
دائم��ا ما �سيكون جلوزي��ه مورينيو وااليطايل دي 
ماتي��و مكان خا���ص يف قلوب م�سجع��ي ت�سيل�سي 
ولكنه��ا ب��داأت تك��ن �سيئ��ا م��ن احلب مل��درب اآخر 
يف ظ��ل احلنك��ة اخلططية التي يقود به��ا اأنطونيو 
كونت��ي الفريق نحو الفوز بلقب الدوري االإجنليزي 

املمتاز لكرة القدم.
الف��وز -3�سف��ر على بورمنوث ه��و االنت�سار 12 
عل��ى الت��وايل يف الدوري وهو رق��م قيا�سي للبلوز 
ويعزز �سدارته جل��دول الرتتيب بفارق �سبع نقاط 

اأمام اأقرب مناف�سيه.
ومل يتوق��ع الكثريون اأن ت�س��ود تلك ال�سعادة ملعب 
�ستامف��ورد بريدج يف عطالت عي��د امليالد عندما 
كان ت�سيل�س��ي متاأخرا -3�سفر اأم��ام اأر�سنال بعد 
ال�س��وط االأول يف الدوري با�ستاد االمارات يف 24 
�سبتم��ر/ اأيلول املا�س��ي ورمبا ب��داأت اجلماهري 
ت�س��كك يف ق��درة كونتي عل��ى الف��وز باللقب الذي 

حققه مورينيو يف 2015.
وتعلم امل��درب االإيطايل من تلك املب��اراة واأجرى 
تغي��ريا جذريا باللع��ب بطريق��ة 3-4-3 واعتمد 
عل��ى الوافد اجلديد ماركو���ص األون�سو على اجلانب 

االأي�رس.
وبتاأقل��م الالعب��ن �رسيع��ا عل��ى طريق��ة اللع��ب 
اجلدي��دة مل تهتز �سب��اك ت�سيل�سي يف ال�سوط الثاين 
وفاز ب��كل مباراة منذ ذلك احل��ن وهو يلعب بهذا 

االأ�سلوب.
وبغياب دييجو كو�ستا وجنولو كانتي عن املباراة 
مي�س��ي  يلع��ب  اأن  املتوق��ع  م��ن  كان  لالإيق��اف 
بات�س��واي - ال��ذي تعاقد معه الن��ادي مقابل 33 
مليون جنيه اإ�سرتليني )40.54 مليون دوالر( يف 

الت�سكيلة االأ�سا�سية يف خط الهجوم.
ولك��ن امل��درب فاجاأ اجلمي��ع باللعب ب��دون راأ�ص 
حربة �رسيح وكانت النتيج��ة اأداء هجوميا رائعا 
م��ن االإ�سباين بيدرو الذي �سجل هدفن والبلجيكي 
اإي��دن هازارد - الذي هز ال�سباك من ركلة جزاء - 

والرازيلي ويليان.
واأبلغ كونتي ال�سحفي��ن: "هذه املرة االأوىل التي 
نلع��ب ب��دون راأ�ص حرب��ة �رسيح.. حاولن��ا القيام 
به��ذا االأمر يف التدريبات واأعتقد اأنه احلل االأف�سل 

يف الوقت احلايل."
اأن�س��ى ميت�س��ي الأن��ه الع��ب  "ولكنن��ي ال  وق��ال: 

�س��اب موه��وب.. اإنه يتاأقلم على ه��ذا الدوري.. يف 
امل�ستقبل اأثق فيه."

ورغ��م اأن بورمنوث - الذي ف��از مبباراة الفريقن 

يف املو�س��م املا�سي م��ا �ساهم يف رحيل مورينيو 
- كان حا�رسا يف املب��اراة على فرتات فاإن اأحدا 

مل يتوقع نتيجة مغايرة.

واأ�ساف كونتي: "قدمنا اأداء جيدا.. كان بامكاننا 
ت�سجيل املزيد من االأه��داف ولكنني �سعيد بعقلية 
الالعب��ن. افتقدن��ا جه��ود اثن��ن م��ن الالعب��ن 
املهم��ن ولكنني اأعتق��د اأننا لعبن��ا ب�سورة جيدة 
للغاي��ة." واأ�ساف: "الف��وز يف 12 مباراة متتالية 
به��ذا الدوري لي�ص �سهال. اإنه��ا م�سرية رائعة ولكن 
من امله��م اال�ستمرار على هذا النح��و... فكل الفرق 

ترغب يف التغلب عليك االآن".
وتابع: "ال ميكنن��ا الركون اإىل ترتيبنا يف اجلدول 

واإمنا احلفاظ على هذه العقلية."
و�سنع اأوليفييه جريو الفارق عندما كافح اأر�سنال 
ليف��وز ب�سعوب��ة -1�سفر عل��ى و�س��ت بروميت�ص 
األبي��ون يف الدوري االإجنلي��زي املمتاز لكرة القدم 
واأثب��ت جدارته جمددا اأمام امل��درب اأر�سن فينجر 
بعدم��ا ق�سى معظ��م ف��رتات املو�سم عل��ى مقاعد 

البدالء.
وغاب مهاج��م منتخب فرن�سا ع��ن االأ�سواء كثريا 
يف ال��دوري االإجنلي��زي ه��ذا املو�سم م��ع تف�سيل 
فينج��ر للمهاج��م األيك�سي�ص �سان�سي��ز كراأ�ص حربة 
لكنه وجد نف�س��ه يف الت�سكيلة االأ�سا�سية الأول مرة 

اأمام و�ست بروميت�ص.
وعان��ى جريو يف البداية اأم��ام فريق املدرب توين 
بولي���ص الق��وي بدني��ا وب��دا اأن �سان�سي��ز االأق��رب 
للت�سجي��ل عندم��ا �سدد يف القائم وه��دد مرمى بن 

فو�سرت حار�ص األبيون با�ستمرار.
لكن جريو تف��وق على املداف��ع املخ�رسم جاريث 
م��كاويل لي�ستقبل متريرة م�سع��ود اأوزيل العر�سية 

وي�سكنها ال�سباك من فوق فو�سرت.
وق��ال فينج��ر: "ه��و الالع��ب الوحي��د لدين��ا الذي 

ميكنه القيام بهذه االألعاب يف الهواء."
واأ�ساف: "نفذ هذه اللعبة مرات عديدة عندما كان 
ين��زل بدي��ال وم��ن املحبط ل��ه دائم��ا اأال يلعب يف 
املب��اراة التالية بعد الظهور ب�س��كل جيد. عالقتنا 

�سادقة واأحرتمه كثريا."
من��ذ  م��رة  الأول  ثانوي��ا  ب��ات  دوره  اأن  ورغ��م 
ان�سمام��ه الأر�سن��ال يف 2012 م��ن مونبلييه بدا 

جريو حا�سما يف عدة منا�سبات هذا املو�سم.
و�سج��ل الالع��ب الفرن�سي الهدفن الث��اين والثالث 
يف الف��وز 1-4 على �سندرالن��د كما اأدرك التعادل 

اأمام مان�س�سرت يونايتد.  89 1-1 يف الدقيقة 
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ك�سف نوف��اك ديوكوفيت�ص، ع��ن برناجمه خالل 
االأ�سه��ر الثالثة االأوىل م��ن املو�سم اجلديد، حيث 
يخو�ص غم��ار مناف�سات 4 بط��والت، خالل تلك 
الف��رتة، بواق��ع بطول��ة واح��دة اأق��ل ع��ن املو�سم 
املا�س��ي. وطبًقا ملا ن�رسه عل��ى موقعه الر�سمي 
عل��ى االإنرتن��ت، اأج��رى الع��ب التن���ص ال�رسبي، 
جدول��ه  يف  تغي��رًيا  عاملًي��ا،  الث��اين  امل�سن��ف 

الزمني، فقد قرر عدم امل�ساركة يف بطولة دبي.
ويبداأ الالعب، م�س��واره يف 2017 يف الثاين من 
كان��ون ثان/يناير املقب��ل بامل�سارك��ة ببطولة 
الدوح��ة يف قطر، ثم ي�س��ارك يف بطولة اأ�سرتاليا 

املفتوح��ة ب��دًءا م��ن 16 م��ن نف�ص ال�سه��ر. ومن 
املق��رر، اأال يخو���ص ديوكوفيت���ص، اأي بط��والت 

خالل �سهر �سباط/فراير من العام املقبل.
ويعود الالعب، مرة اأخرى للمناف�سات يف التا�سع 
م��ن اأذار/مار���ص، وحتدي��ًدا م��ن خ��الل بطول��ة 
اأنديان ويلز لالأ�ساتذة "ما�سرتز"، قبل اأن ي�سارك 

يف بطولة ميامي بعد ذلك التاريخ باأ�سبوعن.
ويداف��ع ديوكوفيت���ص، ال��ذي تخل��ى ع��ن املركز 
التن���ص  لالعب��ي  العامل��ي  الت�سني��ف  االأول يف 
املحرتفن، ل�سالح اآندي م��وراي، عن األقابه يف 

البطوالت االأربعة املذكورة.

ك�سف��ت �سحيف��ة "�س��ول دي بان��دو" البوليفية، اأن 
العبي اأتلتيكو نا�سيونال الكولومبي، جمعوا اأموااًل؛ 
ل���رساء الوق��ود للطائ��رة التابع��ة ل�رسك��ة "المي��ا" 
للط��ريان، خ��الل رحلتهم م��ن اأ�سون�سي��ون عا�سمة 

بارجواي، ملدينة ميدين بكولومبيا.
وقالت ال�سحيفة يف عددها االإلكرتوين: "قام العبو 
الفري��ق الكولومب��ي، وهم على م��ن الطائرة بجمع 
3 اآالف دوالر، الذي كان �رسورًيا لتزويد الطائرة 
بح�سة اإ�سافية م��ن الوقود مبدينة كوبيخا �سمايل 
بوليفي��ا". وحدثت الواقعة املذك��ورة يف االأول من 
ت�رسين ثان/نوفمر املا�س��ي، عقب املباراة، التي 
تعادل فيها اأتلتيكو، مع �سريو بورتينيو، على ملعب 
اأ�سون�سيون. ون�رست  "ديفن�سوري�ص دل ت�ساكو" يف 
ال�سحيف��ة البوليفي��ة، �س��وًرا يظه��ر فيه��ا العب��و 
اأتلتيك��و نا�سيون��ال، مع رج��ل االأعم��ال الفنزويلي 

ريكاردو البا�سيتي، مالك الطائرة.
واأك��دت "�سول دي باندو" اأن البا�سيتي، رف�ص دفع 
النق��ود ال�رسوري��ة ل�رساء وق��ود الطائ��رة، ما دفع 
الالعبن جلمع 3 اآالف دوالر، ال�سعر املحدد للوقود 
 28 املذك��ورة يف  الطائ��رة  االإ�س��ايف. وحتطم��ت 
ت�رسي��ن ثان/نوفم��ر املا�س��ي، وكان على متنها 
فريق �سابيكوين�س��ي الرازيلي لكرة القدم، ما اأ�سفر 
ا، فيما جنا 6 اأ�سخا�ص اآخرين.  عن مقتل 71 �سخ�سً
واأ�س��ارت "�سول دي بان��دو" اإىل اأن البا�سيتي، كان 
ي�سغ��ط ب�سكل م�ستمر عل��ى الطيارين، ك��ي يقوموا 
برحالته��م باحلد االأدنى من الوقود، وبدون اللجوء 
اإىل الت��زود بوق��ود اإ�سايف، حي��ث اإن رجل االأعمال 
الفنزويل��ي مع 5 �رسكاء اآخري��ن، مالكن للطائرة، 
يعتر امل�س��وؤول عن دفع ثمن هذا الوقود االإ�سايف، 

لكنه كان يرف�ص تنفيذ ذلك.

الفن��ي  املدي��ر  ل��وف  يواخي��م  ح��ذر 
الق��دم  لك��رة  االأمل��اين  للمنتخ��ب 

كال م��ن االحت��اد ال��دويل )فيفا( 
واالحت��اد االأوروب��ي )يويفا( من 
التو�س��ع يف بطولتي كاأ�ص العامل 
وكاأ���ص االأمم االأوروبي��ة، وانتق��د 
الدور املح��دود ملدربي كرة القدم 

يف �سنع القرار.
ح��وار  يف  ل��وف  وق��ال 

لوكالة االأنباء االأملانية 
"نح��ن  )د.ب.اأ(: 
بالطب��ع  املدرب��ون 
اأحيان��ا  نتمن��ى 
يف  يوؤخ��ذ  اأن 
االعتب��ار وجه��ات 
نظرن��ا يف اجلانب 
ولك��ن  الريا�س��ي. 
حواج��ز."  هن��اك 
 /56 وانتق��د ل��وف 
التط��ورات  عام��ا/ 
بزيادة  تق�س��ي  التي 
املباري��ات  ع��دد 
عل��ى  وامل�سابق��ات 
الق��دم  ك��رة  م�ست��وى 

الدولية.
"الفيف��ا  وتاب��ع: 
م�س��وؤوالن،  واليويف��ا 
اإىل  بحاج��ة  هم��ا 
واإيج��اد  التمه��ل 
املطل��وب  الت��وازن 

بن امل�سلحة التجارية واملنظور 
الريا�سي".

يك��ون  "عندم��ا  واأ�س��اف: 
لدي��ك منت��ج جي��د مث��ل كرة 
يف  تفك��ر  اأن  فعلي��ك  الق��دم، 

�سع  ح��دود له من و
احلفاظ  اأج��ل 
الكف��اءة  عل��ى 

العالية".
املق��رر  وم��ن 
الفيف��ا يف  اأن يعل��ن جمل���ص 
العا���رس م��ن كان��ون ثان/يناي��ر 
مق��رتح  ب�س��اأن  ق��راره  املقب��ل 
زي��ادة عدد منتخب��ات بطولة 
م��ن  اعتب��ارا  الع��امل  كاأ���ص 

ن�سخة 2026 .
وق��ال لوف اإن اأراء املدربن 
ا�ستطلع��ت خ��الل موؤمت��رات 
وور���ص عم��ل، فيم��ا يتعل��ق 
باجلوان��ب الريا�سية، لكن مل 
تكن لهم كلم��ة ب�ساأن جداول 

املباريات.
خط��ط  اإن  ل��وف  واأ�س��اف 
زيادة ع��دد املنتخبات يف 
نهائي��ات كاأ���ص الع��امل مل 
تتبل��ور بع��د، واأن النظ��ام 
ال��ذي  للبطول��ة  احل��ايل 
 32 مب�سارك��ة  يق�س��ي 
منتخبا يف النهائيات 

"متوازن متاما".

ديوكوفيتش يعلن برنامج مشاركاته في الربع األول من 2017

صحيفة تفجر مفاجأة عن طائرة فريق شابيكوينسي

اإال انه مل ميكن مبقدوره ت�سجيل الهدف حتى جاءت الدقيقة 
29 التي �سهدت ت�سجيل هدف املباراة الوحيد عن طريق 
يحيى اأدام لتنتهي املباراة بفوز نفط اجلنوب، حققت اندية 
كربالء والقوة اجلوية والنجف انت�سارات �سمن مناف�سات 
اجلول��ة الرابعة ع�رسة من ال��دوري املمتاز لكرة القدم. فقد 
تغل��ب كربالء على نادي احل�س��ن بثالثية دون رد، جاءت 
ع��ن طري��ق الالعبن ك��رار عبا���ص ومهيمن �سلي��م وجبار 
كرمي، لريفع ر�سيده اىل 10 نقاط مغادرا موؤخرة الرتتيب، 
بينما جتمد ر�سيد نادي احل�سن عند 9 نقاط. بدوره، حقق 
الق��وة اجلوي��ة الفوز على البحري بهدف��ن دون رد، حملت 
توقيع ح�سام ميدو وهمام طارق. وبهذا الفوز ارتفع ر�سيد 
ال�سق��ور اىل 19 نقط��ة، بينم��ا جتمد ر�سي��د البحري عند 
9 نق��اط. من جانب��ه، تغلب نادي النجف على م�ست�سيفه 

امانة بغ��داد بهدف نظي��ف، حمل توقيع الالع��ب ال�سوري 
ع��دي جف��ال. وبهذه النتيجة ارتفع ر�سي��د النجف اىل 20 
نقط��ة، بينما ظ��ل امانة بغداد على ر�سي��ده ال�سابق البالغ 
21 نقطة. وا�سفرت نتائج يوم اول اأم�ص االحد من اجلولة 
الرابع��ة ع�رسة م��ن دوري الكرة عن مت�س��در جديد لدوري 
الك��رة بعد تعادل فريق النفط ال��ذي ا�ساف نقطة لر�سيده 
و�سط تاأجي��ل مباراة فريق نفط الو�سط ليغتنم فر�سة القفز 
اىل �س��دارة الرتتي��ب. وا�سف��رت النتائج عن تع��ادل �سلبي 
لفري��ق النفط مع الزوراء يف املب��اراة التي جرت يف ملعب 
االول، النقط��ة كانت كافية لفريق النفط لريفع ر�سيده اىل 
النقطة 27 ليعتلي ال�سدارة بفارق االهداف عن فريق نفط 
الو�سط ال��ذي اجلت مبارياته الرتباط��ه يف بطولة االندية 
العربي��ة، بينما رفع ال��زوراء ر�سي��ده اىل النقطة 20. كما 
متك��ن فريق الكهرباء من خطف ثالث نق��اط ثمينة بفوزه 
عل��ى �سيفه ال�سم��اوة بهدف حم��ل ام�س��اء الالعب ح�سن 
عبا���ص كم��ا �سهدت اه��دار ركلة ج��زاء للكهرب��اء ف�سل يف 

تنفيذه��ا علي عودة، لريف��ع الكهرباء ر�سي��ده اىل النقطة 
12 بينم��ا جتم��د ر�سي��د ال�سم��اوة عند النقط��ة 7.وبذات 
النتيجة تغلب الكرخ على �سيفه احلدود بهدف يتيم، الكرخ 
ارتف��ع ر�سي��ده للنقط��ة 8 بينما جتمد ر�سي��د احلدود عند 
النقط��ة 16، وحددت جلنة امل�سابقات يف االحتاد العراقي 
املرك��زي لك��رة الق��دم مواعي��د اجلول��ة 15 م��ن ال��دوري 
العراق��ي املمتاز. وقال مدير ق�س��م امل�سابقات يف االحتاد 
�سه��اب احمد ان "اجلولة 15 م��ن الدوري املمتاز �ستنطلق 
ي��وم اجلمعة املقبلة، حي��ث يتواجه احلدود مع الطلبة على 
ملع��ب القوة اجلوية، ونفط مي�سان مع الكهرباء على ملعب 
امليمونة، وال�سماوة مع �سيفه الزوراء". وتابع ان "اجلولة 
ت�ستاأن��ف ي��وم ال�سبت املقبل بلقاء امان��ة بغداد مع �سيفه 
املين��اء، ونف��ط اجلنوب م��ع ال�رسط��ة على ملع��ب املدينة 
الريا�سي��ة يف الب���رسة، والق��وة اجلوية م��ع �سيفه النفط، 
وكرب��الء مع �سيف��ه البحري". وا�س��ار احم��د اىل "تاأجيل 
مباريات النجف مع نفط الو�سط، وزاخو مع الكرخ، واأربيل 

م��ع ن��ادي احل�سن". م��ن جهته اك��د مدرب فري��ق كربالء 
لكرة القدم فا�سل عب��د احل�سن ان ا�ستقرار ت�سكيلة الفريق 
وان�سجامه��ا هم��ا �سب��ب االنت�س��ارات املتالحق��ة للفريق 

وح�سد النقاط.
وق��ال عبد احل�سن ان الفوز الث��اين على التوايل اكد احقية 
الفري��ق باالرتق��اء يف �سلم الرتتي��ب ، وان موؤخرة الرتتيب 
ال تلي��ق بن��ادي كربالء ". وا�س��اف :" ان الفريق بداأ يحقق 
اال�ستق��رار املطل��وب م��ن خ��الل الثب��ات عل��ى الت�سكيل��ة 
واكتمال �سف��وف الفريق ، باال�سافة اىل ا�ستثمار الفر�ص 
ال�سانح��ة عل��ى خ��الف االدوار االوىل الت��ي �سه��دت ه��در 
العديد من النقاط برغم اف�سليتنا " .وا�سار اىل :" ان الفريق 
�سيخو���ص املباريات املقبلة مبعنويات اعلى وثقة اكر "، 
م�س��ددا على ان ال يوج��د امان يف امل�سابقة فجميع االندية 
متقارب��ة وان اجلميع يتناف���ص على تاأمن موقع يطمح له 
.ي�سار اىل ان فا�سل عبد احل�سن ت�سلم مهمة تدريب الفريق 

خلفا للمدرب ال�سابق حيدر يحيى.

ميسي محبط! من زاوية 
اخرى

للنج��م  بالن�سب��ة  �سعي��ًدا  عاًم��ا   ،2016 ع��ام  يك��ن  مل 
االأرجنتين��ي ليوني��ل مي�سي، مهاجم بر�سلون��ة االإ�سباين، 
حيث كان فيه القليل من اللحظات ال�سعيدة، مقابل املزيد 

من خيبة االأمل واالإحباطات.
وعل��ى عك�ص املتوق��ع، اأنهى مي�سي 2016 ب��دون األقاب 
فردي��ة كب��رية، و�سط اتهام��ات واإدانة جنائي��ة بالتهرب 
ال�رسيب��ي، مقاب��ل اإخفاق��ات جديدة م��ع منتخب بالده، 

وحلظات �سعادة قليلة مع بر�سلونة.
وف��از مي�س��ي م��ع بر�سلونة، بلقب��ي ال��دوري وكاأ�ص ملك 
اأ�سباني��ا، املو�س��م املا�س��ي، كم��ا كان االأك��ر ت�سجي��اًل 
لالأه��داف هذا العام ب���59 هدًفا م��ع بر�سلونة، ومنتخب 

االأرجنتن.
لك��ن هذا كله، مل مين��ع املذاق الالذع مل�س��رية مي�سي يف 
عام 2016، الذي جتلى يف اإخفاقه يف الفوز مع منتخب 
االأرجنت��ن، بكاأ���ص اأمم اأمري��كا اجلنوبية "كوب��ا اأمريكا 
الرتغ��ايل  التقلي��دي  لف��وز مناف�س��ه  اإ�ساف��ة   ،"2016
كري�ستيان��و رونالدو بجائزة الك��رة الذهبية، املقدمة من 
جملة "فران�ص فوتبول" الفرن�سية الأف�سل العب يف العامل 

.2016
ومُث��ل مي�س��ي، اأم��ام الق�س��اء االإ�سب��اين، بتهم��ة التهرب 
م��ن �س��داد �رسائب قيمتها 4.1 مليون ي��ورو، بن عامي 
الع��بء  زي��ادة  يف  ت�سب��ب  م��ا  وه��و  و2009،   2007
الذهن��ي عليه الالعب قبل خو���ص فعاليات كوبا اأمريكا، 
الت��ي خ�رس فيه��ا املباراة النهائية، اأم��ام منتخب ت�سيلي 

بركالت الرتجيح.
وداف��ع مي�سي عن نف�سه اأم��ام املحكمة يف مطلع يونيو/
حزي��ران املا�س��ي، قائاًل: "مل اأكن اأعل��م اأي �سيء. اعتدت 
لعب كرة الق��دم. وثقت باملحامن الذين تولوا هذا االأمر، 

ومل يكن لدي اأي فكرة عن املو�سوع".
وبع��د �سه��ور م��ن ت�س��دره عناوي��ن ال�سح��ف والتقارير 
االإعالمي��ة ب�سبب هذه الق�سية، مث��ل الالعب جمدًدا اأمام 
املحكمة. وبع��د جل�سة ا�ستماع الأق��وال الالعب ا�ستغرقت 
اأك��ر من 3 �ساع��ات، مل يرتدد املحامي الع��ام االإ�سباين، 
يف و�سف مي�سي باأنه "زعيم ع�سابة"، فيما دافع مي�سي 
عن نف�سه، موؤكًدا اأنه بريء من هذه االتهامات، واأنه وثق 
مبحاميي��ه. ويف انتظ��ار احلك��م الق�سائ��ي، �سافر مي�سي 
الأمري��كا للم�ساركة بكوبا اأمري��كا على اأمل تعوي�ص هذه 
امل�س��اكل من خ��الل اإحراز لقب الن�سخ��ة املئوية من هذه 
البطول��ة القاري��ة. وبعد عام م��ن اخل�سارة، اأم��ام ت�سيلي 
بنهائي كوبا اأمري��كا 2015، وبعد عامن من اخل�سارة، 
اأم��ام اأملانيا بنهائي كاأ�ص العامل 2014، كانت الفر�سة 
�سانح��ة اأمام مي�س��ي لتعوي�ص كل هذا، لك��ن االأرجنتن، 
�سقطت جمدًدا يف املباراة النهائية، اأمام ت�سيلي بركالت 

الرتجيح.

متكن فريق نفط اجلنوب 
من حتقيق الفوز على 

امليناء بهدف نظيف يف 
ديربي الب�ضرة �ضمن 

اجلولة 14 من الدوري. 
وجاءت املباراة متو�ضطة 
الأداء مع اأف�ضلية ن�ضبية 

لفريق امليناء

بغداد- متابعة الجورنال

جدل المالعب

يف غ�س��ون عام ارتفعت القيم��ة ال�سوقية لعثمان 
دميبل��ى مبقدار 36 �سعفا، جنم دورمتوند ال�ساب 
اأ�سبح حمط اأنظار اجلميع، وهناك من يتحدث عن 
اهتم��ام ريال مدريد به، حي��ث يف�سله زين الدين 
زي��دان عل��ى بوجبا. لك��ن هل يري��د دميبلي فعال 
اللعب للملكي؟ ي��رى اأ�سطورة كرة القدم الفرن�سية 
ال�ساب��ق ومدرب ري��ال مدريد احل��ايل زين الدين 
زي��دان )44 عام��ا( اأن مواطن��ه عثم��ان دميبل��ى 
)19 عام��ا(، العب بورو�سي��ا دورمتوند االأملاين، 
اأف�س��ل من ب��ول بوجبا )23 عام��ا( جنم منتخب 
فرن�س��ا ون��ادي مان�س�س��رت يونايت��د االإجنلي��زي. 
�سحيف��ة  ع��ن  خمتلف��ة  اإع��الم  و�سائ��ل  ونقل��ت 
"م��اركا" االإ�سبانية اأن من بن 30 م�سوتا عند 
اختيار اأف�س��ل العب يف فرن�سا لعام 2016 كان 
زيدان واح��دا من اثنن فقط ذك��را عند الت�سويت 
ا�س��م دميبلى، ال��ذي ينحدرمن اأ�س��ول موريتانية 
ومالي��ة، فهل �سي�سع زيدان يف ح�ساباته التعاقد 
مع الالع��ب، الذي يق�س��ى االآن مو�سمه االأول مع 
دورمتون��د؟ �سحيفة "بيلد" االأملاني��ة" قالت اإنه 
مهم��ا كان �سعر دميبلى حاليا فلن ي�سل اإىل �سعر 
بوجب��ا، ال��ذي انتقل من يوفنتو���ص اإىل مان�س�سرت 
يونايت��د مقاب��ل 105 مالي��ن ي��ورو، يف اأك��ر 

�سفقة انتقال كروية يف التاريخ.
يف املقابل دفع دورمتوند للح�سول على خدمات 
دميبلي من ن��ادي �ستاد ري��ن الفرن�سي مبلغ 15 
ملي��ون يورو فق��ط، ح�سب و�سائل اإع��الم اأملانية، 

علما باأن عقده مع دورمتوند ميتد حتى 2021.
وكانت هناك اأندية كثرية مثل بر�سلونة االإ�سباين 
وباي��رن ميوني��خ االأمل��اين واأر�سن��ال ومان�س�سرت 
�سيت��ي وت�سيل�س��ي وليفرب��ول االإجنليزي��ة، ترغب 

يف التعاق��د مع��ه لك��ن دورمتوند جن��ح يف الظفر 
بال�سفق��ة، وارتفع��ت القيم��ة ال�سوقي��ة لعثم��ان 
دميبلي من ربع مليون يورو اإىل 18 مليون يورو 

هذا العام.
وكان جن��م الك��رة الفرن�س��ي ال�ساب��ق وامل�ست�سار 
الريا�س��ي احل��ايل لن��ادي �ست��اد ري��ن ميكائيل 
�سلف�س��رت قد �سب��ه دميبل��ي بكري�ستيان��و رونالدو 
وقال ح�س��ب ما نقلت مواقع خمتلف��ة يف اأبريل/ 
كري�ستيان��و  �ساه��دت  "لق��د  املا�س��ي:  ني�س��ان 
رونالدو يف مان�س�سرت يونايتد حينما كان يف �سن 
عثمان احلايل. وعثم��ان لديه اإمكانيات �سبيهة". 
اأما موقع "�سبوك�ص" فقد ذكر يف اأكتوبر/ ت�رسين 
االأول اأن عثم��ان دميبلي يث��ري االنتباه بقوة منذ 
انتقال��ه اإىل دورمتون��د واأن ري��ال مدري��د ي�سل��ط 
االأنظ��ار علي��ه ب�س��دة، وق��ال املوق��ع اإن الفري��ق 

امللكي ي�سع النجم ال�ساب حتت جمهره.
لك��ن عل��ى ما يب��دو ف��اإن ري��ال مدري��د لي�ص هو 
الن��ادي، ال��ذي يحل��م دميبل��ي باللع��ب ل��ه واإمنا 
بر�سلون��ة. وبح�س��ب موقع �سبوك�ص ف��اإن دميبلي 
كان ق��د ق��ال يف مقابل��ة م��ع �سحيف��ة "مون��دو 
االأي��ام  م��ن  ي��وم  "يف  ديبورتيف��و" االإ�سباني��ة: 
�ساألعب لر�سلونة." وحت��ى ياأتي ذلك اليوم يجب 
عل��ى دميبلي بداي��ة اأن يوا�سل ن�سج��ه يف فريق 
اأ�س��ود في�ستفالي��ا، واأن ي�ستم��ع لن�سائ��ح مدرب��ه 
وزمالئ��ه، وم��ن بينه��م النج��م مارك��و روي���ص. 
وحتدث روي�ص بع��د مباراة هوفنهامي يف الدوري 
االأملاين عن زميلي��ه دميبيلي والرتكي اإمري مور 
وقال لهم��ا، ح�سب ما ذكرت جملة كيكر، بالقول، 
اإنهم��ا جاءا �سغريين للبوند�سليجا، التي يتابعها 

الكثريون.

اإليطالي كونتي يدخل قلوب جماهير تشيلسي والفرنسي جيرو يحرج فينغر

أنظار ريال مدريد تحاصر عثمان ديمبلي  لوف ينتقد مقترحات رئيس الفيفا 


