
AZZAMAN SPORT

{ مدريد- وكـاالت: أكد تقـرير صـحفي إسبـاني امس الثالثـاء أن الفرنـسي زين الدين زيدان
قرر مدرب ريال مدريد وجه صدمـة مفاجئة ألحد جنـوم الفريق قبل أيام من الـكالسيكو. ومن ا
أن يلتـقي ريال مـدريد مع بـرشلونـة على مـلعب كـامب نو يوم  18 ديسمـبر/ كـانون أول اجلاري
ؤجلـة من اجلولـة العاشـرة بالـليـجا.  ووفقًـا لبـرنامج الـشيرجنـيتـو اإلسباني بـاراة ا وذلك في ا
ـيـريـنـجي أنه في األغـلب لن يـشـارك بـشـكل فـإن زيـدان أبـلغ الـكـرواتي لـوكـا مـودريـتش جنم ا
أساسي في مـوقـعة الـكالسـيكـو.وحتـول زيدان مـؤخـرًا إلى وضع ثـقته في الـشـاب األوروجوائي
اني توني كروس والبرازيـلي كاسيميرو. يذكر فيدي فالفيردي بخط الـوسط وذلك إلى جانب األ
قـبل ولم يـتفق الالعب بـعد مع اإلدارة أن عقـد مودريـتش مع ريـال مدريـد ينـتهي فـي الصـيف ا

على التجديد.
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ـكـافـحـة ـيــة  فـرضت الـوكـالــة الـعـا
ــــنـــشـــطــــات (وادا) حـــظــــرا عـــلى ا
مــــشـــــاركــــة روســــيــــا في األحــــداث
دة أربع سنوات. الرياضية الكبري 
ويــعـــني هــذا أنه لـن يــســـمح بــرفع
الـــعــلم وعـــزف الـــنــشـــيــد الـــوطــني
الــروسي في األحـــداث الــريـــاضــيــة
بـياد طـوكيو 2020 الكـبرى مـثل أو
وكــأس الــعــالـم لــكــرة الــقــدم 2022
الـذي سيـقـام في قطـر.لـكن سيـتـمكن
الـريـاضـيـون الـروس الـقادرون عـلى
إثــبــات عـدم تــورطـهم في فــضـيــحـة
ـنـافـسة حتـت علم ـنـشـطـات من ا ا
محايد.وقد اتخذت اللجنة التنفيذية
في "وادا" الـقـرار بـاإلجـمـاع في آخر
اجـــــــتـــــــمـــــــاع لـــــــهـــــــا في لـــــــوزان
بـسويـسـرا.ويأتي ذلك بـعـد أُعلن أن
ـنـشطـات الروسـية وكـالة مـكافـحة ا
(روسـادا) لم تـمـتـثل لـشـروط "وادا"
إذ تـالعـــــــبـت روســــــــادا نـــــــتــــــــائج
االخـتبـارات التي سـلمت لـلمـحقـق
فـي يــــنـــــايـــــر/ كـــــانـــــون الـــــثـــــاني
ــــتـــــوجب عـــــلي.2019 وكــــان مـن ا
الــوكـالـة الـروسـيــة أن تـسـلم نـتـائج
ـنـشـطات فـي عام ?2018 اخـتـبـار ا

ية كـشرط إلعادتها إلى الوكالة الـعا
لـلــمـشـاركـة في االحـداث الـريـاضـيـة
الـــكــبـــرى بـــعــد تـــعــلـــيق دام ثالث
ـنشـطات سـنوات بـسـبب فضـيحـة ا
الكبيرة التي "ترعاها" الدولة.وتقول
نـشطات كـافحـة ا ـية  الوكـالة الـعا
كنها أن تـقدم استئنافا إن روسيا 
عــلى قــرار احلــظـر خالل  21يــومـا
وإذا مــا  ذلك فـسـتـحــال الـقـضـيـة
إلى احملكمة اخملـتصة بالـتحكيم في
األمور الريـاضة (كـاس).وقال رئيس
ـنشطات كـافحة ا ـية  الوكالـة العا
ســيـر كـريـغ ريـدي إن الـقــرار أظـهـر
"تـصمـيـمه عـلى الـتصـرف بـحزم في
نشـطات الـروسية". مواجـهة أزمـة ا
ـنشطـات الروسية وأضاف "كانت ا
ولــفــتــرة طـــويــلــة جــدا ســبــبــا في
حــــرمـــان روســــيـــا مـن حـــقــــهـــا في
ــيــة. ــشــاركـــة في األحــداث الـــعــا ا
وتطلب انتهاك روسيا لشروط عودة
"روسادا" إلى استـجابة قـوية".وقال

"هــــــذا بـــــــالــــــضــــــبـط هــــــو مــــــا 
فعـله".وأضاف "لـقد أتـيحت لـروسيا
كل الـفرص لـترتـيب بـيتـها الـداخلي
واالنــضــمــام مــجـــددا إلى اجملــتــمع
ـنشـطات من أجل ـكافـحة ا ي  العـا

خيـر الـرياضـي وسالمـة الريـاضة
لــــكــــنــــهــــا اخــــتــــارت بــــدال من ذلك
االســـتــمــرار في اخلــداع واإلنــكــار".
ية وقالت نائـبة رئيس الـوكالة الـعا
نـشطات لـيندا هـيليالند كافـحة ا
إن احلـــظـــر "غــيـــر كـــاف".وأضـــافت
ــــكن "أردت فــــرض عــــقـــــوبــــات ال 
تـخـفــيـفــهـا" وأردفت قــائـلــة "يـحـتم
عـلـيــنـا واجــبـنـا نــحـو الـريــاضـيـ
النظـيف أن نـنزل أقصى الـعقوبات
مكـنة على روسـيا".ونافس حوالى ا
 ريـــاضــيــا روســـيــا حتت عــلم 168
ـبـيـة مـحــايـد في دورة األلـعــاب األو
الـــــشــــــتـــــويــــــة لـــــعـــــام  2018 في
بـيونـغـتـشانغ بـعـد حـظر بالدهم من
ـــبـــيــــاد عـــقب ــــشـــاركـــة فـي األو ا
ــبـيـاد  2014 في اســتـضــافـتــهم أو

مـــديـــنـــة ســـوتـــشي.وفي  2015 
نافـسة في ألعاب حظر روسـيا من ا
الـــقــوى.وعـــلى الـــرغـم من احلـــظــر
نافسة في قدور روسـيا ا سيكون 
بـطولـة كـأس األ األوروبـية 2020
الــتي ســتــســتــضــيف مــديــنــة سـان
بـــطــــرســــبــــرغ الــــروســــيـــة بــــعض
مـبـارايــاتـهـا إذ ال تــعـتـبــر الـوكـالـة
ية هذه البطولة "حدثا كبيرا". العا
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ركز الرابع في التصنيف ووصـلت إلى ا
ي. وقالت أنـدريسكـو البالغ عـمرها الـعا
عــامـــا في بــيـــان لالحتـــاد الــكـــنــدي 19
لـلتنـس أشعر بـامتـنان كبـير بـسبب هذه
اجلـائــزة. لم أكن أتــوقـعــهـا وهــو أمـر ال
يـصدق أن أكـون أول العبة تـنس تنـالها.
وأضـافت الالعبة الشابة لم يكن بوسعي
حتــقــيق أي جنــاح هــذا الـعــام دون دعم
كـندا بـأكـملـهـا. وكانت أنـدريـسكـو حتتل
ركز  178في نـهاية  2018لـكنها أنهت ا
ـــركــــز اخلـــامس ـــوسم اجلــــاري في ا ا
يا. وجـذبت أندريـسكو األضـواء منذ عـا
بـدايـة الـعـام عـنـدمـا فـازت عـلى كـارول
ـيا سـابقا ـصنفـة األولى عا وزنـياكي ا
وفـيــنـوس ويـلــيـامــز في طـريــقـهــا نـحـو
الــوصـول إلى نــهــائي بـطــولــة أوكالنـد.
وكـانت أنــدريـســكــو تـتــنـافس عــلى نـيل
اجلـائــزة مع الـعـداء أنـدريه دي جـراسي
والعـب اجلـــــولف بـــــروك هـــــنـــــدرســــون
وحـارس مـرمـى هـوكي اجلـلـيـد جـوردان
بـيـنـيـنــجـتـون والعب الـبـيــسـبـول مـيـكـا

سوروكا.

كــبــيــرة. ولـم تــكن أنــدريـــســكــو حتــظى
بـشـهـرة كـبـيـرة في كـنـدا مـنـذ عـام واحد
ـــوسم اجلــاري لــكــنـــهــا تـــألــقت خالل ا
وتـــفــوقـت عــلى اخملـــضــرمـــة ســيـــريــنــا
ويــلــيــامــز فـي نـهــائـي بــطــولــة أمــريــكـا

{ واشــنــطـن- وكــاالت: نـــالت بــيـــانــكــا
أنـدريـســكـو جـائـزة أفــضل ريـاضـيـة في
كـنــدا عن الـعــام اجلـاري بــعـدمــا قـدمت
مــوسـمــا رائــعــا وأحــرزت لــقب بــطــولـة
ـفـتـوحــة لـلـتـنـس في مـفـاجـأة أمـريـكــا ا
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تألق بول { واشـنطن- وكاالت: سجل ا
جــورج ســبـع رمــيــات ثـالثــيــة لـــيــنــهي
ـبـاراة برصـيد  36نـقـطة ويـقـود لوس ا
أجنـلـوس كـلـيـبـرز لـلـفـوز  99-110عـلى
فـريقه السـابق إنديانـا بيسرز في دوري
. كــرة الــســلــة األمــريــكي لــلــمــحــتــرفــ
وتـعرض جورج لصيحات استهجان من
ـشجع في ثالث مـبارياته في ضيافة ا
فـريقه السابق بعـدما طالب بالرحيل عن
إنــديـانــا الــذي قـضى بــ صــفـوفه أول
ســبــعــة مـواسـم في الــدوري األمـريــكي.
وانــتـقل جــورج إلى أوكالهــومـا ســيـتي
ثـانـدر في صـفـقـة تـبـادلـيـة في يـولـيـو /
تـموز  2017قـبل أن يـنـضم إلى كلـيـبرز
ــوسم اجلــاري. وســاهم قــبل انـــطالق ا
مـونـتـريـزل هـاريل في انـتـصـار كـلـيـبـرز
أيـضا بعـدما سجل  26نـقطة واسـتحوذ
عـلى ثماني كـرات مرتدة بـينمـا لم يتأثر
الــفـــريق بــغــيـــاب العــبه الـــبــارز كــواي
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ـبي في خـتـام لـقـاءات اجلـولـة األو
رقم  16مـن الـــدوري اإلنـــكـــلـــيـــزي.
وســــجل ثـالثــــيـــــة آرســــنــــال
جابـرييل مـارتيـنيلي60
ونـيـكــوالس بـيـبي66
ــيـــريك وبـــيـــيـــر إ
أوبـــــامــــيــــاجن 69
بيـنـما سـجل هدف
وست هام الـوحـيد
أجنـيــلـو أوجــبـونـا
وبـــــــــــــــهــــــــــــــذا 38
االنـــــــتـــــــصــــــــار رفع
آرسنال رصيده إلى 22
ركز نقـطة لـيرتقـي إلى ا
التاسع بينما جتمد رصيد
وست هـام عـند  16نـقطـة في
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أتـت احملـــــــاولـــــــة
األولــــــــــى فـــــــــي
الــــــدقـــــــيـــــــقــــــة
اخلـــــــامـــــــســـــــة
لــــصــــالح وست
هام عبر تسديدة
من مـــــــــيــــــــشــــــــيل
أنــطــونــيــو من داخل
منـطـقـة اجلـزاء ذهبت
أعـلى الـعـارضة.  وعـلى
الـــــرغم من اســـــتــــحــــواذ
آرسـنــال عـلى الــكـرة الـذي
ـــئـــة  85 في وصل إلـى بـــا
أول  15 دقــــــــيـــــــقـــــــة إال أن
ــدفـــعــجــيــة لم يــشــكــلــوا أي ا
خــــطـــورة تــــذكـــر عـــلـى مـــرمى
احلـــارس ديـــفــيـــد مـــارتن. ومن
مـخـالفـة من عـلى حـدود مـنـطـقة
اجلـــزاء لـــصـــالح وست هـــام في
الـدقـيـقة  25 أرسل سـنـودجراس
كـــرة عـــرضـــيــــة أبـــعـــدهـــا دفـــاع
آرســنـال لــتــصل إلى فــورنـالس
داخل منطقة اجلزاء الذي سدد
بــعــدهــا كــرة ضــعــيــفـة فـي يـد
احلارس لـيـنو. وأجـرى مدرب
آرســنـــال الــتـــبــديل األول في
ـــبـــاراة في الـــدقـــيـــقــة 29 ا
بـــخــــروج تـــيـــرني بـــســـبب
رفـق ونزول اإلصـابة فـي ا
كوالسـينـاك بدلًا مـنه. وشكل
آرســنـال اخلــطــورة األولى له في
ــبــاراة في الــدقــيــقــة  33 بــعـد ا
عرضية من قبل أوبامياجن ارتقى
لـهــا أوزيل إال أن رأسـيــته ذهـبت
أعـلى الـعـارضـة.وفي الـدقـيـقة 34
ســـدد أنــطـــونــيـــو كــرة قـــويــة من
ــنـطــقـة اجلـزاء اجلـانـب األيـسـر 
تصـدى لـها لـيـنو بـنـجاح. وافـتتح

{ لـنـدن- وكاالت: قـال أولي جـونـار سـولـسـكـاير مـدرب مـانـشـسـتر يـونـايـتـد إن مـهـاجمه
لك اإلمـكانـيـات للـوصـول إلى مسـتـوى كريـستـيـانو رونـالدو الشـاب مـاركوس راشـفـورد 
الفـائز بـالكرة الـذهبـية كأفـضل العب في العـالم خمس مرات. وسـجل راشفـورد في الفوز
اضـيـة لـيرفع رصـيـده إلى عـشرة 2-1 على مـانـشـستـر سـيـتي حامل الـلـقب في اجلـولـة ا
ـوسم ويـعـادل أفـضـل حـصـيـلـة في مــسـيـرته مع الـوصـول إلى أهـداف في الــدوري هـذا ا
سابـقة. ووصل العب مـنتـخب إجنلتـرا البـالغ عمره  22عـاما إلى  13هـدفا في مـنتصـف ا

آخـر  14مـبــاراة مع نـاديه وبالده وقــال سـولـســكـايـر إنه يــرى تـشـابــهـا بـ
راشـفـورد والـبـرتـغـالي رونـالـدو الذي سـجل  118هـدفـا في  292مـبـاراة مع
ـدرب: نـعم إنه من الـسـهل يـونـايــتـد خالل الـفـتـرة .2009-2003 وأضــاف ا

هارة والتكـوين اجلسماني والسلوك واإلمكانيات.. كل قارنة بـينهما. نفس ا جدا ا
لك الشاب كل الـفرص ليصبح العبا من الطراز الـرفيع. دعونا نأمل أن يستمر شيء. 

هكذا. 
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{ لــنــدن- وكـــاالت: أنــهى آرســنــال
سـلـسـلـة من  9 مـبـاريــات مـتـتـالـيـة

بـــدون انـــتـــصــار فـي جــمـــيع
سـابقات بـالتـغلب على ا

وست هام بنـتيجة 3-1
ــــبــــاراة الــــتي فـي ا
أقـــــيـــــمـت عـــــلى
مـلـعب لـندن

لـيـونارد بـسـبب مـعانـاته من إصـابة في
ركــبــته الــيــســرى. وأضــاف إيــفــيــتــسـا
زوبــاتس  13نــقـــطــة واســتـــحــوذ عــلى
ثـمـاني كـرات مـرتـدة مع لـوس أجنـلوس
الذي حقق فوزه  11في آخر  13مباراة.
وأحـــرز مــالـــكـــولم بـــروجــدون العب
إنـــديـــانـــا  20نـــقـــطـــة في أفـــضل
ـباراة بـعد حـصـيلـة لفـريـقه في ا
غـــيــابـه مــبـــاراة واحـــدة بــســـبب
إصــــابـــــة فـي الــــيـــــد.  و حـــــافظ
بـوسـطن سـيلـتـيـكس عـلى سـجله
ـــثــالـي عــلـى أرضه وتـــفــوق ا

على كليفالند 110-88
كــافـالـيـرز في دوري
كرة السلة األمريكي
لـــلــــمــــحـــتــــرفـــ .
وســـجـل كـــيـــمـــبـــا
ووكــر  22نــقــطــة
وأضـــــــــــــاف العبة التنس بيانكا أندريسكو

ـنـظـمـون { روسـيـا- وكـاالت: قـال ا
إن ســبــاق جــائــزة روســيــا الــكــبــرى
ببطـولة العـالم فورموال  1للـسيارات
في سوتشي لـن يتأثـر بقرار الـوكالة
ــنـشــطـات وادا ــكـافــحـة ا ــيـة  الــعـا
بــــخــــصـــــوص حــــرمــــان الـــــبالد من
ـــشــاركــة في أي أحـــداث ريــاضــيــة ا
ـدة  4ســنــوات.  وتــتــضــمن كــبــرى 
الـعـقـوبــة حـرمـان روسـيـا أيـضًـا من
دة استضافة أي حدث رياضي كبير 
سـنـوات وجـاءت نــتـيـجـة الـتالعب 4
ــنــشــطـات. في نــتــائج اخــتــبــارات ا
ويــعــد االحتــاد الــدولي لــلــســيـارات
سـؤول عن فـورموال  1من اجلـهات ا
ـبـيـة ـعــتـرف بـهــا من الـلـجـنــة األو ا

ـنظـمـون في بـيان  الـدوليـة.وقـال ا
تــوقــيع عــقــد إقــامــة ســبــاق روســيـا
كـجـولـة في بـطـولة الـعـالم في 2010
وقبل فتـرة طويلـة من وقوع األحداث
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نشطات روسيا تتعرض الى عقوبات صارمة بسبب قضية ا
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الــتي حتـقق فــيـهـا الــوادا ويـســتـمـر
الــــتــــعــــاقـــد حــــتى .2025 وأضـــاف
قبل دخل نظمون أن سـباق العام ا ا
بالفعل جدول سباقات  2020وأكدوا
ـــســـتــــحـــيل من أنَّه ســـيـــكــــون من ا
النـاحيتـ القانـونيـة والفنـية تغـيير
مكان السباق.وتابع البيان نحن نثق
أن سـباق جـائـزة روسيـا الـكـبرى في
فــورمــوال  1ســيـــقــام في  2020وفي
الــســنـــوات الــتــالـــيــة ونـــحن نــدعــو
اجلميع للحـضور إلى سوتشي وتعد
مـبـيـعـات الـتـذاكـر مـسـتـمـرة.  ويـقـام
ســبـاق روســيــا في سـوتــشي بــشـكل
مـنـتــظم مـنـذ  2014بـيــنـمــا انـدلـعت
ــنـشــطـات فـي الـبالد في فــضـيــحـة ا
الــعـام الــتـالي بــعـدمــا وجـدت الـوادا
نهج برعاية أدلة على وجود نظـام 
ــــتـــســـابـــقـــ الـــدولـــة لــــتـــعـــاطي ا

للمنشطات.
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{ بـــــاريـس- وكـــــاالت: تُـــــخــــــطط إدارة
باريس سـان جيرمـان للتـعاقد مع جنم
لــيـفـربـول في حـالــة رحـيل الـبـرازيـلي
نـيـمـار دا سـيـلفـا عـن حـديـقـة األمراء
ـقبل. وقـالت مجـلة خالل الصـيف ا
فــرانس فـوتــبـول الــفـرنـســيـة امس
ـقــبل لن الـثالثــاء إنَّ الــصــيف ا
يــكـون هــادئًــا بــشـأن نــيــمـار ألن
برشـلونـة سيـحاول ضمـه مجددًا
إلى كامب نـو. وأشارت الصـحيفة
ـديـر الـريـاضي إلى أن لـيـونــاردو ا
لــسـان جـيـرمــان يـرى أن الـســنـغـالي
سـاديـو مـاني جنم الـريـدز هـو أفـضل

بديل في حـالـة رحيل نـيمـار. وأوضحت أن
صفـقة ماني قـد تبلغ  100ملـيون يـورو بيـنما

رحـيل نـيمـار سـيـمـنح سـان جـيـرمان  200مـلـيون
يورو. 
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{ رومـا- وكـاالت: كـشـف تـقـريـر صـحـفـي إيـطـالي امس الـثالثـاء أن

هاجم الـسابق للـوس أجنيليس الـسويدي زالتـان إبراهيـموفيـتش ا
ـقـبلـة. ووفـقًا لـصـحيـفـة الجازيـتا جـاالكـسي قد حـدد وجـهته ا
ديـللـو سبورت اإليـطاليـة فرغم أن إبـرا لم يُجرِ أي حتـديثات
ـواقع التـواصل االجـتـماعي بـشـأن ناديه عـلى صفـحـاته 
اجلـديـد إال أنه كـشف ألصـدقـائه أنه سـيـنـتـقل إلى مـيالن
وسم احلـالي. وأشـارت الصـحـيفـة إلى أن األمور خـالل ا
ـالــيـة ال تــعــد هي الـعــقـبــة الـوحــيـدة الــتي تــعـيق إتــمـام ا
الـصفـقـة مـبـيّـنة أن هـنـاك اخـتالفـات عـلى صيـغـة الـعـقد
بـشكل عـام.وأكدت الجـازيتـا ديلـلو سـبورت أن إبـرا غير
راضٍ عن عرض مـيالن البالـغ مليـوني يورو فقط ألول 6
ـقـبل أشــهـر بـاإلضـافـة إلى  4ماليـ يـورو لــلـمـوسم ا
وقف إضافـة إلى أن اسـتمـرار التـعاقـد بيـنـهمـا يرتـبط 
وسم الـنـادي من الـتـأهل لـلـبطـوالت األوروبـيـة بـنـهـايـة ا
اجلـــاري.وأوضــحت: هـــنــاك مـــجــمـــوعــة خـــاصــة من
ـوقف حــالـيــا إلى جـانب ـســتـشــارين يـدرســون ا ا

وكيل الالعب مينو رايوال. 

جـــوردون هـــايـــوارد  14نـــقـــطـــة بـــعـــد
الــتــعــافي من إصــابــة في الــيــد وأنــهى
ـباراة خـمـاسي سـيـلـتـيـكس األسـاسي ا
بـتــسـجــيل عـشـر نــقـاط أو أكــثـر.وحـقق
سـيلتيكس فوزه الـعاشر على التوالي
ــــة عـــــلى أرضـه ودون أي هـــــز
بـينما انتصر للمرة السادسة
فــي آخـــــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــــبــع
مـــبــاريـــات.وأحــرز جــوردان
كالركسون  19نقطة وأضاف
تـريستـان طومسون  17نـقطة
لـكـن كـافـالــيـرز خـســر لـلـمـرة
الــــســــابـــــعــــة عــــلى

التوالي.

الــدوري اإلجنــلــيــزي قــاد الــلــيــفــر
لــصــراعه الـشــديــد مع مــانـشــســتـر
سيتي عـلى التتـويج باللـقب ولكنه
خـسـره في اجلـولـة األخـيـرة بـفـارق
نقطة واحدة فقط. وخاض ماني في
اضي ـوسم ا الدوري اإلجنـلـيـزي ا
مــــبـــاراة تــــمـــكـن خاللــــهـــا من 36
تــسـجــيل  22هـدفًــا وصـنع هــدفـ
آخــرين لــيـظــفــر بـاحلــذاء الــذهـبي
ــيــرلــيج كــأفــضل هــداف في الــبــر
مــنـاصــفــة مع زمـيــله في لــيـفــربـول
مــحـمــد صالح إضـافــة إلى مــهـاجم
يـريك آرسـنـال اجلـابـوني بـيـيـر إ
أوبــامـــيــاجن. ورشح مــانـي لــلــفــوز
بـــجــائـــزة أفــضل العـب في الــدوري
ـــقـــدمـــة من رابـــطــة اإلجنــلـــيـــزي ا
الالعـبــ احملـتـرفــ تـلك اجلـائـزة
الـتي تـوج بـهــا فـيـرجـيل فـان دايك
ودخل فـي الـــتــشـــكـــيل األفـــضل في
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ــاضي حــقق ـــوسم ا وعــلى مــدار ا
مــاني بــعض األرقــام فــبــتــســجـيــله
ثـنـائـيـة في شـبـاك بـيـرنـلي يـوم 10
ـــــاضـي في فـــــوز مــــــارس / أذار ا

وست هام التسجيل في الدقيقة 38
بـعد عـرضـيـة من قـبل فـورنالس من
ـدافع ـن ارتـقى لــهـا ا اجلـانب األ
أوجبـونا لـيسـدد رأسيـة اصطدمت
ـدافع مـايـتالنـد نـيـلس وغـالـطت بـا
احلــارس لــيـنــو وســكـنت الــشــبـاك.
وفي الـدقيـقـة األولى من الـوقت بدل
الضائع حـاول أوباميـاجن االعتماد
ــراوغــة ــهــارة الــفــرديــة بــا عــلـى ا
والتسديد من خـارج منطقة اجلزاء
إال أنه تــــســــديـــــدته ذهــــبـت أعــــلى

العارضة.
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ومع بـــدايــة الــشــوط الـــثــاني وفي
الدقـيـقة  47 تابع نـوبل كـرة مـرتدة
من دفـــاعــات آرســنــال لــيــســدد من
خـارج منـطـقـة اجلـزاء لكـنـهـا ذهبت
أعلى الـعـارضة. ومن هـجـمة مـرتدة
في الدقـيـقة  57أرسل سنـودجراس
كــرة عــرضــيــة أرضــيــة عـلـى حـدود
ــنـدفع مـنــطـقــة اجلـزاء إلى رايس ا
من اخلـلف والـذي سـدد كـرة قـوية
تـمـكن لـيـنـو من اإلمـسـاك بهـا. ومن
جهة اخرى يـحتضن منـتجع جميرا
بـدبـي حـفل تــوزيع جـوائــز جـلـوب

ليفربول بـنتيجة  2-4 تمكن حينها
مـن تــــســـــجـــــيل هـــــدفه رقم  50في
مـسـيــرته مع الـريـدز كــمـا سـاهـمت
ـبــاراة في أن يـصـبح خـامس تـلك ا
العـب من الــــفــــريـق يــــســــجل في 6
مــبــاريــات مــتــتــالـــيــة عــلى مــلــعب
األنفـيلد في الـدوري. وبعـدها سجل
ماني هـدفـ في فوز لـيـفربـول على
بـايــرن مـيــونـيخ  1-3في إيـاب دور
الـ 16مـن دوري أبـــــطـــــال أوروبـــــا
لــيـــصــبح أفــضـل هــداف في تــاريخ
لـيفـربـول في دوري األبـطـال يـسجل
خــارج مــلـــعــبه بــرصــيــد  7أهـداف
تـنافـس حيـنهـا. يـذكر أن قـائمـة ا
عـلى جـائزة أفـضل العـب في الـعالم
قدمة من جلـوب سوكر هذا العام ا
يتواجـد بهـا كل من رباعي ليـفربول
اإلجنــــلـــيــــزي فـــيـــرجـل فـــان دايك
وســـاديــو مـــاني ومـــحـــمــد صالح
وألــيــســون بــيــكــر مع الــبــرتـغــالي
كريـستيـانو رونالـدو واألرجنـتيني
ليونيل ميسي والبرتغالي برناردو
ســـيــلــفـــا.ولم يــتــمـــكن أي العب من
الــدوري اإلجنــلــيــزي من الــتــتــويج

بتلك اجلائزة من قبل.

سوكر يوم  29ديسمبر/ كانون أول
اجلـاري والذي يُـقـام بـالـتـعاون مع
مـؤتــمـر دبـي الـريــاضي الـدولي 14
الذي ينظمـه مجلس دبي الرياضي.
ويتم اختيار الفائزين من قبل جلنة
تــــضم مــــجــــمــــوعـــة مـن اخلــــبـــراء
الـــبــارزين في كـــرة الــقـــدم ومــنــهم
فـابـيـو كــابـيـلـو وأنـطـونـيـو كـونـتي
وإيــــريك أبــــيـــدال.ويُـــســــلط   خالل
التقريـر التالي الضـوء على ساديو
ـــرشح مــــاني جنم لـــيــــفـــربـــول وا

جلائزة أفضل العب في العالم.
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قـدم الـنــجم الـسـنـغــالي مـسـتـويـات
ــيــزة لــلــغــايـــة رفــقــة لــيــفــربــول
ـــاضي ـــوسم ا ومـــنـــتـــخب بالده ا
 وال يـــزال يــقـــدم في 2019 -2018
نفس الـعروض الالفتـة للـنظر خالل
ـــوسم اجلـــاري. وتـــوج مـــاني مع ا
ليـفربول بـلقب دوري أبـطال أوروبا
ــــاضـي وذلك لـــــلـــــمــــرة ــــوسـم ا ا
الــسـادســة في تــاريخ الــريـدز وفي
تـــلـك الـــبــطـــولـــة خـــاض مـــاني 13
مباراة جنح خاللـها في تـسجيل 4
أهــداف وصـــنــاعــة  3آخــرين. وفي
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