
قاد املهاج��م الأرجنتيني جونزالو هيجواين 
فريقه يوفنتو�س حل�سم قمة مواجهات اجلولة 
ال�سابع��ة ع���رة يف ال��دوري الإيط��ايل اأمام 
روم��ا به��دف نظي��ف والبتع��اد بال�س��دارة 
بف��ارق 7 نق��اط قب��ل عطل��ة اأعي��اد امليالد، 
بينما انتف�س مان�س�س��ر �سيتي يف الربمييري 
ليج وقلب تاأخره اأمام اأر�سنال لفوز م�ستحق، 
يف الوق��ت ال��ذي تكب��د في��ه باري���س �س��ان 
جريمان خ�سارت��ه الرابعة هذا املو�سم حمليا 

مع الإ�سباين اأوناي اإميري.
واأقيم��ت يف بع���س مالع��ب اأوروب��ا اجلول��ة 
الأخ��رية قبل فرة عطلة اأعياد امليالد، مثلما 
حدث يف الليجا يف اجلولة ال�16 التي �سهدت 
غي��اب �ساح��ب ال�س��دارة، ري��ال مدريد، عن 
امل�سهد ب�سبب م�ساركته يف مونديال الأندية.

 والبداي��ة م��ع ال��دور الإجنلي��زي ال��ذي �سهد 
ال�س��دارة  يف  التغري��د  ت�سيل�س��ي  موا�سل��ة 
منفردا بفوز �سعب خارج الديار على ح�ساب 
كري�ست��ال بال���س بهدف مهاجم��ه الإ�سباين 

وهداف البطولة، دييجو كو�ستا.

وانتف�س مان�س�سر �سيت��ي وقلب تاأخره اأمام 
اأر�سن��ال به��دف اإىل ف��وز م�ستح��ق بهدف��ن 
لواح��د، ليقتن���س املرك��ز الثاين م��ن الفريق 
اللندين موؤقتا، انتظ��ارا ملا �ستوؤول له نتيجة 

مواجهة "دربي املري�سي�سايد"
بينم��ا ابتعد "اجلان��رز" بف��ارق 9 نقاط عن 

�سدارة "البلوز" وتراجع للمركز الرابع.
كما وا�سل توتنهام هوت�سرب انت�ساراته على 
ح�س��اب برينل��ي بعدم��ا كان متاأخ��را بهدف 
نظي��ف ليف��وز يف النهاي��ة بهدف��ن لواح��د 
وي�ستق��ر يف املرك��ز اخلام���س بف��ارق نقط��ة 

وحيدة خلف اأر�سنال.
زلت��ان  املخ���رم  ال�سوي��دي  وق��اد 
يونايت��د  مان�س�س��ر  فريق��ه  اإبراهيموفيت���س 
النت�س��ارات بعدم��ا �سج��ل  ملوا�سل��ة درب 
هدفي��ه يف �سب��اك وي�ست بروميت���س األبيون، 

ليحتل املركز ال�ساد�س.
 ويف اإيطالي��ا، حل��ق يوفنتو���س يف �س��دارة 
الرتي��ب منف��ردا بف��ارق 7 نقاط ع��ن اأقرب 
مالحقيه بعدما ح�س��م قمة مواجهات اجلولة 

لالأرجنتين��ي  به��دف  روم��ا  �سيف��ه  اأم��ام 
جونزال��و اإيجواين يف الربع �ساعة الأوىل من 

عمر اللقاء.

 وا�ستغل نابويل تعرث ميالن بالتعادل �سلبيا 
يف عق��ر داره اأمام اأتالنت��ا ليقتن�س املركز 
الثال��ث بانت�س��ار كبري على ح�س��اب تورينو 

دراي��ز  البلجيك��ي  الأول  بطل��ه  )3-5( كان 
مريتين��ز ال��ذي �سج��ل اأربع��ة اأه��داف "�سوبر 

هاتريك".
ويف الليج��ا الإ�سباني��ة، �سهدت ه��ذه اجلولة 
درب��ي كتالوني��ا ب��ن بر�سلون��ة واإ�سبانيول 
والذي انتهى بف��وز كبري للبالوجرانا باأربعة 
اأه��داف لواحد، تقم�س خالل��ه لوي�س �سواريز 
دور البطول��ة بعدما �سجل هدفن و�سنع اآخر 
للنج��م الأرجنتيني ليونيل مي�س��ي ليتقا�سما 

�سدارة ترتيب الهدافن ب�12 هدفا.
وقل�س الرب�سا الفارق م��ع املريينجي موؤقتا 
لثالث نقاط حتى ينتهي الأخري من مواجهته 
اأم��ام فالن�سي��ا، وي�ستعي��د املرك��ز الثاين من 
اإ�سبيلي��ة، الذي اأكرم �سيافة مالجا برباعية 

مقابل هدف، بفارق نقطة.
ي�س��دل  اأن  اأتلتيك��و مدري��د فا�ستط��اع  اأم��ا   
ال�ستار على عام 2016 بالعودة لتذوق طعم 
النت�سارات بفوز �سع��ب اأمام ل�س باملا�س 
بهدف نظيف اأحرزه �ساوؤول نييجيز، ليحافظ 
عل��ى موقع��ه يف املركز ال�ساد���س وبفارق 9 

نقاط كاملة عن الريال.
 ويف فرن�س��ا، وا�س��ل ني���س حمافظت��ه عل��ى 
�س��دارة الليج��ا بعدم��ا تغل��ب ب�سعوبة على 
ديج��ون بهدف��ن لواحد، بينما تع��رث باري�س 
�سان جريم��ان، حامل اللقب، جمددا بخ�سارة 
مفاجئة خ��ارج قواعده اأمام جاجنون بنف�س 
النتيج��ة ليبتع��د يف املركز الثال��ث بفارق 7 

نقاط عن �ساحب ال�سدارة.
 وكان امل�سهد مغايرا متاما يف البوند�سليجا 
بعدما توا�سلت لعبة الكرا�سي املو�سيقية بن 
�ساحبي ال�س��دارة بايرن ميون��خ وليبزيج، 
 ،)0-1( دارم�ست��ات  عل��ى  تغلب��ا  اللذي��ن 
وهرت��ا برلن )0-2( على الرتيب ليتقا�سما 
ال�سدارة بر�سيد 36 نقطة مع اأف�سلية الفريق 

البافاري بفارق الأهداف.
ووا�س��ل برو�سيا دورمتون��د نتائجه املهتزة 
على امل�ستوى املحل��ي بعدما تعادل بهدفن 
ملثلهم��ا اأم��ام هوفنهامي لي�ستق��ر يف املركز 
ع��ن  كامل��ة  نق��اط   10 وبف��ارق  اخلام���س 

ال�سدارة.
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قال مانويل نوي��ر حار�س مرمى الفريق الأول 
لكرة القدم بن��ادي بايرن ميونيخ الأملاين، اإن 
الف��وز على دارم�ستات كان مهم��ا للفريق قبل 
مبارات��ه الهامة اأمام ليبزي��ج املقرر اإقامتها 

يوم غد الأربعاء .
عل��ى  الأنف���س  ب�س��ق  ميوني��خ  باي��رن  وف��از 
درام�ست��ات، -1�سف��ر يف اجلول��ة اخلام�س��ة 

ع�رة من الدوري الأملاين )البوند�سليجا(.
واأو�سح نوي��ر، ل�سبكة "�س��كاي" التليفزيونية، 
عق��ب املب��اراة: "لق��د ارحتن��ا. ح�سدن��ا ثالث 
نقاط مهم��ة. بدونه��م كانت �ست��زداد �سعوبة 

مباراة يوم الأربعاء املقبل".

واأ�س��اف نوي��ر اأن��ه يتوق��ع مب��اراة متكافئة، 
ولك��ن لعبي باي��رن يجب اأن يقدم��وا اأنف�سهم 
بطريقة خمتلفة عما ظهروا عليه خالل مباراة 
الي��وم. ووا�س��ل احلار�س ال��دويل: "لعبنا باأقل 
جمهود وما قدمناه مل يعرب عن م�ستوى بايرن 

احلقيقي، خا�سة يف ال�سوط الأول".
الباف��اري املرك��ز الأول يف  الفري��ق  ويحت��ل 
ج��دول ترتيب ال��دوري بر�سي��د 36 نقطة بعد 
مرور 15 جولة، متفوقا على مناف�سه ليبزيج 
بف��ارق الأه��داف فق��ط، م��ا يعن��ي اأن مب��اراة 
الفريق��ن �ستح��دد �س��كل املناف�س��ة يف الفرة 

املقبلة.

تاألق لماركو���س اأولدريدج و�سجل 22 نقطة يف 
26 دقيق��ة ليفوز �سان اأنطونيو �سبريز )-113
100( على نيو اأورليانز بليكانز يف دوري كرة 

ال�سلة الأمريكي للمحرفن.
وقدم مانو جينوبيل��ي اأف�سل اأداء له هذا املو�سم 
و�سج��ل 17 نقط��ة بع��د امل�سارك��ة كبدي��ل كم��ا 
اأ�س��اف كاوهي ليونارد 13 نقطة ليحقق �سبريز 
انت�س��اره الرابع عل��ى التوايل و22 ه��ذا املو�سم 

مقابل خم�س هزائم.
وظه��ر اأك��رث م��ن لع��ب اآخ��ر ب�س��كل رائ��ع يف 
وجوناث��ان  بارك��ر  ت��وين  �سج��ل  اإذ  النت�س��ار 
�سيمون��ز 12 نقطة لكل منهم��ا كما اأ�ساف باتي 

ميلز 11 نقط��ة وا�ستحوذ ب��او جا�سول على 14 
كرة مرتدة يف 24 دقيقة.

وبع��د املباراة اأقيمت مرا�سم وداع املخ�رم تيم 
دن��كان لع��ب �سبريز املعت��زل بعد �سج��ل حافل 

بدوري ال�سلة على مدار 19 عاما.
وت�سدر األيك�سي�س اأجن�س��ا قائمة م�سجلي النقاط 
يف بليكان��ز واأحرز 16 نقطة كم��ا اأ�ساف بادي 
هيل��د 14 نقطة لكن الفري��ق خ�ر للمرة 20 هذا 

املو�سم مقابل فوزه يف ت�سع مباريات.
وجن��ح �سب��ريز يف التق��دم بف��ارق 21 نقطة يف 
الرب��ع الثال��ث قب��ل اأن ي�س��رك معظ��م الالعبن 

البدلء يف الربع الأخري.

ف��از الربيط��اين اآن��دي م��وراي امل�سن��ف الأول 
عاملي��ا يف مناف�س��ات التن���س للرج��ال بجائزة 
هيئ��ة الإذاعة الربيطاني��ة )بي.بي.�سي( لأف�سل 

الع��ام  يف  ريا�سي��ة  �سخ�سي��ة 
اجلاري.

نتائ��ج  م��وراي  وحق��ق 
مذهل��ة يف 2016 وفاز 
بلقب بطول��ة وميبلدون 
كم��ا  الثاني��ة  للم��رة 
البطول��ة  بلق��ب  ت��وج 
م��رة  لأول  اخلتامي��ة 
لين��ال جائ��زة بي.ب��ي.
�سي للم��رة الثالثة، وهو 

قيا�س��ي  رق��م 
بع��د 

عامي 2013 و2015.
واحتف��ظ م��وراي خالل الع��ام اجل��اري باللقب 
الأوملب��ي بعدما فاز بذهبي��ة مناف�سات الفردي 

يف اأوملبياد ريو دي جانريو.
وق��ال م��وراي - الذي ق��اد بريطاني��ا لقبل 
نهائي كاأ�س ديفيز بعد اإحراز اللقب العام 
املا�س��ي لأول م��رة يف 79 عام��ا: "هذا 
ع��ام رائ��ع للريا�س��ة الربيطاني��ة واأنا 

فخور باأن اأكون جزًء من ذلك."
وجن��ح الالعب الأ�سكتلن��دي البالغ عمره 
29 عام��ا يف الو�سول اأي�س��ا اإىل نهائي 
بطولة ا�سرالي��ا املفتوح��ة وبطولة فرن�سا 

املفتوحة.
ورغ��م اأن موراي خ�ر اأمام نوفاك ديوكوفيت�س 
يف رولن جارو���س فاإن��ه اأ�سب��ح اأول بريط��اين 
يبل��غ نهائ��ي فرن�س��ا املفتوح��ة من��ذ فعله��ا 
ا  باين اأو�س��ن يف 1937. وخ���ر اأي�سً
اأم��ام الالع��ب ال�ربي يف 
املفتوح��ة  ا�سرالي��ا 
لكنه اأنهى العام يف 
�س��دارة الت�سني��ف 

العاملي.
األي�ست��ري  وج��اء 
مت�ساب��ق  براونل��ي 
الثالث��ي يف املرك��ز 
ترتي��ب  يف  الث��اين 
)بي.بي.�س��ي( بينم��ا 
احت��ل ني��ك �سكيلتون 
الفرو�سي��ة  مت�ساب��ق 

املركز الثالث.

نوير يوضح أهمية الفوز على دارمشتات

أولدريدج يقود سبيرز للفوز على بليكانز في دوري السلة األميركي

 اأن م�سكل��ة الريا�سة العراقية تكمن يف البحث عن املنافع 
ال�سخ�سي��ة، موؤك��دا اأن الريا�س��ة حتت��اج للكث��ري م��ن اأجل 

النهو�س بها، فيما اأ�سار اإىل اأن رفع احلظر لي�س كل �سيء.
وقال احمد را�سي اإن "جن��وم الريا�سة ال�سابقن، اأ�سبحوا 
اأم��ام اأم��ر واقع ه��و الف�س��ل يف كل مرة يحاول��ون الدخول 
مل�س��در القيادة الريا�سية"، معت��ربا اأن "ذلك وراءه اأ�سباب 
ل ميكنه اخلو�س فيها، لكن الواقع يوؤكدها وهي غري بعيدة 

عن املتابعن واجلمهور".
واأ�س��اف را�س��ي اأن "انتخاب��ات الأندي��ة الريا�سي��ة التي 
ي�سع��ى العدي��د م��ن النج��وم دخولها فه��ي ق�سي��ة �سائكة 
ومعقدة ب�سب��ب القوانن وتتعدد امل�سوؤولي��ات، فمرة تكون 
يف م�سوؤولي��ة الوزارة ومرة اأخ��رى يف م�سوؤولية الأوملبية، 
وم��ن املوؤ�سف اأن كل هذا يحدث مل�سالح �سخ�سية"، م�سريا 
اإىل اأن "امل�س��وؤول يلج��اأ ملثل هذه الجتاه��ات ليتمكن من 

البقاء يف املن�سب".

واأ�سار النجم الكروي ال�سابق اإىل اأن "ل ميكن ح�ر التطور 
يف الريا�سة بق�سية رفع احلظر، اإذ اأنه لي�س كل �سيء و�سبق 
للمنتخب��ات العراقية حتقي��ق اإجنازات كب��رية وم�ساركات 
عدي��دة وهي يف حالة حرب وعليها حظ��ر"، منتقدا "ان�ساء 
املدين��ة الريا�سي��ة مببال��غ مالي��ة طائل��ة يف الوقت الذي 
ميك��ن ان يتم بناء نح��و 15 مدينة ريا�سي��ة باملبلغ الذي 

اأنفق على مدينة الب�رة الريا�سية".
وتاب��ع را�س��ي اأن "كل م��ن م�س��ك مبل��ف الريا�سي��ة عل��ى 
بن��اء، وم��ن  ي��اأت با�سراتيجي��ة  امل�ست��وى احلكوم��ي مل 
املوؤ�س��ف كان امل�سه��د عب��ارة ع��ن حمرق��ة لالأم��وال دون 
ال�ستف��ادة"، منوها اإىل اأن "املوؤ�س�سات ال�سيا�سية دائما ما 
تتعامل م��ع الريا�سة ك�سيء ثان��وي وتعتربها لعب ولي�س 

عمل وهذا خلل كبري"، على حد قوله.
 وبن را�سي اأن "الريا�سة العراقية حتتاج للكثري �سيما يف 
العالقات مع الدول الأخرى، فدائما ما نرى اأي ق�سية توؤثر 
عل��ى العالقات يف الوقت الذي يج��ب التعامل مع الق�سايا 

بالقانون مع الحتفاظ بالعالقات ال�سخ�سية".
و�س��دد را�سي على اأن "الريا�س��ة العراقية حتتاج للنهو�س 

بالألعاب الخرى وعدم الركيز على كرة القدم فقط، ولبد 
من الهتمام بالقاعة للريا�سات الأخرى".

 وك�سف��ت وزارة ال�سب��اب والريا�سة اأن الحتاد الدويل لكرة 
الق��دم )فيفا(،اأكد على اأن جلن��ة التفتي�س �ستزور العراق يف 
�س��وء التف��اق مع الوف��د العراقي ال��ذي زار الفيف��ا، مبينة 
اأن فيف��ا مل يح��دد موعدا ثابت��ا او برنامج جلن��ة التفتي�س، 
فيم��ا بينت ان العمل متوا�سل يف املالعب وو�سل ملراحله 

النهائية.
وق��ال وزي��ر ال�سب��اب والريا�سة عبد احل�س��ن عبطان على 
اإن  الجتماع��ي  التوا�س��ل  موق��ع  يف  الر�سمي��ة  �سفحت��ه 
"الأنباء التي تتحدث عن تاأجيل زيارة وفد الفيفا للمالعب 
العراقية عارية عن ال�سحة"، مبينا اأن "الحتاد الدويل اكد 
اأن وفده �سي��زور املالعب يف الب�رة وكربالء واربيل بناء 

على اتفاق م�سبق خالل زيارة وفد عراقي ملقر الفيفا".
ون���ر عبطان "كتاب��ا ر�سميا يثبت فيه حتدي��د الوفد الذي 
�سي��زور الع��راق، دون حتدي��د موع��د حمدد ف�س��ال عن عدم 
ذك��ر الربنامج الذي �ستقوم مبوجب��ه اللجنة بالتفتي�س عن 

جاهزية املالعب املحددة".

من جهة اخرى يدر�س الحتاد العراقي لكرة القدم بالتن�سيق 
مع وزارة ال�سباب والريا�سة فكرة اإقامة بطولة دولية لكرة 

القدم على املالعب العراقية بعد رفع احلظر.
وقال ع�سو الحتاد العراقي كامل زغري اإن الحتاد بتوجيه 
م��ن وزارة ال�سب��اب والريا�سة يخطط لإقام��ة بطولة ودية 
كروي��ة على املالعب العراقية يف ح��ال متت املوافقة على 

رفع احلظر.
واأ�س��ار اإىل اأن الحت��اد يتطل��ع لإنه��اء زيارة وف��د الحتاد 
الدويل والتي تاأخرت ب�سبب بع�س الإجراءات الإدارية ومن 

املتوقع اأن حت�سم خالل اليام القليلة املقبلة.
ومتن��ى كام��ل اأن يكون تقري��ر اللجنة اإيجابي��ا وي�سب يف 
خدم��ة الك��رة العراقي��ة ومن ث��م املبا���رة مبخاطبة عدد 
م��ن ال��دول ال�سديق��ة ودعوته��ا خلو���س البطول��ة الدولية 
يف الع��راق. واأمت: "ن��درك �سعوب��ة املهمة خ�سو�س��ا، واأن 
املالع��ب العراقية بقت لفرة غري ق�سرية تعاين من احلظر، 
اإل اأن ال�س��وء الأخ���ر من الحتاد ال��دويل �سيمنح العراق 
الذي ميل��ك القدرات الإداري��ة والتنظيمي��ة والبنى التحتية 

دفعة قوية لتنظيم بطولة دولية على مالعبه".

إلى من يهمه األمر
رودريغيز يفكر بالرحيل !

من زاوية 
اخرى

ب��ات بق��اء الكولومب��ي يف الفريق امللكي حم��ل اأخذ ورد 
خ�سو�سًا يف ظل رغبته نيل اأكرث وقت لعب.

الق��دم  لك��رة  الكولومب��ي  املنتخ��ب  و�س��ط  لع��ب  زرع 
خامي���س رودريغيز ال�سك ح��ول م�ستقبله مع ريال مدريد 
الإ�سب��اين ت��اركا الب��اب مفتوحا ع��ن اإمكاني��ة تركه يف 
فرة النتقالت ال�ستوية املقبلة يف كانون الثاين/يناير 

املقبل.
وق��ال رودريغي��ز الذي فق��د مكان��ه اأ�سا�سي��ا يف ت�سكيلة 
الن��ادي امللكي: "يجب اأن اأكون هادئا، اأمامي �سبعة اأيام 

للتفكري يف امل�ساألة".
واأ�س��اف رودريغي��ز عق��ب تتوي��ج النادي امللك��ي بلقب 
موندي��ال الأندي��ة على ح�س��اب كا�سيما اأنتل��رز الياباين 
)2-4 بع��د التمدي��د، 2-2 يف الوق��ت الأ�سل��ي(: "اأري��د 
البق��اء هنا، ولكن اأحيان��ا الأمور ل ت�سري كما هو متوقع. 
يتع��ن عل��ي التفك��ري ول ميكنن��ي اأن اأ�سمن م��ا اإذا كنت 

�ساأبقى اأو �ساأرحل لأنني اأريد اأن األعب اأكرث".
وكان رودريغي��ز )25 عام��ًا( التح��ق بري��ال مدريد عام 
2014 قادم��ا من موناكو الفرن�س��ي مقابل 80 مليون 
ي��ورو عق��ب تاألق��ه الالف��ت يف موندي��ال الربازي��ل م��ع 
منتخ��ب بالده. وبع��د بداي��ات ناجحة مع ري��ال مدريد، 
ب��داأ رودريغيز يفقد مكانه �سيئ��ا ف�سيئا املو�سم املا�سي. 
وبقي الدويل الكولومبي على مقاعد الحتياط طيلة وقت 

املباراة �سد كا�سيما اأنتلرز.
وب��داأ رودريغي��ز اأ�سا�سي��ا 4 م��رات فقط ه��ذا املو�سم يف 
ال��دوري. ويف�سل املدرب الفرن�سي زين الدين زيدان على 
رودريغي��ز لعبن اآخرين يف و�سط امللعب اأمثال لوكا�س 
فا�سكيز واإي�سكو والربازيلي كا�سيمريو وماركو اأ�سين�سيو.

وميك��ن اأن ي��ردد ري��ال مدري��د يف بي��ع لع��ب الو�س��ط 
الكولومب��ي كون��ه حتت تهدي��د عقوبة املنع م��ن التعاقد 
م��ن قبل الحتاد الدويل لكرة الق��دم ب�سبب التعاقدات مع 

لعبن ق�ر.
وب��خ قائد ريال مدريد �رجيو رامو�س، زميله يف الفريق 
امللك��ي الكولومبي خامي�س رودريجي��ز، الذي حتدث بعد 
ف��وز ريال مدريد على كا�سيم��ا اأنتلرز الياباين يف نهائي 
كاأ�س العامل لالأندية وقال اإنه يدر�س العرو�س املقدمة له 

خالل الأيام املقبلة.
  ون���رت �سحيفة "اآ���س" الإ�سبانية ت�ريحات  رامو�س 
ال��ذي وج��ه حديث��ه خلامي���س رودريجي��ز :"الي��وم لي�س 
للحدي��ث ع��ن الأم��ور ال�سخ�سية، ل��دي تقدي��ر خا�س له 

واأمتنى اأن يبقى، لكن اليوم مل يكن للحديث عن ذلك".
  واأ�س��اف رامو�س: "اإنه لأمر رائع اأن نرفع الكاأ�س اليوم، 
لقد اأنهينا العام كما اأردنا، على امل�ستوى ال�سخ�سي رمبا 
مل يك��ن م�ست��واي الأف�س��ل الي��وم، لكني حاول��ت بكل ما 

اأملك، اأعتقد اأن الفوز ي�ستحق كل هذا العناء".

فيما كان العراق يرتقب 
و�صول وفد الفيفا لتقييم 

مالعبه متهيدا لرفع 
احل�صر ,جاء قراره 

بتاأجيل موعد الزيارة 
اىل اجل غري حمدد 

ليثري ت�صاوؤالت عن واقع 
الريا�صة العراقية فقد 
اعترب النجم الكروي 
ال�صابق احمد را�صي

بغداد- متابعة الجورنال

جدل المالعب

ماري��و  امل�ساك���س  الإيط��ايل  املهاج��م  اأع��اد 
بالوتيلل��ي فريق��ه ني���س اإىل �سك��ة النت�س��ارات 
عندم��ا �سجل له هديف الف��وز على �سيفه ديجون 
1-2 يف املرحل��ة الثامن��ة ع���رة م��ن الدوري 

الفرن�سي لكرة القدم.
ومن��ح بالوتيللي التق��دم لني���س يف الدقيقة 32 
من ركل��ة جزاء، واأدرك جولي��و تفاري�س التعادل 
لل�سي��وف م��ن ركلة ج��زاء اأي�س��ًا بع��د 5 دقائق 
قبل اأن ي�سجل بالوتيلل��ي هدفه ال�سخ�سي الثاين 

والفوز للفريق اجلنوبي يف الدقيقة 50.
وه��ي الثنائي��ة الثالث��ة لبالوتيلي م��ع ني�س منذ 
اإىل �سفوف��ه يف الي��وم الأخ��ري م��ن  ان�سمام��ه 
ف��رة النتقالت ال�سيفية بع��د الأوىل يف مرمى 
مر�سيليا )2-3( يف 11 اأيلول/�سبتمرب املا�سي 
يف املرحلة الرابع��ة، والثانية يف مرمى موناكو 
)-4�سفر( يف 21 من ال�سهر ذاته �سمن املرحلة 
ال�ساد�س��ة، رافعًا ر�سيده اإىل 8 اأهداف يف املركز 

اخلام�س على لئحة الهدافن.
وه��و الفوز الثالث ع�ر لني�س هذا املو�سم والأول 
بع��د تعادله مع م�سيف��ه باري�س �س��ان جريمان 
حامل اللق��ب يف الأعوام الأربع��ة الأخرية 2-2 
يف املرحل��ة املا�سي��ة. ورف��ع ني���س ر�سيده اإىل 
43 نقط��ة وابتع��د بف��ارق 4 نق��اط ع��ن جاره 
موناكو الذي �سق��ط على اأر�سه اأمام �سيفه ليون 
3-1 على ملعب "لوي�س الثاين" يف الإمارة يف 
قم��ة املرحلة، يف ح��ن مني ديج��ون بخ�سارته 
الثامنة هذا املو�سم فتجمد ر�سيده عند 16 نقطة 
وتراج��ع اإىل املرك��ز الثام��ن ع�ر. وتق��دم ليون 
بهدف للدويل اجلزائري ر�سيد غزال )29(، وتلقى 

موناكو �رب��ة موجعة بط��رد مدافعه بنجامان 
مندي يف الدقيقة 39.

وعزز لع��ب الو�سط ماتي��و فالبوين��ا تقدم ليون 
باله��دف الث��اين )65(، قب��ل اأن يقل���س تييموي 
ال���رف  ه��دف  بت�سجيل��ه  الف��ارق  باكايوك��و 
لأ�سح��اب الأر���س )70( رافعًا ر�سي��ده اإىل 12 

هدفًا يف املركز الثاين على لئحة الهدافن.
وطماأن األك�سندر لكازيت جماهري ليون بت�سجيله 

الهدف الثالث يف الدقيقة 87.
و�سم��ن ني���س لق��ب بط��ل "اخلري��ف" ال���ريف 
بخ�س��ارة موناكو، فيما ا�ستع��اد ليون الذي حقق 
فوزه الثال��ث على التوايل والعا���ر هذا املو�سم، 
املرك��ز الرابع من غانغان ال��ذي كان تغلب على 
باري���س �سان جريمان الثال��ث وحامل اللقب يف 

الأعوام الأربعة الأخرية 2-1.
وميلك ليون مباراة موؤجلة مع م�سيفه ميتز مانت 
توقف��ت يف 4 كان��ون الأول/دي�سمرب احلايل يف 
الدقيق��ة 31 ب�سبب اإ�سابة حار���س ليون اأنطوين 
لوبي��ز جراء رمي املفرقعات عل��ى اأر�س امللعب. 
وتابع مر�سيليا �سحوته وحقق فوزه الثالث على 
الت��وايل عندما اأوقف انتفا�سة �سيفه ليل بالفوز 

عليه -2�سفر على ملعب "فيلودروم".
وانتظ��ر مر�سيلي��ا ال�س��وط الثاين حل�س��م النتيجة 
بهدف��ن لبافيتيمب��ي غومي���س )56(، وفل��وران 
املرك��ز  اإىل  مر�سيلي��ا  وارتق��ى   .)61( ثوف��ان 
ال�ساد���س بر�سي��د 27 نقط��ة، فيما جتم��د ر�سيد 
ليل عن��د 20 نقطة يف املرك��ز الثالث ع�ر عقب 
تلقي��ه اخل�سارة العا�رة هذا املو�سم والأوىل بعد 

3 انت�سارات متتالية.

يوفنتوس بطل الشتاء.. ومانشستر سيتي ينتفض.. ونيس يتعملق
قبل أعياد الميالد..

بالوتيللي يقود نيس للقب بطل الخريف الشرفيموراي يتوج موسمه الرائع بجائزة ورقم قياسي


