
حقق يوفنتوس انتصاره 14 في 15 مباراة في دوري الدرجة 
األول���ى اإليطالي لكرة ال��ق��دم عبر ضربة رأس للمهاجم ماريو 
مانزوكيتش في الشوط الثاني خالل الفوز -1صفر على ضيفه 
إنترميالن  في قمة إيطاليا التي شهدت إهدار الضيوف عدة فرص 

يوم اجلمعة.
وأح��رز املهاجم الكرواتي ه��دف امل��ب��اراة الوحيد والسابع له 
في ال��دوري هذا املوسم في الدقيقة 66 بعدما عانى يوفنتوس في 
الشوط األول من ضغط الضيوف حيث رد القائم تسديدة روبرتو 

جاليرديني.
ورفع الفوز رصيد أصحاب األرض إلى 43 نقطة من 45 ممكنة 
بفارق 11 نقطة عن نابولي صاحب املركز الثاني الذي سيستضيف 
فروزينوني يوم السبت حيث يسعى يوفنتوس للقبه الثامن على 
التوالي. ويحتل إنترميالن  املركز الثالث لكنه يتأخر بفارق 14 نقطة 

حاليا عن الفريق القادم من تورينو.
وسنحت إلنترميالن ، الذي لم يهزم يوفنتوس على ملعبه منذ 

ست سنوات، فرصتني جيدتني في الشوط األول.
وتبادل ماتيو بوليتانو وماورو إيكاردي الكرة بشكل رائع لتسنح 

فرصة جيدة جلاليرديني أمام املرمى لكنه سدد الكرة في القائم.
وشكل يوفنتوس خطورة على مرمى الضيوف عبر الركالت 
الركنية حيث أرسل املدافع جيورجيو كيليني ضربة رأس حولها 

سمير هاندانوفيتش حارس إنترميالن  إلى ركنية.
وأه��در إنترميالن  فرصة أخ��رى الفتتاح التسجيل في بداية 
الشوط الثاني إثر خطأ من بليز ماتودي العب وسط يوفنتوس لكن 
بوليتانو مرر الكرة إلى إيكاردي الذي أعادها للخلف ليستحوذ عليها 

دفاع يوفنتوس.
ودفع إنترميالن  ثمن الفرص التي أهدرها منتصف الشوط الثاني 
عندما مرر ماتودي الكرة إلى جواو كانسيلو في الناحية اليسرى 
ليرسل الالعب البرتغالي متريرة عرضية على القائم البعيد انقض 

عليها مانزوكيتش برأسه بعدما أفلت من كوادو أسامواه.
وضغط إنترميالن  على يوفنتوس في الدقائق األخيرة من أجل 
إدراك التعادل وأرس��ل البديل الوت��ارو مارتينز تسديدة مباشرة 
إثر تشتيت خاطئ من كانسيلو لكن الكرة لم تسكن الشباك لتنتهي 

املباراة بفوز أصحاب األرض. 
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 فرحة العبي يوفنتوس بعد نهاية املباراة

رأسية مانزوكيتش حتسم قمة يوفنتوس مع إنترميالن في »الكالتشيو«

هاتريك صالح يقود ليفربول 
لسحق بورمنوث في »البرمييرليغ«

استطاع نادي ليفربول أن يحقق فوًزا مهًما للغاية على حساب بورمنوث بأربعة أهداف نظيفة، 
ضمن مباريات اجلولة السادسة عشر من الدوري اإلجنليزي، والتي أقيمت على ملعب فيتاليتي.

ومتكن محمد صالح من إحراز الهدفني األول لليفربول في الدقيقة 25، والثاني في الدقيقة 48 من 
املباراة، بينما جاء الهدف الثالث عن طريق كووك باخلطأ في مرماه في الدقيقة 68، وجاء الرابع عن 
طريق صالح أيًضا في الدقيقة 77 من املباراة، ليرتفع رصيد ليفربول إلى 42 نقطة، بينما توقف 

رصيد بورمنوث عند 23 نقطة في املركز السابع.
 وأحرز محمد صالح في الدقيقة 25 هدف التقدم لليفربول، بعدما استغل خطأ بيجوفيتش في 

إخراج تسديدة فيرمينو، ويتابعها صالح بشكل جيد ويحولها للمرمى.
واستطاع النجم املصري أن يظهر في أول لقطة في املباراة بالهدف الثاني في الدقيقة 48، بعد 

متريرة من فيرمينو، ليمر صالح من آكي ويضعها بإتقان على يسار بيجوفيتش.
ولكن في الدقيقة 68 جاء مدافع بورنوث ستيف كووك ليحطم آمال فريقه، بإحرازه لهدف في 

مرمى بعدما فشل في إخراج عرضية روبرتسون، لتسكن شباك فريقه معلنة عن الهدف الثالث.
وفي الدقيقة 71 حاول بورمنوث الرد عن طريق ضربة حرة مباشرة سددها ستانيسالس بشكل 
رائع، ولكن أليسون يتألق وميسكها بنجاح، ليكون رد محمد صالح بهدف رائع جًدا في الدقيقة 77، 
بعد استغالل متريرة الالنا واملرور من احلارس بيجوفيتش مرتني ويضعها في الشباك بطريقة 

رائعة، معلًنا عن الهدف الثالث له في املباراة والرابع لليفربول.

هاميلتون يحصد جائزة فورموال1 
ويتطلع للمزيد من اإلجنازات

يتطلع البريطاني لويس هاميلتون، إلى حتقيق املزيد من النجاح مع مرسيدس، بعدما حصد جائزة 
بطولة العالم فورموال 1 للسيارات للمرة اخلامسة، خالل حفل االحتاد الدولي، يوم اجلمعة.

وفاز أجنح سائق بريطاني، وثالث سائق فقط يحصد اللقب 5 مرات على األقل، بتصويت إعالمي عن 
شخصية العام ليحرم ماكس فرستابن، سائق رد بول من لقبه الرابع على التوالي.

وقال السائق، البالغ عمره 33 عاًما للحاضرين في القاعة في سان بطرسبرج بعدما استلم اجلائزة 
من جان تود رئيس االحتاد الدولي للسيارات: »ينتابني شعور مذهل«. وردا على سؤال حول تفكيره في 
معادلة رقم األسطورة مايكل شوماخر، بطل العالم 7 مرات قال هاميلتون إنه لم يستهدف أبًدا هذا األمر.  
ورغم ذلك، أكد هاميلتون أنه سيواصل التنافس لفترة طويلة، وسيحاول حتقيق املزيد من اإلجنازات. 
وقال بطل العالم الذي فاز في 11 من 21 سباًقا هذا العام: »لقد وقعت مؤخًرا على عقد لعامني إضافيني، 
لذا أنا متحمس للتنافس العامني املقبلني«. وأضاف »لكن حالًيا أنا سعيد مبا حققته. العام املقبل سيكون 
صعًبا واملواسم باتت أطول وأطول. ال أعرف فترة استمراري، لكن يبدو من اجليد مشاركتي في املوسمني 
املقبلني«. وتابع »لكن ال أزال أحب سباقات السيارات لذا رمبا أستمر لفترة أطول. من يدري؟«. ونال توتو 
فولف، رئيس مرسيدس، جائزة بطولة العالم للصانعني للمرة اخلامسة على التوالي، وتسلمها من 
تشيس كاري الرئيس التنفيذي لفورموال 1. وحصل شارل لوكلير، املنتقل إلى فيراري العام املقبل، على 

جائزة أفضل سائق شاب للعام الثاني على التوالي بعدما حصد لقب فورموال 2 في 2017.

Sunday 9th December 2018 - 12 th year - Issue No.3330 األحد 2 من ربيع الثاني 1440 ه�/ 9 ديسمبر  2018 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3330

»NBA« غولدن ستايت يتفوق على باكس.. وبروكلني يسِقط تورونتو في الـ
تفوق غولدن ستايت ووري��رز حامل لقب 
املوسمني املاضيني على مضيفه ميلووكي 
باكس 105-95، بينما أسقط بروكلني نتس 
ضيفه تورونتو رابتورز صاحب أفضل سجل 
هذا املوسم 106-105 بعد التمديد، ضمن ال�

.NBA
وحقق غولدن ستايت املتوج باللقب ثالث 
مرات في املواسم األربعة األخيرة، فوزه ال�18 
هذا املوسم في 27 مباراة، بتفوقه على مضيفه 
ميلووكي الذي تلقى خسارته الثامنة في 24 

مباراة.
وسيطر غولدن ستايت على مختلف مراحل 
املباراة، ولم يتمكن ميلووكي من التقدم عليه 
بأكثر من نقطتني. واعتمد غولدن ستايت على 
العبيه ستيفن كوري وكالي طومسون اللذين 
سجل كل منهما 20 نقطة، بينما أضاف كوري 
أفضل العب في الدوري مرتني، أربع متابعات 

وثماني متريرات حاسمة، وطومسون خمس 
متابعات وست متريرات حاسمة.

وأضاف أندري إيغوداال 15 نقطة هي األعلى 
له هذا املوسم.

ومت��ك��ن غ��ول��دن ستايت اجلمعة م��ن كبح 
جماح ميلووكي، الفريق األكثر تسجياًل في 
الدوري هذا املوسم، وأبقاه ما دون حاجز املئة 
نقطة، علما أن املباراة السابقة بني الفريقني في 
الثامن من نوفمبر انتهت بفوز كبير مليلووكي 

على مضيفه 111-134.
وكان ميلووكي قد وضع في تلك املباراة حدا 
لسلسلة من ثماني انتصارات متتالية لغولدن 

ستايت.
وحقق غولدن ستايت أم��س ف��وزه الثالث 

توالياً والسادس في آخر ثماني مباريات.
وعلى رغم تسجيل جنم ميلووكي اليوناني 
يانيس أنتيتوكومنبو 22 نقطة إضافة الى 15 

متابعة وخمس متريرات حاسمة، تلقى فريقه 
خسارة هي الثانية له في آخر ثالث مباريات، 
وبقي ف��ي امل��رك��ز الثاني ف��ي ترتيب املنطقة 
الشرقية، خلف تورونتو ال��ذي تلقى خسارة 
مفاجئة على أرض مضيفه بروكلني نتس 

بفارق نقطة بعد التمديد.
وتبادل الفريقان السيطرة في مختلف أربع 
املباراة، اذ حسم بروكلني األول لصاحله 24-
20، بينما تفوق تورونتو في الثاني 29-33. 
وفي حني أنهى بروكلني الربع الثالث لصاحله 
27-26، متكن تورونتو من جر املباراة الى 
ش��وط إضافي بعدما تفوق في الربع األخير 

.18-19
وك���ان ال��ت��ف��وق ف��ي ال��ش��وط اإلض��اف��ي من 
نصيب بروكلني عبر العبه جاريت آلن الذي 
سجل محاولة ثنائية ناجحة قبل 1:04 دقيقة 
من نهاية املباراة، من ضمن 12 نقطة وعشر 

متابعات وّفرها لفريقه في مباراة األمس.
وكان األفضل في صفوف بروكلني داجنيلو 
راس��ل ال��ذي سجل 29 نقطة وأض���اف خمس 
متابعات وخمس متريرات حاسمة، في حني 
كان كاوهي لينارد األفضل لتورونتو مع 32 
نقطة وثالث متابعات وأربع متريرات حاسمة، 
وأضاف الليتواني يوناس فاالنتسيوناس 24 

نقطة وثماني متابعات.
وال يزال تورونتو متصدراً ترتيب املنطقة 
الشرقية مع أفضل سجل في الدوري هذا املوسم 
)21 فوزا وست هزائم(، اال أنه تلقى اجلمعة 

خسارته الثانية في آخر ثالث مباريات.
وك��ان تورونتو قد تلقى اإلثنني خسارته 
األول��ى بعد ثماني انتصارات متتالية، وذلك 
على يد دنفر ناغتس )103-106(، قبل أن 
يفوز على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز األربعاء 

.102-113

الشيخ سلمان واملهندي والرميثي 
يتنافسون على رئاسة »اآلسيوي«

سيواجه الشيخ سلمان بن خليفة رئيس االحتاد 
اآلس��ي��وي لكرة القدم منافسة للبقاء في منصبه مع 
القطري سعود املهندي واإلماراتي محمد خلفان الرميثي 
عند إج��راء االنتخابات في أبريل نيسان املقبل. وقال 
االحت��اد اآلسيوي السبت إن الشيخ سلمان سيواجه 
منافسة في االنتخابات مع املهندي، نائب رئيس االحتاد 

القاري، والرميثي عضو اللجنة التنفيذية باالحتاد.
وك��ان م��ن املتوقع أن يخوض ع��ادل ع��زت رئيس 
االحتاد السعودي سابقا السباق على رئاسة االحتاد 

اآلسيوي لكنه لم يترشح للمنصب. 
وك��ان عزت قال في 2017 إنه ينوي الترشح أمام 
الشيخ سلمان في انتخابات 2019. وتعرضت آمال 
عزت لضربة في أكتوبر تشرين األول بعد انسحاب 

احتاد جنوب آسيا من احتاد جنوب غرب آسيا املدعوم 
من السعودية.

وق��ال الشيخ سلمان في أكتوبر تشرين األول إنه 
يرغب في الترشح للبقاء في منصبه لوالية ثالثة. 
وتولى رئيس االحت��اد البحريني السابق املسؤولية 
في 2013 الستكمال فترة القطري محمد بن همام بعد 

إيقافه. 
وعوقب محمد بن همام باإليقاف م��دى احلياة من 
الفيفا في 2011 وتولى تشانغ جيلونغ املسؤولية 
بشكل مؤقت قبل انتخاب الشيخ سلمان الذي فاز في 

انتخابات 2015.
ويشغل الشيخ سلمان منصب نائب رئيس االحتاد 

الدولي )الفيفا( في الوقت احلالي. 

الكونغو تترشح لتنظيم أمم إفريقيا 
2019 وملف غينيا »غير موجود«

أعلن أحد نواب رئيس االحتاد اإلفريقي لكرة القدم )كاف( كونستان عمري 
سليماني اجلمعة أن الكونغو برازافيل ترشحت الستضافة نهائيات كأس 
األمم اإلفريقية املقررة العام املقبل في حني أن ملف غينيا التي مت اختيارها 

الستضافة نسخة 2021 »غير موجود«.
في العام 2014، وخالل عهد رئيسه السابق الكاميروني عيسى حياتو، 
أقر االحتاد اإلفريقي الدول املضيفة للنسخ الثالث: الكاميرون 2019، ساحل 
العاج 2021، وغينيا 2023. لكن االحتاد اإلفريقي أعلن اجلمعة سحب التنظيم 
من الكاميرون على خلفية البطء في إجناز حتضيراتها واألوضاع األمنية، قبل 

نحو سبعة أشهر من املوعد املقرر إلقامة البطولة القارية.
وأعاد االحتاد فتح باب الترشيح لالستضافة، معربا عن أمله في تسمية 
بلد مضيف جديد بحلول نهاية العام احلالي، علما أن أي دولة لم تعلن 
رسميا نيتها التقدم بطلب تنظيم البطولة التي يشارك فيها 24 منتخبا بدال 

من 16.
وقال سليماني في تصريح إلذاعة فرنسا الدولية »أر إف إيه« اجلمعة 
»كتبت الكونغو-برازافيل لتنظيم« احلدث في عام 2019، مضيفا »أخبرني 
األم��ني العام املساعد )للكاف( أنطوني بافو أنه كان سيتحدث معي عن 

ترشيح ثان«، دون الكشف عن االسم.
وبخصوص باملغرب الذي أشارت إليه وسائل اإلعالم على أنه املرشح 
األبرز لتنظيم نسخة 2019، قال »رسميا، ال يوجد طلب ترشيح تقدم به 
)املغرب( للكاف«. وأكد سليماني أن االحتاد اإلفريقي قرر منح الكاميرون 
شرف استضافة نسخة 2021 وساحل العاج نسخة 2023، وقال »رئيس 
)االحت��اد اإلفريقي أحمد أحمد من مدغشقر( وقع رسالة وجهت للرئيس 
الكاميروني ليؤكد الكاميرونيني أنهم سيستضيفون نسخة 2021. بعد 24 
ساعة تلقينا رد ساحل العاج. يوم األحد )2 ديسمبر(، مت إرسال الرسالة 

إلى ساحل العاج )استضافة نسخة 2023(«.
ولم يُرق احلل الكاميرون التي لم تكشف بعد ما اذا كانت ستستأنف قرار 
سحب التنظيم أمام محكمة التحكيم الرياضية )كاس(، ولكن بدا إعالنها عن 
نيتها إجناز األعمال في الوقت املناسب، مبثابة إثبات أنها قادرة على تنظيم 

البطولة املقررة بني 15 يونيو و13 يوليو املقبلني.
في املقابل، أك��دت ساحل العاج االثنني املاضي أن »أي��ا من السلطات 
الرسمية أو الكروية في البالد لم يتم التواصل معها من قبل االحت��اد 

اإلفريقي« بهذا الشان.

نفى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بشدة التقارير 
عن استعداده للتخلي عن أحد جنميه البرازيلي نيمار أو 
كيليان مبابي، لتفادي عقوبات من االحتاد األوروبي لكرة 

القدم ملخالفته قواعد اللعب املالي النظيف.
وتعاقد سان جيرمان في صيف 2017 مع نيمار قادماً 
من برشلونة اإلسباني مقابل 222 مليون يورو، ومع مبابي 
من موناكو )إعارة ملوسم يليها انتقال دائم( في صفقة قدرت 
قيمتها ب�180 مليوناً. ونشرت صحيفة ليكيب الرياضية 
الفرنسية الواسعة االنتشار اجلمعة، تقريراً يفيد بأن النادي 

مستعد للتخلي عن واحد من أغلى العَبني في العالم، لتفادي 
التعرض لعقوبات من قبل االحتاد القاري الذي يحقق بهذا 
الشأن. إال أن النادي رد ببيان نفى فيه بأشد العبارات »هذه 
املزاعم اخلاطئة والسخيفة، معتبراً أنها كفيلة بخلق جو من 
التوتر بينه وبني أهم صحيفة رياضية في فرنسا، وإحدى 

أهم وسائل اإلعالم الرياضية في العالم«.
ووج��ه الفريق انتقادات ح��ادة إل��ى ليكيب على خلفية 
تغطيتها، متسائالً عن وجود حالة من االنفصام في إدارة 

التحرير التابعة لها.

هل جتبر قواعد اللعب املالي النظيف سان جيرمان على التخلي عن أحد جنميها

سان جيرمان ينفي استعداده 
للتخلي عن نيمار أو مبابي

ساري كان يتوقع حلظات صعبة
أكد اإليطالي ماوريتسيو ساري مدرب نادي تشلسي اإلنكليزي أنه كان 
يتوقع حلظات أكثر صعوبة لفريقه الذي حقق فوزاً واح��داً في مبارياته 
األربع األخيرة بعد االنطالقة القوية في الدوري املمتاز. وقال ساري في 
مؤمتر صحفي عشية استضافة مانشستر سيتي املتصدر وحامل اللقب 
في املرحلة السادسة عشرة: »كنت أع��رف أن��ه عاجالً أم آج��الً سنواجه 

صعوبات«.
وأضاف مدرب البلوز الذين خسروا مرتني في اخر ثالث مباريات في 
الدوري بعد أن بقوا دون هزمية حتى املرحلة الثالثة عشرة »عندما نغير 
الطريقة التي نلعب بها، أسلوب لعبنا، يجب علينا أيضاً تغيير عقلية 

)الفريق(«.
وتابع اإليطالي املشهور بأسلوب لعبه الهجومي: »عليك أن تغير عقلية 

25 شخصاً، لذا فاألمر ليس سريعاً، إنه صعب جداً«.
وبعدما حافظ على سجله خالياً من اخلسارة في 12 مرحلة متتالية، 
تلقى النادي اللندني خسارته األول��ى أم��ام ج��اره توتنهام 1-3، قبل أن 
يتعرض للثانية أمام ولفرهامبتون 1-2 في املرحلة املاضية فتراجع إلى 
املركز الرابع بعدما كان يتقاسم الصدارة مع مانشستر سيتي وليفربول، 

وبات يتخلف بفارق 10 نقاط عن األول و8 نقاط عن الثاني.

فرحة العبي ليفربول بهدف صالح


