
بل��غ لي�س��ر �سيت��ي االنكلي��زي الدور الث��اين من 
م�سابق��ة دوري ابطال اوروبا لك��رة القدم بفوزه 
عل��ى �سيف��ه كل��وب ب��روج البلجيك��ي 1-2 يف 
اجلول��ة اخلام�س��ة قب��ل االأخ��رة م��ن مناف�سات 

املجموعة ال�سابعة.
 )5( اأوكازاك��ي  �سينج��ي  الياب��اين  و�سج��ل 
واجلزائ��ري ريا���ض حم��رز )30( ه��ديف لي�سر، 
والكولومب��ي خو�سي��ه اي�سكي��ردو )52( ه��دف 

كلوب بروج.
ورف��ع لي�سر ر�سيده اىل 13 نقط��ة يف ال�سدارة 
بفارق 5 نق��اط عن بورتو الربتغايل الثاين الذي 
تع��ادل مع م�سيفه كوبنهاغن الدمناركي الثالث 

)6 نقاط( �سفر-�سفر.
و�سمن لي�سر �سدارة املجموعة بغ�ض النظر عن 
نتيجت��ه يف مب��اراة اجلولة االأخ��رة املقررة يف 
ال�ساب��ع من كان��ون االأول/دي�سم��رب املقبل اأمام 
م�سيف��ه بورتو ال��ذي يحتاج اىل الف��وز من اأجل 
احل�سول عل��ى البطاقة الثاني��ة بغ�ض النظر عن 

نتيجة كوبنهاغن مع بروج )دون نقاط(.
ليفرك��وزن  وباي��ر  الفرن�س��ي  موناك��و  وتاأه��ل 

االأمل��اين اإىل ثم��ن نهائ��ي دوري اأبط��ال اأوروبا 
لك��رة الق��دم يف اجلول��ة اخلام�س��ة قب��ل االأخرة 
م��ن مناف�س��ات املجموع��ة اخلام�س��ة م��ن دور 

املجموعات.
وف��از موناك��و على �سيف��ه توتنه��ام االإنكليزي 
1-2، وحلق به باير ليفركوزن اإىل ثمن النهائي 
برغم تعادله مع م�سيفه �س�سكا مو�سكو الرو�سي.

يف املب��اراة االأوىل، �سج��ل جربي��ل �سيديب��ي د 
)48( وتوما�ض ليم��ار د )53( ملوناكو، وهاري 

كاين د )52 من ركلة جزاء( لتوتنهام.
ويف الثاني��ة، تقدم ليفركوزن ع��رب كيفن فوالند 
يف الدقيق��ة 16، واأدرك �س�سك��ا مو�سك��و التعادل 
بوا�سط��ة بيربا���ض نات�س��و م��ن ركل��ة ج��زاء يف 

الدقيقة 76.
وكان موناكو تغلب عل��ى توتنهام 1-2 ذهابًا، 
يف ح��ن تع��ادل ليفركوزن م��ع �س�سك��ا مو�سكو 

.2-2
ورفع موناكو ر�سيده اإىل 11 نقطة يف ال�سدارة، 
مقاب��ل 7 نق��اط لليفرك��وزن الثاين ال��ذي �سمن 
تاأهل��ه بغ���ض النظ��ر ع��ن نتيجت��ه يف اجلول��ة 

االأخرة كونه تعادل مع توتنهام الثالث بر�سيد 
4 نقاط �سلبًا ذهابًا وفاز عليه -1�سفر اإيابًا يف 

وميبلي بلندن.
ثم��ن  ال��دور  اإىل  االإيط��ايل  يوفنتو���ض  وتاأه��ل 
النهائ��ي مل�سابق��ة دوري اأبط��ال اأوروب��ا بفوزه 
الثم��ن 1-3 عل��ى م�سيف��ه اإ�سبيلي��ة االإ�سب��اين 

يف املرحل��ة اخلام�س��ة من مناف�س��ات املجموعة 
الثامنة �سمن دور املجموعات.

وبّكر اإ�سبيلي��ة بافتتاح النتيجة عرب االأرجنتيني 
نيكوال���ض باريخ��ا يف الدقيقة 9، لكن��ه تعر�ض 
ل�رضبة موجعة بط��رد االأرجنتيني االآخر فرانكو 
فازكي��ز يف الدقيق��ة 36 م��ا �ساه��م يف ع��ودة 

يوفنتو���ض ال��ذي �سج��ل ثالثي��ة حمل��ت توقي��ع 
كالودي��و ماركيزي��و 2+45 م��ن ركل��ة ج��زاء، 
84، والكروات��ي ماري��و  وليون��اردو بونوت�س��ي 

ماندزوكيت�ض 90+4.
يف  نقط��ة   11 اإىل  ر�سي��ده  يوفنتو���ض  ورف��ع 
ال�س��دارة لي�سمن تاأهله اإىل ثم��ن النهائي، فيما 
تراجع اإ�سبيلي��ة اإىل املركز الثاين وجتمد ر�سيده 

عند 10 نقاط.
وع��اد لي��ون بف��وز ثم��ن -1�سف��ر م��ن اأر���ض 
دينامو زغرب الكرواتي �سجله األك�سندر الكازيت 
يف الدقيق��ة 72، لرفع ر�سي��ده اإىل 7 نقاط يف 
املرك��ز الثالث بفارق 3 نقاط خل��ف اإ�سبيلية ما 
يجع��ل مب��اراة املرحل��ة االأخرة ب��ن الفريقن 

حمّددة لهوية املتاأهل اإىل ثمن النهائي.

وتاأه��ل ريال مدري��د االإ�سباين حام��ل اللقب اإىل 
ثم��ن نهائ��ي دوري اأبط��ال اأوروب��ا لك��رة القدم 
بفوزه على م�سيفه �سبورتينغ ل�سبونة الربتغايل 
مناف�س��ات  م��ن  اخلام�س��ة  اجلول��ة  يف   2-1

املجموعة ال�ساد�سة.

وك��ان ري��ال مدري��د اأح��رز اللق��ب يف املو�س��م 
املا�س��ي عل��ى ح�س��اب ج��اره اتلتيك��و مدري��د 
القيا�س��ي يف  برك��الت الرجي��ح مع��ززاً رقم��ه 

البطولة باأحد ع�رض لقبًا.
وج��اء اله��دف االأول حلام��ل اللقب اث��ر كرة من 
ركل��ة حرة م��ن اجلهة اليمن��ى نفذه��ا الكرواتي 
لوك��ا مودريت���ض اإىل داخ��ل املنطق��ة وح�رضها 
الربتغ��ايل كري�ستيانو رونال��دو خلف املدافعن 
اإىل الفرن�س��ي رافايل ف��اران فاأكملها يف ال�سباك 

.)29(
وحاول �سبورتينغ التحكم باملجريات يف ال�سوط 
الث��اين اآم��اًل يف االإبقاء على فر�ست��ه يف التاأهل 
قائم��ة حت��ى اجلول��ة االأخ��رة، لكن ط��رد جواو 
بري��را بح�سوله على بطاقة حم��راء يف الدقيقة 

64 عقد موقفه.
لك��ن اأ�سحاب االأر�ض جنح��وا يف اإدراك التعادل 
م��ن ركل��ة ج��زاء اثر مل�س��ة ي��د لفابي��و كوانراو 
انربى لها ادريان �سيلفا واأودع الكرة يف الزاوية 
الي���رضى ملرم��ى احلار���ض الكو�ستاريك��ي كيلور 

نافا�ض )80(.
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قمة كبيرة بين المتصدر نفط الوسط و الزوراء حامل اللقب 
غدًا بالدوري الممتاز

يع��ود برو���ض اأرين��ا لالإ���رضاف عل��ى املنتخ��ب 
االأمرك��ي لك��رة الق��دم خلف��ًا لالأمل��اين يورغن 
كلين�سم��ان، وذل��ك بح�س��ب م��ا اأعل��ن االحت��اد 

االمركي للعبة.
ويبداأ اأرينا )65 عامًا( مهمته اجلديدة-القدمية 
االأول/دي�سم��رب املقب��ل  االأول م��ن كان��ون  يف 
بح�سب ما اأ�سار االحتاد على ل�سان رئي�ض �سونيل 
غوالت��ي الذي ق��ال: "عندما فكرن��ا باملر�سحن 
املحتمل��ن ال�ست��الم منتخ��ب الرج��ال يف هذه 

املرحلة، كان برو�ض على راأ�ض الالئحة".
ال��دويل،  ال�سعي��د  "ان خربت��ه عل��ى  واأ�س��اف: 
ومعرفته مبا يحتاجه االأمر من اأجل قيادة فريق 
يف ت�سفي��ات كاأ�ض العامل، والق��درة التي اأثبتها 
يف بن��اء فري��ق ناج��ح، كلها عوام��ل اعتربناها 
ا�سا�سي��ة بالن�سب��ة الأي م��درب مقب��ل. جمعين��ا 
نعل��م ب��ان برو�ض �سيك��ون ملتزم��ًا بالكامل يف 
حت�س��ر الالعبن للمباريات الثماين املقبلة يف 
الت�سفيات وقيادتنا للتاأهل اإىل رو�سيا والتواجد 

يف كاأ�ض العامل للمرة الثامنة على التوايل".

وك��ان االحت��اد االأمرك��ي اأق��ال كلين�سمان من 
من�سب��ه ب�سب��ب نتائ��ج املنتخ��ب االأمركي يف 
الدور االأخر من ت�سفيات الكونكاكاف املوؤهلة 
اىل موندي��ال رو�سي��ا 2018 حي��ث خ���رض على 
اأر�س��ه اأمام املك�سيك )2-1( ث��م خارجها اأمام 

كو�ستاريكا )-4�سفر( يف اجلولتن االأوليتن.
وق��رر االحتاد االأمرك��ي اال�ستعانة باأرينا )65 
عام��ًا( ال��ذي �سبق ل��ه اأن اأ�رضف عل��ى املنتخب 
م��ن 1998 حت��ى 2006 وق��اده اإىل الدور ربع 
النهائ��ي ملونديال 2002، وه��ي اأف�سل نتيجة 
مع��ه  ت��وج  كم��ا  النهائي��ات،  يف  لالأمركي��ن 
بالكاأ���ض الذهبية ملنتخبات الكونكاكاف عامي 
2002 و2005 قب��ل اأن ي��رك املن�س��ب بع��د 
موندي��ال 2006 نتيجة خ��روج بالده من الدور 

االأول.
وحقق اأرينا 71 انت�ساراً مقابل 30 تعاداًل و29 
هزمي��ة خالل م�سواره مع املنتخب وهو �سجل مل 
ي�س��ل اإليه اأي مدرب اآخر، كم��ا اأنه الوحيد الذي 

قاد بالده اإىل نهائيات كاأ�ض العامل مرتن.

اأ�سب��ح االإ�سب��اين رافاييل نادال 
اأول الع��ب يوؤك��د م�ساركته يف 
املفتوح��ة  بر�سلون��ة  بطول��ة 
املق��رر اإقامته��ا خ��الل الربيع 

املقبل.
البطول��ة  م�سوؤول��و  واأك��د 
ه��ي  بر�سلون��ة  بطول��ة  اأن 

املف�سلة،  ن��ادال  وجه��ة 
�سيخو���ض  حي��ث 
البطولة  مناف�سات 
الثالث��ة  للم��رة 
ع���رض، حي��ث  فاز 
مب��اراة   52 يف 
ث��الث  وخ���رض يف 

مباريات فقط.
ن��ادال  وق��ال 
ل��ه:  بي��ان  يف 
جمدداً  "�ساألعب 

بطول��ة  يف 
املفتوحة،  بر�سلونة 

للغاي��ة  مهم��ة  بطول��ة  اإنه��ا 
يف اأجن��دة مناف�س��ات التن���ض 

العاملية".
واأ�س��اف :"كالعادة، اللعب 
الوط��ن،  يف  اإ�سباني��ا،  يف 

اإ�سافي��ًا  حمف��زاً  يعت��رب 
بالن�سب��ة يل لع��دة اأ�سب��اب، 
الرئي�س��ي  ال�سب��ب  ولك��ن 
يع��ود للدع��م اجلماه��ري. 
باالإ�ساف��ة اإىل اأن البطول��ة 

تق��ام يف بر�سلون��ة وه��ذا م��ا يجع��ل االأمور 
مميزة".

ويحت��ل ن��ادال، الفائز ببطول��ة بر�سلونة 
ت�سع مرات، املركز التا�سع يف الت�سنيف 
العاملي لالعبي التن�ض املحرفن بعدما 
اأنهى املو�سم مطلع ت�رضين االأول/اأكتوبر 

املا�سي ب�سبب اإ�سابات عديدة.
 2016 يف  ن��ادال  وف��از 
كارل��و  مون��ت  ببطولت��ي 
تغل��ب  الت��ي  وبر�سلون��ة، 
فيه��ا على حام��ل اللقب 
ال�سابق كي ني�سيكوري.
األب��رت  وتنف���ض 
كو�ست��ا مدير البطولة 
ال�سع��داء بع��د عودة 
اجل��ذب  عام��ل 

للبطولة.
:"اإمكاني��ة  وق��ال 
م�ساهدة نادال يلعب يف 
بر�سلون��ة تقل�س��ت الأ�سبوع 
يف العام ومن الطبيعي اأن 
التوقع��ات خا�سة  تطل��ق 
الالعب��ن  اأح��د  واأن��ه 
اال�ستثنائي��ن الذي يظهر 
مرة واحدة من حن الآخر 

يف الريا�سة".
:"مقتن��ع ب��اأن رافا  وتاب��ع 
اأعل��ى  يف  للع��ب  �سيع��ود 
�سنح�سل  وبالتايل  م�ستوياته، 

على بطولة من العيار الثقيل".

أرينا يعود لتدريب المنتخب األمريكي خلفًا لكلينسمان نادال أول العب يؤكد مشاركته في بطولة برشلونة

وقال مدير جلنة امل�سابقات �سهاب احمد ان االحتاد حدد 
ي��وم غد اجلمع��ة موعداً الإقامة مباري��ات اجلولة الثامنة 
و�ستق��ام 5 مباري��ات ، اوىل مباري��ات اجلول��ة �ستجم��ع 
فريق��ا الطلبة و�سيف��ه اربيل على ملع��ب ال�سعب الدويل، 
ويحت��ل الطلب��ة املركز اخلام�ض بر�سي��د 12 نقطة، فيما 
يقف الفري��ق االربيلي باملركز العا���رض بر�سيد 8 نقاط، 
ويف قم��ة مباري��ات اجلول��ة �سيحل فريق ال��زوراء �سيفًا 
ثقياًل على فريق نفط الو�سط ، ويت�سدر نفط الو�سط جدول 
الرتي��ب بر�سي��د 17 نقطة، فيما يق��ف الفريق الزورائي 
باملرك��ز ال�ساب��ع بر�سيد 8 نقاط، وي�سي��ف فريق النفط 
�ساح��ب املرك��ز الثام��ن بر�سي��د 8 نق��اط عل��ى ملعب��ه 
فري��ق ال�سم��اوة الذي يحتل املرك��ز 17 بر�سيد 4 نقاط، 
ويف ملع��ب امليمون��ة �سيكون لقاء اجلاري��ن نفط مي�سان 
والبح��ري، اذ يحتل الفريق املي�س��اين املركز 13 بر�سيد 

6 نق��اط، فيم��ا يقف الفريق البح��ري باملركز 14 ويف 
ر�سيده 6 نق��اط اي�سًا، وي�سيف فريق الكرخ على ملعبه 
فريق احل�سن، حيث يحتل الفريق الكرخي املركز 19 ما 
قب��ل االخ��ر بر�سيد 3 نق��اط، اما �سيف��ه فريق احل�سن 

فيحتل املركز 16 بر�سيد 4 نقاط .
وت�ستكم��ل مباري��ات اجلولة ي��وم ال�سبت املقب��ل باإقامة 
املباري��ات اخلم�ض املتبقية، حي��ث ي�سيف فريق كربالء 
عل��ى ملعبه فريق نفط اجلنوب، ويحتل الفريق الكربالئي 
الرتيب االخر يف الالئح��ة بر�سيد 3 نقاط، فيما يحتل 
نفط اجلنوب املركز 12 بر�سيد 6 نقاط، ويف قمة كروية 
ملتهب��ة ي�سيف فريق امانة بغداد على ملعبه فريق القوة 
اجلوية، ويقف فري��ق بغداد يف املركز الثاين بر�سيد 17 
نقطة، ويتخلف عن املت�سدر بفارق االهداف، فيما يحتل 
الفري��ق اجلوي املركز 11 بر�سيد 6 نقاط من مباراتن، 
ويف ملع��ب ال�سعب الدويل �سيكون لقاء ال�رضطة واحلدود، 
ال�رضط��ة �ساح��ب املركز الراب��ع بر�سي��د 12 نقطة، اما 
فري��ق احل��دود فيحت��ل املرك��ز التا�سع بر�سي��د 8 نقاط، 

وي�س��د فريق الكهرب��اء الرح��ال �سوب حمافظ��ة النجف 
ملواجه��ة الفري��ق النجف��ي عل��ى ملعب��ه، ويحت��ل فري��ق 
الكهرب��اء املرك��ز 18 بر�سيد 3 نقاط، ام��ا فريق النجف 
فيحت��ل املرك��ز ال�ساد���ض بر�سي��د 9 نق��اط، ويف ملع��ب 
املدين��ة الريا�سي��ة يف الب���رضة يتقاب��ل فريق��ا امليناء 
وزاخ��و، ويحتل امليناء املرك��ز الثالث بر�سيد 14 نقطة، 

فيما يقف زاخو يف املركز 15 بر�سيد 4 نقاط.
ومن جانب اكد مدرب نادي النفط بكرة القدم ح�سن احمد 
ان فريق��ه ا�ستغ��ل فرة توق��ف الدوري العراق��ي املمتاز 
ب�سك��ل جيد، م�سرا اىل جاهزية الفريق خلو�ض املواجهة 

املقبلة امام نادي ال�سماوة.
وق��ال اأحمد ان "فريقنا ا�ستغ��ل فرة التوقف ب�سكل جيد، 
م��ن خ��الل الوح��دات التدريبي��ة املكثف��ة، والت��ي ت�سمل 
الركيز عل��ى اهداف الوحدة التدريبي��ة وت�سحيح بع�ض 
االخط��اء الت��ي ظه��رت خ��الل املباري��ات ال�سابق��ة م��ع 
اج��راء مباري��ات جتريبي��ة لو�س��ع الالعب��ن يف فورمة 

املباريات".

وا�س��اف ان "الفري��ق خا�ض اربع مباري��ات ودية خالل 
ف��رة التوقف امام اندي��ة احلدود واالت�س��االت واجلي�ض 
وال��زوراء"، مبين��ا ان "اجلمي��ع بجاهزية تام��ة للدخول 
وحتقي��ق نتيج��ة ايجابية مع فريق ال�سم��اوة بالرغم من 
غي��اب عن�رضين مهمن ب�سبب االن��ذارات، وهم احلار�ض 

علي يا�سن واحمد عبد املجيد".
وم��ن جانبها اكدت الهيئة االدارية لن��ادي القوة اجلوية 
الريا�س��ي جاهزية فريقها الكروي ملواجهة نادي امانة 

بغداد �سمن مناف�سات الدوري العراقي املمتاز.
واو�س��ح ع�سو الهيئة االدارية للنادي موفق الزهري ان 
"فريقنا الكروي جاهز من كافة النواحي ملواجهة فريق 
امانة بغ��داد يوم ال�سبت املقبل �سم��ن مناف�سات اجلولة 

الثامنة من الدوري".
وا�س��اف الزه��ري ان "الفري��ق ال ي�سك��و م��ن غياب��ات، 
با�ستثن��اء الالعب هم��ام طارق الذي �سيغي��ب عن اللقاء 
ب�سب��ب اال�سابة"، مبينا ان "االدارة ق��ررت حجز الفريق 

يف فندق قبل موعد املباراة بيوم واحد.

نائب رئيس اللجنة 
األولمبية الكينية فاسد !

من زاوية 
اخرى

األق��ت ال�رضط��ة الكينية القب�ض على ب��ن اإيكومبو نائب 
اإج��راءات  �سم��ن  الكيني��ة  االأوملبي��ة  اللجن��ة  رئي���ض 
التحقي��ق اجلاري��ة حالي��ا يف ق�سي��ة ف�س��اد، ح�سبم��ا 

اأفادت و�سائل االإعالم يف كينيا.
واألق��ت ال�رضط��ة القب���ض عل��ى اإيكومبو، ال��ذي يراأ�ض 
اأي�س��ا االحتاد الكيني لل�سباح��ة، يف منزله بالعا�سمة 

نروبي على اأن يبداأ التحقيق معه.
ووجه��ت ال�رضط��ة اإىل اإيكومب��و اتهام��ا بحيازته غر 
امل�رضوع��ة يف منزل��ه عل��ى اأدوات ومالب���ض تخ���ض 

الريا�سين.
وخ��الل مداهم��ة من��زل اإيكومبو، ع��رت ال�رضطة على 
العدي��د م��ن ال�سنادي��ق الت��ي حتت��وي عل��ى مالب���ض 

ريا�سية، ح�سبما اأ�سارت ال�سحافة الكينية.
وكان��ت ال�رضط��ة األقت القب���ض قبل ف��رة طويلة على 

فران�سي�ض بول �سكرتر عام اللجنة االأوملبية الكينية.
واأعل��ن ح�س��ن واري��و وزير الريا�س��ة الكين��ي يف اآب/
اأغ�سط���ض املا�س��ي حل اللجن��ة االأوملبي��ة الكينية بعد 
ادع��اءات ب�س��وء اإدارة امل�سوؤولن الأم��ور اللجنة خالل 
فرة اال�ستعداد لدورة االألعاب االأوملبية املا�سية )ريو 

دي جانرو 2016(.
كم��ا ج��رى ترحي��ل مايك��ل روتيت���ض رئي���ض االحتاد 
الكين��ي الألع��اب الق��وى م��ن ري��و دي جان��رو خ��الل 
فعاليات الدورة االأوملبية عائدا اإىل كينيا بعد اال�ستباه 
يف ح�سول��ه عل��ى مبالغ مالية من بع���ض الريا�سين 
مقاب��ل اإبالغه��م مبك��را مبواعي��د اإج��راء الك�س��ف ع��ن 
املن�سط��ات. ورغم ه��ذا، ح�سدت البعث��ة الكينية اأف�سل 
ر�سيد يف تاريخ م�ساركاتها بالدورات االأوملبية حيث 
ح�س��ل ريا�سيوه��ا على �س��ت ميدالي��ات ذهبية و�ست 

ف�سيات وبرونزية واحدة.
�س��د  الدولي��ة  االأوملبي��ة  اللجن��ة  حم��الت  واأ�سف��رت 
الريا�سي��ن الذي��ن �سقط��وا يف فخ تعاط��ي املن�سطات 
ع��ن جتريد �سبعة ريا�سي��ن �ساركوا يف اأوملبياد لندن 

2012 من ميدالياتهم.
�س��د  حملته��ا  الدولي��ة  االأوملبي��ة  اللجن��ة  وا�سل��ت 
املن�سط��ات وك�سفت ع��ن اإلغاء نتائ��ج 12 ريا�سيًا يف 
اأوملبي��اد لن��دن 2012، بينه��م 7 اأح��رزوا ميدالي��ات 
واأبرزه��م الرو�سي��ة يولي��ا زايبروفا الت��ي توجت قبل 

اأربعة اأعوام بذهبية �سباق 3 اآالف مر موانع.
ومن احلاالت ال�12 التي ك�سفت عنها اللجنة االأوملبية 
وتخ���ض  الق��وى  األع��اب  يف  ث��الث  هن��اك  الدولي��ة، 
زايبروف��ا واالأوك��راين األك�سن��در دريغ��ول )املطرق��ة( 
ومواطنت��ه مارغاريتا تفردوخليب )الوث��ب الطويل(، 
واالأخ��ران مل يتج��اوزا حت��ى حاج��ز الت�سفي��ات يف 

األعاب لندن.

تعاود يوم غد اجلمعة 
عجلة الدوري املمتاز 

بكرة القدم الدوران، بعد 
التوقف اال�ضطراري 

ب�ضبب م�ضاركة منتخبنا 
الوطني يف الت�ضفيات 

املوؤهلة لكاأ�س العامل يف 
رو�ضيا 2018، وزيارة 
اربعينية االمام احل�ضني 

عليه ال�ضالم. 

بغداد- متابعة الجورنال

جدل المالعب

اأعل��ن االحت��اد االأفريق��ي لك��رة الق��دم )كاف( 
قائمة خمت�رضة ت�سم خم�سة العبن مر�سحن 
جلائ��زة اأف�سل الع��ب يف القارة ال�سم��راء لهذا 

العام.
لك��اف  الر�سم��ي  االإلك��روين  املوق��ع  ون���رض 
القائم��ة النهائي��ة الت��ي �سمت ثالث��ة العبن 
ع��رب ه��م اجلزائري��ان ريا�ض حم��رز واإ�سالم 
�سليم��اين ثنائي فريق لي�س��ر �سيتي االإنكليزي 

وامل�رضي حممد �سالح العب روما االإيطايل.

و�سم��ت القائمة اأي�سًا الغاب��وين بير اإميريك 
اأوباميانغ الع��ب بورو�سيا دورمتوند االأملاين، 
ال��ذي ح�س��ل عل��ى اجلائ��زة الع��ام املا�س��ي، 
ليفرب��ول  الع��ب  ماني��ه  �سادي��و  وال�سنغ��ايل 

االإنكليزي.
الفائ��ز  ع��ن  االإع��الن  يت��م  اأن  املق��رر  وم��ن 
باجلائزة خالل االحتف��ال الذي �سيقيمه كاف 
بالعا�سم��ة النيجرية اأبوج��ا يف اخلام�ض من 

كانون الثاين/دي�سمرب املقبل.

اأق��ال ليل الفرن�س��ي مدربه فريديري��ك اأنتونيتي 
وا�ستبدل��ه موؤقتًا مب�ساعده باتري��ك كولو، وذلك 

بح�سب ما ذكر راديو "ار ام �سي �سبور".
الت��ي  ال�سيئ��ة  النتائ��ج  اأنتونيت��ي ثم��ن  ودف��ع 
يحققه��ا ليل هذا املو�سم اإذ يحتل املركز التا�سع 
ع���رض قب��ل االأخر يف ال��دوري املحل��ي بعد 13 
مرحل��ة، وذل��ك بع��د ان ف�س��ل اأي�س��ًا يف التاأهل 
ال��دوري  م�سابق��ة  م��ن  املجموع��ات  دور  اىل 
االوروبي "يوروبا ليغ" بخروجه على يد غاباال 

االأذربيجاين.
ومن��ي ليل بت�سع هزائ��م يف 13 مباراة خا�سها 
حت��ى االآن يف الدوري املحل��ي ومل يجمع �سوى 
10 نقاط ما دفع االإدارة برئا�سة مي�سال �سيدو 
ال��ذي يتق��رب م��ن التخل��ي ع��ن ملكي��ة النادي 
اإىل  لوبي��ز،  ج��رار  لالإ�سباين-اللوك�سمبورغ��ي 

التخل��ي ع��ن خدماته واإنه��اء العقد ال��ذي مدده 
حت��ى  املا�س��ي  اأيلول/�سبتم��رب  يف  اأنتونيت��ي 
2020 م��ا يعني باأن��ه �سيح�سل دون �سك على 

تعوي�ض مايل ب�سبب التخلي عن خدماته.
وو�س��ل اأنتونيت��ي اإىل لي��ل يف ت�رضي��ن الثاين/
نوفم��رب 2015 خلفًا لهرفيه رين��ار الذي اأقيل 
من من�سب��ه بعد 13 مرحلة اأي�س��ًا على انطالق 

الدوري.
وكان��ت بداي��ة اأنتونيت��ي �سعبة لكن لي��ل اأنهى 
املو�سم املا�سي بقوة اإذ، وبعد اأن كان يف املركز 
اآذار/مار���ض املا�س��ي،  اأوائ��ل  اخلام���ض ع���رض 
انت�س��ارات  انتف���ض واأنه��ى املو�س��م بثماني��ة 
وتعادل��ن لينهي ال��دوري يف املرك��ز اخلام�ض، 
وذلك بعد اأ�سابي��ع معدودة على خ�سارته نهائي 

كاأ�ض الرابطة اأمام باري�ض �سان جرمان.

ثالثة العبين عرب في القائمة النهائية لجائزة 
أفضل العب إفريقي

ليل يقيل مدربه أنتونيتي

ليستر يدخل التاريخ من أوسع أبوابه والريال يعود من لشبونة منتصرا


