
يف  بداي��ة  اأف�ض��ل  برل��ن،  هريت��ا  حق��ق  اأن  بع��د 
�ضج��ل م�ضاركات��ه بال��دوري الأمل��اين لك��رة الق��دم 
اختب��اًرا  العا�ضم��ة  يواج��ه فري��ق  "بوند�ضليج��ا"، 
�ضعًبا، عندما يحل �ضيًفا على بايرن ميونيخ، م�ضاء 

اليوم الأربعاء، يف املرحلة الرابعة من امل�ضابقة. 
ويت�ضدر باي��رن ميونيخ، ج��دول امل�ضابقة، بر�ضيد 
9 نق��اط، وبفارق الأهداف فقط اأمام هريتا برلن، 
بع��د اأن حقق كل منهما الف��وز يف مبارياته الثالث 

الأوىل بامل�ضابقة.
بلق��ب  الفائ��ز  ميوني��خ،  باي��رن  ت�ض��در  ويب��دو 
البوند�ضليجا يف املوا�ضم الأربعة املا�ضية، ماألوًفا، 
لك��ن املفاجاأة متثل��ت يف مالحقة هريت��ا برلن له 
حي��ث جن��ح الفريق ال��ذي يدرب��ه املدي��ر الفني بال 
اأم��ام  3 انت�ض��ارات متتالي��ة،  دارداي يف حتقي��ق 
فرايب��ورج واإجنول�ضتاد و�ضالكه، م��ن خالل �ضالبة 

دفاعية وا�ضحة وفعالية يف الهجوم.
��ا م�ضتويات جي��دة خالل  وق��دم هريت��ا برل��ن اأي�ضً
ف��رات طويل��ة م��ن املو�ض��م املا�ضي، لكن��ه تراجع 
ب�ض��كل كب��ري يف املراح��ل الأخ��رية لينه��ي املو�ضم 

يف املرك��ز ال�ضاب��ع، قب��ل اأن ي�ضق��ط اأم��ام بروندبي 
الدمنارك��ي، يف ال��دور التمهي��دي املوؤه��ل لبطول��ة 

الدوري الأوروبي.
لك��ن الآن تب��دو طموح��ات هريتا برل��ن اأكرب، وقد 
���رسح لعبه ميت�ضيل فاي�رس، لع��ب بايرن ميونيخ 
ال�ضابق: "هذه جمرد البداية ، لدينا خطط طموحة".

ورمب��ا ت�ضكل الأي��ام القليل��ة املقبلة موؤ���رًسا مبكًرا 
لطري��ق هريت��ا برل��ن، ه��ذا املو�ضم حي��ث يخو�ض 
املب��اراة التالية ملباراة باي��رن، خارج ملعبه اأي�ضا 
عندم��ا يح��ل �ضيف��ا عل��ى اآينراخ��ت فرانكف��ورت، 
ال�ضب��ت املقبل �ضم��ن مناف�ضات املرحل��ة اخلام�ضة 

من البوند�ضليجا.
وت�ضكل مباراة اليوم الأربعاء، حتدًيا مهًما بالن�ضبة 
لهريتا برلن، نظرا لأن التوقعات ت�ضب ب�ضكل كبري 

مل�ضلحة بايرن ميونيخ.
فل��م ينجح هريت��ا برلن يف حتقي��ق اأي انت�ضار يف 
ميوني��خ �ضم��ن مناف�ضات ال��دوري الأمل��اين طوال 
39 عاًم��ا، وخ���رس اأمام الفريق الباف��اري يف اآخر 
ع�رس مباريات جمعت بينهم��ا بالدوري، كما اأخفق 

يف ت�ضجي��ل اأي ه��دف يف �ضباك��ه خ��الل اآخ��ر اأربع 
مباريات.

و�ضج��ل بايرن ميونيخ 30 هدفا مقابل �ضتة اأهداف 
فقط لهريتا برلن خالل املباريات التي جمعت بن 

الفريقن خالل الفرة املذكورة.
وق��ال دارداي: "بالطبع نود موا�ضلة النطالقة بعد 
مب��اراة باي��رن ميونيخ. لكننا بالتاأكي��د نحتاج اإىل 

حمالفة احلظ �ضيئا ما".

وينتظ��ر اأن يفتق��د هريت��ا برل��ن جه��ود فالدمي��ري 
داري��دا، الذي اأ�ضيب يف الكاحل خالل املباراة اأمام 
�ضالك��ه، كم��ا يغيب دوجال���ض كو�ضتا ع��ن �ضفوف 

بايرن ب�ضبب اإ�ضابة ع�ضلية.
ورغ��م حفاظ بايرن ميونيخ عل��ى العالمة الكاملة، 
ب��دا الفري��ق يع��اين ب�ض��كل كب��ري يف الدف��اع خالل 
مباراته اأمام اإجنول�ضتاد م�ضاء ال�ضبت املا�ضي، لكن 
احلظ حالفه ب�ض��كل كبري للحفاظ على تقدمه )3�1( 
يف مواجهة ال�ضغط الهجوم��ي لإجنول�ضتاد، وقبلها 
باأ�ضبوع، احتاج بايرن ميونيخ لأكرث من 80 دقيقة 
له��ز �ضب��اك �ضالك��ه، يف املب��اراة التي انته��ت بفوز 

بايرن )2�0(.
وق��ال الإيط��ايل كارل��و اأن�ضيلوت��ي املدي��ر الفن��ي 
لباي��رن ميوني��خ: "يف كرة الق��دم ل ميكنك اأن تقدم 
دائم��ا م�ضتوي��ات هائل��ة. اأحيان��ا ت��رى املناف���ض 
ي�ضتعر���ض قدراته اأمامك. كانت هذه واحدة من تلك 

املباريات".
و�ضيتمك��ن اأن�ضيلوت��ي، م��ن ال�ضتف��ادة م��ن جه��ود 

توما�ض مولر الذي غاب عن مباراة اإجنول�ضتاد.

ا مواجهة بن  وت�ضه��د مباريات اليوم الأربعاء، اأي�ضً
ف��ريدر برمي��ن وماينت�ض، وي�ضعى برمي��ن اإىل ح�ضد 
اأول نق��اط ل��ه يف املو�ض��م بع��د اأن خ���رس مبارياته 

الثالث الأوىل.
ويخو���ض برمين املباراة حتت قي��ادة مديره الفني 
املوؤق��ت، األك�ضندر نوري، م��درب فريق ال�ضف الثاين 
)حت��ت 23 عام��ا( بالنادي والذي ت��وىل امل�ضوؤولية 
بع��د اإقال��ة فيكت��ور �ضكريبني��ك من من�ض��ب املدير 

الفني الأحد املا�ضي. 
كذل��ك مل يح�ضد �ضالك��ه �ضاحب املرك��ز الثاين من 
الق��اع اأي نقطة حت��ى الآن حتت قيادة مديره الفني 
اجلديد ماركو�ض فاينزيرل، كما مل ي�ضجل اأي هدف، 
ويتطل��ع اإىل افتتاح اأهدافه عندما ي�ضت�ضيف كولون 

م�ضاء اليوم الأربعاء.
لك��ن مهمة �ضالك��ه تبدو �ضعب��ة اأمام كول��ون الذي 
تغل��ب عل��ى دارم�ضت��ات )2�0(، وفرايب��ورج )3�0(، 

وتعادل �ضلبيا مع فولف�ضبورج.
ويلتقي باير ليفركوزن مع اآوج�ضبورج، وليبزج مع 

بورو�ضيا مون�ضنجالدباخ، م�ضاء اليوم الأربعاء.
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ناشئونا يهدرون الفرص ويؤجلون تأهلهم المبكر الى الدور المقبل من نهائيات آسيوية غوا 
امام أضعف فرق المجموعة

من��ذ اأربع��ة اأعوام وبايرن ميونيخ ه��و بطل الدوري 
الأمل��اين، ومن املنتظر اأن يوا�ضل هيمنته على عامل 
الك��رة يف اأملانيا، ويف حماولة جلع��ل البطولة اأكرث 
اإث��ارة ومنع فريق واح��د من ال�ضيط��رة عليها يوجد 

الآن اقراح بتغيري نظام الدوري.
بعدم��ا اأ�ض��اب املل��ل الكثريي��ن م��ن ع�ض��اق الك��رة 
عل��ى  ميوني��خ  باي��رن  �ضيط��رة  ب�ضب��ب  الأملاني��ة 
الدوري الأمل��اين )بوند�ضليجا(، اإذ اأنه فاز بالبطولة 
يف املوا�ض��م الأربع��ة الأخ��رية حت��دث فولفج��اجن 
هولت�ضهوي��زر، الرئي���ض التنفي��ذي ال�ضاب��ق لن��ادي 
باي��ر ليفركوزن عن فكرة اإجراء تعديل على البطولة 
الأملاني��ة �ضعيا اإىل منع باي��رن من ال�ضيطرة عليها، 
وي��رى هولت�ضهويزر اأن هيمنة باي��رن على البطولة 

ي�ضيبها باأ�رسار مادية.
فولفج��اجن  الآن  عنه��ا  حت��دث  الت��ي  الفك��رة 
هولت�ضهوي��زر، فك��رة خط��رت عل��ى بال��ه قبل ثالث 
�ضن��وات لكنه��ا جلبت ل��ه ال�ضخرية اآن��ذاك. اأما الآن، 
وبع��د ف��وز بايرن بالبطول��ة يف املوا�ض��م املا�ضية، 
وكان املو�ض��م املا�ض��ي، متقدم��ا ب���25 نقط��ة عن 
�ضاح��ب املرك��ز الث��اين برو�ضي��ا دورمتون��د، فق��د 
اأ�ضبح��ت تلق��ى فكرت��ه قب��ول ل��دى كثريي��ن م��ن 

املعنين بالأمر يف عامل الكرة الأملانية.
وح�ض��ب م��ا ن�رست جمل��ة كيك��ر الأملاني��ة يف عدد 
الثن��ن )19 �ضبتم��رب/ اأيل��ول( تق��وم الفك��رة على 
اإقامة بطول��ة م�ضغرة بن الفرق التي حتتل املراكز 
الأربعة الأوىل يف نهاي��ة امل�ضابقة. ويواجه الفريق 
�ضاح��ب ال�ض��دارة الفري��ق �ضاح��ب املرك��ز الرابع، 
والفائ��ز منهم��ا يلعب على لقب البطول��ة مع الفريق 
الفائ��ز يف لقاء �ضاح��ب املركز الث��اين مع �ضاحب 

املركز الثالث.
وق��ال هولت�ضهوي��زر اإن تلك الفكرة ه��ي حاليا اأهم 
م��ن اأي وقت م�ضى "على امل��دى الطويل هيمنة ناد 
من الأندي��ة اأمر لي�ض جيدا بالن�ضب��ة للمناف�ضة، كما 
اأن ال�رسكاء الكب��ار للبوند�ضليجا )الدوري الأملاين( 
ل��ن يك��ون الأم��ر بالن�ضبة له��م �ضيان حينم��ا يكون 
معلوما يف اأكتوبر/ ت�رسين الأول من �ضي�ضبح بطال 

للدوري".
واأ�ض��اف هولت�ضهويزر، امل�ضهور باأف��كاره الغربية، 
اإن وجود ن�ض��ف نهائي ومباراة نهائية يف الدوري 
الأمل��اين "�ضيتحق��ق م��ن ورائ��ه عائ��د اأي�ض��ا ميكن 

ا�ضتخدامه ب�ضكل مفيد."
ومن جانبه اأملح م��درب برو�ضيا دورمتوند توما�ض 
توخي��ل اإىل اأنه ل مانع لديه من فكرة اإدخال تعديل 
عل��ى نظام الدوري الأملاين، الذي اقرحه فولفغانغ 
هولت�ضهوي��زر، وق��ال: "ومَل ل؟ اإذا كان ذل��ك �ضيمنح 
فر�ضة حقيقية ل�ضاحب��ي املركز الثاين والثالث يف 
مواجه��ة باي��رن، ال��ذي ل يقهر، على ما يب��دو. اأرى 

اأنها لي�ضت فكرة غريبة".

تت�ضارك ف��رق فالن�ضيا الإ�ضباين و�ضالكه وفريدر 
برمي��ن الأملاني��ان يف اح�ضائي��ة خمزي��ة ه��ذا 
املو�ض��م، فعلى الرغم م��ن اأن كال منهم ا�ضتطاع، 
�ضابًق��ا، التتوي��ج باأح��د بط��ولت اأوروب��ا لك��رة 

الق��دم، اإل اأنهم مل يح�ض��دوا اأي نقطة 
دوري��ات  يف  الآن  حت��ى 

بالدهم.
ه��ذه  واأ�ضبح��ت 

الثالث��ة  الأندي��ة 
يف  الوحي��دة 

ت  ي��ا ر و لد ا
بي��ة  و ر و لأ ا
دون  الك��ربى 
اأي نق��اط حتى 
الآن بع��د بداية 
املو�ضم اجلديد.

فلم ي�ضتطع فريق 
اأن  "اخلفافي���ض" 

يح�ضل عل��ى اأي نقطة 
ج��ولت   4 انته��اء  بع��د 

كامل��ة يف الليج��ا الإ�ضباني��ة، 
ليتذي��ل الرتي��ب باأربع هزائ��م متتالية، 

وهو ما يتعار�ض مع تاريخه العريق منذ اإن�ضائه 
عام 1919 وجنح يف الفوز ب�14 لقًبا حملًيا و7 

دولية.
وعل��ى اجلان��ب الآخ��ر، وبع��د انته��اء 3 جولت 
يف البوند�ضليج��ا، ما زال �ضالك��ه وفريدر برمين 
يت�ض��اركان يف ق��اع ج��دول الرتيب ب��ال نقاط، 
على الرغ��م من ح�ضور عدة األق��اب تاريخية يف 

خزائنهما.

فقد ا�ضتط��اع �ضالكه، ال��ذي تاأ�ض�ض عام 1904، 
�ضابًق��ا بالف��وز ب���14 لقًب��ا حملًي��ا، بينم��ا فاز 
اأوروبيا ب�3 األقاب، يف حن كان الأمر الإيجابي 
الوحي��د ل�ضالك��ه حت��ى الآن يف ه��ذا املو�ضم هو 
فوزه خارج الديار عل��ى ني�ض الفرن�ضي 
م�ض��واره  م�ضته��ل  يف   )0-1(
ب��دور املجموعات للدوري 

الأوروبي.
ف��ريدر  رفيق��ه  اأم��ا 
ن�ضاأ  ال��ذي  برمين، 
1899، فقد  عام 
ح�ضد فيما �ضبق 
حملًيا،  لقًبا   15
ف��ة  �ضا لإ با
اثن��ن  للقب��ن 
اأوروبي��ن، وكان 
الوحي��د،  الن��ادي 
حت��ى اللحظ��ة، الذي 
بف�ض��خ  ق��راًرا  اتخ��ذ 
التعاق��د م��ع مدي��ره الفني، 
فيكت��ور �ضكريبنيك، بع��د �ضقوطه 
اأم��ام برو�ضي��ا مون�ضنجالدب��اخ  برباعي��ة 
)1-4(. وعل��ى النقي���ض م��ن ه��ذه الإح�ضائية 
ال�ضفري��ة لهذه الأندي��ة الثالثة، فق��د ا�ضتطاعت 
اأندي��ة اأوروبي��ة اأخ��رى احل�ض��ول عل��ى العالمة 
الكامل��ة يف دورياته��م حت��ى الآن، اأمثال ريال 
مدري��د الإ�ضب��اين )4 انت�ض��ارات/4 مباري��ات( 
ومان�ض�ض��ر �ضيت��ي الإجنلي��زي )7/7( وفينورد 
الهولن��دي )6/6( واإ�ضطنبول با�ضاك�ضهر الركي 

)4/4( واآخرون.

ق��رر ن��ادي رينج��رز الإ�ضكتلندي اإيق��اف الالعب 
ج��وي بارتون ثالث��ة اأ�ضابيع بع��د اأن قام الأخري 
يوم الثالث��اء املا�ضي بالعتداء لفظي��ًا على اأحد 
زمالئ��ه وعلى م��درب الفري��ق م��ارك واربورتون 

خالل اإحدى احل�ض�ض التدريبية.
وق��ال الن��ادي الإ�ضكتلندي يف بي��ان له: "املدرب 
م��ارك ورابورت��ون والن��ادي يران اأن ه��ذا الوقت 
والبتع��اد �رسوري��ن للغاي��ة للن��ادي والالع��ب 
حتى يتمكنا من تقييم ما وقع، لن يقوم اأي طرف 
ب��الأدلء بت�رسيح��ات اأخ��رى اأو تعليق��ات ح��ول 
ه��ذا املو�ضوع". وك�ضف��ت بع�ض و�ضائ��ل الإعالم 
اأن م�ضاحن��ة وقعت بن بارت��ون واأندي هاليداي، 
حي��ث مل يكت��ف بارت��ون بتوجيه كلم��ات قا�ضية 
لزميل��ه وح�ضب، بل وملدربه اأي�ض��ًا متجاوزاً احلد 
املقب��ول يف احلدي��ث. وت�ضدر بارت��ون العديد من 
املواق��ف املثرية للجدل طوال م�ضريته ومت اإيقافه 
يف عدة اأندية، كما مت الزج به يف ال�ضجن ل�ضهرين 
عام 2008، عقب اعتدائه على اأحد املارة مبدينة 
ليفرب��ول الإنكليزي��ة. ام��ا هي��وز م��درب �ضت��وك 
�ضيت��ي فقد غ��رم مببل��غ 8 اآلف جني��ه اإ�ضرليني 

بع��د اأن تقب��ل تهم��ة �ض��وء ال�ضل��وك. غ��رم املدرب 
الويل��زي ل�ضت��وك �ضيت��ي الإنكلي��زي م��ارك هيوز 
مببل��غ 8 اآلف جني��ه ا�ضرلين��ي )10452 دولر 
و9346 ي��ورو( بع��د اأن تقبل تهمة �ض��وء ال�ضلوك 
الت��ي وجهها اإلي��ه الحتاد الإنكلي��زي لكرة القدم 
بح�ض��ب ما اأعل��ن الأخري. وطرد هي��وز من امللعب 
خ��الل ال�ض��وط الأول من مباراة �ضت��وك �ضيتي مع 
توتنه��ام هوت�ض��رب )�ضف��ر4-( يف العا���رس م��ن 
ال�ضه��ر احلايل على ملع��ب "بريطاني��ا �ضتاديوم" 
ب�ضب��ب تهجم��ه على احلك��م الراب��ع اعرا�ضًا على 
البطاق��ة ال�ضفراء التي رفعه��ا احلكم بوجه لعبه 
النم�ضاوي مارك��و اأرناوتوفيت�ض، معترباً اأن جون 
وولرز هو م��ن ارتكب اخلطاأ ولي���ض لعب �ضتوك 
�ضيت��ي الذي يتذي��ل الرتيب بعد ان من��ي باأربعة 
هزائ��م مقاب��ل تع��ادل يف خم�ض مباري��ات حتى 
الآن. واأ�ض��ار الحت��اد الإنكلي��زي اإىل اأن "م��درب 
�ضت��وك �ضيتي اعرف اأن ت�رسف��ه يف الدقيقة 34 
م��ن املباراة �ضد توتنهام هوت�ضرب يف العا�رس من 
اأيلول/�ضبتم��رب 2016 يرتقي اإىل )تهمة( ال�ضلوك 

غري الالئق".

فكرة جديدة تهدف إلى منع هيمنة بايرن ميونيخ  فالنسيا وفيردر بريمن وشالكه.. أبطال سابقون برصيد صفري رينجرز يوقف بارتون وتغريم هيوز 8 آالف جنيه إسترليني

 املنتخ��ب املاليزي يف اآخر �ض��ت دقائق من عمر مواجهتهما 
التي جرت �ضم��ن اجلولة الثانية للمجموع��ة الثالثة لتنتهي 

بالتعادل بهدف ملثله.
 ورف��ع منتخ��ب النا�ضئن ر�ضي��د نقاطه اىل ارب��ع نقاط من 
فوٍز عل��ى كوريا اجلنوبية يف اجلول��ة الوىل بهدفن لهدف، 
قب��ل ان يتعادل مع منتخ��ب ماليزيا بهدف ملثله بعد مباراة 
اه��در فيها فتية امل��درب قحط��ان جثري العديد م��ن الفر�ض 
الت��ي اتيح��ت للمهاجمن على م��دار ال�ضوطن، قب��ل ان ينفذ 
املناف���ض املالي��زي املتوا�ضع ج��داً من ثغ��رة لدفعنا ويفلح 
م��ن حتقيق هدف التعديل يف الدقيقة 84 من عمر اللقاء عرب 
ت�ضديدة هائلة لعالف هيكل قتل بها طموحات لعبينا الذين 
ت�ضابق��وا على اللعب بطريقة افتق��رت اىل النهائيات ال�ضليمة 

امام مرمى فردو�ض امرين بن فا�ضل.  
 وكان منتخبن��ا قد تقدم اول به��دف حممد ر�ضا يف الدقيقة 
43 بعد متريرة ملرت�ضى حممد ا�ضكنها احمد �رستيب داخل 
منطق��ة اجل��زاء لر�ضا ال��ذي مل يتوان يف ت�ضدده��ا بقوة على 

ي�ض��ار احلار���ض منهيا �ضالل الفر���ض التي اأهدره��ا لعبونا 
من��ذ بداية اللق��اء والتي ت�ضاب��ق على ا�ضاعته��ا حممد ر�ضا 
ومرت�ض��ى حممد وحممد داوود وموؤم��ل كرمي واحمد �رستيب 
ومل��رات عدي��دة و�ضط ذه��ول العديد من القليل م��ن اجلمهور 
ال��ذي ح�رس ملتابعة املواجه��ة يف ملعب بانديت جواهر لل 

نهرو.
 وا�ضافة اىل اهداره لفر�ض ت�ضجيل املزيد من الهداف، اهدر 
مرت�ض��ى حمم��د ركلة ج��زاء احت�ضبت من قبل حك��م املباراة 
كيمورا هرييوكا يف الدقيقة 57 بعدما اعاق حممد ر�ضا، قبل 
ان يرد الكرة احلار�ض املاليزي الذي عاد وتعملق يف اكرث من 
فر�ض��ة اتيحت لالعبينا اذ رد العديد من الكرات اخلطرية عن 
مرماه، يف وقت ن�ضابق لعبونا باإهدار املحاولت من خالل 
�ضوء الت�رسف و�ضعف انهاء الكرات داخل ال�ضباك والو�ضول 

باأ�ضعب الطرق اىل دفاعات املناف�ض. 
 جث��ري يوؤكد: الخط��اء موجودة وح�ضم التاأه��ل ارجاأ للجولة 

الخرية!
ذك��ر مدرب منتخب العراق للنا�ضئن قحطان جثري ان لعبي 
الفريق اأهدروا العديد من الفر�ض املتاحة لهم امام مناف�ضهم 
املنتخ��ب املالي��زي لو ا�ضتثم��رت لكان هن��اك كالم اآخر يف 

النتيجة النهائية للمباراة.
وق��ال جثري اإن "املب��اراة الوىل كانت قوية م��ع كوريا وقد 
ب��ذل لعبون��ا جمه��ودات عالية، لالأ�ض��ف �ضجلن��ا هدفا على 
ماليزي��ا وا�ضعن��ا فر���ض عدي��دة واهدرن��ا ركلة ج��زاء )...( 
املنتخ��ب املالي��زي ا�ضتغل فر�ض��ة واحدة و�ضج��ل هدف يف 
وقت حرج من عمر اللقاء مثلما ا�ضتثمر اجواء الهند امل�ضابهة 

لأجواء ماليزيا".
وا�ض��اف م��درب منتخ��ب النا�ضئ��ن العراق��ي ان "الخط��اء 
كان��ت موج��ودة يف �ضف��وف فريقن��ا وكان هن��اك نوعا من 
ان��واع الراخ��ي يف �ضف��وف فريقن��ا وحت�ض��ري الالعبن مل 
يك��ن بامل�ضت��وى املطل��وب )...( اطم��ح ان ن�ضح��ح الخط��اء 
ونظهر ب�ض��كل اف�ضل امام �ضلطنة ُعمان".. مبينا "لقد حذرت 
الالعب��ن من الراخي واللع��ب بع�ضوائية، وكن��ت اأخ�ضى من 

هكذا �ضيناريو".
 وبن "كم��ا ذكرت �ضابقا فاأن الف��رق الربعة يف املجموعة 
قوي��ة ومت�ضاوي��ة يف الر�ضيح��ات، والدليل تع��ادل ماليزيا 

معنا".
 واردف "مل يب��ذل الفري��ق املالي��زي اي جمه��ود ع��اٍل م��ن 
الناحي��ة البدني��ة، وا�ضتثمر خط��اأ لعبينا و�ضجل��وا هدفا يف 

وق��ت ح��رج، حاولنا الع��ودة اىل اج��واء اللق��اء بفر�ضتن مل 
ت�ضتثمر ك�ضابقاتها من فر�ض بال�ضكل المثل".

لل�ضحاف��ة  العراق��ي  الحت��اد  ل�ض��وؤال موف��د  اجابت��ه   ويف 
الريا�ضي��ة حول اإذا م��ا كان الفريق العراقي ق��د و�ضع نف�ضه 
يف موقف حرج بالن�ضبة لبلوغه الدور املقبل، اجاب جثري ان 
"احل�ضم ارجاأ باإرادتنا اىل اجلولة الثالثة وهو امر طبيعي يف 
جمموع��ة ت�ضم فرق قوية ومتلك الكث��ري من المكانيات )...( 
ل �ض��يء حم�ض��وم يف كرة الق��دم الفريق العراق��ي هيمن على 
جمريات مواجه��ة ماليزيا وبقي �ضاغطا يف ملعب املناف�ض 
ال��ذي ا�ضتثمر هجمة مرت��دة واحدة فقط حق��ق منها التعادل 
الثم��ن بالن�ضب��ة ل��ه، كما انن��ا اهدرن��ا ركلة ج��زاء وفر�ض 

حمققة".
 واو�ض��ح م��درب منتخ��ب نا�ضئ��ة الع��راق ان "ك��رة الق��دم 
نق��اط، ونحن منل��ك الن اأربع نقاط وه��ي ح�ضيلة جيدة من 
مبارات��ن، امتن��ى ان نقدم �ض��ورة اأف�ض��ل ون�ضحح الخطاء 

قبل مواجهة �ضلطنة ُعمان يف اللقاء املقبل".
 وخت��م "نحرم كل الفرق، والفريق الُعماين فريق جيد، ولقاء 
اخلمي���ض معه �ضيكون مهما من اج��ل بلوغ الدور الالحق من 

امل�ضابقة الآ�ضيوية".

نهاية شهر 
عسل مورينيو

من زاوية 
اخرى

مل ي��دم "�ضهر الع�ض��ل" طوياًل بن املدرب الربتغ��ايل جوزيه مورينيو 
وفريق��ه اجلدي��د مان�ض�ض��ر يونايت��د الإنكليزي لأنه �رسع��ان ما وجد 
نف�ضه حتت ن��ريان النتقادات بعد �ضقوط "ال�ضياطن احلمر" يف ثالث 

مباريات على التوايل.
وب��داأت ق�ضة امل��درب الربتغايل م��ع يونايتد ب�ضكل مث��ايل مع اإحراز 
درع املجتمع على ح�ضاب لي�ضر �ضيتي بطل الدوري للمو�ضم املا�ضي، 
ثم حق��ق مورينيو "ن�رساً" باإعادة لعب الو�ض��ط الفرن�ضي بول بوغبا 

اإىل الفريق مقابل �ضفقة قيا�ضية من يوفنتو�ض الإيطايل.
واتب��ع موريني��و هذي��ن "النت�ضاري��ن" ببداي��ة مثالي��ة يف ال��دوري 
املمت��از حيث خ��رج يونايتد فائ��زاً من املباريات الث��الث الأوىل، ما 
جع��ل جمهور "اأولد تراف��ورد" ين�ضى الأيام "ال�ض��وداء" التي اختربها 

مع الأ�ضكتلندي ديفيد مويز ثم الهولندي لوي فان خال.
لك��ن هذا احللم ب��داأ بالت�ض��ّدع يف غ�ض��ون اأ�ضب��وع والنتكا�ضة بداأت 
مبواجهة الديربي �ضد اجلار اللدود مان�ض�ضر �ضيتي الذي ي�رسف عليه 

غرمي مورينيو ال�ضابق الإ�ضباين جو�ضيب غوارديول.
�ضقط يونايتد اأمام رجال غوارديول يف معقله "اأولد ترافورد" بنتيجة 
2-1 يف مباراة ظهر خاللها الفريقان مب�ضتوين متباعدين جداً لأن 

�ضيتي كان الطرف الأف�ضل بامتياز وا�ضتحق الفوز.
ويف املقاب��ل، اتب��ع يونايتد خ�ضارته اأمام جاره الل��دود ب�ضقوط اأمام 
فين��ورد الهولندي )1-0( يف اجلول��ة الأوىل من الدور الأول مل�ضابقة 
ن مورينيو عندما اأحلق به اخل�ضارة  "يوروبا ليغ" ثم زاد واتفورد حمحِ
الثانية على التوايل يف الدوري والثالثة يف خمتلف امل�ضابقات بفوزه 

1-3 الأحد املا�ضي.
ومل يجد مورينيو املربر احلقيقي لهذه النتكا�ضة واكتفى بلوم احلكام 
اأو مدافعي��ه العاج��ي ايريك بايل��ي ولوك �ضو، وهو ح��اول الدفاع عن 
نف�ض��ه قائاًل بعد خ�ضارة الأحد املا�ضي: "لقد بداأنا املو�ضم ب�ضكل جيد 
ج��داً، لكن هل كنت اأعتقد باأن فريق��ي كان جاهزاً، مثاليًا اأو ل يهزم؟ 

كال بالتاأكيد".
ووا�ض��ل: "كنت اأدرك باننا ل�ضنا يف و�ضع مثايل. العديد من الالعبن 
مل ي�ضل��وا اإىل جاهزّيتهم الكاملة وه��م معر�ضون لرتكاب الأخطاء"، 

معرفًا باأن البع�ض منهم "ي�ضعر ب�ضغوط كبرية".
وت�ض��ّدر مورينيو ويونايتد عناوين ال�ضح��ف الربيطانية التي رّكزت 
على �ضعف خط و�ضط الفريق، وحتدثت "ذي غارديان" عن "الفو�ضى" 
يف الفري��ق وال��دور الذي لعبه القائد واي��ن روين يف هذه املعمعة بعد 
اأن اأرجع��ه موريني��و ليت��وىل مهمة �ضان��ع الألعاب عو�ض��ًا عن دوره 
احلقيق��ي كمهاج��م، وذل��ك رغم اأن امل��درب الربتغايل اأك��د يف متوز/

يوليو املا�ضي باأنه لن يعطي "الفتى الذهبي" دور �ضانع الألعاب.
وق��ال مورينيو حينها: "باإمكانكم القول باأن متريراته رائعة، لكن اأي 
�ضخ���ض باإمكانه اأن ميرر الك��رة )ب�ضكل رائع( اإذا مل يكن حتت ال�ضغط 
)م��ن الفري��ق املناف�ض(، حتى اأن��ا"، لكن رغم ذلك بق��ي روين يف خط 

الو�ضط!.
وحتدثت "ذي غارديان" عن التمريرات ال�ضيئة التي قام بها روين يف 

مباراة واتفورد خ�ضو�ضًا عندما تت�ضارع وترية اللعب.
اأدائ��ه ال�ض��يء ك�ضان��ع  واذا كان روين عر�ض��ة لالنتق��ادات ب�ضب��ب 
لالألع��اب، فهناك ما ي�ضفع ل��ه لأنه مهاجم ولي�ض �ضان��ع األعاب وهو 
ي��ربع يف ت�ضجيل الأهداف ولي�ض �ضناعتها لكن ل �ضيء ي�ضفع لبوغبا 
الذي مل يقدم �ضيئًا يذكر يف املباريات التي خا�ضها مع فريقه اجلديد 

- القدمي حتى الآن.

 اأرج�أ منتخب العراق 
لكرة القدم فر�صة ت�أهله 

مبكرا اىل دور الثم�نية من 
من�ف�ص�ت نه�ئي�ت ك��س 
اآ�صي� للن��صئني دون 16 
ع�م� اجل�رية يف مدينة 

غوا الهندية، عقب تفريطه 
بنق�ط مواجهته ام�م 
اأ�صعف فرق البطولة.

غوا الهندية ــ عمـار سـاطع
موفد االتحاد العراقي للصحافة الرياضية

هيرتا برلين يسعى إلنجاز فشل في تحقيقه منذ 39 عاما أمام بايرن ميونيخ


