
قلب ت�سيل�سي تخلف��ه �أمام م�سيفه لي�سرت �سيتي 
�سف��ر2- �إىل ف��وز 2-4 يف �لوق��ت �لإ�س��ايف 
ليق�س��ي مناف�سه من �لدور �لثال��ث من م�سابقة 
كاأ���س ر�بطة �لأندي��ة �لإنكليزية �ملحرتفة لكرة 
�لق��دم �لت��ي �سه��دت فوزي��ن �سهل��ن لآر�سن��ال 
فوري�س��ت  نوتنغه��ام  عل��ى  �لأول  وليفرب��ول، 
برباعي��ة نظيف��ة، و�لث��اين على درب��ي كاونتي 
بثالثية من دون رد. يف مبار�ة �لقمة على ملعب 
كينغ باور، �أر�ح مدرب لي�سرت �ليطايل كالوديو 
ر�ني��ري هد�فه جيم��ي ف��اردي بالإ�سافة �إىل 
�لنجم��ن �جلز�ئري��ن ريا���س حم��رز و�إ�س��الم 
�سليماين قبل �أن ي�س��ارك �لأول يف �و�خر �لوقت 
�ل�سل��ي. وحذ� حذوه مو�طنه �لإيطايل �نطونيو 
كونت��ي يف ت�سل�س��ي باإر�ح��ة هد�ف��ه �لإ�سب��اين 
دييغ��و كو�ست��ا وجناحه �لبلجيك��ي �إدين هاز�ر 
لكنهم��ا �س��اركا يف �ل�س��وط �لثاين �أي�س��ًا. تقدم 
لي�س��رت بط��ل �ل��دوري �ملحلي �ملو�س��م �ملا�سي 
بهدف��ن �سجلهما �لياب��اين �سينج��ي �أوكاز�كي 
�لأول يف �لدقيق��ة 17 بت�سدي��دة بالر�أ���س م��ن 

ف��وق �حلار�س لتجت��از خط �ملرم��ى رغم تدخل 
�أح��د مد�فع��ي ت�سيل�س��ي. و�أ�س��اف �لالعب ذ�ته 
�لهدف �لث��اين ب�سيناريو مماث��ل لكن هذه �ملرة 
�س��دد �لكرة بقدمه فارتطم��ت بالأر�س وتهادت 
د�خ��ل �ل�سب��اك )34(. ومن��ح مد�ف��ع ت�سيل�س��ي 
غ��اري كايهيل �لأم��ل لفريق��ه بتقلي�سه �لفارق 
يف �لثاني��ة �لأخ��رة م��ن �ل�س��وط �لأول بك��رة 
�أ�س��اف �ملد�ف��ع  �لث��اين  �ل�س��وط  ر�أ�سي��ة. ويف 
�لإ�سب��اين �سي��ز�ر �إزبيليكويت��ا �لث��اين لت�سل�س��ي 
عل��ى  قوي��ة  بت�سدي��دة   )50( �لتع��ادل  م��دركا 
�لطاير. ظل �لتع��ادل �سيد �ملوقف �إىل �أن جاءت 
نقطة �لتحول يف �ملبار�ة لدى طرد �حلكم مد�فع 
لي�س��رت �سيت��ي �لبولندي مار�س��ن فا�سيلفي�سكي 
قبل نهاية �للقاء بدقيقة و�حدة. و��ستغل �لفريق 
�للن��دين �لنق���س �لع��ددي يف �سف��وف مناف�سه 
عندما �سجل �لإ�سباين �سي�سك فابريغا�س ثنائية 

ر�ئعة يف �لدقيقتن 92 و94.
�لفرن�س��ي  �مل��درب  �أر�ح  �آر�سن��ال  ويف مب��ار�ة 
�أر�س��ن فينغر معظم لعب��ي �ل�سف �لأول ومنح 

�لفر�س��ة لالحتياطي��ن �لذي �أبلو� ب��الء ح�سنا. 
و�فتت��ح �ل�سوي���ري غر�ني��ت ت�س��اكا �لتهديف 
للمدفعجي��ة بت�سدي��دة قوي��ة بي���ر�ه �رتطم��ت 
باأحد مد�فعي نوتنغهام وخدعت حار�س مرمى 

�لخر )23(.

ويف �ل�سوط �لثاين ح�سم �آر�سنال �لنتيجة نهائيًا 
بف�سل ثنائية ملهاجمه �لإ�سباين �جلديد لوكا�س 
بري��ز )60 من ركل��ة ج��ز�ء و70(، و�أوك�ساليد 
ف��كان  ليفرب��ول،  �أم��ا   .)90( ت�سامبرل��ن 
�لط��رف �لأف�سل �أي�س��ًا يف مبار�ت��ه �سد دربي 

و�فتت��ح ل��ه مد�فع��ه �لإ�سب��اين ر�غن��ار كالفان 
م��ن م�ساف��ة قريب��ة )24(، و��س��اف �لرب�زيلي 
فيليب��ي كوتينيو �لث��اين يف مطلع �ل�سوط �لثاين 
�لثال��ث  �أوريج��ي  ديف��وك  و�لبلجيك��ي   ،)54(
)54(. يف �ملقاب��ل �سق��ط �إيفرت��ون �ل��ذي حقق 
�نطالق��ة قوي��ة يف �ل��دوري �لإنكلي��زي �ملمتاز 
عل��ى �أر�سه �أم��ام نوريت���س �سيتي م��ن �لدرجة 
�لأوىل بهدفن لالعب��ه �ل�سابق �ستيفن ني�سميث 
)41( وجو���س م��وريف )74(. ويف �ملباري��ات 
�لأخ��رى، ف��از لي��دز عل��ى بالكب��رن -1�سفر، 
-2�سف��ر،  وولفرهامبت��ون  عل��ى  ونيوكا�س��ل 
وريدين��غ على بر�يتون �ن��د هوف �لبيون 2-1، 
وبريت�س��ون نورث �ند عل��ى بورمنوث 2-3 بعد 
�لتمدي��د. وقد ت�سدر �ل��دوري �لإجنليزي �ملمتاز 
قائمة �لدوريات �ساحبة �أعلى متو�سط يف �سعر 
�أر�س �حل��دث" خالل  "م�ساه��دة �لأه��د�ف من 
�ملو�س��م �ملا�سي برقم بلغ 72.70 يورو. وجاء 
�ل��دوري �لأمل��اين يف �ملرك��ز �لثاين ب���68.05 
ي��ورو، وتاله �لدوري �لإ�سب��اين ب�67.93 يورو، 

ث��م �لإيط��ايل ب���44.28 ي��ورو. وظه��رت ه��ذه 
�لأرق��ام يف تقرير "جولنمويك���س"، �لذي ن�ره 
يحل��ل  و�ل��ذي   ،)Ticketbis.com( موق��ع 
�ملتغ��ر�ت �لقت�سادي��ة يف دوري��ات �إجنل��رت� 
 ،2015-2016 مبو�س��م  و�أملاني��ا  و�إ�سباني��ا 

ملقارنة �لعالقة بن �ل�ستثمار و�لنتائج.
وم��ن �لبيان��ات �لت��ي يح�سبه��ا �لتقري��ر �ل�سعر 
�لذي يدفعه كل م�سجع مل�ساهدة �لهدف بطريقة 
حي��ة ودون �سا�س��ات، ع��رب �إن�س��اء عالق��ة بن 
ع��دد �لأهد�ف �لتي ي�سهده��ا كل ملعب مع �سعر 
�لتذ�ك��ر �لتي يق��وم �مل�ستخدم��ون ب�ر�ئها عرب 

�ملوقع.
ووفق��ا لبيان��ات مبيع��ات �لتذ�كر، ف��اإن �لليجا 
كان��ت �لأغلى مبتو�س��ط 217 ي��ورو، �أي زيادة 
بقيمة %20 مقارن��ة مبو�سم 2014-2015، 
م�سجع��ي  ف��اإن  ه��ذ�  م��ن  �لرغ��م  عل��ى  ولك��ن 
�ل�"برمييرلي��ج" ه��م م��ن يدفعون مبلغ��ا �أكرب 
مل�ساه��دة ه��دف م��ن �أر���س �حل��دث، ويتبعهم 

�لأملان.
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اليوم.. منتخبنا يواجه عمان في طريق البحث عن صدارة المجموعة الثالثة في آسيوية غوا
التفكير في الفوز سالح كرة الناشئين لبلوغ دور الثمانية..

جن��ح فريق �لقوة �جلوي��ة �لعر�قي يف �لتاأهل 
�إىل ن�س��ف نهائي كاأ�س �لحتاد �لآ�سيوي �إثر 
ف��وزه �ل�ساحق يف �إياب رب��ع نهائي �لبطولة 
عل��ى �جلي���س �ل�س��وري 0-4، يف �لعا�سم��ة 
�لقطري��ة �لدوح��ة. وكان��ت مب��ار�ة �لذه��اب 
�ملحت�سبة على �أر���س �لفريق �لعر�قي �نتهت 
بتعادل �لفريقن )1-1(، ويف مبار�ة �لإياب 
�سج��ل ب�س��ار ر�سن بني��ان 50، �أجم��د ر��سي 
 ،80 �هلل  �أحم��د عب��د  65، حم��ادي  يو�س��ف 

وعماد حم�سن 2+90، �أهد�ف �لفائز.
و�سيلع��ب �لفري��ق �لعر�ق��ي م��ع �لفائ��ز م��ن 
ب��ن  و�لإي��اب  �لذه��اب  مبار�ت��ي  جمم��وع 
�ملحرق �لبحرين��ي مع �لعهد �للبناين )ذهابًا 

فاز �لعهد 0-1(. من جهته و��سل جوهر د�ر 
�لتعظي��م �ملاليزي بنجاح حمل��ة �لدفاع عن 
لقب��ه وبل��غ دور �لأربع��ة بفوزه عل��ى �سيفه 
�س��اوث ت�ساين��ا م��ن هون��غ كون��غ 1-2 يف 

جوهر بهرو.
و�سجل �لأرجنتينيان خ��اون مارتن لو�سرو 
)58( وخورخ��ي رولندو بري��ر� دياز )88( 
هديف جوهر د�ر �لتعظي��م، و�ل�ربي نيكول 

كومازيت�س )6+90( هدف �ساوت ت�ساينا.
و�أه��در �لقائ��د �سفي��ق ب��ن رحيم ركل��ة جز�ء 

جلوهور د�ر �لتعظيم.
وكان جوه��ر د�ر �لتعظي��م عاد بتعادل ثمن 

1-1 ذهابًا من هونغ كونغ.

ك�سفت �سحيف��ة "فر�نكفورتر �جلماينه ت�سايتوجن" 
�لأملاني��ة �أن �لفرن�س��ي مي�سي��ل بالتين��ي، �لرئي�س 
�ل�ساب��ق لالحت��اد �لأوروب��ي لك��رة �لق��دم "يويفا" 
ل ي��ز�ل يتقا�س��ى �أم��و�ل م��ن �لحت��اد. و�أ�سافت 
�ل�سحيف��ة �لأملاني��ة �أن "يويف��ا" �أك��د ب�س��كل غر 
مبا���ر �سح��ة ه��ذه �ملعلوم��ات، رغم تاأكي��د �أحد 
�ملوؤ�س�س��ة  له��ذه  �ل�ساب��ق  �لرئي���س  �أن  �أع�سائ��ه، 
�لريا�سي��ة �لأوروبي��ة ل يتقا�س��ى �أي �أمو�ل منها. 
وكان��ت �للجن��ة �لتنفيذي��ة ل��� "يويفا" ق��د ح�سمت 
�لأم��ور �ملتعلق��ة مب�ستحق��ات بالتين��ي يف وق��ت 
�ساب��ق، حي��ث �أ�سار �لحت��اد �لأوروبي لك��رة �لقدم 
يف بي��ان ل��ه، �إىل �أن ه��ذ� �ملو�س��وع مت �لتعام��ل 
مع��ه ومناق�ست��ه بناء عل��ى مقرتح��ات وتو�سيات 
جلن��ة �لتعوي�س��ات �جلديدة وبالت�س��اور مع بع�س 
خرب�ء �لقان��ون. وترى �ل�سحيفة �لأملانية �أنه بات 
و��سح��ا �أن بالتيني �سيح�سل على تعوي�س ور�تب 
تقاع��د كبرين. وو�ج��ه بالتيني �تهام��ا بتقا�سي 

مبلغ من �مل��ال مثر لل�سبهة، م��ن �لرئي�س �ل�سابق 
لالحت��اد �لدويل لك��رة �لق��دم "فيف��ا"، �ل�سوي�ري 
جوزي��ف بالت��ر، ع��ام 2011، وهو م��ا دفع جلنة 
�لقي��م �لتابعة للفيفا �إىل معاقبة �مل�سوؤول �لفرن�سي 
بالإيق��اف عن مز�ولة �أي ن�س��اط يتعلق بكرة �لقدم 
مل��دة 6 �سن��و�ت. وقل�ست �لعقوبة فيم��ا بعد �إىل 4 
�سنو�ت من قبل جلنة �ل�ستئناف وحمكمة �لتحكيم 
�لريا�س��ي. يذك��ر �أن "يويفا" �ختار ي��وم �لأربعاء 
ل�سغ��ل  �سيفري��ن  �لك�سن��در  �ل�سلوفين��ي  �ملا�س��ي 
من�س��ب �لرئي���س خلف��ا لبالتين��ي. وق��ال �سيفرين 
يف ت�ريح��ات نقلتها عنه �سحيف��ة "فر�نكفورتر 
و�لإخال���س  "�لنز�ه��ة   :" ت�سايت��وجن  �جلماين��ه 
عام��الن يف غاية �لأهمي��ة بالن�سب��ة ليويفا، �لذي 
يتعن عليه �أن يعمل بجدية بالغة يف كل ما يتعلق 
بالأم��ور �ملالي��ة". كم��ا طالب "يويف��ا" يف �لوقت 
نف�س��ه بعدم �لتهرب م��ن �أي مو�جهة �أو �ر�ع �سد 

بالتيني يف هذ� �ل�سدد.

قال��ت وز�رة �لع��دل �لرب�زيلي��ة �إن �أجه��زة �لأ�سع��ة 
�ل�سيني��ة )�إك�س ر�ي( و�أجه��زة �لك�سف عن �ملعادن 
�لت��ي ��ستخدم��ت يف دورة �لألع��اب �لأوملبي��ة ريو 
2016 �سيع��اد ��ستخد�مه��ا يف �ل�سج��ون بجمي��ع 
�أنح��اء �لرب�زيل.و�أ�سافت �أن �ملا�سح��ات �ل�سوئية 
�لت��ي ت�سل تكلفتها �لإجمالي��ة 44.6 مليون ريال 
)13.6 ملي��ون دولر( �سيت��م نقله��ا �إىل �ل�سج��ون 

خالل �لأ�سابيع �ملقبلة.
و�ستتلقى ولية �ساو باولو وحدها 66 جهاز �أ�سعة 
�سينية و170 جهاز ك�سف عن �ملعادن ��ستخدم يف 

دورة �لألعاب.
ب�سمعته��ا  ت�سته��ر  �لرب�زيلي��ة  �ل�سج��ون  �أن  يذك��ر 
�ل�سيئ��ة فيم��ا يتعل��ق بارتفاع م�ستوي��ات �جلرمية 

و�ملخدر�ت.

�سم��ت �لبعث��ة �لعر�قي��ة ل��دورة �للع��اب �ل�سيوي��ة 
د�نن��ك  مدين��ة  يف  �خلام�س��ة  بن�سخته��ا  �ل�ساطئي��ة 
�لفيتنامي��ة لع��ب �ملنتخ��ب �لوطن��ي للم��وي ت��اي 
�كرم ح�س��ن مناحي لرف��ع �لعلم �لعر�ق��ي �ثناء حفل 
�لفتتاح �لذي يقام يوم �ل�سبت �ملقبل �ملو�فق �لر�بع 
و�لع�ري��ن م��ن �سه��ر �يل��ول �جل��اري . وق��ال رئي�س 
�لبعث��ة �لعر�قي��ة لل��دورة حي��در �جلميل��ي �ن �ختيار 
�لالع��ب �كرم ح�س��ن مناحي لرفع �لعل��م �لعر�قي يف 
ي��وم �لفتت��اح كون��ه يحمل �لو�س��ام �لف�س��ي بدورة 
�للعاب �ل�سيوي��ة �ل�ساطئية �ل�سابقة �لتي �قيمت يف 
مدينة فوك��ت �لتايلندية . هذ� وم��ن �ملوؤمل �ن ي�سل 
فج��ر ع��د �خلمي�س �ىل مدين��ة د�نن��ك �لفيتنامية وفد 
منتخباتن��ا �لوطنية لل�سل��ة و�جلوجيت�سو و�لكور��س ، 
فيم��ا ي�سل بعد غ��د �جلمعة رئي�س �للجن��ة �لوملبية 
�لوطني��ة �لعر�قي��ة رع��د حم��ودي حل�س��ور مر��س��م 

�فتتاح ومناف�سات دورة �للعاب �ل�سيوية �ل�ساطئية 
بن�سخته��ا �خلام�س��ة .  وق��ال رئي�س �لبعث��ة �لعر�قية 
ل��دورة �للع��اب �ل�ساطئي��ة حي��در �جلميل��ي: �ن غ��د 
�خلمي�س �سيكون موعد� لو�س��ول منتخباتنا �لوطنية 
لل�سل��ة و�جلوجيت�سو و�لكور����س . م�سر� �ىل �ن جميع 
�لمور �لد�رية قد مت تهياأتها بال�سكل �لمثل لالعبي 
منتخباتن��ا �لوطني��ة بغي��ة �حلفاظ عل��ى جاهزيتهم 
قب��ل �لدخ��ول يف مع��رتك مناف�س��ات دورة �للع��اب 
�ل�ساطئي��ة . ه��ذ� وقد �لتق��ى رئي�س �لبعث��ة و�لد�ري 
هيث��م عبد �حلمي��د بالعبي منتخبن��ا �لوطني للمو�ي 
ت��اي قبل مو�جه��ات �ليوم �لربعاء �لت��ي �ستقام يف 
�ساعات متاأخ��رة، �ذ طالب �جلميلي �لالعبن بتقدمي 
�سورة نا�سعة وب��ذل كل طاقاتهم �ثناء �ملو�جهات، 
ف�س��ال عن تنفيذ �لو�جب��ات �لتي توكل �ليهم من قبل 
�ملدرب م�سطفى جبار عل��ك ، فهذه ��سا�سات ر�سينة 
ت�سه��م يف حتقيق �لف�سلية عل��ى �خل�سم ونحن على 
يق��ن بانكم �ستقومون بتنفيذ تلك �لو�سايا و�سيكون 

�لفوز حليفكم على �لرغم من �سدة �ملناف�سات .

تأهل القوة الجوية وحامل اللقب الى نصف 
نهائي كأس االتحاد اآلسيوي

مفاجأة: بالتيني ال يزال يتقاضى أمواال من يويفا

البرازيل تستخدم تقنية بأولمبياد ريو في السجون

اكرم حسن يرفع راية العراق في شاطئية آسيا

عل��ى �ن جترى يف �لوقت ذ�ته مبلع��ب بانديت جو�هر لل 
نه��رو لق��اء كوري��ا �جلنوبي��ة وماليزيا. وي�سع��ى منتخب 
دور  �ىل  �لتاأه��ل  بطاق��ة  ح�س��م  �ىل  �لعر�ق��ي  �لنا�سئ��ن 
�لثمانية عرب بو�بة �ملناف�س �لُعماين �لذي �سيلعب بخياري 
�لفوز �و �لتعادل ل�سمان نيل لقب بطل �ملجموعة �لثالثة، 
�ذ يتف��وق �لفري��ق �لُعم��اين عل��ى فريقنا من حي��ث فارق 
�لهد�ف، �ذ فاز ُعمان على ماليزيا 3 � �سفر وتعادلت مع 
كوريا �جلنوبية �سفر � �سفر، بينما فاز فريقنا على كوريا 
�جلنوبي��ة 2 � 1 وتع��ادل مع ماليزي��ا 1 � 1. ووفقا لذلك، 
ونتيج��ة لالبتع��اد ع��ن �لدخ��ول يف �حتم��الت �لت�ساوي 
م��ن عدم��ه بالنق��اط و�له��د�ف، ف��اأن فريقن��ا �سيعتم��د 
�للع��ب �لهجومي �ل�ساغ��ط بهدف �لهيمن��ة على جمريات 
لق��اء ُعمان وحتقي��ق �لفوز ل�سمان �لبتع��اد عن مو�جهة 
بط��ل �ملجموع��ة �لر�بع��ة �لت��ي �سم��ن فيه��ا �ملنتخب��ن 

�لوزبك�ستاين و�لكوري �ل�سمايل خطف بطاقتي �لتاأهل �ىل 
دور �لثمانية ولكل منهما �ست نقاط على ح�ساب منتخبي 
تايلن��د و�ليمن، �للذين خرجا م��ن �ملناف�سات قبل �جلولة 
�لخرة.. على �ن حت�سم نتيجة مبار�ة �وزبك�ستان وكوريا 
�ل�سمالية، غد� �جلمعة، �ملوقعن �لول و�لثاين للمجموعة. 
و�أكم��ل لعب��و منتخ��ب �لنا�سئ��ن �لعر�ق��ي حت�سر�ته��م 
ع��رب �نتظامهم بوح��دة تدريبية �سامل��ة �جريت ظهر �م�س 
�لربع��اء يف �حد �ملالعب �لقريبة من فن��دق هوليد�ي �إن 
�ل��ذي يقطنه �لوف��دن بعدما عمد م��درب �ملنتخب قحطان 
جث��ر على �قامت��ه مبوقع قري��ب من �لفن��دق بهدف عدم 
�جه��اد �لالعبن يف م�ساف��ات طويلة بالط��رق �لربية من 
�لفن��دق �ىل ملع��ب �لتدري��ب، بينما �سه��دت �لوحدة تو�جد 
�لالعب��ن �ل��� 23، يف وق��ت ق��اد م��درب حر����س �ملرمى 
ح�س��ن جبار حر��س��ه �لثالثة يف وح��دة تدريبية للوقوف 
عل��ى م�ستوي��ات حر��سه. و�سمل��ت �حل�س��ة �لتدريبية رفع 
�حلال��ة �لبدني��ة لالعب��ن و�لرتق��اء مب�ستوي��ات درج��ة 
�لن�سج��ام بن عنا���ر �لت�سكيلة �ل�سا�سي��ة �لتي �ستلعب 

مبار�ة �سلطنة ُعمان، وركزت �لوحدة على بع�س �حلال�ت 
�لهجومي��ة و�لك��ر�ت �لثابتة ومن �جتاه��ات خمتلفة، يف 
حن تظهر �حلالة �ملعنوية باأف�سل حالتها بن �سفوف 
�لالعب��ن �ملندفعن و�لذي��ن ياأملون با�ستع��ادة بريقهم 
م��ن خ��الل ت�سجيل لنتيجة ممي��زة ت�سل به��م �ىل �لنقطة 
�ل�سابع��ة مبتعدي��ن عن باق��ي �ملناف�س��ن يف �ملجموعة. 
ويت�س��در منتخب �سلطنة ُعمان �ملجموعة �لثالثة بر�سيد 
�رب��ع نقاط م��ن مبار�تن وميل��ك فارقا ي�س��ل �ىل ثالثة 
�ه��د�ف، يليه منتخبنا بذ�ت �لر�سيد م��ن �لنقاط وبفارق 
هدٍف و�ح��ٍد يف حن تاأتي كوري��ا �جلنوبية ثالثة بنقطة 
و�ح��دة وماليزي��ا ب��ذ�ت �لر�سيد ولك��ن بف��ارق �كرث من 
�لهد�ف �لتي هزت �سباكها، بيد �ن ماليزيا متلك حظوظا 
يف بلوغ دور �لثمانية ولو بدرجة �قل من كوريا �جلنوبية 
�عتم��اد� على فوز �حد �ملنتخب��ن �لعر�قي و�لُعماين على 
بع�سهم��ا. �ىل ذلك ذكر مدرب منتخ��ب �لنا�سئن �لعر�قي 
لك��رة �لق��دم قحط��ان جث��ر �ن "�مل��الك �لتدريب��ي �سعى 
خ��الل �ليومن �ملا�سين �ىل �لرتق��اء باحلالة �ملعنوية 

و�لبدني��ة لالعبن من خ��الل زيادة �حل�س���س �لتدريبية 
على �لالعب��ن بهدف �ل�سر باجتاه مت��و�زن ي�سم جميع 
�جلنوبي��ة  كوري��ا  مبار�ت��ي  خا�س��و�  �لذي��ن  �لالعب��ن 
وماليزيا". م�سيف��ا �أن "�لرتكيز �ن�سب �ي�سا على لعبي 
�لو�س��ط وخط �لهجوم وبناء �لهجم��ات من منطقة �لدفاع 
من �ج��ل �لق�ساء على م�سكلة �ه��د�ر �لفر�س �لتي �تيحت 
لالعبين��ا خا�س��ة يف مب��ار�ة ماليزيا �لت��ي �هدرنا فيها 
فر�س��ا ل ت�سدق". و�و�سح جث��ر "�خرجنا �لالعبن من 
�لو�س��ع �لنف�س��ي عق��ب تعادلنا م��ع ماليزي��ا و�سنخو�س 
مب��ار�ة ُعمان من �ج��ل �لفوز وروحي��ة �لتحدي حا�رة 
ب��ن �لالعبن للظهور و�لتاألق و�لبح��ث عن فوز ن�سعد به 
�سعبنا �لذي يوؤ�زرنا يف عموم �لبالد". و�أكمل "لبد لنا �ن 
نفوز كي ندخل دور �لثماني��ة دون عر�قيل و�سغوطات". 
مبينا "�متنى �ن يعي �لالعبون �لذين ��ساعو� علينا فوز� 
مبتن��اول �لي��د يف لق��اء ماليزي��ا و�ن ي�ستثم��رو� �ن�ساف 
�لفر���س لتاأكي��د �حقيتن��ا يف �س��د�رة ترتي��ب �ملجموعة 

�لثالثة".  

خطايا مورينيو األربع !! من زاوية 
اخرى

مع بداي���ة خو�ض مان�س�سرت يونايتد الإجنليزي املباريات الر�سمية 
حتت قيادة مدربه اجلدي���د جوزيه مورينيو كان هناك ارتياح كبري 
ل���دى جماهري املانيو يف جمي���ع اأنحاء العامل. فق���د ا�ستطاع املدرب 
الربتغ���ايل )53 عاما( اأن يحقق 3 انت�سارات متتالية، ي�ساف اإليها 
الف���وز بكاأ�ض ال�سوبر على ح�ساب لي�س���رت �سيتي بطل الدوري رغم 
اأن ه���دف الفوز لب���را جاء من حالبة ت�سلل، م���ا جعل اجلميع يغرق 
يف التف���اوؤل، خ�سو�سا واأن الفريق مل يلعب بكامل قوته. لكن دوام 
احل���ال م���ن املحال فق���د �سق���ط مورينيو م���ع فريق���ه يف 3 مباريات 
متتالي���ة، بداأت باخل�س���ارة يف الدوري الإجنلي���زي اأمام مان�س�سرت 
�سيت���ي، ال���ذي يدرب���ه غرمي���ه الل���دود بي���ب جوارديول، ث���م جاءت 
خ�سارت���ه بع���د ذلك يف ال���دوري الأوروبي اأمام فين���ورد الهولندي، 
واأخ���رًيا اخل�سارة اأمام واتف���ورد الأحد املا�س���ي يف الربميريليج. 
ويق���ول اأندريا����ض �سين���ا، اخلبري يف �س���وؤون "ال�سياط���ن احلمر" 
والعا�سق للفريق الإجنلي���زي اإن الفريق ظهر يف مبارياته الأخرية 
ب�سكل فاتر وغري مرتب وبدا وكاأنه يف �سبات عميق. واأ�ساف �سينا 
يف عام���ود كتبه مبوق���ع "فوكو�ض الأمل���اين"، اأن الفريق مل ي�ستطع 
رفع قوته واأن كثرًيا من الالعبن خارج "الفورمة"، وهناك عنا�سر 
كث���رية ت�س���ري اإىل اأنه لي�ست هن���اك بداية جديدة واإمن���ا تذكر بزمن 
امل���درب لوي ف���ان خال. وعند النظ���ر اإىل كافة الأو�س���اع يت�سح اأن 
امل�سكل���ة لي�س���ت ب�سب���ب لع���ب اأو اآخ���ر واإمن���ا ب�سبب امل���درب، كما 
ي�سي���ف �سين���ا. يف اأول ديرب���ي عل���ى الأرا�س���ي الإجنليزي���ة م���ع 
غرمي���ه اللدود، بيب جواردي���ول، ارتكب موريني���و اأخطاء اأظهرت 
ع���دم وج���ود فر�س���ة اأمام���ه يف مواجهة امل���درب الكاتال���وين. ففي 
ال�س���وط الأول لع���ب بفياليني وبوبجا فقط يف خ���ط الو�سط بينما 
كان روين وح���ده يف قل���ب الهج���وم وق���د ا�ستغ���ل جوارديول هذه 
امل�ساأل���ة متاًم���ا، فمن املعروف عنه اأنه يعتم���د على التحكم يف الكرة 
وكان باإمكان���ه اأن يخ���رج فائًزا يف ال�س���وط الأول نتيجة -5 �سفر، 
ح�سب ما كتب اأندريا����ض �سينا. لكن على العموم ا�ستطاع مورينيو 
يف ال�س���وط الث���اين اأن يجم���ع �ست���ات فريق���ه بعدم���ا اأ�س���اف لعبا 
ثالث���ا يف خط الو�س���ط هو هرييرا، و�س���ارت الكفت���ان مت�ساويتان 
وكان م���ن الأج���در اأن تنتهي املب���اراة بتعادل الفريق���ن ح�سب راأي 
�سين���ا. لكن املب���اراة انتهت بف���وز مان�س�سرت �سيت���ي 1-2. املباراة 
التالي���ة ملب���اراة مان �سيتي، كان���ت هي الأوىل له ب���دور املجموعات 
بال���دوري الأوربي "يوروبا ليج"، وخ�س���ر مان�س�سرت يونايتد اأمام 
م�سيف���ه فينورد روت���ردام الهولندي ب�سفر مقاب���ل هدف. ويف تلك 
املب���اراة اأراح مورينيو عدًدا من اأه���م لعبيه ومت�سك باللعب بثالثة 
لعب���ن يف خط الو�س���ط. وبينما جنج هرييرا جم���ددا يف الظهور 
ب�س���كل جيد ب���دا بوجبا بعيًدا ع���ن م�ستواه ومل يوؤد مب���اراة جيدة. 
ويف املب���اراة التي تلت ارتك���ب مورينيو خطاأً كبرًيا عندما مل مينح 
لعبي���ه الفر�سة ليج���دوا بع�سهم البع�ض وقام ب���دل من ذلك بعقاب 
الالعب���ن ب�س���كل مبالغ فيه ما اأدى اإىل ح���دوث قالقل داخل الفريق، 
ح�س���ب راأي اأندريا����ض �سينا، عا�س���ق مان�س�س���رت يوناتيد واخلبري 
ب�سوؤون���ه. وجاءت اخل�سارة اأمام واتفورد كبرية حيث كانت بهدف 
مقاب���ل 3 اأهداف، ليتجمد ر�سيد م���ان يونايتد عند 9 نقاط من فوز 
يف 3 مباري���ات وخ�سارة مباراتن وتراجع اإىل املركز ال�ساد�ض يف 
ترتي���ب الربميريليغ وت�سدر موريني���و ويونايتد عناوين ال�سحف 
الربيطاني���ة التي رك���زت على �سعف خط و�س���ط الفريق، واإرجاعه 
لواين روين ليتوىل مهمة �سانع الألعاب عو�سا عن دوره احلقيقي 

كمهاجم.

تتجه النظار، اليوم اخلمي�ض، يف 
متام ال�ساعة اخلام�سة والن�سف ع�سرا 
بتوقيت بغداد )الثامنة م�ساءا بتوقيت 
الهند( اىل ملعب جي ام �سي يف مدينة 

غوا الهندية حيث يواجه منتخب العراق 
للنا�سئن نظريه الُعماين يف ثالث 

مواجهاته يف نهائيات كاأ�ض اآ�سيا دون 
اجلولة  ختام  يف  القدم  لكرة  عاما   16

الثالثة والخرية من مناف�سات املجموعة 
الثالثة، 

غوا الهندية ــ عمـار سـاطع/ موفد االتحاد العراقي 
للصحافة الرياضية عدسة: وسام الياسري

داننك ـــ رحيم الدراجي
اعالم اللجنة االولمبية

تشيلسي يقصي ليستر سيتي من كأس الرابطة والدوري االنكليزي ما زال االفضل 
جدل المالعب
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