
اعترب املدي��ر الفني لبورو�سي��ا دورمتوند الأملاين، 
توما���س توخيل، اأن مواجه��ة بنفيكا الربتغايل يف 
ثمن نهائي دوري الأبطال �ستكون "قوية ومثرية"، 
وذلك بعد اأن اأوقعت قرعة هذا الدور الفريقني معا.

وقال املدرب عق��ب معرفة نتائج القرعة: "�سيكون 
هذا ثالث خ�سم برتغايل خالل عامني، بعد بورتو، 

و�سبورتينج ل�سبونة".
من جانبه، اعترب املدير الريا�سي للنادي الأملاين، 
ماي��كل زورك، اأن بنفي��كا هو اأكرب فري��ق برتغايل 
"وبف��ارق عن البقية"، م�س��ريا اإىل اأن طريقة لعبه 

تتميز ب�"ديناميكية �سديدة".
واأ�ساف قائد الفريق مار�سيل �سميلزر من ناحيته: 
"�ستكون مهمة �سعبة علينا"، م�سريا اإىل اأن بنفيكا 
رمب��ا �سيك��ون "اأ�سعب" خ�س��م برتغ��ايل بالن�سبة 

ل�"اأ�سود ف�ستفاليا".
وق��ال املدير الريا�سي لإ�سبيلي��ة، الإ�سباين رامون 
رودريجي��ز "مون�سي"، اإن لي�س��ر �سيتي الإجنليزي 
خ�سمه يف ثمن نهائي دوري الأبطال قدم م�ستوى 
"مذه��ل" يف مرحلة املجموعات بدوري الأبطال، 

معتربا اأنه �سيكون مناف�سا "معقدا".

واعترب مون�س��ي، يف ت�رصيحات تليفزيونية، اأنه ل 
يج��ب اأن ي�سعد بنتيجة القرعة الت��ي اأوقعت فريقه 

مع لي�سر، بل بالتواجد يف هذه املرحلة.
واأ�س��اف امل�س��وؤول: "نواج��ه بطل الربميي��ري ليج، 
اأه��داف يف  اأربع��ة  الأ�سب��وع  ه��ذا  �سج��ل  وال��ذي 

مان�س�سر �سيتي".
وتاب��ع مون�س��ي: "لي�س��ر ق��دم م�ست��وى مذهل يف 
مرحلة املجموعات، ومل يخ�رص �سوى اأمام بورتو".

واأكمل املدير الريا�سي للنادي الأندل�سي: "�سحيح 
اأن لي�سر ل ي�سري ب�سكل جيد يف الدوري الإجنليزي 
هذا املو�سم ولكن رمب��ا ي�ساهم هذا الأمر يف جعله 

ي�سب كل تركيزه على دوري الأبطال".
واعترب مون�سي اأنه من "ال�سعب للغاية تقييم ما قد 
يح��دث يف غ�سون �سهري��ن"، يف اإ�سارة ملواجهات 
ثمن النهائي التي �ستبداأ يف فرباير/�سباط املقبل.

وعلَّ��ق مانوي��ل نوي��ر، حار���س باي��رن ميوني��خ، 
اأر�سن��ال، عل��ى  األع��اب  اأوزي��ل، �سان��ع  وم�سع��ود 
املواجه��ة التي �ستجمع الفريق��ني، يف ثمن نهائي 
دوري اأبطال اأوروبا، فرباير/�سباط، ومار�س/اآذار 

املقبلني.

وق��ال نوير، عرب ح�سابه ال�سخ�س��ي، على "توير": 
"لقاء مع �سديق جيد"، وقد و�سع �سورة لت�سديدة 

ركلة جزاء من اأوزيل، قام بالت�سدي لها.
ورد علي��ه م�سعود اأوزيل، ع��رب "توير"، وقد و�سع 
�س��ورة ت�سجيله لهدف يف مرمى نوير، وقال:"هذه 

هي الق�سة احلقيقية".
يذك��ر اأن اآخ��ر مواجهة جمع��ت الفريقني كانت يف 
األيان��ز اأرينا، وانتهت بفوز بايرن ميونيخ )5-1(، 
كم��ا ف��از اأر�سن��ال املو�س��م املا�س��ي )0-2( على 

الفريق البافاري.

وداع��ب الأمل��اين ج��ريوم بواتين��ج، مداف��ع فريق 
باي��رن ميوني��خ، مواطن��ه م�سع��ود اأوزي��ل، �سانع 
األع��اب اآر�سنال الإجنليزي، بعدم��ا اأوقعتهما قرعة 

ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا مًعا.
وكت��ب اأوزي��ل ع��رب ح�ساب��ه الر�سم��ي عل��ى موقع 
التوا�سل الجتماعي "توير": "ح�سًنا.. الأمر نف�سه 
كل عام"، لريد بواتينج قائاًل: "م�سعود يا �سديقي، 

كل عام نف�س الو�سع".
واأ�س��اف اأوزي��ل: "ه��ذه امل��رة نحن متع��ادلن يا 
�سديقي"، فيما رد بواتينج: "مل تقل يل ذلك يف اآخر 
زي��ارة". وتابع جن��م ريال مدري��د ال�سابق: "مو�سم 
جدي��د وحظ جديد، هذه املرة ل�س��ت متقدمًا بفارق 

١٠ نقاط يف الدوري، با�ستطاعتنا م�ساعدتكم".
واأنه��ى مدافع الفريق املحادث��ة، قائاًل: "�سرنى يا 

�سديقي".
ن��ادي  اإ�سباني��ة، مقرب��ة م��ن  ك��ت �سحيف��ة  و�سكَّ
بر�سلونة، يف نزاهة قرعة دوري اأبطال اأوروبا لكرة 
القدم، بعدما اأوقعت الفريق الكتالوين، يف مواجهة 
باري���س �س��ان جريم��ان الفرن�س��ي، يف ال��دور ثمن 
النهائ��ي. وبرزت مواجهة بر�سلون��ة وباري�س �سان 

جريم��ان، وباي��رن ميونيخ م��ع اأر�سن��ال، كاأقوى 
مواجهات هذا الدور، الذي �ستجرى مناف�ساته، بني 

�سهري فرباير/�سباط، ومار�س/اأذار املقبلني.
رود  الهولن��دي  اإن  "�سب��ورت"،  �سحيف��ة  وقال��ت 
خولي��ت، ال��ذي قام ب�سح��ب الكرات خ��الل القرعة، 
اأظه��ر، ح�س��ب قوله��ا، ابت�سام��ة )مريب��ة ومث��رية 
لل�سك(، عندما ظهر ا�سم باري�س �سان جريمان، قبل 

اأن يقوم ب�سحب كرة نادي بر�سلونة.
��ا، اإىل ما اأ�سمت��ه نظرات  واأ�س��ارت ال�سحيف��ة اأي�سً
)مريب��ة( بني خولي��ت، وباتريك كلويف��رت، املدير 

الريا�سي احلايل لنادي باري�س �سان جريمان.
م��درب  ج��اردمي،  ليون��اردو  الربتغ��ايل  واأع��رب 
موناك��و، ع��ن ثقت��ه يف متك��ن فريق��ه م��ن اإق�ساء 
مان�س�س��ر �سيتي، من ثمن نهائ��ي دوري الأبطال، 
على الرغم من اأن الر�سيحات، ل ت�سب يف �ساحله.
وق��ال امل��درب الربتغ��ايل: "�سيت��ي فري��ق كب��ري، 
وو�س��ل لن�س��ف نهائي الن�سخ��ة املا�سية، وميتلك 
لعب��ني لديهم مه��ارات ويراهنون ه��ذا العام على 
دوري الأبط��ال. ل�سنا املر�سح��ني الأوفر حًظا، لكن 

لدي ثقة يف جودة فريقي".
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منتخبات تونس واإلمارات ولبنان توافق على اللعب في العراق

اأك��د الأرجنتيني دييج��و �سيميوين، م��درب اأتلتيكو 
مدري��د، عقب خ�سارة فريق��ه، اأمام فياريال )3�0(، 
على ملع��ب "املادريج��ال"، بختام اجلول��ة ال�15 
النتق��ادات"،  يتقبل��وا  اأن  "يج��ب  اأنه��م  لليج��ا، 
و"يوا�سل��وا العم��ل والقتال من اأج��ل تغيري موقف 

الفريق".
واأو�س��ح �سيميوين، خ��الل املوؤمت��ر ال�سحفي عقب 
اللقاء: "الفريق يعمل بجهد ويقاتل، لكننا ل ن�ستغل 
الفر���س الت��ي ت�سن��ح لنا وهن��ا ياأت��ي العقاب يف 
النهاي��ة. نتقبل النتقادات، وم��ا علينا فعله حالًيا 

هو العمل والقتال من اأجل تغيري موقف الفريق".
وتع��د هذه هي اخل�سارة الثاني��ة على التوايل، التي 
يتكبدها الفريق، بع��د ال�سقوط اأمام بايرن ميونيخ 
بهدف نظيف يف دوري الأبطال الثالثاء املا�سي.

وق��ال ال�"ت�سولو" يف هذا ال�س��دد: "عليك اأن تعمل 
عندم��ا يخ�رص فريقك مبارات��ني متتاليتني، وعليك 
موا�سل��ة القتال من اأجل تغيري ه��ذا املوقف، لي�س 

اأمامنا بديل. يجب تقبل النتقادات والعمل".
واأو�س��ح: "اأي تف�سري �ساأقوله لن ميكنه التعبري عما 

حدث يف لقاء اليوم".
وتاب��ع: "اخل�س��م ح�س��م ال�س��وط الأول م��ن خ��الل 
الفر���س التي �سنحت له"، ويف ه��ذا التوقيت، وفًقا 
لراأي��ه، �سنحت لفريق��ه "الفر�س الأك��ر و�سوًحا"، 
لك��ن فياري��ال ه��و م��ن متك��ن م��ن "التق��دم يف 

النتيجة".
وتع��د هذه هي ثاين مباراة عل��ى التوايل مل يتمكن 
فيه��ا اأتلتيكو من حتقيق الفوز، حيث جتمد ر�سيده 

عند 25 نقطة ليراجع للمركز ال�ساد�س.

خرجت الريا�سة ال�سعودية من عام 2016، خالية 
الوفا���س م��ن الإجن��ازات الكب��رية خا�س��ة خ��الل 
اأوملبي��اد ري��و دي جانريو، الت��ي مل حت�سد خاللها 

اململكة اأي ميدالية.
وح�سدت ال�سعودي��ة، ميدالية برونزية يف اأوملبياد 
لن��دن 2012 يف مناف�س��ات الفرو�سي��ة للفرق، لكن 
فر�سان اململكة مل يتاأهلوا اإىل ريو، بينما �سارك 11 
ريا�سي��ا وريا�سي��ة يف الدورة الأوملبي��ة ال�سيفية 

ومل يح�سدوا اأي ميدالية.
وتلق��ت امل�سارك��ة ال�سعودي��ة يف ري��و، �سدمة قبل 
امل�ساركة الأوملبية بعدم��ا قررت اللجنة ال�سعودية 
للرقاب��ة عل��ى املن�سط��ات اإيق��اف الع��داء يو�س��ف 
م�رصحي 4 �سن��وات وحرمانه من امل�ساركة داخليا 

وخارجيا.
ومل تع��ول ال�سعودية كثريا عل��ى امل�ساركة يف ريو، 
حيث دفعت ب� 7 ريا�سيني رجال و4 �سيدات، لكنها 
و�سعت خطة لتطوير النتائج وتاأمل اأن حت�سد ثمار 

ذلك يف اأوملبياد طوكيو 2020.
وعق��ب الع��ودة م��ن ريو، ق��ال الأم��ري عب��د اهلل بن 
م�ساع��د رئي���س الهيئة العامة للريا�س��ة ال�سعودية، 
اإن م�سارك��ة اململك��ة يف ري��و دي جان��ريو "كانت 

خمجلة".
ورغ��م م�سارك��ة 4 اأندية �سعودي��ة يف دوري اأبطال 
اآ�سي��ا، يف دور املجموع��ات اإل اأن��ه مل يتاأهل منها 
اإىل دور ال��� 16 �س��وى اله��الل ال��ذي ح��ل ثاني��ا 
دوري  بط��ل  الأهل��ي  ودع  بينم��ا  جمموعت��ه،  يف 
املحرف��ني والن���رص والحت��اد البطول��ة م��ن دور 
املجموع��ات. ومل ي�ستمر الهالل كث��ريا يف البطولة 
حي��ث ودعها يف ال��دور الت��ايل اأم��ام لوكوموتيف 
ط�سقند الأوزبكي باخل�سارة يف الإياب 1-2 بعدما 

تعادل على اأر�سه �سلبيا يف مباراة الذهاب.
وعل��ى عك�س ف�س��ل الأندية على ال�سعي��د الآ�سيوي، 
اإل اأن املنتخ��ب ال�سعودي جنح يف التاأهل اإىل كاأ�س 
اآ�سي��ا 2019 يف الإم��ارات وال��دور النهائ��ي م��ن 
الت�سفيات املوؤهلة لكاأ�س العامل 2018 يف رو�سيا.
ورغ��م خ�سارة ال�سعودي��ة لأول مرة يف عهد املدرب 
الهولن��دي بريت ف��ان مارفيك على اأر���س اليابان 
ال�سهر املا�سي، اإل اأنها بقيت يف �سدارة املجموعة 

الثانية بر�سيد 10 نقاط من 5 مباريات.
وتناف���س راكان العن��زي لع��ب فري��ق الن�رص بقوة 
على جائزة اأف�سل لعب �ساب يف اآ�سيا التي ح�سمها 
الياباين ريت�سو دوان متفوقا على العنزي والعراقي 

حممد داوود.
و�سع��دت ال�سعودي��ة لنهائ��ي بطولة اآ�سي��ا لل�سباب 
حت��ت 19 عاما الت��ي اأقيمت يف البحري��ن اأكتوبر/
ت�رصي��ن اأول املا�س��ي قب��ل اأن تخ���رص م��ن اليابان 

بركالت الرجيح.
لكن املهاجم �سامي النجعي رف�س اأن تخرج بالده 
خالية الوفا�س من اجلوائز بتتويجه هدافا للبطولة 

بر�سيد 4 اأهداف.
وق��ال النجعي بع��د املب��اراة النهائي��ة: "لو خريت 
ل�ستبدال هذه اجلائزة مقابل فوز ال�سعودية باللقب 
البطولة �ساأوافق على الفور. الفوز بهذه اجلائزة اأمر 
جمي��ل لكني اأعتذر لأنني مل اأمتكن من الت�سجيل يف 

النهائي وقيادة بالدي للتتويج باللقب".
وعل��ى ال�سعيد املحلي ميك��ن اأن نطلق على 2016 
ع��ام الأهلي لتتويجه بلق��ب دوري املحرفني لكرة 
الق��دم للم��رة الثالث��ة يف تاريخ��ه والأوىل منذ 32 
عام��ا وكذل��ك كاأ���س املل��ك ث��م ال�سوبر قب��ل بداية 

املو�سم احلايل.

سيميوني: ال أجد تفسيًرا لما حدث أمام فياريال

 وق��ال ع�س��و الحت��اد العراق��ي املرك��زي لك��رة الق��دم الناطق 
الر�سم��ي با�سم��ه كامل زغري بح�س��ب بيان ل��وزارة ال�سباب " ان 
احتاد كرة القدم تلقى الثنني كتابا ر�سميا من الحتاد التون�سي 
لك��رة الق��دم يب��دي في��ه رغبت��ه يف مقابل��ة ا�س��ود الرافدين يف 
العراق، وال�سه��ام يف رفع احلظر املفرو�س على الكرة العراقية 
ال��ذي اقربت نهايت��ه، مبينا ان احت��اد الكرة ي�سع��ى ل�ستقبال 
املنتخب��ات ال�سقيقة وال�سديقة يف الع��راق، وخو�س املباريات 
عل��ى مالعبه الريا�سية". وابدى الحت��اد الماراتي لكرة القدم، 
رغبت��ه مبواجهة منتخبن��ا الوطني، يف خط��وة نحو ك�رص احلظر 
املفرو�س على املالعب العراقية. وقال وزير ال�سباب والريا�سة 
عب��د احل�سني عبط��ان، يف بي��ان ان "احتاد كرة الق��دم يف دولة 
الم��ارات العربي��ة املتح��دة وافق ر�سمي��ا على املب��اراة الودية 
مع منتخبن��ا الوطني على املالعب العراقية بع��د موافقة الفيفا 
عل��ى رف��ع احلظر عن مالعب الب���رصة واربيل وكرب��الء قريبا". 

واأعل��ن الحتاد اللبن��اين لكرة القدم، عن موافقت��ه الر�سمية على 
ار�س��ال منتخب كرة القدم اىل العراق وخو�س مباراة ودية ، بعد 
موافق��ة الحت��اد الدويل لكرة القدم "فيف��ا"، بال�سماح يف اقامة 
املباري��ات يف املالع��ب العراقية. ون�رص موق��ع الحتاد العراقي 
لك��رة القدم كتابا ر�سميا من الحتاد اللبناين ، يت�سمن موافقته 
على اإر�سال منتخب كرة القدم خلو�س مباراة ودية مع املنتخب 
العراق��ي، فيم��ا لو وافق الحتاد الدويل لك��رة القدم )فيفا(، على 
ال�سم��اح اللعب يف العراق. واجرى وزي��ر ال�سباب والريا�سة عبد 
احل�س��ني عبطان ع��ددا م��ن الت�س��الت الهاتفية م��ع جمموعة 
م��ن الفنان��ني العراقيني لغر���س ال�سهام يف حمل��ة رفع احلظر 
ع��ن املالع��ب العراقية. وق��ال الوزي��ر انه ات�س��ل مبجموعة من 
الفنانني العراقيني بينهم كاظم ال�ساهر وحامت العراقي، وحثهم 
عل��ى ال�سهام بحملة رفع احلظر عن املالعب العراقية من خالل 
الر�سائ��ل التي �سيبعثونها وتاأثري فنه��م على املحيطني املحلي 
والعرب��ي، بل وحت��ى الدويل ليتزام��ن مع اجله��ود الكبرية التي 
تبذله��ا وزارة ال�سباب والريا�سة بكاف��ة م�سمياتهم وهي تنتظر 

قدوم وفد الحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا( يوم اخلمي�س املقبل. 
واب��دى الفنان��ون العراقيون �سكره��م لل�سيد الوزي��ر واعربوا عن 
دعمهم حل��ق اجلماهري العراقي��ة يف روؤي��ة منتخباتهم وفرقهم 
تلع��ب على ار�س الع��راق ووعدوا ان يقدموا اعم��ال فنية ت�ساند 
ه��ذا املطل��ب ف�س��ال ع��ن ال�سه��ام الفع��ال يف احلمل��ة، واأبدى 
 ) lbting ( ال�سحف��ي الربيط��اين كال��وم بات��ون م��ن وكال��ة
الربيطاني��ة اإعجاب��ه ال�سدي��د مبلعب كرب��الء ال��دويل، موؤكدا انه 
م��ن اأف�س��ل املالع��ب الت��ي �ساهدها خ��الل تواج��ده يف العراق 
طيلة ت�سع��ة اأيام اأم�ساها متجول يف اأكر من مدينة بدعوة من 
الأمان��ة العامة للعتبة احل�سينية املقد�س��ة � ق�سم العالم الدويل 
لإج��راء حتقيقات مو�سعة عن طبيعة احلي��اة العراقية ومعاملها 
الديني��ة والأثري��ة. وبني بات��ون خالل زيارته للملع��ب لت�سجيل 
انطباعات��ه عن اجلانب الريا�س��ي يف املحافظة اإنه جاء لزيارة 
امللع��ب لالطالع على اآخر حت�س��ريات وزارة ال�سباب والريا�سة 
واملحافظ��ة لزيارة وفد الحتاد الدويل لك��رة القدم لرفع احلظر 
ع��ن املالع��ب العراقية واج��راء لقاءات م��ع القائم��ني على هذا 

امل�رصوع حي��ث قدم م�ست�سار وزي��ر ال�سب��اب والريا�سة ل�سوؤون 
الريا�س��ة الدكت��ور ح�سن احل�سن��اوي ومدير ال�سب��اب والريا�سة 
عل��ي ال�سهر�ستاين �رصح��ا مف�سال عن الواق��ع الريا�سي وكل ما 
يتعل��ق مب�رصوع امللعب من حيث كلفة الجناز وال�رصكة املنفذة 
واملوا�سف��ات وكل ما يحتوي��ه امل�رصوع، وكذل��ك ال�ستعدادات 
اجلاري��ة ل�ستقبال وفد )فيفا( وماذا ميث��ل رفع احلظر بالن�سبة 
للريا�سة العراقي��ة ب�سورة عامة. واأو�س��ح ال�سحفي الربيطاين 
اأن ملع��ب كربالء م��ن املالعب اجليدة جدا و�سم��ن املوا�سفات 
العاملي��ة م��ن حيث ال�سع��ة والت�سمي��م ويتمتع بالنظاف��ة �سواء 
داخ��ل امللعب وخارج��ه وهو ما مل�سته من خ��الل وجود العديد 
م��ن الك��وادر التي تعم��ل بجه��د كب��ري ومتوا�سل لإجن��از كافة 
املتطلبات قبل زي��ارة الوفد الدويل املرتقبة معربا عن �سعادته 
بتواج��ده يف كربالء املقد�سة على مدى ثالثة اأيام والتي جاءت 
متزامنة مع ا�ستع��دادات اجلميع ل�ستقبال جلان الحتاد الدويل 
لك��رة الق��دم، وان امللعب حتم��ا �سينال ر�سا الوف��د ول�سيما اأن 

كربالء املقد�سة مدينة اآمنة وتتوفر فيها بنى حتتية متميزة .

معاناة فالنسيا 
مستمرة !

من زاوية 
اخرى

مي��ر فالن�سيا باأ�س��وء اأزماته يف 30 عام��ا وانقلبت بع�س 
اجلماهري علي��ه بعدما بدا و�سي��كا اأن الفريق �سيراجع اإىل 
منطق��ة الهبوط م��ن دوري الدرج��ة الأوىل ال�سب��اين لكرة 

القدم قبل عطلة عيد امليالد.
وبع��د اخل�س��ارة 2-3 ي��وم ال�سب��ت املا�س��ي اأم��ام ري��ال 
�سو�سيي��داد بات خام���س اأجنح الأندي��ة الإ�سبانية على بعد 
مركز واحد فوق منطقة الهبوط مت�ساويا يف ر�سيد النقاط 
م��ع �سبورتنج خيخون �ساحب املركز 18 ليخو�س معركة 

النجاة من �سبح الهبوط للمرة الأوىل منذ 1986.
ومت تاأجي��ل مباراة فالن�سيا اأمام ريال مدريد هذا الأ�سبوع 
مل�سارك��ة مت�سدر جدول الرتيب يف كاأ���س العامل لالأندية 
بالياب��ان. وه��ذا يعن��ي اأن نقط��ة واح��دة اأم��ام فياري��ال 
�ساحب املركز ال�ساد�س ي��وم ال�سبت املقبل تكفي خيخون 
للزج بفريق امل��درب ت�سيزاري برانديلي يف منطقة الهبوط 
يف عي��د امليالد. واأث��ارت الهزمية اأم��ام �سو�سييداد م�ساهد 

عنف عندما عاد لعبو فالن�سيا اإىل ملعبهم.
وقطع نحو 50 م��ن م�سجعي الألرا�س الطريق اأمام حافلة 
الالعب��ني ملنعه��م م��ن دخ��ول ملع��ب التدريبات م��ا دفع 

النادي لال�ستنجاد بال�رصطة.
واأطلق��ت اجلماه��ري �سيح��ات غ�سب �س��د الالعب��ني اأثناء 
نزوله��م من احلافلة ولكن برانديلي مل يتعر�س لتجاوزات، 
واحتف��ت ب��ه اجلماه��ري بعدما انتق��د �سل��وك الالعبني قبل 

مواجهة �سو�سييداد.
وانتقد امل��درب لعبيه جمددا بع��د الأداء الدفاعي املهلهل 
ال��ذي �سم��ح لوليان جوزي��ه مهاج��م �سو�سيي��داد بت�سجيل 

هدفني يف اأول 24 دقيقة.
وق��ال برانديل��ي م��درب اإيطاليا ال�ساب��ق: "ت�سب��ح الأمور 
اأ�سع��ب عندما تتاأخر -2�سفر يف بداي��ة املباراة. مركزنا 
يف ج��دول الرتي��ب لي���س م��ن ف��راغ.. ان��ه انعكا���س لقيم 
الفري��ق." وبرانديلي هو ثامن م��درب يتعاقد معه فالن�سيا 

منذ انف�ساله عن اأوناي اإميري يف 2012.
ورغ��م حتليه بخ��ربة اأكرب من �سابقيه اأمث��ال جاري نيفيل 
وباك��و اي�ستاران فاإن برانديل��ي مل يحالفه احلظ يف تغيري 

حظوظ اخلفافي�س.
وذكرت و�سائل اإعالم حملية اأنه �سافر اإىل �سنغافورة الأحد 

لإجراء مباحثات مع امللياردير بير ليم مالك النادي.
وم��ن املرج��ح اأن يناق�س خط��ط فرة النتق��الت ال�ستوية 
ورمب��ا ي�سع��ى لتعوي���س رحيل لعب��ني اأمث��ال �سكودران 
مو�ستايف واأندري��ه جوميز وباكو األكا�سري واألفارو جنريدو 

يف وقت �سابق من العام احلايل.
وق��ال برانديل��ي: "يع��اين الن��ادي منذ عام��ني.. يعاين من 

م�سكالت هيكلية. هناك الكثري من الالعبني ال�سبان."
واأ�س��اف: "يحتاج الن��ادي للتفكري بجدي��ة يف كيفية رفع 

امل�ستوى واتخاذ قرار لتحديد م�ستقبل الفريق."

ان�ضمت تون�س اىل الدول 
العربية ال�ضقيقة التي 

ابدت رغبتها يف ار�ضال 
منتخباتها بكرة القدم اىل 

العراق خلو�س مباراة 
ودية دولية مع املنتخب 
العراقي بعد ا�ضتح�ضال 
موافقة االحتاد الدويل 

لكرة القدم )فيفا(.

بغداد- متابعة الجورنال

جدل المالعب

روبن، مولر وريبريي ثالثي فاز بكل ما ميكن من 
األق��اب حملي��ة ودولية م��ع باي��رن ميونيخ، حيث 
يلعبون �سوية منذ عام 2009، ويفهمون بع�سهم 
جي��دا، وبعد تراجع كارل��و اأن�سيلوتي املدير الفني 
للبافاري عن طريقته املحفوظة يف اللعب، عادوا 
للتاأل��ق مع��ا، رغم تقدم �س��ن اثنني منه��م. التحق 
فران��ك ريبريي )33 عام��ا( بفريق بايرن ميونيخ 
عام 2007، عندما كان �سنه 24 عاما، اأما اآريني 
روب��ن )32 عاما( فان�سم للفري��ق البافاري عام 
2009 وكان عمره 25، بينما �سعد توما�س مولر 
)27 عاما( اإىل الفريق الأول يف نف�س العام وكان 
يبلغ من العم��ر اآنذاك 20 عاما. الآن مرت ثمانية 
موا�س��م على الثالثي وهم يلعب��ون بجوار بع�سهم 
يف ت�سكيلة الفريق الأملاين. واأ�سبحوا كتلة واحدة 
يف ظل املدرب��ني ال�سابقني لوي فان خال، ويوب 
هاينك�س، وبيب جوارديول. ويقول موقع فوكو�س 

الأمل��اين اإن هذا الثالثي )مول��ر وروبن وريبريي( 
ل ميك��ن ال�ستغناء عنه ول يزال يف غاية الأهمية 
للفري��ق البافاري، ب��ل اإن الطريق��ة اجلديدة، التي 
يلع��ب به��ا املدرب كارل��و اأن�سيلوت��ي، اأظهرت اأنه 

يعتمد عليهم حاليا اأكر من اأي وقت م�سى.
امل��درب  يتح��رر  الت��وايل  عل��ى  الثاني��ة  فللم��رة 
الإيطايل م��ن طريقة لعب��ه التقليدي��ة، املحفوظة 
عنه "3-3-4"، حيث لعب بطريقة 4-2-3-1، 
اأم��ام فولف�سبورج ال�سبت املا�سي وجنح يف الفوز 
-5 �سف��ر بعد اأن طبقها لأول مرة اأمام ماينت�س 
وف��از 1-3. الطريق��ة اجلدي��دة الت��ي يلع��ب به��ا 
اأن�سيلوت��ي، جتعل روبن جناح��ا اأمين واإىل جواره 
مول��ر ك�سانع األع��اب، وبجانبه ريب��ريي كجناح 
اأي���رص، ويذك��ر ه��ذا النظ��ام بزم��ن امل��درب ي��وب 
هاينك�س، اآخر من فاز مع البافاري بدوري اأبطال 

اأوروبا.

دورتموند يعتبر بنفكيا أصعب خصم ، وإشبيلية ليس سعيدا بمواجهة ليستر

الثالثي البافاري ..كرة القدم تنقذ السعودية بعد خيبة أولمبياد ريو
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