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 معركة كروية بين ليڤربول وتشلسي.. والصراع يتجدد بين «ذئاب» روما و«نسور» التسيو

 ريال وأتلتيكو في «دربي» مدريد.. وبرشلونة في مهمة سهلة أمام خيتافي

(أ.پ)   جنم أتلتيكو مدريد سيرجيو أغويرو مير بالكرة من مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس في مباراة سابقة  مهاجم شالكه راوول  غونزاليز تألق أمام سانت بولي وسجل هدفني  

 كروية متفرقات 

 يســــعى ليڤربول الى مواصلة 
صحوته عندما يالقي تشلســــي 
املتصدر وحامل اللقب اليوم على 
ملعب «انفيلد رود» في قمة املرحلة 
احلادية عشرة من الدوري االجنليزي 
لكرة القدم.ويدخل ليڤربول املباراة 
مبعنويات عالية بيد ان مهمته لن 
تكون ســــهلة امام تشلسي الذي 
يضرب بقوة هذا املوسم وفي جميع 
املســــابقات وهو يخوض مباراة 
ليڤربول منتشيا بحجزه بطاقته 
الى الدور الثاني من دوري ابطال 
اوروبا بفوزه الكبير على ضيفه 
سبارتاك موسكو الروسي ٤ - ١.

  من جانبه، قال مهاجم تشلسي 
ديدييــــه دروغبا «ســــنذهب الى 
ليڤربول من اجــــل حتقيق الفوز 

لكن ذلك لن يكون سهال».
  ويتحني ارسنال تعثر تشلسي 
لتقليص فارق النقاط اخلمس، بيد 
ان ذلك لن يكون سهال خصوصا 
انه يخوض اختبــــارا صعبا امام 
نيوكاسل. ويســــعى ارسنال الى 
نســــيان خســــارته امام شاختار 
دانيتسك االوكراني ١ - ٢ في دوري 
ابطال اوروبا لالطاحة بنيوكاسل 
الذي حقق فوزين متتاليني آخرهما 
كان ساحقا على حساب سندرالند 
٥ - ١. ويلعب اليوم ايضا وست 
بروميتش البيون مع مانشســــتر 

سيتي.

  إسبانيا

  ســــيكون ملعب «ســــانتياغو 
برنابيــــو» في العاصمــــة مدريد 
مسرحا للدربي املثير بني ريال مدريد 
واتلتيكو مدريد في املرحلة العاشرة 
من الدوري اإلسباني. وميني ريال 
مدريد النفس باســــتغالل عاملي 
االرض واجلمهور ومعنوياته العالية 
بعد حجزه بطاقته الى الدور الثاني 
في دوري ابطال اوروبا على حساب 
ميالن االيطالي ٢ - ٢. ويحقق ريال 
مدريد عروضا رائعة في املوســــم 
احلالي خولتــــه الصدارة الدوري 
وهو يأمل في حتقيق فوزه اخلامس 
على التوالي لالحتفاظ بها في ظل 
املنافسة القوية التي يواجهها من 
غرميه التقليدي برشلونة حامل 
اللقب الذي تنتظره مباراة سهلة 

نسبيا امام مضيفه خيتافي.
  وفي املبــــاراة الثانيــــة، يبدو 
برشلونة مرشحا بقوة الى كسب 
النقاط الثالث من مضيفه خيتافي 
ومصاحلة جماهيره بعد سقوطه 
في فخ التعادل املخيب امام مضيفه 
كوبنهاغن الدمناركي في دوري ابطال 
اوروبا. ويعول برشلونة على قوته 
الضاربة في الهجوم بقيادة الثنائي 
داڤيد ڤيــــا واالرجنتيني ليونيل 
ميسي صاحبي ثنائية لكل منهما 
في املباراة االخيرة امام اشبيلية 
(٥ - ٠). وفي باقي املباريات، يلعب 
سرقسطة مع مايوركا، وڤياريال مع 
اتلتيك بلباو، وامليريا مع سبورتينغ 
خيخون، واوساسونا مع هيركوليس 
اليكانتي، وليڤانتي مع ديبورتيڤو 

الكورونا.

  إيطاليا

  يخوض التسيو املتصدر اختبارا 
عسيرا امام جاره روما اليوم في دربي 

اللقاء، الهــــدف الثالث من كرة في 
مكان صعب داخل املنطقة بيسراه 
في املرمى (٨١). ورفع شالكه رصيده 
الى ٩ نقاط نقلته من املركز السابع 
عشر قبل االخير الى اخلامس عشر 
مؤقتا، فيما وقف رصيد سانت باولي 
الذي مني بهزميته السادسة، عند 

١٣ نقطة.
  وتختتم املرحلة اليوم بثالثة 
لقاءات حيث يخوض بوروســــيا 
دورمتوند املتصدر امتحانا صعبا 
عندما يحل  ضيفــــا على هانوڤر 

السادس.
  وفــــي باقي املباريــــات، يلعب 
باير ليڤركوزن مع كايزرسلوترن 

وشتوتغارت مع ڤيردر برمين.

  فرنسا

الـــى ملعب    تتجـــه االنظار 
«بارك دي برانس» في العاصمة 
باريس الذي ســـيكون مسرحا 
للقمة الكالســـيكية بني باريس 
سان جرمان السابع ومرسيليا 
الثالث وحامـــل اللقب اليوم في 
املرحلة الثانية عشرة من الدوري 
الفرنســـي. ولن تتمكن جماهير 
مرسيليا من دخول امللعب مبوجب 
قرار جلنة املســـابقات في هيئة 
رابطة الدوري الفرنسي وسيكون 
االمر ذاته بالنسبة الى جماهير 
فريق العاصمة في مباراة االياب 
على ملعب «فيلودروم» في فبراير 

املاضي.
  ويسعى مرسيليا الى حتقيق 
الفوز للحاق ببريســـت مفاجأة 
املوسم والوافد اجلديد على دوري 
االضواء، الى الصدارة. ويتصدر 
بريست برصيد ٢١ نقطة مقابل ١٨ 
نقطة ملرسيليا الثالث والذي ميلك 
مباراة مؤجلة امام رين الثاني 

(١٩ نقطة).

العاصمة ضمن املرحلة العاشرة من 
الدوري االيطالي. ويطمح التسيو 
الى مواصلة انتصاراته املتتالية 
ورفعها الــــى ٦ في الدوري و٧ في 
مختلف املسابقات لالستمرار في 
الصدارة واالحتفاظ بالنقاط االربع 
التي تفصله عن مطارده املباشر 
انتر ميالن حامل اللقب في االعوام 
اخلمسة االخيرة. ولن تكون مهمة 
التسيو سهلة امام روما املنتشي 

بفوزه على بال السويسري ٣ - ٢ 
في دوري ابطال اوروبا، لكن رجال 
املدرب كالوديو رانييري سيفتقدون 
خدمات القائد فرانشيسكو توتي 
بسبب االيقاف. ويحل ميالن ضيفا 
على باري صاحب املركز االخير. 
بدوره، يخوض يوڤنتوس الرابع 
اختبارا سهال امام الثامن عشر. وفي 
باقي املباريات، يلعب فيورنتينا 
مع كييڤــــو، ونابولي مــــع بارما، 

وسمبدوريا مع كاتانيا، واودينيزي 
مع كالياري، وباليرمو مع جنوى.

  ألمانيا

  حقق شــــالكه وصيــــف بطل 
املوســــم املاضي فوزه الثاني في 
«البوندسليغا» بعد ان هزم ضيفه 
ســــانت باولي الصاعد حديثا الى 
االضــــواء ٣ - ٠ اول من امس في 
افتتاح املرحلة احلادية عشرة من 

الدوري االملاني. على ملعب فلتينز 
ارينا في غيلسنكيرشن امام نحو 
٦٢ الف متفرج، ســــجل اإلسباني 
راوول غونزاليز قائد ريال مدريد 
سابقا الهدف االول في الدقيقة ١٤ بعد 
متابعة بيسراه لكرة وصلته داخل 
املنطقة من املهاجم الهولندي كالس 
يان هونتيالر. وفي الشوط الثاني، 
عزز هونتيالر تقدم فريقه بالهدف 
الثاني (٥٢). واضاف راوول، جنم 

 ماغاث يشيد بالمخضرم راوول كاسياس: اللعب أمام أتلتيكو حالة استثنائية

 المبارد يغيب ومالودا يعود دي جيا: رونالدو محظوظ أمام المرمى 

ــباني إيكر كاسياس أن   أكد حارس مرمى ريال مدريد اإلس
ــكل أمرا استثنائيا بالنسبة  مواجهة أتلتيكو مدريد دائما ما يش
للنادي امللكي. وقال كاسياس «يتطلع أتلتيكو إلى التغلب علينا لكننا 

نأمل أن نحافظ على السلسلة الناجحة في مبارياتنا أمامه».
ــياس في مؤمتر صحافي «نأمل أن نحافظ على    وقال كاس
السلسلة الناجحة ملبارياتنا في مواجهته (أتلتيكو). من املهم لنا 
ــق الفوز الذي مينحنا ثالث نقاط أخرى والتي تتيح لنا  أن نحق
أن نظل في الصدارة. اللعب أمام أتلتيكو دائما ما يشكل شيئا 

سارا. ينتابنا شعور استثنائي في لقاء الدربي». 

 أعـــرب املدير الفني لفريق شـــالكه األملاني فيليكس 
ماغاث عن رضاه التـــام عن أداء فريقه في املباراة التي 
فاز فيها على ســـانت باولي. وامتدح املدرب (٥٧ عاما) 
جنمه اإلسباني املخضرم راوول غونزاليز بعد تسجيله 
هدفـــني وقال ماغاث «إنه أمـــر محفز أن نحقق أول فوز 
لنا على ملعبنا، الهدف األول كان حاســـما، ألنه جاء في 
فترة كنا نشـــعر فيها بالقلق. انني سعيد لتألق راوول 
في البوندسليغا وأشعر بالسعادة من أجله وأن املباراة 

كانت مبنزلة سداد الدين».

 أعرب حارس مرمى أتلتيكو مدريد ديڤيد دي جيا عن ثقته 
في قدرته على إيقاف أي شيء يلقي به اجلناح البرتغالي الدولي 
كريستيانو رونالدو باجتاه املرمى، خالل املباراة على ملعب ريال 
مدريد اليوم.وقال دي جيا لصحيفة «آس» االسبانية «رونالدو 
ــكل رائع ولديه حظ جيد أمام املرمى، في حني نعاني  يلعب بش
من سوء احلظ خاصة في الدفاع، ريال مدريد أيضا يلعب بشكل 
جيد للغاية ولكننا نلعب مبستوى جيد أيضا». وأكد «لن جنعل 
األمور سهلة على ريال مدريد بالتأكيد، أمتنى أن تكون مباراة 
ــاوي ٣ نقاط وأي نتيجة إيجابية ستكون  جيدة لنا، املباراة تس

جيدة بالنسبة لنا».

 أعلن تشلسي اإلجنليزي أن كارلو أنشيلوتي املدير 
الفني للفريق ســــيفتقد مجددا جهــــود فرانك المبارد، 
ولكن الالعب الفرنســــي فجر مفاجأة وتعافى بشــــكل 
أسرع من املتوقع ليصبح متاحا للمشاركة في املباراة 
أمام ليڤربول اليوم. وكان متوقعا أن يغيب العب خط 
الوسط الفرنسي مالودا عن مباراة ليڤربول بسبب إصابته 
بالتواء في الكاحل، لكنه أصبح متاحا للمشاركة بعدما 
خضع للتدريبات مع الفريق. والتزال الشــــكوك حتوم 
حول مشاركة النجم الغاني مايكل إيسيان، لكنه يتوقع 

أن يسافر مع الفريق.

 «بيلد»: الم يحصل على ٤٥ مليون يورو للبقاء مع بايرن ڤيا ال يعرف القناعة كالعب

 رومينيغه: االتحاد الهولندي يعترف بمسؤوليته عن إصابة روبن

 شجار باأليدي بين إبراهيموڤيتش وأونيو في تدريبات ميالن
 الميدا يحلم باالنتقال إلى ڤالنسيا

 أكد مهاجم فريق برشلونة واملنتخب اإلسباني داڤيد 
ڤيا أن القناعة ال تعرف له طريقا ودائما ما يريد حتقيق 
املزيد من كل شـــيء خاصة في كرة القدم. وقال الالعب: 
أنا لســـت قنوعا وال أشبع من أي شيء أقوم به خاصة 
في كرة القدم، ففي املباراة املاضية أحرزت هدفني وكنت 
أمتنى أن أواصل وسأظل أحاول. وأضاف في تصريحات 
نشرها نادي برشلونة في موقعه على اإلنترنت: أنا سعيد 
مبا قدمته حتى اآلن مع برشـــلونة لكن أرغب أيضا في 
املزيد.وعن قلة عدد أهدافه هذا املوسم، قال ڤيا: املهم أن 
يســـجل برشلونة وليس ڤيا فنحن فريق واحد ونلعب 

جميعنا من أجل فوز برشلونة.
 

 يبدو أن املشكلة طويلة األجل التي وقعت بني 
بايرن ميونيخ األملاني واالحتاد الهولندي لكرة 
القدم بشأن اجلناح الهولندي آريني روبن باتت 
في طريقها للحل قريبا، بعد أن أكد نائب رئيس 
النادي كارل هاينز رومينيغه، اعتراف االحتاد 
الهولندي مبسؤوليته عن إصابة الالعب.واعترف 
االحتاد الهولندي لكرة القدم أخيرا بأنه يتحمل 

اإلصابة في الكتف التي تعرض لها روبن.
   وأوضح رومينيغه «أنه يشـــعر بالتفاؤل 
احملفوف باحلذر» بشأن إمكانية التوصل حلل 
لهذه املسألة قريبا».وغاب روبن طوال املوسم 

بعد تعرضه إلصابة شديدة في األوتار، وشارك 
فيها في مونديال جنوب أفريقيا. ويسعى بايرن 
للحصول على مليون يورو تعويضا من االحتاد 
الهولندي، فـــي الوقت الذي يبدو فيه ان عودة 
روبن للمالعب ستكون عقب انتهاء فترة االنتقاالت 

الشتوية. 
  مـــن جانب آخر، أعرب رئيـــس نادي بايرن 
ميونيخ اولي هونيس عن استعداده لضخ األموال 
الالزمة للحفاظ على جنوم الفريق. ورددت وسائل 
اإلعالم أن النـــادي «الباڤاري» أنفق ٤٥ مليون 
يورو لتمديد عقد قائده البديل فيليب الم. ووفقا 

ملا ذكرته صحيفة بيلد فإنه مت االتفاق شـــفويا 
بني بايـــرن والم لتمديد العقد مقابل ٤٥ مليون 
يـــورو، مما يعني أن الالعـــب البالغ من العمر 
٢٦ عاما سيحصل على تسعة ماليني يورو في 
العام الواحد وحتى عام ٢٠١٦. وفي األســـابيع 
األخيرة أثيرت تكهنات حول مستقبل باستيان 
شڤاينشتايغر الذي ينتهي عقده في ٢٠١٢، والذي 
تردد أن أبـــرز األندية األوروبية مهتمة بضمه، 
لكن بايرن أبـــدى مؤخرا رغبته في متديد بقاء 
الالعب بعقد طويل األجل وهو ما يتطلب عرضا 

ال يقل عما حصل عليه الم. 

 أعلن نـــادي ميـــالن اإليطالي 
لكرة القدم عبر موقعه االلكتروني 
عن نشوب شـــجار بني السويدي 
زالتان إبراهيموڤيتش واألميركي 
اوجوتشي اونيو خالل تدريبات 
الفريق.ونشب الشجار بني الالعبني 
بعد أن تردد قيام إبراهيموڤيتش 
بعرقلة اونيو بشـــكل متهور من 
اخللف، قبل أن يتدخل باقي الالعبني 
لفض االشتباك. واشتاط اونيو، 
الذي غاب عن ميالن نحو عام بسبب 

الركبـــة، غضبا بعد  اإلصابة في 
تدخل إبراهيموڤيتش معه بعنف، 
ليتبادل الالعبان اللكمات قبل أن 
يتم احتواؤهما مـــن جانب باقي 
التنفيذي  الرئيس  الالعبني. وأكد 
لنادي ميـــالن البرتو غالياني أن 
الالعبـــني االثنني وضعا املســـألة 

برمتها خلف ظهره. 
  وأضاف «لقد وقعت املشاجرة، 
لكن املسألة انتهت. توصل الالعبان 

لتسوية بشأن اخلالف بينهما».

  من جانب آخر، قرر نادي ميالن 
اإليطالي لكرة القدم طرح القميص 
الذي ارتداه النجم الشهير فيليبو 
الفريق خالل  إينزاغـــي مهاجـــم 
مباراته أمام ريال مدريد اإلسباني 
في دوري أبطال أوروبا للبيع في 

مزاد علني. 
إينزاغي، مســـتخدما    واحتفل 
هذا القميص، بالهدف الثاني الذي 
سجله في شباك ريال مدريد والذي 
كان الهـــدف رقم ٧٠ له في تاريخ 

مشاركاته األوروبية ليتصدر بذلك 
قائمة أفضل الهدافني على مستوى 
البطوالت األوروبية لألندية. وسجل 
إينزاغي هدفني في هذه املباراة ليقود 
الفريق إلى تعادل ثمني ٢ - ٢ مع 
ريال مدريد. واتفق النادي اإليطالي 
مع إينزاغي على بيع القميص باملزاد 
الذي يستمر حتى ١٥ اجلاري على 
أن يخصص ثمن القميص لصالح 
الســـابق  الفريق  مؤسســـة جنم 

ستيفانو بورغونوفو. 

 اعترف املهاجم البرتغالـــي هوغو امليدا جنم فيردر 
برمين األملاني بأنه اســـتمتع باالهتمام الذي ابداه نادي 
ڤالنسيا اإلسباني للحصول على توقيعه، مؤكدا «أحب 
ذلك». وينتهي عقد امليدا في صيف العام املقبل، وابدى 
ڤالنســـيا اهتمامه بالفعل بضم الالعب في بداية املوسم 
املقبل. وجاء ذلك خالل حديث ممثلي النادي اإلسباني مع 
امليدا (٢٦ عاما) الستطالع رأيه حول توقيع العقود في 
يناير املقبل متهيدا النتقال الالعب املوسم املقبل، ويبدو 
أن الالعب يرحب بهذه اخلطوة. وأشارت صحيفة «آس» 
اإلســـبانية إلى أن امليدا أكد أن ڤالنسيا هو الفريق الذي 
يعشـــقه، ورغم أن عقده مع برمين مازال ميتد لثمانية 
أشهر، فإنه سيتناقش في شروطه لالنتقال إلى النادي 
اإلسباني. وكان امليدا أوضح لبرمين أنه ال يعتزم جتديد 

تعاقده مع النادي وأنه سيرحل في الصيف املقبل.
 

  انضم جنم تشلسي االجنليزي فرانك المبارد إلى قائمة 
املطالبني بتعيــــني هاري ريدناب املدير الفني لتوتنهام في 
منصب املدير الفنــــي للمنتخب اإلجنليزي خلفا لإليطالي 

فابيو كابيللو. 
أكد املهاجم الهولندي كالس يان هونتيالر للموقع االلكتروني    
ــعر براحة كبيرة بعد الفوز على سانت باولي  ــالكه «أنه يش لش
ــبورغ، رمبا حققنا الفوز ولكن  واآلن نركز على مباراة ڤولفس

حتى اآلن منتلك تسع نقاط فقط.
تعاقد االحتاد البوليڤي لكرة القدم مع املدرب األرجنتيني    
األصل البوليڤي اجلنسية جوستافو كوينتروس ليتولى 
منصــــب املدير الفنــــي للمنتخب البوليڤي خــــالل الفترة 

املقبلة.
ذكرت وسائل اإلعالم البرتغالية أن كارلوس كيروش املدير    
ــرة القدم تعرض لعقوبة  ــابق للمنتخب البرتغالي لك الفني الس
ــهر وتلقى غرامة مالية بعد التصريحات التي  اإليقاف ثالثة أش

وجهها ضد كبار املسؤولني في احتاد للعبة.
أفاد األرجنتيني خافيير باستوري العب باليرمو اإليطالي    
أن «األولوية» بالنسبة له تتمثل في االنتقال إلى برشلونة 

اإلسباني في املستقبل القريب بسبب «طريقة لعبه».
حاول تشافي هيرنانديز جنم وسط املنتخب اإلسباني الرد    
ــائعات التي دارت مؤخرا حول اعتزامه اعتزال اللعب  على الش

الدولي، والتركيز مع ناديه برشلونة.
أعلن املهاجم السويســــري املخضرم ألكســــندر فراي    
اعتزامه اعتزال اللعب الدولي في نهاية املوسم احلالي بعد 
مســــيرة حافلــــة مع منتخب بــــالده على مدار الســــنوات 

املاضية.
بكى مدافع فريق ليفسكي صوفيا البلغاري ايفو ايفانوف    
ــباك فريقه بطريق  من فرط االحباط بعد ان اودع الكرة في ش
ــاراة امام ليل  ــن نزوله بديال خالل املب ــأ بعد ١٤ ثانية م اخلط
الفرنسي في «يوربا ليغ» ليسجل رقما قياسيا غير محبب على 

االطالق.

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 إنجلترا (المرحلة الحادية عشرة) 

 أبوظبي الرياضية HD٣  ٤:٣٠  أرسنال ـ نيوكاسل 
 أبوظبي الرياضية HD٤  ٦  وست بروميتش ـ مانشستر سيتي 

 أبوظبي الرياضية HD٣  ٧  ليڤربول ـ تشلسي 

 إسبانيا (المرحلة العاشرة) 
 ٧  سرقسطة ـ مايوركا 

 اجلزيرة الرياضية +٥  ٧  ڤياريال ـ اتلتيك بلباو 
 اجلزيرة الرياضية HD١  ٧  امليريا ـ سبورتينغ خيخون 

 اجلزيرة الرياضية HD٢  ٧  أوساسونا ـ هيركوليس اليكانتي 
 ٧  ليڤانتي ـ ديبورتيڤو الكورونا 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ٩  خيتافي ـ برشلونة 
 اجلزيرة الرياضية +٢  ١١  ريال مدريد ـ أتلتيكو مدريد 

 إيطاليا (المرحلة العاشرة) 
 اجلزيرة الرياضية +١  ٢:٣٠  فيورنتينا ـ كييڤو 

 اجلزيرة الرياضية +٥  ٥  باري ـ ميالن 
 اجلزيرة الرياضية +٤  ٥  يوڤنتوس ـ تشيزينا 

 اجلزيرة الرياضية +١  ٥  التسيو ـ روما 
 اجلزيرة الرياضية +٨  ٥  نابولي ـ بارما 

 اجلزيرة الرياضية +٩  ٥  سمبدوريا ـ كاتانيا 
 ٥  أودينيزي ـ كالياري 

 اجلزيرة الرياضية +١  ١٠:٤٥  باليرمو ـ جنوى 
 المانيا (المرحلة الحادية عشرة) 

 دبي الرياضية  ٤:٣٠  هانوڤر ـ بوروسيا دورمتوند 

 ٧:٣٠  باير ليڤركوزن ـ كايزر سلوترن 

 دبي الرياضية  ٧:٣٠  شتوتغارت ـ ڤيردر برمين 

 فرنسا (المرحلة الثانية عشرة) 
 اجلزيرة الرياضية +٩  ٧  ليل ـ بريست 

 ٧  نانسي ـ موناكو 

 اجلزيرة الرياضية +٤  ١١  باريس سان جرمان ـ مرسيليا 

 كشف رئيس االحتاد االيراني لكرة القدم 
علي كافاشيان ان اسطورة الكرة االرجنتينية 
دييغو مارادونا ســـيزور ايران قريبا وهناك 
تكهنات بترشيح مارادونا لتدريب املنتخب 
اإليراني.وقال كافاشيان «اعرب مارادونا عن 
رغبته في زيارة ايران قبل عامني لكن بسبب 
انشغاالته في تدريب املنتخب االرجنتيني لم 

يتمكن من القدوم الى هنا».واضاف «لكن قبل 
ايام قليلة علمنا ان االشخاص الذين يتولون 
ادارة شـــؤونه يعملون على ترتيب الزيارة 
من جديد ونحن بصدد القيام بكل االجراءات 
الالزمة لتسهيل هذه الزيارة»، مشيرا الى ان 
االحتاد سيعلن قريبا التاريخ احملدد لزيارة 

مارادونا. 

 مارادونا  مرشح لتدريب منتخب إيران 
 اعرب العب خط الوسط األملاني الدولي مسعود أوزيل عن 
رغبته في االستمرار في تطوير نفسه كالعب معربا عن امله في 
إحراز األلقاب ضمن صفوف ريال مدريد اإلسباني لكرة القدم. 
وصرح مسعود أوزيل إلذاعة «كادينا سير» بأنه سعيد باللعب 
لفريق ريال مدريد، وأضاف «كان هدفي هو اللعب ألفضل فريق 
في العالم، وريال مدريد هو األفضل. عملت بشكل جاد للغاية 

للوصول إلى هذا وأمتنى أن أحرز األلقاب مع النادي». 

 أوزيل: ألعب ألفضل ناد في العالم


