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)Getty/إيغوايين سجل تسعة أهداف مع ميالن هذا الموسم )نيكولو كومبو

إيغوايين إلى تشلسي؟

أكد االتحاد الكولومبي لكرة القدم أنه ال يتفاوض 
مع البرازيلي لويس فيليبي سكوالري ليكون 

املدرب الجديد للمنتخب، حسبما أكد املدرب نفسه 
في مناسبات سابقة. وأكد االتحاد عبر حسابه 
الرسمي على شبكة )تويتر( االجتماعية أنه »ال 

يبحث عن املدرب لويس فيليبي سكوالري لقيادة 
املنتخب الوطني«. وكان سكوالري قد أكد أنه 

مستمٌر مع بامليراس على الرغم من قوله »سعى 
منتخب كولومبيا للتعاقد معي«.

فجر ستراسبورغ مفاجأة من العيار الثقيل، 
وأصبح أول املتأهلني لنصف نهائي كأس الرابطة 
الفرنسية على حساب أوليمبيك ليون بالفوز على 

األخير )1-2( في مباراة حافلة باإلثارة. وعلى 
ملعب )حديقة أوليمبيك ليون(، تقدم الضيوف 

أواًل بهدف حمل توقيع لودوفيك أجوركي )د.26(. 
ونجح ليون بعدها في خطف هدف التعادل عبر 

البوركيني بيرتران تراوري )د.49(، إال أن تقدم 
ستراسبورغ جاء ثانية في الدقيقة 52 عبر كونيه.

حصل مارسيلو غاياردو، مدرب فريق ريفر بليت 
األرجنتيني بطل كأس ليبرتادوريس، على جائزة 

»ملك أميركا« التي تمنحها صحيفة )البايس( 
األوروغويانية ألفضل مدير فني لعام 2018، 

وأهداها املدرب لالعب السابق رودريغو مورا. 
وقال غاياردو: »مورا بالنسبة لي لم يكن العبًا 

عظيمًا كمحترف فحسب، بل أيضًا كإنسان واليوم 
يترك كرة القدم بسبب إصابة تركتها له كرة القدم 
وأود أن أشاطره هذه الجائزة ألنني أحبه كثيرًا«.

االتحاد الكولومبي ينفي 
التواصل مع مدرب 

بالميراس سكوالري

ستراسبورغ يفاجئ 
ليون ويقصيه عن كأس 

الرابطة الفرنسية

مارسيلو غاياردو 
يحصل على جائزة 

»ملك أميركا«
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حسين غازي

الثانية من  الجولة  اليوم  تنطلق 
بــطــولــة كــــأس آســـيـــا لـــكـــرة الــقــدم 
مــبــاريــات،  ثــــالث  تـــقـــام  إذ   ،2019
ـــه الـــبـــحـــريـــن مــنــتــخــب تــايــالنــد  ــواجـ حــــني تــ
بنظيره  ــــي  األردنـ املــنــتــخــب  بــعــدهــا  ليلتقي 
الخميس  مــنــافــســات  تختم  فيما  الـــســـوري، 

بلقاء الهند واإلمارات.
البداية مع مباراة البحرين، التي ظهرت في 
الــجــولــة األولــــى بــشــكــٍل جــيــد أمــــام أصــحــاب 
األرض اإلمــــــــارات، وتـــعـــادلـــت بـــهـــدٍف ملــثــلــه، 
الــثــانــيــة لتحقيق  الــجــولــة  وهـــي تسعى فــي 
االنــتــصــار عــلــى منتخب تــايــالنــد، مــن أجــل 
االقــتــراب أكثر من التأهل إلــى الــدور املقبل، 

ومتابعة الحلم في البطولة القاّرية األهم.
عـــلـــى الـــــــورق ووفــــقــــًا ملـــســـتـــوى تـــايـــالنـــد فــي 
املـــبـــاراة الــســابــقــة، وخــســارتــهــا أمــــام الــهــنــد، 
يــتــوقــع الــجــمــيــع تـــفـــوق الــبــحــريــن فـــي هــذا 
الطرفان في تسع مواجهات  والتقى  اللقاء. 

مواجهة حاسمة 
بين األردن وسورية

2829

سابقة، فكان الفوز من نصيب البحرين في 
3 مناسبات مقابل خسارة واحدة، مع العلم 

أن التعادل كان سيد املوقف 5 مرات.
املواجهة األولــى بني الطرفني كانت يوم 31 
أغسطس/ آب 1980، حينها حققت تايالند 
الوحيد بهدٍف دون مقابل فيما  انتصارها 
انــتــهــى الـــلـــقـــاء األخـــيـــر بــيــنــهــمــا بــالــتــعــادل 
اإليجابي 1-1 في لقاء وّدي يــوم 5 يونيو/

حزيران 2015. املباراة األهم اليوم الخميس، 
ستجمع املنتخب األردني بنظيره السوري، 
الحسابات  مــن  الــعــديــد  املــواجــهــة  إذ تحمل 

لكال الطرفني.
املفاجأة في  قــد حقق  األردن  وكــان منتخب 
بطلة  أستراليا  أسقط  األولـــى، حني  الجولة 
آســيــا بــهــدٍف دون مــقــابــل سجله أنـــس بني 
ياسني مــن ضربة رأســيــة، وهــو اآلن يبحث 
عن تحقيق االنتصار الثاني لضمان التأهل 
 تقدير، من أجل 

ّ
أو تحقيق التعادل على أقل

اإلبقاء على  حظوظه، وال سيما أنه يمتلك 
فـــي صــفــوفــه الــعــديــد مـــن الــعــنــاصــر املــمــيــزة 

الــقــتــال حتى  قـــدرة كبيرة على  أثبتت  الــتــي 
ــرار الــقــائــد الــخــبــيــر  ــ الـــرمـــق األخـــيـــر، عــلــى غـ
الحارس عامر شفيع، إضافة لوجود موسى 
ـــ21 عـــامـــًا، الــــذي تلقى  ــ الــتــعــمــري صــاحــب الـ
إشادة من وسائل إعالم غربية، وتحديدًا من 
ســبــورت(،  ديلو  )الغــازيــتــا  إيطالية  صحف 
الكنغر،  أمــام  الوحيد  الهدف  صناعته  بعد 
ــتـــمـــام نــــادي  ــأتـــي فــــي ظــــل اهـ وهــــــذا األمــــــر يـ
نادي  مع  تألق  بعدما  بالالعب،  فيورنتينا 

أبويل القبرصي.
على املقلب اآلخــر، تعادل املنتخب السوري 
أمام نظيره الفلسطيني في الجولة األولى، 

ــفــــوز ســتــصــعــب عــلــيــه  وأي نــتــيــجــة غـــيـــر الــ
مــهــمــة الــتــأهــل إلــــى الـــــدور املــقــبــل، وخــاصــة 
أن الــخــصــم فـــي الــجــولــة الــثــالــثــة واألخـــيـــرة 
تعثر  وإن  الــذي  أستراليا،  منتخب  سيكون 
في الجولة األولى، يبقى أحد أبرز املرشحني 
في املجموعة والبطولة، حتى ملا يمتلكه من 
عناصر مــمــيــزة، تنشط فــي أبـــرز الــدوريــات 

األوروبية. 
ويــعــّول املنتخب الــســوري على الــعــديــد من 
املميزة في صفوفه، وتحديدًا عمر  األسماء 
ــــذي يــنــتــظــره الــجــمــيــع لــلــظــهــور  الـــســـومـــة، الـ
بمستوى مميز، وأن يكون أحد نجوم هذه 
النسخة، ما قد يفتح األبواب أمامه للرحيل 
ــدوري الــســعــودي إلـــى أحـــد الــدوريــات  عــن الــ

األوروبية.
ــر يــجــمــع مــنــتــخــب اإلمـــــــارات  ــيــ ــاء األخــ الـــلـــقـ
املضيف بنظيره الهندي، ويسعى أصحاب 
الــبــحــريــن،  الـــتـــعـــادل أمـــــام  لـــتـــجـــاوز  األرض 
يكن  لم  منتخٍب  من  الثالث  النقاط  وخطف 
معظم املتابعني يترقبون فوزه على تايالند.

منتخب الهند 
يعتبر حتى اللحظة 

مفاجأة البطولة

)Getty/(سورية تأمل الفوز قبل مواجهة أستراليا )ماثيو أشتونGetty/(البحرين تطمح للوصول للنقطة الرابعة )أورليك بيدرسنGetty( اإلمارات ستواجه الهند التي صدمت الجميع

)Getty/(انتصار صعب ومهم للعراق في الوقت القاتل )أورليك بيدرسونGetty( فوز األخضر كان سهًال

)Getty( األردن يسعى لحسم تأهله اليوم

رياضة
بطولة كأس آسيا 2019

نــجــح املــنــتــخــب الـــعـــراقـــي فـــي تــحــقــيــق فـــوزه 
ــأس آســـيـــا لـــكـــرة الـــقـــدم،  األول فـــي بــطــولــة كــ
بنتيجة  الفيتنامي  نظيره  على  تفوق  حني 
3-2، فــي لــقــاٍء صــعــب لــلــغــايــة. الـــعـــراق حقق 
االنتصار لكن ذلك لم يكن مرضيًا بالنسبة 
لــلــعــديــد مــن املــتــابــعــني، خــاصــة أن جماهير 
أســــود الــرافــديــن تــحــلــم بــالــذهــاب بــعــيــدًا في 
البطولة، وتحقيق إنجاٍز يعيد إلى األذهان 
مــا حــصــل فــي عـــام 2007، مــع الــتــأكــيــد على 
اختالف الجيلني، وغياب القائد الحقيقي في 
التشكيلة الحالية، القادر على ضبط األمور 
حني يتعرض الفريق ألي نكسة محتملة في 

إحدى املباريات.
لــم يظهر الــعــراق كــمــا كـــان مــتــوقــعــًا، وتــأخــر 

ــاراة بــهــدفــني لـــواحـــد فـــي الــشــوط  ــبــ خــــالل املــ
األول تحديدًا، قبل أن ينجح في الدقيقة 60 
فــي تحقيق هــدف الــتــعــادل عــن طــريــق همام 
طــــارق فــــرج، لــيــظــهــر عــلــي عـــدنـــان كــاظــم في 
الــدقــيــقــة 90، مــهــديــًا بــــالده انــتــصــارًا غــالــيــًا، 
 لــلــتــأهــل مع 

ً
ســيــكــون بــنــســبــة كــبــيــرة كــفــيــال
توالي املنافسات في املجموعة.

في مجموعة أخرى، ظهر املنتخب السعودي 
أمــام منتخب  كــان متوقعًا،  بشكٍل جيد كما 
مــتــواضــع فـــي الـــقـــارة اآلســيــويــة بــالــســنــوات 

األخيرة، وهو كوريا الشمالية.
اللقاء  مــجــريــات  الــســعــودي  األخــضــر  تسيد 
مــنــذ بـــدايـــتـــه، وأكــــد اســتــفــادتــه الــكــبــيــرة من 
ــأس الــعــالــم  ــرًا فـــي بــطــولــة كــ املـــشـــاركـــة مـــؤخـ

ــا، بــرغــم الـــخـــروج مـــن دور  ــيـ 2018 فـــي روسـ
املجموعات.

 الــجــمــيــع مـــع انـــقـــضـــاء أكـــثـــر مـــن نصف 
ّ
ــن ظــ

قــد تصبح أصعب  األمــــور  أن  األول  الــشــوط 
على املنتخب السعودي، قبل أن ينجح هنان 
سلطان باهبري بالتسجيل في الدقيقة 29، 
فتيل  آل  الحكيم  عبد  محمد  بعدها  ليعود 

لتحقيق الهدف الثاني في الدقيقة 37.
السعودي  املنتخب  عــاد  الثاني  الــشــوط  فــي 
لـــتـــأكـــيـــد تـــفـــوقـــه وهــيــمــنــتــه عـــلـــى مــجــريــات 
اللعب، بعدما سجل سالم الدوسري الهدف 
الثالث في الدقيقة 71 قبل أن يختتم النجم 
ــداف في  ــ فــهــد مــســاعــد املـــولـــد مــهــرجــان األهــ

الدقيقة 87.

فيتنام كانت 
قريبة من 
تحقيق 
المفاجأة 
)كوجي 
واتانابي/
)Getty

)Getty/عمل كبير ينتظر كاتانيتس مع أسود الرافدين )زهي زهاو وو

انتصار خجول ألسود الرافدين... وسهل لألخضر

التغطية

آسيا أونالين

يحضر املنتخب اللبناني، للمرة الثانية في تاريخه، في بطولة كأس آسيا 
لكرة القدم، بعدما كانت املشاركة األولى عام 2000، حني استضاف البطولة 
على أرضه وبني جماهيره. ونعود اليوم للحديث عن أحد أبناء ذلك الجيل 
املميز، الذي كانت له بصمة في تلك البطولة، على الرغم من خروج بالد األرز 
من دور املجموعات، وتحديدًا الالعب السابق واملدرب الحالي لنادي النجمة 
اللبناني، موسى حجيج. ُولد حجيج عام 1975 ولعب ألندية النجمة واملبرة 
أن يعتزل عــام 2014. دافــع عن  النجمة، قبل  ثــم  الساحل  والخيول وشــبــاب 
ألـــوان منتخب لبنان فــي 33 مــبــاراة، وسجل ستة أهـــداف بــني عامي 1998 
و2002. هدفه أمام العراق سيبقى راسخًا في األذهان، فخالل الجولة الثانية 
من دور املجموعات، وبينما كان منتخب األرز متأخرًا بنتيجة 2-1، انبرى 
حجيج لركلة حـــرة، لُيسكنها شــبــاك حـــارس أســـود الــرافــديــن، مــعــداًل الكفة 
في  الرياضية  كميل شمعون  مدينة  ملعب  ومــدرجــات  أجـــواء  لُيشعل   ،2-2
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القاهرة ـ مجدي طايل

تــوج محمد صــالح نجم املنتخب 
املصري لكرة القدم وهــداف فريق 
ــفــــربــــول اإلنــــكــــلــــيــــزي كـــأفـــضـــل  ــيــ لــ
العب في أفريقيا للمرة الثانية على التوالي 
مــحــقــقــا إنــــجــــازا تــاريــخــيــًا مــصــريــًا وعــربــيــا 
االتحاد  أقامه  الــذي  الحفل  غير مسبوق في 
األفريقي لكرة القدم في العاصمة السنغالية 
داكـــــار، بــحــضــور جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو رئيس 
الدولي »فيفا«، والعديد من رؤساء  االتحاد 
ــى أســاطــيــر  ــدول األفـــريـــقـــيـــة، بـــاإلضـــافـــة إلــ ــ الــ

القارة السمراء.
ــل العـــــــــب فـــي  ــ ــــضــ ــزة أفــ ــ ــ ــائـ ــ ــ ونـــــــــــال صـــــــــالح جـ
أفــريــقــيــا مـــن جــانــب الـــكـــاف وتــســلــم جــائــزتــه 
مــن األســـطـــورة الــكــامــيــرونــي صــامــويــل إيتو 
الكبير  تفوقه  على  ليحافظ  كبير،  حفل  فــي 
الــفــرديــة وينهي ملحمة  الــجــوائــز  فــي حصد 
2018 بإنجاز أسطوري كسر به معادله رقم 

محمود الخطيب وكل النجوم العرب.
وقـــــال صـــــالح: »ال أصـــــدق أن عـــامـــًا مـــر منذ 
وقوفي على هذا املسرح، حققت حلمًا كبيرًا 
فـــي حــيــاتــي، هـــذة الــجــائــزة أســطــوريــة كنت 
أحــلــم بــهــا وأنــــا صــغــيــر، فــخــور لــلــغــايــة بما 
حققته في مسيرتي الكروية وأشكر عائلتي 

صالح 
األفضل أفريقيًا

تفّوق المصري محمد صالح على منافسيه، زميله في ليفربول المهاجم 
السنغالي ساديو ماني، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ رأس حربة نادي 
لعام  أفريقيا  الحصول على جائزة أفضل العب في  اإلنكليزي، في  أرسنال 

2018 ليصبح بذلك أكثر العب مصري يحقق لقب الجائزة القارية

3031
رياضة

تقرير

وزمــالئــي فــي الفريق، وكــل مــن أدى دورًا في 
حــيــاتــي وأهــــدي هـــذه الــجــائــزة لــبــلــدي مصر 
التى نشأت وترعرعت بها وأنا فخور للغاية 

بما حققته في رحلتي الكروية«.
وجــاء فــوز محمد صــالح بالجائزة منطقيًا 
الــتــي حققها   التاريخية  اإلنـــجـــازات  فــي ظــل 
فـــي عــــام 2018، وجــعــلــت مـــن تــتــويــجــه أمـــرًا 
طبيعيًا يتصدرها حصوله على لقب أفضل 
العــــب فـــي »الــبــريــمــيــيــر لــيــغ« ملــوســم 2017-
2018، باإلضافة إلى تتويجه بجائزة هداف 
ــدوري اإلنــكــلــيــزي، بــرصــيــد 32 هـــدفـــا، ثم  ــ الــ
حصوله على املركز الثالث في قائمة أفضل 
ــا لــعــام 2018 مــن جانب  3 العــبــني فــي أوروبــ
االتــحــاد األوروبــــي إلــى جانب فــوزه باملركز 
الثالث أيضا في جائزة أفضل العبي العالم 
لعام 2018 املقدمة من جانب االتحاد الدولي 
ــــالح فــريــقــه  ــاد صـ ــ ــكـــرة الــــقــــدم » فـــيـــفـــا«. وقــ لـ

ــاراة الــنــهــائــيــة  ــبــ لــيــفــربــول لــلــوصــول إلــــى املــ
ــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــا فـــي املـــوســـم املــاضــى  لـ
بعد فترة من التراجع، وكذلك مساهمته في 
تصدر جــدول ترتيب »البريميير ليغ« لهذا 
املــوســم واقــتــرابــه مــن انــتــزاع لــقــٍب لــم يحققه 

الريدز منذ أكثر من 25 عامًا.
كذلك، حصل على جائزة أفضل العب أفريقي 
مـــن جـــانـــب هــيــئــة اإلذاعــــــة الــبــريــطــانــيــة »بــي 
ــــام 2018،  ــــى« فــــي وقـــــت ســـابـــق عــــن عـ بــــي سـ
فــي مرميي  إلــى تسجيله لهدفني  بــاإلضــافــة 
الــســعــوديــة وروســيــا فــي كـــأس الــعــالــم، وهــو 
إنجاز تاريخي أصبح معه الهداف التاريخي 
العالم  كــأس  في بطوالت  املصري  للمنتخب 
عبر التاريخ، ليكتب في نهاية املطاف خالل 
يــكــون أول العب  الــكــاف نجاحه فــي أن  حفل 
مــصــري وعـــربـــي عــبــر رحــلــتــه الـــكـــرويـــة على 
اإلطـــــــالق فــــي حـــصـــد الــــكــــرة الـــذهـــبـــيـــة ولــقــب 

أفضل العبي القارة السمراء.
وتــلــقــى صــــالح تــهــنــئــة ســريــعــة وفـــوريـــة من 
جــانــب زمــيــلــه ســـاديـــو مــانــي قــائــد املنتخب 
الذي  ليفربول،  فريق  في  وزميله  السنغالي 
حــل ثانيًا فــي جــائــزة أفــضــل العــبــي أفريقيا 

للعام الثاني على التوالي بعد املصري.
وقــال مــانــي: »صــالح يستحق الجائزة وهو 
أفضل العبي أفريقيا وأتمنى له التوفيق وأن 
يكون من نصيبي في العام املقبل الحصول 
على الجائزة املهمة بالنسبة لي في مسيرتي 
الــكــرويــة، رغـــم صــعــوبــة املــنــافــســة مــعــه، ألنــه 
العــب عظيم، وأنــا سعيد بتواجدنا معا في 

ناد واحد«.
ــام 2018   ــ ــلـــت جــــوائــــز األفــــضــــل فــــي عــ وســـجـ
إنجازًا عربيًا كبيرًا تمثل في اختيار منتخب 
لنهائيات  التأهل  بطاقة  موريتانيا صاحب 
فــي صيف عام  املقبلة  األفريقية  االمــم  كــأس 
أوغندا  على  متفوقا  منتخب  كأفضل   ،2019
ومدغشقر، بعد الطفرة الكبيرة التي عرفتها 
الـــكـــرة املــوريــتــانــيــة عــبــر اإلنـــجـــاز الــتــاريــخــي 

األخير لها.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، كـــان املــوعــد مــع إنــجــاز 
ــر بــطــلــه الــفــرنــســي هــيــرفــي ريــنــار  عـــربـــي آخــ
املــديــر الــفــنــي للمنتخب املــغــربــي، الــــذي نــال 
السمراء  الــقــارة  في  فني  مدير  أفضل  جائزة 
بــعــد الــعــروض الجميلة الــتــي قــدمــهــا أســود 
األطلس في مونديال روسيا، باإلضافة إلى 
قــيــادتــه لــهــم لــلــتــأهــل لــنــهــائــيــات كـــأس األمـــم 
ـــقـــبـــلـــة. وجــــــاءت جـــائـــزة عــربــيــة 

ُ
األفـــريـــقـــيـــة امل

جـــديـــدة لــلــمــغــرب، حــيــث كـــانـــت مـــن نصيب 
فــــوزي لــقــجــع رئــيــس االتـــحـــاد املــغــربــي لكرة 
الذي  األفريقي  االتــحــاد  رئيس  ونائب  القدم 
نــــال جـــائـــزة أفـــضـــل اتـــحـــاد أفــريــقــي فـــي عــام 
2018 بفضل املستوى املميز ألسود األطلس 

في بطولة كأس العالم األخيرة.
ــائـــزة مــغــربــيــة ثــالــثــة كـــانـــت من  وظـــهـــرت جـ
نــصــيــب أشــــرف حــكــيــمــي العــــب فــريــق ريـــال 
مدريد اإلسباني املتوج ببطولة كأس دوري 

G G

أهدى صالح الجائزة 
لكل إنسان وقف معه 

في مسيرته الكروية

هاليب تودع بطولة سيدني مبكرًا
لم تتكلل عودة الرومانية سيمونا هاليب املصنفة 
أولى عامليًا بالنجاح، بعد غياٍب دام حوالى ثالثة 
أشهر عــن املــالعــب بــداعــي اإلصــابــة، بخسارتها 
أمام األسترالية أشلي بارتي 4-6 و4-6 في الدور 
ــيــة فـــي كــرة  الــثــانــي مـــن دورة ســيــدنــي األســتــرال
املــضــرب. وعــانــت هــالــيــب مــن إصــابــة فــي الظهر 
األول  تشرين  أكتوبر/  منذ  املالعب  عن  أبعدتها 
ــــى في  املـــاضـــي، وخـــاضـــت الـــيـــوم مــبــاراتــهــا األولـ
لكونها  األول  الـــدور  مــن  أعفيت  بعدما  سيدني 
الـــدورة. ويعني خــروج هاليب  مصنفة أولــى فــي 
املــبــكــر أنــهــا ســتــخــوض غــمــار بــطــولــة أســتــرالــيــا 
للموسم  الكبرى  األربــع  البطوالت  أولى  املفتوحة، 
والتي تنطلق في 14 يناير/ كانون الثاني الحالي، 
واحــدة فقط. وكانت  تنافسية  لعبت مباراة  وقــد 
الدنماركية  أمــام  أن تخسر  قبل  املــاضــي،  الــعــام  ملبورن  بطولة  نهائي  بلغت  قــد  هاليب 
كاروالين فوزنياكي. أما بارتي التي بدأت تشق طريقها نحو املراكز األولى في التصنيف 
يلينا  الالتفية  السابق هي  الــدور  في  أخــرى  فقد حصدت ضحية  )15 حاليًا(،  العاملي 
األولــى  املجموعة  بــارتــي  وحسمت   .2017 غـــاروس  روالن  ببطولة  الــفــائــزة  أوستابنكو 
لصالحها بعد كسر إرســال منافستها مرتني. ورّدت هاليب في الثانية بكسر إرسال 
باملباراة.  وفـــازت  لصالحها  مــجــددًا  األمـــور  قلبت  بــارتــي  لكن   ،3-5 والتقدم  منافستها 
وقالت الفائزة »كانت األجواء املناخية صعبة والرياح قوية على أرضية امللعب. أنا سعيدة 
لخروجي فائزة. لعبت بحرية ألنه لم يكن لدي شيء أخسره. كنت أشعر بقدرتي على 
غــاروس  مــالعــب روالن  الكبيرة على  ألقابها  أول  أحـــرزت  الــتــي  وكــانــت هاليب  الــفــوز«. 
الفرنسية العام املاضي، قد أقرت أواخر األسبوع املاضي بأن إصابتها في الظهر كانت 

»مخيفة جدًا« لكنها أعربت عن جاهزيتها للعودة للمنافسات.

ووريرز يهزم نيكس في دوري السلة األميركي
اللقب فوزًا  حقق غولدن ستايت ووريــرز حامل 
ضمن   95-122 نيكس  نــيــويــورك  على  عريضًا 
دوري كــــرة الــســلــة األمـــيـــركـــي، فـــي حـــني عــانــى 
والغربية تورورنتو  الشرقية  املنطقتني  متصدرا 
رابـــتـــورز ودنــفــر نــاغــتــس لــلــخــروج فــائــزيــن على 
أتــالنــتــا هــوكــس ومــيــامــي هــيــت تــوالــيــًا. وفـــرض 
كـــــالي طـــومـــســـون مــــن ووريـــــــــرز نـــفـــســـه نــجــمــًا 
للمباراة األولى بتسجيله 43 نقطة للفائز بينها 
7 رميات ثالثية، كما ساهم زمياله كيفن دورانت 
بـ 14 نقطة و14  بـــ24 نقطة وســت تمريرات حاسمة وســت متابعات، وستيفن كــوري 
تمريرة حاسمة. وبقي غولدن ستايت في املركز الثاني في املنطقة الغربية برصيد 27 
فوزًا مقابل 14 خسارة. أما متصدر املنطقة دنفر ناغتس، ففاز على ميامي هيت 103-
99. ووجد تورونتو رابتورز متصدر املنطقة الشرقية بدوره صعوبة في تخطي أتالنتا 
نيك  تورونتو  مــدرب  وأقــّر  لينارد.  كاوهي  لنجمه  نقطة   31 بفضل   101-104 هوكس 
نيرس بأن فريقه خاض مباراة صعبة بقوله »لقد حسمناها لصالحنا. حاولنا توسيع 
الثانية مع  لم ننجح في ذلــك«. وخــاض كايل الوري مباراته  املباراة لكننا  الفارق خالل 

تورونتو بعد غيابه عن ست مباريات بسبب آالم في الظهر.

إيقاف أشهر عداءة في الصين
4 أعوام لتعاطيها المنشطات

ذكرت صحيفة )ساوث تشاينا مورنينغ بوست( في هونغ كونغ، أن العداءة الصينية وو 
شويجياو، األكثر شهرة في هذا البلد اآلسيوي، تم إيقافها عن املشاركة في املسابقات 
الرياضية ملدة أربعة أعوام، بعد ثبوت تعاطيها املنشطات. وسقطت العداءة لوو، البالغة 
من العمر 27 عامًا - والتي أحرزت لقب »ليو تشانغ«، في إشارة إلى العداء الصيني الذي 
أحرز امليدالية الذهبية في سباق 100 متر حواجز في أثينا عام 2004، ويعد أول صيني 
يفوز في منافسات العدو- في فحص املنشطات، ضمن اإلجراءات التي نفذت في يونيو/
حزيران املاضي. وأشارت جمعية ألعاب القوى الصينية إلى أن العينات التي تم أخذها من 
وو كانت إيجابية، لذا قررت إيقاف بطلة األلعاب اآلسيوية لعام 2014، حتى يوليو/تموز 
من عام 2022، باإلضافة إلى تغريمها بمبلغ قدر بنحو 20 ألف يوان )ألفني و900 دوالر(. 
وفرضت عقوبة على مدرب وو، جيانهوا، بحرمانه من التدريب ملدة عامني وتغريمه نفس 
املبلغ أيضًا. وفازت وو بسباق 100 متر حواجز، في دورة األلعاب اآلسيوية، عام 2014، 
بتسجيل زمن 12.72 ثانية، كما مثلت الصني في دورة األلعاب األوملبية ريو 2016، ولكن 
لم تحقق نجاحات فيها. وفي نهاية عام 2018، وافقت وزارة الرياضة والعدل في البلد 

األسيوي على اعتبار املنشطات جريمة جنائية اعتبارا من عام 2019.
»عقوبات  لـ سيتعرضون  املنشطات  تلك  استخدموا  الــذيــن  الرياضيني  فــإن  وبــالــتــالــي، 

جنائية«، و»أحكام بالسجن«، حسبما أفادت وكالة شينخوا الرسمية.

5 مواسم، خاض فيها 166 مباراة وأحرز 74 هدفا، خالل 
موسم 2000-2001، ثم انتقل بعدها لفريق بريشيا ولعب 
معه 4 مواسم منها موسمان فى السيريا A، لعب خاللها 
129 مباراة وسجل فيها 75 هدفا، لعب إلى جانب أسطورة 
كارلو  املــدرب  قيادة  تحت  باجيو،  روبــرتــو  اإليطالية  الكرة 
مازون، في حني واجه منافسة شرسة مع املهاجم األلباني 
إيغلي تاري، الذي منح الفرصة أكثر من هوبنر، جنبا إلى 
جنب مع باجيو، رغم ذلك سجل الهداف اإليطالي 17 هدفا، 

ليساعد النادي في التأهل لنهائيات كأس »أنترتوتو«.
انتقل بعدها لفريق بيشنزا فى السيريا A  ملدة موسمني، 
لعب خاللها 57 مباراة وأحرز فيها 41 هدفا، وتوج هدافا 
للبطولة مناصفة مع الفرنسي ديفيد تريزيغيه فى موسم 
2001-2002 في حدث مفاجئ للجميع، بعد أن سجل 24 
السيريا  فــى  املــوســم. لعب بعدها ملوسمني  فــى هــذا  هــدفــا 

A مع فريقي أنكونا وبيروجيا، وأحــرز 3 أهــداف فقط فى 
أن يخوض تجربة  قــرر  الـــ 37 عاما،  بلغ  أن  موسمني، بعد 
جديدة في السيريا C، حيث لعب لفريق منتوفا 27 مباراة 
وأحــرز فيها 7 أهــداف فقط، بعدها انتقل إلى تمثيل فريق 
شيراي فى سيريا C، وأحرز 9 أهداف فى 7 مباريات، في 
القدم للمحترفني ووقع مع  سبتمبر/أيلول 2005 ترك كرة 
ليغادره بعد شهرين لالنضمام  الرابعة،  الدرجة  فريق من 
لناد آخر في دوري الدرجة األولى اإليطالي بموسم )2005-
لعب  كما  مــوســم 2008-2007،  معه حتى  وبــقــي    )2006
في وقت الحق مع فريق كاستل ميال في )2010-2009( 
ويتجه  يعتزل  أن  قبل   ،)2011-2010( موسم  وكافانيكو 
للعمل التدريبي، ولعب هوبنر طوال مسيرته الكروية 565 
مباراة، أحرز فيها 259 هدفا، وأبــرز إنجازاته: لقب هداف 

الدوري اإليطالي عام 2002، وهداف سيريا B عام 1996.

أيوب الحديثي

من مواليد مدينة تيروستي بإيطاليا في 24 أبريل/نيسان 
لقوته وعزيمته  »الثور« وذلــك  بـ لعب كمهاجم ولقب   ،1967
وإصــراره الكبير، لعب فى سيريا ) a,b,c( مع أكثر من 8 
فرق مختلفة، وهو مهاجم قناص من الطراز الرفيع لم ينل 
تتويجة  بعد  يستحقها، خصوصا  التي  اإلعالمية  مكانته 
القدم في موسم برصيد 24  لكرة  اإليطالي  للدوري  هدافا 
هــدفــا رفــقــه فــريــق بــيــتــشــنــزا.  بـــدأ مــشــواره الــكــروي كهاو 
بفريق بيفينا عام 1987، وقضى معه موسما واحدا، أحرز 
 ،C فيه 10 أهــداف فى 25 مبارة، انتقل بعدها إلــى سيريا
حــيــث لــعــب فــيــه ملـــدة 5 مــواســم مــع فــريــق فــانــو بــروكــريــمــا، 

وخاض 118 مبارة سجل فيها 41 هدفا.
بعدها انتقل إلى فريق سيينا فى سيريا B ولعب معه ملدة 

داريو هوبنر

على هامش الحدث

أحد أفضل 
المواهب 

التهديفية على 
مستوى الكرة 

اإليطالية، حصد 
لقب هداف 

الدوري اإليطالي 
عام 2002 رفقة 

فريق بيشنزا 

محمد صالح 
نجم نادي 
ليفربول 
اإلنكليزي )كليف 
)Getty/برونسكيل

جاء فوز صالح بالجائزة منطقيًا في ظل اإلنجازات التاريخية التى حققها 
على  حصوله  يتصدرها  طبيعيًا  أمرًا  تتويجه  من  وجعلت   ،2018 في 
باإلضافة   ،2018-2017 لموسم  ليغ«  »البريميير  في  العب  أفضل  لقب 
لتتويجه بجائزة هداف الدوري اإلنكليزي، برصيد 32 هدفا، ثم حصوله 
من   2018 لعام  أوروبا  في  العبين   3 أفضل  بقائمة  الثالث  المركز  على 
أفضل  جائزة  في  أيضا  الثالث  بالمركز  فوزه  جانب  إلى  »يويفا«  جانب 

العبي العالم لعام 2018 المقدمة من قبل »فيفا«.

إنجازات صالح في 2018

وجه رياضي

عار 
ُ
النسخة األخــيــرة وامل أبطال أوروبـــا في 

والــذي يلعب  األملــانــي،  لبروسيا دورتموند 
أساسيا في أسود األطلس، حيث نال جائزة 

أفضل العب أفريقي صاعد في عام 2018.
وعلى صعيد باقي الجوائز، حقق املنتخب 
الــنــيــجــيــري لــلــكــرة الــنــســائــيــة لــقــب أفــضــل 
منتخب نسائي في عام 2018، متفوقًا على 
في  إلنجازاته  أفريقيا  وجنوب  الكاميرون 
الــعــام املـــاضـــي، كــمــا نــالــت ديـــزيـــري إيليس 

وكوليبالي  بايلي  وإريــك  بنعطية  ومهدي 
في الــدفــاع، وبارتي وكايتا وريــاض محرز 
فــي الــوســط ومحمد صــالح وســاديــو ماني 

وبيير أوباميانغ في الهجوم.
ــرم الـــكـــاف فـــي الــحــفــل رئـــيـــس الــســنــغــال  ــ وكـ
مـــــاكـــــي ســــــــــال، الــــــــــذى اســــتــــضــــافــــت بــــــالده 
فعاليات الحفل السنوي لالتحاد األفريقي، 
ــاه رئــيــس  ــ ــورج ويــ ــ بـــاإلضـــافـــة لـــحـــضـــور جــ
جــمــهــوريــة ليبيريا والــنــجــم الــســابــق الــذي 

جائزة أفضل مدربة ملنتخب السيدات وهي 
وأعربت  أفريقيا  جنوب  منتخب  تقود  مــن 
الوقت  الكبرى. في  عن سعادتها بالجائزة 
نــفــســه ، اخــــتــــار الــــكــــاف الـــجـــنـــوب أفــريــقــيــة 
ثيمبي غــاتــالنــا كــأفــضــل العــبــة فــي الــقــارة 

السمراء.
ــكـــاف عـــن قــائــمــة مــنــتــخــب الـــقـــارة  ــن الـ ــلـ وأعـ
دينيس  وهــم  املثالية  والتشكيلة  الــســمــراء 
أونيانغو في حراسة املرمى، وسيرج أوريه 

نال الكرة الذهبية 3 مرات من قبل منها مرة 
واحـــدة فقط مــن جانب الــكــاف، ومــرتــان من 

مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.
وبـــات صــالح بــهــذا اإلنــجــاز على بعد الفوز 
مــرتــني مقبلتني فــقــط بــالــجــائــزة لــكــي يــعــادل 
الرقم القياسي املسجل باسم صامويل إيتو 
أســطــورة الــكــرة الــكــامــيــرونــيــة، ويــايــا تــوريــه 
أســطــورة الــكــرة اإليــفــواريــة والــلــذيــن حصدا 

الجائزة 4 مرات من قبل.

أكد وكيل أعمال مهاجم برشلونة منير الحدادي، فرانسيسكو فالديفييسو، أن الالعب لن 
يشارك بقميص الفريق حتى نهاية املوسم، وفقا للقرار الذي أبلغه به إرنستو فالفيردي، 
املدير الفني، بسبب رفض الالعب تجديد عقده. وقال »منير محبط للغاية، على ما يبدو 
أن اإلدارة أبلغت )فالفيردي( بأن الالعب يضع العراقيل ويماطل في مسألة تجديد عقده. 
ورد املدرب حينها بأنه سيمنح الفرصة لعناصر أخرى ال يشاركون كثيرا«. كما شدد 
في  تماما«  و»ملتزم  للنادي،  الشديد«  »االمتنان  بـ يشعر  موكله  أن  على  املهاجم  وكيل 

عقده، ولكنه يمتلك عروضا من أندية أخرى.

صورة في خبر

الحدادي ووكيل أعماله
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