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مل يخل العام 2018 من املفاجآت الرياضية غري املسبوقة، التي كانت سارة للبعض وغري سارة للبعض االخر. من ابرزها 
غياب منتخبات عريقة وقوية عن مسابقة كأس العامل يف كرة القدم مثل منتخب ايطاليا حامل اللقب 4 مرات، وهولندا 

3 مرات، والتشييل بطل "كوبا امريكا" مرتني، والكامريون بطل القارة االفريقية 5 مرات

املحطات  من  سلسلة  الفائتة  السنة  شهدت 
تقنية  اعتامد  من  بدءا  البارزة،  الرياضية 
الـ"فار" يف مباريات كرة القدم، مرورا بتتويج 
فرنسا بلقب بطولة العامل يف كرة القدم "روسيا 
االسباين  مدريد  ريال  فريق  واحراز   ،"2018
اوروبا  ابطال  دوري  يف  تواليا  القابه  ثالث 
الرصيب  عودة  اىل  وصوال  االندية،  ومونديال 
نوفاك ديوكوفيتش اىل صدارة الرتتيب العاملي 

يف كرة املرضب.
االبرز  العرشة  الرياضية  االحداث  ترتيب  جاء 

عامليا وعربيا يف الروزنامة الدولية وفق االيت: 

النجمة الثانية للمنتخب الفرنيس
لقب  القدم  كرة  يف  الفرنيس  املنتخب  احرز 
كأس العامل للمرة الثانية يف تاريخه، بفوزه عىل 
املنتخب الكروايت 4-2 يف 15 متوز املايض، عىل 
ملعب لوجنييك يف العاصمة الروسية موسكو. 
من  االكرث  هي  نهائية  مبباراة  املونديال  وتوج 
العام  انكلرتا  نهايئ  منذ  االهداف  عدد  حيث 
1966، يوم احرز منتخب "االسود الثالثة" لقبه 
بعد   2-4 الغربية  املانيا  عىل  بفوزه  الوحيد 

التمديد.
من  كل  الشاب  "الديوك"  صفوف  يف  وتألق 
غريزمان.  وانطوان  بوغبا  وبول  مبايب  كيليان 
عامه   2018 االول  كانون  يف  اتم  الذي  مبايب 
الـ20، مل يكن قد ولد يوم تتويج بالده بلقبها 
االول عىل ارضها عام 1998، شأنه شأن عرشات 
شوارع  مألوا  الذين  املشجعني  من  االالف 
تحقيق  ليلة  الكربى  الفرنسية  واملدن  باريس 
اللقب عىل حساب املنتخب الكروايت قاده لوكا 
االوىل  للمرة  النهائية  املباراة  وبلغ  مودريتش، 

يف تاريخ بالده.

نمر جبر

ثالثية ريال مدريد
عزز فريق ريال مدريد االسباين رقمه االورويب 
يف   1-3 االنكليزي  ليفربول  عىل  تغلبه  اثر 
بينهام يف مدينة  اجريت  التي  النهائية  املباراة 
ليحتفظ  املايض،  ايار   26 يف  االوكرانية  كييف 
كرة  يف  اوروبا  ابطال  دوري  مسابقة  بلقب 
مدربه  بقيادة  تواليا،  الثالث  للموسم  القدم 
رقمه  ريال  عزز  زيدان.  الدين  زين  الفرنيس 
القيايس بلقبه االورويب الـ13، قبل ان يودع بعد 
اصل  من  الفرنيس  املدرب  الفني  مديره  ايام 
جزائري زين الدين زيدان الذي اختار الرحيل 
بارز  اسم  وداع  من  اسابيع  قبل  النادي،  عن 
رونالدو،  كريستيانو  الربتغايل  النجم  هو  آخر 
افضل العب يف العامل خمس مرات الذي انتقل 
 100 نحو  مقابل  يف  االيطايل  جوفنتوس  اىل 

مليون اورو، لينهي العام بلقب ثالث تواليا يف 
مونديال االندية.

رحيل مورينيو 
بعد اكرث من موسمني عىل رأس االدارة الفنية 
لـ"الشياطني الحمر"، شكل خروج املدير الفني 
الباب  من  مورينيو  جوزيه  الربتغايل  املدرب 
الضيق مللعب اولد ترافورد يف مدينة مانشسرت 
يونايتد، احد ابرز االحداث الرياضية يف الشهر 
بعد  االقالة جاء  قرار  املايض.  العام  االخري من 
اعالن ادارة نادي مانشسرت يونايتد االنكليزي يف 
18 كانون االول املايض فسخ العقد مع املدرب 
الربتغايل عىل خلفية اسوأ بداية محلية للفريق 
منذ العام 1990، وبعيد الخسارة القاسية امام 

غرميه التقليدي ليفربول بنتيجة 1-3.

تونسية  انتهت  حامسية  مواجهة  يف  افريقيا، 
عىل ملعب رادس، بفوز الرتجي ايابا  3-0 بعد 

تأخره 3-1 ذهابا يف برج العرب.
البيضاوي  الرجاء  توج  نفسه،  املنوال  عىل 
للمرة  االفريقي  االتحاد  كأس  بلقب  املغريب 
فيتا  حساب  عىل  وذلك  تاريخه،  يف  الثانية 
كلوب الكونغويل، بفوزه ذهابا عىل ارضه 0-3 

وخسارته ايابا 1-3.
عىل الصعيد االسيوي، توج فريق القوة الجوية 
العراقي بلقب كأس االتحاد للمرة الثالثة تواليا، 
بينام فشل اخر ممثل للعرب يف دوري االبطال، 
بريسيبوليس  عتبة  تخطي  يف  القطري،  السد 

االيراين يف الدور النصف النهايئ.

مفاجأة العني االمارايت 
االمارايت  العني  فريق  حققها  الكربى  املفاجأة 
نهايئ كأس  بلغ  املايض، عندما  االول  كانون  يف 
العامل لالندية عىل ارضه، بعد تخطي عتبة فرق 
كبرية مثل الرتجي التونيس يف الدور ربع النهايئ، 
"كوبا  مسابقة  بطل  االرجنتيني  باليت  وريفر 
ليربتادوريس" يف الدور النصف النهايئ برضبات 
الرتجيح، قبل سقوطه امام فريق ريال مدريد 
الدور  يف  اوروبا  ابطال  دوري  بطل  االسباين 

النهايئ بنتيجة 1-4.

هيمنة مودريتش
العام 2018 تاريخيا بالنسبة اىل العب  سيظل 
لوكا مودريتش،  الكروايت  االسباين  ريال مدريد 
العمالقني  هيمنة  انهاء  يف  نجح  بعدما 
كريستيانو رونالدو وليونيل مييس عىل الجوائز 
الفردية عىل مدار 10 سنوات. حصد مودريتش 
بدأها  والتي  املايض  للعام  املهمة  الجوائز  كل 
حفل  خالل  اوروبا  يف  العب  افضل  بجائزة 
افضل  القدم، ثم جائزة  لكرة  االورويب  االتحاد 
العب يف العامل من االتحاد الدويل لكرة القدم، 
رونالدو  عىل  متفوقا  الذهبية،  الكرة  وجائزة 
اتلتيكو  مهاجم  غريزمان  انطوان  والفرنيس 

مدريد االسباين.

هاميلتون عادل فانجيو
عىل  هاميلتون  لويس  الربيطاين  سيطر 

عام األحداث الرياضية الكبرى واألرقام القياسية
2018: نجمة ثانية لفرنسا + فرعون مصري + الكوريتان

من  االخرية  االيام  حتى  الربتغايل  املدرب  عاند 
يونايتد  ادارة  تزال  ال  الذي  املنصب،  توليه 
تبحث عن مدرب جدير مللئه منذ اعتزال السري 
االسكتلندي اليكس فريغسون يف العام .2013 

الالعبني،  مع  خالفات  دفاعي،  تكتييك  اسلوب 
انتقادات لالدارة، توتر مع الصحافيني. مل يرتك 
اال  لالنتقادات  بابا  عاما   55 البالغ  الربتغايل 
وفتحه عىل نفسه، يف وقت كانت النتائج عىل 

ارض امللعب من يسء اىل اسوأ.
اتخذت ادارة الشياطني الحمر القرار، واوكلت 
املهمة اىل مهاجمها السابق الرنوجي اويل غونار 
سولسكاير يف شكل موقت حتى نهاية املوسم، 
مانحة نفسها اشهرا اضافية للبحث عن مدرب 
دائم قد يكون االرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 
مدرب توتنهام كام يرتدد عىل نطاق واسع وفق 

التقارير الصحافية.

الفرعون املرصي 
يف  يكن  مل  ما  صالح  محمد  املرصي  حقق 
االيطايل  روما  فريق  انتقاله من  بعد  الحسبان 
العام  صيف  يف  االنكليزي  ليفربول  فريق  اىل 
االنكليزي.  النادي  االول مع  2017 يف موسمه 
ابدع املهاجم البالغ من العمر 26 عاما، واخرتق 
ان  قبل  وبالعرض،  بالطول  الخصوم  دفاعات 

يجد يف الشباك صديقة وفية حاضنة لكراته.
يصدح  اسمه  كان  فنية،  وملحة  اصابة  كل  مع 
بصوت اعىل يف ملعب انفيلد. لقد تفوق ابن 
يف  تدربوا  العبني  عىل  املرصية  نجريج  قرية 
املواهب  التي تخرج  العاملية  االكادمييات  ابرز 
الكروية، وهيمن عىل الجوائز الفردية يف ابرز 

دوريات اوروبا والعامل يف كرة القدم. 
وافضل  للموسم،  العب  افضل  صالح  اختري 
هداف يف الـ"برميري ليغ" برصيد 32 اصابة )رقم 
مرحلة(.    28 من  االنكليزي  للدوري  قيايس 
وقاد فريقه اىل نهايئ دوري ابطال اوروبا الذي 
خرسه امام فريق ريال مدريد االسباين يف مباراة 
تعرض  كييف،  االوملبي يف مدينة  امللعب  عىل 
اثر كرة مشرتكة  كتفه  بالغة يف  خاللها الصابة 
يف  اثرت  راموس،  االسباين سريجيو  املدافع  مع 
املرصي  املنتخب  مع  ادائه  عىل  مبارش  شكل 
"مونديال  العامل  كأس  نهائيات  يف  القدم  لكرة 

روسيا 2018".

منافسة عربية مستحقة
العام  يف  العربية  القدم  كرة  نوادي  اظهرت 
مسابقات  يف  املنافسة  عىل  قدرتها   2018
قارية ودولية، بدأت مع بلوغ الرتجي التونيس 
ابطال  دوري  مسابقة  نهايئ  املرصي  واالهيل 

املرصي محمد صالح هداف الـ"برميري ليغ" ملوسم 2017 ـ 2018.

الوفد املوحد للكوريتني الجنوبية والشاملية يف االلعاب االسيوية يف اندونيسيا.
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لسباقات  العامل  بطولة  مراحل  معظم 
الفورموال واحد، وفاز يف 11 سباقا من اصل 21، 
الخامس،  العاملي  بلقبه  متوجا  املوسم  لينهي 
معادال رقم االسطورة االرجنتيني خوان مانويل 

فانجيو. 
قاد السائق الربيطاين البالغ من العمر 33 سنة، 
ليحافظ  ايضا،  الصانعني  لقب  اىل  مرسيدس 
للعام  والصانعني  السائقني  ثنائية  عىل  الفريق 
الخامس تواليا. وتعهد هاميلتون ان يقدم اداء 
افضل يف املوسم املقبل، والذي يتوقع ان يكون 
االملاين  فرياري  سائق  ايضا  فيه  االبرز  منافسه 
العاملي  لقبه  عن  الباحث  فيتيل  سيباستيان 

الخامس، واالول منذ العام 2013.

ديوكوفيتش يعود من بعيد
العودة  يف  ديوكوفيتش  نوفاك  الرصيب  نجح 
التنس  لالعبي  العاملي  التصنيف  صدارة  اىل 
املحرتفني، بعد انجاز نوعي يف النصف الثاين من 
املوسم بالتقدم من املركز 22 اىل املركز االول. 

بدأ الالعب البالغ 31 عاما سنة 2018 بطريقة 
اوسرتاليا  بطولة  من  بالخروج  استهلها  متعرثة 
بسبب  اشهر  ستة  زهاء  وغاب  املفتوحة، 
بقوة  الرصيب  عاد  املرفق.  لجراحة يف  خضوعه 
وتوج  العام،  من  الثاين  النصف  يف  مذهلة 
ببطولتي وميبلدون االنكليزية وفالشينغ ميدوز 

االمريكية، ليستعيد الصدارة عن جدارة.
احراز  يف  فشلت  وليامس  سريينا  االمريكية 
رقم  ملعادلة  الكربى  البطوالت  يف  الـ24  لقبها 
خروجها  نتيجة  كورت،  مارغريت  االوسرتالية 
عن طورها يف املباراة النهائية لبطولة "فالشينغ 
ايلول   8 يف  املرضب  لكرة  االمريكية  ميدوز" 
فقد  اوساكا.  ناومي  اليابانية  امام   2018 عام 
الربتغايل  الرئييس  الحكم  مع  مرارا  تجادلت 
كارلوس راموس الذي ما لبث ان عاقبها. انتهى 
اللقاء لصالح اليابانية بنتيجة 2-0 لتحرز اوساكا 
"الغراند  بطوالت  يف  ولليابان  لها  االول  لقبها 

سالم".

مسرية فينغر
نادي  بداية فصل جديد يف  العام 2018  شهد 
االسباين  املدرب  بوصول  االنكليزي،  ارسنال 

تعاقد  جاء  االمارات.  ملعب  اىل  اميري  اوناي 
املدرب  رحيل  بعد  اميري،  مع  اللندين  النادي 
الفرنيس ارسني فينغر عن منصب املدير الفني 
بعد رحلة  االدارة،  باالتفاق مع  لـ"املدفعجية" 
دامت 22 سنة مل تخل من خيبات امل متعددة.

الرياضة تجمع الكوريتني 
التقارب بني كوريا  الرياضة احد اوجه  شكلت 
يزاالن يف  اللذين ال  الشاملية  الجنوبية وكوريا 
الجزيرة  النزاع يف شبه  انتهاء  منذ  حالة حرب 
دورة  شهدت  عندما   ،1953 عام  الكورية 
استضافتها  التي  الشتوية  االوملبية  االلعاب 
مدينة بيونغ تشانغ يف كوريا الجنوبية يف شباط 
اللدودين  الجارين  مشاركة  املايض،  العام  من 
الجنوبية بفريق نسايئ  كوريا الشاملية وكوريا 

موحد يف رياضة الهويك عىل الجليد. 
بني  قمة  لقاءات  اىل  ادى  الريايض  التقارب 
جونغ-اون  كيم  الشاميل  الكوري  الزعيم 
والرئيس الكوري الجنويب مون جاي-ان، فضال 
الشاميل  الكوري  الزعيم  بني  تاريخي  لقاء  عن 

والرئيس االمرييك دونالد ترامب يف سنغافورة.
االسيوية  االلعاب  دورة  يف  التجربة  تكررت 
مع  املايض،  آب  يف  اندونيسيا  يف  اقيمت  التي 
من  عدد  يف  موحد  بفريق  الكوريتني  مشاركة 
التقدم  عزمهام  البلدان  اعلن  كام  املنافسات، 
بطلب ترشيح مشرتك الستضافة دورة االلعاب 

االوملبية الصيفية عام 2032. 

فوز ايرلندي تاريخي
ليحقق  سنة   100 امتد  انتظارا  ايرلندا  انهت 
منتخب  عىل  تاريخيا  فوزا  الركبي  يف  منتخبها 
نيوزيلندا القوي بنتيجة 16-9 للمرة االوىل عىل 

ارضها يف 17 ترشين الثاين.

مئوية مانشسرت سيتي
االسباين  املدرب  بقيادة  سيتي  مانشسرت  نجح 
بيب غوارديوال يف احراز لقب الدوري االنكليزي 
املمتاز "برميري ليغ" ملوسم 2017-2018، بعدما 
حصد 100 نقطة يف مشواره نحو منصة التتويج 
انكلرتا،  بطولة  يف  جديدا  قياسيا  رقام  ليسجل 
حققه  الذي  السابق  القيايس  الرقم  محطام 
تشيليس يف موسم 2004 - 2005 بقيادة جوزيه 

مورينيو حينام توج باللقب برصيد 95 نقطة.

صفقة قياسية يف الكالتشيو
رونالدو  كريستيانو  الربتغايل  النجم  حقق 
من  انتقل  عندما  الثقيل  العيار  من  مفاجأة 
ريال مدريد االسباين اىل جوفنتوس االيطايل، 
ليضع حدا ملسرية دامت 9 سنوات مع فريق 
بلغت  قياسية  االسبانية، يف صفقة  العاصمة 
تاريخ  يف  االغىل  وهي  اورو.  مليون   112
الكالتشيو.  القدم  لكرة  االيطايل  الدوري 
هدافا  نفسه  رونالدو  فرض  ما  ورسعان 
باعتالئه صدارة الهدافني بتسجيل 11 اصابة 

خالل 17 مباراة.

ثالثية تاريخية لريال مدريد يف دوري اوروبا لالندية االبطال "شامبيونز ليغ".


