
حق��ق ريال �ضو�ضيي��داد فوزاً �ضعب��ًا على �ضيفه 
ري��ال بيتي���س -1�ضف��ر عل��ى ملع��ب اأنويتا يف 
افتت��اح املرحل��ة ال�ضابعة من ال��دوري الإ�ضباين 

لكرة القدم.
�ضج��ل املك�ضيك��ي كارلو�س فيال ه��دف املباراة 

الوحيد يف الدقيقة 63.
وه��و الفوز الثالث لري��ال �ضو�ضييداد هذا املو�ضم 
مقاب��ل تع��ادل و3 هزائم فرف��ع ر�ضيده اإىل 10 
نق��اط ف�ضعد اإىل املرك��ز التا�ضع موؤقت��ًا بفارق 
الأه��داف خل��ف ل���س باملا�س الذي ح��ل �ضيفًا 
عل��ى اأو�ضا�ضون��ا واإيب��ار الذي يح��ل �ضيفًا على 
ريال مدري��د اليوم يف ختام املرحلة، فيما مني 
بيتي�س بخ�ضارته الثالثة مقابل فوزين ومثلهما 
تعادل فتجمد ر�ضي��ده عند 8 نقاط وتراجع اإىل 

املركز احلادي ع�رش.
وانت��زع ديبورتيف��و لكورونيا انت�ض��اره الأول 
يف الدوري الإ�ض��باين منذ اأكرث من �ض��هر ون�ضف 
تقريب��ا، عق��ب ف��وزه املث��ر 2 / 1 على �ض��يفه 

�ضبورتنج خيخون.

وب��ادر �ضيل�ض��و بورجي�س بالت�ض��جيل مل�ض��لحة 
ديبورتيف��و يف الدقيق��ة 35، قب��ل اأن يتع��ادل 

�ضرخيو األفاريز دياز خليخون يف الدقيقة 66.
الوق��ت  م��ن  )الأخ��رة(  الثاني��ة  الدقيق��ة  ويف 
املحت�ضب بدل من ال�ض��ائع لل�ضوط الثاين، اأحرز 

ريان بابيل هدف الفوز القاتل لديبورتيفو.
ويع��د ه��ذا ه��و الف��وز الأول لديبورتيف��و من��ذ 
انت�ض��اره بالنتيجة ذاتها على �ض��يفه اإيبار يف 
املرحل��ة الأوىل للبطول��ة يف 19 اآب/اأغ�ض��ط�س 

املا�ضي.
ورف��ع ديبورتيفو ر�ض��يده بهذا الف��وز اإىل ثماين 
نق��اط يف املرك��ز الث��اين ع���رش، بف��ارق نقط��ة 
اأمام خيخ��ون، الذي يحتل املركز اخلام�س ع�رش 

موؤقتا.
وح��رم ل���س باملا�س، م�ض��يفه اأو�ضا�ض��ونا، من 
حتقيق فوزه الأول بالليجا، هذا املو�ض��م، بعدما 
قلب تاأخره اأمامه بهدفني نظيفني لتعادل قاتل 
بهدفني ملثلهما،  يف اجلولة ال�ضابعة من الدوري 

الإ�ضباين.

للق��اء  الأول  ال�ض��وط  الأر���س  اأ�ض��حاب  اأنه��ى 
ال��ذي اأقيم على ملعبهم "ال�ض��ادار" متقدمني يف 
النتيج��ة بثنائي��ة نظيف��ة حملت توقي��ع كل من 
روبرتو توري�س، و�ض��رخيو لي��ون يف الدقيقتني 

)7، و45( على الرتتيب.
اإل اأن لعب��ي "الكن��اري"، انتف�ض��وا يف ال�ض��وط 
الثاين، وقل�ض��وا الفارق عرب في�ضنتي جوميز يف 
الدقيق��ة )57(، قبل اأن يقتن�س ديفيد جار�ض��يا 
التع��ادل القات��ل يف الدقيق��ة الأخ��رة من عمر 

اللقاء.
وف�ض��ل اأو�ضا�ض��ونا يف حتقي��ق اأول ف��وز ل��ه يف 
الليجا، هذا املو�ضم، وي�ض��يف النقطة الثانية له 

ليقبع يف املركز التا�ضع ع�رش وقبل الأخر.
يف املقاب��ل، ارتفع ر�ض��يد ل���س باملا�س ل�11 

نقطة يحتل بها املركز ال�ضابع موؤقًتا.
وارتقى اإ�ض��بيلية، اإىل و�ض��افة الدوري الإ�ضباين 
"موؤقًت��ا"، عقب فوزه املثر )2�1( على �ض��يفه 
ديبورتيفو األفي�س، باملرحلة ال�ض��ابعة للبطولة 
عل��ى م�ض��يفه  ليجاني���س،  ف��وز  �ض��هدت  الت��ي 

غرناطة )1�0(.
وعج��ز الفريق��ان عن هز ال�ض��باك حت��ى الدقيقة 
)74(، الت��ي �ض��هدت الهدف الأول لإ�ض��بيلية عن 
طري��ق و�ض��ام ب��ن ي��در، قب��ل اأن ي��درك فيكتور 

لكوارديا التعادل لألفي�س يف الدقيقة )84(.
ويف الوق��ت ال��ذي تاأه��ب في��ه اجلمي��ع لنتهاء 
املباراة بالتع��ادل، اأحرز بن ي��در الهدف الثاين 
لإ�ض��بيلية، يف الدقيقة الأخرة، لين�ض��ب نف�ض��ه 

بطاًل للمباراة دون منازع.
لطري��ق  ع��اد  ال��ذي  اإ�ض��بيلية،  ر�ض��يد  وارتف��ع 
املرحل��ة  يف  عن��ه  غ��اب  ال��ذي  النت�ض��ارات، 
املا�ض��ية بخ�ض��ارته اأمام اأتلتيك بلباو، اإىل 14 
نقطة، لرتقي للمركز الثاين، موؤقًتا حلني انتهاء 
باق��ي مباري��ات املرحل��ة، بف��ارق نقط��ة اأمام 
بر�ضلونة، الذي تراجع للمركز الثالث، قبل لقائه 
الهام مع م�ض��يفه �ض��يلتا فيج��و اأم�س الأحد، يف 

املرحلة ذاتها.
يف املقابل، توقف ر�ض��يد األفي�س، عند 9 نقاط 

يف املركز احلادي ع�رش موؤقتا.
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رياضة ورياضيو األنبار بين الغياب والتغيب
استطالع الجورنال

 ودع لعب��ا منتخبنا الوطني لل�ض��امبو عالء عي�ض��ى 
بوزن 90+ كغم وجا�ض��م ق��دوري يف وزن 73 كغم، 
ام���س الح��د، مناف�ض��ات دورة الألع��اب الآ�ض��يوية 
ال�ض��اطئية يف مدين��ة دانن��ك بفيتن��ام بع��د ان خ�رش 
الول لق��اءه اأم��ام نظ��ره الي��راين بهن��ام هدهدي، 
والث��اين ام��ام نظره الي��راين يو�ض��ف كرميان بطل 

ا�ضيا بالدور الثاين.
وخا�س الالعب عالء عي�ض��ى نزاله الول امام البطل 
ال�ض��يوي التايلن��دي بروثن، ومتكن م��ن الفوز عليه 
عن جدارة وا�ض��تحقاق، فيما مل يتمكن من موا�ض��لة 
املناف�ض��ات يف اجلول��ة الثاني��ة عندم��ا واج��ه بطل 
ا�ض��يا الي��راين بهنام هده��دي الذي ف��از يف اللقاء، 
وع��زا لعبنا خ�ض��اراته ام��ام نظره اليراين ب�ض��بب 
فارق الوزن بينهما، ف�ضال عن عدم التح�ضر املبكر 

للبطول��ة ال�ض��يوية ال�ض��اطئية . فيما متك��ن الالعب 
جا�ض��م قدوري من ت�ض��جيل فوز م�ض��تحق على لعب 
املنتخ��ب الفيتنامي تينتا �ض��يمكاو برغم ال�ض��ابة 
التي تعر�س اليها ليواج��ه يف اجلولة الثانية نظره 
الي��راين البط��ل ال�ض��يوي يو�ض��ف كرمي��ان ويخرج 
خ��ايل الوفا���س .  رئي���س البعث��ة العراقي��ة ل��دورة 
اللعاب ال�ض��اطئية، حي��در اجلميلي، اثن��ى على اداء 
الالعبني على الرغم من اخلروج بال ح�ضيلة، موؤكدا: 
انهم��ا قدما م�ض��تويات رائعة نال��ت العجاب، ولكن 
الفارق يف الوزن كبر ل�ض��يما للالعب عالء عي�ض��ى، 
ولك��ن بالرغ��م م��ن ذلك ف��اإن ظهورهم��ا كان مميزا 

وي�ضتحقان عليه كل الحرتام والتقدير .
ه��ذا ويغ��ادر اليوم وفد منتخبنا لل�ض��امبو يف طريق 
الع��ودة اىل ار�س الوطن ب�ض��الم، عل��ى ان يغادر غدا 
رئي�س واع�ض��اء البعثة العراقية اىل العا�ض��مة بغداد 
بع��د اختت��ام امل�ض��اركة العراقي��ة ب��دورة اللع��اب 

ال�ضيوية وح�ضادها ع�رشة او�ضمة ومتنوعة .

ا�ضتعاد ليبزيغ العائد حديثًا اإىل دوري الأ�ضواء 
نغمة النت�ضارات التي غابت عنه يف املباراتني 
الأخرتني، بتغلبه على �ضيفه اآوغ�ضبورغ 2-1 
يف افتتاح املرحلة ال�ضاد�ضة من الدوري الملاين 

لكرة القدم.
ال�����ض��وي��دي امي��ي��ل ف��ور���ض��ربغ )11(  و���ض��ج��ل 
والدمناركي يو�ضف يوراري بول�ضن )52( هديف 
وون  دون��غ  جي  اجلنوبي  وال��ك��وري  ليبزيغ، 

)14( هدف اآوغ�ضبورغ.
مقابل  املو�ضم  هذا  لاليبزيغ  الثالث  الفوز  وهو 
3 تعادلت فرفع ر�ضيده اإىل 12 نقطة وارتقى 
اأمام  الأه��داف  بفارق  موؤقتًا  الثاين  املركز  اإىل 
باير  على  �ضيفًا  حل  الذي  دورمتوند  بورو�ضيا 
ليفركوزن ، علمًا باأن ليبزيغ هو الفريق الوحيد 
اإىل جانب بايرن ميونيخ املت�ضدر وحامل اللقب 
وكولن مل يتعر�ضوا اإىل اخل�ضارة حتى الآن هذا 

املو�ضم.

اأرهق كري�ضتال بال�س م�ضيفه اإيفرتون واأجربه 
على التعادل 1-1 يف افتتاح مواجهات اجلولة 
لكرة  املمتاز  الإنكليزي  ال��دوري  من  ال�ضابعة 

القدم.
الدويل  عرب  بالت�ضجيل  البادئ  اإيفرتون  وكان 
البلجيكي روميلو يف الدقيقة 35 رافعًا ر�ضيده 
�ضرجيو  بالأرجنتيني  وحل��ق  اأه���داف   5 اإىل 
اأنطونيو  ومايكل  �ضيتي(  )مان�ض�ضرت  اأغويرو 
كو�ضتا  دييغو  والإ�ضباين  يونايتد(  هام  )و�ضت 
بيد  الهدافني،  لئحة  �ضدارة  اإىل  )ت�ضيل�ضي( 
حيث  دقيقة   15 �ضوى  ت�ضتغرق  مل  فرحته  اأن 
ا كري�ضتيان بينتيكي  اأي�ضً اأدرك مواطنه الدويل 
اأه��داف   3 اإىل  ر�ضيده  راف��ع��ًا   )50( التعادل 

النتقالت  فرتة  يف  ليفربول  من  انتقاله  منذ 
ال�ضيفية.

يف�ضل  التي  التوايل  على  الثانية  املباراة  وهي 
خ�ضارته  بعد  الفوز  حتقيق  يف  اإيفرتون  فيها 
�ضفر1-  بورمنوث  اأم��ام  املو�ضم  ه��ذا  الأوىل 
 4 قبلها  باأنه حقق  املا�ضية علمًا  املرحلة  يف 

انت�ضارات متتالية.
بفارق  نقطة   14 اإىل  ر�ضيده  اإيفرتون  ورف��ع 
الأهداف خلف توتنهام الثاين والذي ي�ضت�ضيف 
مان�ض�ضرت �ضيتي املت�ضدر اليوم الأحد يف ختام 
بال�س  لكري�ضتال  نقطة   11 مقابل  املرحلة، 
يف  انت�ضاراته  �ضل�ضلة  توقفت  وال��ذي  ال�ضابع 

املباريات الثالثة الأخرة.

بعثة العراق الى شاطئية آسيا تعود غدا تعادل إيفرتون مع كريستال باالس اليبزيك يعود إلى سكة االنتصارات

 
احل�ض��ور  وريا�ض��يها  امُلحافظ��ات  لأندي��ة  كان��ت  ان  بع��د 
الوا�ض��ع وامُلهم يف امُلناف�ضات الريا�ض��ية والثقافية وغرها 
ِم��ن املج��الت ال�ض��بابية الت��ي كان��ت حتر���س امُلحافظات 
َعلى اثب��ات تواجدها وحتقي��ق النتائج والحت��كاك مع بقية 
امُلحافظ��ات. وقدم��ت ه��ذه الأندي��ة الكث��ر ِم��ن الالِعب��ني 
وامُلدرب��ني والإداري��ني لأندية بغ��داد وامُلنتخب��ات الوطنية. 
ولالأ�ض��ف، بداأت هذه الأندية تتال�ض��ى وت�ض��عف ب�ضبب غياب 
الدع��م وو�ض��ول البع���س اإىل كرا�ض��ي القي��ادة الت��ي رفع��ت 
�ض��اأنهم وانتفعوا ِم��ن خاللها، غر مكرتثني لريا�ض��ة واأندية 
ُمافظاتهم. �ض��حيفة "اجلورنال" ا�ض��تطلعت اآراء ريا�ض��يي 
وجن��وم ُمافظ��ة الأنب��ار لبي��ان الأ�ض��باب وو�ض��ع احلل��ول 

الناجعة لعودة ريا�ضة امُلحافظات اإىل الواجهة ِمن جديد. 
حت��دث النجم الأ�ض��بق وامُلدرب احلايل �ض��اكر ممد �ض��بار، 
قائاًل: "مل يكن ُهنالك خوف ِمن العمل الإداري، ولكّن مل ت�ضنح 
الفر�ض��ة لدخ��ول ه��ذا املجال امُلهم ج��داً يف تطوير ريا�ض��ة 
الأنب��ار. وال�ض��بب يع��ود اإىل الأنتخاب��ات واأ�ض��لوبها العقي��م 
ويعتمد اأي�ض��ًا َعلى الهياأة العامة. الأنبار متر باأزمة اإن�ض��انية 
كبرة والوقت غر ُمنا�ض��ب حاليًا لعدم وجود ال�ضتقرار وهذا 
مو�ض��وع لي�س بال�ضهل. اأما الأ�ضماء التي تقود الريا�ضة فهي 
معروفة بهذا املجال ولكّن ُهنالك تق�ض��ر وا�ض��ح يف تطوير 
ريا�ضة امُلحافظة وثمة هدف يف املطالبة بعمل موؤمتر يجمع 

ال�ضخ�ضيات الريا�ضية يف الأنبار ومناق�ضة ال�ضبل التي ُت�ضهم 
بتطوير واقع ريا�ض��ة امُلحافظة، وَمن مل يتفاعل معنا خلدمة 
امُلحافظة و�ض��بابها �ضنقف وقفة جادة �ضده. ِمن حق ُجمهور 
الأنبار ان يطالبنا باإنقاذ ريا�ضة امُلحافظة، ولكّن الُكّل يعلم 
اننا حاولنا عن طريق الإعالم اأكرث ِمن مرة، وب�رشاحة، كنت 
مبفردي وَحّتى حوربت يف جمال التدريب ب�ضبب ت�رشيحاتي 
ومل تك��ن هنالك ُم�ض��اندة يل ل ِمن اجلمهور ول ِمن الأ�ض��ماء 
الب��ارزة يف الأنبار. البحث عن فر�ض��ة تدريبية خارج الأنبار 
حق م���رشوع، لن اأندي��ة الأنبار ُمعطلة متام��ًا ولي�س لها اأّي 
ن�ضاط ب�ضبب الظروف التي مرت بها وعندما يكون هناك عمل 
�ض��وف اكون خادمًا لريا�ض��ة و�ض��باب الأنب��ار والعمل اجلاد 

ًة ُكَرة القدم". �ضينه�س بواقع الريا�ضة وخا�ضّ
حتدث حار�س ُمنتخبنا الأ�ضبق �ض��عد نا�رش، قائاًل: "بالن�ضبة 
يل ل احبذ العم��ل الإداري لين ُمدرب واأحب التدريب وحققت 
نتائج جّيدة مع الأندية التي دربتها. اعتقد، ان ظروف الأنبار 
الآن غ��ر مالئمة وحتتاج الريا�ض��ة للوقت، وُهو الكفيل بحل 
امل�ضاكل الريا�ضية. واذا تعمل الإدارات بحل جميع ال�ضكالت 
عندها يجب ان نبحث - نحن الريا�ض��يني - عن بدائل تخدم 
الريا�ض��ة يف الأنب��ار. وِم��ن ح��ق اجُلمه��ور ان يطالبنا وهذه 
ُنقط��ة ُمهّمة ت��دل َعل��ى حر�ض��هم وحبه��م مُلحافظتهم وهي 
تدفعه��م لالحتج��اج َعل��ى واقع الريا�ض��ة البائ�ض��ة بالأنبار. 
واأن��ا ُم�ض��تعد للعم��ل مع اأّي ن��اد ِمن اأج��ل اإعادة هيب��ة الُكَرة 
الأنبارية ولي�س ُمهمًا ان اعمل ُمدربًا وميكنني ان ا�ض��اعد يف 
جمال يخدم ُكَرة الأنبار ِمن الناحية املعنوية. اإدارات الأندية 

ه��ي َمن تختار امِل��الك ولي�س امُلدرب ومبا انن��ا مل توجه لنا 
اّي��ة دعوة ما ِمن اأّي ناد، فاعتقد ل يوجد تق�ض��ر ِمن ُمدربي 

الأنبار اجتاه اأندية امُلحافظة".
حتدث لِع��ب نادي "الرمادي" الأ�ض��بق فالح منيف وامُلدرب 
امُل�ض��اعد يف نادي "ال�ض��حة"، قائاًل: "يوجد احتكار ريا�ضي 
يف الأنبار ب�ض��بب القيادات الريا�ض��ية والوج��وه ذاتها تتكرر 
والدلي��ل نادي "الرم��ادي" كان واحداً ِم��ن اأندية امُلقدمة يف 
ال��دوري العراق��ي عندما كنا لِعب��ي جيل الت�ض��عينيات. الُكلَّ 
يعم��ل األف ح�ض��اب لنادي "الرم��ادي" وتغلبنا َعل��ى الأندية 
اجلماهرية مراراً. ولال�ضف، الآن ب�ضبب التدخالت والوا�ضطات 
وع��دم اعط��اء امُلدربني الفر�ض��ة هبط النادي وُه��و بعيد ِمنذ 
ُم��ّدة عن الأ�ض��واء ومل ي�ض��تطع العودة ِمن جدي��د اإىل الدوري 
امُلمت��از. نطال��ب بالتغير، ولكّن ل ميك��ن التغير لن هنالك 
ترتي��ب واتفاق��ات مع الهي��اآت العام��ة بان تنتخب الأ�ض��ماء 
املوجودة ذاتها واأّي �ض��خ�س ياأتي ِمن خارج هذه املجموعة 
لن يفوز. ولي�س بيد جنوم الأنبار �ضيء، لن الريا�ضة ُتقاد ِمن 
اأ�ضخا�س ُمتنفذين وغر ريا�ضيني. وِمن ال�ضعب َعلى ُمدربي 
الأنب��ار العمل يف اأّي��ة ُمافظة عدا املناطق ال�ض��مالية ولهذا 
جن��وم الأنبار ال�ض��ابقني يعملون كُم�ض��اعدين يف اأندية بغداد 
وغرها". وحتدث ُم��درب حرا�س املرمى خالد فيا�س، قائاًل: 
"مل تك��ن لنج��وم الأنبار الفر�ض��ة يف خدمة الن��ادي الأم – 
الرمادي – اإداريًا ولأ�ض��باب كثرة منها الإدارة متواجدة منذ 
12 عامًا، يعني هم نف�ضهم يفوزون بالنتخابات، لن الهياأة 
الإدارية ثابتة وهوؤلء الأ�ضخا�س جلبتهم الإدارة واأكرثهم ل 

عالقة لهم بالريا�ض��ة. نطالب َمن بتغير الإدارات و�ض��بق ان 
ادار ن��ادي "الرمادي" اأ�ض��ماء غر معروف��ة ومل ينجحوا، لن 
الدعم امل��ايل كان معدومًا. لي�س ِمن حق ُجمهور الرمادي ان 
يتهم��وا النجوم ال�ض��ابقني، لن اأكرث ِمن لِع��ب اراد ان يدخل 
يف العم��ل الإداري ومل ي�ض��تطع، لن ه��ذه الإدارات متك��رة 
لأ�ض��خا�س معين��ني. يف النادي مت اعطاء الفر�ض��ة لأكرث ِمن 
ُمدرب ِم��ن الأنبار، ومنهم: وحيد عبود، با�ض��م كرمي، �ض��الح 

ح�ضن، �ضعد نا�رش، جمعة جديع وخمي�س حمود وغرهم".
وحتدث امُلدرب الأّول ل�ض��باب ن��ادي "الرمادي" عمار مظفر، 
قائ��اًل: "املحا�ض�ض��ة يف الهياآت الإداري��ة لأندية الأنبار هي 
َمن ابع��دت النجوم ال�ض��ابقني عن العم��ل يف اأنديتنا. وكاأمنا 
ه��ذه الأندي��ة ا�ض��بحت مل��ك ���رشف لأ�ض��ماء ُم��ددة وهذه 
الأ�ضماء مل تتبدل منذ ُمّدة طويلة ول ي�ضمحون لأحد بالرت�ضح 
طالب��وا  الأنب��ار  وُجمه��ور  ريا�ض��يو  غره��م.  لالأنتخاب��ات 
بالتغي��ر ومل ي�ض��تجب له��م اأح��د ب�ض��بب املح�ض��وبية وَحّتى 
امل�ض��وؤولني ال�ضيا�ض��يني يف الأنبار يرف�ضون ُم�ضاعدة الأندية 
ماديًا ب�ض��بب الأ�ض��ماء التي تق��ود اأندية الأنبار وريا�ض��تها. 
وال�ض��بب الأّول، لبتع��اد جنوم الأنبار ال�ض��ابقني ُهو عدم ثقة 
الهياآت الإدارية بهم كُمدربني، وال�ضبب الثاين، كرثة امُلدربني 
وقلة الأدية، وال�ض��بب الثالث، عندما ي�ض��تلم ُمدرب ِمن الأنبار 
َمهّم��ة تدريبي��ة ل ياأخ��ذ حقوق��ه التدريبي��ة كامل��ة. وبع�س 
اأع�ض��اء الهي��اآت الإداري��ة يتدخل��ون بعمل امُلدرب��ني وهم ل 
يحبون َمن يقف بوجههم وعندما يخفق هذا امُلدرب يحملونه 

امل�ضوؤولية ويكون �ضحية لف�ضلهم".

مورينيو يشتكي  من زاوية 
اخرى

تذم��ر امل��درب الربتغ��ايل جوزي��ه موريني��و م��ن الروزنام��ة 
"امل�ضمومة" لفريقه مان�ض�ضرت يونايتد النكليزي الذي ي�ضتعد 

خلو�س �ضل�ضلة من املباريات ال�ضعبة ال�ضهر املقبل.
وج��اء موق��ف موريني��و بعد الف��وز الأول لفريقه يف م�ض��ابقة 
الدوري الوروبي "يوروبا ليغ" اخلمي�س املا�ض��ي على زوريا 
لوغان�ض��ك الأوكراين )-1�ض��فر( وذلك بعدما ا�ض��تهل م�ضواره 
القاري باخل�ض��ارة اأمام فيينورد روتردام الهولندي )�ض��فر-

.)1
و�ض��تكون املب��اراة الثالث��ة ليونايت��د يف امل�ض��ابقة القاري��ة 
الثاني��ة من حي��ث الأهمية يف ال 20 من ال�ض��هر اجلاري على 
اأر�ض��ه �ض��د فرنبه�ض��ه الرتكي لكن فريق "ال�ض��ياطني احلمر" 
مدع��و قبله��ا بثالثة اأي��ام للق��اء غرمي��ه الأزيل ليفربول على 
ملعب الأخر "انفيلد" يف املرحلة الثامنة من الدوري املحلي.
ويخو���س يونايت��د مب��اراة ليفرب��ول ي��وم الثنني ث��م يواجه 
فرنبه�ض��ه اخلمي���س وغرميه الآخر ت�ضل�ض��ي الأح��د يف الدوري 
ثم جاره اللدود مان�ض�ض��رت �ضيتي بعد ذلك بثالثة اأيام يف دور 

ال�16 من م�ضابقة كاأ�س الرابطة.
وبطبيعة احلال، مل يكن مورينيو را�ضيا عن جدول املباريات 
خ�ضو�ض��ا مباراة الثنني �ضد ليفربول، وهو قال بهذا ال�ضدد: 
"كان بالإمكان اأن نواجه ليفربول يوم ال�ضبت اأو الأحد. نحن 
نواج��ه ليفرب��ول ي��وم الثنني. هذه لي�ض��ت الظ��روف املثالية 
بالن�ض��بة لنا، خ�ضو�ض��ا اننا نواجه فريقني يت�ضدران الدوري 
املمتاز ول ي�ضاركان قاريا"، يف ا�ضارة اىل ليفربول وت�ضيل�ضي 

اللذين يغيبان عن امل�ضابقتني القاريتني هذا املو�ضم.
ووا�ض��ل: "ان نلعب يوم الثنني فذلك مبثابة الهدية امل�ضمومة 
لأنه يخلق و�ض��عا �ض��عبا للغاية"، موؤكدا باأن فريقه �ضيحاول 
جاهدا التاأهل اىل الدور الثاين من م�ضابقة الدوري الأوروبي.

واأ�ض��اف: "�ض��حيح ان الوقت ما زال مبكرا جدا، حوايل �ض��هر 
من الزمن، لكننا نريد املحاولة )الفوز( وبالتايل �ض��نلعب �ضد 

فرنبه�ضه بفريق ميلك امكانية الفوز".
وعان��ى يونايتد كثرا لتخطي زوريا لوغان�ض��ك الذي ي�ض��ارك 
يف دور املجموعات من امل�ض��ابقة القارية للمرة الأوىل بعدما 
انتهى م�ضواره يف الأدوار التمهيدية يف املو�ضمني املا�ضيني، 
وه��و حجز مكان��ه مبا�رشة يف هذا الدور بعدما اأنهي املو�ض��م 

املا�ضي من الدوري املحلي يف املركز الرابع.
واع��رتف مورينيو ان الفوز الذي حقق��ه فريقه جاء بعد "عمل 
�ض��اق"، ورغم ا�ض��ادته بالتنظي��م الدفاعي للفري��ق الأوكراين، 

انتقد املدرب الربتغايل ما اعتربه تكتيك تاأخر اللعب.
ويدي��ن يونايتد بالفوز اىل ال�ض��ويدي زلت��ان ابراهيموفيت�س 
ال��ذي �ض��جل هدف املب��اراة الوحيد بعدما اأخف��ق البديل واين 

روين يف ت�ضديدة "طائرة".
وا�ض��ار موريني��و اىل ان روين الذي لع��ب كاحتياطي للمباراة 
الثانية على التوايل ب�ضبب م�ضاكل يف ظهره، كان ميزح ب�ضاأن 
"التمري��رة" الت��ي و�ض��لت اىل ابراهيموفيت���س، قائال: "كان 

ي�ضحك ويقول باأنه قام بتمريرة رائعة".
 10 يف  لبراهيموفيت���س  ال�ض��اد�س  اخلمي���س  ه��دف  وكان 
مباريات بقمي�س يونايتد منذ ان انتقل اليه من باري�س �ض��ان 

جرمان الفرن�ضي.

صبار: من لم يتفاعل معنا 
لخدمة األنبار وشبابها سنقف 

وقفة جادة ضده

ناصر: مستعد ان اعمل مع 
أي ناد من أجل إعادة هيبة 

الُكَرة األنبارية

أحمد عبد الكريم حميد 

انت��زع كييف��و فرون��ا، فوًزا �ض��عًبا من م�ض��يفه بي�ض��كارا )2�0(، يف املب��اراة التي جرت 
بينهما، باملرحلة ال�ضابعة من الدوري الإيطايل.

تق��دم ري��كاردو ميجي��ورين لكييف��و فرون��ا، يف الدقيقة )76(، قب��ل اأن ي�ض��يف روبرتو 
اإجنلي�ضي الهدف الثاين يف الدقيقة )85(.

ورفع كييفو فرونا، ر�ضيده اإىل )13( نقطة يف املركز الثالث، فيما توقف ر�ضيد بي�ضكارا 
عند )6( نقاط يف املركز اخلام�س ع�رش. واكت�ض��ح لت�ض��يو، م�ضيفه اأودينيزي )3�0(، �ضمن 
املرحلة ال�ض��ابعة، من الدوري الإيطايل لكرة القدم. �ض��جل اأهداف لت�ض��يو �ض��رو اإميوبيلي 
"هدفني" يف الدقيقتني )28، و61(، وبالدي دياو كايتا، يف الدقيقة )54(. ورفع لت�ضيو، 
ر�ضيده اإىل )13( نقطة يف املركز الثالث، فيما توقف ر�ضيد اأودينيزي، عند )7( نقاط يف 

املركز الرابع ع�رش.

فوز صعب لكييفو على بيسكارا والتسيو 
يكتسح أودينيزي 

داننك - رحيم الدراجي
 اعالم اللجنة االولمبية

الدوري االسباني

أوساسونا يفشل في تذوق االنتصار والكورونيا يحقق فوزه األول في الليجا
جدل المالعب

�ضاكر ممد �ضبار �ضعد نا�رش فالح منيف


