
جن��ح �إنرت ميالن يف حتقيق ف��وز مثري على �ضيفه 
فيورنتين���، �ل��ذي لعب منقو�ض���، ب�أربع��ة �أهد�ف 
مق�ب��ل هدفني يف خت�م مب�ري���ت �جلولة 14 من 
�ل��دوري �لإيط�يل. �ضجل �إنرت ثالثة �أهد�ف متت�لية 
ع��ر م�ر�ضيل��و بروزوفيت���ش، و�أنتوني��و ك�ندريف�، 
وم���ورو �إي��ك�ردي يف �لدق�ئ��ق 3، و9 ، و19 على 
�لرتتي��ب، ثم �ضجل فيورنتين� هدفني يف �لدقيقتني 
37 و61 عر �لثن�ئي نيكول ك�لينت�ش، وجو�ضيب 
�إلي�ضيت���ش، ثم ح�ضم �إيك�ردي �ملب���ر�ة بهدف ر�بع 
يف �لوق��ت �ملحت�ض��ب بدل من �ل�ض�ئ��ع عن �ل�ضوط 
�لث���ين. �لف��وز رف��ع ر�ضي��د �إن��رت �إىل 21 نقط��ة، 
لريتق��ي �إىل �ملرك��ز �لث�م��ن، بينم��� توق��ف ر�ضيد 
�لفي��ول عند 20 نقط��ة يف �ملركز �لت��ض��ع. و�أكمل 
فيورنتين� �ل�ضوط �لث�ين من �ملب�ر�ة ك�مال بع�رشة 
لعب��ني، بع��د ط��رد جونز�ل��و رودريجي��ز. �ملدرب 
�ضتيف�ن��و بيويل �خت�ر طريقة 1-3-2-4 بوجود 
�لثالث��ي ب�نيج��� وك�ندريف��� وبري�ضيت���ش خل��ف 
�إي��ك�ردي، فيم��� �خت�ر ب�ولو �ض��وز� �لطريقة ذ�ته� 
فدف��ع ب�لثالث��ي برين�ردي�ضك��ي و�إلي�ضيت���ش وتيو 

خل��ف ك�لينت���ش. �ملب���ر�ة ب��د�أت بقوة م��ن ج�نب 
لعب��ي �لنري�ت��زوري �لذي��ن �ضجل��و� هدف��� مبك��ر� 
ع��ر بروزوفيت���ش، لت�ضتعل �لأج��و�ء يف مدرج�ت 
�ض���ن �ض��ريو، و�ض��ط طق���ش �ضدي��د �ل��رودة. �ضيطر 
لعبو �إنرت مت�م� عل��ى جمري�ت �للعب بعد �لهدف، 
ف�ضجل��و� هدف� ث�ني� قبل �كتم���ل �أول ع�رش دق�ئق، 
ع��ن طري��ق ك�ندريف���. ح���ول لعب��و فيورنتين��� 
بعده� �لع��ودة وتقلي�ش �لنتيج��ة، لكن لعبي �إنرت 
مل مينحوه��م �أي فر�ضة لذلك، حي��ث عزز �إيك�ردي 
تق��دم �أ�ضح���ب �لأر���ش، لتنته��ي �لأم��ور عملي��� 
قب��ل منت�ضف �ل�ض��وط �لأول. هد�أ �للع��ب بعد �ضعور 
لعبي �إنرت ب�حل�ضم، فيم� متلك �لإحب�ط من لعبي 
فيورنتين�، و�أ�ضبح �أد�ء �لفيول مهتز� ب�ضكل و��ضح. 
جن��ح ك�لينت�ش يف تقلي�ش �لف�رق بت�ضجيل �لهدف 
�لأول لفريق��ه يف �لدقيق��ة 37، ليع��ود �لأم��ل م��ن 
بعيد لالعبي فريقه. وم��ع و�ضول �ل�ضوط للحظ�ته 
�لأخرية تلق��ى رودريجيز لع��ب فيورنتين� بط�قة 
حم��ر�ء بعد خم�لف��ة �ضد �إي��ك�ردي، ليت�أزم موقف 
�ملدرب �ضوز�. وب��د�أ �ل�ضوط �لث�ين ب�ضيطرة و��ضحة 
م��ن قب��ل لعب��ي �إنرت عل��ى جمري�ت �للع��ب، و�ضط 

فر�ش مه��درة ب�جلملة مع حم���ولت غري مكتملة 
لالعب��ي �لفري��ق �لبنف�ضج��ي. وم��ن هجم��ة مرتدة 
مميزة لالعبي فيورنتين� و�ضط متركز �ضيء لالعبي 
�إن��رت، �أع���د �إلي�ضيت���ش �لأم��ل لل�ضي��وف بت�ضجي��ل 
�له��دف �لث���ين يف �لدقيقة 62، لي�ضتع��ل �للق�ء من 
جدي��د. �نتقل �لتوت��ر لالعبي �إنرت، وجل���أو� للدف�ع 
ب�لرغم من �لتفوق �لعددي، يف �ملق�بل، �أ�ضبح �أد�ء 

فيورنتين��� �أكرث جر�أة. وقب��ل �لنه�ية بع�رش دق�ئق، 
رف���ش جو�و م�ري��و �إنه�ء �للق���ء و�إر�حة جم�هري 
�إنرت، عندم��� �أهدر فر�ضة �له��دف �لر�بع بغر�بة، �إذ 
�ضدد �لكرة �أعل��ى من �ملرمى �خل�يل. لكن �إيك�ردي 
ح�ضم �ملب�ر�ة، و�أطلق ر�ض��ضة �لرحمة يف �لدقيقة 
�لأوىل م��ن �لوق��ت ب��دل �ل�ض�ئع بت�ضجيل��ه �لهدف 
�لر�ب��ع، ليطل��ق بعده� �حلك��م �ض�فرت��ه معلن� فوز 

�إن��رت. و�أهدر ن�ب��ويل نقطتني جديدت��ني ب�لتع�دل 
م��ع �ضيفه �ض��ضولو، بنتيج��ة 1-1 يف �جلولة 14 
من �ل��دوري �لإيط�يل لك��رة �لق��دم. و�أنهى ن�بويل 
ن�ضف �ملب���ر�ة �لأول متقدم� بهدف �ضجله لورنزو 
�إن�ضيني يف �لدقيقة 42 مب�ض�عدة زميله �ل�ضلوف�كي 
م�ريك ه�م�ضيك. ولكن قبل ثم�ين دق�ئق من نه�ية 
�ملب���ر�ة، خط��ف �مله�ج��م �لفرن�ض��ي جريج��وري 
ديفري��ل هدف �لتع���دل ل�ض��ضول��و مب�ض�عدة زميله 
م�ر�ضيل��و ج�زول. ورف��ع ن�بويل ر�ضي��ده �إىل 25 
نقط��ة يف �ملرك��ز �ل�ض�ب��ع، حي��ث ف�ض��ل يف تخطي 
تورينو، �ض�حب نف�ش �لر�ضيد يف �ملركز �ل�ض�د�ش. 
م��ن ج�نب��ه، و�ض��ل ر�ضي��د �ض��ضول��و �إىل �لنقط��ة 
14 يف �ملرك��ز �ل�ض�د���ش ع�رش. وه��ذ� �لتع�دل هو 
�لر�ب��ع لن�ب��ويل ه��ذ� �ملو�ض��م مق�بل ث��الث هز�ئم 
و�ضبع��ة �نت�ض���ر�ت، بينم��� تع���دل �ض��ضولو للمرة 
�لث�ني��ة فق��ط ه��ذ� �ملو�ضم، مق�ب��ل ثم���ين هز�ئم، 
و�أربع��ة �نت�ض���ر�ت. وح�ض��د �ض��ضول��و �أول نقط��ة 
له يف �ل��دوري �لإيط�يل من��ذ 23 �أكتوبر/ ت�رشين 
�لأول �مل��ض��ي، حي��ث خ���رش يف مب�ري�ت��ه �لأربع 
�لأخ��رية. و�أك��د �لرتغ���يل لوي�ش فيج��و، جنم �إنرت 

مي��الن �ل�ض�ب��ق، �أن جم�ه��ري �لفري��ق، ترغ��ب يف 
�أن يو��ض��ل �لفري��ق، �نت�ض�ر�ت��ه، وحت�ض��ني موقفه 
يف ج��دول �لرتتي��ب ب�لك�لت�ضي��و. وح���رش فيج��و، 
مو�جه��ة �إن��رت مي��الن وفيورنتين���، و�لت��ي �نتهت 
بف��وز �لنري�تزوري )2-4( �ضمن من�ف�ض�ت �جلولة 
�لر�بع��ة ع���رشة ب�لك�لت�ضيو. وق�ل فيج��و "�إنرت بد�أ 
�ملو�ض��م يف ظ��ل �ضعوب���ت، وموقفه �حل���يل لي�ش 
م��� يتوقعه �لع���مل كله". وت�ب��ع: "نحن كجم�هري، 
ن�ضع��ى لأن ي�ضع��د �لفري��ق يف ج��دول �لرتتي��ب، 
كم� يطم��ح �لالعبون". و�أ�ض���ف: "هم فريق قوي، 
و�لإن��رت د�ئًم� م� ميلك لعب��ني عظم�ء، لكن �ل�ضيء 
�لأهم ه��و �لفريق. �لالعب��ون �لعظم�ء ميكنهم فقط 
ح�ض��م بع�ش �ملب�ري�ت، لكن �لفري��ق ب�لك�مل، هو 
م��� ي�ض�ع��دك عل��ى حتقي��ق �أهد�ف��ك". و�ختتم: "مل 
�أحت��دث مع �لرتغ���يل ج��و�و م�ريو )لع��ب و�ضط 
�لفري��ق(، لكن��ه ميل��ك خ��ر�ت كب��رية، ورغ��م ذلك 
هو بح�ج��ة للتكيف م��ع �لكرة �لإيط�لي��ة، و�ضوف 
ي�ض�ع��د �إنرت ميالن لتحقيق �أهد�ف كبرية". ويحتل 
�لنري�ت��زوري �ملرك��ز �لث�م��ن يف ج��دول �لرتتيب، 

بر�ضيد 21 نقطة فقط.
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�أك��د ج��ري�رد بيكيه، مد�ف��ع بر�ضلونة، �أن��ه ل بديل 
�أم���م فريق��ه، �ض��وى �لفوز عل��ى غرمي��ه ومن�ف�ضه 
�لتقلي��دي، ري���ل مدريد، يف �لكال�ضيك��و �لإ�ضب�ين، 
�ل�ضب��ت �ملقب��ل، �ضمن �ملرحلة �لر�بع��ة ع�رشة من 
�لليج���. وق���ل بيكي��ه، يف ت�رشيح���ت ل�ضحيف��ة 
"م�رك�" �لإ�ضب�نية "�لنتيجة �أم�م ري�ل �ضو�ضيد�د 
)1-1( يف �لأنويت��� ك�نت ك�رثية، على �لرغم من 
�أنن��� ح�ضدن� نقطة يف نه�ية �ملب���ر�ة". و�أ�ض�ف: 
"ب�لنظ��ر �إىل م��� حدث خالل �ملب���ر�ة، ف�إن هذه 

لي�ضت �لنتيج��ة �لأ�ضو�أ لن�". و�أو�ض��ح: "بعد �نته�ء 
�ضدم��ة مب�ر�ة ري���ل �ضو�ضيد�د، وح��ني كنت �أكرث 
ه��دوًء، �أدركت �أنن��� �إذ� حققن� �لف��وز ب�لكال�ضيكو، 
ف���إن �لأم��ور �ضتتغ��ري ب�ض��كل ج��ذري". و�أ�ض���ف: 
"يوم �ل�ضبت، �ضنو�جه ري�ل مدريد. هم ل ميكنهم 
�لف��وز علين�، لكنن� ن�ضتطيع �أن نهزم �أنف�ضن�" و�أمت: 
"علين��� �أن نثق يف �لفريق د�ئًم�". ويحتل �لن�دي 
�لكت�ل��وين، و�ض�ف��ة ج��دول ترتي��ب �لليج��� ب�27 

نقطة، بف�رق 6 نق�ط، عن �ملت�ضدر ري�ل مدريد.

�لق��دم  �أمري��ك� �جلنوبي��ة لك��رة  �أعل��ن �حت���د 
"كومنيبول" تعليق ك�فة �أن�ضطته، عقب ح�دث 
حتط��م ط�ئ��رة ك�ن��ت تق��ل 81 ر�كًب��� بينه��م 
لعبو فريق �ض�بيكوين�ض��ي، �لذي يلعب بدوري 
�لدرج��ة �لأوىل �لر�زيلي. و�أ�ض���ر �لكومنيبول، 
يف بي���ن له، �إىل �أنه عل��ق �أن�ضطته ك�فة "حتى 
�إ�ضع�ر �آخر"، و�أن رئي�ضه �أليخ�ندرو دومينجيز، 
توج��ه �إىل مدينة ميدي��ني �لكولومبية ملت�بعة 
تطور�ت �حل���دث عن كثب. و�أك��د �لكومنيبول، 
ومق��ره يف ع��ضمة ب�ر�ج��و�ي �أ�ضون�ضيون، �أنه 
ي�ضع��ر بب�لغ �حلزن و�لأ�ض��ف �إز�ء م� حدث كم� 
�أنه على �ت�ض�ل ب�ل�ضلط�ت �لكولومبية ملت�بعة 
�لأم��ر وك�ن من �ملق��رر �أن يعق��د �لكومنيبول، 

جمعيت��ه �لعمومية �ل�ضتثن�ئية �ليوم �لأربع�ء. 
وحتطم��ت �لط�ئ��رة، �لت��ي ك�ن��ت ق�دم��ة م��ن 
بوليفي��� يف منطق��ة �ض��ريو �جل��وردو ب�لق��رب 
من بلدة ل �أوني��ون، مبق�طعة �أنطيوكي�، وك�ن 
���، و9 من �أفر�د �لط�قم،  عل��ى متنه� 72 �ضخ�ضً
بينه��م عن��رش فري��ق �ض�بيكوين�ضي �لر�زيلي. 
وك�ن فري��ق �ض�بيكوين�ض��ي متجًه� �إىل ميديني 
بطول��ة  بنه�ئ��ي  �لذه���ب  مب���ر�ة  خلو���ش 
كوب��� �ض��ود �أمرييك�ن��� �لق�ري��ة �أم���م �أتلتيكو 
ن��ضيون���ل �لكولومب��ي، �ليوم �لأربع���ء. يذكر 
�أن �ض�بيكوين�ضي، ك�ن قد حقق �إجن�ًز� ت�ريخًي� 
بت�أهل��ه �إىل نه�ئي بطولة كوب� �ضود �أمرييك�ن� 

للمرة �لأوىل يف ت�ريخه.

ت�أل��ق �أندري��ه �إيج��ود�ل، يف �لرب��ع �لأخ��ري، 
ليق��ود جولدن �ضتيت وري��ورز، لتعديل ت�أخره 
�إىل ف��وز )100-105( عل��ى �أتالنت� هوك�ش، 
وحتقيق �نت�ض�ره 12 على �لتو�يل، يف دوري 
�ل�ضل��ة �لأمريك��ي للمحرتف��ني. وك�ن هوك�ش، 
متقدًم��� )80-81( قبل بد�ي��ة �لربع �لأخري، 
لكن��ه مل يتق��دم ث�ني��ة بعدم��� ت�أل��ق كيف��ن 
دور�ن��ت ورف�ق��ه. و�ضج��ل دور�ن��ت و�ضتيفن 
ك��وري، 25 نقطة لكل منهم�، ل�ض�لح وريورز 
و�أ�ض���ف كالي طوم�ض��ون 20 نقط��ة. و�ضجل 
رودي جوب��ري 16 نقط��ة، و��ضتحوذ على 16 
ك��رة مرت��دة، وتعملق دف�ع يوت� ج���ز، ليعر 
ميني�ضتوت��� تيمروولفز ب�لفوز عليه )-112
وج��وردون  هي��ل،  ج��ورج  103(.و�ضج��ل 
ه�ي��و�رد 24 نقطة، ل��كل منهم� ل�ض�لح يوت�. 
و��ضتحوذ هيل كذلك على ثم�ين كر�ت مرتدة، 
وق��دم �أربع متري��ر�ت ح��ضم��ة لزمالئه. وق�د 
�إي�ض�ي���ه توم����ش فريق��ه بو�ضط��ن �ضيلتيك�ش 
هي��ت،  مي�م��ي  عل��ى   )112-104( للف��وز 

بعدم��� �ضجل 25 نقطة وق��دم ثم�ين مترير�ت 
ح��ضمة لزمالئ��ه. وبذلك يكون �ضيلتيك�ش ف�ز 
ب�أرب��ع مب�ري���ت متت�لي��ة �أم�م هي��ت. وف�ز 
بو�ضط��ن مبب�ر�ة و�حدة على �لقل يف مي�مي 
يف ع���رش م��ن �خ��ر 11 �ضنة م��ضي��ة. وتفوق 
�وكالهوم� �ضيتي ث�ن��در )103-112( على 
نيويورك نيك���ش بف�ضل ت�ألق ر��ضل و�ضتروك 
�لذي �ضج��ل 27 نقطة و��ضتحوذ على 18 كرة 
مرت��دة وق��دم 14 متري��رة ح��ضم��ة. و�ضج��ل 
�ضب��ع  بينه���  م��ن  نقط��ة،   31 بي��ل  ب��ر�ديل 
رمي���ت ثالثية يف �أعلى معدل ل��ه يف مب�ر�ة 
خالل م�ضريته ليق��ود و��ضنطن ويز�ردز للفوز 
)95-101( عل��ى �ضكر�منت��و كينج��ز. وف���ز 
تورونتو ر�بتورز )95-122( على فيالدلفي� 
�ضفينتي �ضيك�رشز، وهو �لنت�ض�ر �لث�لث على 
�لت��و�يل لر�بت��ورز يف �مل�ض�بق��ة، و13 عل��ى 
�لت��و�يل لتورونت��و عل��ى �ضفينت��ي �ضيك���رشز. 
وتغلب ت�ض�رل��وت هورنت���ش 85-104 على 

ممفي�ش جريزليز.

بيكيه: الريال لن يهزمنا في الكالسيكو

اتحاد أمريكا الجنوبية يعلق أنشطته بعد 
كارثة طائرة الفريق البرازيلي

وق���ل مدير جلنة �مل�ض�بق�ت يف �حت���د �لكرة �ضه�ب �أحمد 
"�ضتق���م �لي��وم �لأربع�ء �أربع مب�ري���ت، �ضمن ح�ض�ب�ت 
�ل��دور �لت��ض��ع، �إذ �ضيح��ل فري��ق �لطلبة �ضيف��� على فريق 
�ل�ضم�وة، ويو�جه فريق �لبحري يف ملعبه ن�دي �لكرخ، يف 
حني يح��ل فريق �لنفط �ضيف��ً� على من�ف�ض��ه نفط مي�ض�ن، 
و�ضيجم��ع ملعب مدينة �ل�ضدر �حل�ضني مع من�ف�ضه �حلدود. 
وجت��ري يوم غد �خلمي���ش بقية مب�ري�ت �جلول��ة �لت��ضعة 
ب�إق�مة خم���ش مب�ري�ت، حيث �ضيالق��ي فريق �لزور�ء يف 
ملعب �ل�ضعب من�ف�ضه �لنجف، يف حني يحل فريق �ل�رشطة 
�ضيف��ً� على فريق ز�خ��و، ويو�جه فريق �لكهرب�ء يف ملعبه 
ن�دي �ملين�ء، ويق�بل فريق �ربيل من�ف�ضه نفط �جلنوب يف 
ملع��ب �ملدينة �لري��ضية، و�ضي�ضيف فريق كربالء من�ف�ضه 
فري��ق �م�ن��ة بغد�د. ويف ظ�هرة �ضحي��ة مل حتدث من قبل 
يف دورين��� �لك��روي �ملمت�ز حي��ث �ضتقوم قن���ة �لعر�قية 
�لري��ضي��ة بنق��ل ثالث مب�ري�ت يوم غ��د �خلمي�ش حل�ض�ب 

�جلولة �لت��ضع��ة من �لدوري �لكروي �ملمت���ز وذلك ب�ضبب 
توفر �ل�ض��و�ء �لك��ضف��ة ببع�ش �ملالع��ب. وو�فق �لحت�د 
�ملرك��زي لك��رة �لق��دم عل��ى تق�ضي��م �ملب�ري���ت �ىل ثالثة 
�وق���ت ب��دًء ب�ل�ض�ع��ة �لث�ني��ة م�ض���ء و�لر�بع��ة و�لن�ضف 
و�ل�ض�بع��ة خ�ضو�ض��ً� و�ن �د�رة ملعبي �ملدين��ة �لري��ضية 
وملع��ب كرب��الء ق��د و�فق��� عل��ى �ق�م��ة �ملب�ري���ت على 
�ل�ضو�ء �لك��ضفة بعد غ��د �خلمي�ش ومن �ملوؤمل �ن ت�ض�هم 
ه��ذه �خلطوة يف حل م�ضكلة �لنقل �لتلفزيوين و�لتي ر�فقت 
دورين��� �لك��روي �ملمت���ز ل�ضنو�ت عديدة، م��ن جهة �خرى 
ق��رر �لحت�د �لعربي لك��رة �لقدم ت�أجي��ل مب�ر�تي �لذه�ب 
و�لي���ب بني نفط �لو�ضط �لعر�ق��ي و�جلي�ش �ل�ضوري �ضمن 
بطول��ة �لندي��ة �لعربي��ة �ىل �لر�ب��ع و�لع�رشي��ن و�لث�م��ن 
و�لع�رشي��ن من �ضهر دي�ضم��ر �ملقبل وذلك ب�ضبب عدم منح 
�ل�ضلط�ت �للبن�ني��ة ت�أ�ضرية �لدخول للن�دي �ل�ضوري، علمً� 
�ن مب���ر�ة نف��ط �لو�ضط م��ع �لق��وة �جلوية �ضم��ن �لدوري 
�لعر�قي �ضتبقى موؤجلة �ىل ��ضع�ر �خر،  و�ضبق لفريق �م�نة 
بغ��د�د بك��رة �لقدم قط��ف نقطة ثمين��ة من من�ف�ض��ه �لقوة 

�جلوية عندم� �جره على �لتع�دل بهدف لكل منهم� �ضمن 
من�ف�ض���ت �جلول��ة �لث�من��ة لدوري �لك��رة �ملمت���ز و�لتي 
�ضهدت �ي�ض� فوز �ضعب لفريق �ل�رشطة على �ضيفه �حلدود 
بثالثة �هد�ف مق�بل هدفني ويف بقية �لنت�ئج حقق ن�دي 
نف��ط �جلنوب بكرة �لقدم �لفوز عل��ى ن�دي كربالء بهدفني 
مق�بل هدف و�حد، يف �للق�ء �لذي جرى بينهم� على ملعب 
�لث�ين. و�قيمت �ملب�ر�ة حل�ض�ب �جلولة �لث�منة من �لدوري 
�لعر�قي �ملمت�ز، حيث �وقف نفط �جلنوب �ضل�ضلة تع�دلته 
وحق��ق ف��وزه �لول ب�ل��دوري، مبق�ب��ل ��ضتم��ر�ر كرب��الء 
بنت�ئج��ه �ملتو��ضع��ة. كم� تع���دل ن�دي� �حل�ض��ني و�لكرخ 
ب�لنتيجة ذ�ته�، فيم��� تع�دل �لنجف مع �لكهرب�ء بهدفني 
م �لتع�دل �ل�ضلبي، عل��ى مو�جهة �لطلبة،  لكل منهم���، وخيَّ
و�ضيف��ه �أربيل، يف �ملب�ر�ة، �لت��ي �حت�ضنه� ملعب �ل�ضعب 
�ل��دويل، �ضمن �ملرحلة �لث�منة، م��ن �لدوري �لعر�قي لكرة 
�لق��دم. وعجز �لفريق�ن، عن بلوغ �ل�ضب���ك، ورغم �ل�ضيطرة 
�لن�ضبي��ة للطلب��ة، �إل �أن حم�ولت��ه �لهجومي��ة، مل يكت��ب 
له��� �لنج���ح. و��ضل نف��ط �لو�ضط، ت�ضبثه ب�ض��د�رة �لدوري 

�لعر�ق��ي، بع��د �لفوز على �ل��زور�ء )1�0( يف �ملب�ر�ة، �لتي 
ج��رت بينهم� على ملعب �لنجف، �ضم��ن من�ف�ض�ت �جلولة 
�لث�منة م��ن �مل�ض�بقة. �ضجل هدف �ملب�ر�ة �لوحيد، ف�ر�ش 
ح�ضون، يف �لدقيقة )35(. �ضهدت �ملب�ر�ة، �ضيطرة و��ضحة 
� من��ذ �لدقيقة )85(  لنف��ط �لو�ض��ط، ولعب �ل��زور�ء منقو�ضً
بع��د طرد عالء عبد �لزه��رة. وحقق ن�دي نفط مي�ض�ن لكرة 
�لق��دم، �لف��وز على ن���دي �لبح��ري ب�أربعة �أه��د�ف مق�بل 
هدف��ني، وذل��ك حل�ض���ب �جلول��ة �لث�منة م��ن دوري �لكرة 
�لعر�ق��ي �ملمت���ز. و�قيم��ت �ملب���ر�ة ب��ني �لفريق��ني على 
ملعب �مليمونة يف مدين��ة �لعم�رة، وهي �أر�ش ن�دي نفط 
مي�ض���ن. وتن���وب على �حر�ز �ه��د�ف �لفوز لنف��ط مي�ض�ن 
�لالع��ب �ملح��رتف فرن�ن��دو )هدف���ن( وو�ض���م �ضع��دون 
وح�ض��ن حمود و�ضجل ن���دي �لنفط لكرة �لق��دم فوز� كبري� 
على �ضيفه �ل�ضم���وة بثالثة �هد�ف دون رد. وتن�وب على 
ت�ضجيل �هد�ف �لنفط �لالعبون �مين ح�ضني وم�زن في��ش 
وعلي ق��ضم. وبهذ� �لفوز �رتفع ر�ضيد �لنفط �ىل 11 نقطة، 

بينم� جتمد ر�ضيد ن�دي �ل�ضم�وة عند 4 نق�ط فقط.

امتحان صعب أمام 
ميسي !

من زاوية 
اخرى

يخو���ش ليوني��ل مي�ضي، جن��م بر�ضلون��ة، مو�جه��ة ري�ل 
مدري��د، �ل�ضبت �ملقبل ب�جلولة �ل���14 ب�لليج�، هذه �ملرة 
بح�ل��ة فني��ة خمتلف��ة للغ�ي��ة، ق��د توؤهله لك���رش �ضي�مه 
�لتهديفي، مبب�ري���ت �لكال�ضيكو، و�لذي ��ضتمر 32 �ضهًر�. 
وعج��ز مي�ض��ي، �ل��ذي �ضج��ل 9 �أه��د�ف ب�لليج���، ونف���ش 
�حل�ضيل��ة، يت�ضدر به� ق�ئمة هد�يف دوري �أبط�ل �أوروب�، 
ع��ن ه��ز �ضب���ك �لفري��ق �مللك��ي، عل��ى م��د�ر 5 مب�ري�ت 
متت�لية. وترجع �آخر زي�رة ملي�ضي، �إىل �ضب�ك ري�ل مدريد، 
�إىل 23 م�ر���ش/�أذ�ر 2014، عندم� �ضجل "ه�تريك" ق�د 
ب��ه فريق��ه لف��وز مث��ري )3-4( مبعق��ل �لغ��رمي �لتقليدي 
"�ض�نتي�جو برن�بيو"، وع��زز به �ضد�رته لق�ئمة �لهد�ف 
�لت�ريخ��ي ملب�ري���ت �لكال�ضيك��و، ب���21 هدًف���، ليك���رش 
�لرق��م �مل�ضجل ب��ضم �لأ�ضطورة �ألفريدو دي �ضتيف�نو )18 
هدًف�(.وي�ضع��ى �أف�ض��ل لع��ب يف �لع�مل 5 م��ر�ت، لتعزيز 
رقم��ه �لقي��ض��ي، خ��ض��ة و�أن �لفج��وة بين��ه وبني غرميه 
كري�ضتي�ن��و رون�ل��دو، �أيقون��ة ري���ل مدريد، قلَّ��ت كثرًي�، 
حي��ث �ضجل �لنج��م �لرتغ���يل 16 هدًف���، و�أم�مه فر�ضة 
مت�ض�وي��ة يف زي�دة ر�ضي��ده بهذه �ملو�جه��ة �لت�ريخية. 
لك��ن ليوني��ل مي�ض��ي، يتفوق رقمًي��� على رون�ل��دو، حيث 
�ضج��ل �أهد�فه ب�لكال�ضيك��و، يف 3 بطولت خمتلفة، بو�قع 
14 هدًف��� يف �لليج�، وهدفني بدوري �أبط�ل �أوروب�، و5 
�أه��د�ف يف ك�أ���ش �ل�ضوب��ر �لإ�ضب���ين. لوحة ت�أل��ق مي�ضي، 
ر�ضمه��� خالل م�ض�ركته يف 32 مب�ر�ة كال�ضيكو، بخالف 
ت�ضجيله 21 هدًف���، فقد �ضنع 13 هدًف� لزمالئه، لي�ض�هم 
يف ف��وز بر�ضلون��ة 15 م��رة، مق�ب��ل 7 تع���دلت، و10 
هز�ئ��م، ون�ل �ل��ك�رت �لأ�ضفر 8 مر�ت. �ملث��ري �أن ليونيل 
مي�ضي، بد�أ ب�ضمته يف �لكال�ضيكو به�تريك يف �إي�ب مو�ضم 
)2006 � 2007( يف لق���ء مثري �نته��ى ب�لتع�دل )3�3( 
� بع��د �ضبعة مو��ضم به�تريك  يف "ك�م��ب نو"، و�أنه�ه �أي�ضً
يف �ل��دور �لث�ين ملو�ضم )2013 � 2014( يف لق�ء ح�ضمه 
عم��الق كت�لوني��� )3-4( يف �لرن�بيو. وم��ن �ملعروف، 
�أن �ض�ن��ع �أجم���د بر�ضلون��ة يف �ل�ضن��و�ت �لأخ��رية، ميلك 
قدم ي�رشى ذهبي��ة، �إل �أنه �ضجل 4 �أهد�ف يف �لكال�ضيكو، 
� من ركالت جز�ء.  بقدمه �ليمنى، كم� �ضجل 4 �أهد�ف �أي�ضً
ويبق��ى ح�ر���ش �ملرمى �ملخ���رشم �إيك��ر ك��ضي��ش، ق�ئد 
ري���ل مدري��د ومنتخ��ب �إ�ضب�ني� �ل�ض�بق، �أك��رث من �نكوى 
بن���ر مي�ضي، �لذي ه��ز �ضب�كه 17 مرة، مق�ب��ل 4 �أهد�ف 
يف مرم��ى دييج��و لوبي��ز، وي�أمل �لالع��ب �لأرجنتيني �أن 
يك��ون �حل�ر���ش �لكو�ضت�ريكي كيل��ور ن�ف����ش، �ل�ضحية 
�لث�لثة له يف مو�جه���ت �لكال�ضيكو. وطو�ل م�ض�ركته يف 
32 كال�ضيكو، ك�ن ليونيل مي�ضي، �أكرث خطورة يف معقل 
ري���ل مدريد، حيث �ضج��ل 13 هدًف� و�ض��ط �أن�ض�ر �مللكي 
مبلع��ب "�ض�نتي�جو برن�بيو"، مق�ب��ل 8 �أهد�ف، �أمتع به� 

جم�هري ن�ديه يف بيتهم "ك�مب نو".

تنطلق اليوم الأربعاء 
مباريات اجلولة 

التا�سعة من املرحلة 
الأوىل للدوري الكروي 
املمتاز على اأن ت�ستكمل 

بقية املباريات يوم غد 
اخلمي�س.

بغداد- متابعة الجورنال

جدل المالعب

�إد�رة  �ضع��ي  ع��ن  �ضحفي��ة،  تق�ري��ر  ك�ضف��ت 
م�ن�ض�ضرت يون�يتد، ملك�ف���أة �لإ�ضب�ين خو�ن 

م�ت���، عل��ى م�ضت��و�ه �ملميز، خ��الل �لفرتة 
�لأخ��رية، م��ع �ل�ضي�ط��ني �حلم��ر، بتجديد 

تع�ق��ده مع �لفري��ق �لأول. ومل يتبَق يف 
عق��د م�ت���، �ضوى ع���م ون�ض��ف، حيث 

يح�ضل على ر�تب �أ�ضبوعي، بقيمة 130 
�أل��ف جني��ه �إ�ضرتلين��ي. وق�ل��ت �ضحيفة 

�ضت���ر" �لريط�نية  "ديل��ي 
جوزي��ه  �إن 

 ، يني��و ر مو
ب  ر م��د

ل  �ل�ضي�طني �حلم��ر، قرر �أن ُيعجِّ
بتجدي��د تع�قد م�ت�، قبل نه�ية 
�ملو�ض��م �حل�يل؛ ب�ضب��ب بد�يته 
�ملمي��زة. وك�ن م��ن �ملتوق��ع، 
�أل ي�ض�رك م�ت� مع �ل�ضي�طني 
�حلم��ر، م��ع ق��دوم مورينيو، 
�ل��ذي رف���ش وج��وده مع��ه 

خ��الل  ت�ضيل�ض��ي،  يف 
�لث�نية  ولي��ة موريني��و 
وب�ع��ه  �لبل��وز،  م��ع 
يون�يت��د،  مل�ن�ض�ض��رت 

ملي��ون   38 مق�ب��ل 

جني��ه �إ�ضرتليني. و�أكد م�ضدر 
بن���دي م�ن�ض�ض��رت يون�يتد، 
�ض��ن"  "ذ�  ل�ضحيف��ة 
م�ت���،  �أن  �لريط�ني��ة، 
�أ�ضب��ح مفت�ًح��� �أ�ض��ضًي� 
د�خل �لفريق هذ� �ملو�ضم، 
و�أنه ك�ن متوقًع� �أن تت�أخر 
لك��ن  �لتجدي��د،  مف�و�ض���ت 
موريني��و ي�ضع��ى للتجدي��د 
�لذي��ن  لالعب��ني 

�ضتنته��ي 
عقودهم".

مورينيو يكافئ العبه ماتا

إنتر ميالن يضرب فيورنتينا بأربعة أهداف ونابولي يتعثر أمام ساسولو

وريورز يحقق انتصاره الـ 12 على التوالي بدوري السلة األمريكي


