
متّكيين موناكييو وتوتنهييام ميين تاأميين زيارتيهما 
مللعبييي �س�سييكا مو�سكييو وباييير ليفركييوزن تواليًا 
عقييب عودتهما بنقطة التعييادل التي حافظت على 

متوقعهما قي مراكز املقدمة.
وتعادل �س�سييكا مو�سكو الرو�سي مع �سيفه موناكو 
الفرن�سييي 1-1 يف مو�سكو يف اجلوليية الثالثة من 
دوري  م�سابقيية  اخلام�سيية  املجموعيية  مناف�سييات 

اأبطال اأوروبا لكرة القدم.
و�سّجييل االإيفييواري ال�سينييا تييراوري )34( ل�س�سكا 
مو�سكو، والربتغايل برناردو �سيلفا )87( ملوناكو.
املجموعيية،  هييذه  حل�سيياب  الثانييية  املبيياراة  يف 
تعييادل باير ليفركوزن االأملاين مع �سيفه توتنهام 

االإنكليزي �سلبيًا دون اأهداف.
وظّل و�سع املجموعيية على حاله بعد هذه اجلولة، 
حيييث مييا يييزال فريييق االإمييارة موناكييو متزعمييًا 
بر�سيييد 5 نقاط متفوقًا بفييارق نقطة عن و�سيفه 

توتنهام هوت�سبيير، يف حن يحتل باير ليفركوزن 
االأمليياين املركييز الثالييث بييي3 نقيياط وبقييي �س�سكا 

مو�سكو الرو�سي اأخراً بنقطتن.
�سيفييه  علييى  االإنكليييزي  �سيتييي  لي�سيير  وفيياز 
كوبنهاغن الدمناركييي -1�سفر يف اجلولة الثالثة 
ميين مناف�سييات املجموعيية ال�سابعيية يف م�سابقيية 

دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم.
الهييدف  و�سجييل اجلزائييري ريا�ييض حمييرز )40( 

الوحيد يف املباراة.
و�سميين نف�ييض املجموعة، خ�يير بييروج البلجيكي 

اأمام �سيفه بورتو الربتغايل 1-2.
و�سجل ييلي فو�سيين )12( هدف بروج واملك�سيكي 
ميغيييل اليييون )68( واأندريييه �سيلفييا )3+90 من 

ركلة جزاء( هديف بورتو.
وعلييى �سوء هذه النتائج رفع لي�سر ر�سيده اإىل 9 
نقيياط يف ال�سدارة متقدمًا على كوبنهاغن وبورتو 

)4 نقاط( يف حن ظل بروج يف قاع الرتيب دون 
نقاط. وفاز ريال مدريد االإ�سباين حامل اللقب على 
�سيفه ليجيا وار�سييو البولندي 1-5 يف مدريد يف 
اجلوليية الثالثة من مناف�سييات املجموعة ال�ساد�سة 

لدوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم.
و�سجييل الويلييزي غاريييث بايييل )16( وتوما�ييض 
يودلوفييت�ييض )20 خطيياأ يف مرمى فريقه( ومارك 
اأ�سين�سيييو )36( ولوكا�ييض فا�سكيييز )69( واألفارو 
موراتا )85( لريييال مدريد، وال�ربي مرو�سالف 

رادوفيت�ض )22 من ركلة جزاء( لليجيا وار�سو.
و�سميين نف�ض املجموعة، خ�يير �سبورتينغ ل�سبونة 
الربتغايل اأمام �سيفه بورو�سيا دورمتوند االأملاين 
2-1 يف ل�سبونيية. و�سجل الربازيلي برونو �سيزار 
اإميريييك  بيييار  والغابييوين  ل�سبورتينييغ،   )67(
اأوباميانغ )10( وجوليان فيغل )43( لدورمتوند.

وت�سييّدر دورمتونييد املجموعيية بفييارق االأهييداف 

عيين ريال مدريييد )7 نقاط( يف حيين جتّمد ر�سيد 
�سبورتينغ عند 3 نقاط يف املركز الثالث اأما ليجيا 

فقد وا�سل رحلة البحث عن اأوىل النقاط.
وانحنييى ليييون الفرن�سييي اأمييام �سيفييه يوفنتو�ض 
االإيطييايل �سفر1- يف ليون بالييذات �سمن اجلولة 
يف  الثامنيية  املجموعيية  مناف�سييات  ميين  الثالثيية 

م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا.
ومتّكن الكولومبي خوان كوادرادو من توقيع هدف 
الفوز لل�سيييدة العجوز )76(، يف حيين اأبدع القائد 
"العنكبوت" جيان لويجي بوفون يف اإنقاذ فريقه 
من اأهداف باجلملة، ومنها �سّده لركلة جزاء نّفذها 

جنم ليون األك�سندر الكازيت )35(.
الكرواتييي  زغييرب  دينامييو  خ�يير  جانبييه،  ميين 
وبالنتيجة ذاتها اأمام اإ�سبيلية االإ�سباين يف زغرب، 
حيييث �سّجل الفرن�سييي �سمر ن�ييري )37( الهدف 

الوحيد.
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مدرب القوة الجوية يشيد بالروح القتالية لالعبيه ويؤكد نجاح خطة المهاجمين الخمسة
الصقور في سماء النهائي االسيوي

ك�سفييت بع�ض التقارير االإعالمييية يف اإنكلرا اأن نادي مان�س�سر 
�سيتييي االإنكليييزي فتييح باب املفاو�سييات مع بايييرن ميونيخ 
االأمليياين ميين اأجل احل�سييول على خدمييات املدافييع النم�ساوي 

ديفيد اأالبا.
وقالييت �سحيفيية "ذا �سيين" الربيطانييية اأن جو�سيييب غوارديوال، 

مييدرب مان�س�سيير �سيتييي، يرغييب يف تدعيييم �سفييوف فريقييه 
ب�سفقات جديدة واأن املدافييع النم�ساوي �سيكون اأول 

هذه ال�سفقات.
ولعب اأالبييا، الذي يجيد اللعييب يف الناحية 

الدفاعية على اأجناب امللعب اأو يف و�سط 
امليييدان، حتت قيييادة غوارديوال ملدة 

ثالث �سنوات يف بايرن ميونيخ.

قييدم وزييير ال�سبيياب والريا�سة ال�سيد عبييد احل�سن 
عبطييان ال�سكر والتقدير اىل رئي�ييض الوزراء الدكتور 
حيدر العبادي والوزراء لدعمهم املتوا�سل لقطاعي 

ال�سباب والريا�سة.
وقييال ال�سيييد الوزييير لي)ق�سييم االعييالم واالت�سييال 
احلكومي( ان جمل�ض الييوزراء وافق على تخ�سي�ض 
مبلغ قييدره )500 مليون دينييار( لدعم املنتخبات 
الوطنييية بكييرة القييدم، وذلييك خالل جل�سيية جمل�ض 
الييوزراء االعتيادييية التييي عقييدت اليييوم الثالثاء، 
مبينييا ان املوافقيية جيياءت بناءا علييى الطلب الذي 

قدمتييه ميين اجييل دعييم منتخباتنييا الوطنييية يف 
م�ساركاتهييا اخلارجييية، وال�سيمييا بعييد االجنازات 
الكبييرة التييي حققتها املنتخبييات العراقييية بكرة 
القييدم وابرزهييا احراز منتخب النا�سئيين لقب ا�سيا 
وتاأهله اىل نهائيات كاأ�ض العامل، ومنتخب ال�سباب 
الذي بلغ الدور الثاين يف نهائيات ا�سيا املقامة يف 
البحرين، ف�سال عن ا�ستحقاقات املنتخب االول يف 
الت�سفيييات احلا�سمة املوؤهليية اىل مونديال رو�سيا 
2018. وا�سيياد ال�سيييد الوزير مببييادرات احلكومة 
الداعميية لقطاعييي الريا�سيية وال�سبيياب ميين خالل 
تهييياأة اجلوانب املالييية برغم حاليية التق�سف التي 

مير بها العراق.

اأكييد اجلزائري الدويل ريا�ض حمرز، �ساحييب هدف فريقه لي�سر �سيتي الوحيد 
يف املبيياراة اأمام كوبنهاجن الدمناركي يف اجلولة الثالثة للمجموعة ال�سابعة 
لييدوري االأبطييال االأوروبي، اأن لديهييم "ثقة كبرة يف الو�سييول اإىل الدور ثمن 

النهائي )للبطولة(".
واأو�سح اأن "ما كان مهما اليوم هو اأن يكون الفريق متما�سكا والفوز باملباراة. 
ففريييق كوبنهاجن كال�سخيير، وكان �سعبا اللعب اأمامه، حيث اإن لديه العبون 
اأقوياء جدا". وقييال النجم اجلزائري، يف ت�ريحات تلفزيونية ل�سبكة "بي تي 
�سبييورت" الربيطانييية، عقب اللقاء: "نحيين �سعداء للغاية، ولكيين يتوجب علينا 

االآن الذهاب اإىل كوبنهاجن واحل�سول على �سئ هناك".
وا�ستطيياع فريييق الثعالب احل�سييول على ثالث نقاط يف ملعبهييم )كينج باور( 
بهييدف النجم اجلزائييري ليح�سل علييى العالمة الكامليية يف املباريات الثالث 

التييي اأقميييت يف املجموعة حتى االآن، وو�سع الفييارق بينه، كمت�سدر، 
وبيين الو�سيييف كوبنهاجيين وبورتو، علييى الرتيب بفييارق االأهداف، 

واللذان ح�سدا 4 نقاط.
كما اأكد حمرز: "لدينا 9 نقاط ولدينا ثقة كبرة يف موا�سلة ما فعلناه يف 

املباريات الثالث االأوىل ويف التاأهل".
وميين جانبه، امتدح قائييد الفريق االإجنليزي، وي�ض مورجييان، �سخ�سية فريقه 
التييي ا�ستطاعت التغلييب على فريق قييوي بدنيا مثل كوبنهاجيين، وقال: "كان 
اختبييارا حقيقيييا، فهييو فريق ذو قييوة بدنية كبييرة، ولعب بخطن ميين اأربعة 
العبيين وكان من ال�سعب جدا هزميته". واأ�سيياف اأن "االأجواء اأ�سبحت رائعة 
ميين جديد، ومل يتوقف اجلمهور عن ت�سجيعنا، حتى جماهر كوبنهاجن كانت 

رائعة. نحن نعي�ض من اأجل ليلة كهذه".

ك�سييف اأحمد مرت�سييي من�سييور، ع�سو جمل�ض 
اإدارة نييادي الزمالك امل�ييري وامل�رف على 
فريق الكييرة االأول بالنادي، عن �سعوبة حلاق 
حممييد اإبراهيم �سانييع األعاب الفريييق مبباراة 
�سيين داونز اجلنوب افريقي يييوم االأحد املقبل 

يف اإياب نهائي دوري اأبطال اإفريقيا.
وقييال ع�سو جمل�ييض الزمالييك يف ت�ريحاته 
يف  اإبراهيييم  حممييد  "م�ساركيية  لل�سحفييين: 
موقعة يييوم االأحد املقبل �ستكون �سعبة ولكن 
هييذا اأميير فنييي خا�ييض باملدييير الفنييي موؤمن 

�سليمان".

وميين املقييرر اأن ينتظييم الزمالييك يف مع�سكيير 
مغلييق يف اال�سكندرية ابتداء من غييداً االأربعاء 
ا�ستعييداداً للقيياء االأحييد املقبل، وف�سييل املدير 
الفني االنتظام يف املع�سكيير مبكراً لتوفر جو 

من الهدوء والركيز لالعبن قبل املباراة.
ويف �سييياق مت�سل، قييرر موؤميين �سليمان �سم 
خم�سيية العبيين ميين املجموعيية الغيير مقيده 
بالقائميية االإفريقييية ملع�سكر الفريييق االأبي�ض 
يف بييرج العييرب وذلك ب�سبب النق�ييض العددي، 
تدريباتييه  اأداء  ميين  الزمالييك  يتمكيين  حتييى 

ا�ستعداداً للمباراة الهامة واملرتقبة.

سيتي يفتح باب المفاوضات 
مع بايرن لضم أالبا

عبطان يشكر مجلس الوزراء لدعمه 
منتخبات الكرة 

محرز يتحدث عن صخرة كوبنهاجن وفرص التأهل

الزمالك يخشى الحرمان من جهود محمد 
إبراهيم أمام صن داونز

و�سجييل حمييادي اأحمييد )28( واللبناين نييور من�سور )71 
باخلطيياأ يف مرمى فريقه( وب�سار ر�سيين )78( اأهداف القوة 
اجلوييية، يف حن اأحرز نييور من�سور )14 من �ربة جزاء( 

وح�سن �سعيتو )36( هديف العهد.
واأكمل القوة اجلوية املباراة بع�رة العبن عقب طرد ب�سار 
ر�سيين يف الدقيقيية 85 نتيجة �ييرب الالعب مهدي فح�ض 

بدون كرة.
وكانييت مباراة الذهاب �سهدت تعييادل الفريقن 1-1 على 
�ستيياد �سعييود بيين عبد الرحميين يف الدوحيية. فتاأهييل القوة 
اجلوييية بعدمييا تفييوق بواقييع 3-4 يف جممييوع مباراتييي 

الذهاب واالإياب. ويتقابل يف املباراة الثانية �سمن ذهاب 
الييدور قبييل النهائي يوم االأربعيياء، بينغالييورو الهندي مع 
�سيفييه جوهييور دار التعظيييم املاليييزي حامييل اللقب على 
�ستيياد �ييري كانترافييا يف بانغالييور، علمييًا بيياأن مباراة 

الذهاب كانت انتهت بالتعادل 1-1 يف جوهور بارو.
وتقييام املباراة النهائية يف البطولة يوم 5 ت�رين الثاين/
نوفمييرب علييى اأر�ض الفريييق الفائز من قبييل نهائي منطقة 

غرب اآ�سيا.
وقييال با�سم قا�سم يف املوؤمتر ال�سحفي بعد املباراة: كانت 
املبيياراة مفتوحة كثراً من كال الفريقن، ورغم اأننا تلقينا 
هييدف من �ربة جييزاء اإال اأننييا ا�ستجمعنا قوانييا و�سجلنا 
التعييادل قبييل اأن نتلقى الهييدف الثاين قبيييل نهاية ال�سوط 

االأول، مما جعل االأمور اأ�سعب علينا يف ال�سوط الثاين.
واأ�سيياف: لكيين كان عندنييا اإرادة قوييية للفييوز، خا�سة يف 
الثلييث االأخر من املباراة، وقد لعبنا بخم�سة مهاجمن يف 
اخلييط االأمامييي، اأثبتنا اأننا فريق قييوي وجنحنا يف حتقيق 

فوز مهم اأمام خ�سم قوي قدم م�ستوى رائع يف البطولة.
يف املقابل قال روبرت جا�سربت مدرب العهد: كما توقعنا 
نتيجيية املباراة االأوىل جعلت االأمييور �سعبة لكال الفريقن 
يف مبيياراة الليلة، قدمنا م�ستوى مقبييول يف ال�سوط االأول، 
ولكيين ب�سكل عام مل يقييدم فريقنا امل�ستييوى املرتقب الذي 
كنييا نعمل من اأجلييه. وتابييع: اأخطاء خط دفاعنييا �ساعدت 
الفريييق املقابييل علييى الت�سجيييل، ونحيين مل ن�ستحييق هييذه 
النتيجيية بالنظيير اإىل م�سييار البطوليية، بعييد هييدف التعادل 

�سيياع كل �سيء ولهذا توجب علينا التقدم للهجوم ملحاولة 
الت�سجيل وقمنا ببع�ض التغيرات الهجومية.

وكان القوة اجلوية ت�سدر يف الدور االأول ترتيب املجموعة 
الثالثيية بر�سيييد 15 نقطة من �ست مباريييات، ثم تغلب يف 
دور الييي16 على الوحييدات االأردين 1-2، ويف قبل النهائي 
1-5 يف جممييوع  ال�سييوري بواقييع  تفييوق علييى اجلي�ييض 

املباراتن )1-1 ذهابا و0-4 اإيابا(.
يف املقابييل ت�سييدر العهد ترتيب املجموعيية االأوىل بر�سيد 
12 نقطيية ميين �ست مباريييات، وفيياز يف دور الي16 على 
الوحييدة ال�سوري 0-4، اأما يف ربع النهائي فقد تفوق على 
املحييرق البحرينييي بواقييع 0-3 )0-1 ذهابا يف بروت، 

و0-2 يف املنامة(.

العمالق بوفون  من زاوية 
اخرى

بع����د اأق����ل م����ن اأ�سبوع����ن على ارت����كاب خط����اأ كارثي ن����ادر مع 
منتخ����ب اإيطاليا عاد املخ�سرم جيانلويجي بوفون اإىل التاألق 
ليق����ود يوفنتو�س للفوز -1�سفر على اأوملبيك ليون يف دوري 

اأبطال اأوروبا لكرة القدم.
و�سجل خ����وان كوادرادو ه����دف املباراة الوحي����د لكن بوفون 
- اأف�س����ل الع����ب يف املب����اراة - اأنقذ ركل����ة جزاء م����ن األك�سندر 
الكازي����ت يف الدقيق����ة 35 قبل اأن ينقذ ع����دة فر�س خطرية يف 
ال�سوط الث����اين بينما اأنهى فريقه اللقاء بع�سرة العبن ب�سبب 

طرد ماريو ليمينا.
وق����ال ماك�سيم جونالون�س قائد ليون: "بذلنا ق�سارى جهدنا. 
كانت معرك����ة خططية. نحن خ�سرنا لكننا كن����ا نواجه العظيم 

بوفون. كان مذهال."
وراء  الرئي�س����ي  ال�سب����ب  اأي�س����ا  يوفنتو�����س  العب����و  واأدرك 
االنت�س����ار ورك�سوا جميعا لتهنئ����ة احلار�س البالغ عمره 38 

عاما بعد انتهاء اللقاء.
وقف����ز بوفون ناحية الي�س����ار ليت�سدى لت�سدي����دة الكازيت من 
ركل����ة جزاء احت�سب����ت بعد خطاأ من ليون����اردو بونوت�سي �سد 
خمت����ار دياكاب����ي يف ال�س����وط االأول لكن����ه وا�س����ل االإبداع يف 

ال�سوط الثاين اأي�سا.
وت�سدى بوفون بيده اليمنى لت�سديدة قوية من نبيل فقري يف 
الدقيق����ة 50 وتاألق جم����ددا يف الدقيقة 71 عندما اأبعد �سربة 

راأ�س قوية من مدى قريب من كورنتن تولي�سو.
وق����ال بوفون: "كان م����ن امله����م اأال نخ�سر هذه املب����اراة بعدما 

وجدنا اأنف�سنا نلعب بع�سرة العبن."
واأ�س����اف: "تعر�سنا ملعاناة كبرية لك����ن كان الفريق حمظوظا 
بع�����س ال�س����يء. يف مث����ل ه����ذه املباري����ات يحدث الف����ارق من 

التفا�سيل الب�سيطة."
وتابع: "اأنا �سعيد جدا لقدرتي على م�ساعدة زمالئي."

ويت�س����در يوفنتو�س املجموعة الثامنة بر�سيد �سبع نقاط من 
ث����الث مباريات ويتقدم بفارق االأهداف على اإ�سبيلية الذي فاز 

زغرب. دينامو  على  -1�سفر 
وياأت����ي لي����ون ثالثا بثالث نق����اط قبل اأ�سبوع����ن من اللعب يف 

�سيافة يوفنتو�س.
م����ن جهته، اع����رف ما�سيمليان����و األيجري، م����درب يوفنتو�س 
االإيط����ايل، ب�سرورة حت�س����ن اأداء فريق����ه يف امل�ستقبل بالرغم 
م����ن الفوز عل����ى لي����ون يف دوري االأبطال به����دف دون مقابل، 
مو�سًح����ا اأ�سباب اختيار اإيفرا للعب يف مركز قلب الدفاع بداًل 

من النجم املغربي بنعطية.
وقال األيجري يف ت�سريحات تلفزيونية ل�سبكة )ميديا�سيت(: 
"خروجن����ا بالك����رة م����ن منت�سف ملعبنا مل يك����ن جيدًا، ويف 
العم����وم الت�س����رف م����ع الك����رة مل يك����ن �سحيًح����ا يف معظ����م 
الفرات". واأ�ساف األيجري: "لقد اخرت اللعب باإيفرا كقلب 
دف����اع بداًل من بنعطي����ة ب�سبب م�ساركته املفاجئ����ه يوم ال�سبت 
اأمام اأودينيزي بعد غياب 40 يوًما وكنت اأعرف اأن اإيفرا قادر 

على اللعب يف هذا املركز ولهذا قمت باختياره ".
وتابع: "ك����وادرادو كان اأ�سا�سيًا اأمام اأودينيزي ولهذا ف�سلت 
كن  ّ ا�ستخدام����ه كبدي����ل، عل����ّي اإدارة اأوراقي بال�سكل ال����ذي يمُ

الفريق من ا�ستغاللها باأف�سل وجه ".
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