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غربي لكـرة القدم إيقاف احلكم هـشام التيازي مدى قرر االحتاد ا
احلـياة بـعـد األخـطـاء اجلسـيـمـة الـتي ارتكـبـهـا خالل قـيــــــــادته
بـيك خريبكة ويـوسفية بـرشيد ضمن مـنافسات الدوري باراة أو

احمللي. 
ـغـربي بـيـانـا رسـمـيا أكـد من خاللـه وضع حد وأصـدر االحتاد ا
ـسـار احلـكم الـتـيـازي بـعـد األخـطـاء اجلـسـيـمـة الـتي وقع فـيـهـا

ذكـورة مـستـنـدا في ذلك على ـبـاراة ا والتي أثـرت عـلى نتـيـجة ا
سلم الـعقـوبات واإلجـراءات االنضـباطـية اخلـاص باحلـكام. يـشار
أن قــرارات احلــكـم الــتــيــازي خــلــفـت جــدال كــبــيــرا في األوســاط
اضي بعد احتسابه  4 ركالت جزاء غربيـة السبت ا الرياضية ا
ـبـيك خـريـبـكـة وضـيـفه يـوسـفـيـة بـرشـيـد حلـساب في مـبـاراة أو
مـتاز والـتي انتـهت بفوز ـغربي ا األسبوع الـعاشـر من الدوري ا

أصحاب األرض بأربعة أهداف لهدف واحد.
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كـشـفت تـقـارير صـحـفـية مـفـاجـأة مدويـة تـتـعلق بـالـرغـبة
األولـى لألرجـنـتــيـني الــدولي لـيــونـيل مـيــسي جنم نـادي
بــرشــلــونـــة اإلســبــاني في ســوق االنــتــقــاالت اخلــاصــة
every- سـتـقبل الـقـريب. وقـال موقع بـالـبلـوغـرانا فـي ا
تـخـصص في أخبـار نـادي برشـلـونة إن thingbarca ا
مـيـسي طـالب إدارة الـبـارسـا بـالـتـعاقـد الـفـوري مع العب

اني جوشوا كيميتش.  بايرن ميونخ األ
ـوقع في تقـرير نشـره اول امس الثالثاء إلى أن وأشار ا
مــيـسي أبـلـغ زمالءه في بـرشـلــونـة بــضـرورة الـتــعـاقـد مع
ـن طـائر فـي صـفوف كـيـمـيـتش كي يـكـون هـنـاك جـناح أ
الفـريق على طـريقة جـوردي ألبـا في اجلانب األيـسر وهو
الــدور الـذي فــشل حـتى اآلن كل مـن الـبــرتـغـالـي نـيــلـسـون
ســيـمــيـدو واإلســبـانـي سـيــرجي روبـيــرتـو فـي أدائه عـلى

ن.  الطرف األ
نال وأكد التـقرير أن كـيميتش لـن يكون صفـقة سهـلة ا
كن أن يعجـز عن تلبية طلب بالنـسبة لبرشلـونة الذي 
مـــيـــسـي في ظل الـــدور الـــذي يـــقـــوم بـه الالعب رفـــقـــة
الـعـمالق الـبـافـاري حـيث ال يـغــيب إطالقـا عن الـتـشـكـيل
األسـاسـي وسـيكـون الـتـفـريـط فـيه أمـرا صـعـبـا لـلـغـاية.
وشـارك كيـميتش في  26 مـباراة مع بايـرن ميونخ هذا
ـوسم وأحـرز هـدفـ وصنع  5 أهـداف عـلـمـا بـأن ا

عقده ينتهي مع البايرن في صيف 2023.
وتبلغ الـقيمة التسويقية جلوشوا كيميتش 24 عاما

ما يقرب من 80 مليون يورو. 
وانــضم كــيــمــيــتش إلى بــايــرن مــيــونخ مـن نـادي
شـتوجتارت في صيف 2015 مـقابل 8.5 مـليون
يورو. وبـحسب التقرير فإن ميسي يرى أن إدارة
بـرشـلونـة تـستـطـيع الضـغط عـلى مسـؤولي بـايرن
ميونـخ للحصـول على خدمـات كيميـتش حال رغبة
ـاني في الــتـعـاقــد بـصـورة نـهــائـيـة مع الــنـادي األ
الـبرازيـلي كوتـينـيو بـنهـاية فـترة إعـارته في صيف

.2020
ويتـع على بـايرن ميونخ دفع 120 مـليون يورو
لــبـرشـلــونـة إذا رغب فـي ضم كـوتـيــنـيــو بـشـكل
رشح نهـائي. وظل سيميدو ضمن الالعب ا
اضي لـلـرحـيل عن برشـلـونـة طوال الـصـيف ا
إال أن مـسـؤولي الـبلـوغـرانـا رفضـوا الـتـفريط
فـي الالعب إال أن رغــبــة مــيــسي في ضم
ـعــطـيـات مـرة ـا تـقــلب ا كــيـمـيــتش ر

أخرى.

ليونيل
ميسي

ـيـرلـيج يـورجن كـلـوب صـدارة الـبـر
بـ49 نــقــطــة بــفــارق 10 نــقــاط أمـام
ركز الثاني ليستر سيـتي صاحب ا
مع تـبـقي مـبـاراة مـؤجـلـة له لـلـريـدز.
وهـــذا هــو هـــو الــعـــام الـــرابع الــذي
يحـتل فـيه لـيـفربـول صـدارة الدوري
خالل فتـرة االحـتـفال بـالـكريـسـماس
اضية رات الثالث ا لكنه أخفق في ا
ــشـوار نــحـو مــنـصـة في مـواصــلـة ا
التـتويج. لكن األمـر قد يـبدو مـختـلفًا
ـــوسم حـــيث لـم يــتـــلق خالل هـــذا ا
ة خالل 34 مباراة ليـفـربول أي هـز
ـوسم بـالـدوري بـحـسـاب مـبـاريـات ا
ـاضـي وحـقق 16 انـتــصـارًا خالل ا
سابقة حتى 17 مباراة خاضها في ا
ـوسم. ويـحـظى لـيـفـربـول اآلن هـذا ا
بثقة هائلة في الوقت احلالي خاصة
ـاضي لـلـمرة بـعد أن تـوج الـسـبت ا
األولى بـــتـــاريــــخه بـــكـــأس الـــعـــالم
لألنـــديــة بـــالــفـــوز عــلـى فالمــنـــجــو
الـبرازيـلي (0-1) في الـنهـائي. ورغم
ذلك رفض كلـوب االنسـيـاق للـحديث
ـا كـثف تـركـيـزه عـلى عن الـلـقب وإ
هـمـة أمام لـيـستـر سيـتي الـذي قدم ا
مستويات هـائلة خالل النصف األول
ــــوسـم حتت قــــيــــادة بــــرنــــدان من ا
درب الـسـابق لـلـيـفـربول. رودجـرز ا
وقـــــال كـــــلــــوب فـي تــــصـــــريـــــحــــات
: "بـرنــدان يـقـدم عـمالً لـلـصــحـفـيـ
رائعـا وليـستـر سيـتي فريق رائع

من الطراز األول". 
وأضـاف: "جـيمـي فـاردي يشـكل
. إنـه مــهـــاجم تـــهــديـــدًا هـــائالً
استـثنـائي يـسجل دائـمًا ومن
الصعب الـدفاع أمامه ويـجيد
الـتــحـركــات. الــشيء الـوحــيـد
كن تـفاديه هو وصول الذي 
الـعـديـد من الــتـمـريـرات إلـيه
لــكن اخلــطــورة ال تـكــمن فــيه
ــــــرة وحـــــــده". وهــــــذه هـي ا
اخلـامـسـة الـتي يـلـتـقي فـيـها
الـفـريــقـان في الــ"بـوكــسـيـنج
داي" وحـقق لـيـفـربـول الـفـوز
ــــــــــــــــرات األربـع فـي  3مــن ا
اضـيـة بـينـمـا حـقق ليـسـتر ا
ــواجــهــة ســيــتي الـــفــوز في ا
األخرى عـلى مـلـعب أنـفيـلـد عام
1984. ويترقب مانشستر سيتي
واجـهـة عـلى أمل تـعرض لـيـفـربول ا
ــكن حلــامل الــلــقب لــكــبــوة حــيث 
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الكم األمـريـكي ألـبرت هـيـوز مـوسـوعة غـيـنـيس لألرقـام القـيـاسـيـة كأكـبـر مالكم مـحـترف دخل ا
ـالكم البـريـطاني سـتـيف وورد الذي خـاض نـزاال في عام 2017 وهـو في سن 60 محـطـما رقم ا

عاما و337 يوما. 
وتـمكن هيوز الـبالغ من العمر 70 عامـا من الفوز على مـواطنه تر تاونس الـبالغ من العمر 43
عاما بـالضربة القاضـية في اجلولة الثـانية للنزال الـذي جمعهما فـي مدينة إنديانـابوليس عاصمة
الكمة بعد  26 عاما على وفاة ابنه وأوضح والية إنـديانا األمريكية. وعاد ألبرت هيوز إلى حلبة ا
أسـاة وعدت نـفسي بالـعودة إلى احللـبة وحتـطيم الرقم الـقياسي سبب عـودته قائال: "بعـد هذه ا
ا له". وحقق هيوز أول انتصار له منذ  40 عامـا واحلادي عشر في مسيرته االحترافية من تـكر

أصل  22 نزاال.
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كـشــفت مـجـلــة "فـوربس" الـشــهـيـرة في
الكم نــســخــتـــهــا األخــــــــــيــرة تــربع ا
األمـــــــــــــريـكي فــلــويـد مــايـويــذر عـلى
عــــــــرش صدارة أغـنى الريـاضي في
ـاضــيـة الــعـالم لـألعــــــــوام الــعـشــرة ا
بــــثـــروة تــــقـــدر بـ915 مـــلــــيـــون دوالر

أمريكي. 
وتـفـوق مايـويـذر جـونـيـور علـى جنمي
كــرة الــقــدم الـبــرتــغـالي كــريــسـتــيــانـو
رونالـدو واألرجـنتـيني لـيـونيل مـيسي.
ـرة األولى الـتي يتـصدر وهذه لـيست ا
الكم األمــريــكـي قـائــمــة أغــنى فــيــهــا ا
الرياضي بالعالم بل سبق له ذلك في

مـناسـبـات عديـدة ويعـتـبر مـايـويذر من
ضـمن 3 ريــاضــيـ فــقط اســتــطــاعـوا
ـليـار دوالر عـبر الـتاريخ جتاوز ثـروة ا
مـتـسـاويـا مـع مـواطـنـيه العب الـغـولف
تـايـغـر وودز والعب كـرة الـسـلـة مـايـكل

جوردن. 
وفي ما يلي قائمة أغنى الرياضي في
ـــاضــيــة: الــعـــالم لألعـــوام الــعـــشــرة ا
بالغ العشرة الـكاملـة تبدو هكـذا (ترد ا
اليــ الـدوالرات): األمـريــكي فــلـويـد
الكــمـة) 915 – مــايـويــذر جــونـيــور (ا
مـلـيـون دوالر الـبرتـغـالي كـريـسـتـيـانو
رونـــــــالـــــــدو (كـــــــرة الـــــــقــــــدم) 800 –
األرجنتـيني ليـونيل ميـسي (كرة القدم)
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هـذا الـتــقـريـر: وانــطـلـقـت احـتـفـاالت
ئويته يوم 15 كانون ثان الترجي 
ولم ينـتظـر طويالً لـيحقـق أول ألقابه
بالـفوز بـالسـوبـر التـونسي بـالتـغلب
(1-2) على البـنزرتي ليـصبح الفريق
األكثر تتـويجًا بـاللقب بعـدما حصده

للمرة الرابعة بتاريخه. 
بـعـد كـأس الـســوبـر الـتـونـسي تـوج
الـتـرجي في أيـار بـلـقب دوري أبـطال
أفريـقـيا لـلمـرة الـثانـيـة على الـتوالي
خالل 6 أشـهـر فـقط بـعـد الفـوز عـلى
ـــغـــربي (0-1) في مـــبــاراة الـــوداد ا
مـثــيـرة لـم تـعــرف نـهــايـة طــبـيــعـيـة.
وحـمل تتـويج الـتـرجي بـالـلـقب رقـمًا
ـا; حــيث لم يـتــلق الـفـريق أي قـيـاســيً
ــة عــلى امــتـداد 12 مـبــاراة في هـز
الـبـطـولـة كـما أنـه كـان الفـريـق الذي
تـــوج بـــالــــلـــقب مــــرتـــ في خالل 6

أشهر.لقب الدوري التونسي
تواصـلت سـيـطرة الـتـرجي عـلى لقب
الدوري التونسي الذي توج به للمرة
الـ 29في تـــاريــخه والـــثــالــثـــة عــلى
التوالي ليحتفظ بهذا اللقب لألبد في
خزيـنـته. لكن هـذه اإلجنـازات شابـها
بــعض اخلـســائــر فـخــســر الـســوبـر
ـغـربي كـمـا األفـريـقي أمـام الـرجـاء ا
ودع كــأس تـــونس مـن الــدور نـــصف

ـقـررة أمام االستـفـادة عـبـر مبـاراته ا
وولفرهامبتون مساء اجلمعة وكذلك
باراة التالية أمام شيفيلد يونايتد. ا
وإلى جـــانـب الـــصـــراع في الـــقـــمـــة
ســتـســلط األضــواء أيــضًــا عـلى أداء
أرســـنـــال وإيــــفـــرتـــون حتت قـــيـــادة
مدربيهـما اجلديـدين. ويحل أرسنال
الـذي تـولـى تـدريـبه مــيـكـيـل أرتـيـتـا
ــــوث الــــيـــوم ضــــيــــفـــا عــــلـى بـــور
اخلميس ثم يستضيف تشيلسي في
ـقـبل. ـرحـلــة الـتـالــيـة يـوم األحــد ا ا
ويتطلع أرتيتا القائد السابق لفريق
أرسنال لـلبـناء على مـا قدمه لـلفريق
الــلــنــدني عــنــدمــا كــان العـبًــا ضــمن
صـفـوفه. أمـا إيــفـرتـون فـسـيـخـوض
مــبــاراتـه األولى حتت قـــيــادة مــدربه
اجلــديــد كــارلــو أنـــشــيــلــوتي; حــيث
يـسـتـضـيف بــيـرنـلي الـيـوم ثم يـحل
ـرحــلـة ـا عــلى نــيـوكــاسل في ا ضـيــفً

العشرين. 
وقـــال أنـــشــيـــلـــوتي الـــذي ســـبق له
تدريب ميالن وتشـيلسي ويـوفنتوس
وريــــال مــــدريــــد وبــــايــــرن مــــيــــونخ
ونـابــولي إن إيـفــرتـون بـحــاجـة إلى
ـراكز نـافـسـة عـلى ا دفـعة من أجـل ا
ـشــاركـة في دوري األربـعــة األولى وا
أبـطـال أوروبـا. وأضـاف أنـشيـلـوتي:
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ـــــدى حتــــمل "األهــــداف طـــــويــــلــــة ا
تـنــافـســيـة عــالـيــة ويـجـب أن يـكـون
هـــدف الــنـــادي هــو الـــتـــأهل لــدوري
أبــطــال أوروبـا. نــرغـب في أن نــكـون

 ." طموح
وتــابـع :"أود تــقـــد كل مـــا لــدي من
أجل مسـاعـدة الـفريق عـلى الـتـنافس
وإسعاد جمـاهيره. لقـد قضى الفريق
وقـتـا طـويال بـعــيـدا عن الـفـوز لـذلك
علـينا الـتحـلي بالـطمـوح مع التـركيز
الشديد. إنني واثق من أننا سنتطور

سريعا". 
رحلة الـ19 باريات األخرى با وفي ا
يلتقي تـوتنهام مع بـرايتون وأستون
فيال مع نورويـتش سيتي وتـشيلسي
مع ساوثـهامبـتون وكـريسـتال باالس
مع ويسـتـهام وشـيـفيـلـد يونـايـتد مع
واتـفــورد ومـانـشــسـتــر يـونــايـتـد مع

نيوكاسل.
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يـــــخــــرج الـــــتــــرجـي من عــــام 2019
بـإجنـازات مــهـمـة جـعــلت احـتـفـاالته
ئـويـة غـيـر عـاديـة زادتـهـا األرقام بـا
الـقـيــاسـيـة أكــثـر أهـمـيــة. فـريق بـاب
سويقة كـان أبرز الفـائزين من الفرق
الـتـونـسيـة مـن عام 2019 لـتـحقـيـقه
الـعـديــد من اإلجنـازات نــرصـدهـا في  هيوجن م سون

وتـعــادل الـزمــالك لـلــمـرة الــثـانـيــة عـلى
الـتــوالي وجـمع نــقـطــتـ فــقط في آخـر
ـركز الـرابع ثالث مـبـاريـات وبقـي في ا
برصيد  15 نقطة ( 9 مباريات) مـتفوقا

نـسـجل أهـدافــا احلـقـيــــــــقـة أن احلـكم
أحمـد الغنـدور نفـسه تأثـر بالـسحر ولم
يــر ضــربــة اجلـــزاء الــواضــحــة ألحــمــد

زيزو". 
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النـهائي أمـام الصـفاقـسي. كمـا عجز
ـــشــوار في الــفـــريق عن مـــواصــلــة ا
الـبـطـولـة الـعـربـيـة وغـادر من الـدور
ثــمن الــنــهـــائي بــاخلــســارة بــركالت
غربي. بيك آسفي ا الترجيح أمام أو
وللـمرة الـثانـية عـلى التـوالي يعـجز
الـتـرجي عن الـتـأهل لـلـمربـع الذهـبي
ونـديال األنـدية بـعد اخلـسارة في
ربع النـهائي أمـام الـهالل السـعودي
ـركـز اخلامس بـعـد الـفوز واكتـفى بـا
على السـد القطـري بنتـيجة تـاريخية

.(6-2)
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تـألـق الـتــرجي في 2019 سـاهـم فـيه
العـديـد من الالعـبـ الـذين اخـتاروا
ـوسم الـفــائت مـغـادرة بـعـد نــهـايــة ا
الفـريق خلوض جتـربة جـديدة خارج

تونس. 
وغـادر غــيالن الـشــعاللي لالنــضـمـام
إلى مـلــطـيــة سـبــور الـتـركـي وسـعـد
ن بن بقـيـر إلى أبـها الـسـعودي وأ
محمد إلى لـوهافر الـفرنسي وفرانك
كـوم إلـى الـريــان الـقــطــري ويـوسف
ـاجري الباليـلي ألهـلي جدة وبالل ا

للنجم الساحلي. 
لـكن الــتـرجي لـم يـفـقــد بـريــقه; حـيث
عـزز صـفـوفه بـالـعـديـد من الالعـبـ

مثل الربـاعي اجلزائري عـبد الرؤوف
بن غــــيـث وعــــبــــد الــــقــــادر بـــدرات
وإلــيـاس الــشــتي وبـالل بن ســاحـة
واإليــــفــــواري إبـــراهــــيــــمــــا واتـــارا

والغاني كوامي بونسو. 
النـجـاح الـكبـيـر الذي حـقـقه الـترجي
كـــانت وراءه إدارة قـــويـــة بـــرئـــاســـة
ـدب الـذي وفّــر لـلــفـريق كل حـمــدي ا
ـطلـوبة وجـعله اديـة ا اإلمكـانيـات ا
يكون الفريق الوحيد في تونس الذي
ال يــشـكــو من ضــائــقــة مــالــيـة. وإلى
جانب اإلستـقرار اإلداري عرف فريق
بـاب سـويـقـة اسـتــقـرارًا فـنـيًـا بـبـقـاء
ـدرب مـعـ الـشـعـبـاني الـذي حـطّم ا
كل األرقـام كـمــا عـرف كـيف يــتـعـامل
مع االنـــتـــدابــــات اجلـــديـــدة في وقت
قيـاسي. وجنح الـشـعـبـاني في قـيادة
الفريق إلى دور اجملموعات بالنسخة
اجلديدة من دوري األبطـال ويتصدر
مجـموعـته بالـفوز في أول
جــولــتــ عـلـى الــرجـاء
البـيضـاوي وشـبيـبة

القبائل.
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جاء رد االحتاد اإلجنلـيزي لكرة القدم على االستئـناف الذي تقدم به نادي توتنهام
. وأقر على طـرد العـبه هـيـوجن مـ سـون خالل مبـاراة تـشـيـلـسي األخـيرة سـلـبـيـاً
االحتاد اإلجنليـزي الورقة احلمراء التي حتصل علـيها الالعب البالغ من العمر 27
باريات الثالث القادمة للسبيرس في الدوري اإلجنليزي ا يعـني غيابه عن ا عاماً 
ـمـتــاز. وكـان الالعب الــكـوري اجلـنـوبـي الـدولي قـد تــلـقى الـورقــة احلـمـراء خالل ا
ستخدمة ألول مرة في سـاعد وا مواجهة البلـوز بعد مراجعة تقنـية حكم الفيديو ا
ـوسم بــداعي االعـتـداء عـلى أنــطـونـيـو روديـجـر ـمــتـاز هـذا ا الـدوري اإلجنـلـيـزي ا
ـدير الفـني لفريق ـاني لفـريق ملعب سـتامفـورد بريدج. جـوزيه موريـنيو ا دافع األ ا
نادي توتنـهام صرح أن النادي اللندني سوف يـستأنف ضد طرد هيوجن م سون
وسم. إال أن االحتـاد اإلجنليزي ؤثر في تـشكيـلة فريق شـمال لنـدن هذا ا الالعـب ا
رفض استئناف الـسبيرس وسيغيب سون عن مباراة تـوتنهام القادمة ضد برايتون
الـيـوم الـســادس والـعـشـرين من كـانـون االول اجلـاري كــمـا لن يـتـواجـد في مـبـاراتي

نـوريتش سـيتي (28)  وسـاوثامـبتـون خارج األرض في األول من كـانون الـثاني مـن العام
اجلديد.
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دير الفني لبرشلونة منح الراحة يعتزم إرنستو فالفيردي ا
لـنــجـمه خالل مـنـافــسـات بـطـولـة الـســوبـر اإلسـبـاني الـتي
سـتقـام بـنـظامـهـا اجلـديـد على األراضي الـسـعـودية من 8
ــقــبل. ووفــقًــا لــصـحــيــفــة "مــونـدو إلى  12 كــانــون ثـان ا
ديبورتـيفـو" الكتـالونـية فإن فـالفـيردي ينـوي االعتـماد على
احلــارس الــبــرازيــلي نــيــتــو كــأسـاسـي مع إراحــة زمـيــله

اني مـارك تير شـتيجن. وأشارت األ
الــصــحـيــفـة إلى أن فــالـفــيـردي
راضٍ لــــلـــغـــايـــة عـن أداء نـــيـــتـــو
الـيــومي فـي الـتــدريــبــات ولـذلك
شـاركـة في ـفاجـأتـه بـا يخـطـط 
مــبـــاراتــ عـــلى أعـــلى مــســـتــوى

بـالسـوبر. وسيـلتقـي برشلـونة أولًا مع
أتـلتـيـكو مـدريد وإذا جنـح في العـبور إلى

الــنـهــائي ســيـلــعب مع الـفــائـز مـن فـالــنـســيـا وريـال
مدريد.

وسم بـاستـثنـاء لقاء وشارك تـير شـتيـجن في كل مـباريـات البـلوجـرانا هـذا ا
إنـتـر مـيالن فـي اجلـولـة األخـيـرة من دور اجملــمـوعـات بـدوري أبـطـال أوروبـا

يز وتصدى للعديد من الكرات الصعبة. الذي ظهر فيه نيتو بأداء 
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ـبـيـة الـروسـيـة أعـلـنت الـلـجــنـة األو
أنهـا عازمـة على مـشاركـة رياضـييـها
ــــــبــــــيـــــاد 2020 حتت رايــــــة فـي أو
بالدهم مـــؤكــدة أنه ســـيــتم الـــطــعن
ـنـافـسـات بـعـقـوبــة االسـتـبـعــاد من ا
الــريــاضـــيــة الــكــبـــرى. وقــال رئــيس
الـلـجـنـة سـتـانـيـسالف بـوزديـنـاكوف
بـــعــد اجـــتـــمـــاع اول أمس الـــثالثــاء
بية الـروسية هي عضو "اللجنـة األو
ـبـيـة كـامل احلـقـوق فـي احلـركـة األو
(...) ولهذا الـسبب لديـنا كل األسباب
وجبة لالعتقاد بأننا سنشكل فريقا ا
ــبــيـاد 2020 في لــلــمــشــاركــة في أو

طوكيو حتت العلم الروسي". 
وتــابـع "ســنـــبــذل قـــصــارى جـــهــدنــا

لضمان ذلك". 
وأكد بوزدنياكـوف أن رئيس الوكالة
ــنـــشـــطــات ـــكــافـــحـــة ا الـــروســيـــة 
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بعد 6 أشهـر توج خاللـها بـ 3ألقاب
بـيــنـهــا لــقب دوري األبـطــال يـتــطـلع
ليفربـول لتحقـيق نتيجـة إيجابية في
مبـاراة قد تـلعب دورًا بـارزا في حسم
لـقب جـديـد عـنـدمـا يحـل ضـيفـا عـلى
لـــيــســـتــر ســـيــتي الـــيــوم اخلـــمــيس
ـــيــرلــيج. بــاجلــولــة الـ 19من الــبــر
رحـلـة تـزامـنا مع وتـقام مـنـافـسـات ا
احـــتـــفـــاالت فــتـح صـــنــاديـق هـــدايــا
الــــــكـــــريــــــســـــمـــــاس
"بـوكـسـيـنج داي".
ويــــــــتـــــــطــــــــلع
لــيــفــربــول إلى
االحـتـفـال عـبـر
الـــــفـــــوز أمــــام
ليسـتر لتـعزيز
مـــــــــوقـــــــــعـه في
صـدارة الـدوري
والتـقـدم خـطوة
كبيـرة نحو لقب
الـدوري اإلجنــلـيـزي
الـغـائب عـنه مـنـذ عـام
1990. ويحتل
لـيـفـربـول الذي
يــــــــــدربـه
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حـصد كيـليان مبـابي جنم فريق نادي بـاريس سان جيرمـان الفرنـسي جائزة أفضل العب
فرنسي لعام 2019 من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية. 

وتفـوق الالعب البالغ مـن العمر  20 عاماً عـلى كل من أنطوان جريـزمان مهاجم بـرشلونة
اإلسـباني ورافايـيل فاران مـدافع ريال مدريـد اإلسبـاني باإلضافـة إلى جنولـو كانتي جنم
اضي. خط وسط تـشيلـسي اإلجنلـيزي الالعب الذي حـصل على اجلـائزة نفـسها الـعام ا
ولعب مبـابي دوراً بارزاً في حتقيق مـنتخب فـرنسا للـقب كأس العالم  2018 في روسيا
ثم قـدم موسمـاً كبيـراً جداً مع باريس سـان جيرمـان حيث حصـد لقبي الـدوري الفرنسي
ـذهل ومنافسة ليونيل ميسي أسطورة ردود الفردي ا وبطولة الكـأس الثانية عطفاً على ا
الـبـرسـا عـلى جـائـزة احلـذاء الـذهـبي األوروبي والـتي تـفـوق فـيـهـا الـبـرغـوث األرجـنـتـيـني
قـابل لـم يحـصـد جـريـزو أي ألـقاب . في ا وصـاحب الـكـرات الـذهـبـيـة الست بـ 36 هـدفـاً
اضي مع أتلتيكو مدريد ونفس احلال بالنسبة لفاران مع ريال مدريد في موسم وسم ا ا
كـارثي. يُذكـر أن الـفـائـز بهـذه اجلـائـزة يـتم اخـتيـاره عن طـريق تـصـويت خـاص عن طريق

الصحفي والفائزين السابق باجلائزة.
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صــرح رئــيس نــادي الــزمــالك مــرتــضى
مـنصـور بـأن األعـمـال "الـسـحـرية" وراء
تــعــطــيل مــسـيــرة الــزمــالك وذلك عــقب
تعادل فـريقه سلـبا أمـام مضيـفه اإلنتاج
احلــــربي في اجلــــولـــة الــــعــــاشـــرة من

متاز. صري ا الدوري ا
 وقال مـرتـضى منـصـور في تصـريـحات
صـحـفــيـة إن مـا حـدث في لــقـاء اإلنـتـاج
احلـــربي مـــســـــــاء اول امس الـــثالثـــاء
والذي انـتهى بـالتـعادل دون أهـداف هو
"ســحـر" مــؤكــدا أن الــفـريـق لن يــسـجل
أهـــدافـــا فـي ظل وجـــود هـــذه األعـــمـــال

السحرية. 
وأضاف: "سـخـروا منـي عنـدمـا قلت ذلك
بـعــد لــقـاء ســمـوحــة األخــيـر بــالـدوري
واآلن أكـــرر أن الـــســــحـــر الـــذي قـــام به
دوح عباس وهاني العتال وسيد عبد
احلـفـيظ وراء تـعـطـيل مـسـيـرة الزمـالك

 ." رمى يبدو مغلقا أمام الالعب وا
وتابع منـصور: "لـو لعـبنا  100سنة لن

(روسـادا) يـوري جـانــوس سـيـسـلم
إلى مــحـكــمــة الـتــحـكــيم الــريـاضــيـة
"كــاس" طــلب اســتــئــنــاف ضــد قـرار
نـشـطات ـكافـحـة ا الوكـالـة الـدوليـة 
"وادا" والــقــاضي بـــإيــقــاف روســيــا
ــــشــــاركــــة في أربــــعــــة أعــــوام عـن ا
سابقات الرياضية الدولية بدعوى ا
"التالعب في بيـانات مخـتبر مـوسكو
نـشـطـات". وكانـت اللـجـنة كـافـحـة ا
كـافـحة التـنـفـيذيـة لـلوكـالـة الدولـيـة 
ـنـشـطـات صــادقت في الـتـاسع من ا
الـشـهـر اجلـاري بـإجـمـاع أعـضـائـها
الـ12 خالل اجتمـاع في مديـنة لوزان
السـويسـريـة على تـوصـية من جلـنة
مراجعـة االمتثـال التابـعة لهـا طلبت
فيـها إيـقـاف روسيـا أربعـة أعوام عن
ـا يـشـمل ـســابـقـات  ـشـاركـة في ا ا
ـبــيــاد طـوكــيـو 2020 الـصــيـفي أو

بياد بك 2022 الشتوي. وأو

 750 –األمريـكي لـيـبرون جـيـمس (كرة
الــســلــة)  680 –الــســـويــســري روجــر
فــيــدرر (الــتــنس) 640 – األمــريــكي

تـــايــــغـــر وودز (الـــغـــولف) 615 –
األمـــريـــكـي فـــيـل مـــيـــكــــلـــســـون
(الغولف) 480 الفـلبيـني ماني

بــــاكـــيـــاو (مـالكـــمـــة) 435 –
األمـــريــــكي كـــيــــفن دورانت

(كــــرة الـــســــلـــة) 425 –
الـــبــريـــطــانـي لــويس
هـــامــــــــــيـــلـــتـــون

(الــفــورمـوال (1
400 – مـلــيـون

دوالر.

بــفــارق األهــداف عن اإلنــتــاج
احلــربي. بــيــنــمــا يــتــربع
األهــــــلي عــــــلـى عـــــرش
صــــــــــدارة الــــــــــدوري
بــرصــيـد 24 نــقــطـة
حــــــصـــــدهــــــا من 8

مباريات. 
يـــذكــــر أن جلــــنـــة
االنــــــــضــــــــبـــــــاط
واألخــــــالق فـــــي
االحتـــــــــــــــــــــــــاد
ـصــري لــكـرة ا
القـدم اتخذت
ــــنع قــــرارا 
مــــــــرتـــــــــضى
مــنــصــور من
ـشــاركـة في ا
أي نـشــاط له
عالقــة بــكـرة
دة 3 الـقـدم 
مـــبــــاريـــات.

روسيا تتطلع اليجاد مخرج اليقاف رياضيها دولياً

رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور


