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أشاد امني الس����ر املساعد الحتاد اللعاب القوى 46
محمد العتيبي ب����أداء رامي املطرقة علي الزنكوي 
الذي يشارك حاليا في عدد من البطوالت الدولية 
استعدادا للمشاركة في بطولة القارات املقررة مطلع 
الشهر املقبل في كرواتيا. وقال العتيبي ل� »كونا« 
ان الزنكوي احرز امليدالية الفضية في بطولة دولية 
اقيمت في مدينة دونيسكا بسلوڤاكيا مسجال 77.93 

مترا. واضاف ان هذه النتيجة االيجابية تعد امتدادا 
لعدد من النتائج االيجابية التي حققها في عدد من 
البطوالت الدولية التي اقيمت في عدة دول اوروبية 
م����ا يعطي انطباعا عن جدية الالعب واس����تعداده 
للمشاركة في بطوالت القارات اضافة الى املشاركة 
في الدورة اآلسيوية ال� 16 املقررة في مدينة غوانزو 

الصينية في نوفمبر املقبل. 

في بادرة طيبة من رئيس احتاد كرة الس���لة الشيخ حمد السالم 
وحرصه الدائم وس���عيه الدؤوب للوقوف بجانب من أعطوا وبذلوا 
اجلهد والعرق من اجل بلدنا احلبيبة الكويت وتشجيعه الرياضيني 
في جميع املجاالت وعلى مختلف االصعدة، كرم السالم العب منتخبنا 
لكرة الس���لة أسامة فرحان العائد مؤخرا من رحلة العالج باخلارج 
مكللة بالنجاح وهو الشيء الذي ساهم كثيرا في رفع الروح املعنوية 

لالعب.

فضية للزنكوي في سلوڤاكيا السالم كّرم الفرحان

ناصر محمد
العالق�ة الوطيدة واحملب�ة الصادقة النابعة من القل�ب التي جتمع بني 
الكويت ومملك�ة البحرين عالقة اخوية بعيدة عن اي برتوكول او رس�ميات 
وذلك منذ سنوات طويلة شهدت توافقا واضحا بني شعبي البلدين في مختلف 
املجاالت كان للرياضة فيها دور كبير وواضح من خالل اللقاءات التي بدأت منذ 

اخلمسينيات واستمرت حتى اآلن وسنواصل ان شاء اهلل استمرارها. وتقديرا 
منا ملا لعبه الس�ابقون في توطيد هذه العالقة سوف نحرص خالل ايام هذا 
الش�هر املبارك على اعطائهم حقهم من خالل هذه الصور التي سننشرها 
لتذكيرهم بالذكريات احللوة الت�ي مرت عليهم مع االعتذار ملن لم اعرف 

اسماءهم ولهم كل التقدير.

صور وذكريات الرياضة الكويتية - البحرينية )14 - 30(

اللواء الثويني يرحب 
بالعبي منتخب الشرطة

منتخب االمن العام او الشرطة البحريني 
حرص مع بداية تكوينه ومشاركته في البطولة 
العربية للش���رطة لكرة الق���دم التي اقيمت 
بسورية عام 1977 على اقامة معسكر تدريبي 
للفري���ق في الكويت لع���ب خالله مباراتني 
وديتني، وحرصت وزارة الداخلية الكويتية 
على تكرمي الفريق بهذه املناسبة واقيم حفل 
تكرميي على ش���رف الفريق حضره وكيل 
وزارة الداخلية اللواء عبداللطيف الثويني 
الذي يظهر في الصورة مصافحا حارس مرمى 
الفريق البحريني جعفر عبدالنبي، فيما يبدو 

في الصورة العميد محمد احلمد.

حامل اللقب مع بطل آسيا والبحرين واإلمارات في المجموعة الثانية

أخطاء تنظيمية خالل قرعة »خليجي 20«.. وغوران: مجموعة األزرق صعبة

جانب من حفل سحب القرعة

بعض األسماء اجلديدة عن التي 
لعبت مع منتخب أذربيجان قبل 
اسبوعني. وبني غوران أن بطولة 
اخلليج باليمن س���تكون مبنزلة 
التجربة قب���ل األخيرة لالختيار 
النهائي ألس���ماء الالعبني الذين 
سيشاركون في كأس آسيا والتي 
من خاللها سيكتشف بعض األماكن 

في حال احلاج���ة إليها، لكن إن 
س���ار املنتخب كما يريد فإنه لن 
يغي���ر القائمة إال حلدوث إصابة 
مفاجئ���ة ألي العب خ���الل فترة 
اإلعداد، مبينا أنه واثق متام الثقة 
مبا لديه من العبني وانه يختارهم 

وفق قناعاته.
من جهته، أكد مدير املنتخب 

أسامة حسني أن خطة إعداد األزرق 
لن تتغير بعد معرفة املنتخبات 
التي س���نلتقي بها في »خليجي 
20« كونها ال تتعارض مع اخلطة 
السابقة وبالتالي جميع املباريات 
الودية قائمة ولن تتغير، الفتا الى 
أن املجموعة التي بها األزرق هي 
األقوى والتكهن مبن سيتأهل من 

عبدالعزيز جاسم
حصل���ت أخط���اء تنظيمية 
اثناء س���حب قرع���ة »خليجي 
20« ف���ي اليمن والت���ي تنطلق 
في 22 نوفمبر حتى 4 ديسمبر 
املقبلني ووقع منتخبنا الوطني 
في املجموعة األقوى االولى التي 
تضم السعودية وقطر وصاحب 
األرض اليمن، وستكون مبنزلة 
جتربة حقيقية لألزرق قبل خوض 
منافسات كأس آسيا في الدوحة 
في يناير املقبل. وضمت املجموعة 
الثانية عمان والعراق والبحرين 
واالم���ارات. وعلقت وكالة أنباء 
ع���دن اليمنية )ان���ا( على األمر 
بقولها »لم تكتمل فرحة االحتاد 
اليمني بحالة االرتياح التي بدت 
الرسميني،  على أغلب الضيوف 
فبعد تيق���ن اجلميع من حقيقة 
االقتراب النهائي إلجناز املشاريع 
الرياضية وااليوائية املخصصة 
لالستضافة، برزت حالة االرتباك 
الواضحة بسبب األخطاء الفنية 
التي ترافقت مع مراس���م سحب 
القرعة وهو م���ا أزعج اجلميع 
وخفض من مؤشرات جناح اليمن 

في االستضافة األولى«.
وتابعت الوكالة »أطلت املصادفة 
الغريبة خالل مراسم سحب القرعة 
عندما تسبب النجم اليمني املعتزل 
جياب باشافعي لدى سحبه لبطاقة 
حتمل اس���م البحرين في ظهور 
خطأ فني يتعلق بالترتيب الرقمي 

للمنتخب اخلليجي، فتم اكتشاف 
خطأ في ترقيم األوراق اخلاصة 
بأسماء الفرق وعددها ووقع خطأ 
أثناء إجراء سحب القرعة حيث مت 
سحب رقمني من صندوق واحد، 
ما أثار اعتراض رؤساء االحتادات 
اخلليجية قبل أن يتم تالفيه وهو 
ما تسبب في إيقاف القرعة ملدة 

زمنية جتاوزت ربع الساعة«.
من جهته، اعرب مدرب األزرق 
غوران توڤاريتش عن س���عادته 
بعد سحب وقال ل� »األنباء«: »إنها 
الثقة  مجموعة صعبة لكن لدي 
الكبيرة بالعبي املنتخب بتخطيها 
باقتدار وس���تثبت هذه البطولة 
مدى جهوزية األزرق لالستحقاقات 

املقبلة«.
وأض���اف غ���وران أن في أول 
القرع���ة مت إبالغه ب���أن األزرق 
مع اإلم���ارات والبحرين وبعدها 
تغيرت املجموعة لكن تغير أسماء 
املنتخبات ل���ن يغير في طموح 
األزرق والذي دائما يدخل من أجل 
املنافسة على اللقب، مشيرا أنه ال 
يخشى مواجهة أي منتخب كونه 
ميلك مجموعة من الالعبني املميزين 
والقادرين على تطبيق خططه. 
وأشار غوران إلى أنه سيختار بعد 
اجلولة الثالثة من الدوري املمتاز 
قائمة مكونة من 22 العب ملواجهة 
منتخب سورية في املباراة الودية 
التي ستجمعهما وديا في الكويت 
3 سبتمبر املقبل وستكون هناك 

خاللها إلى الدور الثاني صعب لكن 
دائما عودنا العبونا أنهم في كل 
بطولة خليجية يذهبون حلصد 
اللقب، مؤكدا أن األزرق سيشارك 
باملنتخب األول كما كان مقررا له 
في السابق. وقال حسني ان التجربة 
مع املنتخب القطري ستكون مفيدة 
كونه يقع مع األزرق باملجموعة 
نفسها بكأس آسيا وسيعرف من 
خاللها املدرب غوران نقاط الضعف 
والقوة التي تعتبر مكشوفة على 
الورق لكن في التجربة احلقيقية 
ستكون الفائدة مضاعفة مبينا أن 
املباراة األخرى مع السعودية ال 
تقل أهمية عن مباراة منتخب قطر 
كون األخضر من أقوى املنتخبات 
بالقارة. وأشار حسني الى أنه ال 
يع���رف ما حدث م���ن أخطاء في 
القرعة كونه شاهدها من التلفاز 
وكذل���ك لعدم وج���ود موفد من 

الكويت في القرعة.
المجموعة الثانية

وكانت القرعة اوقعت حامل 

اللقب ف���ي مجموعة صعبة الى 
جانب منتخبات العراق بطل آسيا 

والبحرين واالمارات.
وكان منتخ���ب عم���ان توج 
بطال لدورة اخلليج للمرة االولى 
في تاريخه وذلك في النس���خة 
املاضية التي اقيمت على ارضه 
وبني جمهوره مطلع عام 2009 
اثر تغلبه ف���ي املباراة النهائية 
على الس���عودية 6 - 5 بركالت 
الترجي���ح بعد انته���اء الوقتني 
االصل���ي واالضاف���ي بالتعادل 
الس���لبي. ويس���تضيف اليمن 
البطولة في مدينتي عدن وابني 
من 22 نوفمبر حتى 4 ديسمبر 
املقبلني، وذلك للمرة االولى في 

تاريخه.
وس���يخوض منتخب اليمن 
مب���اراة االفتتاح ض���د نظيره 

السعودي.
هذا واجريت القرعة بحضور 
ع���دد م���ن رؤس���اء االحتادات 
اخلليجية لكرة القدم فضال عن 
رئيس االحتاد اآلسيوي القطري 

محمد بن همام ورئيس االحتاد 
املصري س���مير زاهر وعدد من 
السابقة.  جنوم دورات اخلليج 
ووضع منتخب اليمن على رأس 
املجموعة األولى كونه مستضيف 
البطولة ومنتخ���ب عمان على 
رأس املجموعة الثانية باعتباره 
بطل النسخة املاضية، ووزعت 
املنتخبات االخرى على مستويني 
وفق آخر تصنيف لالحتاد الدولي 
البحرين )68  )فيفا(، فج���اءت 
عامليا( والسعودية )70( والكويت 
)85( في املستوى االول، واالمارات 
)90( وقطر )98( والعراق )106( 

في املستوى الثاني.
وأكد وزير الشباب والرياضة 
في اليمن حمود عباد »أجنزنا كل 
مفردات انشطة البطولة من حيث 
املنش���آت اإليوائية والرياضية 

والتنظيمية«.
البطولة  أعل���ن مدي���ر  كما 
اليمني لكرة  ورئيس االحت���اد 
العيس���ي جهوزية  القدم أحمد 
اليمن لالستضافة، ووعد ب�»أن 
تكون البطولة مميزة وبان تترك 
ذكريات ستظل عالقة لسنوات 
في أذهان األش���قاء في اخلليج 

والعراق«.
والقى بن همام كلمة مقتضبة 
عبر فيه���ا عن دعم���ه الجناح 
البطولة بقوله »كلنا معكم في 
اخلليج قلبا وقالبا وندعمكم وكل 

اجلماهير معكم«.

خيطان يتغلب على الصليبخات ويتصدر »األولى«

)عادل اليعقوب(قوة وإثارة في مباراة التضامن واليرموك

دقيقتني على اللعب، إال ان احمد 
هان���ي أدرك التعادل لليرموك، 
وجنح ام���ان في احلصول على 
ركلة جزاء في الدقيقة 79 كادت 
حتس���م نتيجة املباراة لصالح 
فريقه إال ان حمد امان نفس���ه 
أطاح بها لينتهي اللقاء بالتعادل 
بني الفريقني. وعلى ستاد حمد 

العيار باجلهراء تعادل الشباب 
مع الفحيحيل بهدفني لكل منهما، 
س���جل للشباب كل من مسعود 
القطان، في  فريدون وجاس���م 
حني سجل للفحيحيل النيجيري 
ساملون والتونس���ي مهدي بن 
عامر. وعلى ملعب الساحل في 
أبوحليفة جنح خيطان في حتقيق 

اول ثالث نقاط له عندما انتزع 
فوزا صعبا عل���ى الصليبخات 
الهابط من الدرجة املمتازة بفوزه 
عليه بثالثة أهداف مقابل هدفني، 
بعد ان تعادال سلبا في الشوط 
األول، وبذلك يحقق خيطان أول 
فوز له في مسابقة دوري الدرجة 

األولى لهذا املوسم.

عبداهلل العنزي
اعتلى خيطان صدارة ترتيب 
فرق الدرج���ة األولى في افتتاح 
مباريات الدوري مساء امس االول 
وذلك بع���د ان جنح في التغلب 
على الصليبخات 3 � 2، مستفيدا 
في الوق���ت ذاته من التعادل في 
املباراتني األخريني بني الشباب 
والفحيحي���ل 2 � 2 والتضام���ن 
النتيجة 2/2.  واليرموك بنفس 
وكان الفتا في األسبوع األول من 
الدرجة األولى الغزارة التهديفية 
املباريات  الكبيرة حيث شهدت 
الثالثة التي أقيمت تس���جيل 13 
هدفا وهو عدد كبير فاق ما سجلته 
ف���رق اجلولة االول���ى للدوري 
املمتاز الذي كانت حصيلة أهداف 
مبارياته األربع 9 أهداف. فعلى 
س���تاد ثامر بنادي الساملية كان 
حمد امان جنم املباراة التي جمعت 
التضامن واليرموك،  بني فريقه 
فبعد 28 دقيقة من بداية اللعب 
استطاع أمان إحراز هدف السبق 
لفريق���ه، قب���ل ان ينجح العب 
اليرموك عباس القالف في إحراز 
هدف التعادل لليرموك قبل انتهاء 
الشوط األول، وفي الشوط الثاني 
اعاد ام���ان التقدم للتضامن بعد 

عالميةمتفرقات

< أكد احتاد كرة القدم في ساحل العاج ان العاجي فرانسوا 
زهوي عني مدربا جديدا للمنتخب ملدة عامني.

< توفي ستيفان بوبيك افضل هداف في تاريخ يوغوسالفيا 
الس��ابقة عن عمر 87 عاما في مدينة بلغراد الصربية، بحس��ب ما 

أشارت وكالة تانيوغ.
< أعلن نادي ديبورتيڤو الكورونا االس����باني عن تعاقده 
مع مدافع پاراغواي كالوديو موريل والظهير االيسر النرويجي 

كنوت رينداروي.
< اعلن اشبيلية االسباني عن بيع مدافعه الفرنسي املخضرم 

سيباستيان سكويالسي الى صفوف ارسنال االجنليزي.
< يحاول ميالنو االيطالي ضم املهاجم الس����ويدي زالتان 
ابراهيموڤيتش من برشلونة االسباني، اال ان فرصة ابرام هذه 

الصفقة تبدو بعيدة املنال.
< أكد االملاني كيفن كوراني مهاجم دينامو موسكو الروسي لكرة 

القدم، انه لم يتخل بعد عن أمله في العودة الى املنتخب االملاني.
< بدأ وفد من االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« جولة تفقدية 
في اجنلترا، إحدى الدول املرشحة الستضافة مونديال 2018.

وس����يلتقي الوفد املؤلف من 6 أشخاص مع نائب رئيس 
الوزراء البريطاني نيك كليغ في داونينغ سترتت، ومع مدرب 
منتخب اجنلترا االيطالي فابيو كابيللو قبل ان يقوم بزيارة 

الى ستاد وميبلي الشهير.

األهلي يلتقي المصري
القاهرة � سامي عبدالفتاح

تختتم اليوم الثالثاء منافسات االسبوع الثالث للدوري املصري 
باقام����ة مباراتي االهلي مع املصري واالحتاد الس����كندري مع طالئع 
اجليش، وتقام املباراتان في العاشرة والنصف مساء بتوقيت الكويت. 
من جهة اخرى، رفض مس����ؤولو نادي حرس احلدود التقدم بتظلم 
لالحتاد املصري بس����بب العقوبة التي مت توقيعها على العب الفريق 
العس����كري أحمد عيد عبدامللك بإيقافه 4 مباريات بسبب ما بدر منه 
جتاه احلك����م مدحت احلوفي خالل لقاء احلدود مع س����موحة ضمن 
منافسات األسبوع الثاني للدوري العام املصري. من جانب آخر وصلت 
الى القاهرة مس����اء امس االول بعثة املنتخب املصري للطائرة بقيادة 
اإليطالي أنطونيو جاكوب، قادمة من الدوحة بعد املشاركة في دورة 
قطر الدولية الودية، والتي توج املنتخب املصري بلقبها وحصل على 
املركز األول بع����د فوزه على منتخبات الهند وإجنلترا، باإلضافة إلى 

املنتخب القطري مستضيف الدورة.

النصر أمام التعاون
الرياض � خالد المصيبيح

تبدأ الي����وم الثالثاء اجلولة الثالثة من الدوري الس����عودي وهي 
ستشكل إما العودة وإثبات الوجود لفرق كالشباب والفتح او للتعويض 
عن خس����ارة اجلولة املاضية لألهلي واحلزم او ملواصلة االنتصارات 
للنصر والتعاون وستكون مباراتهما في بريدة أقوى لقاءات اجلولة 
فسيسعى النصر الى حتقيق الفوز الثالث والسير قدما وإن كان في 
مهمة صعبة امام التعاون الصاعد هذا املوسم والذي حقق في اجلولة 
املاضية احدى أقوى املفاجآت في املسابقة بإسقاطه للشباب برباعية 
ستلقي بظاللها على العبي النصر الذين سيرمون بثقلهم أمام التعاون 

املدعوم باألرض واجلمهور.
وفي الرياض يلتقي االتفاق مع الشباب في اختبار صعب بعد ان 
خسر امام الرائد والتعاون وينظر لهذا اللقاء على انه الفرصة االخيرة 
له للوصول الى املنافسة، حيث ستشكل خسارته فارقا كبيرا في النقاط 

بينه وبني املتصدرين يصل الى 9 نقاط يصعب تعويضها.
وفي جدة يلتقي األهلي والفتح وكالهما قد خسر في اجلولة السابقة 
وإن كان الفتح خسر في اجلولتني كلتيهما وتظل الثالث نقاط هاجس 
الفريقني. وفي الرس يعيش احلزم أيضا نفس وضع الفتح متاما عندما 

يالقي القادسية وهو خالي الرصيد من النقاط.

توزيع المنتخبات
املجموعة األولى

اليمن والكويت وقطر والسعودية
املجموعة الثانية

عمان والعراق واإلمارات والبحرين

 يوڤنتوس بطل 
»برلسكوني«

اح���رز يوڤنت���وس كأس 
لويجي برلسكوني بفوزه على 
ميالن بركالت الترجيح 5 � 4 
في املباراة السنوية التقليدية 
ب���ني الفريق���ني قب���ل افتتاح 
املوس���م اجلديد. وف���از ريال 
مدريد وصي���ف بطل الدوري 
االس���باني عل���ى هيركولس 
اليكانت���ي الصاعد حديثا الى 

الدرجة االولى 1-3.

مباريات اليوم الثالثاء بالتوقيت المحلي 
أبطال أوروبا

اجلزيرة الرياضية +9:455أندرخلت � بارتيزان
اجلزيرة الرياضية +9:452إشبيلية � سبورتينغ براغا
اجلزيرة الرياضية +9:454سمبدوريا � ڤيردر برمين
اجلزيرة الرياضية +9:451شيريف تيراسبول � بازل

الدوري األوروبي
9أنورثوسيس � سسكا موسكو

كأس سانتياغو بيرنابيو
اجلزيرة الرياضية +118ريال مدريد � بينارول

روراوة: صور العبي الجزائر 
الفاضحة حرية شخصية!

رفض رئيس 
االت�������ح���اد 
ئ���ري  ا اجلز
القدم  لك���رة 
محمد روراوة 
الصور  إدانة 
الفاضحة التي 

نشرت لالعبي املنتخب اجلزائري 
ف���ي وضعيات مخل���ة باحلياء 
وأخرى تتنافى والدين االسالمي 

من خالل تناول الكحول.
واكتفى روراوة بالقول إن ما 
أقدم عليه هؤالء الالعبون يدخل 
في إطار حرياته���م وقناعاتهم 
الش���خصية، وإنه���م أحرار في 
تصرفاته���م، جاء ذل���ك خالل 
الندوة الرياضية التي خصصها 
للحديث عن االحتراف الرياضي 

في اجلزائر.
إال أن صحيف���ة »النه���ار« 
انتقادات  اجلزائري���ة وجه���ت 
الذعة لروراوة وموقفه الضعيف 
واملخزي من تصرفات الالعبني 
املخزي���ة، خاصة أنها تصب في 
غير مصلحة اخلضر، فضال عن 
ان هذه الصور لو كانت اتخذت 
خالل املعسكر املغلق للمنتخب 
قبل لقائه الغابون، فإنها ستفتح 
املج���ال أمام جت���اوزات أخطر 

بكثير.
وظهر في الصور مجموعة من 
أبرز العبي »اخلضر« في أوضاع 
مخلة باآلداب خالل حفل في أحد 
أندية املالهي الليلية وعلى رأسهم 
كرمي زيان���ي وعبدالقادر غزال 

ورايس مبوحلي.

 باالك خائن على طريقة تيري
على طريقة مدافع تشلس���ي اإلجنليزي جون 
تيري، تورط قائد املنتخب األملاني ميكايل باالك 
بإقامة عالقة مع صديق���ة أحد العبي فريق هرتا 
برلني األملاني. وقد اتهم العب هرتا برلني كريستيان 
ليل، باالك بإقامة عالقة مع صديقته دانييال أومان 
23 عاما. وعاد ليل إلى صديقته مؤخرا على الرغم 
من انفصاله عنها في املاضي وينتظر حاليا طفال 

منها. وقال ليل معقبا على الفضيحة: »باالك يتدخل في حياة اآلخرين 
اخلاصة ويحاول تدميره���ا دون أدنى تردد، لكن رمبا عندما تكون 
قائدا ألملانيا تفكر بهذا الشكل«. وأضاف العب بايرن ميونيخ السابق: 

»لقد عدنا أنا ودانييال معا وننتظر طفال اآلن«.

نقطة واحدة لمان يونايتد 
ونيوكاسل يذل أستون ڤيال

اكتفى مان يونايتد وصيف بطل املوسم املاضي 
بنقطة واحدة من تعادله مع مضيفه فوالم 2-2، وأحلق 
نيوكاسبل بضيفه استون ڤيال خسارة مذلة قوامها 
6 � 0 في املرحلة الثانية من الدوري االجنليزي لكرة 
القدم. في املباراة االولى على ملعب كريفن كوتايج 
وامام اكثر من 25500 متفرج، اعطى املخضرم بول 
سكولز )35 عاما( أفضلية التقدم للضيوف في وقت 
مبك����ر بعدما تلقى متريرة م����ن البلغاري دمييتار 

برباتوف أنهاها بهدف رائع )11(.
وبعد مرور نحو 11 دقيقة من زمن الشوط الثاني، 
أدرك فوالم التعادل عن طريق ساميون ديفيس بعد 
ان ق����ام زميله االيرلندي داميان داف مبجهود كبير 

جتاوز على اثره الفرنسي باتريس ايفرا )56(.
وارتكب النرويجي بريده هانغيالند خطأ قاتال لكنه 
غير مقصود في وقت قاتل بعد ان نفذ الويلزي راين 

غيغز ركلة ركنية فأصابت الكرة هانغيالند وحتولت 
الى مرمى فريقه بع����د ان جتاوزت احلارس ديڤيد 

ستكودايل واملدافع جوناتان غرينينغ )84(.
وعوضها هانغيالند بعد ركنية نفذها زميله داف 
وحول الكرة الى شباك الهولندي ادوين ڤان در سار 

حارس مان يونايتد )90(.
وفي أملانيا سقط شتوتغارت امام مضيفه ماينتس 
0 � 2، وبورسيا دورمتوند امام ضيفه باير ليڤركوزن 
بالنتيجة ذاتها في ختام املرحلة االولى من الدوري 
األملاني. وفي فرنسا حقق بوردو بطل املوسم قبل 
املاضي فوزه االول بعد خس����ارتني متتاليتني حني 
اسقط مضيفه باريس سان جرمان 2 � 1 في الوقت 
القاتل في ختام املرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي. 
وتعادل مونبلييه مع ضيفه كاين 0 � 0، وسوش����و 

مع ضيفه ليل بالنتيجة ذاتها.

محمد روراوة

ميكايل باالك


