
خطف اأر�صنال الإنكليزي �ص��دارة املجموعة الأوىل 
بف��وزه عل��ى م�صيف��ه ب��ازل ال�صوي���ري 1-4، يف 
ل��دوري  املجموع��ات  دور  م��ن  الأخ��رة  املرحل��ة 
اأبط��ال اأوروبا.وج��اءت رباعية الفري��ق اللندين عرب 
الإ�صب��اين لوكا�س بري��ز يف الدقائق 8 و 16 و47، 
والنيج��ري اإووبي 53، فيما �صجل الإيفواري �صيدو 
دومبي��ا هدف اأ�صحاب الأر���س يف الدقيقة 78.يف 
املب��اراة الثاني��ة حل�ص��اب املجموعة ذاته��ا، اكتفى 
باري�س �ص��ان جرمان الفرن�صي بالتعادل 2-2 مع 
�صيفه لودوغوريت�س البلغاري.�صجل الأروروغوياين 
اإيدين�ص��ون كاف��اين )61( والأرجنتين��ي اأنخيل دي 
ماري��ا )2+90( ثنائي��ة الن��ادي الباري�ص��ي، فيم��ا 
ج��اءت ثنائي��ة بازل ع��رب فرجي��ل مي�صيديان 15 
وواندر�صون 69.بهذا الفوز انفرد اأر�صنال الإنكليزي 
14 نقط��ة، متقدم��ًا  ب�ص��دارة املجموع��ة بر�صي��د 
بف��ارق نقطتني ع��ن باري�س �صان جرم��ان الثاين، 
فيما بقي لودوغوريت�س ثالثًا ب� 3 نقاط و�صيخو�س 
مناف�ص��ات يوروب��ا لي��غ، وب��ازل رابع��ًا بنقطت��ني. 
وح�ص��م ناب��ويل الإيط��ايل مواجهت��ه م��ع م�صيف��ه 
بنفي��كا الربتغ��ايل 1-2، يف املرحل��ة الأخرة من 
مناف�صات املجموعة الرابعة �صمن دور املجموعات 
مل�صابقة دوري اأبطال اأوروبا. جاءت ثنائية الفريق 
الإيط��ايل ع��رب الإ�صب��اين خو�صي��ه كاييخ��ون )60( 

ودري���س مرتنز )79(، فيما �صجل املك�صيكي راوول 
خيميني��ز هدف اأ�صح��اب الأر�س يف الدقيقة )87(. 
ورغ��م الهزمية �صمن بنفيكا تاأهل��ه اإىل دور ال� 16 
م�صتفي��داً من اخل�ص��ارة املذل��ة لبي�صكتا���س الرتكي 
ب�صدا�صي��ة نظيف��ة اأم��ام دينام��و كيي��ف الأوكراين. 
�صدا�صي��ة دينام��و كييف ج��اءت ع��رب اأرمت بي�صيدين 
)9(، واأن��دري يارمولنك��و )30 م��ن ركل��ة ج��زاء( 
وفيتايل بويال�صكي )32( وديرلي�س غونزاليز )45( 
و�صره��ي �صيدورت�ص��وك )60( والربازيل��ي جونيور 
موراي���س )77(. ورفع نابويل ر�صيده اإىل 11 نقطة 
يف ال�صدارة، بفارق 3 نقاط عن بنفيكا الثاين، فيما 
بق��ي بي�صكتا�س ثالث��ًا بر�صيد 7 نق��اط و�صيخو�س 
مناف�صات يوروبا ليغ، ويتذيل دينامو كييف ترتيب 

املجموعة ب� 5 نقاط.
وحق��ق باي��رن ميونيخ الأمل��اين ف��وزاً معنويًا على 
�صيف��ه اأتلتيك��و مدري��د الإ�صباين به��دف نظيف يف 
ملع��ب "األيان��ز اأرين��ا" �صم��ن املرحل��ة ال�صاد�ص��ة 
اأبط��ال  الأخ��رة م��ن دور املجموع��ات يف دوري 
اإىل دور  التاأه��ل  الفريق��ان �صمن��ا  اأوروب��ا. وكان 
ال�صت��ة ع�ر منذ املرحل��ة ال�صابقة، ورغ��م اخل�صارة 
بق��ي اأتلتيكو، ال��ذي تعر�س الي��وم خل�صارته الأوىل 
يف املرك��ز الأول باملجموع��ة الرابع��ة بر�صي��د 15 
نقط��ة يف ح��ني رفع باي��رن ر�صي��ده اإىل 12 نقطة 

الذه��اب  يف  خل�صارت��ه  وث��اأر  الث��اين  املرك��ز  يف 
و�صّج��ل  النتيج��ة.  ب��ذات  الإ�صب��اين  الفري��ق  اأم��ام 
ال��دويل البولن��دي روب��رت ليفاندوف�صك��ي اله��دف 
يف الدقيق��ة 28 م��ن ركلة ح��رة جميل��ة عجز عنها 
احلار���س يان اأوب��اك. ويف املجموع��ة ذاتها، ف�صل 
اأيندهوف��ن الهولندي يف الفوز على �صيفه رو�صتوف 

الرو�ص��ي واكتف��ى بالتع��ادل ال�صلب��ي مع��ه ليخرج 
خ��ايل الوفا�س باحتال��ه املركز الراب��ع، و�صيكمل 
رو�صتوف امل�ص��وار يف ال��دوري الأوروبي باحتاله 
املركز الثال��ث بر�صيد خم�س نق��اط مقابل نقطتني 
للفريق الهولن��دي. وقاد الدويل الرتك��ي اأردا توران 
فريق��ه بر�صلون��ة الإ�صباين اإىل الفوز عل��ى بورو�صيا 

بت�صجيل��ه  �صف��ر   4- الأمل��اين  مون�صنغادب��اخ 
ثاثي��ة يف املباراة التي جمع��ت الطرفني يف ملعب 
"كام��ب ن��و" يف املرحل��ة ال�صاد�ص��ة الأخ��رة من 
دور املجموع��ات يف دوري اأبط��ال اأوروب��ا. وكان 
بر�صلون��ة �صم��ن تاأهل��ه اإىل دور ال�صت��ة ع���ر يف 
للمجموع��ة  �صدارت��ه  و�صم��ن  ال�صابق��ة  املرحل��ة 

الثالث��ة بر�صي��د 15 نقط��ة اأم��ام مان�ص�ص��رت �صيتي 
الإنكليزي ال��ذي حل و�صيفًا )9 نق��اط( ورافقه اإىل 
نف�س الدور بتعادله م�صاء اليوم اأي�صًا على اأر�صه مع 
�صتليك ال�صكتلندي بهدف يف كل �صبكة. يف املباراة 
الأوىل، �صج��ل توران ثاثة اأه��داف يف الدقائق 50 
و53 و67 بعد اأن افتت��ح النجم الأرجنتيني ليونيل 
مي�ص��ي ب��اب الت�صجيل يف الدقيق��ة 16 بتمريرة من 
توران اأي�صًا الذي حقق اأول "هاتريك" له مع الفريق 
الكاتالوين. وخا�س الفري��ق الكاتالوين املباراة يف 
غياب جنميه الربازيلي نيمار والأوروغوياين لوي�س 
�صواري��ز، يف ح��ني خا�س قائ��ده اندري���س انيي�صتا 
اأول مب��اراة ل��ه اأ�صا�صي��ًا بع��د عودته م��ن الإ�صابة. 
ال�صكتلن��دي  �صلتي��ك  تق��ّدم  الثاني��ة،  املب��اراة  يف 
ع��رب باتريك روبرت���س يف الدقيق��ة الرابعة وعادل 
مان�ص�ص��رت �صيت��ي الإنكلي��زي  بعد اأرب��ع دقائق عن 
طري��ق النيج��ري كيلي�صي ايهيانات�ص��و . وغاب عن 
�صيت��ي معظم جن��وم ال�ص��ف الأول اإذ ف�صل املدرب 
الإ�صب��اين بي��ب غواردي��ول اإراحته��م خ�صو�ص��ًا اأن 
مباري��ات �صعب��ة تنتظرهم يف ف��رتة عيدي املياد 
اإنكل��رتا.  يف  الع��ادة  درج��ت  كم��ا  ال�صن��ة  وراأ���س 
نق��اط(   5( بورو�صي��ا مون�صنغادب��اخ  و�صيوا�ص��ل 
م�ص��واره يف م�صابق��ة ال��دوري الأوروب��ي "يوروب��ا 
ليغ"، يف حني خرج �صلتيك نهائيًا بر�صيد 3 نقاط.
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قاد را�صل و�صت��ربوك فريقه اأوكاهوما �صيتي ثاندر 
اإىل فوز جديد بف�ص��ل جمهوداته اجلبارة. تابع جنم 
اأوكاهوم��ا �صيت��ي ثان��در را�ص��ل و�صت��ربوك تاألق��ه 
وحق��ق ثاثية مزدوجة "تريبل داب��ل" �صاد�صة على 
الت��وايل عندما ق��اد فريق��ه اإىل الفوز عل��ى م�صيفه 
اأتانت��ا هوك���س 99-102، عل��ى ملع��ب "فيليب�س 
اأرينا" واأمام 14654 متفرجا يف الدوري الأمريكي 
للمحرتف��ني يف ك��رة ال�صل��ة. و�صجل و�صت��ربوك 32 
نقط��ة م��ع 13 متابعة و12 متري��رة حا�صمة، وبات 
عل��ى بع��د ثاثي��ة مزدوجة واح��دة ملعادل��ة اإجناز 
ثاثي��ات   7 �صاح��ب  ج��وردان  ماي��كل  العم��اق 
مزدوجة عام 1989، وعلى بعد 3 ثاثيات مزدوجة 
ملعادلة الرقم القيا�صي املوجود بحوزة النجم ويلت 
ت�صامربلين وهو 9 تريب��ل دابل حققه عام 1968. 
وحقق و�صتربوك 11 ثاثية مزدوجة حتى الآن هذا 
املو�صم، وه��و ن�صف الثاثي��ات املزدوجة امل�صجلة 
حت��ى الآن يف ال��دوري، حي��ث حق��ق جن��م هيو�صنت 
روكت�س جيم�س ه��اردن 4 ثاثيات مزدوجة، وجنم 
كليفان��د كافاليرز ليربون جيم�س 3، وواحدة لكل 
م��ن كري�س بول )لو���س اأجنلي�س كلي��ربز( واليوناين 
ياني���س انتيتوكومنبو )ميلووكي باك�س( وجوليو�س 
رون��دو  وراج��ون  ليك��رز(  اأجنلي���س  )لو���س  ران��دل 
)�صيكاغ��و بول��ز(. وق��ال م��درب اأوكاهوم��ا �صيتي 
ثان��در بيل��ي دونوفان: "ما يحقق��ه را�صل ل ي�صدق، 
رائ��ع. اإنه �صيء مل ي�صهده ال��دوري منذ وقت طويل"، 

م�صيف��ا "لكنني اأ�صيد كثرا اأي�ص��ا برا�صل ولعبينا. 
نحن فريق... اإنهم يحاولون جعل كل واحد اأف�صل".

وحق��ق را�ص��ل ثاثيت��ه املزدوجة يف الرب��ع الثالث 
عندم��ا بلغ متريرت��ه احلا�صمة العا���رة، علما 

باأن��ه كان الأف�صل ب��ني جميع الاعبني 
يف الت�صجي��ل والتمرير 

واملتابعة.
لأتانتا  ت�صف��ع  ومل 
ع��ودة جنم��ه ب��ول 
ومن��ي  ميل�ص��اب 

بخ�صارت��ه العا���رة 
ال���11  مباريات��ه  يف 

الأخرة.
وكان ميل�ص��اب اأف�ص��ل م�صجل يف �صفوف 
اأتانتا بر�صي��د 24 نقطة مع 5 متابعات 

و4 متريرات حا�صمة.
و�صه��دت املب��اراة ندي��ة كب��رة ب��ني 

الفريق��ني وح�صم اأوكاهوم��ا الربع 
الأول بف��ارق �صل��ة واحدة )-23

اأ�صح��اب  قل�صه��ا   ،)21
الأر���س اإىل نقط��ة واحدة 

يف نهاي��ة ال�صوط الأول 
بعدم��ا ك�صب��وا الرب��ع 

 ،33-32 الث��اين 
ال�صي��وف  لك��ن 

بق��وة يف الثال��ث 15-28، قب��ل �رب��وا 
اأن ينتف���س اأ�صح��اب الأر���س 
 30-19 الأخ��ر  الرب��ع  يف 
دون جدوى. واأع��اد النجم 
لي��ربون جيم���س فريق��ه 
كافالي��رز  كليفان��د 
اإىل �صكة  حامل اللقب 
عندم��ا  النت�ص��ارات 
ق��اده اإىل الف��وز على 
تورونت��و  م�صيف��ه 
 116-112 رابت��ورز 
"اي��ر كندا  عل��ى ملع��ب 
�صن��رت" واأم��ام 19800 

متفرج.
 34 جيم���س  و�صج��ل 
نقط��ة م��ع 8 متابعات و7 
متريرات حا�صم��ة، واأ�صاف 
كيف��ن لف داب��ل دابل )28 
نقطة مع 14 متابعة( وكري 
 7 م��ع  نقط��ة   24 ايرفاين��غ 
متري��رات حا�صم��ة. وه��و الفوز 
الرابع ع�ر لكليفاند كافاليرز 
يف 19 مباراة هذا املو�صم والأول 
ميلووك��ي  اأم��ام  هزائ��م   3 بع��د 
باك���س ولو���س اأجنلي���س كلي��ربز 

و�صيكاغو بولز.
وهو الفوز الثالث لكليفاند كافاليرز على تورونتو 
هذا املو�ص��م، واأوقف �صل�صلة النت�ص��ارات املتتالية 

لاأخر عند 6.
وكان دمي��ار دي��روزان اأف�ص��ل م�صج��ل يف �صفوف 
اخلا���ر بر�صيد 31 نقطة واأ�صاف كايل لوري 24 

نقطة مع 9 متريرات حا�صمة.
واأك��رم غول��دن �صتاي��ت ووري��رز الو�صي��ف وف��ادة 
106-142 عل��ى ملع��ب  اإنديان��ا بي���رز  �صيف��ه 

19596 متفرجا. اأرينا" واأمام  "اأوراكل 
ووا�صل غولدن �صتايت ووريرز �صحوته وحقق الفوز 
الثامن ع�ر يف 21 مباراة، والثاين على التوايل منذ 
�صقوطه اأم��ام �صيفه هيو�صنت روكت���س يوم اجلمعة 
نف�ص��ه جنم��ا  وفر���س كاي طوم�ص��ون  املا�ص��ي. 
للمب��اراة بت�صجيل��ه 60 نقط��ة يف 3 اأرباع وحتديدا 
29 دقيقة وهو رقم قيا�صي �صخ�صي �صجل به ا�صمه 
يف �صجات الدوري الأمريكي للمحرتفني، كونه اأول 
لع��ب يبلغ ه��ذا احلاجز يف اأقل م��ن 30 دقيقة منذ 

اإن�صاء نظام 24 ثانية عام 1954.
كان اآخر لعب �صجل 60 نقطة يف الدوري جنم لو�س 
اأجنلي�س ليكرز كوبي براينت يف مباراته الأخرة يف 
م�صرته الحرتافية يف 13 ني�صان/اأبريل املا�صي.

واأ�ص��اد طوم�ص��ون مبلهم��ه براينت معربا ع��ن ا�صفه 
لع��دم خو���س الرب��ع الأخر لبل��وغ الرق��م القيا�صي 

لاأ�صطورة براينت وهو 81 نقطة.

اأعلن��ت جملة "فران���س فوتب��ول" الفرن�صية، 
اأنها �صتعلن، ي��وم الثنني املقبل ا�صم الفائز 
بجائزة الكرة الذهبية، التي متنحها كل عام 

لأف�صل لعب يف العامل.
وم��ن املق��رر اأن تق��وم القن��اة التليفزيونية 
الفرن�صي��ة  "ليكي��ب"  مبجل��ة  اخلا�ص��ة 
الريا�صي��ة مب�صارك��ة املوق��ع الر�صم��ي ل��� 
م�صاء  برنام��ج  فوتب��ول" باإذاعة  "فران���س 
الثنني املقبل لتعر�س فيه نتائج الت�صويت 

على لقب الاعب الأف�صل يف العامل.
ويعترب الربتغ��ايل كري�صتيان��و رونالدو هو 
املر�ص��ح الأوف��ر حظ��ا، بع��د اأن ت��وج بلقبي 
مدري��د  ري��ال  م��ع  اأوروب��ا  اأبط��ال  دوري 

وبطولة كاأ�س اأمم اأوروبا مع الربتغال.
وكان��ت �صحيف��ة "مون��دو ديبورتيف��و" قد 
اأك��دت اأن النج��م الربتغ��ايل �صيك��ون الفائز 
باجلائ��زة، كم��ا اأ�ص��ارت اإىل اأن وف��دا م��ن 
الأ�صبوع  ه��ذا  فوتب��ول" �صي�صافر  "فران���س 
ليج��ري  مدري��د  الإ�صباني��ة  العا�صم��ة  اإىل 
مقابل��ة مع الاع��ب والتقاط بع���س ال�صور 
له لو�صعه��ا على غاف املجل��ة يف عددها 

اجلديد يوم الثاثاء املقبل.
واإذا ف��از رونال��دو بلق��ب اأف�ص��ل لع��ب يف 
العامل ف�صوف يت��وج بالكرة الذهبية الرابعة 
ل��ه يف تاريخ��ه، بفارق لقب واح��د فقط عن 

الرقم القيا�ص��ي لاأرجنتيني ليونيل مي�صي، 
الفائز باجلائزة يف 2015.

وياأت��ي مي�ص��ي والفرن�صي اأنت��وين غريزمان 
جن��م اأتلتيك��و مدري��د يف مرتب��ة ثانية بعد 
رونالدو يف ترتيب املر�صحني لنيل اجلائزة.
و�صتتح��دد هوية الفائ��ز باجلائزة من خال 
عملية ت�صويتية ي�صارك فيها 173 �صحفيًا 
من جمي��ع اأنحاء الع��امل، لاختيار من بني 

30 لعبًا.
وعادت جمل��ة "فران�س فوتب��ول" هذا العام 
ملنح جائزة الكرة الذهبية منفردة بعد �صتة 
اأعوام من التعاون م��ع الحتاد الدويل لكرة 

القدم "فيفا".
وف��ك الفيفا واملجل��ة الفرن�صي��ة ارتباطهما 
قب��ل �صت��ة اأ�صهر وع��ادا اإىل تنظي��م اجلائزة 

ب�صكل منفرد.
واأطل��ق الفيفا ا�ص��م "الأف�صل" على جائزته، 
الت��ي �صيقدمها لأف�صل لع��ب يف العامل يف 

التا�صع من كانون ثان/يناير املقبل.
وتعد جائزة الكرة الذهبية هي الأعلى قيمة 
يف ع��امل كرة الق��دم وبداأ ي�صط��ع جنمها يف 

عام 1956.
ورونال��دو  مي�ص��ي  الاعب��ان  وتقا�ص��م 
ال�صتح��واذ عل��ى اجلائزة منذ ع��ام 2008 

وحتى الآن.

إعالن اسم الفائز بالكرة الذهبية االثنين المقبلوستبروك يتألق وكليفالند يستفيق في دوري السلة األميركي للمحترفين

وحق��ق فريق الطلبة الفوز على �صيف��ه نفط اجلنوب بهدفني 
نظيف��ني فيما تعادل فري��ق امليناء مع �صيفه الزوراء بهدف 
ل��كل منهما. فف��ي ملعب ال�صع��ب الدويل متكن فري��ق الطلبة 
من الف��وز على �صيفه نف��ط اجلنوب بهدف��ني نظيفني، حيث 
افتت��ح الت�صجي��ل للطلبة، كرار عل��ي بري يف ال�ص��وط الول، 
ال��ذي انتهى بهذه النتيجة، فيم��ا اأ�صاف حممد ر�صا الهدف 
الث��اين يف الدقيق��ة ال���82، لتنته��ي املب��اراة بف��وز الطلب��ة 
بثنائي��ة نظيف��ة. ويف الب���رة تق��دم فريق ال��زوراء بهدف 
ملهاجم��ه ع��اء عب��د الزه��رة يف ال�ص��وط الأول م��ن مباراة 
الفريق��ني، بي��د ان املين��اء ادرك التعادل يف ال�ص��وط الثاين 
عن طريق اكوتي من�صاه ، ومل تفلح حماولت الطرفني بك�ر 
التع��ادل لتنتهي املب��اراة باقت�صام النق��اط والأهداف. ومن 

نتائ��ج املباري��ات الأخ��رى فاز النج��ف على الق��وة اجلوية 
به��دف ملحق��ا به اخل�ص��ارة الوىل وف��از اربيل عل��ى اأمانة 
بغ��داد بهدف��ني لواحد، فيما ف��از فريق احل�ص��ني على �صيفه 
زاخ��و بثنائي��ة نظيفة. من جانب��ه اأكد امل��درب احمد دحام 
ان��ه ت�صلم مهمة تدريب فريق الكرخ الكروي، مبينا اأن جل�صة 
خا�ص��ة جمعت��ه برئي�س النادي انتهت بت�صل��م املهمة. وقال 
احم��د دح��ام اإن "اإدارة نادي الكرخ فاحتت��ه لقيادة فريقها 
الكروي"، مبينا اأن "جل�صة خا�صة جمعته مع رئي�س النادي 
�رار حيدر ت�صمن��ت التفاق على بنود العقد وانتهت بت�صلم 
املهم��ة" واأ�صاف دح��ام، اأن "مهمته املقبلة لن تكون �صهلة 
اإل ان��ه �صي�صعى لن ينه�س مب�صتوى الفريق مبا يلبي طموح 
اجلمي��ع". وك�صف املدير الفني لن��ادي ال�صماوة ح�صن كمال 
ع��ن ال�صب��اب التي دفعته لتق��دمي ال�صتقالة عق��ب اخل�صارة 
الت��ي تلقاها الفريق هذا من نفط مي�ص��ان مو�صحًا ان �صلوك 

بع���س الاعبني يف الن��ادي بعدم تقبلهم فك��رة التعاقد مع 
لعب��ي من خ��ارج املحافظة هي احد ال�صب��اب التي دفعته 
لا�صتقال��ة بالإ�صافة اىل بع�س الم��ور الفنية وعدم التزام 
الدارة بالوع��ود الت��ي قطعته��ا عل��ى نف�صها قب��ل ا�صتامي 
املهم��ة .واكد امل��درب امل�صاعد لفريق كرب��اء ح�صن عبا�س 
عل��ى ظل��م حكم مب��اراة فريقه مب�صيف��ه نفط الو�ص��ط والتي 
انته��ت بف��وز ا�صحاب الر���س بهدفني له��دف .وقال ح�صن 
عبا�س عامل اخل��ربة ح�صم نتيجة اللق��اء فاأ�صحاب الر�س 
ميتل��ك الكثر م��ن لعب��ي املنتخب��ات الوطني��ة وباملقابل 
فريقن��ا يغل��ب علي��ه الطاب��ع ال�صباب��ي، ويف ظ��ل ه��ذا فاأن 
التحكي��م مل يك��ن موف��ق يف املب��اراة وظلم الفري��ق وذبحه 
م��ن الوري��د اىل الوري��د بعدم احت�ص��اب ركلة ج��زاء وا�صحة 
و�ص��وح ال�صم�س. واأ�صاف: الدوري ق��وي وقرعته مل تخدمنا 
اطاق��ًا لأننا الفري��ق الوحيد ال��ذي لعب مباري��ات متتالية 

اأم��ام ال��زوراء واجلوي��ة والطلب��ة واأربي��ل يف اربي��ل ولدينا 
مب��اراة مهم��ة يف الب���رة مع املين��اء. وبني م��درب فريق 
نف��ط الو�ص��ط عب��د الغن��ي �صه��د اأن فريق��ه مل يظه��ر بال�صكل 
املطل��وب يف مباراته اأمام كرباء ب�صب��ب الغيابات الكثرة 
الت��ي عانى منها وحت��دث �صهد قائًا: املب��اراة كانت كبرة 
بالن�صبة لنا ولعب��و كرباء قدموا م�صتوى فني متميز عايل 
عل��ى امل�صتوي��ني الهجوم��ي والدفاع��ي وبالط��رف املقابل 
ح�صمنا نقاطها ب�صبب خربة لعبينا يف ظل غياب ما يقارب 
ال�صتة لعبني ب�صب��ب الإ�صابة واحلرمان”. واأ�صاف: احللول 
كانت قليلة جدا ب�صبب ا�راك بع�س الاعبني بغر مراكزهم 
الأ�صا�صية مما اأثر ذلك على امل�صتوى العام للفريق، وكان من 
املمكن فقدان نق��اط املباراة ل�صالح ال�صيوف لكن بالأخر 
حققن��ا الف��وز املهم ومت�صكن��ا بال�ص��دارة هو ال�ص��يء الأهم 

والذي �صيكون مبثابة احلافز الكبر لنا باملباراة القادمة.

ألونسو يخلف 
روزبرغ!

من زاوية 
اخرى

ك�س���ف مدي���ر فري���ق مر�سيد����س توت���و وول���ف �أن �سائ���ق 
ماكالرين-هون���د� �لإ�سباين فرنان���دو �ألون�سو، قد يخلف 
بطل �لعامل �لأملاين نيكو روزبرغ يف �لفريق �لذي �حتفظ 
ببطول���ة �لعامل ل�سباق���ات فورم���ول و�ن. و�أعلن روزبرغ 
)31 عامًا( �لأ�سب���وع �ملا�سي ب�سكل مفاجئ، �عتز�له بعد 
خم�س���ة �أيام فق���ط من تتويجه بطاًل للع���امل للمرة �لأوىل، 
بع���د مو�سم �سه���د مناف�سة حممومة مع زميل���ه يف �لفريق 
�لربيط���اين لوي����س هاميلت���ون، بطل �لعامل ث���الث مر�ت، 
�آخرهم���ا يف 2014 و2015. ويف ح���ال عودة �ألون�سو 
)35 عام���ًا(، بط���ل �لعامل مرت���ن، �سيعيد �لتاري���خ نف�سه 
جلهة زمالت���ه مع هاميلت���ون، كحالهم���ا يف ماكالرين عام 
�ل�سر�س بينهما على  �لتناف�س  �أي�سًا  2007، ما قد يعيد 
خمتلف �لأ�سعدة، و�لذي دف���ع �لإ�سباين �إىل �لرحيل قبل 
نهاي���ة عقده مع �لفري���ق �لربيطاين. وق���ال وولف ل�سبكة 
"�لتفك���ر باألون�سو"  "�س���كاي �سبورت����س" �أن على �ملرء 
كبديل حمتمل لروزبرغ، م�سيفًا: "�أنه من �ل�سائقن �لذين 
�حرتمهم كثرً�. �إنه يجمع بن �ملوهبة، �ل�سرعة و�خلربة. 
ميلك كل �سيء". وعلى وولف ومر�سيد�س تغطية ما تبقى 
م���ن عقد �ألون�سو مع ماكالرين )عاد عام 2015 وكان من 
�ملقرر �أن ي�ستم���ر حتى نهاية مو�سم 2017(، و�لأخذ يف 
�لعتب���ار �لعالق���ة �ملتوت���رة بين���ه وبن هاميلت���ون. ويف 
حال مغادرة �ألون�سو، �سيو�جه ماكالرين-هوند� مع�سلة 
حقيقية، لك���ون �سائقه �لثاين �لربيطاين جن�سون باتون، 
�عتزل م���ع نهاية �ملو�سم. ويبدو �سائ���ق �لتجارب �حلايل 
يف مر�سيد�س �لأملاين با�سكال فرلين )22 عامًا( �لهدف 
�لأك���ر و�قعية للقيادة �ملو�سم �ملقبل �إىل جانب هاميلتون 
يف ظ���ل �رتب���اط �ألون�س���و مباكالرين حتى نهاي���ة �ملو�سم 
�ملقب���ل. وك�سف وول���ف ل�سحيفة "غازيت���ا ديلو �سبورت" 
�لإيطالي���ة خي���ار�ت فريق���ه، مو�سح���ًا �أن "�مل�س���ار �لأول 
�ل���ذي ميكن �أن ي�سلك���ه �لفريق هو �لتفك���ر ب�سائقن �أول 
وث���ان عل���ى غر�ر م���ا فعله ف���ر�ري �أيام ماي���كل �سوماخر 
وفيليب���ي ما�س���ا، �أي �لتعاق���د م���ع �سائ���ق يوؤم���ن �لنق���اط 
لبطول���ة �ل�سانع���ن". وتابع: "�أما �لفر�سي���ة �لثانية فهي 
ترقي���ة �أحد �سائقين���ا �ل�سبان )�لفرن�س���ي �إ�سيتبان �أوكون 
�أو فرلي���ن. �م���ا �مل�س���ار �لثالث، فهو �أن نع���ود �إىل �سوق 
�لنتق���الت لإيجاد �سائق �آخر من �لط���ر�ز �لرفيع". �سدم 
�لأملاين نيكو روزبرغ عامل �سباقات فورمول 1 لل�سيار�ت 
باإع���الن �عتز�له �لريا�سة بعد �أيام قليلة من فوزه ببطولة 
�لعامل للم���رة �لأوىل مع فريق مر�سيد����س مطلع �لأ�سبوع 
�حل���ايل. وذك���ر روزب���رج يف بي���ان ع���رب في�سب���وك "م���ن 
�للحظ���ة �لت���ي كانت نتيجتي هي ما يح���دد وجهة �للقب.. 
ب���د�أ �ل�سغ���ط �لكبر وب���د�أت �أفكر يف �إنه���اء م�سرتي يف 
�سباقات �ل�سي���ار�ت �إذ� �أ�سبحت بطال". و�أ�ساف �ل�سائق 
�لبال���غ عمره 31 عاما " كن���ت �أعرف �أن هذ� قد يكون �أخر 
�سب���اق يل و�أدى ه���ذ� �ل�سعور ل�سفاء ذهن���ي قبل �نطالق 
�ل�سب���اق. �أردت �ل�ستمتاع بكل جزء من �لتجربة.. مدركا 

�أنها قد تكون �لأخرة". 

قفز فريق �ل�سرطة بكرة 
�لقدم �ىل مركز �لو�سيف 

يف �سلم ترتيب دوري �لكرة 
�ملمتاز �ثر فوزه �ل�سعب 

على �لكهرباء بهدف مقابل 
ل �سيء �حرزه �لقائد 

�جمد كلف يف �للقاء �لذي 
�حت�سنه ملعب �ل�سعب 
�لدويل �سمن مناف�سات 

�جلولة �لعا�سرة لدوري 
�لكرة �ملمتاز 

بغداد- متابعة الجورنال

أرسنال يخطف الصدارة من باريس سان جيرمان ونابولي يهزم بنفيكا في دوري األبطال 
جدل المالعب


