
 اكت�سح ليفرب��ول �سيفه واتف��ورد ب�سدا�سية لقاء 
ه��دف وحيد واعتل��ى �سدارة ال��دوري الإنكليزي 

املمتاز لكرة القدم يف املرحلة احلادية ع�رشة.
�سيط��ر ليفرب��ول متام��ًا عل��ى املجري��ات وح�سم 
النتيج��ة يف ال�سوط الأول بت�سجيله ثالثة اأهداف 
ع��رب ال�سنغ��ايل �سادي��و م��اين )27( والربازيل��ي 
فيلي��ب كوتيني��و )30( والأمل��اين اإمي��ري ت�سان 
)43(، قب��ل اأن ي�سيف ثالثية اأخ��رى يف ال�سوط 
فريمين��و  روبرت��و  الربازيل��ي  بوا�سط��ة  الث��اين 
)57( وماين اأي�س��ًا )60( والهولندي جورجينيو 

فاينالدوم )90+1(.
و�سج��ل الهولن��دي الآخ��ر داري��ل يامن��ات هدف 

واتفورد يف الدقيقة 75.
ورف��ع ليفرب��ول ر�سي��ده اإىل 26 نقط��ة، بفارق 
نقط��ة ع��ن ت�سيل�س��ي ال��ذي حق��ق ف��وزاً كب��رياً 
-5�سف��ر على ح�ساب اإيفرتون، يف حني تراجع 
مان�س�س��ر �سيتي الذي تعادل مع ميدلزبره 1-1 
اإىل املرك��ز الثالث وله 24 نقطة بفارق الأهداف 

اأمام اأر�سنال.
وهي املباراة التا�سعة على التوايل لليفربول من 

دون خ�سارة، حقق فيها �سبعة انت�سارات مقابل 
تعادلني.

و�سع��د مان�س�س��ر يونايت��د اإىل املرك��ز ال�ساد�س 
بر�سي��د 18 نقط��ة بف��وزه ال�سه��ل عل��ى م�سيفه 
�سوان�س��ي �سيت��ي بثالثي��ة للفرن�سي ب��ول بوغبا 
)15( وال�سوي��دي زلت��ان اإبراهيموفيت���س )21 
و33( مقاب��ل ه��دف للهولن��دي ماي��ك ف��ان در 

هورن )69(.
وياأت��ي ف��وز مان�س�سر بع��د نتائج �سيئ��ة حمليًا 
واأوروبي��ًا، واآخره��ا اخل�س��ارة اأم��ام فرنبهت�س��ه 

الركي 2-1 اخلمي�س املا�سي يف يوروبا ليغ.
خ�سارت��ه  اللق��ب  حام��ل  �سيت��ي  لي�س��ر  ولق��ي 
اخلام�سة ه��ذا املو�سم وكانت اأم��ام �سيفه و�ست 

بروميت�س األبيون 1-2.
و�سج��ل اجلزائري اإ�سالم �سليم��اين )55( للي�سر، 
وجيم���س موري�س��ون )52( ولال�سكتلندي ماثيو 

فيليب�س )72( لو�ست بروميت�س.
وه��ي اخل�سارة الأوىل للي�سر على اأر�سه بعد 20 
مباراة، اإذ حقق نتائج رائعة يف املو�سم املا�سي 

يف طريقه اإىل اللقب للمرة الأوىل يف تاريخه.

وبق��ي لي�سر عل��ى ر�سيده ال�سابق ب��� 12 نقطة، 
بف��ارق نقطت��ني فق��ط اأول مراك��ز الهب��وط اإىل 
الدرج��ة الأوىل، ورف��ع و�س��ت بروميت���س األبيون 

ر�سيده اإىل 13 نقطة.
�سيف��ه  اأم��ام  تاأخ��ره  �سيت��ي  ه��ال  وقل��ب 

�ساوثهامبتون اإىل فوز 2-1.

تق��دم �ساوثهامبت��ون ع��رب ت�س��اريل اأو�س��ن )6 
م��ن ركل��ة ج��زاء(، وع��ادل الأ�سكتلن��دي روبرت 
ماي��كل  ي�سي��ف  اأن  قب��ل   )61( �سنودغرا���س 
داو�سون )63( هدف الفوز.  واأعاد بر�سلونة بطل 
املو�س��م املا�سي ف��ارق النقطتني م��ع املت�سدر 
ريال مدريد بفوزه الثمني وال�سعب على م�سيفه 

اإ�سبيلي��ة 1-2 يف قم��ة املرحل��ة احلادية ع�رشة 
م��ن الدوري الإ�سب��اين. وكان بر�سلونة بعيداً جداً 
ع��ن م�ست��واه و�سط غي��اب تام خلط��ورة الثالثي 
الأرجنتين��ي ليوني��ل مي�س��ي والربازيل��ي نيمار 
اأّن  ح��ني  يف  �سواري��ز،  لوي���س  والأوروغوي��اين 
اإ�سبيلية لع��ب بتنظيم دفاعي لف��ت وكان اأي�سًا 
خط��رياً يف الهجوم ف�سّجل هدف��ًا وكان باإمكانه 
اإ�سافة ثالثة اأهداف على الأقل يف ال�سوط الأول. 
وجاء هدف اإ�سبيلي��ة اإثر كرة بينية خلف الدفاع 
ا�ستغ��ل منه��ا فيتول��و خط��اأ دفاعي��ا ل�سريجي��و 
روبرت��و وو�س��ع الك��رة يف ال�سب��اك عل��ى ي�س��ار 
احلار���س الأملاين مارك اأن��دري تري�ستيغن حلظة 

خروجه للت�سدي له )15(.
الفر���س لإ�سبيلي��ة، خط��ف  وبع��د �سل�سل��ة م��ن 
بر�سلون��ة ه��دف التع��ادل اإث��ر انطالق��ة �رشيعة 
و�سل��ت منه��ا الك��رة اإىل نيم��ار فاخ��رق م��ن 
اجله��ة الي���رشى وح���رشّ ك��رة اإىل مي�س��ي ال��ذي 
اأكمله��ا بي�رشاه برباعة يف الزاوية اليمنى ملرمى 

احلار�س �سريجيو ريكو )43(.
ا�ستعاد بر�سلونة اإيقاع��ه يف ال�سوط الثاين فبداأه 

م�سيط��راً على الكرة ومهاجمًا عرب نيمار ومي�سي 
الذي كاد ي�سّجل هدفه الثاين يف اأكرث من منا�سبة. 
وبعد اإهداره فر�س��ة هدف عقب مراوغة عدد من 
الالعبني، مّرر مي�سي ك��رة اإىل �سواريز يف اجلهة 
اليمن��ى م��ن املنطقة �سّج��ل منها اله��دف الثاين 
حيث و�سعها يف الزاوية الي�رشى للمرمى )61(. 
�سغط اإ�سبيلي��ة لإدراك التعادل و�سهدت الدقائق 
الأخرية �س��داً ع�سبيًا من الطرفني واإنذارات لعدد 
من الالعب��ني منهم مي�سي و�سواريز، بعد اأن كان 

نيمار تلقى اإنذاراً يف ال�سوط الأول.
وانتزع فياريال املركز الثالث بفوزه على �سيفه 
ري��ال بيتي���س بهدف��ني ملانو تريغريو���س )22( 

والإيطايل روبرتو �سوريانو )54(.
ورف��ع فياريال ر�سي��ده اإىل 22 نقط��ة، متقدمًا 
بنقطة على اأتلتيك��و مدريد الذي �سقط اأم�س اأمام 

ريال �سو�سييداد �سفر2-.
وف��از �سلت��ا فيغو عل��ى �سيفه فالن�سي��ا بهدفني 
لفاكوندو رونكاغليا )43( وجون غوديتي )77( 

مقابل هدف لدانييل باريخو )33(.
وتعادل اإ�سبانيول مع �سيفه اأتلتيك بيلباو �سلبًا.
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منتخبنا الوطني يتعادل سلبيا مع مضيفه األردني وديا تحضيرا لمواجهة االمارات

 اعترب الإيطايل ماريو بالوتيلي مهاجم ني�س 
الفرن�سي باأن اإحراز فريقه بطولة فرن�سا لكرة 

القدم ممكن لكن الأمر لن يكون �سهاًل.
وق��ال بالوتيل��ي يف مقابل��ة اأجراه��ا مع��ه 
برنام��ج "تيل��ي ف��وت" عل��ى القن��اة الأوىل 
الفرن�سي��ة : "اإح��راز اللق��ب ممك��ن لكن هناك 
�سعوب��ات، حت��ى الآن مل نلع��ب �س��وى 11 
مب��اراة لكن��ي متواج��د يف �سف��وف الفريق 
م��ن اأجل اإحراز الألق��اب وبالتايل اأعتقد باأّن 

التتويج باللقب ممكن".
و�سج��ل بالوتيل��ي 7 اه��داف يف 8 مباريات 
خا�سه��ا م��ع الفري��ق اجلنوبي من��ذ انتقاله 
ااإليه مطلع املو�سم احلايل قادمًا من ليفربول 

الإنكليزي واأ�ساف: "اأنا �سعيد، فنحن نت�سدر 
الرتيب لكن ذلك لي�س كافيًا بالن�سبة يل".

بقول��ه:  الفرن�س��ي  ال��دوري  بق��وة  واع��رف 
"عندم��ا اأتي��ت اإىل هنا اعتقدت ب��اأّن الأمور 
�ستك��ون اأك��رث �سهول��ة لكن الأم��ر لي�س كذلك 

على الطالق".
ويحل ني�س �سيفًا على كاين �سمن مناف�سات 
املرحلة الثانية ع���رشة من الدوري الفرن�سي 
قب��ل ف��رة التوقف م��ن اأجل اف�س��اح املجال 
اأم��ام املنتخب��ات الوطني��ة خلو���س بع���س 
املباري��ات الودي��ة وت�سفيات كاأ���س العامل. 
يذك��ر اأن بالوتيل��ي ل يتواج��د يف �سف��وف 

منتخب بالده يف الفرة احلالية.

نتائج��ه  م��وراي  اآن��دي  الربيط��اين  وا�س��ل 
الرائعة هذا املو�سم وتوج بطاًل لدورة باري�س 
الدولية يف ك��رة امل�رشب، اآخر دورات الألف 
نقط��ة للما�س��رز. وف��از م��وراي يف املباراة 
ج��ون  العم��الق  الأمريك��ي  عل��ى  النهائي��ة 
وه��و  و6-4.   )4-7( و6-7   6-3 اي�س��رن 
اللق��ب الثامن ملوراي هذا املو�سم اأبرزها يف 
وميبل��دون النكليزية، والراب��ع على التوايل 
بع��د دورات بكني و�سنغهاي وفيينا، والثالث 

والأربعون يف م�سريته.
كما اأنه اللقب الرابع ع�رش ملوراي يف دورات 

املا�سرز لالألف نقطة.
وكان الربيط��اين �سمن انت��زاع املركز الأول 

يف الت�سني��ف العاملي لالعب��ني املحرفني 
يف الع��امل من ال�رشبي نوف��اك ديوكوفيت�س 
دورة  نهائ��ي  ن�س��ف  اإىل  و�سول��ه  مبج��رد 
باري�س ال�سبت اثر ان�سح��اب مناف�سه الكندي 

ميلو�س راونيت�س لإ�سابة يف �ساقه.
اأك��رب لع��ب  عام��ًا(   29( م��وراي  واأ�سب��ح 
يت�س��در الت�سني��ف العاملي، من��ذ الأ�سرايل 

جون نيوكومب يف 1974.
وكان ديوكوفيت���س بط��ل دورة باري���س يف 
الأعوام الثالثة املا�سية خرج اأمام الكرواتي 

مارين �سيليت�س يف ن�سف النهائي.
وف�سل اين�رش يف املقابل يف احراز لقبه الأول 

يف دورات املا�سرز.

  ع��اد يوفنتو���س بط��ل ال��دوري اليط��ايل يف 
املوا�سم اخلم�سة املا�سية اإىل النت�سارات بفوزه 
عل��ى م�سيفه كييفو ب�سعوب��ة 1-2 يف املرحلة 

الثانية ع�رشة.
ج��اءت الأه��داف الثالث��ة يف ال�س��وط 

ماري��و  الكروات��ي  ف�سج��ل  الث��اين، 
والبو�سن��ي   )53( ماندزوكيت���س 
مرياليم بيانيت�س )75( ليوفنتو�س، 
و�سريجي��و بيلي�سي��ي )66 من ركلة 

جزاء( لكييفو.
ف��خ  يف  �سق��ط  يوفنتو���س  وكان 

التع��ادل م��ع �سيف��ه لي��ون الفرن�سي 
يف  املا�س��ي  الأربع��اء   1-1

دوري اأبطال اأوروبا.
يوفنتو���س  وع��زز 
للرتي��ب  �سدارت��ه 
بعد اأن رفع ر�سيده 
نقط��ة،   30 اإىل 

نقاط  اأرب��ع  بف��ارق 
الث��اين  روم��ا  اأم��ام 
والفائ��ز على بولونيا 
ثالثي��ة  بف�س��ل 

حمم��د  للم���رشي 
�سالح )13 و63 

و71(.
بولونيا  ويحتل 
ك��ز  ملر ا

اخلام���س 
ع���رش 

�سيد  بر

13 نقطة. وتغل��ب ميالن على م�سيفه بالريمو 
فرناندي��ز  خي�سو���س  الإ�سب��اين  و�سج��ل   .2-1
)�سو�سو( )15( وجانلوكا لبادول )82( مليالن، 
واملقدوين ليا ني�ستوروف�سكي )71( لبالريمو.

ورف��ع ميالن ر�سي��ده اإىل 25 نقطة يف 
املرك��ز الثال��ث بينم��ا جتم��د ر�سيد 
بالريم��و عند 6 نقاط يف املركز قبل 

الأخري.
الف��وز  ان��ر مي��الن طع��م  وا�ستع��اد 
بتغلب��ه ب�سهولة على �سيف��ه كروتوين 
بثالث��ة اأه��داف نظيفة لالأوك��راين ايفان 
بر�سيت�س )84( وماورو ايكاردي )89 

من ركلة جزاء و90(.
ورف��ع انر ر�سي��ده اإىل 
17 نقطة يف املركز 
ولق��ي  التا�س��ع، 
كروتوين خ�سارته 
وبق��ي  التا�سع��ة 
الأخري  املركز  يف 

بر�سيد 5 نقاط.
ل  د تع��ا و
م��ع  فيورنتين��ا 
ي��ا  ر و �سمبد
لفيدريكو  بهدف 
ي�سك��ي  د ر نا ير
مقاب��ل   )37(
للوي���س  ه��دف 

مورييل )57(.

بالوتيلي: احراز لقب الدوري الفرنسي ممكن ولكن

موراي يحصد لقبه الثامن هذا الموسم

يوفنتوس يعزز صدارته وروما ثانيًا بفضل صالح

 ومل ترت��ق املب��اراة للم�ست��وى الفني املاأم��ول حيث غابت 
الإثارة واكت�سى الأداء العام للفريقني بالطابع التدريبي.

وبالعودة ملجري��ات املباراة، فقد �سع��ى املنتخب العراقي 
منذ البداي��ة ، ملباغتة �سيفه الأردين به��دف ال�سبق، لريبك 

فيه خمططاته، لكن الدفاع الأردين ظهر متما�سكًا. 
واعتم��د املنتخ��ب العراق��ي يف انطالقات��ه الت��ي امت��ازت 
بال�رشع��ة على نوري وعطوان وب�سار وعزيز والذين وجدوا 
�سعوبة بالغة يف اخراق الدفاع الأردين الذي قاده خطاب 

والزواهرة والروا�سدة والدمريي.
يف املقابل، تعام��ل املنتخب الأردين مع معطيات املباراة 

بجدية وحذر، واجتهد يف �سبيل ال�ستحواذ على الكرة.
واعتم��د املنتخ��ب الأردين عل��ى نق��ل الك��رات الق�سرية يف 
اأرج��اء امللع��ب ع��رب رجائي عاي��د و�سعيد مرج��ان ، ولعب 
اأمامهم��ا عب��داهلل ذيب، حيث عمل��وا على متوي��ل الأطراف 
الت��ي �سكلت م�س��در اخلطورة بتواجد اأبو عم��ارة والبخيت، 
لك��ن مل ينجحوا يف اي�سال الكرات املنا�سبة للمهاجم بهاء 

في�سل.
وب��داأت اخلط��ورة العراقي��ة تظه��ر م��ع م�س��ي الوق��ت عرب 
مهاجم��ه عالء عب��د الزهرة ال��ذي اأتيحت له ث��الث فر�س، 
الأوىل عندم��ا ارتق��ى لعر�سي��ة جي�س��ن براأ�س��ه واأم�سكها 
معت��ز يا�سني حار�س الأردن، ومن ث��م ت�سديدة مرت بجوار 
القائ��م، وعاد و�سدد يف امل��رة الثالثة ومن موقف منوذجي 

للت�سجيل لكن باأح�سان يا�سني.
وظل حار�س مرمى املنتخب العراقي حممد كا�سد بعيداً عن 
اخلط��ورة، يف ظل حمدودية اخلي��ارات الهجومية للمنتخب 

الأردين، فانتهى ال�سوط الأول �سلبيًا بدون اأهداف.
ويف ال�س��وط الث��اين حت�سن اأداء املنتخ��ب الأردين هجوميًا، 
بعدما اأجرى تبديل��ني بالدفع مبحمود مر�سي ويزن ثلجي 

مكان عبداهلل ذيب والبخيت.
واأجرى املنتخب العراقي هو الآخر تغيريات ب�سفوفه حيث 

دفع املدرب را�سي �سني�سل بامين ح�سني وحممد �سوكان.
وم��ال الأداء الع��ام للمنتخب��ني م��ع م�سي الوق��ت للهدوء، 
وافتق��دا القدرة على خلق الفر���س احلقيقية على املرميني، 
لي�س��ت  مل��دة  امللع��ب  منت�س��ف  يف  الألع��اب  لتنح���رش 

بالق�سرية، وتبقى النتيجة على حالها حتى النهاية.
واأكد را�سي �سني�سل املدي��ر الفني للمنتخب العراقي اأهمية 
املواجه��ة التي خا�سها اأمام م�سيف��ه الأردين لفتًا اإىل اأن 

الندية كانت حا�رشة يف املباراة رغم غياب الفر�س.
اإخ��راج  يف  تتمث��ل  املب��اراة  "اأهمي��ة  �سني�س��ل:  واأو�س��ح 
الالعب��ني من اأج��واء الدوري العراقي ونقله��م على ال�ساحة 
الدولي��ة وهي نقطة مهمة، حيث تاأتي مباراة الأردن كنوع 
من التح�س��ري ملواجه��ة املنتخب الإمارات��ي يف ت�سفيات 

املونديال".
واأ�ساف: "�سني�سل باأن املباراة �سهدت م�ساركة املحرفني 
حي��ث مت منحهم فر�سة امل�ساركة يف كامل اأوقات املباراة 

وقدموا اأداء جيدا.
واأ�س��ار �سني�سل اإىل اأن املنتخ��ب العراقي لعب املباراة وهو 
يفتقد ل�سبعة من عنا�رشه الرئي�سة، معرفا يف الوقت نف�سه 
باأن الو�سول ملرمى اخل�سم مل يكن بحجم امل�ستوى لغياب 

القوة الهجومية للمنتخب العراقي عن هذه املباراة.
م��ن جانب اخر اأك��د الأمني العام لحتاد الك��رة الماراتي، 
حمم��د عب��د اهلل ب��ن ه��زام، اأن الحتاد ي��ويل اأهمي��ة بالغة 

للمب��اراة الت��ي جتم��ع منتخب الم��ارات الوطن��ي بنظريه 
العراق��ي، �سيما من الناحية التنظيمية، مو�سحًا اأن بوابات 
الدخ��ول مللع��ب املب��اراة، �ستفتح قب��ل ث��الث �ساعات من 
بداية اللقاء فيما �ستط��رح تذاكر الدخول عرب النرنت ومت 

تخ�سي�س حافالت لنقل اجلمهور.
 وق��ال بن ه��زام اإن "الحت��اد اجتمع م��ع القي��ادة العامة 
لل�رشطة بالعا�سمة اأبوظبي، للتن�سيق والت�ساور بخ�سو�س 
عملية التنظيم ملباراة المارات والعراق يف ت�سفيات كاأ�س 
الع��امل" مبينا اأن "الحت��اد خ�س�س، اأماك��ن للعائالت يف 

ملعب املباراة، واأخرى لل�سيوف، مبا يقارب األفي مقعد".
 ،)VIP( �واأ�س��اف بن هزام "�سيتم طرح التذاكر اخلا�سة ب
بداي��ة م��ن الأ�سبوع احل��ايل على »الأون لي��ن«، من خالل 
و�س��ع الراب��ط املخ�س�س لهذا الأمر يف موق��ع احتاد الكرة 
الر�سم��ي، ويف مواقع التوا�س��ل الجتماعي"، ك�سريا اإىل اأن 
"بواب��ات امللعب جميعها �ستفت��ح للجمهور، و�سيكون بيع 
التذاك��ر اأمامه��ا، ومت تخ�سي���س حاف��الت لنق��ل اجلمهور 
م��ن حديقة اأم الإمارات بالتعاون م��ع دائرة النقل ف��ي اأبو 

ظ�بي". 

سامباولي 
محبط !

من زاوية 
اخرى

اأبدى مدرب اإ�سبيلية، خورخي �سامباويل، حزنه للخ�سارة 
الت��ي مني بها فريقه على ملع��ب �سان�سيز بيزخوان اأمام 
بر�سلونة يف الليجا الإ�سبانية، م�سريا اإىل اأنه اأمام مناف�س 
مثل الفريق الكتالوين "من الطبيعي اأن يحدث هذا" عندما 

قلب ال�سيوف تاأخرهم اإىل فوز بهدفني لواحد.
ورغ��م ذلك، اأك��د �سامب��اويل اأن فريقه ق��دم اأف�سل �سوط 
اأول ل��ه يف البطولة "نظ��را لقيمة املناف�س الذي يواجهه" 
ولكون بر�سلونة كان قد قدم اأف�سل �سوط له هو الآخر يف 
مباراته ال�سابقة اأمام مان�س�سر �سيتي الإجنليزي بدوري 

الأبطال، رغم خ�سارته يف النهاية.
وتاب��ع امل��درب الأرجنتين��ي "عندم��ا ت�سيط��ر ولكنك ل 
تك��ون حا�سم��ا اأمام فريق��ه مث��ل بر�سلونة، ال��ذي ميتاز 
بال�ستحواذ وخلق العديد من الفر�س، ففي النهاية تذهب 
اإىل ال�سراح��ة بنتيجة 1-1 وانت ت�سعر باأن فريقك قدم 

الكثري من الأ�سياء ولكنه مل ينجح يف التفوق".
واأ�ساف "ال�س��وط الثاين كان �سجال بني الفريقني ولكنه 
كان ل�سال��ح بر�سلون��ة يف بدايت��ه، ولك��ن اإ�سبيلي��ة كان 

دائما حا�رشا يف اللقاء".
 واأقر باأن هدف التعادل الذي �سجله مواطنه الأرجنتيني 
ليوني��ل مي�سي قبل نهاية ال�س��وط الأول بدقائق "اأ�سعف 

من همة" لعبيه.
وق��ال "بعدم��ا كنا متفوق��ني للغاي��ة يف ال�س��وط الأول، 
تقدمن��ا لالأم��ام وقدمن��ا جمه��ودا كب��ريا، لكنن��ا مل جند 

املكافاأة".
وبهذه اخل�سارة، التي تعد الأوىل لإ�سبيلية على اأر�سه هذا 
املو�س��م، يتجمد ر�سي��د الفريق الأندل�سي عن��د 21 نقطة 
يف املرك��ز اخلام�س، بفارق الأهداف خلف اأتلتيكو مدريد 

الرابع، وب�ست نقاط خلف ريال مدريد املت�سدر.
اأما بر�سلونة فحقق انت�ساره الرابع تواليا، لريفع ر�سيده 
اإىل 25 نقط��ة يف الو�سافة، ومنتظرا دربي مدريد القادم 
ب��ني الريال واأتلتيكو. وو�س��ل الأرجنتيني ليونيل مي�سي 
لله��دف رقم 500 بقمي�س ن��ادي بر�سلونة، بعد اأن �سجل 
ه��دف التع��ادل اأمام اإ�سبيلي��ة ، يف املب��اراة التي انتهت 

بفوز بر�سلونة )1-2( يف �سان�سيز بيزخوان.
ووفًق��ا مل��ا ك�سف��ت عن��ه �سحيف��ة "مون��دو ديبورتيفو" 
الإ�سباني��ة، ف��اإن مي�سي لع��ب مع بر�سلون��ة 592 مباراة 
�سج��ل فيها 500 هدف، و�سجل مي�سي 469 هدًفا ر�سمًيا 
يف 545 مباراة ر�سمية، بالإ�سافة اإىل 31 هدًفا يف 47 
مب��اراة ودية.  ويعد هدف النجم الأرجنتيني رقم 27 يف 
مرم��ى اإ�سبيلية لي�سبح النادي الأندل�س��ي اأكرث ناٍد �سجل 

يف مرماه مي�سي اأهدافا طوال م�سريته الريا�سية.
وو�سل مي�سي بذلك اإىل هدفه الثامن يف الدوري الإ�سباين 
واإىل اله��دف رق��م 51 يف ع��ام 2016، متفوًق��ا عل��ى 

كري�ستيانو رونالدو )44( ولوي�س �سواريز )47(.

فر�ض التعادل ال�سلبي 
نف�سه على نتيجة اللقاء 

الودي بني املنتخب 
الأردين و�سيفه العراقي، 

والذي �سهده ا�ستاد 
عمان الدويل، بح�سور 

جماهريي مل يتجاوز ال 
متفرج.  2500

بغداد- متابعة الجورنال

جدل المالعب

ت��ّوج الع��داء الأري��ري غريم��اي جيربي�سال�سي 
ب�سباق ماراثون نيوي��ورك، فيما اأحرزت الكينية 
م��اري كييت��اين لقبه��ا الثال��ث على الت��وايل يف 

�سباق ال�سيدات.
وابتع��د غيربي�سال�س��ي )20 عام��ًا(، بط��ل العامل 
ع��ام 2015، بف��ارق كب��ري عن جمي��ع مناف�سيه 
يف ال�سب��اق، بعدما قطع اأكرث م��ن 32 كيلو مراً 
تقريب��ًا، ليحقق زمنًا قدره �ساعتني و�سبع دقائق 
و51 ثانية، وي�سب��ح اأ�سغر عداء يفوز بال�سباق، 

ح�سبما اأكد املنظمون.
وجاء الكيني لوكا���س روتيت�س يف املركز الثاين 
بزمن قدره �ساعتني وثم��اين دقائق و53 ثانية، 
فيم��ا ح��ل الأمريك��ي عب��دي عبدالرحم��ن ثالثًا 

بزمن بلغ �ساعتني و11 دقيقة و23 ثانية.
بال�سب��اق  ف��وزه  و���رشح جيربي�سال�س��ي عق��ب 
اإذا فقدت  "ينبغي عليك اأن تكون مفعمًا بالثقة، 

الثقة يف قدراتك، فاإنك �سوف تخ�رش ل حمالة".
واأ�سبح��ت كييت��اين )34 عامًا( اأول ام��راأة تفوز 
الت��وايل يف  بث��الث �سباق��ات للماراث��ون عل��ى 

نيويورك، من��ذ فوز عداءة املاراث��ون الرنويجية 
الراحل��ة غريتي فايتز بخم�س��ة �سباقات متتالية 

ما بني عامي 1982 و1986.
وحققت كييتاين زمنًا قدره �ساعتني و24 دقيقة 
و26 ثانية، فيما ج��اء مواطنتها �سايل كيبييغو 
يف املركز الثاين، بزمن بلغ �ساعتني و28 دقيقة 
وثاني��ة واحدة، حي��ث تفوقت بف��ارق 12 ثانية 
عل��ى الأمريكي��ة م��ويل ه��ودل، �ساحب��ة املركز 

الثالث.
وقال��ت الع��داءة الكيني��ة عقب فوزه��ا بال�سباق: 
بال�سباق  لتتويج��ي  البالغ��ة  بال�سع��ادة  "اأ�سع��ر 
الثالث على التوايل. اإنه لي�س بالأمر الهني، ولكنه 

يحمل الكثري من املعاين بالن�سبة يل".
وم��ن املقرر اأن يح�س��ل جيربي�سال�سي وكييتاين 
على جائ��زة املرك��ز الأول والتي تبل��غ مئة األف 
دولر. و�س��ارك يف ال�سباق ما يقرب من 50 األف 
م�سارك يف الن�سخة ال�ساد�سة والأربعني لل�سباق، 
حي��ث اأ�س��ار املنظمون اإىل اأن هذا ه��و املاراثون 

الأكرب يف العامل من حيث عدد امل�ساركني.

األريتري جيبريسالسي يفوز بماراثون نيويورك

ليفربول ينفرد بصدارة الدوري اإلنكليزي وبرشلونة ينجو من كمين إشبيلية في أسبانيا


