
الأربع��ة  املوا�س��م  بط��ل  ميوني��خ  باي��رن  ح�س��م 
ال�سابق��ة القمة م��ع �سيف��ه باير ليفرك��وزن لقاء 
القمة ب�سق النف�س 1-2 يف املرحلة الثانية ع�رشة 

من الدوري الأملاين.
العم��اق  افتت��ح  اأرين��ا،  اليانت���س  ملع��ب  عل��ى 
الباف��اري الت�سجي��ل عن طري��ق الإ�سب��اين تياغو 
األكانت��ارا بع��د ك��رة مرت��دة �سددها قائ��د الفريق 
فيلي��ب لم ارتدت اإليه وتابعه��ا براأ�سه من زاوية 

�سعبة يف قلب املرمى )30(.
وعادل ليفركوزن بعد 5 دقائق متامًا عندما حول 
يولي��ان بران��دت ك��رة بيني��ة اإىل الرتك��ي هاكان 
جاله��ان اوغل��و ال��ذي تابعها بي���رشاه على ميني 

احلار�س مانويل نوير يف اأعلى الزاوية.
ويف ال�س��وط الثاين، جنح املداف��ع مات�س هومل�س 
باإعادة التق��دم اإىل اأ�سحاب الأر�س ب�رشبة راأ�س 
وتاب��ع يف ال�سباك كرة نفذه��ا يو�سوا كيمي�س من 

ركلة ركنية )56(.
ورفع بايرن ر�سيده اإىل 27 نقطة مقل�سًا الفارق 
م��ع ليبزي��غ املت�س��در اإىل 3 نق��اط، فيم��ا وقف 
ر�سي��د باي��ر ليفركوزن عن��د 16 نقطة يف املركز 

التا�سع.
و�سق��ط بورو�سيا دورمتوند و�سي��ف بطل املو�سم 
املا�سي على اأر�س م�سيفه اينرتاخت فرانكفورت 
2-1 يف املرحل��ة الثاني��ة ع���رشة م��ن ال��دوري 

الأملاين لكرة القدم.
فعل��ى ملع��ب كومرت�س بنك ارينا، وج��د بورو�سيا 
دورمتون��د و�سي��ف البط��ل ال��ذي اأحل��ق الأ�سبوع 
املا�س��ي اأول هزمية بباي��رن ميونيخ يف البطولة 
احلالي��ة، نف�سه متخلفًا به��دف يف م�ستهل ال�سوط 
الثاين �سجل��ه املجري ال��دويل �سابلوت�س هو�ستي 
بعدم��ا تلق��ى كرة موزون��ة من الأمريك��ي الدويل 
تيموث��ي ت�ساندلر تابعها الأول بيمناه يف املرمى 

د )46(.
واأدرك الهداف الغابوين بي��ار اميرييك اأوباميانغ 
التع��ادل بعد اأن ا�ستغ��ل كرة عالية م��ن الفرن�سي 
عثم��ان دميبيلي��ه تابعه��ا براأ�س��ه يف ال�سب��اك د 
)77(، لكن��ه مل ي�سع��د م��ع زمائه كث��رياً اإذ متكن 
اينرتاخت بعد دقيقتني م��ن التقدم جمدداً بقذيفة 
اأطلقها املهاجم ال�سوي�رشي هاري�س �سيفريوفيت�س 

قوية من خارج املنطقة د )79(.

وعان��د احل��ظ دورمتون��د يف الوقت ب��دل ال�سائع 
بع��د هجمة مرت��دة وكرة قوية م��ن القدم الي�رشى 
لدميبيلي��ه اأ�سابت العار�س��ة ومل تدخل املرمى د 

.)90+2(
ووق��ف ر�سيد بورو�سيا دورمتون��د عند 21 نقطة 
وتراجع اإىل املركز ال�ساد�س وقدم ت�سيل�سي كونتي 

عر�س��ًا مميزاً اآخر بانت�س��اره على جاره توتنهام 
ال��دوري  م��ن   13 املرحل��ة  1-2 يف  هوت�سب��ري 
الإنكليزي املمتاز. وعلى الرغم من تقدم توتنهام 
به��دف ممي��ز للدامناركي كري�ستي��ان اإيرك�سن يف 
الدقيقة 11، اإل اأن البلوز ردوا عرب الإ�سباين بيدرو 
روديغي��ز بهدف جميل يف الدقيقة 45، ثم تقدموا 
بهدف للنيجريي فيكتور موزي�س 52، بعد اأن قام 
الإ�سباين دييغو كو�ستا مبجهود فردي لفت ومرر 
ك��رة باجت��اه موزي�س الذي تابعه��ا داخل ال�سباك 

من م�سافة ق�سرية.
وع��اد فري��ق امل��درب الإيط��ايل اأنطوني��و كونتي 
اإىل ال�س��دارة �رشيع��ًا بر�سي��د 31 بعدم��ا فقدها 
ل�ساعات ل�سالح ليفربول ومان �سيتي اللذان باتا 
يف املركز الث��اين والثالث تواليًا بفارق نقطة عن 
املت�سدر، فيما ب��ات توتنهام خام�سًا بر�سيد 24 

نقطة.
وجن��ح ت�سيل�س��ي يف حتقي��ق ف��وزه ال�ساب��ع على 
الت��وايل من��ذ اأيلول/�سبتم��رب املا�س��ي، يف حني 
اأكم��ل توتنه��ام اأ�سبوع��ًا اأ�س��ود بع��د خروجه من 
م�سابق��ة دوري اأبطال اأوروب��ا وتعر�سه خل�سارته 

الأوىل ه��ذا املو�سم بعد 6 انت�س��ارات ومثلها من 
التعادلت.

وحلق ليفربول مبان�س�سرت �سيتي موؤقتًا يف �سدارة 
ال��دوري الإنكليزي املمتاز بف��وزه على �سندرلند 

0-2 يف املرحلة الثالثة ع�رشة.
عل��ى ا�ست��اد "اآنفيل��د" يف ليفربول، انتظ��ر الريدز 
ال�س��اب  البدي��ل  مهاجم��ه  جن��ح  حت��ى  طوي��ًا 
البلجيكي ديف��وك اأوريغي )21 عامًا( يف ت�سجيل 
ه��دف التق��دم يف الدقيقة 75 فيم��ا اأحرز جيم�س 
ميل��ر اله��دف الثاين للفريق م��ن �رشبة جزاء يف 
الدقيق��ة الأوىل م��ن الوقت بدل ال�سائ��ع للمباراة 
لي�ستعيد الفريق نغمة النت�سارات يف امل�سابقة.
ورف��ع ليفرب��ول ر�سي��ده اإىل 30 نقط��ة لينف��رد 
اأم��ام  فق��ط  الأه��داف  بف��ارق  الث��اين  باملرك��ز 
مان�س�س��رت �سيت��ي. ب��دوره زادت حم��ن �سندرلن��د 

الأخري ب�8 نقاط.
وانقذ اجلزائريان ريا�س حم��رز واإ�سام �سليماين 
فريقهما لي�س��رت �سيتي بطل املو�س��م املا�سي من 
اخل�س��ارة لكن��ه اكتف��ى بالتعادل عل��ى ار�سه مع 

ميدل�سربه 2-2.
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فوز صعب للشرطة على الحدود وتعادل القوة الجوية مع امانة بغداد 
بدوري الكرة الممتاز

ك�سف��ت �سحيفة "ليكيب" اأن ل��وران بان رف�س 
تدريب فريق ليل الباحث عن معو�س لفريديريك 

اأنطونيتي.
وذك��رت ال�سحيف��ة الفرن�سي��ة اأن لي��ل املتع�� رّ 
ه��ذا املو�سم ق��درّم عر�سًا للم��درب ال�سابق لنادي 
باري���س �سان جريمان ال��ذي اعتذر عن الإ�رشاف 
على املقاليد الفني��ة للفريق الفرن�سي دون �رشح 

الأ�سباب الكامنة وراء ذلك.
وطفت عدة اأ�سماء اأخ��رى على ال�سطح بعد رف�س 
ب��ان للمهمة عل��ى غ��رار الأرجنتين��ي مار�سيلو 

بيل�سا والربتغايل فيتور برييرا.
ويعاين ليل ه��ذا املو�سم الأمررّين اإذ يحتل املركز 
التا�س��ع ع�رش قبل الأخري على �سلم ترتيب ال�"ليغ 

10 نقاط. 1" بر�سيد 

اكت�سح كليفاند كافالي��ريز حامل اللقب مناف�سه 
دال�س مافريك�س بفارق 38 نقطة 90-128 يف 
الدوري المريكي للمحرتفني بكرة ال�سلة، م�سجًا 

رقمًا قيا�سيًا جديداً يف الرميات الثاثية.
وب��ات كليفان��د اأول فريق يف ال��دوري الأمريكي 
للمحرتفني ي�سجل 20 رمية ثاثية على الأقل يف 
مبارات��ني متتاليتني بع��د اأن كان �سجل 21 رمية 
م��ن خارج القو�س يف املباراة التي فاز فيها على 
بورتان��د تراي��ل باي��زرز 125-137 الأربع��اء 
املا�سي. ورفع كليفاند مت�سدر املنطقة ال�رشقية 
ر�سي��ده اإىل 12 ف��وزاً يف 14 مب��اراة، وه��و كان 
تُوج يف املو�س��م املا�سي بلقبه الأول يف تاريخه 
على ح�ساب غولدن �ستايت ووريرز بطل 2014.
و10  نقط��ة   27( ل��وف  كيف��ن  الثاث��ي  وتاأل��ق 
متابع��ات( وكايري اإيرفينغ )25 نقطة( وليربون 
جيم���س )19 نقط��ة و11 متري��رة حا�سمة(، برغم 
اأنه��م مل ي�سارك��وا يف الرب��ع الأخ��ري بع��د الفارق 

الكبري لفريقهم.

وجن��ح لوف بت�سجيل 7 رميات من خارج القو�س، 
لي�سيفها غل��ى 8 رميات اأي�س��ًا يف املباراة اأمام 
بورتان��د التي حق��ق فيها رقمًا قيا�س��ًا بت�سجيله 
34 نقط��ة يف الرب��ع الول، مع العل��م اأنه اكتفى 
ب18 رمي��ة ثاثي��ة يف املباري��ات ال12 الأوىل 

للفريق هذا املو�سم.
وخا�س ليربون جيم�س امللقب ب"امللك" مباراته 
رق��م 1000 يف ال��دور العادي م��ن البطولة حتى 

الآن.
وانت��زع غولدن �ستاي��ت ووريرز �س��دارة املنطقة 
الغربي��ة م��ن لو���س اجنلي���س كليربز بف��وزه على 
الفريق الثاين للمدينة لو�س اجنلي�س ليكرز -109

.85
وهو الفوز العا�رش على الوايل والرابع ع�رش لغولدن 
�ستاي��ت يف 16 مباراة، يف حني اأن كليربز تراجع 
اإىل املرك��ز الثاين بعد ان لقي خ�سارته الثالثة يف 
17 مباراة وكانت امام ديرتويت بي�ستونز -97

.108

ل ي�ستبع��د املاك��م الفلبين��ي ال�سه��ري م��اين 
العدي��دة خو���س  الألق��اب  �ساح��ب  باكي��او 
مواجهة اأخ��رى مع الأمريك��ي فلويد مايويذر 
اإذا م��ا ق��ررّر الأخري الرج��وع عن ق��رار اعتزال 

الريا�سة.
باكي��او  ه��زم  عام��ًا(   39( مايوي��ذر  وكان 
بالنق��اط وباإجم��اع احل��كام يف مايو/اأي��ار 
2015 واأعلن اعتزاله املاكمة بعدها باأربعة 
ق 49 ف��وزاً دون هزمية وهو  اأ�سه��ر بعد اأن حقرّ

رقم قيا�سي مل ي�سبقه اإليه اأحد.
ونقل��ت وكال��ة الأنب��اء اليابانية كي��ودو عن 
باكي��او الذي يزور اليابان قول��ه: "اإذا ما عاد 
حللبات املاكم��ة فهناك اإمكاني��ة لذلك. لكن 
يف الوق��ت احل��ايل ل يوجد اأي حدي��ث عن اأي 

�سي من هذا القبيل".

وبع��د اعتزال ق�س��ري عاد باكي��او )37 عامًا( 
املاكم��ة  منظم��ة  بلق��ب  وف��از  احللب��ة  اإىل 
العاملية ل��وزن الو�سط بع��د اأن هزم الأمريكي 
جي�س��ي فارغا�س بالنق��اط يف وقت �سابق من 

نوفمرب/ت�رشين الثاين اجلاري.
واأ�س��اف املاكم الفلبين��ي الأع�رش: "ل اأعرف 
مت��ى �ستنته��ي م�سريت��ي الريا�سي��ة.. بعد اأن 

قررّرت العودة من العتزال".
وين�س��برّ تركي��ز باكي��او حاليًا عل��ى ن�ساطه 
ال�سيا�س��ي ب�سفت��ه ع�سواً يف جمل���س ال�سيوخ 
الفلبيني بعد انتخابه يف مايو/اأيار املا�سي.
وق��ال املاك��م عن ذل��ك: "ل توج��د اأي خطط 
ني م�سغ��ول بالعمل  حالي��ا لأي مباري��ات لأنرّ
ال�سيا�س��ي ب�سفتي ع�سواً يف جمل���س ال�سيوخ 

ز عليه الآن". يف الوقت الراهن. هذا ما اأركرّ

بالن يرفض تدريب ليل

رميات كليفالند الثالثية تسقط داالس بفارق 38 نقطة

ويف بقي��ة النتائ��ج حقق نادي نفط اجلنوب بك��رة القدم الفوز 
على ن��ادي كرباء بهدفني مقابل هدف واحد، يف اللقاء الذي 
جرى بينهما على ملعب الثاين.واقيمت املباراة حل�ساب اجلولة 
الثامن��ة من الدوري العراقي املمتاز، حيث اوقف نفط اجلنوب 
�سل�سل��ة تعادلته وحقق فوزه الول بالدوري، مبقابل ا�ستمرار 
كرباء بنتائجه املتوا�سعة.كما تعادل ناديا احل�سني والكرخ 
بالنتيجة ذاتها، فيما تعادل النجف مع الكهرباء بهدفني لكل 
��م التع��ادل ال�سلبي، على مواجه��ة الطلبة، و�سيفه  منهما،وخيَّ
اأربي��ل، يف املب��اراة، الت��ي احت�سنه��ا ملع��ب ال�سع��ب الدويل، 
�سم��ن املرحلة الثامنة، من الدوري العراقي لكرة القدم.وعجز 
الفريق��ان، عن بل��وغ ال�سباك، ورغم ال�سيط��رة الن�سبية للطلبة، 
اإل اأن حماولت��ه الهجومية، مل يكتب لها النجاح.ورفع الطلبة 
بالتع��ادل، ر�سي��ده اإىل )13( نقطة، فيما رف��ع اأربيل ر�سيده 
للنقط��ة التا�سعة.ووا�سل نفط الو�س��ط، ت�سبثه ب�سدارة الدوري 

العراقي، بعد الفوز على الزوراء )1�0( يف املباراة، التي جرت 
بينهم��ا على ملعب النج��ف، �سمن مناف�س��ات اجلولة الثامنة 
من امل�سابقة.�سجل هدف املب��اراة الوحيد، فار�س ح�سون، يف 
الدقيق��ة )35(.�سهدت املباراة، �سيط��رة وا�سحة لنفط الو�سط، 
ا منذ الدقيق��ة )85( بعد طرد عاء عبد  ولع��ب الزوراء منقو�سً
الزهرة.ورفع نفط الو�س��ط، ر�سيده اىل 20 نقطة يف ال�سدارة، 
بينما جتم��د ر�سيد الزوراء، عند النقط��ة الثامنة.وحقق نادي 
نف��ط مي�سان لك��رة الق��دم، الفوز على ن��ادي البح��ري باأربعة 
اأه��داف مقاب��ل هدف��ني، وذل��ك حل�س��اب اجلول��ة الثامن��ة من 
دوري الك��رة العراق��ي املمتاز.واقيمت املب��اراة بني الفريقني 
عل��ى ملع��ب امليمون��ة يف مدينة العم��ارة، وه��ي اأر�س نادي 
نف��ط مي�سان.وتن��اوب على اح��راز اهداف الف��وز لنفط مي�سان 
الاع��ب املحرتف فرنان��دو )هدفان( وو�س��ام �سعدون وح�سن 
حمود.وبه��ذا الف��وز ارتقى ر�سيد نفط مي�س��ان اىل ت�سع نقاط، 
مقاب��ل بقاء ر�سيد البحري عند �ست نقاط.و�سجل نادي النفط 
لكرة القدم فوزا كبريا على �سيفه ال�سماوة بثاثة اهداف دون 

رد.وج��رت املب��اراة ب��ني الفريقني عل��ى اأر�سية ملع��ب النفط 
الريا�س��ي، يف اطار مناف�سات اجلولة الثامنة من دوري الكرة 
العراقي املمتاز.وتن��اوب على ت�سجيل اهداف النفط الاعبون 
امي��ن ح�سني وم��ازن فيا�س وعل��ي قا�سم.وبهذا الف��وز ارتفع 
ر�سيد النف��ط اىل 11 نقطة، بينما جتمد ر�سيد نادي ال�سماوة 
عن��د 4 نقاط فقط.وم��ن جانبه اكد مدرب فري��ق القوة اجلوية 
با�س��م قا�سم عل��ى ان حكم املب��اراة �رشق جه��ود فريقه الذي 
كان الف�س��ل يف املباراة على حد و�سفه .و قال قا�سم ” حكم 
املباراة مل يحت�سب لن��ا ركلتي جزاء كانت �سحيحة باملقابل 
احت�سب ركلة جزاء لفريق بغداد واعتقد انه �رشق جهود الفريق 
“وا�ساف با�سم ” فريقنا كان الف�سل يف املباراة رغم غياب 
خم�س��ة لعب��ني عن �سف��وف الفري��ق ل�سباب خمتلف��ة وكان 
عل��ى لعبونا ح�سم املب��اراة مبكراً بغ�س النظ��ر عن الأخطاء 
التحكيمية “، واو�سح مدرب امانة بغداد احمد خلف ان فريقه 
قدم مب��اراة جيدة ولو ان لعبيه حتلوا بال�ساعة خلطفوا الفوز 
من القوة اجلوية .وقال خلف ” فريقنا قدم مباراة جيدة وكنا 

ن�ستحق اخلروج بنقاطها الث��اث من امام فريق القوة اجلوية 
ال��ذي �سكلت جماهريه �سغطًا على لعبينا ولكننا الف�سل يف 
اغلب دقائق ال�سوط الثاين “وا�ساف ” الهم اننا حافظنا على 

�سجلنا اخلايل من الهزائم وامام فريق مثل القوة اجلوية.
واعلن��ت جلن��ة امل�سابقات يف الحتاد العراق��ي املركزي لكرة 
الق��دم ج��دول مباريات اجلول��ة التا�سعة من ال��دوري املمتاز.
وق��ال مدي��ر ق�س��م امل�سابق��ات يف الحت��اد �سه��اب احم��د ان 
"اجلول��ة التا�سعة �ستنطلق يوم الربعاء املوافق للثاثني من 
�سه��ر ت�رشي��ن الثاين اجل��اري، حي��ث يلعب يف الي��وم املذكور 
ال�سم��اوة مع �سيف��ه الطلبة، ونف��ط مي�سان مع �سيف��ه النفط، 
والبح��ري مع �سيفه الكرخ، ونادي احل�سني مع �سيفه احلدود، 
فيم��ا مت تاأجيل مباراة نفط الو�سط مع القوة اجلوية".وا�ساف 
احم��د ان "الي��وم الذي يلي��ه �سي�سهد لقاءات نف��ط اجلنوب مع 
�سيف��ه اربي��ل، وكرباء م��ع �سيفه امانة بغ��داد، والزوراء مع 
�سيف��ه النج��ف، وزاخ��و م��ع �سيف��ه ال�رشط��ة، والكهرباء مع 

�سيفه امليناء.

رونالدو يخرس 
منتقديه

من زاوية 
اخرى

كري�ستيان��و  الربتغ��ايل  ال��دويل  املهاج��م  اأ�سك��ت 
رونالدو جنم ري��ال مدريد املنتقدي��ن الذين �سككوا 
بقدرات��ه مطل��ع املو�س��م اجل��اري بعدم��ا تق��دم اإىل 
�س��دارة هدايف دوري الدرج��ة الأوىل ال�سباين لكرة 

القدم بت�سجيله هدفني.
ورف��ع رونالدو ر�سيده اإىل ع�رشة اأهداف بامل�سابقة 
ه��ذا املو�س��م عندم��ا ق��اد ري��ال للف��وز 1-2 على 
�سبورتين��ج خيخ��ون ليتف��وق على ثنائ��ي بر�سلونة 
ليوني��ل مي�س��ي ولوي���س �سواريز و�سج��ل كل منهما 

ثمانية اأهداف.
و�سي�سع��د ه��ذا التح��ول قائ��د الربتغال ال��ذي واجه 
انتق��ادات �سدي��دة يف بداي��ة املو�س��م عندم��ا كان 
يكاف��ح ل�ستع��ادة م�ست��واه بع��د اإ�ساب��ة بالركب��ة 

تعر�س لها يف نهائي بطولة اأوروبا 2016.
وم��ر رونال��دو باأ�س��وء انطاق��ة مو�سم عل��ى �سعيد 
الأه��داف منذ ان�س��م لريال عندما ه��ز ال�سباك اأربع 
م��رات يف اأول ثم��اين مباريات بجمي��ع امل�سابقات 
هذا املو�سم لكنه ا�ستعاد م�ستواه املعهود بعد ذلك.
و�سج��ل رونال��دو ثاثية للم��رة الأوىل ه��ذا املو�سم 
خال فوز ريال 1-4 على األفي�س يف نهاية اأكتوبر 
ت�رشين الأول املا�سي وبعد العودة من فرتة التوقف 
ال��دويل اأحرز ثاثية اأخ��رى يف الفوز -3�سفر على 

اأتلتيكو مدريد الأ�سبوع املا�سي.
وكان ه��ذا اأول ف��وز لري��ال مدري��د عل��ى غرميه يف 
العا�سم��ة يف ال��دوري املحل��ي منذ اأك��  من ثاثة 
اأع��وام. و�سج��ل رونال��دو خم�س��ة اأه��داف يف اآخ��ر 
مبارات��ني عندما اأحرز من ركلة جزاء ثم من �رشبة 

راأ�س اأمام �سبورتينج خيخون.
وق��ال زي��ن الدي��ن زي��دان م��درب ري��ال: "ه��ذا هو 

رونالدو. ميكنه ت�سجيل الأهداف يف اأي وقت."
واأ�س��اف: "عندم��ا ل ي�سج��ل يعتق��د اجلمي��ع اأنه ل 
يلع��ب جيدا. اليوم �سجل هدف��ني واجتهد كثريا على 

اجلناحني ويف الو�سط. لقد تعافى متاما."
وينتظر رونال��د �رشاعا من نوع خا�س مع  كل من 
الأرجنتين��ي مي�سي والأوروغواي��اين لوي�س �سواريز 
حيث �سيتواج��ه الاعبون الثاث��ة يف مباراة القمة 
ب��ني بر�سلونة و�سيفه ريال يف ا�ستاد كامب نو يوم 

ال�سبت املقبل.
وق��ال اإميلي��و بوتراخيني��و مدي��ر الن��ادي ومهاجم 

ريال ال�سابق: "هدف رونالدو الثاين كان رائعا."
واأ�س��اف: "كان مث��ل املطرقة. �رشب��ة راأ�س رائعة. 
ع��اد ل��دوره احلا�س��م جمددا لك��ن بغ���س النظر عن 
ذل��ك ن�سعر بالتمي��ز لوجود لعب مثل��ه يف �سفوف 

فريقنا."

قطف فريق امانة بغداد 
بكرة القدم نقطة ثمينة من 

مناف�سه القوة اجلوية عندما 
اجربه على التعادل بهدف 
لكل منهما �سمن مناف�سات 

اجلولة الثامنة لدوري 
الكرة املمتاز والتي �سهدت 

اي�سا فوز �سعب لفريق 
ال�سرطة على �سيفه احلدود 
بثالثة اهداف مقابل هدفني

بغداد- متابعة الجورنال

جدل المالعب

اأك��د الأمل��اين يورغ��ن كلوب م��درب ليفربول 
الإنكلي��زي اأنه ينتظر املزي��د من الفحو�سات 
للوقوف على اإ�ساب��ة لعبه الربازيلي فيليب 
كوتيني��و التي تعر�س لها خال املباراة �سد 

�سندرلند.
وتخطى الريدز �سيفه بثنائية نظيفة ا�ستعاد 
فيه��ا �سدارة الربميريليغ �رشيع��ًا لكنه خ�رش 
جه��ود لعبه الربازيل��ي يف الدقيقة 34 حني 
خ��رج متاأث��راً باإ�ساب��ة يف الكاح��ل تعر�س 
له��ا بعد اللتحام باع��ب �سندرلند الغابوين 

ديدييه ندونغ.
كل��وب اع��رتف يف املوؤمت��ر ال�سحف��ي بع��د 
املباراة اأنه ل يعي متامًا خطورة امل�ساألة، اإذ 

ع��ب م��ن املق��رر اأن يخ�سع  لا ا
ال�سوئ��ي  للم�س��ح 

للوقوف على ماهيرّة الإ�سابة.
وق��ال مدرب ليفربول: "م��ن الوا�سح اأنه تاأمل 
ب�سكل كبري ح��ني وقع، ولكني حني راأيته يف 
ا�سرتاحة ما بني ال�سوطني قال يل اإنه اأف�سل".
ورداً عل��ى �س��وؤال ح��ول م��دة الغي��اب الت��ي 

يتوقعها املدرب الأملاين قال 
اإن��ه يف واق��ع احل��ال 
متفائ��ل وياأمل اأن 
يف  جنم��ه  ي��رى 

التدريبات.

كلوب يطمئن جماهير ليفربول بشأن 
إصابة كوتينيو

بايرن يستعيد نغمة االنتصارات في المانيا  وتشيلسي يستعيد الصدارة في انكلترا

 باكياو يتصادم  بمايويذر مجددًا


