــمت
بـالـعـارضـة ليـنـتـهي اللـقـاء بـفوز

وولفرهامبتون الدرامي (3-2).
dOš_« bIF UÐ “dÐ_«

أيــام قـلــيـلــة ويــكـتــمل عـام 2019
الـذي شــهــد الـعــديــد من األحـداث
الـريـاضـية الـتـي سـيـظل بـعـضـها
بــــارزا في الــــتــــاريخ.لــــكـن هـــدف
آنـدريس إنـيـيسـتـا انـتهـاء حـقـبة
جــــوزيف بالتــــر وفــــاة يــــوهــــان
كــرويف والـــصــراع احملــتــدم بــ
لــيــونــيل مــيــسي وكــريـســتــيــانـو
رونــالــدو تــأتي من بــ أبـرز 10
مـحـطـات في الـعـقـد األخـيـر بـكـرة

ية (2010-2019). القدم العا
U² OO½≈ ·b¼

أنـهت قـذيـفـة إنـييـسـتـا في نـهائي
مونديال 2010 أمام هولـندا على
عـقــود من اإلحـبـاط في كـرة الـقـدم
اإلسبانية لـتنطلق األفراح في كل
أرجــاء الــبــلــد األوروبي احــتــفـاال
بإحـراز أول لقب لـكأس الـعالم في
ـــاتــادور.وجـــاء الـــهــدف تـــاريخ ا
(ق117© في نـهائي الـبـطولـة التي
أقيمت في جنـوب أفريقيا يوم 11
يولـيو/تـموز  2010وكان مـكـافأة
لــــفـــكـــرة لـــعب طــــبـــقـــهـــا لـــويس
أراجونيس وأكـملها فـيسنتي ديل

بوسكي.
dðöÐ ÂUE½ ◊uIÝ

مـثّل سـقـوط جـوزيف بالتـر الـذي
استقال من رئاسة االحتاد الدولي
لــــكــــرة الــــقـــدم (فــــيــــفــــا) يـــوم 3
يـــونــيـــو/حـــزيــران 2015- بـــعــد
أربــعــة أيــام من إعــادة اخــتــيــاره
لــواليـة خــامـســة- بـدايــة لـنــهـايـة

ية. طريقة حكم لكرة القدم العا
 وبــعــد اتــهــامه بــالــفــسـاد وفــتح
حتـقـيـقــات مـعه من قــبل الـقـضـاء

جـــوارديـــوال مــــدرب الـــســــيـــتي
لـصـدمـة مـبـكـرة بـعـد إشـهـار حكم
باراة البطاقة احلمراء في وجه ا

احلارس إيدرسون.
وذلك بعدما تلقى جوتا كرة بينية
مـن كـــودي انـــفـــرد عــــلى إثـــرهـــا
بـــحـــارس الـــســـيـــتي الـــذي قـــرر
مــغــادرة مـــرمــاه وإعــاقــته خــارج

Æ12 منطقة اجلزاء في الدقيقة
وأُجــبــر جــوارديــوال عــلى إخــراج
مـهـاجـمه أجـويرو من أجـل الدفع
بــاحلــارس االحـتــيــاطي كالوديـو
بـرافـو الـذي تـصـدى بـنـجـاح فور
نــزوله في الــدقــيــقــة 15 لــلــركــلــة
احلـرة الـتي نفـذهـا مـوتيـنـيو في

باراة. أول خطورة با
وتـــعــــرض مــــحـــرز لـإلعـــاقــــة في
ـــدافع الــــدقـــيــــقـــة 20 مـن قـــبـل ا
ديـندونـكيـر لتـحتـسب ركلـة جزاء
انشستر سـيتي بعد العودة إلى
تقـنية الفـار.ونفذ سـتيرلـينج ركلة
اجلزاء في الدقيقة 23 مسددًا كرة
أرضية على  روي باتريسيو

تصدى لها احلارس البرتغالي.
لكن تـقنيـة الفار أعادت الـركلة من
جديـد لتحرك بـاتريسـيو من على
ــــــرمى حـــــــيث ســــــددهــــــا خـط ا
ســتــيـــرلــيــنـج من جــديـــد بــنــفس
الـكيـفيـة وتـصدى لـها الـبرتـغالي
مــــــــرة أخـــــــرى إال أن الـــــــنــــــــجم
اإلجنــــلـــيـــزي تـــابـع الـــكـــرة في
الـشـباك مـسـجلًـا الـهدف األول

Æ25 للسيتي في الدقيقة
ومع بــدايــة الــشــوط الــثــاني
أدخـل جــــــــــوارديــــــــــوال إريـك

جارسيا على حساب محرز.
وعزز مانشستر سيتي تقدمه
في الــدقـيـقـة 50 بـعــدمـا مـرر
ـــيــزة دي بـــرويـن بــيـــنـــيـــة 
لستيرليـنج لينفرد اإلجنليزي
بـروي بــاتـريــسـيـو ويــضع كـرة
سـاقطـة من فـوقه مسـجـلًا الـهدف
الــــــثـــــــاني.وســــــريـــــــعــــــا قــــــلص
وولفـرهامبـتون الـفارق بتـسديدة
صــــاروخــــيــــة أرضــــيــــة من قــــبل
تــراوري في الــدقــيــقــة 55. ودفع
جــوارديـوال بــورقـته األخــيـرة في
الـدقــيـقـة 67  بـخــروج دي بـروين
ونــــــزول جــــــونـــــــدوجــــــان.وجنح
وولفرهامبتون في إدراك التعادل
في الدقـيقة 82  بعـد خطأ مـيندي
الـذي حــاول تـأمــ خـروج الــكـرة
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كـشف تقريـر صحفي إسبـاني اول امس اجلمعـة عن تفضيـل جنم نابولي االنتـقال لريال
قبل رغم امتالكه لعروض أخرى من عدة أندية على رأسها برشلونة. مدريد في الصيف ا
وذكـرت صحـيفـة "مونـدو ديبـورتيفـو" اإلسبـانيـة أن فابـيان رويـز العب نابـولي قرر بـالفعل

قبلة وخياره األول هو ريال مدريد. الرحيل عن ناديه في مدة االنتقاالت الصيفية ا
وينـتهي عقد رويـز مع نابولي في صيف  2023 لكنه يـرفض أي محاوالت لـتمديـده بعدما
لكي قبل.ويفـضل الالعب اإلسباني الـرحيل للـنادي ا حـسم قراره بالـرحيل في الصـيف ا
على الرغـم من امتالكه  لعـروض أخرى من أنـدية بـرشلونـة مانـشستـر يونـايتد وأتـلتـيكو
ـاضي لكن الصفقة وسم ا مدريد.وكشـفت أن اهتمام ريال مدريـد بضم رويز يعود إلى ا
لم تتم لسبـب األول هو رفض أوريليو دي لورينتس رئيس نابولي التفاوض على بيعه من
ـوسم آخـر مع فـريـقه احلـالي.ومن األسـاس والـثـاني هـو رغـبـة الالعب نـفـسه في الـبـقـاء 
ـتوقع أال يـتـخـذ نابـولي قـرارًا بـبـيع رويز قـبل نـهـائـيات كـأس األ األوروبـيـة والتي من ا

يزة. شأنها أن ترفع من سعر الالعب حال مشاركته مع إسبانيا وتقد مستويات 

واسـتـضـاف الـبـرنـابـيـو الـنـهـائي
يـوم 9 ديــســمـبــر/كــانـون أول من
نـفس الـعــام لـيـفــوز به ريـفـر 3-1

وتنتهي هذه العاصفة.
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ـيـز الــعـقـد الــثـاني من أبـرز مــا 
الــقـــرن احلــادي والــعـــشــرين هــو
الــصــراع عــلى لــقب األفــضل بــ
لــيــونــيل مــيــسي وكــريـســتــيــانـو
رونـالـدو وهـما 2 من أبـرز العبي
ا أنهى كرة القدم في التاريخ.ور
"الــبـرغــوث" الـعــقـد مــتـفــوقـا بـ6 
كـــرات ذهــبـــيـــة مــقـــابل خـــمـــســة
لـ"الــدون" إال أن الــصــراع ال يـزال
مستمرا بـ الالعب رغم اقتراب
الـنجم الـبرتـغـالي من عامه الـ35 
وكــــذلـك مــــيـــسـي الــــذي أ هـــذه
الـــســنــة عــامه الـ32.فـــقط لــويس
سـواريــز ولـوكــا مــودريـتش كــانـا
الـوحيـدين اللـذين اقتـنصـا جائزة
حــذاء ذهـبي مـرتــ (سـواريـز في
14-2013 و16-2015)وكــــــــــــــــرة
ذهـــــــبــــــــيـــــــة (مـــــــودريـــــــتـش في
2018)طوال ذلك العقد الذي شهد
سـيطـرة مـطلـقة مـن الالعبـ على

اجلوائز الفردية.
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أعــلـن مـــيالن رســـمـــيًـــا اول امس اجلـــمـــعـــة تـــعـــاقـــده مـع الـــســـويـــدي زالتــان
إبـراهـيـمـوفـيـتش مـهـاجـم لـوس أجنـلـوس جـاالكـسي الـسـابق لـيـكـون بـذلك أولى

صفقات النادي في مدة االنتقاالت الشتوية.
وانتـقل إبراهـيمـوفيتش (38 عـامًا) إلى مـيالن في صفـقة انـتقـال حر بـعد انـتهاء

عقده مع لوس أجنلوس في ديسمبر / كانون األول اجلاري.
ـوسم اجلاري ـتـد حتى نـهـاية ا وأوضح ميـالن في بيـان رسمـي أن عقـد زالتان 
دة من وسم إضافي.وسـبق أن لعب "إبـرا" بقمـيص ميالن في ا مع خـيار الـتمديـد 
2010 وحـتى 2012 حـيث خاض  85 مـبـاراة وسجل 56 هـدفًـا وصنع 24 قـبل

أن يرحل إلى باريس سان جيرمان ومنه إلى الدوري اإلجنليزي ثم األمريكي.
ـقبل إلجـراء الفـحوصات وسيـصل إبراهـيمـوفيـتش إلى ميالنـو يوم اخلـميس ا

ـه في مـؤتـمـر صـحـفي قـبل االنـضـمـام إلى تـدريـبـات الـطـبـيـة وتـقـد
ـسـاعـدة ميالن الـفـريق.وأكـد زالتـان أنه سـيبـذل قـصـارى جهـده 
عـلى حتقيق أهـدافه.وقال إبـراهيمـوفيـتش في تصـريحات لـلموقع

دينة أحبها". يالن: "عُدت إلى نادٍ أحترمه بشدة و الرسمي 
وأضـاف: "ســأقـاتـل مع زمالئي لــتـغــيـيــر مـســار الـفــريق هـذا
ـوسم وســأفــعل كل مــا بـوســعي لــلـمــسـاعــدة في حتــقـيق ا

أهدافنا"

األمــريــكي قــرر بالتــر االبــتــعــاد
لـيـســقط مــعه بـاقي داعــمي "حـكم
بالتـر".فقـد  إقالـة رؤوس احلكم
يـبول في احتادات الـيويـفا وكـو
وكونكاكاف بعد كشف العديد من
حــاالت الـفـسـاد الـتي تـورط فـيـهـا
مــســؤولــوهــا. مــيـشــيل بـالتـيــني
ونــيـــكــوالس لــيــوز وجــاك فــارنــر
اضـطـروا لكـشف احلـسـابـات أمام
وجة استمـرت لتقصي القضـاء ا

أيضا أنخل فيار في إسبانيا.
—UH «

لم يــلـعب جنـم أو مـدرب أبـرز دور
هذا الـعقـد في عالم كـرة القدم بل
كـان تـطـبـيق تقـنـيـة حكم الـفـيـديو
ـســاعـد (فــار).فـنـظــام الـتــحـكـيم ا
بهـذه التـكنـولوجـيا تـرك القرارات
لـعب إلى غرف مـراقبة األهم في ا
ـسـتـطـيل الـفـيــديـو وبـعـيـدا عـن ا
األخــضـر.وأصــبح (الــفـار) أمـرا ال
العـب وعـــــامل غـــــنـى عـــــنه فـي ا
يــطــالب به اجلــمــيع ســواء داخل
ـلــعب أو في مــقــاعـد الــبـدالء أو ا
ـدرجات وبـاألخص منـذ تطـبيق ا
هـذه الـتـكـنـولـوجـيـا لـلـمرة األولى
في مـونديـال روسـيا 2018 كأبرز

متاز QłUH…∫ قلب وولفرهامبتون تأخره  إلى انتصار مثير على ضيفه مانشستر سيتي ضمن الدوري اإلجنليزي ا  …—U š
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الــدوري الـتي حتـتــاج لـنـفس طـويل ال
نافسيه. يتوافر 

أمــا كــأس رابــطــة احملــتــرفــ فـذهــبت
لفـريق ستـراسبـورج بيـنمـا انتزع رين

W½uKýdÐ ÍdGð WO½U−   UIH
لم يتوصل التفاق مع تشيلسي.

وبـالـنـسـبـة لـيـان فـيـرتـونـخـ فـقد
دخل عـلـى رادار بـرشـلـونـة في ظل
تـــألــقه مع تـــوتــنــهــام وتـــفــوقه في
ألـــعـــاب الــهـــواء وإجـــادة الـــلــعب
بالقـدم اليسـرى إال أنه سيكون من
الــصـــعب االعــتــمــاد عـــلــيه في ظل
تواجـد الثنـائي الفرنـسي كليـمينت

لينجليت وصامويل أومتيتي.
أما كريستيـان إريكسن فيعتبر من
نـوعـيــة الالعـبــ الـذين يـفــضـلـهم
برشلونة حيث يجيد الوقوف على
الكـرة ولديه رؤيـة رائعـة ودقة في
إرسـال التـمـريرات احلـاسـمة لـكنه
يـعـتــبـر أقـرب لـريــال مـدريـد حـيث
دخل ضـــمن قـــائـــمــة اهـــتـــمـــامــات

يرجني منذ مدة. ا
وأخيرًا يأتي ديفيد سيلفا وبيدرو
فـــاألقــــرب أن يـــســــتــــمـــر األول في
مانشستر سيتي أو ينتقل للدوري
األمـريـكي للـمـحـترفـ في حـ لو
عـاد الثـاني إلى كـامب نـو سيـكون

دوره ثانوي بشكل كبير.

تــشــيــلــسي) ويــان فــيــرتــونــخــ
ــاركي (مــدافـع تــوتــنــهـــام) والــد
كـريــسـتــيـان إريــكـسن (العب وسط
توتنهـام) واإلسباني ديفيـد سيلفا

(العب وسط مانشستر سيتي).
ويـعـتـبر ويـلـيان مـن أكثـر الالعـب
الـــذي ارتــبـــطـــوا بـــاالنـــتــقـــال إلى
ـــــوســــمــــ بــــرشــــلـــــونــــة خالل ا
اضي إلى أن النادي الكتالوني ا
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كـشـفت تـقـارير صـحـفـية إسـبـانـية
اول امـس اجلـــمــــعـــة عن أســــمـــاء
بــعـض الالعـــبـــ الــذيـن تـــنــتـــهي
ـوسم اجلـاري عــقـودهم بـنـهــايـة ا

ويعتبروا حتت أنظار برشلونة.
وبـــحـــسب صـــحـــيـــفـــة "ســـبــورت"
الكتالونية يراقب برشلونة كال من
الــــبــــرازيــــلي ويــــلــــيــــان (جــــنــــاح

رحيم
سترلينغ

األوروبـي لــــلــــمـــــرة الــــرابــــعــــة
بــاإلضـــافــة إلى لــقـب مــونــديــال
األنـديـة لـلـمـرة األولى في تـاريخ

الريدز.
ويـعـتـبـر الـثــنـائي فـيـرجـيل فـان
دايك ولــيــونـــيل مــيــسي األكــثــر
خــطـورة عــلى صالح في ســبـاق
الفـوز بـجائـزة أفضل العب في

العالم.
فــاألول هـــو زمـــيـــله في
لـــــيــــــفــــــربــــــــــــــول
وبــــالــــتــــالي شــــريك
أســـاسي في حـــصــد
الـ3 ألـــــــــــــــــقــــــــــــــــاب
بــــاإلضــــــــــافــــة إلى
فوزه بـجائـزة أفضل
العب في أوروبـا أمـا
الـــــــــثـــــــــانـي فـــــــــهـــــــــو
الــفــائـــــــــــز بــجــائـزتي
أفـــضل العـب في الـــعــالم

والكرة الذهبية.

صر. أقيمت 
ويــــــعــــــتــــــبــــــر صالح مـن أبـــــرز
رشـح لـلفـوز بجـائزة أفضل ا
العب فـي الــــعـــــالم كـــــأول العب
عــربي يـتـــــــوج بــهـا خـاصــــــة
بـعد الـنجاحـات الكـبــــيـرة التي
حــــــقـقــهــا مع لــيـفــريــــــول هـذا

العام.
وقـــــــــــاد صـالح
لـــيـــفـــربـــول
خـالل عــــام

2019
لــــلــــفــــوز
بـــــثـالثــــة
ألــــــقـــــاب
مهمة وهي
دوري أبــطـال
أوروبا لـلمرة
السـادسة في
تـــــــــــــــــــــــاريــخ
الـــــــــــــنـــــــــــــادي
والـــــــــســــــــوبــــــــر

  ôU Ë ≠ ÊbM

سـجل الـدولي اإلجنـــــــــــلـيزي رحـيم سـتـرلـينج جنم
مانـشستـر سيـتي هـــــــــدفـ في خــــــــسـارة فريقه
أمـام وولـفـرهـامبـتـون بـنـتـيـجة 2-3 مـسـاء اول امــــس

اجلمـعـة ضـمن مبـاريـات اجلـولة 19 لـلـدوري اإلجنـلـيزي
متاز. ا

ــرة األولى الـتي وبـحــسب شــبـكــة "ســكـاي ســبـورتـس" فـإن هــذه هي ا
يخسر فـيها مانشستـر سيتي في مباراة يسجل خاللـها رحيم سترلينج

سابقات منذ انضمامه للفريق. في جميع ا
وأشــــــــارت إلى أنه قبل مـباراة وولـفرهـامبـتون لـم يخـسر مـانشـستر
ســيـتي في 69 مــبـاراة ســجل خاللــهـا ســتـرلــيـنج حــيث فـاز في 63

وتعادل في 6 فقط.
جــديــر بــالـــــــــــذكــر أن ســتــرلــيــنج رفع رصــيــده إلى 59 هــدفًــا مع
متاز لـيتخطى رصـيد مهاجم مانشـستر سيتـي بالدوري اإلجنليـزي ا

الفريق السابق األرجنتيني كارلوس تيفيز.

أفـــضل العـب في الـــعـــالم لـــعـــام
2019 مع الـــــثالثـي لـــــيــــونـــــيل
مـــيــسـي أســطـــورة بــرشـــلــونــة
كـــريـــســـتـــيــانـــو رونـــالـــدو جنم
يوفـنتـوس وفيـرجيل فان دايك

مدافع ليفربول.
وشـهـدت الــتـرشـيــحـات األولـيـة
لـــلــجـــوائــز تـــواجــد اجلـــزائــري
ـديــر الـفـني جـمــال بـلـمــاضي ا
ــنــتــخـب بالده كــمــنــافس عــلى
جائـزة أفضل مـدرب لعام 2019
قــــبل أن يــــتم اســــتــــبـــعــــاده من
الــقــائـــمــة الــنــهــائـــيــة لــصــالح
فـرنـاندو سـانـتـوس (البـرتـغال)
إيـــــــــريـك تـن هــــــــــاج (أيــــــــــاكس
أمـــســـتـــردام) ويـــورجن كـــلــوب

(ليفربول).
وحـقق بلـماضـي إجنازًا عـظيـمًا
هـذا الـعـام بـعـدمـا قـاد مـنـتـخب
اجلــزائــر لـلــفــوز بـلــقب بــطــولـة
كـــأس األ اإلفــريـــقــيــة لـــلــمــرة
الـــثـــانـــيــة فـي تــاريـــخه والـــتي

صالح النجم العربي
تواجد في الوحيد ا

رشح قائمة ا
جلوائز دبي جلوب

سوكر 2019

œUBŠ∫ انتهى عام 2019 بحلوه ومره على الكرة الفرنسية التي حققت إجنازات تبدو منطقية  

UIH ∫ كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أسماء بعض الالعب حتت أنظار برشلونة  
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كــأس فـرنــســا بـالــفــوز عـلى
الـعـمالق الـبـاريـسي بـركالت
ـــــبـــــاراة الــــــتـــــرجــــــيح فـي ا

النهائية.
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يـرغب الـنـجم الـفـرنـسي بـول بـوجـبـا في
الــعــودة إلى يــوفــنــتــوس اإليــطـالـي الـذي
صــــــوب رحـل عـــــــنه فـي صـــــــيف 2016 
مـانـشـستـر يـونـايـتـد اإلجنـلـيـزي.ولم تـسر
األمــور مع الــشــيــاطـ احلــمــر بــالــشـكل
ـــــنــــافـــــســــة عـــــلى األمــــثـل من جـــــهــــة ا
ـطــالــبـة الــبـطــوالت.وهــو مـا دفـع بـوجــبــا 
ـفاوضات ـواصلة ا وكيـله مينـو رايوال 
مع يــوفـنــتـوس بــحـسب صــحـيــفـة "تــوتـو

سبورت" اإليطالية.
ولم يشـارك بوجبا مع مـانشستـر يونايتد
سابقات هذا إال في 8 مبـاريات بجميع ا
ـوسـم حيـث صـنع هـدفـ فقـط خـاصةً ا
ـدة طـويـلة بـسـبب عـدة إصـابات أنـه غاب 
في الــــــكــــــاحـل وعـــــاد مــــــؤخــــــرا فــــــقط
لـلــمالعب.ولــعب الــنــجم الــفــرنـسي 178
مبـاراة بقميص يوفنتوس خالل السنوات
األربع الــتي قـضــاهــا في تــوريــنــو حـيث
ســـجل  34هــــدفًــــا وقـــدم 40 تــــمــــريـــرة

حاسمة.
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يـشـهـد حـفل جـوائـز دبي جـلوب
سوكر 2019 والذي سيـقام يوم
29 ديــــســــمــــبــــر/ كــــانــــون أول
اجلـاري بـدبي تواجـد الـفـرعون
ـــصـــري مــــحـــمـــد صالح جنم ا

ليفربول اإلجنليزي.
ويـــعـــد صالح الـــنــجـم الــعـــربي
ــتــواجــد في قــائــمــة الــوحــيــد ا
ـرشــحـ جلـوائـز دبي جـلـوب ا
ســـــوكـــــر 2019 بـــــعـــــد خـــــروج
اجلــزائـري جــمـال بـلــمـاضي من
القـائمة الـنهـائية جلـائزة أفضل

مدرب بالعالم.
ويـــقـــدم مـــوقع  جـــائـــزة أفـــضل
العب عــــربي فـي حـــفل جــــوائـــز
دبي جلوب سوكر وكذلك جائزة
أفـضل ناد عـربي وسط مـنافـسة
عــربــيـة خــالـصــة فــيـمــا يـظــهـر
صالح وحــيــدا في تــرشــيــحــات

ية. اجلوائز العا
ويـــنـــافـس صالح عـــلى جـــائـــزة


