
�س��حق ت�سيل�سي �سيفه �إيفرتون بخما�سية نظيفة 
وت�سلق �ل�سد�رة موؤقتًا، م�ستغاًل �سقوط �ملت�سدر 
�ل�س��ابق مان�س�س��ر �س��يتي يف فخ �لتعادل �أمام 
�س��يفه ميدلزب��ره 1-1 يف �ملرحل��ة �حلادي��ة 

ع�رشة من �لدوري �لإنكليزي �ملمتاز.
ورف��ع ت�سيل�س��ي ر�س��يده �إىل 25 نقط��ة من 11 
مب��ار�ة، بف��ارق نقطة ع��ن �س��يتي ونقطتني عن 
كل من �أر�س��نال �لذي �لتقى جاره توتنهام �أم�س 

�لأحد وليفربول �لذي ��ستقبل و�تفورد.
وحق��ق ت�سل�س��ي، بط��ل 2015، ف��وزه �خلام���س 
على �لتو�يل من دون �أن تهتز �س��باكه، وذلك بعد 

�سقوطه �أمام جاره �للندين �أر�سنال �سفر3-.
عل��ى ملعب "�س��تامفورد بري��دج"، �أمط��ر لعبو 
�ملدرب �لإيطايل �أنطونيو كونتي �سباك �حلار�س 
�لهولندي مارتن �س��تيكلنبورغ بخما�سية تناوب 
على ت�سجيلها �لبلجيكي �إدين هاز�ر )19 و56( 
و�لإ�سبان ماركو�س �ألون�سو )20( ودييغو كو�ستا 

)42( وبيدرو رودريغيز )65(.
ن��ى �س��باك �إيفرتون بخم�س��ة  وه��ذه �أول م��رة تمُ
�أه��د�ف يف �ل��دوري من��ذ �آب/�أغ�س��ط�س 2014 

عندما �سقط �أمام ت�سيل�سي بالذ�ت -6�سفر.
كم��ا ه��ي �أول مرة ي�س��ّجل فيها ه��از�ر يف �أربع 
مباريات على �لت��و�يل يف �ل�"برمريليغ"، فرفع 
ر�سيده �إىل 7 �أهد�ف بفارق هدفني عن مت�سدر 

�لرتيب زميله كو�ستا.
ومن��ي �أتلتيك��و مدري��د بهزمي��ة مفاجئ��ة على 

ري��ال  م�س��يفه  �أم��ام  "�أنويت��ا"  ��س��تاد 
�س��من  رد  دون  بهدف��ني  �سو�س��ييد�د 
�ملرحل��ة �حلادي��ة ع���رشة م��ن �ل��دوري 

�لإ�سباين لكرة �لقدم.
ووّق��ع �ملك�س��يكي كارلو���س 

في��ال و�لرب�زيل��ي ويليان 
خو�س��يه هديف �للقاء من 

ركلتي جز�ء )55 و75(.
وجتم��ّد ر�س��يد �أتلتيك��و 

 21 �لنقط��ة  عن��د 
ليبق��ى موؤقتًا يف 

�لثال��ث  �ملرك��ز 
رفع  ح��ني  يف 
د  � �س��ييد �سو

ر�سيده �إىل 19 نقطة يف �ملرتبة 
�ل�ساد�سة.

وتع��ادل غرناط��ة م��ع �س��يفه 
ديبورتيف��و ل كوروني��ا 1-1. 
عرب  ديبورتيف��و  تق��دم 

فلوري��ن  �لروم��اين 
 ،)64( �أن��دوين 

ل  د ع��ا و

�لبولن��دي  بو��س��طة  غرناط��ة 
برميي�س��الف تيت��ون )81 خطاأ 

يف مرمى فريقه(.
�لفريقان  وي�س��ارع 

لتجن��ب 

متاأخري��ن،  مركزي��ن  يحت��الن  حي��ث  �لهب��وط 
ديبورتيف��و يف �ملرك��ز �ل�س��اد�س ع�رش بر�س��يد 
10 نقاط، وغرناطة يف �ملركز �لع�رشين �لأخري 

باأربع نقاط فقط.
�أو�سا�س��ونا  م�س��يفه  ج��ر�ح  �آلفي���س  وعّم��ق 
و�أ�س��قطه به��دف وحيد حمقق��ا ف��وزه �لأول يف 
خم���س مباريات، على ملعب "�إل �س��اد�ر" و�أمام 

15853 متفرجا.
و�س��جل �لفنزويلي كري�ستيان �سانتو�س )77 من 
ركلة جز�ء( هدف �لفوز لآلفي�س �لذي �رتقى �إىل 
�ملركز �لثاين ع�رش، فيما بقي �أو�سا�سونا و�سيفا 

للقاع.
وف��از ل���س باملا���س �ل�س��ابع عل��ى �س��يفه 
�إيبار �لعا�رش -1�س��فر عل��ى ملعب "غر�ن 

كاناريا" و�أمام 19381 متفرجا.
و�س��جل جوناث��ان في��ري� )90( ه��دف 

�ملبار�ة �لوحيد من ركلة جز�ء.
�إىل  �ل�س��عود  �أيندهوف��ن يف  وف�س��ل 
�ملرك��ز �لث��اين ول��و موؤقت��ًا بع��د �أن 
�كتف��ى بح�س��د نقط��ة و�ح��دة �أمام 

1-1 يف  �س��يفه تفينت��ي حي��ث تع��ادل مع��ه 
�ملرحلة �لثانية ع�رشة من �لدوري �لهولندي.

ورفع �أيندهوفن ر�س��يده يف �ملرك��ز �لثالث �إىل 
25 نقط��ة بف��ارق نقط��ة و�حدة خل��ف �أياك�س 
�س��احب �ملركز �لثاين و4 نقاط خلف �ملت�س��در 
فين��ورد روترد�م، يف حني رفع تفينتي ر�س��يده 

�إىل 19 نقطة يف �ملركز �ل�ساد�س.
وتق��ّدم تفينتي به��دف �س��ّجله �أني���س �أونال يف 
�لدقيق��ة 53 ث��م �أدرك هيكتور مورين��و �لتعادل 

لأيندهوفن يف �لدقيقة 62.
من جهته، ح�سم �أدو دن هاخ مبار�ته �أمام فيليم 
بهدف وحيد �س��ّجله توم بوغيل�سديك يف �لدقيقة 
56، لريتف��ع ر�س��يده �إىل 14 نقط��ة يف �ملركز 
�لتا�س��ع، وجتمد ر�س��يد فيليم عند 10 نقاط يف 

�ملركز �خلام�س ع�رش.
و�أفل��ت نيميخ��ن من �لهزمي��ة على ملعب��ه �أمام 
خرونينغ��ن وتع��ادل معه 1-1، لريتفع ر�س��يد 
نيميخ��ن �إىل 12 نقط��ة يف �ملرك��ز �لث��اين ع�رش 
مقاب��ل 10 نقاط خلرونينغ��ن يف �ملركز �لر�بع 

ع�رش.
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بق��ي �ملهاج��م �مل�س��اغب ماري��و بالوتيللي 
غائب��ا عن ت�س��كيلة م��درب منتخ��ب �إيطاليا 
لكرة �لقدم جانبيريو فنتور� �لتي �س��تخو�س 
ت�س��فيات  يف  لي�ستن�س��تاين  مو�جهت��ي 

مونديال 2018 و�أملانيا وديا.
و�أعلن فنتور� ت�س��كيلة من 28 لعبا، �س��مت 
�لعائد �سيموين ت�سا�سا برغم ف�سله بالت�سجيل 
مع و�س��ت ه��ام �لإنكلي��زي بع��د �نتقاله من 

يوفنتو�س.
ومل يخ�س بالوتيلل��ي �أي مبار�ة مع �إيطاليا 
منذ �لدور �لأول يف مونديال 2014 و�لف�سل 

بالتاأهل �إىل �لدور �لثاين.
وكان متوقع��ا ورود ��س��مه خ�سو�س��ا بع��د 
تاألق��ه م��ع فريق��ه �جلدي��د ني���س �لفرن�س��ي 
وت�س��جيله 7 �أه��د�ف من��ذ �نتقال��ه �ل�س��يف 
�ملا�سي من ليفربول �لإنكليزي، وم�ساهمته 
بو�س��ع فريق��ه عل��ى ر�أ���س ترتي��ب �ل��دوري 

�لفرن�سي.
وحت��ى يف ظل �إيق��اف �ملهاجم غر�ت�س��يانو 
بيليه لعدم م�س��افحته مدربه بعد ��س��تبد�له 
يف مب��ار�ة �إ�س��بانيا �ل�س��هر �ملا�س��ي، �إل �أن 

فنتور� مل يقتنع با�ستدعاء بالوتيللي.
ويتوق��ع �أن يلع��ب �أ�سا�س��يا يف �لهج��وم �إىل 
جان��ب لع��ب �إن��ر �إيدي��ر، ت�س��ريو �إميوبيلي 
�س��احب 9 �أهد�ف هذ� �ملو�سم مع لت�سيو، �أو 
�أندريا بيلوتي �ساحب 6 �أهد�ف مع تورينو.

كالودي��و  فنت��ور�  ��س��تدعى  �لو�س��ط،  يف 
ماركيزي��و )يوفنتو���س( �لعائ��د من �إ�س��ابة 
�أبعدت��ه 6 �أ�س��هر ع��ن �ملالع��ب لإ�س��ابة يف 

ركبته.

و�سمت �لت�سكيلة د�نيلو كاتالدي لعب و�سط 
لت�س��يو، وجناح �سا�س��وولو ماتي��و بوليتانو 

لأول مرة.
لي�ستن�س��تاين  �إيطالي��ا يف �س��يافة  وتلع��ب 
يف 12 ت�رشي��ن �لثاين/نوفم��رب �جلاري، ثم 

ت�ستقبل �أملانيا يف ميالنو بعد ثالثة �أيام.
وهنا �لالعبون:

� للمرم��ى: جانلويج��ي بوف��ون )يوفنتو���س( 
)مي��الن( وماتي��ا  وجانلويج��ي دوناروم��ا 

بريين )جنوى(.
و�أندري��ا  بونوت�س��ي  ليون��اردو  للدف��اع:   �
)يوفنتو���س(  روغ��اين  ود�نييل��ي  ب��ارز�يل 
ولوكا �أنتونيللي وماتيا دي ت�سيليو و�ألي�سيو 
د�رمي��ان  وماتي��و  )مي��الن(  روماني��ويل 
)مان�س�س��ر يونايت��د �لإنكلي��زي( ود�في��دي 

ت�ساباكو�ستا )تورينو(.
� للو�س��ط: �أنطوني��و كاندريف��ا )�إن��ر ميالن( 
ومارك��و بارولو ود�نيلو كاتالدي )لت�س��يو( 
وجاكوم��و  )روم��ا(  رو�س��ي  دي  ود�نييل��ي 
بونافنتور� )ميالن( وماركو فري�تي )باري�س 
�س��ان جريمان �لفرن�سي( ولورنت�سو �إن�سينيي 
)ناب��ويل( وكالوديو ماركيزي��و )يوفنتو�س( 
ونيك��ول  )�سا�س��وولو(  بوليتان��و  وماتي��و 
�سان�س��وين )فياري��ال �لإ�س��باين( وفيديريكو 

برنارد�سكي )فيورنتينا(.
وت�س��ريو  مي��الن(  )�إن��ر  �إيدي��ر  للهج��وم:   �
�إميوبيلي )لت�سيو( و�أندريا بيلوتي )تورينو( 
ومانول��و غابيادين��ي )ناب��ويل( وليوناردو 
بافوليتي )جنوى( و�س��يموين ت�سات�سا )و�ست 

هام �لإنكليزي(.

�نتزع �لهالل فوز�ً �س��عبًا من م�س��يفه �لفتح 
-1�س��فر يف خت��ام �ملرحل��ة �لثامن��ة م��ن 
�ل��دوري �ل�س��عودي لك��رة �لق��دم و�رتقى �ىل 
�ملرك��ز �لث��اين بف��ارق نقط��ة ع��ن �لحت��اد 
�ملت�س��در. و�س��جل �لرب�زيل��ي لي��و بوناتيني 
يف �لدقيق��ة 89 م��ن �ملب��ار�ة �لت��ي �أقيم��ت 
عل��ى ملعب مدين��ة �لأمري عب��د�هلل بن جلوي 

�لريا�سية بالأح�ساء.
يف  نقط��ة   18 �إىل  ر�س��يده  �له��الل  ورف��ع 
�ملركز �لثاين خلف �لحتاد �ملت�سدر وبفارق 
�لأه��د�ف عن جاره �لن���رش �لثالث، يف حني 
بقي �لفتح يف �ملركز �لأخري بر�سيد 3 نقاط.
وبرغم �أف�سلية �لهالل خالل جمريات �ل�سوط 
�لأول �ل��ذي �س��يطر عل��ى معظ��م فر�ت��ه، �إل 
�أن هجم��ات �لعديدة مل ت�س��كل خط��ورة على 
�ملرم��ى، خالفا للفت��ح �ل��ذي كان قريبًا من 
�لت�س��جيل يف منا�س��بتني، حيث لع��ب توفيق 
بوحيمد كرة ر�أ�سية مرت بجو�ر �لقائم )29(، 
قبل �أن ي�س��وب حممد �لفهيد كرة قوية مرت 

مبحاذ�ة �لقائم )31(.
ويف �ل�س��وط �لثاين، و��س��ل �لهالل �أف�سليته 
�مليد�ني��ة و�س��وب �لرب�زيل��ي تياغ��و �ألفي�س 
كرة قوة �أم�س��كها عب��د�هلل �لعوي�س��ري برب�عة 

.)53(
و��س��تمر �ل�س��غط �لهاليل �ملتو��سل بعد ذلك 
حت��ى �لدقيق��ة قبل �لأخرية �لت��ي تلقى فيها 
�لرب�زيل��ي ليو بوناتيني كرة عر�س��ية لعبها 
قوية �إىل ميني �لعوي�س��ري كهدف وحيد ح�سم 

من خالله نقاط �ملبار�ة لفريقه.
و��ستعاد �لتفاق ذ�كرة �لنت�سار�ت و�رشب 
بق��وة عندم��ا تغل��ب عل��ى �س��يفه �لتع��اون 
-3�س��فر على �إ�س��تاد �لأم��ري حممد بن فهد 

بالدمام.
و�نتظ��ر �لتف��اق �ل��ذي فقد 8 نق��اط يف �آخر 
ث��الث ج��ولت، حتى �ل�س��وط �لثاين لي�س��جل 
�أهد�ف��ه �لثالث��ة �لت��ي حملت تو�قي��ع حممد 
 )68( �ل�س��يعري  وحمم��د   )48( �لكويكب��ي 

وهز�ع �لهز�ع )87(.

الهالل ينتزع فوزًا صعبًا من الفتحإيطاليا تعد العدة لبقية مشوار تصفيات المونديال

و�س��جل �له��د�ف حم��ادي �أحمد ه��دف �لفوز �لثمني ل�س��الح 
�لقوة �جلوي��ة يف �لدقيقة 70 من عمر �للقاء. لريفع �ملهاجم 

�لعر�قي ر�سيده يف �سد�رة هد�يف �لبطولة �إىل 16 هدفًا.
وبه��ذ� ح�س��ل �لع��ر�ق عل��ى لق��ب �لبطول��ة للم��رة �لأوىل يف 
تاريخ��ه، علمًا ب��اأن �أربيل كان بلغ �ملب��ار�ة �لنهائية مرتني 
عام��ي 2012 و2014 ولكنه �كتفى باملركز �لثاين يف كلتا 
�ملرت��ني. وكان �لق��وة �جلوية ت�س��در يف �ل��دور �لأول ترتيب 
�ملجموع��ة �لثالث��ة بر�س��يد 15 نقط��ة م��ن �س��ت مباريات، 
ث��م تغل��ب يف دور �ل�16 عل��ى �لوح��د�ت �لأردين 1-2، ويف 
رب��ع �لنهائ��ي تفوق عل��ى �جلي�س �ل�س��وري بو�ق��ع 1-5 يف 
جمم��وع �ملبار�ت��ني )1-1 ذهاب��ا و0-4 �إياب��ا(، ثم تغلب 
يف قب��ل �لنهائي على �لعهد �للبناين بو�قع 3-4 يف جمموع 
�ملبار�تني )1-1 ذهابًا يف �لدوحة و2-3 �إيابًا يف بريوت(.
يف �ملقابل ح�سل بينغالورو على �ملركز �لثاين يف �ملجموعة 
�لثامنة بر�س��يد 9 نقاط من �س��ت مباري��ات، بفارق 9 نقاط 
خل��ف جوه��ور د�ر �لتعظيم �ملاليزي �ملت�س��در، ثم تغلب يف 

دور �ل�16 خارج ملعبه على كيت�س��ي من هونغ كونغ 3-2، 
و�جتاز يف ربع �لنهائي تامبنيز روفرز �ل�س��نغافوري بعدما 
0-1 يف جمم��وع �ملبار�ت��ني )0-1 يف بانغال��ور  تف��وق 
و0-0 يف �س��نغافورة(، وتفوق يف قبل �لنهائي على جوهور 
د�ر �لتعظي��م �ملالي��زي بو�ق��ع 2-4 يف جمم��وع �ملبار�تني 

)1-1 يف جوهور و1-3 يف بانغالور(.
و�س��غط �لفري��ق �لعر�ق��ي يف بد�ي��ة �ملب��ار�ة �لت��ي �س��هدت 
ح�س��ور�ً جماهريي��ًا كبري�ً، خا�س��ة م��ن �أن�س��ار بينغالورو 
�لذين �س��افرو� من �لهند ملتابعة �ملب��ار�ة �إىل جانب �جلالية 
�لهندي��ة يف قط��ر. وكانت �أوىل �لفر���س �لعر�قية يف �لدقائق 
�لأوىل ع��رب �رشبة ح��رة مبا�رشة نفذها �أجمد ر��س��ي ومرت 

قريبة بجو�ر �ملرمى.
وتعر�س �لقوة �جلوية ل�رشبة يف �لدقيقة 27 عندما �أ�س��يب 
�س��انع �لألعاب همام طارق، فتم ��س��تبد�له بالالعب �أ�س��امة 

علي.
ث��م كاد �لفريق �لعر�قي يفتتح �لت�س��جيل قبيل نهاية �ل�س��وط 
�لأول �إثر تريرة �أجمد ر��س��ي خلف �ملد�فعني و�لتي ك�رشت 
م�سيدة �لت�سلل، لكن �حلار�س للثو�ماويا ر�لتي تدخل لإنقاذ 

�ملوقف قبل �أن ت�سل �لكرة �إىل حمادي.
وتو��س��لت خطورة �لفريق �لعر�قي مع �نطالق �ل�سوط �لثاين، 
خا�س��ة ع��رب �نطالق��ات �أجمد �لذي ��س��تلم �لك��رة على نقطة 

�جلز�ء ولكنه �سدد فوق �لعار�سة )50(.
ورد بينغال��ورو عرب �نطالقة �س��ونيل ت�س��يري �لذي مرر �إىل 
يوجين�س��ون لينغدو يف مو�جهة �ملرم��ى، ولكن �ملد�فع علي 

�ل�سعدي �رتى لقطع �لت�سديدة.
و�نفتح �لأد�ء بعد ذلك، و�س��نحت فر�سة جديدة للقوة �جلوية 
�إث��ر ركل��ة ركنية �رتق��ى لها �س��عد ناطق وحولها بر�أ�س��ه يف 
�جتاه �ملرم��ى، ولكن �حلار�س ر�لتي جنح يف �ل�س��يطرة على 

�لكرة.
ثم جنح �لقوة �جلوية �أخري� يف �فتتاح �لت�س��جيل عند �لدقيقة 
70 بعدم��ا ��س��تلم �أجمد ر��س��ي تريرة �أحم��د كاظم خارج 
منطقة �جلز�ء ور�وغ ثالثة مد�فعني قبل �أن ميرر �إىل حمادي 
�أحمد يف مو�جهة �ملرمى لي�س��دد بعي��د�ً عن متناول �حلار�س 

للثو�ماويا ر�لتي.
وكاد �أجمد ي�س��يف �له��دف �لثاين بعد تريرة عماد حم�س��ن 

يف مو�جهة �ملرمى، ولكن حكم �لر�ية �أعلن عن حالة ت�سلل.

و�س��غط بينغال��ورو يف �لدقائق �لأخ��رية يف حماولة تعديل 
�لنتيج��ة، ولك��ن لعب��ي �لق��وة �جلوية جنح��و� يف �ملحافظة 
على تقدمهم و�س��مان �لتتوج باللقب �لقاري �لثمني. و�أ�س��اد 
با�س��م قا�س��م مدرب نادي �لقوة �جلوية بالإجن��از �لتاريخي 
�ل��ذي حقق��ه فريقه م��ن خالل �لتتوي��ج بلقب كاأ���س �لحتاد 
�لآ�س��يوي 2016،وق��ال �مل��درب يف �ملوؤت��ر �ل�س��حفي بعد 
�ملب��ار�ة: �أعتق��د �أن هذ� �لف��وز مهم جد�ً لي���س فقط جلماهري 
�لق��وة �جلوي��ة، بل لكل �ل�س��عب �لعر�قي.. �أنا مم��ن لأنه رغم 
�أننا كنا حتت �س��غط كبري وكنا نفتق��د �أربعة لعبني، �إل �أننا 

جنحنا يف ��ستغالل فر�سنا جيد�ً وفزنا باللقب.
و�أ�س��اف: لعبون��ا كان��و� �لط��رف �لأف�س��ل �لي��وم، وميك��ن 
مالحظة ذلك من خالل عدد �لفر�س �ل�سائعة طو�ل �ملبار�ة، 
رغم �أن هذ� ل يعني �أن �لفريق �ملقابل مل يلعب ب�سورة جيدة.
و�أو�س��ح با�سم قا�س��م �لذي كان �س��من منتخب �لعر�ق �لذي 
�س��ارك يف كاأ���س �لع��امل 1986: ه��ذه �لبطول��ة مهم��ة ج��د�ً 
بالن�سبة يل، �أنا �سعيد جد�ً لأنني ذهبت �إىل كاأ�س �لعامل للمرة 
�لأوىل م��ع �لعر�ق، و�لآن فزنا بلقب كاأ�س �لحتاد �لآ�س��يوي 

للمرة �لأوىل.

اومبيانج يكفر
عن ذنبه!

من زاوية 
اخرى

�عرف �جلابوين �لدويل بيري �إميريك �أوبامياجن، بارتكابه 
خطاأ حينما �س��افر �إىل �إيطاليا بدون �إذن ناديه بورو�سيا 
دورتون��د، متمنيا �أن تك��ون رباعيته يف هامبورج خري 

�عتذ�ر.
 وقال �أوبامياجن ل�سبكة "�سكاي �سبورت" عقب �لفوز على 
هامبورج يف �لبوند�سليجا 2-5 و�إحر�زه ل�سوبر هاتريك: 

"�رتكبت خطاأ و�أردت �لعتذ�ر للفريق و�ملدرب".
 وتابع �س��احب �ل�28 عاما "�جلمي��ع يعلم �أن دورتوند 
عليه �لفوز وحينما نف�سل يف حتقيق ذلك لأربع مباريات 

نبد�أ يف �ل�سعور بال�سغط، �عتقد �أننا �أبلينا بالء ح�سنا".
 و�أ�س��اف ع��ن مو�جه��ة باي��رن ميونيخ ف��ور �لعودة من 
فرة �لتوقف �لدويل "جاهزون، �س��نذهب للم�س��اركة مع 
منتخبات بالدنا وحينما نع��ود علينا �أن نكون جاهزين 

لتلك �ملو�جهة".
 يذك��ر �أن بورو�س��يا دورتوند يحت��ل �ملركز �خلام�س يف 
جدول ترتيب �لدوري �لأملاين بر�س��يد 18 نقطة، متاأخر� 
بفارق �س��ت نقاط عن بايرن ميونيخ �ملت�سدر عقب ع�رش 

جولت.
و��ستطاع �لدويل �جلابوين بيري �أوبامياجن، مهاجم نادي 
بورو�س��يا دورتوند، م�س��احلة مدرب فريقه وجماهريه، 
بت�س��جيل 4 �أهد�ف يف مب��ار�ة �لفريق �أمام هامبورج يف 

�لدوري �لأملاين.
 و�س��جل �أوبامي��اجن �له��دف �لأول يف مرم��ى هامب��ورج 
يف �لدقيق��ة 4، وذه��ب بعده��ا مبا���رشة ملعانقة �ملدرب 
توخي��ل، ليوؤكد �أن جميع �مل�س��اكل �نته��ت بني �لطرفني، 

كما قال �ملدرب يف �ملوؤتر �ل�سحفي قبل �ملبار�ة.
و�أ�س��بح �أوبامياجن، �أول لعب ي�سجل 4 �أهد�ف لبورو�سيا 
دورتون��د يف م�س��ابقة �ل��دوري �لأمل��اين، منذ �أن �س��جل 
ماي��كل زورك 4 �أه��د�ف عام 1988، كم��ا �أحرز �لالعب 

�جلابوين �لهاتريك �لثالث له يف �لدوري �لأملاين.
وت�س��در �أوبامياجن قائمة هد�يف �لدوري �لأملاين بر�سيد 
11 هدًف��ا، يف �ملب��ار�ة �لتي �نتهت ل�س��الح دورتوند 

بنتيجة 5-2.
و�أ�س��اد توما���س توخيل، �ملدي��ر �لفني لنادي بورو�س��يا 
دورتوند �لأملاين، مبهاج��م فريقه �أوبامياجن، بعد �لفوز 

�لعري�س على هامبورج، 5-2.
و�أح��رز �أوبامياجن، 4 �أهد�ف من �أ�س��ل 5 �س��جلها فريقه 

خالل مو�جهة هامبورج.
ويعتق��د توخيل، �أن بورو�س��يا دورتوند ل ميكنه حتقيق 

طموحاته و�لنجاح دون مهاجمه �جلابوين.
وقال توخيل يف ت�رشيحات عقب �ملبار�ة "�إنه �أعلى �د�ء 
ل��ه على �لإطالق، لقد �س��جل �أوبامي��اجن 4 �أهد�ف ر�ئعة، 
كان من �لو��س��ح د�ئًما �أننا ل ميك��ن حتقيق �أهد�فنا من 

دونه".

 توج نادي القوة اجلوية 
بلقب كاأ�س االحتاد 

االآ�سيوي 2016 بعدما 
تغلب يف املباراة النهائية 

على بينغالورو الهندي 
ال�سبت  ام�س  اول   1-0

على �ستاد �سحيم بن حمد 
يف الدوحة.

بغداد- الجورنال

جدل المالعب

 عاد مهاجم موناكو �لفرن�سي ر�د�ميل فالكاو 
�ىل ت�س��كيلة منتخب كولومبيا لكرة �لقدم بعد 
غياب ع��ام وذل��ك للم�س��اركة يف �ملبار�تني 
�سد ت�س��يلي و�لأرجنتني يف ت�سفيات �أمريكا 
�جلنوبي��ة �ملوؤهل��ة �إىل موندي��ال 2018 يف 

رو�سيا.
وتر�ج��ع م�س��توى فال��كاو كث��ري�ً يف �لف��رة 
�ملا�س��ية �لتي تعر�س فيها �أي�سًا �إىل �سل�سلة 
م��ن �ل�س��ابات، لكن��ه ب��د�أ �ملو�س��م �حل��ايل 

�إىل  ب�س��كل جي��د م��ع فريق��ه وق��اده 
�لفوز على �س�س��كا مو�سكو �لرو�سي 

0-3 بت�س��جيله هدفني �لأربعاء 
�أبط��ال  دوري  يف  �ملا�س��ي 

�أوروبا.
�إىل  ر�س��يده  فال��كاو  ورف��ع 
�س��تة �أهد�ف يف ت�س��ع مباريات 

خا�سها هذ� �ملو�سم.
وغ��اب �ملهاج��م �لكولومب��ي عن 

�لع��امل  كاأ���س  نهائي��ات 
�لرب�زي��ل �س��يف  يف 

ب�س��بب   2014
 ، بة �س��ا ل �

د  تع��و و
مبار�ته 

�لول/ ت�رشي��ن   13 �ىل  �لأخ��رية  �لدولي��ة 
�كتوب��ر 2015 حني خ���رشت كولومبيا �أمام 

�لأوروغو�ي �سفر3- يف مونتيفيديو.
وكت��ب فال��كاو عل��ى توي��ر: "�س��عيد لتمثيل 
ب��الدي"، م�س��يفًا: "�إنه��ا فر�س��ة ��س��تقبلها 

بكثري من �حلما�س، �إنه فعاًل �أمر مميز".
وتلتقي كولومبيا مع ت�س��يلي و�لأرجنتني يف 
10 و16 ت�رشين �لثاين/نوفمرب �حلايل على 

�لتو�يل يف ت�سفيات مونديال رو�سيا.
وحتت��ل كولومبيا �ملرك��ز �لر�بع يف 
�لرتي��ب بر�س��يد 17 نقط��ة من 
10 مباري��ات، بفارق �لأهد�ف 
�لثالث��ة،  �لإك��و�دور  خل��ف 
وثالث نقاط خلف �لأوروغو�ي 
خل��ف  نق��اط  و�أرب��ع  �لثاني��ة، 

�لرب�زيل �ملت�سدرة.
كما �أنها تتقدم بفارق نقطة على 

�لأرجنتني �خلام�سة.
�لأربع��ة  �ملنتخب��ات  وتتاأه��ل 
�إىل  مبا���رشة  �لأوىل 
كاأ���س  نهائي��ات 
يف  �لع��امل، 
حني يخو�س 
حب  �س��ا
ك��ز  ملر �
م���س  خلا �

ملحق��ًا 
بط��ل  �س��د 

�إوقيانيا.

فالكاو يعود لخدمة بالده بعد غياب طويل

تشيلسي يسحق إيفرتون في انكلترا هزيمة مفاجئة ألتلتيكو مدريد في اسبانيا


