
بع��د �أن جتّرع��ت مر�رة �لهزمي��ة يف �ل�سوب��ر �أمام 
ناب��ويل قب��ل عام��ن.. "�ل�سي��دة �لعج��وز" تك��ّرر 
�سيناري��و �لإخف��اق يف �لدوحة �أم��ام ميالن �لذي 

عاد �إىل و�جهة �لتتويجات بعد طول غياب.
�أح��رز ميالن لقب �لكاأ�س �ل�سوب��ر �لإيطالية بفوزه 
عل��ى يوفنتو�س 3-4 ب��ركالت �لرتجيح )�لوقتان 
�لأ�سل��ي و�لإ�س��ايف 1-1( يف �لدوح��ة، مع��ادًل 

رقمه �لقيا�سي بالفوز باللقب �سبع مر�ت.
و�للق��ب ه��و �لأول مليالن يف �مل�سابق��ة منذ �لعام 
2011 عندم��ا ه��زم ج��اره �إنرت مي��الن )2-1(، 
و�ل�ساب��ع ل��ه، فع��ادل بذلك �لرق��م �لقيا�س��ي �لذي 
حققه يوفنتو�س �لع��ام �ملا�سي عندما تغلب على 
لت�سيو -2�سفر يف �ملبار�ة �لتي �قيمت يف مدينة 

�سنغهاي �ل�سينية.
وث��اأر مي��الن خل�سارت��ه نهائ��ي م�سابق��ة �لكاأ���س 
�ملو�سم �ملا�سي �أم��ام يوفنتو�س، وخل�سارته �أمام 
غرميه �لتقليدي يف �لكاأ�س �ل�سوبر يف ثاين مبار�ة 
بينهم��ا بع��د �لأوىل ع��ام 2003 يف نيوج��رزي 
عندما ح�سمها ب��ركالت �لرتجيح �أي�سًا )1-1 يف 

�لوقتن �لأ�سلي و�لإ�سايف(.

وكان يوفنتو���س �لب��ادئ بالت�سجي��ل يف �لنهائي 
و�أدرك   ،)18( كييلين��ي  جورج��و  �ملد�ف��ع  ع��ر 

جاكومو بونافونتور� �لتعادل )38(.
وتاألق حار�سا مرمى �لفريقن، خم�رضم يوفنتو�س 
�ملنتظ��ر  وخليفت��ه   )38( بوف��ون  جانلويج��ي 
جانلويج��ي دوناروم��ا )17 عام��ًا( طيل��ة دقائق 

�ملبار�ة، فت�سدى كل منهما للعديد من �لفر�س.
�إذ  �لرتجي��ح،  ركالت  يف  �حلار�س��ان  ب��رز  كم��ا 
ت�سدى بوف��ون للركلة �لأوىل جلانل��وكا لبادول، 
ودوناروما للركل��ة �لأخرة �حلا�سمة لالأرجنتيني 
باول��و ديب��ال بعدم��ا �أ�س��اب �لكرو�ت��ي ماري��و 
ماندزوكيت�س �لعار�سة يف �لركلة �لثانية لفريقه.

و�سّج��ل ليوفنتو���س �لإيطايل كالودي��و ماركيزيو 
و�لأمل��اين  هيغو�ي��ن  غونز�ل��و  و�لأرجنتين��ي 
�سام��ي خ�سرة، وملي��الن جاكوم��و بونافونتور� 
و�ل�سلوفاكي يور�ي كو�س��كا و�لأرجنتيني خو�سيه 
�سو�سا، �إ�سافة �إىل �لكرو�تي ماريو باز�ليت�س �لذي 

منح فريقه �للقب.
وتبادل �لفريق��ان �ل�سيطرة على جمريات �ملبار�ة 
وح��اول كل منهم��ا �لو�س��ول �إىل مرم��ى �لآخ��ر. 

وحال��ف �لتوفي��ق يوفنتو�س له��ز �ل�سب��اك عندما 
��ستغ��ل كييلين��ي ركل��ة ركين��ة للبو�سن��ي مر�ليم 
بيانيت���س وتابعها بيمناه م��ن م�سافة قريبة على 

ي�سار �حلار�س دوناروما )18(.

و�أدرك بونافونتور� �لتعادل مليالن ب�رضبة ر�أ�سية 
م��ن نقطة �جل��ز�ء �إثر متري��رة عر�سية م��ن �سو�سا 

�أ�سكنها على مين �حلار�س بوفون )38(.
مطل��ع  لبونافونت��ور�  ر�أ�سي��ة  �لعار�س��ة  ورّدت 

�ل�سوط �لثاين )57(، ورّد يوفنتو�س بت�سديدة قوية 
ل�ستيفانو �ستور�رو �أبعدها دوناروما )60(.

و�أطلق ديب��ال، بديل بيانيت�س، ك��رة قوية بي�رض�ه 
م��ن خ��ارج �ملنطقة م��رت بج��و�ر �لقائ��م �لأي�رض 
للحار���س دوناروم��ا )76(، و�أخ��رى لالعب نف�سه 
م��ن خ��ارج �ملنطقة �أي�س��ًا ت�سدى له��ا دوناروما 
عل��ى دفعتن )80(. و�أنقذ بوفون مرماه من هدف 
حمقق عندما �أبعد كرة ر�أ�سية للكولومبي كارلو�س 
ب��اكا من م�سافة قريبة، �ستته��ا �لدفاع �إىل ركنية 
)83(. خ��الل �لوقت �لإ�س��ايف، تابع بوفون تاألقه 
و�أنق��ذ مرماه من هدف حمق��ق مطلع �ل�سوط �لأول 
بت�سدي��ه لت�سديدة قوية لبونافونت��ور� �رتدت منه 
�إىل ب��اكا �لذي ف�س��ل يف �ل�سيطرة عليه��ا ليبعدها 

كييليني )92(.
وكاد هيغو�ي��ن ي�سّجل مطلع �ل�سوط �لثاين، عندما 
توّغ��ل د�خ��ل �ملنطق��ة و�س��ّدد ك��رة قوي��ة بيمناه 

�أبعدها دوناروما �إىل ركنية مل تثمر )107(.
و�سّج��ل �لفرن�سي باتري�س �إيف��ر� هدفًا �ألغاه �حلكم 

بد�عي �لت�سلل )111(.
و�أه��در ديبال فر�س��ة ح�سم �لنتيج��ة عندما تلقى 

كرة عر�سية من �إيف��ر� �أمام �ملرمى ف�سّددها قوية 
فوق �خل�سبات �لثالث )116(.

وه��ي �مل��رة �لثاني��ة يف�س��ل يوفنتو���س يف �لف��وز 
بالكاأ���س �ل�سوب��ر يف �لدوح��ة بعدم��ا خ���رض �أمام 
ناب��ويل عام 2014 ب��ركالت �لرتجي��ح )�لوقتان 

�لأ�سلي و�لإ�سايف 2-2(.
و�أع��رب جيانلويجي بوفون حار���س مرمى وقائد 
فري��ق يوفنتو�س، عن ��ستيائ��ه خل�سارة لقب كاأ�س 
�ل�سوبر �لإيطايل، ل�سالح نظره ميالن، خالل لقاء 
�لفريق��ن بركالت �جلز�ء �لرتجيحي��ة، و�لذي �أقيم 

يف �لدوحة بقطر.
و�نتهى �لوق��ت �لأ�سلي للقاء، بالتعادل �لإيجابي 
)1-1(، بينما ح�سم �لرو�سونري ركالت �لرتجيح 

ل�ساحله بنتيجة )4-3(.
وق��ال بوف��ون، خ��الل ت�رضيحات��ه لقن��اة �لنادي 
�لر�سمية، عقب �ملبار�ة: "مي��الن ح�سدو� �لنتيجة 
ولعب��و� ب�سكل جيد ج��ًد� وبالتاأكيد له��م �لحرت�م، 
قدمن��ا جهًد� كب��ًر�، ولكن �لندم ه��و �أن ذلك حدث 
من��ذ عامن وكنا قريبن من �للقب ولعبنا ركالت 

ا". �لرتجيح، ومل ننجح بها �أي�سً
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��ستق��ال �لأرجنتيني �آنخل غيرم��و هويو�س من 
تدريب �ملنتخ��ب �لبوليفي لكرة �لق��دم لالنتقال 
�إىل تدري��ب فريق �أونيفر�سي��د�د �لت�سيلي، ح�سبما 
�أف��ادت م�س��ادر ريا�سي��ة وو�سائ��ل �إع��الم يف 

بوليفيا.
و�أك��د م�س��در بالحت��اد �لبوليفي للعب��ة لوكالة 
�أن هويو���س ق��دم ��ستقالت��ه  �لأنب��اء �لأملاني��ة 
ر�سمي��ا �إىل مارك��و بريدو �لنائ��ب �لأول لرئي�س 
�لحت��اد �لبوليف��ي وذلك خالل جل�س��ة جمعتهما 

يف �ل�سبوع �ملا�سي.

وتلق��ى هويو���س، �ل��ذي ز�ر �سانتياغ��و عا�سمة 
بتدري��ب  عر�س��ا  �ملا�س��ي،  �لأ�سب��وع  ت�سيل��ي 
�أونيفر�سي��د�د مقاب��ل 600 �أل��ف دولر �أمرك��ي 
�سنوي��ا، ح�سبم��ا �أو�سح��ت �سحيف��ة "�إل ديبر" 

على موقعها �لإلكرتوين.
و�أ�سارت �سحيفة "ل ر�زيون" �إىل �أن �ملفاو�سات 
م��ع هويو�س، �لذي توىل تدري��ب منتخب بوليفيا 
يف �آب/�أغ�سط�س �ملا�سي، مل تو�جه �أي �سعوبات 
يف ظ��ل عدم وج��ود �أي بند جز�ئ��ي يف عقده مع 

�لحتاد �لبوليفي.

�أع��رب �لنجم �لرتغايل كري�ستيان��و رونالدو عن 
دعم��ه لأطفال �سوريا، "�لأبط��ال �حلقيقين" يف 
�لن��ز�ع �لد�م��ي �مل�ستم��ر يف بالده��م من��ذ زهاء 
�ستة �أع��و�م، وذلك يف �رضيط ق�سر بث �أول �أم�س 
�جلمع��ة دعمًا ملنظم��ة �إن�سانية. وق��ال "�لدون": 
"مرحب��ًا، هذ� �لفيديو لأجل �أطفال �سوريا، نحن 
نعل��م باأنكم تعانون كثر�ً"، بح�سب �ل�رضيط �لذي 
وّزعت��ه منظم��ة "�ساي��ف ذ� ت�سيل��درن" )"�أنقذو� 
�لأطفال"( ون�رضه مهاج��م ريال مدريد �لإ�سباين 
على مو�قع �لتو��سل �لجتماعي. و�أ�ساف �لنجم 

�لرتغايل �ملتح�سل على كرته �لذهبية �خلام�سة 
من��ذ �أيام: "�أنا لع��ب كرة قدم م�سه��ور جد�ً لكن 
�أنت��م �لأبطال �حلقيقي��ن. ل تفقدو� �لأمل، �لعامل 
معك��م، نحن نهت��م لأمرك��م، �أنا معك��م". و�أكدت 
�ملنظم��ة �أّن رونال��دو عمل معها خ��الل �لأعو�م 
�ملا�سي��ة "لت�سليط �ل�سوء عل��ى �أمور هو �سغوف 
به��ا، مبا فيها معاناة �لأطف��ال �ل�سورين"، و�أنه 
��ستخ��دم "�سورت��ه و�نت�س��اره لإبق��اء �حلاجات 
�لإن�ساني��ة لأطف��ال �سوري��ا يف �لو�جه��ة خ��الل 

�حلرب �مل�ستمرة منذ �ستة �أعو�م".

�س��ام  تعي��ن  بال���س  ن��ادي كري�ست��ال  �أعل��ن 
�ألرد�ي�س، �ملدرب �ل�ساب��ق للمنتخب �لإنكليزي 
لك��رة �لقدم، على ر�أ�س جهازه �لفني، غد�ة �إقالة 
�مل��درب �ل�سابق �ألن باردو عل��ى خلفية �لنتائج 

�ل�سيئة.
وق��ال رئي���س �لن��ادي �ستي��ف باري���س: "نح��ن 
�سعي��دون لتمكنن��ا م��ن �لتعين به��ذه �ل�رضعة، 
وحمظوظ��ون لأن مدربًا من طينة �سام وخرته 

كان متوفر�ً".
و�ستك��ون �ملب��ار�ة �لأوىل للم��درب �جلدي��د غد� 

�لثنن يف �سيافة و�تفورد.
وكان��ت �لأنباء عن قرب تعي��ن �ألرد�ي�س بد�أت 
بالتو�ت��ر يف وقت �سابق �أول �أم���س �جلمعة، مع 
م�ساهدت��ه يف مركز �لتدريب �لتاب��ع لكري�ستال 

بال�س.
وق��ال �ملدير �لفني �جلدي��د �لبالغ من �لعمر 62 

عامًا ل�سبكة "�سكاي �سبورت�س" �إن �لفر�سة �لتي 
منحها �إياه كري�ستال بال�س للعودة �إىل �لدوري 

�لإنكليزي �ملمتاز هي "ر�ئعة".
وكان �لن��ادي �أعل��ن �خلمي���س �ملا�س��ي �إقال��ة 
ب��اردو )55 عام��ًا( �ل��ذي يدرب��ه من��ذ مطل��ع 
2015، وقاده لنهائي كاأ�س �لحتاد �لإنكليزي 
يف �ملو�س��م ذ�ته، حن خ�رض ب�سعوبة يف �لوقت 

�لإ�سايف �أمام مان�س�سرت يونايتد 1-2.
ويو�جه �لفريق �سعوبات كبرة هذ� �ملو�سم يف 
�ل��دوري، ويكاف��ح لتجن��ب �لهب��وط �إىل �لدرجة 
�لأوىل. ويحتل �ملرك��ز �ل�سابع ع�رض بر�سيد 15 
نقطة ويبتعد بفارق نقطة و�حدة عن �أول مر�كز 

�لهبوط.
وف��از كري�ستال بال���س يف �أرب��ع مباريات من 
�أ�سل 17 خا�سها يف �لدوري هذ� �ملو�سم، بينها 

فوز و�حد فقط يف �آخر 11 مبار�ة.

األرجنتيني غييرمو يستقيل من تدريب 
المنتخب البوليفي

الدون رونالدو ألطفال سوريا:

 أنتم األبطال الحقيقيون

و��س��اف �ن بقي��ة �ملباري��ات ت�ستكمل يوم غ��د �لثنن، 
باإقام��ة �رب��ع مباري��ات ، �ذ ي�س��د فري��ق �لق��وة �جلوي��ة 
�لرحال �س��وب �لب�رضة ملالقاة �لبحري يف ملعب �لزبر، 
و�سيقاب��ل فريق �حل�سن يف ملعبه �سيفه كربالء، ويلتقي 
فريق بغ��د�د مناف�سه فريق �لنجف عل��ى ملعب �لول، يف 
ح��ن �سيحت�س��ن ملع��ب �ملدين��ة �لريا�سي��ة يف �لب�رضة 
ديرب��ي �ملحافظ��ة �ل��ذي �سيجم��ع فريقي �ملين��اء ونفط 

�جلنوب.
و��س��ار �ىل �ن ث��الث مباريات �جلت يف ه��ذ� �لدور وهي 
�لطلب��ة م��ع نف��ط �لو�س��ط ب�سب��ب �رتب��اط �لث��اين ببطولة 
�لندي��ة �لعربية، و�لثانية بن ز�خو و�سيفه نفط مي�سان، 

و�لثالثة بن �ل�رضطة و�ربيل.
م��ن جهته �كد مدرب ك��رة �لزور�ء ع�سام حم��د �ن �لنهج 
�ل��ذي نتبع��ه يف �ملباري��ات ب��الأدو�ر �ملقبلة ه��و ح�سد 

�لنقاط وتقليل �لفارق مع �لفرق �ملناف�سة.
وقال حمد �ن فوزنا على فريق �لبحري حم�سلته �لنهائية 

ثالث نقاط دون �خلو�س يف تفا�سيل �مل�ستوى �لفني .
و��س��اف �ن �جلماه��ر تطال��ب مب�ستوى مت�ساع��د، لكن 
هدفنا �لول ح�سد �لنقاط لالقرت�ب من �ملناف�سة و�لتقدم 
يف �سلم �لرتتيب و�ملز�حمة على �ملر�كز �لوىل قبل نهاية 

�ملرحلة �لوىل .
وتاب��ع �ن فريقن��ا يد�ف��ع عن �للق��ب، وبالت��ايل علينا �ن 
ننظ��ر يف لئح��ة �لرتتي��ب ول ميك��ن �ن نتاأخ��ر عن ركب 
ف��رق �ملقدم��ة "، لفتا �ىل �ن �لفريق يحق��ق هذه �لنتائج 
بحلول ترقيعية حيث ن�سعى لرتميم �سفوف �لفريق بفرتة 

�لنتقالت �ل�ستوية لتح�سن و�سع �لفريق ب�سكل عام.
من جانبه حّم��ل مدرب كرة �لكهرباء عبا�س عطية �حلكم 
�مل�ساع��د ملب��ار�ة فريق��ه و�لنف��ط ميثم خم��اط م�سوؤولية 
�خل�سارة �لتي تعر�س لها �لفريق و�لتي �نتهت بهدف دون 

رد يف مناف�سات �لدور 13 من �لدوري �لكروي �ملمتاز.

وق��ال �ن �حلكم �مل�ساع��د ميثم خماط ق��دم �لفوز للفريق 
�خل�س��م على طب��ق من ذه��ب نتيج��ة �لخط��اء �لفادحة 
و�أبرزه��ا �لهدف غر �ل�سحيح للنفط وهو هدف �سجل من 

حالة ت�سلل و��سحة و�مام �نظار �حلكم �مل�ساعد ".
و�أو�سح م��درب �لفريق �نه طالب �حلك��م �مل�ساعد باإبالغ 
�حلك��م �لدويل علي �سباح بعدم �لتز�م لعبي فريق �لنفط 
مب��كان �خلطاأ �لذي من��ح لهم ، حيث تالع��ب لعبو فريق 
�لنف��ط بالك��رة ومت �رجاعه��ا لأك��ر من مرت �م��ام �نظار 
�مل�ساع��د وطالبته باحلديث مع حك��م �ملبار�ة لكي يتنبه 
للحال��ة كون��ه �ن�سغ��ل بالعب��ي �جل��د�ر ، ولك��ن ولالأ�سف 
�ل�سدي��د ج��اء رد �حلك��م �مل�ساع��د ميث��م خم��اط بع�سبية 
مبال��غ بها وباألف��اظ تعك�س حجم �ل�سغوط��ات �لتي مير 

بها �حلكم .
وطالب��ت �د�رة نادي �لكهرب��اء �حتاد �لكرة بالتحقيق يف 
�ملبار�ة وو�سع ح��د لالأخطاء �لتحكيمية �لتي باتت توؤثر 
عل��ى نتائج �لندية. و�أعلن �ملدرب عل��ي وهاب ��ستقالته 

م��ن تدريب فريق نفط �جلنوب بعد �سوء �لطالع �لذي ر�فق 
م�سرت��ه مع �لفريق، بح�سب قول��ه. وقال قررت �ل�ستقالة 
م��ن تدري��ب فريق نفط �جلنوب مع تقدي��ري ملوقف �د�رة 
�لن��ادي ب�سخ�س رئي�سه��ا حمم��د ويل ملحاولتها �جلادة 
باإقناع��ي للبقاء فرتة �طول، لكن قر�ري نهائي ول رجعة 

فيه بعد �ن ر�فقنا �لنح�س يف �غلب �ملباريات ".
و��س��اف:" �ن نتائج �لفريق لي�ست �سيئة بل تعد متو�سطة 
وف��ق �ملعطيات و�لظروف �لتي مير به��ا �لنادي ، لكن ما 
دفعني لال�ستقالة هو �سوء �لطالع وعدم ��ستغالل �لفر�س 

يف �غلب �ملباريات �لتي خ�سناها يف �لدوري ".
و��س��ار �ىل " �ن �لفري��ق يحت��ل �ملرك��ز 12 �ي مبنت�سف 
�لقائمة وخ�سنا 12 مبار�ة خ�رضنا مبار�تن �مام �لطلبة 
فقط ون�ستحق �خل�سارة حيث مل نقدم �ملطلوب �ما �لثانية 
�م��ام نفط �لو�سط وكنا �لف�س��ل، وتعادلنا ب� 8 مباريات 
�غلبه��ا كن��ا �لف�س��ل لك��ن عانين��ا م��ن �ه��د�ر �لفر���س 

وبالتايل فان هذ� �لنح�س �أثر على نتائج �لفريق.

كفيتوفا مصممة 
على العودة!

من زاوية 
اخرى

قال��ت �لت�سيكي��ة ب��رت� كفيتوفا �لت��ي فازت بلق��ب بطولة 
وميبل��دون مرت��ن �إنه��ا �ستبذل ق�س��ارى جهده��ا لتعود 
�إىل مناف�س��ات �لتن���س بعدم��ا تعر�س��ت لإ�سابة يف يدها 
�لي���رضى �لتي تلع��ب بها خالل هجوم ب�سك��ن لتغيب عن 
�ملناف�سات ل�ستة �أ�سهر على �لأقل. و�أ�سيبت كفيتوفا �أثناء 
مقاومته��ا دخي��ال يف منزله��ا بالت�سيك م��ا �أدى لأ�رض�ر 
باأ�ساب��ع يده��ا �لي�رضى. وحتدث��ت �مل�سنف��ة 11 عامليا 
مع �ل�سحفين مبا�رضة للمرة �لأوىل بعد جر�حة لإ�سالح 

�أوتار يدها و�أبدت عزمها �لعودة للمناف�سات جمدد�.
وقال��ت كفيتوف��ا يف موؤمت��ر �سحفي ب��دت في��ه مبت�سمة 
و�سحك��ت يف بع�س �للحظات: "لي�س �أمامي �أي خيار �آخر 
�س��وى �لتطلع للم�ستقبل." و�أ�سافت: "ل يهم حقيقة �لفرتة 
�لت��ي تتطلبها )�لع��ودة للمناف�س��ات(.. �سو�ء ثالث��ة �أ�سهر 
�أو �ست��ة �أو ملدة ع��ام. لكن بالتاأكيد �أري��د �لعودة يوما ما 
و�ساأب��ذل ق�سارى جهدي ليتحقق ذل��ك." وقالت كفيتوفا 
�إنه��ا متكنت من حتري��ك �أ�سابعها يف جل�س��ة مع �لأطباء 
فيما و�سفت��ه باأنه "�أعظم هدية �حتف��الت عيد �مليالد." 
و�رتق��ت �ساحب��ة �ليد �لي���رضى �لقوي��ة �إىل �ملركز �لثاين 
يف �لت�سني��ف �لعامل��ي يف 2011 عندم��ا ف��ازت بلق��ب 
وميبلدون للمرة �لأوىل. وكانت كفيتوفا موجودة ب�سورة 
�سب��ه د�ئم��ة بن �مل�سنف��ات �لع���رضة �لأولي��ات منذ ذلك 

�حلن.
وتر�ج��ع ت�سني��ف كفيتوف��ا )26 عام��ا( هذ� �لع��ام لكن 
م�ستو�ها حت�سن موؤخر� وفازت ببطولتي ووهان �ملفتوحة 
يف �أكتوبر/ ت�رضين �لأول وت�سوهاي يف نوفمر/ ت�رضين 
�لث��اين. وذكرت و�سائل �إع��الم �أن �ملعتدي قدم نف�سه على 
�أنه عام��ل �سيانة. ول تز�ل �ل�رضط��ة تبحث عن �ملعتدي. 
وو�س��ف �لهجوم باعتباره ع�سو�ئي��ا ل ي�ستهدف كفيتوفا 
نف�سه��ا. وق��ال  كاري��ل تي��كال، �ملتح��دث ع��ن �لحت��اد 
�لت�سيك��ي للتن���س، �أن ح��ادث �لعت��د�ء �ل��ذي تعر�ست له 
بي��رت� كفيتوفا، ل��ن يرتك �أث��ًر� على م�سرته��ا �لريا�سية، 
رغ��م �جلر�ح��ة �لت��ي خ�سع��ت له��ا ب�سبب ج��روح قطعية 
بيده��ا �لي���رضى. وينتظر غي��اب كفيتوفا، �لت��ي تعر�ست 

لعتد�ء بال�سكن، عن �ملالعب ملدة ت�سل �إىل 3 �سهور.
وخ�سع��ت كفيتوف��ا، جلر�ح��ة ��ستغرقت نح��و 4 �ساعات؛ 
ب�سب��ب �جلروح �لت��ي تعر�ست له��ا يف �لأ�ساب��ع �خلم�س 
بالي��د �لي���رضى �لت��ي تلع��ب بها. و�أك��دت كفيتوف��ا، عقب 
تعر�سه��ا للح��ادث �أنه��ا "حمظوظ��ة لبقائه��ا عل��ى قي��د 
�حلي��اة" بع��د مهاجمتها م��ن قبل �سخ�س �قتح��م منزلها 
حام��اًل �ل�سك��ن. وذك��رت كفيتوفا عل��ى "توي��رت": "كما 
�سمعتم. تعر�ست لالعت��د�ء ب�سقتي من قبل �سخ�س يحمل 
�سكيًنا. عندما حاولت �لدفاع عن نف�سي، تعر�ست لإ�سابة 
بالغ��ة بي��دي �لي�رضى. �إنن��ي م�سدوم��ة، لكنني حمظوظة 

للبقاء على قيد �حلياة".

يفتتح ناديا النفط والزوراء 
مناف�سات مباريات اجلولة الرابعة 
ع�سرة من الدوري الكروي املمتاز
وقال مدير جلنة امل�سابقات �سهاب 
احمد ان مناف�سات الدور الرابعة 

ع�سرة �ستنطلق اليوم االحد باإقامة 
ثالث مواجهات حيث ي�سيف النفط 

يف ملعبه مناف�سه الزوراء ويحل 
فريق ال�سماوة �سيفًا على مناف�سه 

الكهرباء فيما �سيواجه فريق الكرخ 
يف ملعبه فريق احلدود.

بغداد- متابعة الجورنال

جدل المالعب

و�فق فولف�سبورغ �لأملاين على �نتقال لعبه 
�سان  باري�س  �إىل  در�ك�سلر  جوليان  �ل��دويل 
�لقدم،  لكرة  �لفرن�سي  �لدوري  بطل  جرمان 
مليون   36 �إىل  قيمتها  ت�سل  �سفقة  يف 

يورو، بح�سب �سحيفة "ليكيب" �لفرن�سية.
كاأبرز  �لهجومي  �لو�سط  لعب  ��سم  وتردد 
�لعا�سمة  �لتي �سيرمها نادي  �لتعاقد�ت 
�ل�ستوية  �لنتقالت  فرتة  يف  �لفرن�سية 
�أنه  خ�سو�سًا  �لثاين/يناير(،  )كانون 

يف  معاناته  بعد  �سفوفه  لتدعيم  ي�سعى 
�لق�سم �لأول من �ملو�سم.

�ل��دوري،  يف  �لثالث  �ملركز  �لنادي  ويحتل 
بفارق خم�س نقاط خلف  39 نقطة،  بر�سيد 
وثالث  �ملو�سم،  ومفاجاأة  �ملت�سدر  ني�س 

نقاط خلف موناكو �لثاين.
يتوقع  �ل�سفقة،  �مت��ام  حال  ويف 

�ملتوج  در�ك�سلر  يدخل  �أن 
�أملانيا  منتخب  مع 

ب��ك��اأ���س �ل��ع��امل 
يف   ،2014
على  مناف�سة 
مع  م���رك���زه 
ل���وك���ا����س 
و�أن������خ������ل 
م��اري��ا  دي 
بن  وح����امت 

عرفة.

ميالن يحرز كأس السوبر اإليطالي على حساب اليوفنتوس في الدوحة 

دراكسلر يقترب من باريس سان جيرمانأالردايس مدربا جديدًا لكريستال باالس


