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 �أك��دت �لإ�سباني��ة جارب��ن موج��وروز�، �أن �إمكانية عودته��ا للرتبع على 
عر���س �لت�سنيف �لعاملي لالعبات �لتن�س �ملحرتف��ات، من خالل �لبطولة 
�خلتامية ملو�سم تن�س �ل�سيد�ت 2017 يف �سنغافورة، مل تعد ت�سكل م�سدر 
"توتر" �أو "هو�س" بالن�سبة لها، بعد �أن و�سلت بالفعل لل�سد�رة من قبل.
ورد� عل��ى �س��وؤ�ل يف موؤمتر �سحفي حول �إمكاني��ة عودتها لعتالء عر�س 
�لت�سني��ف م��ن خالل ه��ذه �لبطول��ة، قالت موج��وروز� �مل�سنف��ة �لثانية 
عاملي��ا: "�إنه �أمر مهم، ل��ن �أنكر ذلك.. لكنني �أعلم �أن��ه �سيتعن علي �للعب 
ب�سك��ل جي��د جد�، هن��اك �لكثري م��ن �لالعبات لديه��ن مثلي فر�س��ة �إنهاء 
�ملو�س��م يف �ل�س��د�رة، �إنن��ي �سعيدة بتحقي��ق ذلك هذ� �لع��ام، مل �أعد �أ�سعر 

بتوتر �أو هو�س بالأمر و�سوف �أكافح من �أجل حتقيق ذلك".
وعن وجودها يف نف�س �ملجموعة مع �لت�سيكية كارولينا بلي�سكوفا، 
و�لأمريكي��ة فينو�س ويليام��ز )�خلام�سة( و�ل�ساب��ة �لالتفية يلينا 
�أو�ستابينكو )�ل�سابعة(، �أكدت موجوروز� �أن هذ� �لأمر ل يزعجها، 
مو�سح��ة �أنه��ا لعب��ت "موؤخر�" �أم��ام مناف�سات من ه��ذ� �لعيار 

و�أكدت �أنها ت�سعر �أنها بحال �أف�سل من �ملا�سي.
كما �أكدت �مل�سنفة �لثانية عامليا �أنها "جاهزة" للمناف�سة 
يف "و�ح��دة من �أكرث �لبط��ولت �أهمية"، �لتي جتمع �أف�سل 

ثماين لعبات تن�س يف �لعام.
و�أ�ساف��ت: "�ملناف�س��ة متكافئ��ة وه��ذه �لبطول��ة �ستك��ون 
حا�سم��ة، �لو�س��ول ل�س��د�رة �لت�سنيف �سيعتم��د على من 

�ستلعب ب�سكل �أف�سل".
و�خت��ارت ر�بطة لعبات �لتن�س �ملحرتف��ات �لإ�سبانية 
جارب��ن موج��وروز�، �أف�س��ل لعب��ة ه��ذ� �لع��ام بع��د 
ت�سدرها للت�سنيف �لعاملي، وفوزها ببطولة وميبلدون.
وموج��وروز� ثاين لعب��ة �إ�سباني��ة بعد �أر�ن�س��ا �سان�سيز 
فيكاري��و، تت�سدر �لت�سني��ف �لعاملي، وبفوزها بلق��ب وميبلدون �أ�سبحت 
�أول لعب��ة تف��وز عل��ى �ل�سقيقت��ن �سريين��ا، وفينو�س وليام��ز، يف نهائي 

�لبطولت �لأربع �لكربى.

رغ��م �أن �أنطوني��و كونتي مدرب ت�سيل�سي قال �إن��ه ل ي�سعر بال�سغط من 
�إد�رة �لنادي، فاإنه بد� كرجل عادت �إليه �حلياة و�أكد �أنه حمظوظ بعدما 
�نتف���س فريقه وفاز 2-4 على و�تفورد يف �ل��دوري �لإجنليزي، لينهي 

�سل�سلة نتائج متو��سعة.
لك��ن كونت��ي �أكد �أنه على در�ي��ة بامل�سكالت �لدفاعي��ة �لتي ت�سببت يف 
�هتز�ز �سباك فريقه 7 مر�ت يف �آخر 3 مباريات، و�أكد من جديد �أن �لعمل 
بجدية هو �ل�سبيل �لوحيد للتطور. وقال كونتي �لذي كان م�ستقبله حمل 
تكهن��ات خا�سة مع لإطاح��ة �لإد�رة بعدد كبري من �ملدربن مبجرد �أن 
ترت�جع �لنتائج "�أ�سعر ب�سغط كبري لكني مل �أ�سعر �أبد� باإمكانية تعر�سي 
لالإقال��ة". و�أ�ساف "عندم��ا �أعود �إىل منزيل �أ�سعر ب�سعادة لأين �أدرك �أين 

�أبذل %150 من جمهودي مع �لنادي و�لالعبن".
وج��اء ف��وز ت�سيل�س��ي بع��د �خل�س��ارة يف �آخ��ر جولت��ن بال��دوري �أمام 

مان�س�س��رت �سيت��ي وكري�ست��ال بال�س و�لتع��ادل 3-3 مع 
روم��ا يف دوري �أبطال �أوروب��ا. وقال �ملدرب �لإيطايل 

"عن��د ��ستقب��ال 7 �أهد�ف يف �آخ��ر 3 مباريات فاإنه 
�أن ن��درك �ل�سب��ب ونح��اول عالج��ه، يج��ب  ينبغ��ي 

مو��سل��ة �لعم��ل". و�أ�س��اف "لك��ن عن��د �للع��ب كل 
3 �أي��ام يك��ون من �ل�سعب ج��د� �لتدريب على 

�جلو�نب �خلططية، �أحيانا ي�سطر �ملرء 
خلو���س �ملب��ار�ة دون تدري��ب". 

وق��ال كونت��ي �إن فريقه، �لذي 
يفتق��د عدة لعب��ن بارزين 

جنول��و  مث��ل  وموؤثري��ن 
كانت��ي لع��ب �لو�سط 

يت��درب  �ملد�ف��ع، 
ه��ذ� �ملو�سم بن�سبة 
ع��ن   70% تق��ل 
تدريبات��ه �ملو�س��م 
عندم��ا  �ملا�س��ي 

مل يك��ن ي�س��ارك يف 
�أوروب��ا، وكان حينها 

�أ�سب��وع  يح�س��ل عل��ى 
كامل بن كل مبار�تن. 

ورغم ذلك �أحرز ت�سيل�سي 
 3 �آخ��ر  يف  �أه��د�ف   8

مباريات.

 يعتقد �لأملاين يورجن كلوب، مدرب ليفربول، �أنَّ �لدوري �لإجنليزي، ُح�سم بالفعل 
ل�سال��ح مان�س�سرت �سيتي، فيما حدَّد �ل�رشط �لذي يجعل �ملو�سم �حلايل �لأف�سل له 
م��ع �لريدز. وق��ال كلوب يف ت�رشيحات نقلتها �سحيف��ة "ليفربول �إيكو: "�ل�سباق 
ح�سم بالفعل. مان�س�سرت �سيتي، ُيحلِّق بعيًد� يف �ل�سد�رة، ويقدِّمون م�ستوى �أف�سل 
نا مل نعد منتلك  م��ن �لبقية. �أعتقد �أنَّ �لأمور �نتهت". و�أو�سح: "لكنَّ هذ� ل يعني �أنَّ
هدًفا باملو�سم �حلايل. هناك �لكثري من �لأمور، �لتي مُيكن �أن نقاتل عليها. �أعتقد 

ن كثرًي� خالل �ملباريات �لأخرية على م�ستوى �لأد�ء، و�لنتيجة". �أنَّ �لفريق حت�سَّ
وو��سل: "�ملو�سم �حلايل يكاد يكون �لأف�سل بالن�سبة يل مع �لريدز، حال ح�سلنا 
د "�لفريق  عل��ى نتائج �إيجابية يف �ملباريات �لتي نلعب فيها ب�سورة جيدة". و�أكَّ
ر عن �ملو�سم �ملا�س��ي. �أ�سبحنا ن�سنع �لكثري من �لفر���س، ولو كنا ن�ستثمر  تط��وَّ
هذه �لفر�س وت�سجيل �لأهد�ف، كما فعلنا �أمام ماريبور لكانت �لأمور �ختلفت".

وحتدَّث كلوب عن مو�جهة توتنهام �ليوم، �لأحد، بقوله: "يف �آخر مبار�ة لعبناها 
نا لعبنا  �أمامه��م يف )و�ي��ت هارت ل��ن( كانو� حمظوظن للغاي��ة بالتع��ادل؛ لأنَّ
مب��ار�ة جيدة، لكن كالعادة ف�سلنا يف ت�سجي��ل �لكثري من �لأهد�ف". وختم: "هذه 

�ملرة �سنذهب �إىل وميبلي ب�سعار �لفوز فقط، ول بديل عن ذلك".  

أنظار العالم صوب العاصمة البريطانية "لندن" لمعرفة األفضل في 2017
وسط ترقب كبير 

سباليتي يؤكد جاهزية اإلنتر لإلسكوديتو وساري يشيد بمستوى هاندانوفيتش

بالوتيلي يرغب بالعودة إلى إيطاليا 

 يث��ق �ملدير �لفني لإنرت مي��الن، لوت�سيانو �سباليتي، يف 
�إمكانيات��ه لعبي��ه وقدرتهم على مو��سل��ة �لتاألق خالل 
�ملو�س��م �حلايل م��ن �لدوري �لإيط��ايل. و�أك��د، �سباليتي، 
�أن فريق��ه قدم مب��ار�ة ر�ئعة �أمام نابويل يف قمة �جلولة 
�لتا�سع��ة، �لت��ي �نتهت بالتع��ادل �ل�سلب��ي، ونقلت �سبكة 
"ميديا�ست" �لإيطالي��ة، ت�رشيحاته عقب �نتهاء �للقاء، 
وج��اء فيها "قدمنا مب��ار�ة جيدة، ك��ان باإمكاننا تقدمي 
�أد�ء �أف�س��ل، عانين��ا يف �ل�سوط �لثاين قلي��اًل، لكننا عدنا 
بنقط��ة ثمينة خارج ملعبنا". وتابع ت�رشيحاته متحديا 
ك��ل ف��رق �ل��دوري "�أن��ا حمظ��وظ للغاي��ة بتدري��ب هذه 
�ملجموع��ة، ميكنن��ي �أن �أقول ل��ك �إن �إنرت مي��الن �سيفوز 

بلق��ب �لإ�سكوديتو". و�أغدق، �ملدرب، �لثناء على حار�سه، 
�سم��ري هاند�نوفيت���س، عقب تاألقه و�حلف��اظ على �سباكه 
خالي��ة م��ن �لأهد�ف لت�سدي��ه لفر�س م��ن جانب لعبي 
ناب��ويل، ومل ين�س �لإ�سادة بحار�س نابويل، رينا. ويحتل 
�لنري�ت��زوري �ملرك��ز �لث��اين بر�سي��د 23 نقط��ة، بفارق 
نقطت��ن ع��ن �ملت�س��در ناب��ويل. فيم��ا �أثن��ى ماوري�سيو 
�ساري م��درب نابويل، مت�سدر ج��دول ترتيب �لكالت�سيو، 
عل��ى �أد�ء حار���س �إن��رت مي��الن، �سم��ري هاند�نوفيت���س. 
وك��ان هاند�نوفيت���س حار���س �إن��رت مي��الن، تاألق خالل 
مب��ار�ة فريقه، �أمام نابويل �أم�س �ل�سبت يف قمة �ملرحلة 
�لتا�سع��ة م��ن �ل��دوري �لإيط��ايل لك��رة �لق��دم، لينته��ي 

�للق��اء بالتع��ادل �ل�سلب��ي. وق��ال �ساري عق��ب �للقاء يف 
ت�رشيح��ات نقلتها �سبكة "ميديا�س��ت" �لإيطالية، م�سيًد� 
ب��اأد�ء حار���س �لنري�ت��زوري �ل��ذي �نقذ مرم��اه من عدة 
��ه �أف�سل حار�س  فر�س��ة: "�أهن��ئ هاند�نوفيت�س. �أعتقد �أنَّ
يف �لع��امل بالوقت �حل��ايل". و�أطلق، �س��اري، لقًبا جديًد� 
على مدرب �إنرتميالن، لوت�سيانو �سباليتي؛ ب�سبب جناحه 
يف �لناحي��ة �لدفاعي��ة، �أمام نابويل، مطلًق��ا عليه "وزير 
�لدف��اع". ويت�سدر ناب��ويل جدول �لرتتي��ب، بر�سيد 25 
نقطة، ويحتل �إنرت ميالن �ملركز�لثاين بر�سيد 23 نقطة. 
وت�ستم��ر عق��دة �لنري�تزوري عل��ى ملعب "�س��ان باولو"؛ 
حي��ث ف�س��ل يف حتقي��ق �لنت�سار علي��ه من��ذ 20 عامًا. 

بينم��ا حتدث ماريو بالوتيلي، لع��ب ني�س �لفرن�سي، عن 
�إمكاني��ة عودته للدوري �لإيط��ايل، كا�سفا عن حماولت 
يوفنتو�س ل�سمه من قبل. وقال بالوتيلي يف ت�رشيحات 
نقله��ا موق��ع "فوتب��ول �إيطالي��ا": "مل �أفك��ر مطلًق��ا يف 
�لعودة �إىل �إنرت �أو ميالن، ول �أدري من �سينت�رش يف لقاء 
�لأول م��ع نابويل، ولك��ن بالتاأكيد �ستكون مبار�ة جميلة 
للغاي��ة". وو��س��ل: "رمب��ا �أن�س��م �إىل روم��ا �أو ناب��ويل، 
فالثنائ��ي يقدم م�ستوى جيد للغاي��ة، وبالتحديد نابويل 
�ل��ذي �أعتقد �أّنه ق��د يفوز بالدوري �لإيط��ايل، ولكن لي�س 
يف �لوق��ت �حلايل، ورمبا يحقق يوفنتو���س �أو �إنرت �للقب 

خالل �ملو�سم �جلاري".

هاميلتون يأمل في الدوران حول االرض 

ل بليك جريفن 29 نقطة، بينما ��ستحوذ د�ندريه  �سجَّ
جورد�ن على 13 ك��رة مرتدة ليو��سل لو�س �أجنلو�س 
كلي��ربز م�سريت��ه �خلالي��ة م��ن �لهز�ئم ه��ذ� �ملو�سم، 
ويتغل��ب عل��ى فينك���س �سن��ز )88-130( ب��دوري 
ل  كرة �ل�سلة �لأمريك��ي للمحرتفن، يوم �ل�سبت. و�سجَّ
�أليك���س لن 15 نقطة، و�أ�ساف ديفن بوكر 13 نقطة 
ليعاين �سنز للمب��ار�ة �لثانية على �لتو�يل. و��ستحوذ 
تاي�س��ون ت�ساندل��ر لع��ب �سنز على 14 ك��رة مرتدة. 
ك��ان فينك���س، خ�رش �أم��ام لو�س �أجنلو���س ليكرز يوم 
�جلمع��ة �ملا�سي، وب��ات �لآن ب��دون �أي �نت�سار هذ� 
�ملو�س��م مقابل 3 هز�ئم. وتخل�س جريفن من بد�يته 
�لبطيئ��ة خالل �للق��اء، وو�سل لقمة تاألق��ه يف �لربع 

�لثال��ث. و�أخذت جماهري كلي��ربز تردد عبارة "�أف�سل 
لع��ب يف �ل��دوري" �أثناء تنفيذ جريف��ن لرمية حرة 
يف �لن�س��ف �لثاين م��ن �للقاء. ويف مباري��ات �أخرى 
�أقيم��ت �أم���س، ف��از تورنت��و ر�بت��ورز عل��ى فالدلفيا 
�سفنت��ي �سيك���رشز )94-128( رغم تاأل��ق �لأ�سرت�يل 
ل 18  ب��ن �سيمون��ز يف �سفوف �خلا���رش بع��د �أن �سجَّ
نقط��ة، و��ستح��وذ عل��ى 10 ك��ر�ت مرت��دة، و�أر�سل 8 
متري��ر�ت موؤث��رة. كم��ا تغل��ب �أورلن��دو ماجيك على 
كليفالن��د كافال��ريز )93-114(، لينه��ي �أورلن��دو 
م�سل�س��ل هز�ئمه، �لتي د�مت 17 مبار�ة متتالية �أمام 
كليفالند ولعبه ليربون جيم�س. ومل يفز ماجيك على 
كليفالن��د منذ 23 نوفمرب/ت�رشين �لثاين 2012، يف 

تاري��خ  ب  هز�ئ��م  م�سل�س��ل  �أط��ول 
ماجي��ك �أم��ام فري��ق بعين��ه. وفاز 

ميام��ي هي��ت عل��ى �أنديان��ا بي�رشز 
)108-112(، بينم��ا تغل��ب ديرتوي��ت 

بي�ستون��ز عل��ى نيوي��ورك نيك���س )-111
107(. فيم��ا �أ�سبحت جين��ي بو�سيك ثاين 
مدربة متفرغ��ة تعمل يف دوري ك��رة �ل�سلة 

�لأمريك��ي للمحرتف��ن بع��د �أن تعاق��د معها 
ن��ادي �سكر�منت��و كينجز لتعمل مع��ه كمدربة 
م�ساع��دة م�سوؤولة عن بر�م��ج تطوير �لالعبن. 
و�سب��ق لبو�سيك )43 عام��ا( �لعمل كمدربة يف 

دوري �ل�سلة �لأمريكي لل�سيد�ت.

 
لوي���س  �س��قَّ 

يف  �ملنطلق��ن  �أول  مرك��ز  نح��و  طريق��ه  هاميلت��ون 
�سب��اق جائ��زة �أمريك��ا �لكربى �أم���س �ل�سب��ت، �لذي قد 
مينح��ه �لفوز بلق��ب بطولة �لع��امل ل�سباق��ات فورمول 
1 لل�سيار�ت قب��ل �أن يبدي �ل�سائق �لربيطاين حما�سه 
�ل�سديد لل�سف��ر �إىل �لف�ساء، و�لدور�ن حول �لأر�س ذ�ت 
ي��وم. و�أ�ساف �ل�سائق �لذي ز�ر �ملن�س��اأة �لتدريبية يف 
هيو�ست��ون �لتابع��ة لإد�رة �لط��ري�ن و�لف�س��اء "نا�سا" 
�لأ�سب��وع �ملا�س��ي: "�أح��ب حًق��ا �لتوج��ه �إىل هن��اك 
�ساف��رو�  �لذي��ن  �لأ�سخا���س  �أح��د  �أع��رف  )�لف�س��اء(. 
�إىل هن��اك. �لأم��ر مكل��ف حًق��ا ل��ذ� فاإنن��ي ل �أع��رف 

كي��ف �سيح��دث". وتابع هاميلت��ون �لذي تق��در ثروته 
�ل�سخ�سي��ة بع���رش�ت �ملالين م��ن �ل��دولر�ت: "�إذ� ما 
ف��زت باليان�سيب فاإنني �ساأ�سافر �إىل هناك بالتاأكيد". 
ومنذ �نتهاء �لعطلة �ل�سيفية يف �أغ�سط�س/�آب �ملا�سي 
فاز هاميلتون ب��� 4 من بن 5 �سباقات خا�سها بينما 
�سينطل��ق �ل�سائ��ق �لربيط��اين م��ن �ملرك��ز �لأول �ليوم 
للم��رة 11 خالل 17 �سباًق��ا �سارك فيها حتى �لآن هذ� 
�ملو�سم. وتقل�س �لتحدي �لذي ميثله فريق فري�ري بعد 
تر�جع غرميه �لل��دود �لأملاين �سيبا�ستيان فيتل بفارق 
59 نقطة خلفه مع تبقي 100 نقطة �إجمال يف �إطار 
�ملناف�س��ة يف �خر �أرب��ع �سباقات. و�سيك��ون هناك 75 
نقطة متاح��ة فقط عقب �سباق �ليوم. وحطم هاميلتون 

�لرقم �لقيا�سي لأ�رشع زمن للفة على حلبة �لأمريكتن 
يف طريق��ه لالنط��الق م��ن �ملرك��ز �لأول للمرة 72 يف 
م�سريت��ه يف �إجناز ل �سابق ل��ه. كما �ست�سكل هذه �ملرة 
117 �لت��ي ينطلق فيها هاميلت��ون من �ل�سف �لأول. 

و�سيط��ر هاميلت��ون على كاف��ة �ملر�حل 
خ��الل �لتجارب �لتاأهيلي��ة و�سجل �سجل 
�أ���رشع زم��ن للف��ة وبل��غ دقيق��ة و�حدة 
و33.108 ثاني��ة متفوقا عل��ى �لزمن 
�لقيا�سي �ل�سابق للحلبة و�لبالغ دقيقة 
و�ل��ذي  ثاني��ة  و34.999  و�ح��دة، 
�سجل��ه �لع��ام �ملا�س��ي لينطل��ق م��ن 

�ملركز �لأول وقتها.

 تتج��ه �أنظ��ار ع�س��اق �ل�ساح��رة �مل�ستديرة يف كل 
�أنح��اء �لع��امل، �لي��وم �لإثن��ن، �س��وب �لعا�سمة 
�لربيطاني��ة لن��دن ملتابع��ة حفل �لحت��اد �لدويل 
�ل�سن��وي لتوزي��ع �جلو�ئ��ز �لأف�س��ل يف ع��امل كرة 
�لق��دم لع��ام 2017. ويحظ��ى �حلف��ل ه��ذ� �لع��ام 
بنكه��ة خمتلفة عما كان علي��ه يف �لأعو�م �لقليلة 
�عت��اد  بعدم��ا  لن��دن  يق��ام يف  �ملا�سي��ة حي��ث 
�لفيف��ا �أن يك��ون يف مدين��ة زي��ورخ �ل�سوي�رشي��ة. 
وللعام �لث��اين على �لتو�يل، �سيق��دم �لفيفا جائزة 
منف�سل��ة عن جائ��زة �لكرة �لذهبي��ة �لتي تقدمها 
�لريا�سي��ة  "فر�ن���س فوتب��ول" �لفرن�سي��ة  جمل��ة 
لأف�س��ل لع��ب يف �لع��امل. ومثلم��ا ك��ان �حل��ال 
يف �لأع��و�م �ملا�سي��ة ، يدخ��ل �ل���رش�ع على �أبرز 
جو�ئز �لعام �لنجم��ان �لبارز�ن للدوري �لإ�سباين، 
�لأرجنتيني ليونيل مي�سي جنم بر�سلونة ورونالدو 
مهاجم ري��ال مدريد. كما ت�س��م �لقائمة �لنهائية 
للمر�سح��ن للجائ��زة �لرب�زيل��ي نيم��ار د� �سيلفا، 
�ل��ذي �سطع يف �لدوري �لإ�سب��اين �ملو�سم �ملا�سي 
وبالتحدي��د �إىل جو�ر مي�سي يف �سفوف بر�سلونة، 

قب��ل �نتقال��ه لباري���س �س��ان جريم��ان يف �سفقة 
قيا�سية. وق��اد مي�سي فريق بر�سلون��ة للفوز بلقب 
كاأ���س مل��ك �إ�سباني��ا يف �ملو�س��م �ملا�س��ي وتوج 
هد�فا لل��دوري للمو�س��م �لر�بع على �لت��و�يل، كما 
�ساه��م بقدر هائل يف بل��وغ �ملنتخب �لأرجنتيني 
نهائي��ات كاأ���س �لع��امل 2018 . ويف �ملقاب��ل ، 
يب��دو رونالدو هو �لأكرث ر�سيد� من �لإجناز�ت يف 
2017 م��ن بن �ملر�سحن �لثالثة على �جلائزة، 
حي��ث �ساهم يف فوز ري��ال مدري��د باألقاب دوري 
�أبط��ال �أوروبا وكاأ�س �ل�سوب��ر �لأوروبي و�لدوري 
�لإ�سب��اين وكاأ�س �ل�سوبر �لإ�سب��اين. وعلى م�ستوى 
�ملنتخب��ات، لع��ب كل م��ن رونال��دو ومي�سي دور� 
مهم��ا يف تاأه��ل منتخب ب��الده �إىل كاأ���س �لعامل 
2018 برو�سيا. ورغم م�ساهمة نيمار ب�سكل كبري 
يف �أن ي�سب��ح �ملنتخ��ب �لرب�زيل��ي �أول �ملتاأهلن 
للموندي��ال �لرو�س��ي ع��رب �لت�سفي��ات، ق��د تكون 
مه��ار�ت مي�س��ي �لر�ئع��ة و�إجن��از�ت رونالدو مع 
نادي��ه ل�سالح تف�سيل �أحدهما عل��ى جنم باري�س 
يف �ل���رش�ع عل��ى لق��ب �أف�س��ل لع��ب يف �لعامل. 

وللعام �لثاين على �لتو�يل يدخل �ملدرب �لفرن�سي 
زي��ن �لدين زيد�ن �ملدي��ر �لفني لري��ال مدريد يف 
مناف�س��ة �رش�سة على لقب �أف�سل مدرب يف 2017 
. و�سيت�س��ارع زيد�ن عل��ى �جلائزة مع �لإيطالين 
�أنطوني��و كونتي �ملدير �لفني لت�سيل�سي �لإجنليزي 
وما�سيميليان��و �أليج��ري �ملدير �لفن��ي ليوفنتو�س 
�لإيط��ايل. وبعدما حال��ف �حلظ �لأملاني��ة نادين 
�أجنريي��ر يف 2013 ث��م مو�طنته��ا نادي��ن كي�سلر 
يف 2014 ، ف��ازت �لأمريكية كاريل ليود بجائزة 
�أف�سل لعب��ة يف �لعامن �ملا�سي��ن كما تناف�س 
بق��وة على �جلائزة يف �لعام �حلايل لتكون �لثالثة 
لها على �لتو�يل. وي�سهد �حلفل �ليوم �أي�سا �لإعالن 
عن �لفائز بجائزة �أف�سل مدرب �أو مدربة يف عامل 

كرة �لقدم �لن�سائية لعام 2017 .
�جلائزة يف �لع��ام �حلايل �نح�رشت بن ثالثي مل 
ي�سبق له��م �لفوز باجلائزة وه��م �سارينا فيجمان 
مدرب��ة �ملنتخ��ب �لهولن��دي بطل �أوروب��ا وجري�ر 
بري�س��و �ملدي��ر �لفن��ي لفريق ليون ونيل���س نيل�سن 

�ملدير �لفني للمنتخب �لدمناركي.

كم��ا ي�سه��د �حلف��ل توزيع جائ��زة �للع��ب �لنظيف 
وجائ��زة "بو�سكا���س" �لتي تقدم ل�ساح��ب �أف�سل 
هدف يف عام 2017 . وللعام �لثاين على �لتو�يل ، 
يق��دم �لفيفا جائزة لأف�سل م�سجعن و�لتي يح�سم 
�ل���رش�ع عليه��ا م��ن خ��الل ��ستفت��اء عل��ى موقع 
�لفيف��ا بالنرتنت علم��ا باأن �ملر�سح��ن للجائزة 
جميعه��م م��ن �أوروب��ا للع��ام �لثاين عل��ى �لتو�يل 
�أي�س��ا. وتتناف�س على �جلائ��زة جماهري بورو�سيا 
وكوبنهاج��ن  �لأ�سكتلن��دي  و�سيلتي��ك  دورمتون��د 
�لدمناركي. كما يعلن خالل �حلفل ت�سكيل منتخب 
�لعامل لعام 2016 بالتعاون بن �لفيفا و�لحتاد 
�ل��دويل لالعب��ي كرة �لق��دم �ملحرتف��ن )فيفربو( 
طبق��ا للت�سويت �لذي �سارك في��ه مت�سفحو موقع 
�لفيف��ا عل��ى �لنرتن��ت. ويق��دم �لفيف��ا يف حفل��ه 
�ل�سن��وي ه��ذه �مل��رة جائ��زة جديدة وه��ي جائزة 
�أف�س��ل حار���س مرم��ى يف �لع��امل لع��ام 2017 
ويتناف�س عليها �لإيط��ايل �ملخ�رشم جيانلويجي 
بوف��ون و�لكو�ستاريك��ي كيلور نافا���س و�لأملاين 

مانويل نوير.

موغوروزا : سأكافح الستعادة 
عرش التصنيف العالمي

كونتي: أبذل 150% من 
مجهودي

كلوب: السيتي حسم لقب 
البريميرليغ

كليبرز يتغلب على صنز في دوري السلة األميركي


