
 حق��ق نابويل نتيجة نوعية بتفوقه على �ض��يفه 
اإنرت -3�ضفر يف افتتاح املرحلة اخلام�ضة ع�رشة 
من الدوري الإيطايل لك��رة القدم، وارتقى موؤقتا 

اإىل املركز اخلام�س.
ورفع نابويل ر�ضيده اإىل 28 نقطة بالت�ضاوي مع 
لت�ضيو واأتالنتا، وبفارق 5 نقاط عن يوفنتو�س 

املت�ضدر ونقطة عن كل من روما وميالن.
على ملعب "�ض��ان باولو" واأمام 36 األف متفرج، 
فاجاأ نابويل �ضيفه بهدفني مبكرين حمال توقيع 
لعب الو�ض��ط البولندي الدويل بيوتر زيلين�ض��كي 
بع��د متريرة من الإ�ض��باين خو�ض��يه كايخون )2( 
وال�ض��لوفاكي ماريك هام�ض��يك بت�ضديدة حمكمة 

يف الزاوية الي�رشى )6(.
ويف ال�ض��وط الثاين، قتل ناب��ويل املباراة بهدف 
ثال��ث، بعد ركنية للجزائري ف��وزي غالم اأبعدها 
احلار�س ال�ض��لوفيني �ضمري هاندانوفيت�س تابعها 

على الطائر لورنت�ضو اإن�ضينيي )51(.
وعو�س نابويل و�ض��يف بطل املو�ض��م املا�ض��ي 
تفريطه بنقطتني ثمينتني بعد اكتفائه بالتعادل 

مع �ضيفه �ضا�ضوولو 1-1 الثنني املا�ضي.

�ض��اري  ماوريت�ض��يو  امل��درب  فري��ق  ويخو���س 
اختبارا �ض��عبا اأمام م�ض��يفه بنفي��كا الربتغايل 
الأ�ض��بوع املقب��ل يف اجلولة الأخرية امل�ض��ريية 

من الدور الأول لدوري اأبطال اأوروبا.
وت�ض��لق بايرن ميونيخ حام��ل اللقب قمة ترتيب 
ال��دوري الأملاين ب�ض��فة موؤقتة، بع��د فوزه على 
املرحل��ة  افتت��اح  يف   3-1 ماينت���س  م�ض��يفه 

الثالثة ع�رشة من امل�ضابقة.
فعل��ى ملعب "اأوبل اأرينا"، اأجرى الإيطايل كارلو 
اأن�ض��يلوتي مدرب بايرن تغيريين على الت�ض��كيلة 
الت��ي فازت عل��ى باي��ر ليفرك��وزن 1-2، فدفع 
بالفرن�ض��ي فران��ك ريب��ريي والهولن��دي اأري��ني 
روب��ني لدع��م البولندي روب��رت ليفاندوف�ض��كي 
هجوميًا، على ح�ض��اب الإ�ض��باين ت�ض��ابي األون�ضو 
والربازيلي دوغال�س كو�ض��تا ولعب لأول مرة هذا 
املو�ض��م بطريقة )4�2�3�1( من��ذ البداية بدل من 

طريقة )4�3�3(.
كوردوب��ا  ج��ون  الكولومب��ي  املهاج��م  وبك��ر 
بافتت��اح الت�ض��جيل ملاينت���س، تا�ض��ع الرتتي��ب، 
بت�ض��ديدة اأر�ض��ية ميينية من داخ��ل املنطقة يف 

�ضباك احلار�س الدويل مانويل نوير، متفوقًا على 
املداف��ع مات�س هومل���س، بعد متري��رة من لعب 

الو�ضط الرتكي يون�س ملي )4(.
لكن بايرن عادل �رشيعًا عرب هدافه ليفاندوف�ضكي 

بعد متريرة من الهولندي اأريني روبن )8(.

وتقدم بايرن مرتجمًا �ض��يطرته بعد عر�ض��ية من 
توما���س مول��ر تابعها روبن براأ�ض��ه يف ال�ض��باك 

هدفًا ثانيًا )21(.
ويف الوق��ت القات��ل م��ن ال�ض��وط الث��اين �ض��جل 
ليفاندوف�ض��كي م��ن �رشب��ة ح��رة جميل��ة هدفه 

الثاين يف املباراة والتا�ض��ع هذا املو�ض��م لينفرد 
باملركز الثالث برتتيب الهدافني )90+2(.

تاري��خ  اأول لع��ب يف  ليفاندوف�ض��كي  واأ�ض��بح 
الدوري ي�ضجل ثنائية يف اأربع مباريات متتالية 

على اأر�س خ�ضم واحد.
وتع��ادل فريق كان مع �ض��يفه ديج��ون بنتيجة 
3-3 خالل املب��اراة التي جمعتهما يف اجلولة 
ال�ضاد�ضة ع�رشة من الدوري الفرن�ضي لكرة القدم.

و�ض��جل اأهداف كان اأيفان �ضانتيني )هدفني( يف 
الدقيقت��ني 24 و37 وي��ان كارام��و يف الدقيق��ة 
43، فيم��ا اأحرز اأهداف ديجون كل من بيري يل 
ميلو يف الدقيق��ة 26، ولوي�س ديوين يف الدقيقة 
59، وعالء الدين يحيى، لعب كان، باخلطاأ يف 

مرماه يف الدقيقة 81.
وا�ض��طر فريق ديجون ل�ض��تكمال املب��اراة منذ 
الدقيق��ة 31 بع���رشة لعب��ني بع��د ط��رد اأرنول��د 
بوكا موتو، اإل اأن كان ف�ض��ل يف ا�ضتغالل النق�س 

العددي يف �ضفوف الفريق ال�ضيف.
ورف��ع كان ر�ض��يده اإىل 15 نقط��ة يف املرك��ز 
ال�ض��اد�س ع�رش، كما رفع ديجون ر�ضيده اإىل 16 

نقطة يف املركز الثالث ع�رش.
وتكب��د بنفي��كا، حام��ل اللق��ب، هزميت��ه الأوىل 
ه��ذا املو�ض��م بعدما �ض��قط خارج الدي��ار على يد 
ماريتيم��و بهدف��ني لواح��د عل��ى ملع��ب "دو���س 
باريرو�س" يف م�ض��تهل اجلولة الثانية ع�رشة من 

الدوري الربتغايل لكرة القدم.
الدقيق��ة  من��ذ  مبك��را  الأر���س  اأ�ض��حاب  تق��دم 
ال�ضاد�ض��ة يف النتيج��ة ع��رب املهاج��م الأرميني 
جيف��ورج جازاري��ان، قب��ل اأن يع��ادل اجلن��اح 
للفري��ق  الكف��ة  جويدي���س  جونكال��و  ال�ض��اب 
العا�ض��مي يف الدقيقة 27 لينتهي ال�ضوط بهدف 

يف كل �ضبكة.
ويف الن�ض��ف الثاين، عاد فريق ماريتيمو للتقدم 
جمددا بوا�ض��طة ماوري�ض��يو اأنتوني��و يف الدقيقة 
69 ولكنه يتمكن هذه املرة من احلفاظ على هذا 

التقدم حتى النهاية.
ورف��ع ماريتيمو بهذا النت�ض��ار الثمني ر�ض��يده 
للنقط��ة 17 يحت��ل به��ا املرك��ز ال�ض��اد�س، فيما 
�ضقط "الن�ضور" يف فخ الهزمية الأوىل هذا املو�ضم 

ولكنه يبقى مت�ضدرا ب�29 نقطة.
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اأعلن الحتاد الفرن�ضي لكرة القدم اأن منتخب بالده 
�ضيالقي نظريه ال�ضباين وديًا يف 28 اآذار/مار�س 
املقبل على ملعب فرن�ض��ا يف �ض��احية �ضان دوين 
الباري�ضية. و�ضتقام املباراة بعد 3 اأيام من مباراة 
فرن�ضا �ض��د م�ضيفتها لوك�ض��مبورغ يف مناف�ضات 
املجموع��ة الأوىل �ض��من الت�ض��فيات الأوروبي��ة 
والت��ي   2018 رو�ض��يا  موندي��ال  اىل  املوؤهل��ة 

تت�ضدرها فرن�ضا بفارق 3 نقاط اأمام هولندا.

كم��ا تاأت��ي املب��اراة بع��د 4 اأي��ام عل��ى مواجه��ة 
اإ�ض��بانيا والكيان ال�ض��هيوين يف اأ�ض��بانيا �ض��من 
الت�ض��فيات ذاته��ا ع��ن املجموع��ة ال�ض��ابعة التي 

تتقا�ضم اإ�ضبانيا �ضدارتها مع اإيطاليا.
ومل تلع��ب فرن�ض��ا م��ع اإ�ض��بانيا من��ذ مواجهتهما 
 2014 اأيلول/�ض��بتمرب  يف  باري���س  يف  الودي��ة 
وانته��ت بفوز منتخ��ب الديوك به��دف لويك رميي 

يف الدقيقة 73.

ك�ضف اإيفان توزو، نائب رئي�س نادي ت�ضابيكوين�ضي 
اأن رئي���س الحتاد الربازيلي، مارك��و بولو دل نريو، 
طل��ب منه ب��اأن يعد فريق��ًا خلو�س مب��اراة املرحلة 
الأخرية يف الدوري الربازيلي، يف 11 كانون الأول/
دي�ض��مرب اجل��اري. واأو�ض��ح ت��وزو من خ��الل موؤمتر 
�ض��حفي عق��ده يف مق��ر الن��ادي الأربعاء املا�ض��ي 
حقيق��ة ما دار بين��ه وبني رئي�س الحت��اد الربازيلي 
لك��رة الق��دم، حيث ق��ال: "لق��د تكلمت م��ع دل نريو 
حول املو�ض��وع، لقد قال يل اأن��ه يجب اأن نلعب هذه 
املباراة، يجب اأن تكون احتفاًل كبرياً، واأجبته باأننا 
ل منتل��ك 11 لعبًا ولكنه قال يل اإننا منتلك لعبني 
مل ي�ض��افروا مع الفريق ولدينا لعبني نا�ضئني، واأنه 
ل يهم هوية من �ض��يخو�س املباراة واأن اللقاء يجب 
اأن يكون احتفاًل كبرياً، لأن مدينة ت�ض��ابيكو ونادي 

ت�ضابيكوين�ضي ي�ضتحقان هذا".

ومل يقرر ت�ضابيكوين�ض��ي حتى الآن اإذا كان �ض��يلعب 
ه��ذه املب��اراة، الت��ي كان من املق��رر اإقامتها مطلع 
الأ�ض��بوع املقبل، ولك��ن بعد احل��ادث املفجع، الذي 
تعر�س له النادي الربازيلي، مت تاأجيلها مع مباريات 
الأ�ض��بوع الأخري اإىل 11 من ال�ض��هر اجل��اري. وكان 
اأتلتيك��و مين��ريو قد طالب يف خطاب ر�ض��مي باإلغاء 
املب��اراة، وق��ال يف خطاب��ه: "بداف��ع اإن�ض��اين بحت 
فنح��ن �ض��د اإقامة اللقاء". وح�ض��م ن��ادي باملريا�س 
لق��ب ال��دوري الربازيل��ي ل�ض��احله قب��ل اجلولة 38 
والأخرية، فيما يحتل ت�ضابيكوين�ض��ي املركز التا�ضع 
و�ضمن تاأهله اإىل بطولة كاأ�س �ضودامريكانا املو�ضم 
املقبل، ولكنه ل ميتلك اأي فر�ض��ة للتاأهل اإىل بطولة 
كاأ���س ليبريتادوري���س، اإل اإذا اتخ��ذ احت��اد اأمري��كا 
اجلنوبي��ة لكرة الق��دم "كومنيبول ق��راراً اآخر مبنحه 

لقب بطولة �ضودامريكا للعام اجلاري.

ك�ض��ف الحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا( عن 
القائم��ة النهائي��ة للمر�ض��حني لني��ل جائزة 
اأف�ض��ل لعب يف العامل لعام 2016، و�ضمت 
الربتغايل كري�ض��تيانو رونالدو والأرجنتيني 

ليونيل مي�ضي والفرن�ضي اأنطوان غريزمان.
ويبدو رونالدو مر�ض��حا قوي��ا لنيل اجلائزة، 
بع��د اإحرازه مع فريقه ريال مدريد الإ�ض��باين 
لقبي دوري اأبطال اأوروبا، وكاأ�س اأمم اأوروبا 

للمنتخبات مع الربتغال ال�ضيف املا�ضي.
اأم��ا مي�ض��ي املت��وج باجلائزة ع��ام 2015، 
فكان مو�ض��مه اأقل جناح��ا برغم تتويجه مع 

بر�ضلونة بلقب الدوري الإ�ضباين.
يف املقاب��ل، ح��ل غريزمان و�ض��يفا لدوري 
اأبط��ال اأوروبا م��ع اأتلتيكو مدريد الإ�ض��باين 
ولكاأ���س اأمم اأوروبا مع منتخب فرن�ض��ا على 

اأر�ضه.
ول��دى ال�ض��يدات، تتواج��ه البطل��ة الأوملبية 
الأملاني��ة مي��الين بيهرينغ��ر م��ع الربازيلية 
املخ�رشمة مرت��ا والنجمة الأمريكية كاريل 

لويد.
ول��دى املدرب��ني، يتناف���س الفرن�ض��ي زي��ن 
الدي��ن زي��دان )ري��ال مدري��د( م��ع الإيطايل 
كالوديو رانيريي )لي�ضرت �ض��يتي الإنكليزي( 
)منتخ��ب  �ض��انتو�س  فرنان��دو  والربتغ��ايل 

الربتغال(.
و�ضيعلن فيفا عن الفائزين يف حفله ال�ضنوي 
املق��رر يف 9 كانون الثاين/يناير املقبل يف 

زيوريخ.
وك�ض��ف الحت��اد ال��دويل لك��رة الق��دم ع��ن 

القائمة النهائية للمر�ض��حني الثالثة جلائزة 
اأف�ضل مدرب يف العام 2016.

وقل���س الحت��اد ال��دويل الالئح��ة م��ن 10 
مر�ض��حني اإىل ثالث��ة هم الإيط��ايل كالوديو 
راني��ريي الذي قاد لي�ض��رت �ض��يتي الإنكليزي 
الأوىل  للم��رة  املمت��از  ال��دوري  لق��ب  اإىل 
يف تاريخ��ه املمت��د لأك��ر م��ن 130 عامًا، 
والربتغ��ايل فرنان��دو �ض��انتو�س ال��ذي ق��اد 
منتخ��ب ب��الده اإىل لقب كاأ���س اأوروبا للمرة 
الأوىل يف تاريخ��ه، والفرن�ض��ي زي��ن الدي��ن 
مدري��د  ري��ال  نادي��ه  م��ع  املت��وج  زي��دان 
الإ�ض��باين بلقب م�ضابقة دوري اأبطال اأوروبا 

يف اأول جتربة له كمدرب يف النخبة.
وخرج من ال�ضباق كل من الأرجنتيني دييغو 
�ض��يميوين م��درب اتلتيك��و مدري��د الإ�ض��باين 
و�ض��يف بطل م�ض��ابقة دوري اأبطال اأوروبا، 
ومواطنه ماوري�ضيو بوكيتينو مدرب توتنهام 
الإنكليزي، والإ�ض��باين بيب غوارديول مدرب 
بايرن ميوني��خ الأملاين يف الأع��وام الثالثة 
الأخرية ومان�ض�ض��رت �ض��يتي الإنكليزي حاليا 
ومواطن��ه لوي���س انريك��ي م��درب بر�ض��لونة 
والأمل��اين يورغ��ن كل��وب م��درب ليفرب��ول 
الإنكلي��زي والويل��زي كري���س كومل��ان الذي 
ق��اد منتخب ب��الده اإىل ن�ض��ف نهائي كاأ�س 
اأوروبا، والفرن�ض��ي ديدييه دي�ض��ان و�ض��يف 

بطل الكاأ�س القارية مع منتخب بالده.
و�ض��يعلن الحت��اد ال��دويل ع��ن الفائ��ز يف 9 
كان��ون الثاين/يناير املقب��ل خالل حفل يف 

زيوريخ.

فرنسا تستضيف إسبانيا وديًا في آذار المقبل

تشابيكوينسي الحزين مطالب بخوض 
الجولة األخيرة

ال ان��ه مل يتمك��ن من الو�ض��ول للمرم��ى حتى انتهى ال�ض��وط 
بالتعادل. ويف ال�ض��وط الث��اين تغري الداء وح��اول النجفيون 
هز �ض��باك الزوراء ولحت فر�ض��ة مثالية لتحقيق ذلك بعد ان 
من��ح حك��م املباراة ركل��ة جزاء للنج��ف اإثر اعث��ار متعمد من 
احلار���س عالء كاطع �ض��د الالع��ب امري �ض��باح ال ان الخري 
الذي �ض��دد ركل��ة اجلزاء اخفق بالت�ض��جيل. وبعدها متكن عدي 
جف��ال من الت�ض��جيل للنج��ف ال ان علي رحي��م اأدرك التعادل 
لل��زوراء وم��ن ثم ا�ض��اف ع��الء مهاوي ه��دف الف��وز لتنتهي 
املباراة بفوز ال��زوراء بهدفني لواحد. وخ�رش نادي زاخو امام 
�ض��يفه ال�رشطة بهدفني مقابل هدف واحد ل��كل منهما، وذلك 
�ضمن مناف�ضات اجلولة التا�ض��عة من الدوري العراقي املمتاز 
لك��رة القدم. وجرت املباراة على ملعب زاخو الريا�ض��ي بدون 
جمهور ب�ض��بب عقوبة احتادية �ضد نادي زاخو. واحت�ضب حكم 
املب��اراة ركل��ة جزاء لل�رشطة يف الدقيق��ة 21 رغم ان العادة 

التلفزيونية اثبتت ان لعب ال�رشطة في�ض��ل جا�ضم تعر�س اىل 
الإعث��ار قبل خط منطقة اجلزاء، حيث جنح مروان ح�ض��ني يف 
ترجمتها اىل هدف اأول لل�رشطة. وا�ض��تطاع زاخو تعديل الكفة 
يف الدقيق��ة 63 ع��ن طريق الالعب ابراهيم باي�س، غري ان عبد 
الق��ادر طارق جنح بت�ض��جيل هدف الف��وز لل�رشطة يف الدقيقة 
92. وبه��ذه النتيج��ة ارتف��ع ر�ض��يد ال�رشط��ة اىل 18 نقطة، 
بينما بقي زاخو على ر�ض��يده ال�ض��ابق البالغ اأربع نقاط فقط. 
وحق��ق نادي نفط اجلن��وب بكرة القدم فوزا مهم��ا على نادي 
اربيل بهدف واحد دون رد، �ض��من مناف�ض��ات اجلولة التا�ضعة 
من الدوري العراقي املمتاز. و�ض��جل هدف الفوز لنفط اجلنوب 
الالعب علي �ض��الح، ليك�ض��ب لفريق��ه نقاط املب��اراة الثالث. 
وبه��ذه النتيج��ة ارتف��ع ر�ض��يد نف��ط اجلن��وب اىل 12 نقط��ة، 
مبقابل جتمد ر�ض��يد اربيل عند 9 نقاط. و�ضمن اجلولة ذاتها، 
تعادل نادي امليناء والكهرباء بدون اهداف، حيث بات ر�ضيد 
امليناء 18 نقطة، والكهرباء 5 نقاط، وح�ض��م التعادل ال�ضلبي، 
مواجه��ة كربالء واأمانة بغداد، يف ختام مناف�ض��ات الأ�ض��بوع 
ال��� 9 م��ن الدوري ورغ��م حم��اولت الفريقني لتحقي��ق الفوز، 

اإل اأنهم��ا ف�ض��ال يف هز ال�ض��باك. واأ�ض��اع اأمانة بغداد فر�ض��ة 
اعتالء ال�ض��دارة يف ظل تاأجيل مباراة املت�ض��در نفط الو�ض��ط 
�ضد القوة اجلوية، يف الوقت نف�ضه ف�ضل كربالء يف الهروب من 
ذي��ل الرتتيب، وع��اد فريق الطلبة من حمافظ��ة املثنى بنقطة 
واحدة اإثر تعادله بهدف واحد ملثله مع م�ض��يفه ال�ض��ماوة يف 
مباراتهما التي جرت �ضمن مناف�ضات اجلولة التا�ضعة لدوري 
الكرة املمتاز والتي �ضهدت اأي�ضًا تغلب فريق النفط على نظريه 
نفط مي�ض��ان بهدف نظيف. و�ض��هدت مباراة فريق الطلبة تقدم 
اأ�ض��حاب الأر�س اأوًل يف الدقيقة الثانية من الوقت ال�ض��ايف 
لل�ض��وط الأول ع��ن طري��ق الالعب عل��ي عبد اهلل، ويف ال�ض��وط 
الثاين حاول فريق الطلبة جاهدا تغيري النتيجة حتى جنح يف 
ذلك عندما اأدرك لعبه �ض��عد جا�ض��م التعادل يف الدقيقة 56. 
ويف مب��اراة اخرى متكن فريق النفط من الفوز على فريق نفط 
مي�ض��ان بهدف نظيف �ض��جله الالعب وليد كرمي يف مباراتهما 
التي جرت على ملعب امليمونة. ويف مباراة اخرى تغلب فريق 
البح��ري عل��ى الكرخ بالف��وز بهدفني لواح��د يف املباراة التي 
ج��رت بينهم��ا يف حمافظة الب���رشة، فيما فاز فري��ق احلدود 

عل��ى فريق احل�ض��ني بهدف نظيف جاء ع��ن طريق حممد زامل 
يف الدقيق��ة 35 من عمر اللقاء. م��ن جهته طالب مدرب فريق 
الزوراء ع�ض��ام حمد اأن�ضار الفريق بقليل من ال�ضرب لت�ضحيح 
م�ض��ار الفري��ق يف لئح��ة الرتتي��ب، بع��د ان حق��ق فوزا ب�ض��ق 
النف�س على �ض��يفه النجف يف الدور التا�ض��ع من دوري الكرة 
املمتاز. وقال حمد ان فريقنا يعي�س ظرفا نف�ض��يا متعبا جراء 
تراجع النتائج و، بالتايل فان انت�ض��ارا بهذا ال�ض��يناريو يعيد 
ال��روح للفريق ومينحنا زخم��ا معنويا للقت��ال يف كل مباراة 
اىل الرم��ق الخ��ري وع��دم ال�ضت�ض��الم للنتائج مهم��ا كانت". 
وطالب حمد اجلماهري بقليل من ال�ض��رب، ووع��د بنتائج واداء 
اأف�ضل يف قادم اليام خ�ضو�ضا وانه �ضي�ضم للفريق، يف فرتة 
النتق��الت ال�ض��توية، لعبني ج��دد قادرين عل��ى ان يتحملوا 
م�ض��وؤولية الدف��اع ع��ن لق��ب الزوراء ال��ذي حتقق يف املو�ض��م 
املا�ض��ي. وا�ض��اف:" ان بع���س املراك��ز مازال��ت بحاجة اىل 
دع��م، ونحن جمربون الن لتوظي��ف الالعبني بطريقة مغايرة 
ونحاول تغيري مراكز بع�ض��هم ل�ض��د النق�س يف بع�س املراكز، 

ون�ضعى لت�ضحيح هذا المر بفرتة النتقالت ال�ضتوية.

روزبرغ
 يعتزل !

من زاوية 
اخرى

اأعل��ن �ض��ائق مر�ض��يد�س الأمل��اين نيك��و روزب��رغ ب�ض��كل 
مفاجئ، و�ض��ع حد مل�ض��واره عل��ى حلبات بطول��ة العامل 
ل�ضباقات فورمول وان، بعد خم�ضة اأيام فقط على تتويجه 

بلقبه العاملي الأول.
واأحرز روزبرغ )31 عامًا( لقبه الأول بحلوله ثانيا خلف 
لوي���س هاميلت��ون، زميله يف "مر�ض��يد�س" وبط��ل العامل 
للمو�ض��مني املا�ضيني، يف ال�ض��باق الأخري الذي اأقيم على 

حلبة مر�ضى يا�س يف اأبوظبي.
واأبدى هاميلتون الذي ناف�س روزبرغ حتى الرمق الأخري، 
ع��دم ا�ض��تغرابه لعت��زال زميل��ه ال��ذي جمعته ب��ه عالقة 

تناف�ضية غالبا ما �ضابها التوتر.
ويف اإعالن غري متوقع، ن�رش روزبرغ بيانا ك�ض��ف فيه اأنه 
اتخ��ذ "قرار العت��زال م�ض��اء الثنني املا�ض��ي"، اأي غداة 

تتويجه يف اأبوظبي.
واأ�ض��اف: "ه��ذا العام كان �ض��عبا للغاي��ة لأين بذلت فيه 
كل �ض��يء ممكن. مل اأدخر اأي جهد منذ �ض��باق اأو�ضنت العام 
املا�ض��ي لأين عانيت كثريا بعد تلك اخل�ض��ارة"، يف اإ�ضارة 
اإىل �ض��باق الوليات املتحدة يف املو�ض��م املا�ضي، والذي 

�ضهد تتويج هاميلتون بثالث األقابه يف بطولة العامل.
اإل اأن روزب��رغ ثابر وعو�س يف هذا املو�ض��م، وتوج بطال 
يف اأبوظب��ي رغم حلوله ثانيا خلف هاميلتون واأمام بطل 

العامل ال�ضابق �ضائق فرياري الأملاين �ضيبا�ضتيان فيتل.
ويف م��ا بدا تربيرا لقراره، اأع��رب روزبرغ، وهو جنل بطل 
الع��امل ال�ض��ابق كيك��ي روزبرغ )ت��وج بطال ع��ام 1982 
حت��ت األ��وان فنلن��دا(، ع��ن رغبت��ه يف تكري���س مزي��د من 
الوقت لعائلته، م�ضريا اإىل اأن حياته الحرتافية اأثرت على 

زوجته وطفلته التي "مل اأعنت بها بال�ضكل املنا�ضب".
اأ�ض��اف: "الأم��ر الوحي��د ال��ذي يجعل ه��ذا القرار �ض��عبا 
بالن�ض��بة يل هو اأنني اأ�ضع فريقي يف و�ضع �ضعب"، علما 
اأنه اأول �ض��ائق اأملاين يتوج بطال للعامل على منت �ض��يارة 

اأملانية.
وخا�س روزبرغ �ض��باقه الأول ع��ام 2006، وحقق فوزه 
الأول ع��ام 2012. ويعت��زل ويف ر�ض��يده 23 فوزا. وهو 
ث��اين �ض��ائق ينه��ي م�ض��ريته بع��د اإح��رازه البطول��ة، بعد 
الفرن�ض��ي األن برو�ض��ت )1993(. ويف هذا ال�ض��دد، قال: 
"اأنا يف القمة، و�ض��عودها كان �ض��عبا جدا، ولذلك اأ�ضعر 
باأنه الوقت املنا�ضب"، م�ضيفا: "حققت احللم الذي راودين 
من��ذ الطفول��ة، واأنا ل�ض��ت م�ض��تعدا للتزام مماث��ل جمددا 
ولعام اآخر واأنا ل�ض��ت مهتما باحتالل املركز الرابع اأو اأي 
مركز اآخر". اأ�ض��اف: "اأنا مقاتل واأريد الفوز. ل�ض��ت مهتما 
بخو���س هذا الأمر )التناف�س ال�رش���س( جمددا ول اأريد اأن 
اأخو�ض��ه جمددا وبالتايل قررت اأن اأتبع قلبي، وقلبي قال 
يل اأن اأتوقف هنا فقررت اأن اأنهي امل�ضوار والتفرغ للقيام 

باأ�ضياء اأخرى".

قلب فريق الزوراء ت�أخره 
بهدف واحد اأم�م النجف 

لفوز بهدفني لواحد يف 
مب�راتهم� التي �شهده� 

ملعب ال�شعب الدويل يف 
اإط�ر اجلولة الت��شعة من 
دوري الكرة املمت�ز. ومل 
يكن ال�شوط االول ملبيً� 
لطموح�ت الطرفني رغم 
ان النجف بدا اأخطر من 

خ�شمه

بغداد- متابعة الجورنال

جدل المالعب

اأعلن روما �ضاحب املركز الثاين 
يف ال��دوري الإيط��ايل لك��رة 

القدم اأن مهاجمه امل�رشي 
�ض��يغيب  �ض��الح  حمم��د 
ع��ن مواجه��ة الدربي مع 

لت�ضيو اليوم الأحد بداعي 
الإ�ضابة.

واأ�ضيب �ضالح يف كاحله 
تدريب��ات  اأثن��اء  الأمي��ن 

الفريق اخلمي�س املا�ضي.
بي��ان:  يف  روم��ا  واأو�ض��ح 

�ض��الح  حمم��د  "اأج��رى 
ت  �ض��ا فحو

خلمي���س  ا

الأوت��ار  ت���رشر  اأظه��رت  املا�ض��ي 
الأمي��ن"،  لكاحل��ه  اخلارجي��ة 
م�ض��رياً اإىل اأن��ه "�ضيخ�ض��ع اإىل 
اأم�س  اأول  اإ�ض��افية  فحو�ض��ات 
اجلمع��ة لتحديد خط��ة العالج 
املنا�ض��بة واملدة الت��ي يحتاج 

اليها للتعايف".
و�ض��جل �ض��الح 8 اأهداف يف 14 

مباراة يف الدوري حتى الآن.
ولروما 29 نقط��ة، بفارق اأربع نقاط 
املوا�ض��م  بط��ل  يوفنتو���س  خل��ف 
ويتق��دم  املا�ض��ية،  اخلم�ض��ة 
واح��دة  نقط��ة  بف��ارق 
فقط عن لت�ض��يو 

الرابع.

نابولي يقسو على إنتر في ايطاليا وبايرن يفوز على ماينتس في ألمانيا
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