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كشفت تقـارير صحفـية إيطالـية أن نادي يوفنـتوس اإليطالي يـخطط لتجـديد عقد جنـمه اخملضرم كريـستيانـو رونالدو حتى عام 2023. وانـضم صاروخ ماديرا إلى صفوف
ـنـتخب ـاضي قـادمـاً من ريال مـدريـد اإلسبـاني مـقابل 100 مـلـيون يـورو في صـفقـة كـان لـها أصـداء واسـعة بـعـد قضـاء قـائد ا نـادي الـسيـدة الـعجـوز في الـصـيف قبل ا

لكي.  البرتغالي 10 سنوات في سانتياجو بيرنابيو مع النادي ا
يريـنجي أراد رونـالدو أن يـخوض حتديـاً جديـداً في الدوري اإليطـالي ليـحاول مسـاعدة الـبيانـكونـيري على بـعد احلـصول على 3 ألـقاب متـتالـية لدوري أبـطال أوروبـا مع ا

اضي بعدما ودع اليوفي البطولة من الدور ربع النهائي.  وسم ا حتقيق لقب دوري أبطال أوروبا ولكنه فشل في ذلك ا
ا يـعني بقاء رونالدو في ألـيانز ستاديوم حتى صحيفـة كورييري ديلـو سبورت اإليطاليـة الشهيرة ذكرت أن نـادي مدينة تورينـو يخطط لتجديـد عقد الدون حتى عام 2023 

وصوله لسن الـ 38.
ا بعد 2023  بـعدما وأفادت الصحيـفة ذاتها أن جنم مـانشستـر يونايتد اإلجنـليزي األسبق مـؤمن بأنه ال يزال في جعـبته الكثيـر ومهتم بتـجديد تعاقـده مع يوفنتـوس حتى 

ناقش مستقبله مع وكيل أعماله الشهير خورخي مينديز في دبي أثناء تسلم جائزة جلوب سوكر كأفضل العب في العالم 2019.
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ـتصـدر حتـقيق سـيـحاول الـدحـيل ا
فــوزه الـــتـــاسع عــلـى الــتـــوالي في
دوري الـنجـوم عـنـدما يـواجه قـطر

يوم السبت. 
ويــــتــــصــــدر الــــدحـــيـل الــــــــــدوري
بـرصـيـد 29 نـقــطـة من 11 مـبـاراة
وبـــفـــارق أربع نـــقـــاط عـن الـــريــان
ــركــز الــثــاني الــذي فــاز صــاحب ا
ســـــبـع مــــــرات في آخــــــر ثـــــمــــــاني

مـــباريات. 
ويأتي الـســـــــد حـامل اللـقب ثـالثا
وله 18 نــقــطـة مـن تـسع مــبــاريـات
بـفــارق نـقــطــتـ عن الــغــرافـة رابع
الـتـــــــرتـيب. وتـفوق الـدحـيل الذي
عــزز خط الــهـــجــوم بــالــتــعــاقــد مع
مـاريــو مـانــدزوكــيـتش فـي صـفــقـة
شتوية ضخمة على األهلي بثالثية
ـاضــيـة ويـــــبـدو أنه في اجلــولـة ا

وسم.  ر بأفضل فتراته هذا ا
ـــركــز ـــبــاراة في ا ويـــدخل قــطـــر ا
الســـــــابع بـرصيد 13 نقطـة لكنه
يــأمـل في مــواصـــلــة الـــتــعـــافي من
الــبـدايـة الــضـعــــــيـفــة حـيث حـقق
ثالثــة انــتــصـارات مــتــتــالــيـة قــبل

الـتـعـادل 1-1 مع الـعـربي األسـبـوع
اضي. ا
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وسـيـفتـتح الـسد مـنـافسـات اجلـولة
ـواجهـة الـوكـرة اليـوم اخلـميس.

ــــــدرب تـــــشـــــافي ويـــــدرك فـــــريق ا
هيرنـانديـز أنه ال بديل عن اخلروج
بــالـنـقــاط الـثالث حملـاولــة الـلـحـاق
بالقمة. وقال تـشافي عقب االنتصار
(1-5) عــلى الـــغــرافــة فـي اجلــولــة

اضـية مـستـفيـدا من ثالثـية أكرم ا
عـفـيف أفـضل العب آسـيـوي "لـديـنا
فـرصـة لـلـفـوز بـالـدوري حـتى اآلن".
وتـــابع "نـــحـــاول إيـــجـــاد احلـــلــول
ـسـتوى من فـتـرة ألخرى لـتذبـذب ا

أخبار النجوم
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اخلــــفـــافـــيش حـــيـث يـــحـــمل في
جـــيــنــاته الــكـــرويــة دمــاء قــطــبي
الــلـيـجـا حـيث تـدرج بـ نـاشـئي
البارسا ولعب لـلفريق األول كما
ارتـــدى قـــمـــيـص ريـــال مـــدريــد 3
مـــــــــــــــواسـم فـي عـــــــــــــــصــــــــــــــــر
اجلــاالكـتـيـكــوس. تـولى سـيالدس
مــســؤولــيــة فــالــنــســيــا في أوائل
ـــاضـي ورغم تــــذبـــذب أيــــلــــول ا
نـــتــــائج الــــفـــريـق حتت قــــيـــادته
وتـــراجــعـه لــلــمـــركــز الـــثــامن في
الـدوري إال أنه تـصدر مـجـمـوعته
في دوري األبطال بـإسقاط أياكس
أمـسـتــردام في هـولـنــدا بـاجلـولـة
األخيـرة لـيتـأهل لدور الـ16 رفقة
وصــيـفه تـشـيـلـسي بـطل يـوروبـا
لك مدرب ـاضي. و وسم ا ليج ا
ـيزة في فـالـنـسـيـا عـدة أسـلـحـة 
كل اخلـطـوط حـيث تبـرز عـنـاصر
اخلــــبـــرة فـي العب الــــوسط داني
بـاريـخـو قـائـد الـفـريق والـثـنـائي
إيـــــزيــــكـــــيل جـــــاراي وديــــنـــــيس
شــيــرشــيف الــلــذين ســبـق لــهــمـا

وقع ضمه في الصـيف. وأضاف ا
أن ريــال مـــدريــد يــبـــحث عن جنم
جديد يضمه لصفوفه خاصةً بعد
اقتراب رحيل الكولومبي خاميس
رودريجيز والويلزي جاريث بيل
رشح لـذلك يعـتبـر سـاديو مـاني ا
األول لـالنــضـــمــام لــلـــمــريـــنــجي.
ـوقـع الـفـرنـسي أن زين وأوضح ا
ـريـنـجي قـد الـديـن زيـدان مـدرب ا
حتدث شخـصياً مع سـاديو ماني
وأبـــلـــغـه رغـــبـــته الــــشـــديـــدة في
الــتـعــاقـد مــعه والـلــعب بـقــمـيص
ـقبل. ـوسم ا ـلـكي في ا الـفـريق ا
اجلــديـر بــالـذكــر أن عــقـد ســاديـو
مـاني يـنـتـهي مع لـيـفـربـول صيف

عام 2023.
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سيطر قطبـا الكرة اإلسبانية ريال
مـــدريــد وبـــرشــلـــونــة عـــلى كــأس
الــســـوبــر احملــلي فـي الــســنــوات
الــثالث األخـيـرة الــتي لم يـصـعـد
خاللـهــا سـواهــمـا عــلى مــنـصـات
التتويج. ويتصدر برشلونة قائمة

ــــــــــــــــوسـم 2016 ـ2017 وسـط
اهـتــمـام أيـضــا من فـولـفــسـبـورج
أيضًـا. في الـوقت ذاته قد تـتدخل
بــــعـض األطــــراف اإلســـــبــــانــــيــــة
لــلـمــنـافــسـة عــلى خـدمــات مـدافع
عار الـذي قد يرحل ريال مدريـد ا

بصورة نهائية.
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يــبـــحث الــثــنــائـي إبــراهــيم ديــاز
ومــاريـانــو ديــاز عن دقــائق أكــثـر
للمـشاركة خاصـة األخير الذي لم
ــوسم يـــلــعـب أي دقــيـــقــة هـــذا ا
بـيــنـمـا ظـهـر األول في 40 دقـيـقـة
خالل  4مباريات. ويعتقد اجلميع
في ريــال مـــدريــد أن أفـــضل شيء
غـادرة إليجاد وقت لكـليـهما هـو ا
أكـــبـــر لـــلـــعب. يـــعـــتـــبـــر مـــاركــو
أسينسـيو من العنـاصر التي يثق
فــيـهــا زيــدان بــشـدة وســيــحـظى
بـدور كـبيـر مع الـفريق مـسـتقـبـلًا.
ويغـيب أسيـنسيـو عن الريـال منذ
فـتــرة طـويــلــة لإلصـابــة وعـودته
ـوسم سـتـمـثل دعـما قـبل نـهـايـة ا
يزا لكتـيبة زيدان. ويأمل زيدان
أن يـعود أسـينـسـيو بـليـاقة جـيدة
ـــــــراحل لـــــــدعـم الـــــــفـــــــريق فـي ا
احلاسمة لكن الصحيفة أكدت أن
ذلك األمر قـد يحدث في نـيسان أو

أيار.
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” Le10Sport” أكــــــــــد مــــــــــوقع
الــفـرنـسي بــأن إدارة ريـال مـدريـد
اإلسبـاني قد تـواصلت بـالفعل مع
الـــســنـــغــالـي ســاديـــو مــاني جنم
لــيــفــربـول اإلجنــلــيــزي تـمــهــيـداً
لـلـتعـاقـد معـه في الصـيف الـقادم.
وارتــبط اسم سـاديــو مـاني ابن
27 عـاماً بـاالنـتقـال لـلعب في
صـفــوف ريـال مــدريـد مــنـذ
ـــاضي بــعــد الــصــيف ا
ـيز سـتوى  ظهـوره 
لــلــغـايــة مع الــريـدز في
ـاضي. وشـارك الـعــام ا
حـتى اآلن سـاديـو ماني
ــوسم مع فــريــقه هــذا ا
ليفربول في 27 مباراة وجنح في
تـــســجــيل 14 هـــدفــاً وصــنع 11
ـــوقع أن ريـــال آخـــرين. وأشــــار ا
مــدريــد قــد أتــخــذ أولى خــطــوات
الــــتــــعــــاقـــــد مع مــــانـي من خالل
ـــثــــلي الــــنـــجم الـــتــــواصل مـع 
الـسـنغـالي لـلـحديـث عن إمكـانـية
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غربي في صفوف بوروسيا دورتـموند أشرف حكيمي اول امس الثالثاء حصد النـجم ا
نتخب" الرياضية احملـلية. وشمل االستفتاء جائزة األسد الذهبي الـتي تقدمها صحيفـة" ا
عـلى اجلائزة 24 مدربـا مغـربيا يـتقـدمهم الزاكي بـادو ومحـمد فاخـر ورشيـد الطوسي

إلى جانب 40 منبرا إعالميا متنوعا. 
وتقدم حكيمي في سباق النسخة الـ 16من اجلائزة ألفضل العب مغربي في عام 2019
عار من ريـال مدريد عـلى مواطـنه حكيم زيـاش جنم أياكس أمسـتردام. وتصـدر الالعب ا
االستـفتـاء برصـيد 314 نـقطـة بيـنمـا حل زياش وصـيفـا برصـيد 294 نقـطة فـيمـا كان
ركز الثالث من نصيب عبد الرزاق حمد الله العب النصر السعودي الذي حتصل على ا
66 نقـطة. وشمل االسـتفـتاء الـنهائي 10 العـب نـصفـهم محتـرف بالـدوريات اخلـارجية
نـصرم لـتقتـصر على . وكـانت اجلائـزة قد حتولت في الـعام ا والنـصف اآلخر من احملـلي
ـغاربـة بعـدمـا كانت مـعنـية بـكل األفـارقة إذ تـوج بهـا جنـوم كبـار مثل ديـدييه الالعـب ا
دروجـبا ويايا تـوريه وصامويل إيتو وسـيدو كيتـا ورياض محرز ومحـمد أبو تريـكة ومحمد

صالح.

الـلــعب في صـفــوف ريـال مــدريـد.
ـــلك اخلـــفـــافــيش وهــجـــومـــيــا 
عـــنــــاصـــر واعـــدة وشــــابـــة مـــثل
كـــارلــوس ســولــيـــر وســوبــريــنــو
وفيران توريس ومـاكسي جوميز.
وجنح ســيالدس في إحــراج ريـال
مدريـد الذي عـانى كثـيرا من أجل
إدراك الـتـعادل 1-1 بـشق األنفس
في ملعب "مـيستـايا" بالدور األول
من اللـيجا ويـأمل مدرب فالـنسيا
في تــــكــــرار األمــــر عـــنــــد مـالقـــاة
ـيـرجني في الـدور قـبل الـنـهائي ا

للسوبر.
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لك دييجو سيميوني ذخيرة من
األســمــاء الــرنــانــة في أتــلــتــيــكـو
مــدريـد لـكـنه يــعـاني من أزمـة في
خط الـهـجـوم تـسـببت فـي تراجع
الـفـريق لـلـمـركـز الـرابع بـالـلـيـجا
وتـــزيـــد صـــعـــوبــــة مـــوقـــفه قـــبل
مــواجــهــة لــيــفــربــول حــامل لــقب
دوري األبــــطـــال في دور الـ16 من
ــســابــقــة. يـعــد ألــفــارو مــوراتـا ا
الــــسالح الــــهـــجـــومـي األبـــرز في
كـتـيـبـة سـيـمـيـوني حـيث سـجل 7
أهداف من أصل 20 هدفا لألتلتي
في الــلـيــجـا بــيـنــمـا خــذل جـواو
فيـليـكس القـادم من بنفـيكـا مقابل
120 ملـيون يـورو التـوقعات ولم
يـسـد الــفـراغ الـذي تــركه أنـطـوان
جـريـزمان حـتى اآلن. أمـا ديـيـجو
كوستـا فقد ضربـته عدة إصابات
في حــ تـــبــدو بـــقــيـــة أســلـــحــة
سـيـمـيـوني مــعـطـلـة ولم يـسـتـفـد
درب األرجنـتيـني بالـشكل مـنهـا ا
األمــثل عـلـى غـرار آنـخــيل كـوريـا
وفيتولو وتوماس ليمار وهيكتور
هــيــريــرا. لــكـن تـبــقـى الــعــنــاصـر
دير الفني الدفاعية أبرز أسلحة ا
ألتــلــتــيــكــو مــدريــد خــاصــة العب
الـوسط الــغــاني تــومــاس بـارتي
ـدافع األوروجـوايـاني خـوسيه وا
خــيــمــيــنــيــز إضــافــة إلى حــارس
ــرمى الـســلـوفـيــني يـان أوبالك. ا
وفي آخـر اخـتـبـار ضـد بـرشـلـونـة
قـبل مـواجهـته في الـسـوبـر سقط
دييـجو سـيميـوني ورجاله في فخ
اخلـســارة بـفــضل مـهــارة خـاصـة
للنـجم األرجنتـيني ليـونيل ميسي
فـي الــــــدقـــــــائق األخـــــــيــــــرة رغم
تـمــاسـكـهم طـوال 85 دقـيــقـة قـبل

الهدف.
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يـسـتهـدف لـيـفربـول عـقـد صفـقـة كـبرى فـي مركـز قـلب الـدفاع حـيث يـبـحث عن الـشريك
ـثـالي لـنـجـمه الـهــولـنـدي فـيـرجـيل فـان دايك. وبـحـسب صـحـيـفـة ا
"ميرور" البـريطانية فإن ليفربول دخل بالفعل في مفاوضات مع
ـطلـوب كذلك البـرازيلي ديـيـجو كـارلوس مـدافع إشـبيـليـة ا

في ريال مدريد خلالفة سيرجيو راموس. 
وتــطـور كــارلـوس (26 عـامًــا) كـثــيـرًا مــنـذ انـضــمـامه إلى
إشبـيـلـيـة قادمًـا من نـانت الـفـرنـسي مـقابل  13.5مـلـيون
رجح أن يـطلب ـاضي. ومن ا جـنيه إسـترلـيني الـصيف ا
لبغ حال موافقته على بيعه بينما إشبيلـية أضعاف هذا ا
يسـتعد ليفـربول لتقد 65 ملـيون جنيه إسـترليني إلجناز
الصفقـة بحسب الصـحيفة. وبـدأ كارلوس جمـيع مباريات
وسم وهو ما ساعد في احتالل إشبيـلية في الليجا هـذا ا
الـفريق األنـدلـسي لـلمـركـز الـثالث بـعـد مرور 18 جـولة من

سابقة. الـفائـزين بـالـلقب 13 مـرة بيـنـماا
خـسـره في 10 مـنـاسـبـات أخـرى
يــلــيـه ريــال مــدريـد بـ 10 ألــقـاب
مـقــابل خـسـارته في  5 نـهـائـيـات
أخــرى ومع تــغــيـر هــيــكــلــة كـأس
الـــســـوبـــر اإلســـبـــاني وإقـــامـــته
ــــشـــــاركــــة 4 أنـــــديــــة في دورة
مـصــغـرة بــاألراضي الــسـعــوديـة
يــقــتـحم فــريـقــا أتـلــتـيــكـو مــدريـد
وفـالـنـسـيـا الـسـبـاق نـحـو الـكأس
الــثـالـثـة فـي إسـبـانــيـا. أتـلــتـيـكـو
مــدريـــد ســبق له الـــفــوز بــالــلــقب
مرت فقط (1985 و2014) بينما
رفع فـريق فــالـنــسـيـا الــكـأس مـرة
واحـدة عـام 1999. ويــسـتــعـرض
هـذا التـقريـر مالمح قـوة فالـنسـيا
وأتـلـتيـكـو مـدريد الـتي تـؤهلـهـما
إلنهـاء احتـكار برشـلونـة والريال
ـالعـب ورفــع الــــــــــــكــــــــــــأس فـي ا

السعودية.
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يـــعــد مـــدرب فــالـــنــســـيــا ألـــبــرت
ســـــــيالدس أبـــــــرز أســـــــلـــــــحــــــة
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أيـضًا وأنـهى الـلـقاء بـتـسـجيل
11نقطة واالستحواذ على  21
كـرات كــرة مــرتــدة وتــمــريـر 9 

حاسمة. 
وحقق كـليـبرز فوزه الـ 14على
الــتـوالـي في ســكـرامــنــتـو رغم

واجـهة تمـاما. وحقق ليحـسم ا
كـليـنت كـابـيال رقمـ مـزدوج

مع هيـوسـتون حـيث سجل 16
نــقــطـة واســتــحـوذ عــلى عــشـر
كــرات مـرتــدة. وتـصــدر نـيــكـوال
ـسـجلـ في يـوكـيـتش قـائـمـة ا
دنفـر بـرصـيد 21 نـقطـة مـنـها
نـــقــطــة فـي الــربع الـــثــالث 13
الـــــذي جنح فــــريـــــقه خـالله في
إحراز 37 نقـطـة. كـما اسـتـحوذ
يــوكـــيــتش عــلـى ثــمــاني كــرات
مــــــرتــــــدة ومــــــرر أربع كــــــرات

حاسمة. 
وحـقق لـوس أجنـلـيس كـلـيـبرز
فوزه العاشر على التوالي أمام
سكـرامنـتو كيـنجـز بالـتخصص
في دوري كـرة الـسـلـة األمـريـكي
للمـحتـرف بالـتفوق (105-87)
مساء اول امس الثالثاء. وأهدر
كـواي لــيــونـارد أول 4 رمــيـات
ـبـاراة بـإحراز قـبل أن يـخـتـتم ا
 كــرات7نـــقــطـــة وتــمـــريــر  24
حـاسـمــة. وتـعـافى بـول جـورج
العب كليبرز من بداية متوسطة
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اشـتــرك جـيــمس هـاردن وراسل
وستبـروك معا في تـسجيل 63
نقطة ليفوز هيوستون روكتس
(104-130) على دنفـر ناجتس
في دوري كـرة الـسـلـة األمـريـكي
لــلـمــحـتــرفـ مــسـاء اول امس
الــــثالثـــاء. وســــجل هـــاردن 35
نقطة ومـرر ست كرات حاسمة
بيـنـما أضـاف زمـيلـه وستـبروك
نـــقــطـــة ومــرر ســـبع كــرات 28
حـاسمـة لـيـحـقق روكـتس فوزه
السـابع عـلى الـتوالي في أرضه
أمام نـاجتس. وكـان ناجـتس قد
فـاز تــسع مـرات في آخــر عـشـر
ــواجـهــة.وثـأر مــبـاريــات قــبل ا
روكتس خلسارته 95-105 أمام
ناجتس في 20 تشريـن الثاني
ـاضي. ووجـد نــاجـتس نـفـسه ا
مـتـأخـرا بـفـارق 17 نـقـطـة بـعـد
الــنــصف األول قــبل أن يــقـلص
الفارق لتصـبح النتيجة 92-89
مع بــدايـــة الــربع األخــيــر. لــكن
روكـتس تـفـوق 3-19 بـعـد ذلك

فيرجيل
فان دايك
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ـيا ـصنـفـة األولى عـا أعـلـنت فـيـنوس ولـيـامـز ا
سابقا انسحابها امس األربعاء من بطولة برزب

ران. وكان للتـنس بداعي التعرض "النتكاسة" في ا
نتظر أن تشارك فينوس (39 عاما) في البطولة من ا

دة 12-6 كـانون الثاني مع عدة قـرر إقامتها خالل ا ا
يا صنفـة األولى عا العبات بـارزات مثل آشلي بـارتي ا
وكارولينـا بليسـكوفا ونعـومي أوساكا وماريـا شارابوفا
ـنـظـمـون بـطـاقـة دعـوة قـبل أن تـعـلـن غـيـابـهـا. وسـيـمـنح ا

لالعبة أخرى للمشاركة بدال من فينوس.
وقـالت فـيـنـوس الفـائـزة بـسـبعـة ألـقـاب في الـبـطوالت
األربع الكبـرى والتي كانت سـتشارك ببـطاقة دعوة
ــوسم في بـرزبـ بـسـبب "لـسـوء احلظ لن أبـدأ ا
ـران". وأضافت انـتكـاسـة غـيـر متـوقـعـة خالل ا
الالعـــبــة األمــريــكـــيــة اخملــضــرمـــة "أتــطــلع إلى
الــوجـــود في أســـتـــرالــيـــا في الـــعــام اجلـــديــد
وسـألـتـقي اجلـمـيع في أديـلـيـد". وتـنـطـلق بـطـولـة

أديليد في 13 كانون الثاني.

غـيـاب الثـنـائي بـاتـريك بـيـفرلي
بــســبب اإلصــابـة ولــو ولــيــامـز
ألســـبــاب شـــخـــصــيـــة. وســجل
ـز العب كـيـنـجز ريـتـشـاون هـو
10 نـقـطــة واسـتـحـوذ عـلى 22
كرات مرتدة فيـما أضاف زميله

UŠuLÞ ∫ يسعى

الدحيل الى
مواصلة جناحاته

في الدوري
القطري

جانب من
منافسات
دوري كرة
السلة

االمريكي
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قـال بـيـب جـوارديـوال مـدرب مـانـشـسـتـر سـيـتي إن نـاديه
يـســتــحق أن يــكــون فــريق الـعــقــد األخــيــر في الـدوري

متاز.  اإلجنليزي ا
درب اإلسـباني رأيه عـلى واقع أن السـيتي هو وبـنى ا
النـادي األكـثـر حتقـيـقـا لأللـقاب والـنـقـاط واألهداف
خالل الـسنوات الـ 10 األخـيرة في إجنلـترا حسب
رأيـه. وخـاض مــانــشـســتــر ســيـتي 381 مــبـاراة في
ـمـتـاز في آخـر 10 سـنـوات وحـصـد 818 الـدوري ا
نـقطـة بفارق 71 نقـطة عن أقـرب منـافسيه مـانشـستر
يـــونــايــتــد الــذي نــال 747 نــقــطــة من  380 مــبــاراة.
وسجل السيتي 845 هدفا وبفارق أكثر من 130 هدفا
عن تـشـيــلـسي ولـيـفـربـول. كــمـا حـصـد الـسـيـتي 10 ألـقـاب
مـحلية منها 4 ألـقاب للدوري وأعـاد جوارديوال الفضل في
ذلك إلى مُالك الــنــادي بـــســبب االســتــثــمــار في الــنــادي

وحتويله إلى أحد أندية القمة. 
: "أعتـقـد في الـعـقد وقال جـوارديـوال لـلصـحـفـيـ
األخيـر كنّـا أفضل فريق فـيمـا يتعـلق بالـنقاط
وعــدد األهـــداف وكل شيء وحـــتى عــدد

األلقاب. 
لـــذا نـــوجــــــــــه الـــتـــهــــنـــئـــة إلى
مــانــشـــســتــر ســــــــــــيــتي عــلى
ذلك". وأضــاف: "عـنــدمــا نــقـوم
بـتـحـلـيل كل يـوم هـنـا فـإن هذا
يـكـشف الــسـبب وراء مـا حـدث
فـي آخـر 10 مــواسم خــاصـة
ستثمرين من عندما استحوذ ا
أبــــــوظــــــبـي عــــــلى الــــــنــــــادي
وتــــــــــــعـــــاقـــــدوا مـع أفـــــضل

 ." درب الالعب وا
وبـــعــــد حـــصـــد لــــقب الـــدوري
بـصعـوبـة عـلى حـسـاب لـيـفـربول
ــاضي يـــجــد الــســـيــتي ــوسـم ا ا
ـركز الـثالث بـفارق نـفسه اآلن في ا
نـــقـــطــة عـن فــريـــــــــــق يــورجن 14
كـلوب الـذي يتبـقى له مـباراة إضـافية.
ورغم مـعـانـاة الـسـيـتي يـرى جـوارديوال
أن هـذا األمــر ال يــجب أن يــطـغـى عـلى
عــام شــهـــد تــتــويج الـــنــادي وبــشــكل ال
سـابق له بـ 3 ألـقـاب مـحـلـية هـي الدوري
وكأس الرابطة وكأس االحتاد اإلجنليزي. 
وعـلق جوارديـوال: "يقـول الـناس كـيف كان

عام 2019 اآلن يرون أنه كارثي. 
ـــا في ذلك درع حـــصـــدنــا  4 ألـــقـــاب (
ـبـاريات في اجملـتمـع). عانـيـنـا في بـعض ا
األشهر األخيرة فقط لكن العام كان رائعا

لنا". 
: "تتـطـلع األنـدية الـكـبـيرة في إجنـلـترا وأ
إلى األمــام بـاسـتــمـرار. سـنــقـوم بـتــحـلـيل
ـكن أن نصـبح أفـضل وال يـتـعلق كـيف 

األمر بالتشكيلة فقط بل بالنادي كله".
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ُـرضي الذي للـوصـول للـمسـتوى ا
يـساعـدنا عـلى التـقدم بـشكل أكـبر".
وجــاء انـــتــصــار الـــســد األخــيــر
ليمـنحه دفعـة كبيـرة من الثقة
حــــيـث عــــاني قــــبــــلــــهــــا من
اخلــــســــارة ثـالث مــــرات في
أربع مــبــاريـات إضــافـة إلى
ـة كـبيـرة بـنـتـيـجة 6-2 هـز
أمـام الـتـرجي الـتونـسي في
كــأس الـعــالم لألنــديـة. وقـال
تشافي "فخور بتدريب السد

وإذا جنحنـا في االستـمرار على
هـذا الــنــهج ســنـكــون قــريــبـ من
ـــوسم". حتــــقـــيـق األلـــقــــاب هــــذا ا
ـواصـلـة وسـيـمـني الـريـان نـفـسه 
تصدر حيث يلعب مع أم مالحقة ا
صالل يـوم غــد اجلـمـعـة. وسـيـكـون
بـوسـعه تـقلـيص الـفـارق إلى نـقـطة
واحـدة ولـو بــشـكل مـؤقت قـبل أن
يلـعب الدحـيل في اليـوم التالي في
ختام اجلـولة. كمـا يلعب األهلي مع
الـعـربي والـشـحـانـيـة مع الـغـرافـة
واخلور مع السيلية بينما يصطدم
الـسـد بـالعـربي في مـبـاراة مـؤجـلة

. يوم االثن
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أعــلـــنت مــجــلـــة "فــرانس فــوتــبـــول" الــريــاضــيــة
الـشــهـيــرة اول أمس الــثالثــاء عن الـتــشــكـيــلـة

ثالية اإلفريقية لعام 2019. ا
وضـمـت الـتـشـكـيـلـة 11 العـبـا بـيـنـهم 7 العـب
عــرب هم اجلـزائــريـون عـيــسى مـيــنـدي مـدافع
نـادي ريـال بـيـتـيـس اإلسـبـاني ويـوسف عـطـال
ن لنادي نيس الـفرنسي وإسماعيل الظـهير األ
بن نـــاصـــر العـب خط وسط مـــيالن اإليـــطـــالي
وريـاض مـحرز جـنـاح نـادي مـانـشـسـتـر سـيتي
ـغـربـيـان أشرف حـكـيـمي مدافع اإلجنـلـيزي وا
ــاني وحــكـيـم زيـاش بــوروسـيــا دورتــمــونــد األ
صانع ألـعاب نادي أياكس أمسـتردام الهولندي

صري محمد صالح جنم ليفربول.  وا
رمى: وفيمـا يلي التـشكـيلة كـاملة: في حـراسة ا

الكاميروني أندريه أونانا (أياكس الهولندي). 
فـي خط الـدفـاع: أشــرف حـكـيــمي والـســنـغـالي
كـالــيـدو كـولـيـبـالي (نـابـولي اإليـطـالي) وعـيـسى

ميندي ويوسف عطال. 
في خط الــوسط: حــكـيم زيــاش وإســمـاعــيل بن
ناصر والـنيجيري يلـفريد نديدي (لـيستر سيتي

اإلجنليزي). 

في خـط الــــهــــجــــوم: ريـــاض
مـحرز ومحمد صالح
والــسـنـغــالي سـاديـو
مــاني (لــيــفــربـول).
جتدر اإلشارة إلى
أن صــــــــــــــــــــــــالح
ومـــحــرز ومــاني
يـتـنـافسـون عـلى
جـــائــــزة أفـــضل
العب إفـــــريـــــقي
لــــــعــــــام 2019
وســــــــيــــــــعـــــــــلن
االحتـاد اإلفريقي
لـــكـــرة الـــقـــدم عن
اسم الــــفــــائــــز في
حـــفل تـــســتـــضـــيــفه
صرية مدينة الغردقة ا
فـي الــــــــســــــــابـع من

الشهر اجلاري.

بــادي هـــيــلــد 20 نـــقــطـــة لــكن
الفريق خسر للمرة الثامنة على

التوالي. 
ولم يحقق كـينجـز أي فوز على
كـليـبـرز في سكـرامـنتـو مـنذ 19

مارس/آذار 2013.
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قال تـقريـر صحفـي إسباني امس
األربـعـاء إن ريــال مـدريـد مــقـتـنع
بـــأنه لـــيس في حــاجـــة لــتـــعــزيــز
تشـكيلـة الفريق بـتعاقـدات جديدة
في شـهـر كـانـون الـثـاني اجلـاري
ـا يــضـطــر لـلـتــفـريط في لـكــنه ر
. وأفادت صـحيـفة بـعض الالعبـ
ـقـربـة من "مـاركـا" اإلسـبـانــيـة وا
ريال مدريد بأن زين الدين زيدان
ديـر الفني لـلمـينرجي واثق من ا
أن لـــديـه فــــريق مــــتــــكــــامل حتت
نافسة تصرفه بالفعل يستطيع ا
على جـميع الـبطـوالت. وأوضحت
أن هــنـاك 3 العــبـ ضـمن قــائـمـة
ـرشــحـ لـلــمـغــادرة في كـانـون ا

الثاني هم:
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ـــــعـــــار تـــــلــــــقى فــــــايـــــيـــــجــــــو ا
لــوولــفــرهـامــبــتـون حــتى نــهــايـة
ـانــيـا ــوسم عــدة عـروض مـن أ ا
وإســبـانـيـا لـكن كل شيء يـعـتـمـد
عــلى الـنـادي اإلجنـلـيـزي. ويـلـعب
خــــــــيـــــــســــــــوس فـي صـــــــفـــــــوف
ـوسم وولـفـرهــامـبـتـون لـنــهـايـة ا
ـدافع عـلـى سـبـيل اإلعـارة لـكـنه ا
الـشـاب يـرغب فـي تـغيـيـر وجـهـته
هـذا الشـتاء. ويـحـرص آينـتراخت
فرانـكفورت عـلى إعادته لـصفوفه
بعـد أن أمضى فـترة
نــــاجــــحـــة
هــــــنـــــاك
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