
انتزع بورو�سيا دورمتون��د، تعاداًل بطعم الفوز، 
م��ن م�سيفه هوفنه��امي )2�2( خ��ال املباراة، 
الت��ي جمعتهم��ا يف افتتاح مناف�س��ات املرحلة 
اخلام�س��ة ع�رشة من الدوري االأملاين لكرة القدم 

"بوند�سليجا".
 تق��دم هوفنه��امي يف الدقيق��ة الثاني��ة، به��دف 
�سجله مارك األيك�سن��در اأوث، وتعادل دورمتوند 

عن طريق ماريو جوتزه، يف الدقيقة العا�رشة.
الث��اين  اله��دف  واج��ر،  �سان��درو  واأ�س��اف   
بي��ر  واأدرك   ،)20( الدقيق��ة  يف  لهوفنه��امي 
اإميريك اأوبامياجن، هدف التعادل لدورمتوند يف 

الدقيقة )48(.
 وا�سطر بورو�سيا دورمتوند، ال�ستكمال املباراة 
بع���رشة العب��ن، بع��د ط��رد مارك��و روي�س، يف 

الدقيقة 41 من ال�سوط االأول.
 ورفع بورو�سي��ا دورمتوند، ر�سيده ل�26 نقطة 
يف املركز اخلام�س، كما رفع هوفنهامي، ر�سيده 

اإىل 27 نقطة يف املركز الثالث.
متك��ن  حت��ى  فق��ط،  دقيقت��ن  �س��وى  مت��ر  مل   
هوفنه��امي م��ن افتت��اح الت�سجي��ل ع��ن طري��ق 

م��ارك األيك�سندر اأوث، عندم��ا لعبت كرة طولية، 
ا�ستلمها اأوث، وراوغ روم��ان فايدنفلر، حار�س 

دورمتوند قبل اأن ي�سع الكرة داخل املرمى.
 كث��ف دورمتوند من هجماته بحًث��ا عن تعديل 
النتيج��ة، وه��و م��ا ح��دث بالفع��ل يف الدقيق��ة 
العا���رشة عندم��ا انطلق عثمان دميبل��ي بالكرة 
وراوغ العبي هوفنهامي قبل اأن ميرر اإىل ماريو 

جوتزه، الذي �سدد كرة اأر�سية، �سكنت املرمى.

وانح���رش اللعب يف و�سط امللع��ب، حتى جاءت 
الدقيق��ة )19(، الت��ي �سهدت ت�سدي��دة قوية من 

كرمي دميرباي حولها فايدنفلر لركلة ركنية.

ولعب��ت الركل��ة الركني��ة داخ��ل منطق��ة ج��زاء 
دورمتون��د، قابله��ا بنيام��ن هوبن��ه، ب�رشب��ة 
راأ���س، قب��ل اأن تلم���س راأ���س �سان��درو واج��ر، 
وتخ��دع فايدنفل��ر، وت�سك��ن مرم��اه معلن��ة عن 
تق��دم هوفنه��امي باله��دف الث��اين يف الدقيق��ة 

.)20(
 بعد اله��دف، حاول دورمتوند تعدي��ل النتيجة، 

وكث��ف م��ن هجمات��ه ع��ن طري��ق لع��ب الكرات 
العر�سي��ة من اجلانب��ن يف نف���س الوقت، لكنه 
املنظ��م  دف��اع هوفنه��امي،  اخ��راق  ف�س��ل يف 

لينح�رش اللعب يف و�سط امللعب.

 ويف الدقيق��ة 31 لع��ب مارك��و روي���س، ك��رة 
عر�سي��ة م��ن ركلة ح��رة م��ن الناحي��ة اليمنى، 
ارتق��ى اإليها مار�سيل �سميل��زر، وقابلها ب�رشبة 

راأ�س لكن كرته علت العار�سة.

دورمتون��د  فري��ق  تلق��ى   )41( الدقيق��ة  ويف   
�رشب��ة موجع��ة، بع��د اأن تلق��ى مارك��و روي�س 
البطاق��ة ال�سف��راء الثاني��ة ل��ه، ثم احلم��راء اإثر 
عرقلت��ه لنادمي امري الع��ب هوفنهامي لي�سطر 

دورمتوند، للعب بع�رشة العبن.
 وم��ع بداية ال�س��وط الث��اين، كاد هوفنهامي، اأن 
ي�سج��ل الهدف الثال��ث، عندما �س��دد واجر كرة 
قوي��ة من داخل منطقة ال�ست ياردات، لكن كرته 
ا�سطدم��ت بالقائ��م االأي�رش للحار���س فايدنفلر، 

قبل اأن يبعدها دفاع دورمتوند.
 وارت��دت الك��رة، لت�سب��ح هجمة مرت��دة لفريق 
دورمتون��د، اأدرك منه��ا ه��دف التع��ادل، عندما 
مرر عثمان دميبلي كرة بينية الأوبامياجن داخل 
منطق��ة جزاء هوفنهامي لعبها من فوق احلار�س 
اأوليف��ر بوم��ان ال��ذي خرج م��ن مرم��اه لت�سكن 
الكرة املرمى معلنة عن التعادل يف الدقيقة 48 
 واختفت اخلط��ورة متاما حتى ج��اءت الدقيقة 
موؤك��د  ه��دف  فر�س��ة  �سه��دت  والت��ي   )84(
لهوفنه��امي عندم��ا توغل جرمي��ي توجلان من 
الناحي��ة الي���رشى لينف��رد بفايدنفل��ر، حار���س 

بورو�سي��ا، لكن��ه �سق��ط ب��دون اأي م��رر داخ��ل 
منطقة اجلزاء لكن حكم املباراة، اأمر با�ستئناف 

اللعب دون توقف.
فريق��ه  فايدنفل��ر  اأنق��ذ   )89( الدقيق��ة  ويف   
دورمتوند من اخل�سارة عندما لعبت كرة عر�سية 
من الناحية اليمنى، قابلها اندريج كراماريت�س 
بت�سدي��دة من دخال منطقة ال�س��ت ياردات، لكن 

فايدنفلر تاألق واأم�سك بالكرة.
 وم��ر الوقت املتبقي من هذا ال�سوط، دون جديد 
ا  ليطل��ق احلك��م �سافرة نهاي��ة املب��اراة فار�سً

التعادل )2�2(.
ويف ا�سباني��ا ف��از اأالفي���س عل��ى �سيف��ه ريال 
ال�ساد�س��ة  افتت��اح اجلول��ة  بيتي���س )1�0(، يف 

ع�رشة، من الدوري االإ�سباين لكرة القدم،.
للمهاج��م  بالف��وز  االأر���س،  اأ�سح��اب  ويدي��ن 
الرازيل��ي ديفر�س��ون، الذي �سجل ه��دف اللقاء، 

يف الدقيقة )58(.
ورف��ع اأالفي�س، ر�سي��ده اإىل 21 نقطة، باملركز 
الث��اين ع�رش  بينما توقف ر�سي��د بيتي�س الرابع 

ع�رش، يف الرتيب، عند 18 نقطة.
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اأ�ساد الفرن�سي زين الدين زيدان، املدير الفني 
لري��ال مدري��د االإ�سب��اين، مبارك��و اأ�سين�سي��و، 
الع��ب الفري��ق ال�س��اب، حيث يعتق��د اأنه ميلك 
ق��درات ممي��زة، فيم��ا �سبه��ه باالأرجنتين��ي 

ليونيل مي�سي، جنم بر�سلونة 
اأبرزته��ا  ت�رشيح��ات  يف  زي��دان،  وق��ال 
�سحيف��ة "م��اركا" املقربة من ري��ال مدريد، 
، اإن اأ�سين�سي��و واح��د م��ن اجلواه��ر التي يجب 
االعتن��اء بها جيًدا، خا�سة اأن��ه الزال �سغًرا 

يف ال�سن.

واأ�ساف زيزو اأن اأ�سين�سيو �سيكون له م�ستقبل 
باه��ر م��ع ري��ال مدري��د، و�سيحج��ز مكان��ا 

اأ�سا�سيا يف الت�سكيلة االأ�سا�سية للفريق. 
وتاب��ع املدير الفن��ي الفرن�سي "من��ذ اأن ظهر 
مي�سي، مل اأَر قدما ي�رشى مثل قدم اأ�سين�سيو".

ووا�س��ل "رغ��م اأنه مازال م��ن املبكر احلديث 
عن عق��د املقارنات، لك��ن اأثق ب��اأن اأ�سين�سيو 

�سيكون موهبة الفريق القادمة". 
وان�س��م اأ�سين�سيو لري��ال مدريد ه��ذا ال�سيف 

قادًما من اإ�سبانيول، الذي لعب له معارا.

ت��وج حم��زة حلم��ر، الع��ب النج��م ال�ساحل��ي، 
بجائزة احل��ذاء الذهبي، الت��ي متنحها اللجنة 
االأوملبي��ة التون�سية الأف�سل العب كرة قدم يف 

الدوري التون�سي لعام 2016.
 وج��اء تتوي��ج حلم��ر يف حف��ل كب��ر اأقامت��ه 
اللجن��ة االأوملبي��ة، لاإع��ان ع��ن الريا�سين 
التون�سي��ن الفائزي��ن بجوائ��ز االأف�سل خال 

العام اجلاري على خمتلف االأ�سعدة.
 وح�س��ل حلم��ر عل��ى اجلائ��زة بع��د مناف�س��ة 
الع��ب  الو�سات��ي،  عبدالق��ادر  الثنائ��ي  م��ع 
الن��ادي االإفريقي، و�سعد بق��ر، العب الرجي 

الريا�سي.

 ومنح اأغلب االإعامي��ن التون�سين اأ�سواتهم 
ال�ساحل��ي،  النج��م  م��ع  تاألق��ه  بع��د  للحم��ر 
وم�ساهمته ب�سكل كبر يف تتويج فريقه بلقب 
ال��دوري املو�سم املا�سي، حي��ث �سجل اأهدافا 

حا�سمة، جاءت اأغلبها من ركات ثابتة.
 وق��ال حلمر، عقب ت�سلم��ه اجلائزة، "اأنا �سعيد 
له��ذا التتوي��ج اجلدي��د يف م�سرت��ي، وال��ذي 
�سيجعلن��ي اأ�ساع��ف م��ن جمهودات��ي الأكون 
عن��د ح�سن ظن اجلميع".  واأ�ساف "جائزة لها 
وزنها ب��كل تاأكيد، وبغ�س النظ��ر عن قيمتها 
املالي��ة، فهي �ستعطيني دفع��ة معنوية كبرة 

يف باقي امل�سوار".

بر�سلون��ة  ن��ادي  اإدارة  تخط��ط   
لتجدي��د عقود عدد من الاعبن يف 
�سف��وف الفريق، بع��د جتديد تعاقد 

لوي�س �سواريز، جن��م الفريق، ح�سبما 
ال�سحفية  التقاري��ر  ذكرت 

االإ�سبانية.
 وجدد بر�سلونة خال 

ال�ساع��ات املا�سية 
عقد �سواريز حتى 

 ،2021 ع��ام 
وذل��ك بعدما 
يف  جن��ح 
ظ  حلف��ا ا

عل��ى 
نيمار دا �سيلفا.

�سحيف��ة   واأ�س��ارت 
ديبورتيف��و" االإ�سبانية  "مون��دو 

م�س��وؤويل  ل��دى  االأولوي��ة  اأن  اإىل 
البار�سا يف الوقت احلايل هي التمديد 

للنج��م االأرجنتيني ليونيل مي�سي، الذي 
م��ع   ،2018 �سي��ف  يف  تعاق��ده  ينته��ي 

زميليه اأندري�س اإنيي�ست��ا، واملدافع الفرن�سي 
جرميي ماثيو.

 واأ�ساف��ت ال�سحيف��ة الكتالوني��ة اأنه بعد 
التجدي��د ملي�س��ي، تخط��ط اإدارة بر�سلونة 
لتوقي��ع عقود جدي��دة م��ع الثنائي مارك 

اأندري��ه ت��ر �ستيج��ن، واإيف��ان راكيتيت���س، 

اللذي��ن ينته��ي تعاقدهم��ا يف �سيف 
.2019

 بينم��ا ال يوج��د قل��ق م��ن التجدي��د 
للحار���س الثال��ث ج��وردي 
ما�سي��ب، ال��ذي ينته��ي 
تعاقده بنهاية املو�سم 
�سي��ف  يف  اجل��اري 
ح�س��ب   ،2017

ال�سحيفة ذاتها.
ن���رشت  كم��ا   
و  ن��د مو "
 " تيف��و ر يبو د
قائم��ة تو�س��ح 
مواعيد انتهاء عقود العبي 
 2019 فف��ي  البار�س��ا، 
م��ن  كل  تعاق��د  ينته��ي 
بيكي��ه، وخافير  جرار 
و�سرج��ي  ما�سكران��و، 
 2020 ويف  روبرت��و، 
ديني���س  عق��ود  تنته��ي 
�سواريز، وج��وردي األبا، 
ورافينيا،  ت��وران،  واأردا 

واأليك�س فيدال.
م��ن  كل  تعاق��د  وميت��د   
بو�سكيت���س،  �سرجي��و 
اأومتيت��ي،  و�ساموي��ل 
ويا�س��ر  جومي��ز،  واأندري��ه 
�سيلي�س��ن، ولوكا���س دين��ي 
حت��ى  األكا�س��ر  وباك��و 

�سيف 2021.

زيدان يشيد بـ "جوهرة ريال مدريد" ويشبهه بميسي

حمزة لحمر يفوز بجائزة أفضل 
العب في الدوري التونسي

 وذل��ك يف املب��اراة التي ج��رت بينهما يف ملع��ب ال�سعب 
ال��دويل �سم��ن مناف�سات اجلول��ة الثانية ع���رشة للدوري. 
وظه��ر فريق القوة اجلوي��ة ب�سورة اأف�سل من غرميه وقدم 
ملح��ات جميلة، وكان باإمكانه زي��ادة الغلة من االهداف، 
فيم��ا كان فري��ق ال�رشط��ة بعي��دا ع��ن م�ست��واه وظه��رت 
خطوط��ه مفكك��ة. �سجل هدف القوة اجلوي��ة االأول الاعب 
ب�س��ار ر�سن يف الدقيق��ة 23 من ت�سديدة من خارج منطقة 
اجلزاء مل يح�سن نور �سري التعامل معها لتعانق ال�سباك 
ال�رشطاوي��ة. وا�ستطاع نف�س الاعب ت�سجيل الهدف الثاين 
للق��وة اجلوية يف الدقيقة 52. وتوالت فر�س القوة اجلوية 
ال�سانحة للت�سجيل، اال انها �ساعت من اقدام حمادي احمد 
وعماد حم�سن واحمد عبد االمر واحمد عبد الر�سا. وجنح 
عم��اد حم�س��ن يف تتويج م�ست��وى فريقه الكب��ر باإحرازه 
الهدف الثالث للقوة اجلوية يف الدقيقة 89. وا�ستطاع عبد 
الق��ادر طارق ت�سجيل هدف حفظ م��اء الوجه لل�رشطة يف 
الدقيق��ة 90. وبهذا الف��وز ارتفع ر�سيد الق��وة اجلوية اىل 
13 نقط��ة م��ع بقاء �س��ت مباريات موؤجل��ة، بينما جتمد 

ر�سي��د ال�رشط��ة عن��د 22 نقط��ة وموؤجلة واح��دة وحققت 
اأندي��ة النج��ف والكهرب��اء واملين��اء، اجلمع��ة، انت�سارات 
مهم��ة بدوري الكرة العراقي املمت��از �سمن جولته ال�12. 
فق��د ف��از النجف عل��ى �سيفه اأربي��ل به��دف دون رد، يف 
اللق��اء الذي ج��رى على ملع��ب االول و�سجل ه��دف الفوز 
الثم��ن للنجف الاعب ب�س��ام قابل يف الدقيق��ة 76، بعد 
ان ا�س��اع قبله��ا العب اربي��ل فرحان �سك��ور ركلة جزاء. 
ب��دوره، خ�رش البحري ام��ام �سيفه الكهرب��اء بهدف دون 
رد، حي��ث �سجل هدف الف��وز الاعب ح�سن عل��ي. وانتهت 
مب��اراة ناديي الطلبة مع امانة بغ��داد بالتعادل من دون 
اه��داف. من جانبه، تغلب نادي امليناء على فريق كرباء 
به��دف دون رد، حمل توقيع الاع��ب ح�سام مالك. وتغلب 
فري��ق ال��زوراء على م�سيف��ه فريق احل�س��ن بهدف نظيف 
يف مباراتهم��ا التي جرت �سمن اجلول��ة ال�12 من دوري 
الك��رة املمتاز، فيما تغلب فري��ق النفط على م�سيفه زاخو 
بثنائي��ة نظيفة. وج��اءت مب��اراة ال��زوراء واحل�سن التي 
جرت عل��ى ملعب االأخ��ر متو�سطة امل�ستوى م��ع اأف�سلية 
ن�سبي��ة لفري��ق الزوراء ال��ذي ا�ستك��ى العبوه م��ن اأر�سية 
امللع��ب. ومن كرة ثابتة لعبه��ا ح�سن جويد داخل منطقة 
اجلزاء، �سجل حيدر عبد االمر الهدف ومنح فريقه التقدم. 

ويف ال�س��وط الثاين حاول الزوراء زي��ادة فاعليته لكنه مل 
يتمك��ن م��ن م�ساعفة النتيج��ة، فيما لعب ن��ادي احل�سن 
منقو�س��ا بعد طرد اأحد العبيه لتلقي��ه انذارين، ومل يتغر 
احلال حتى انتهت املباراة بالهدف الوحيد. ويف حمافظة 
ده��وك �سج��ل فريق النفط ف��وزا ثمينا عل��ى م�سيفه زاخو 
عندم��ا تغل��ب عليه بهدفن نظيفن حم��ا اإم�ساء الاعب 
اأمي��ن ح�سن، ليوا�سل فريق النف��ط �سل�سلة نتائجه اجليدة 
وحتقي��ق الف��وز يف اجل��والت االأربع��ة االأخ��رة. و�سهدت 
مباري��ات اجلول��ة ف��وز فري��ق نف��ط مي�س��ان عل��ى �سيفه 
الك��رخ بهدف نظيف، فيما تعادل فريقا احلدود وال�سماوة 
ب��دون اه��داف يف مباراتهما التي جرت عل��ى ملعب القوة 
اجلوي��ة. م��ن جه��ة اخرى ق��ررت الهيئ��ة االداري��ة لنادي 
الطلبة الريا�سي، ابع��اد الاعب ايهاب كاظم عن �سفوف 
فريقه��ا الك��روي. وقال ع�س��و املكتب االعام��ي للنادي 
خي��ام اخلزرج��ي ان "ادارة الن��ادي قررت ابع��اد الاعب 
ايه��اب كاظم عن �سفوف الفريق م��ع فر�س غرامة مالية 
وذلك لتجاوزاته املعيبة بحق جماهر النادي بعد مباراة 
الطلبة وامانة بغداد". وبن ان "التجاوز الذي ح�سل على 
جماهر النادي هو جتاوز على رئي�س النادي عاء كاظم 
�سخ�سيًا وذل��ك الن اجلماهر الطابية خط احمر ال ميكن 

التجاوز علي��ه مهما ح�سل"، م�س��را اىل ان "على الاعب 
ايه��اب كاظم ان يق��دم اعتذاراً ر�سمي��ًا يف و�سائل االعام 
جلمه��ور الطلب��ة ال��ذي كان �ساح��ب الف�سل علي��ه وعلى 
جميع الاعبن" .ومن جانبه اأكد مدرب فريق النفط ح�سن 
احم��د اأن الفوز ال��ذي حققه فريقه على زاخو بدوري الكرة 
املمتاز ول��د ثقة اأكر للفريق، مبينا اأن الفريق حقق الفوز 
يف ظ��روف �سعبة وركز على ك�سب النق��اط خارج ملعبه. 
وق��ال ح�سن احمد اإن "الفوز الذي حققه الفريق على زاخو 
يف اجلول��ة ال���12 من ال��دوري املمتاز، يعت��ر مهما جدا 
للفري��ق"، مبين��ا اأن "اجلهاز الفني ي�سعى ل��زرع الثقة يف 
نفو���س الاعب��ن ب���رشورة جم��ع النقاط خ��ارج اأر�سهم 
اإذا م��ا اأرادوا املناف�س��ة، وه��و م��ا حتقق عر الف��وز ب�ست 
مباري��ات خارج ملعب الفري��ق". واأ�ساف احمد اأن "الفوز 
عل��ى زاخو حتقق بظروف �سعبة م��ن اأمطار وبرد قار�س 
ومناف���س عنيد، وهذا الفوز ول��د ثقة كبرة للفريق والعمل 
عل��ى املناف�س��ة"، م�س��را اإىل اأن "الدلي��ل عل��ى �سخ�سي��ة 
الفري��ق ه��و �سعود اخل��ط البياين له فني��ا او على م�ستوى 
النتائج". وكان فريق النفط حقق الفوز على زاخو بهدفن 
نظيفن يف مباراتهما التي جرت مبحافظة دهوك لرتقي 

الفريق اإىل املركز الثاين يف الئحة الرتيب.

بايرن ميونيخ
 في ورطة !

من زاوية 
اخرى

باي��رن ميونيخ بحاجة اإىل العبن �سباب، لكن يف الوقت 
نف�سه لدي��ه العبن من كبار ال�س��ن "�سنعوا تاريخا" مع 
الن��ادي وتنتهي عقوده��م بنهاية املو�س��م، وقرر النادي 
الباف��اري التمديد لبع�سهم رغ��م تخطيهم الثاثن عاما 

وهناك من ال يزال م�سره جمهوال.
 وي�سع��ى بايرن ميونيخ اإىل جتديد دماء فريقه، فمتو�سط 
�س��ن العبي��ه يتخط��ى 28 عام��ا، مقاب��ل 25.2 عام��ا 
لدورمتون��د و24.6 عاما لاعبي ريد بول اليبزيج، الذي 

يناف�س بايرن على �سدارة الدوري االأملاين هذا املو�سم.
 ويف وقت مبكر جنح الفرن�سي فرانك ريبري )33 عاما(، 
يف متدي��د التعاقد مع باي��رن ملو�سم اآخ��ر، حتى يونيو/ 
حزيران 2018، علما باأن النادي البافاري يف�سل عادة 
التمدي��د لعام واحد فقط بالن�سب��ة لاعبن، الذين تخطوا 

�سن الثاثن عاما.
اأي��ام متدي��د عق��د روب��رت   وبع��د اإع��ان باي��رن قب��ل 
ليفاندوف�سك��ي، مت االإع��ان ع��ن متدي��د عق��د الرازيل��ي 
رافيني��ا )31 عام��ا( مل��دة مو�س��م اآخر بحي��ث يبقى مع 

الفريق االأملاين مثل ريبري.
 وعل��ى العك���س م��ن ريب��ري ورافيني��ا ال ي��زال املوقف 
غام�س��ا بالن�سب��ة لثاثة جنوم يف باي��رن تخطوا حاجز 
الثاثن وهم: اآرين روبن، ت�سابي األون�سو، واحلار�س توم 
�ستاركه، وبح�سب موقع "فوكو�س" االأملاين فمن املحتمل 

جدا اأال يجدد النادي الثنن من هوؤالء النجوم.
 بالن�سب��ة للجناح الهولندي اآرين روبن )32 عاما(، الذي 
يلع��ب لبايرن منذ 2009 و�ساهم ب�سكل كبر يف حتقيقه 
اأك��ر البطوالت، فم��ن املوؤكد اأن بايرن يري��د التمديد له، 
كما اأن والد روبن اأعرب منذ مدة عن اهتمامه ببقاء ابنه 
مع بايرن وقال: "بايرن يعرف ما يريده من اأرين، ونحن 

نعرف ما نريده من بايرن."
 لك��ن اخل��اف بن اجلانب��ن مرجع��ه اإىل م��دة التعاقد، 
باي��رن يريد عاما، وروبن يريد عام��ن، ومن املنتظر اأن 

يتفاو�س النادي مع الاعب.
 ويف حال��ة ع��دم التو�س��ل اإىل حل ير�س��ي الطرفن فاإن 
روب��ن لديه ات�ساالت م��ع ناديه الق��دمي اأيندهوفن، الذي 
يري��د اأن ينه��ي م�سرته في��ه اإن اأمكن. فروب��ن ظهر بقوة 
م��ع اآيندهوف��ن يف الفرة ب��ن 2002 و 2004، قبل اأن 
ينتق��ل اإىل ت�سيل�س��ي، ومنه اإىل ريال مدري��د قبل اأن يحط 
رحال��ه يف ميوني��خ.  اأما االإ�سب��اين ت�ساب��ي األون�سو )35 
عام��ا( العب خ��ط الو�سط فاإن موقفه يختل��ف عن روبن، 
وق��د كت��ب موؤخ��را عمي��د العب��ي الع��امل ال�ساب��ق لوت��ار 
ماتيو�س يف �سحيفة "اآبن��د ت�سايتوجن" االأملانية م�سككا 
يف بق��اء الاعب مع الباف��اري بعد انته��اء عقده احلايل 
وقال "بالن�سب��ة الأولون�سو لدي �سك��وك واإذا و�سلنا للجد 

فاإن الن�سبة لن تكون ل�ساحله."

اأحلَق فريق القوة 
اجلوية لكرة القدم 

بغرميه ال�شرطة اأول 
خ�شارة يف الدوري 

املمتاز للمو�شم احلايل 
بعد تغلبه عليه بثالثة 

اأهداف لهدف

بغداد- متابعة الجورنال

جدل المالعب

اأعل��ن مان�س�س��ر �سيت��ي املناف���س يف 
لك��رة  املمت��از  االإجنلي��زي  ال��دوري 
الق��دم ، اإ�ساب��ة العب الو�س��ط اإيلكاي 
الرب��اط  يف  بقط��ع  جوندوج��ان 

ال�سليبي.
و�سيغي��ب جوندوج��ان عل��ى االأرج��ح 

لعدة اأ�سهر.
وق��ال بي��ب جواردي��وال، املدي��ر 

الفن��ي ل�سيت��ي، يف موؤمتر 
"الو�س��ع  �سحف��ي، 

للغاي��ة  �سع��ب 
بالن�سب��ة ل��ه، 

اأم��ر  اإن��ه 
موؤ�سف".

واأ�س��اف 
ي��ر  ملد ا
لفن��ي  ا

ين  �سب��ا الإ ا
ه  �سنفتق��د "

كث��را، اإن��ه غ��ر 
ولكنه��ا  حمظ��وظ، 
طبيعة كرة القدم".

نح��ن  "االآن  وتاب��ع 
نحتاج الأن ي�سعر باأننا 

�سيخ�س��ع يف انتظ��ار عودته �ساملا. 
جلراحة و�سيعود يف اأقرب وقت ممكن".

وان�س��م جندوج��ان اإىل �سيت��ي قادم��ا م��ن 
يوني��و/  يف  االأمل��اين  دورمتون��د  بورو�سي��ا 
حزي��ران املا�س��ي، وب��داأ يتاأقلم م��ع الفريق 
لكن��ه تعر���س لاإ�ساب��ة يف الف��وز -2�سفر 

االأربع��اء  ي��وم  واتف��ورد  عل��ى 
املا�سي يف الدوري االإجنليزي.

�سيت��ي،  مان�س�س��ر  وي�ست�سي��ف 
�ساحب املركز الرابع يف جدول 
ترتيب ال��دوري، اأر�سن��ال، الذي 
واح��د  مبرك��ز  يتقدم��ه 
واح��دة،  ونقط��ة 

اليوم االأحد.

بوروسيا دورتموند يتعادل مع هوفنهايم واالفيس يهزم بيتيس

مانشستر سيتي يتلقى ضربة موجعةبرشلونة يحدد أهدافه بعد التجديد لسواريز


