
يبح��ث يوفنتو���س حام��ل اللق��ب واملت�صدر عن 
التعوي���س عندم��ا ي�صت�صي��ف �صمبدوري��ا اليوم 
ال��دوري  م��ن  العا���رة  املرحل��ة  الأربع��اء يف 
الإيط��ايل، وذل��ك قبل اختب��اره ال�صع��ب ال�صبت 

املقبل �صد غرميه نابويل.
ويدخ��ل يوفنتو���س اىل مباراته م��ع �صمبدوريا، 
الق��ادم م��ن ف��وزه الأول من��ذ املرحل��ة الثانية 
وكان ال�صب��ت على ح�صاب جاره جنوى )2-1(، 
مبعنوي��ات مه��زوزة بع��د �صقوط��ه يف املرحل��ة 
ال�صابق��ة يف معق��ل غرميه مي��ان )1-0( الذي 
اأحلق بفريق مدربه ال�صابق ما�صيميليانو األيغري 

هزميته الثانية للمو�صم.
ومل تنح�ر اخل�صارة يف مباراة ال�صبت بالنتيجة 
وح�ص��ب ب��ل فق��د يوفنتو���س خدم��ات مهاجمه 
الأرجنتيني باولو ديب��ال الذي تعر�س لإ�صابة 
يف ع�ص��ات فخذه الأمي��ن وا�صطر لرتك امللعب 

بعد 33 دقيقة فقط على بداية اللقاء.
يحتاجه��ا  الت��ي  امل��دة  يوفنتو���س  يح��دد  ومل 
للتعايف لكن التقارير تتحدث عن احتمال غيابه 

للمباراتني املقبلتني على اأقل تقدير.

وياأم��ل األيغ��ري اأن ل يتاأثر فريق��ه كثرياً بغياب 
النج��م الأرجنتيني خ�صو�ص��ًا اأن روما وميان 
يرتب�صان بالبط��ل والفريقان ميران بفرتة فنية 
رائع��ة لأن الأول �صيبح��ث الأربع��اء ع��ن ف��وزه 
الراب��ع عل��ى الت��وايل عندم��ا يح��ل �صيف��ا على 
�صا�صوول��و، فيم��ا افتت��ح الث��اين املرحل��ة اأم�س 
الثاث��اء خارج قواع��ده وهو ي�صع��ى اإىل نقطته 
التا�صع��ة ع���رة يف 7 مباري��ات ) ميل��ك ميان 
19 نقط��ة ب�صكل ع��ام( واملحافظة على �صجله 
اخلايل من الهزائم للمرحلة ال�صابعة على التوايل 
وحتدي��داً منذ �صقوطه على اأر�صه امام اأودينيزي 

11 ايلول/�صبتمرب. 1-0 يف 
ومن جهته، ياأمل نابويل موا�صلة ال�صحوة التي 
حققها يف املرحلة املا�صية )فاز على كروتوين 
1-2( بع��د خ�صارت��ني متتاليتني، وذلك عندما 
ي�صت�صيف اإمبويل الأربعاء يف مباراة مبتناوله.

وعل��ى ملع��ب "جو�صيب��ي ميات��زا"، ق��د يك��ون 
امل��درب الهولن��دي فران��ك دي بور اأم��ام فر�صة 
اأخ��رية عندما يلعب فريقه اإنرت ميان مع �صيفه 
الق��وي ه��ذا املو�صم تورينو يف مب��اراة قد حتدد 

م�صري لعب اأياك�س ال�صابق.
ويدخ��ل اإن��رت اإىل ه��ذه املب��اراة ال�صعب��ة عل��ى 
خلفي��ة تلقيه ث��اث هزائم متتالي��ة يف الدوري 
الإدارة  دف��ع  م��ا   ،2013 من��ذ  الأوىل  للم��رة 
ال�صيني��ة للن��ادي اإىل ا�صتدع��اء دي بور بح�صب 
و�صائ��ل العام املحلية لكن امل��درب الهولندي 
ل يب��دو متاأثراً مبا يجري خل��ف الكوالي�س، وهو 

اأك��د ذلك قائًا: "ل اأعل��م ما يح�صل )على �صعيد 
الدارة( لكني موجود هنا و�صاأحلل هذه املباراة 
)اخل�ص��ارة اأم��ام اأتالنت��ا( من اأج��ل اأن اأحت�ر 
ب�ص��كل اأف�ص��ل للمباري��ات املقبلة عل��ى اأمل اأن 

يقودنا ذلك للفوز على تورينو".
ويف املباري��ات الأخ��رى، يلعب الي��وم الأربعاء 
م��ع  ولت�صي��و  بولوني��ا،  م��ع  فريون��ا  كييف��و 

كالياري، وبي�صكارا مع اتالنتا، وفيورنتينا مع 
كروت��وين، على اأن تختتم املرحل��ة غدا اخلمي�س 
بلق��اء بالريمو واأودينيزي، وي�صه��د الدور الرابع 
م��ن م�صابق��ة كاأ���س رابط��ة الأندي��ة الإنكليزية 
املحرتف��ة مواجه��ة جديدة ب��ني الإ�صب��اين بيب 
غواردي��ول والربتغ��ايل جوزي��ه مورينيو عندما 
يح��ّل مان�ص�ص��رت �صيتي حامل اللق��ب �صيفًا على 

مان�ص�صرت يونايتد اليوم الأربعاء.
والتق��ى الفريقان يف مرحل��ة مبكرة من الدوري 
الإنكليزي املمتاز وحتدي��داً يف املرحلة الرابعة 
"درب��ي"  لك��ن   ،2-1 ل�صيت��ي  الغلب��ة  وكان��ت 
مان�ص�ص��رت ياأت��ي ه��ذه امل��رة يف وقت مي��ر فيه 
وخ�صو�ص��ًا  وزن،  انع��دام  بف��رتة  الفريق��ان 
مان�ص�ص��رت يونايت��د ال��ذي تلق��ى هزمي��ة ثقيل��ة 

برباعية نظيفة الأحد املا�صي اأمام ت�صيل�صي.
نغم��ة  ا�صتع��ادة  يف  �صيت��ي  مان�ص�ص��رت  ف�ص��ل 
النت�ص��ارات الت��ي غاب��ت عن��ه يف املباري��ات 
الأربع الأخرية يف خمتلف امل�صابقات و�صقط يف 
فخ التعادل الإيجابي اأمام �صيفه �صاوثهامبتون 
1-1 الأح��د املا�ص��ي يف املرحلة التا�صعة من 

الدوري.
وه��ي املباراة الثالث��ة على الت��وايل التي يف�صل 
فيه��ا مان�ص�ص��رت �صيت��ي يف حتقي��ق الف��وز يف 
ال��دوري بع��د خ�صارت��ه اأمام توتنه��ام �صفر2- 
وتعادل��ه م��ع اإيفرتون 1-1، علم��ًا باأّنه ا�صتهل 

املو�صم ب�6 انت�صارات متتالية.
م��ن جهته، يلتق��ي يونايتد جاره وه��و يف اأ�صوء 
حالت��ه على الإطاق بعد رباعية ت�صيل�صي الذي 

اأقال مورينيو بالذات املو�صم املا�صي.
وا�صتل��م مورينيو تدريب مان�ص�صرت يونايتد خلفًا 
للهولندي ل��وي فان خال وحق��ق انطاقة قوية 
بف��وز فريق��ه يف مبارياته الث��اث الأوىل، لكنه 
تعر���س لكب��وة ب�صقوط��ه اأمام مان�ص�ص��رت �صيتي 
يف درب��ي املدين��ة ال�صمالية قبل ت��وايل النتائج 

املخيبة.
مت�ص��دراً  ي��زال  ل  �صيت��ي  مان�ص�ص��رت  كان  واإذا 
ترتي��ب الدوري املمتاز بر�صيد 20 نقطة بفارق 
الأه��داف اأمام اأر�صنال وليفربول، فاإّن مان�ص�صرت 
يونايت��د يحتل املركز ال�صاب��ع بفارق �صت نقاط 

عنه.
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ودييج��و  مي�ص��ي،  ليوني��ل  الأرجنتيني��ان  ب��رز 
�صيميوين، وكذل��ك الأوروجوايني دييجو جودين، 
ولوي�س �صواريز، يف حفل جوائز الليجا الإ�صبانية 
ملو�ص��م "2016-2015" كممثل��ني لكرة القدم 

باأمريكا اجلنوبية.
ون��ال مي�ص��ي، ال��ذي مل يح���ر احلف��ل مبدين��ة 
فالن�صي��ا، جائ��زة اأف�ص��ل مهاجم، بينم��ا ح�صل 
مواطن��ه دييج��و �صيمي��وين عل��ى جائ��زة اأف�صل 
مدرب، وهي اجلائزة الت��ي كان يتطلع للح�صول 
��ا مواطن��ه اإدواردو برييت��زو، مدرب  عليه��ا اأي�صً

فريق �صلتافيجو.
م��ن جانب��ه، فاز دييج��و جودين مداف��ع اأتلتيكو 
مدريد بجائزة اأف�صل مدافع يف الدوري الإ�صباين. 
اأم��ا لوي���س �صواري��ز، ال��ذي مل يكن متواج��ًدا هو 
الآخر يف احلفل، فقد مت تكرميه بجائزة "الاعب 
ال��دويل" الت��ي تذه��ب لأف�ص��ل لع��ب دويل يف 
الليج��ا الإ�صبانية. واأجرى الحتاد الإ�صباين لكرة 
الق��دم حف��ل توزي��ع جوائ��ز اأف�ص��ل الاعبني يف 

الدوري عن املو�صم املا�صي 2016/2015.
وق��ام الحتاد الإ�صب��اين مبنح ع��دة جوائز وهي 
جائ��زة اأف�ص��ل لع��ب واف��د م��ن درج��ة اأدن��ى، 
واأف�ص��ل حار���س، واأف�صل مداف��ع، واأف�صل لعب 
و�ص��ط واأف�صل مهاجم واأف�ص��ل لعب يف الدوري 
وجائ��زة م�صتحدثة يطلق عليه��ا "ل ليجا وورلد 
باي��ر" واأف�ص��ل لع��ب ح�صب ت�صوي��ت اجلمهور 

واأف�صل لعب متكامل.
وتناف���س عل��ى اأول جائ��زة وه��ي اأف�ص��ل لعب 
واف��د من درجة اأدنى يف ال��دوري كل من ماركو 
اأ�صين�صي��و، و�صاووؤل نيجوي��ز واأوريازبال، وتوج 
بها لع��ب ريال مدريد ال�صاع��د اأ�صين�صيو. وعلى 

جائ��زة اأف�ص��ل حار���س تناف���س كل م��ن كيل��ور 
نافا�س وي��ان اأوباك وكاوديو برافو وح�صدها 
وال�صاب��ق  �صيت��ي  ملان�ص�ص��رت  احل��ايل  احلار���س 

لرب�صلونة كاوديو برافو.
اأما اأف�صل مداف��ع فتناف�س عليها كل من �رجيو 
رامو�س ودييج��و جودين ومار�صيل��و، وح�صدها 
لع��ب اأتلتيك��و مدري��د الأوروجوي��اين جودي��ن. 
وتناف���س على جائزة اأف�صل لع��ب و�صط كل من 
برون��و �صوريانو م��ن فياريال ول��وكا مودريت�س 
من ريال مدريد و�رجيو بو�صكيت�س من بر�صلونة 

وفاز بها مودريت�س.
وف��از باجلائ��زة اجلدي��دة والت��ي اأطل��ق عليه��ا 
"لليج��ا وورل��د باي��ر" الاع��ب الأوروجوياين 

لوي�س �صواريز مهاجم نادي بر�صلونة الإ�صباين.
وتناف�س على جائزة اأف�صل مهاجم كل من لوي�س 
�صواري��ز من بر�صلون��ة واأرتيز اأدوري��ز من اأتلتيك 
بيلب��او وليوني��ل مي�ص��ي م��ن بر�صلون��ة وح�ص��د 

اجلائزة مي�صي.
لع��ب  اأف�ص��ل  عليه��ا  يطل��ق  اأخ��رى  وجائ��زة 
الفرن�ص��ي  عليه��ا  ح�ص��ل  اجلماه��ري  بت�صوي��ت 

اأنطوان جريزمان مهاجم اأتلتيكو مدريد.
واأخرًيا جائ��زة اأف�صل لعب يف الدوري الإ�صباين 
والت��ي قال��ت املقدم��ة للحف��ل اأنه ح�ص��ل عليها 
اأك��ر لعب متكامل يف ال��دوري وح�صدها اأي�صا 
الن��ادي  رئي���س  وت�صلمه��ا  جريزم��ان  اأنط��وان 

اإنريكي �صرييزو.
وتناف�س على جائزة اأف�صل مدرب كل من دييجو 
�صيمي��وين ومار�صيلينو جار�صيا م��درب فياريال 
واإدواردو بريي��زو مدرب �صيلت��ا فيجو وح�صدها 

�صيميوين مدرب اأتلتيكو مدريد.

قل��ل الأملاين م��ارك اأندريه تري �صتيغ��ن، حار�س 
اأهمي��ة  مرم��ى ن��ادي بر�صلون��ة الإ�صب��اين م��ن 
النتق��ادات، املوجه��ة �ص��د الت�صيل��ي كاودي��و 
براف��و زميل��ه الق��دمي واحلار���س احل��ايل لنادي 

مان�ص�صرت �صيتي الإنكليزي.
وق��ال �صتيغ��ن يف ت�ريح��ات ملجل��ة "كيك��ر" 
الأملاني��ة متحدث��ًا ع��ن النتقادات الت��ي طالت 
براف��و عق��ب الهزمي��ة، الت��ي من��ي به��ا الن��ادي 
الإنكلي��زي برباعية نظيفة عل��ى ملعب بر�صلونة، 
ل��ه  وجه��ت  الت��ي  النتق��ادات،  اإىل  بالإ�صاف��ة 
�صخ�صي��ًا عق��ب �صقوط الن��ادي الكتالوين 3 - 4 
اأم��ام �صيلت��ا فيغ��و يف ال��دوري الإ�صب��اين: "هذه 
هي حياة حار���س املرمى بكّل ب�صاطة يف بع�س 
الأحيان، ولكن يف حالة كاوديو برافو اأعتقد اأّن 

الأمر مل يزعجه كثرياً".
وبع��د مب��اراة مان�ص�ص��رت �صيت��ي اأم��ام بر�صلونة 

الإع��ام  و�صائ��ل  اأ�ص��ادت  الأبط��ال،  دوري  يف 
الإنكليزي��ة مب�صت��وى احلار���س الأمل��اين وعقدت 
مقارن��ة بينه وبني برافو يف هذا ال�ص��اأن، بيد اأّن 
تري �صتيغن رف�س الدخول يف جدال حول اأف�صلية 

طريقة لعب عن اأخرى، وقال: "ل اأقراأ كثرياً ".
ويف معر���س رده عل��ى �صوؤال ب�صاأن م��ا اإذا كانا 
اخلطاأي��ن، اللذين ارتكبهما يف مب��اراة بر�صلونة 
اأم��ام �صيلت��ا فيغو وت�صبب��ا يف ا�صتقب��ال �صباكه 
لهدفني، دفع��اه اإىل اإر�صال ك��رات طولية لاأمام 
ب�ص��كل اأكرب، اأجاب احلار�س الأملاين اأّن هذا الأمر 

يعتمد على طبيعة كل مباراة.
واأ�ص��اف قائ��ًا: "الأم��ر يعتمد دائم��ًا على �صكل 
املب��اراة، املوقف يتغري دائمًا، ولكن هناك �صيء 
واح��د موؤّكد وهو اأّن��ه يجب التعلم م��ن الأخطاء، 
عل��ى اأّي حال يجب اأن حتاول، الأمر يتعلق دائمًا 

بالنظر اإىل الأمام".

ميسي وسيميوني وسواريز األفضل بالليجا الموسم الماضي شتيغن يقلل من أهمية االنتقادات الموجهة إلى برافو

وق��ال ���رار حي��در اإن "جل�ص��ة ال�صتم��اع مبحكم��ة كا���س 
ب�صاأن امللع��ب املحايد ملباراة الع��راق وال�صعودية ا�صتغرقت 
زه��اء الأربع �صاعات ون�صف"، مبين��ا اأن "اجلانب ال�صعودي 
ا�صتق��دم ثاث��ة حمام��ني م��ن هولن��دا واأملاني��ا والدمن��ارك 
للدفاع عن وجهة نظره".واأ�ص��اف حيدر اأن "الحتاد الدويل 
للعب��ة )فيف��ا(، ا�صتعان مبح��ام �صوي�ري للدف��اع عن قراره 
ف�ص��ا عن حمامي احت��اد الكرة ن��زار احمد"، م�ص��ريا اإىل اأن 
"الق��رار النهائي بالق�صية �صي�صدر بعد اأ�صبوعني من الآن".
واو�صح نائب رئي���س الحتاد اأن "املوؤ�رات الأولية للق�صية 
جي��دة و�صت�ص��ب يف م�صلحة احت��اد الكرة".و�صب��ق ملحامي 
احت��اد كرة الق��دم وخب��ري القان��ون الريا�صي ن��زار اأحمد اأن 
اك��د ان  ن�صبة ك�صب الحتاد ال�صعودي لك��رة القدم �صكواه يف 
حمكم��ة التحكيم الدولية )كا���س( ل�صت�صافة منتخب العراق 
عل��ى اأر�صه �صم��ن اإياب ت�صفيات املوندي��ال �صتكون �صفرا. 

وق��ال املحام��ي  اإن الحت��اد ال�صع��ودي ذات��ه اأرتك��ب خط��اأ 
كب��رًيا بعدم ت�صمي��ة نظريه العراقي طرف��ًا مبا�راً يف �صكواه 
املرفوع��ة، مما ُيبِطل �صك��واه ولن ينجح يف تغيري قرار اللعب 
عل��ى الأر���س املحاي��دة. واأ�ص��اف:" هناك موؤ���رات كثرية 
ت��دل عل��ى خ�ص��ارة الحت��اد ال�صع��ودي ق�صيت��ُه يف )كا�س(، 
فه��ذا الحتاد لدي��ه م�صاكل اأخ��رى واملحكم��ة �صرتف�س قبل 
الو�ص��ول اإىل مرحل��ة الق��رار، ل�صيما اأّن قان��ون كاأ�س العامل 
ُي�ص��ري اىل اأن جمي��ع القرارات التي ت�صدره��ا اللجنة املنظمة 
للموندي��ال هي ق��رارات نهائية غري قابل��ة لا�صتئناف اأمام 
حمكم��ة )كا�س(".وتابع: "يق�صي العم��ل يف حمكمة )كا�س( 
عل��ى اأن تكون اأط��راف الق�صية متفقني عل��ى تخويلها النظر 
يف مل��ف الدعوى، هذه اأول م�صكل��ة �صتواجه حمامي الحتاد 
ال�صع��ودي، وثاني��ًا هل ل��دى املحكمة اخت�صا���س للنظر يف 
الق�صي��ة وكيف يتمكن��ون من اإثبات ذل��ك". واأكمل املحامي 
"قان��ون )فيف��ا( يوؤك��د عل��ى عدم قب��ول ا�صتئن��اف قرارات 
اللجن��ة املنظم��ة للموندي��ال اأي ل يح��ق لاأط��راف متييزها 

اأم��ام حمكمة )كا�س(، هذه اأول عقب��ة تناق�صها املحكمة واإذا 
ف���س الدعوى".وكانت  علمت اأنه��ا ل متلك الخت�صا�س �صرترَ
ال�صعودي��ة قد فازت على الع��راق)2-1( يف ماليزيا، كاأر�س 
حمايدة، يف اجلولة الثانية من ت�صفيات املجموعة الأ�صيوية 
الثاني��ة، واملوؤهلة لنهائيات موندي��ال رو�صيا املقبل. وكان 
الحتاد العراقي، طلب اإقامة مباراته الأوىل بالت�صفيات، يف 
اإي��ران )يف ظل حظر اإقام��ة مباريات دولية يف العراق(، وهو 
م��ا رف�صته ال�صعودية، لتقام املب��اراة يف ماليزيا، �صبتمرب/
اأيل��ول املا�صي، وتنتهي مل�صلح��ة الأخ�ر ال�صعودي )2�1(.
وطل��ب الحت��اد العراقي، من الحت��اد ال��دويل، اإقامة مباراة 
الإياب بني املنتخبني، واملقررة يف 28 مار�س/اأذار املقبل، 
�صم��ن مباري��ات املجموع��ة الثاني��ة، عل��ى اأر���س حمايدة، 
وهو م��ا رف�صه الحت��اد ال�صع��ودي، ومت�صك بحق��ه القانوين 
يف اإقامته��ا باململكة، ليت��م اللجوء اإىل املحكم��ة الريا�صية 
الدولي��ة "كا�س".وليزال الحتاد الدويل لك��رة القدم يفر�س 
حظ��راً عل��ى اقامة املباريات يف املاع��ب العراقية. يذكر ان 

ق�صية حتديد املاعب بداأت بعد اأن و�صعت القرعة املنتخبني 
يف جمموعة واحدة، حيث طلب الحتاد العراقي اللعب ذهابا 
يوم ال�صاد�س من اأيلول املا�صي بالعا�صمة الإيرانية طهران، 
م��ا رف�ص��ه نظ��ريه ال�صع��ودي، لتق��ام املب��اراة بالعا�صم��ة 
املاليزي��ة كوالملب��ور. ومت�ص��ك الحت��اد العراق��ي بخو���س 
مباراة الإي��اب مبلعب حمايد، اإل اأن الحت��اد ال�صعودي طلب 
حق��ه القان��وين بخو���س املب��اراة عل��ى اأر�صه لي�صط��را اىل 
اللجوء ملحكم��ة الكا�س، يذكر اأن املنتخب ال�صعودي، يت�صدر 
املجموع��ة الثانية، التي ت�صم الع��راق، واليابان، وا�صرتاليا، 
والإم��ارات، وتاياند، بر�صيد 10 نقاط فيما يحتل املنتخب 
العراق��ي املركز اخلام�س بر�صيد 3 نقاط. و�صيواجه املنتخب 
العراق��ي م�صيف��ه المارات��ي ي��وم اخلام���س ع�ر م��ن �صهر 
ت�ري��ن الث��اين املقب��ل �صمن مناف�ص��ات املجموع��ة الثانية 
املوؤهل��ة ملوندي��ال رو�صيا بينم��ا ينتظر منتخ��ب ال�صعودية 
مب��اراة يف غاي��ة الهمية وال�صعوب��ة عندما ياأت��ي م�صيفه 

الياباين يف العا�صمة طوكيو منت�صف ال�صهر املقبل اي�صا.

سكوالري ال يثق 
بمستقبله مع غوانغجو

من زاوية 
اخرى

يب��دو اأن املدرب الربازيلي ال�صه��ري لويز فيليبي 
�صكولري يبحث عن حتد جديد بعدما اأعلن باأنه 
غري واثق ب�صاأن م�صتقبله مع غوانغجو اإيفرغراند 
ال�صيني رغم قيادته الأخري للفوز بلقب الدوري 

املحلي للمو�صم ال�صاد�س تواليًا.
وح�ص��م غوانغجو لق��ب الدوري ال�صوب��ر ال�صيني 
وقب��ل مرحلت��ني عل��ى خت��ام املو�ص��م بتقدم��ه 
بف��ارق 7 نقاط على اأق��رب مناف�صيه اإثر تعادله 

مع يانبيان فوندي 1-1.
لكن طرحت الت�صاوؤلت ب�صاأن م�صتقبل �صكولري 
مع الفري��ق منذ اأن ك�صف الأخ��ري باأنه �صيتعاقد 
جمدداً مع املدرب الإيطايل الفذ مارت�صيلو ليبي 
قب��ل اأن يتخل��ى عن الفك��رة بعدما وق��ع الأخري 
م��ع الحت��اد ال�صين��ي م��ن اأجل ال���راف على 

املنتخب الوطني.
واأ�ص��ار �صك��ولري خ��ال موؤمت��ر �صح��ايف بعد 
التع��ادل يف مباراة الأح��د املا�صي اإىل اأنه كان 
ياأمل اإنهاء العقد ال��ذي يربطه بغوانغجو والذي 
ميتد لعام اآخر، م�صيفًا: "اآمل اأن يحقق املنتخب 
النج��اح م��ع ليب��ي واإذا طل��ب من��ي  ال�صين��ي 

امل�صاعدة �صاأكون اأكر من �صعيد لتلبيه النداء".
ووا�ص��ل: "لك��ن فيم��ا يخ���س و�صع��ي، اأريد اأن 
اأوا�ص��ل امل�ص��وار حتى نهاية عق��دي مع النادي 
لك��ن حت��ى الآن مل يتحق��ق اأي تق��دم حقيق��ي 

بخ�صو�س م�صتقبلي هنا".
الف��رق  م��ن  ايفرغران��د  غوانغج��و  ويعت��رب 
"املزاجية" جداً فيما يخ�س م�صاألة املدربني اإذ 
ا�صتب��دل الكوري اجلنوب��ي يل جانغ-�صو بليبي 
اأن الأول ق��اده اإىل  2012 رغ��م  يف منت�ص��ف 
دوري الأ�ص��واء ث��م اللقب يف غ�ص��ون مو�صمني 

فقط.
كم��ا ذه��ب املداف��ع الإيط��ايل ال�صاب��ق فابي��و 
كاناف��ارو، خليف��ة ليب��ي يف املن�ص��ب، �صحية 
الإدارة عندما ا�صتبدل العام املا�صي ب�صكولري 
ال��ذي �ص��ار على خط��ى ليب��ي وق��اد الفريق اإىل 
لق��ب دوري اأبطال اآ�صيا ع��ام 2015 لكنه وجد 
نف�ص��ه يف و�صع ل يح�صد عليه بعدما فقد الفريق 
اللقب بخروجه من دور املجموعات لن�صخة هذا 

املو�صم.
الأ�صا�ص��ي  اله��دف  الق��اري  النج��اح  ويعت��رب 
بالن�صب��ة لاأندي��ة ال�صينية خ�صو�ص��ًا اأنه يفتح 
الب��اب اأمامه��ا للم�صارك��ة م��ع كب��ار اللعبة يف 
كاأ���س الع��امل لاأندي��ة يف ح��ال تتويجها بلقب 

دوري الأبطال.

اأكد النائب الأول لرئي�س 
احتاد الكرة �شرار حيدر، 

اأن م�ؤ�شرات جل�شة 
ال�شتماع مبحكمة كا�س 

ب�شاأن امللعب املحايد ملباراة 
العراق وال�شع�دية ت�شب 

مب�شلحة احتاد الكرة 
العراقي، مبينا اأن الحتاد 

ال�شع�دي ا�شتقدم ثالثة 
حمامني للدفاع عن وجهة 

نظره. 

بغداد- متابعة الجورنال

يوفنتوس يسعى لمسح الخيبة ولقاء غوارديوال مع مورينيو يتجدد بظروف مغايرة
جدل المالعب

اأبدت البولندية اجني�ص��كا رادفان�صكا اأ�صفها 
عل��ى الفر���س الت��ي اأهدرته��ا يف خ�صارتها 

اأم��ام  و7-5  و1-6   7-5
�صفيتان��ا  الرو�صي��ة 
كوزنت�صوفا يف مباراتهما 
البطول��ة  يف  الفتتاحي��ة 
تن���س  ملو�ص��م  اخلتامي��ة 

ال�صيدات.
البولندية امل�صنفة  وكانت 

الثالث��ة عامليا متقدمة 
املجموع��ة  يف   4-1
و�صنح��ت  الأوىل 
للف��وز  فر�ص��ة  له��ا 
باملب��اراة يف ال�صوط 

باملجموع��ة  العا���ر 
الفا�صل��ة لكنه��ا مل تتمك��ن 
من ا�صتغال ذل��ك لت�صتجمع 
الرو�صية قواها وحتقق الفوز.

البال��غ  رادفان�ص��كا  واأبلغ��ت 
ال�صحفي��ني:  27 عام��ا  عمره��ا 

الو�ص��ع حمبط  بالطب��ع  "ح�صن��ا.. 
ع��دة  هن��اك  واأن  خا�ص��ة  للغاي��ة.. 

فر�س �صنحت يل واأهدرتها."
�صفيت��ا  مث��ل  لعب��ة  "اأم��ام  وقال��ت: 

)كوزنت�صوف��ا( اإذا مل ت�صتغ��ل فر�صك.. فلن 
تفوز."

ورغم ذل��ك ت��درك رادفان�ص��كا اأن حظوظها 
ل ت��زال قائمة يف التاأه��ل اإىل الدور التايل. 
ويف الع��ام املا�ص��ي بلغ��ت البولندية الدور 
قب��ل النهائي رغ��م خ�صارته��ا يف مباراتني 
من ثاث يف دور املجموعات وم�صت 
طريقه��ا  يف 
اللقب  حل�صد 
عل��ى ح�صاب 
كفيتوفا  برتا 

يف النهائي.
"ل  وقال��ت: 
اأمام��ي  زال��ت 
خا�ص��ة  فر�ص��ة.. 
خ���رت  واأنن��ي 

مباراتني العام املا�صي."
واأ�صاف��ت: "لكن وبالطبع 
احل��ايل  الوق��ت  يف 
يج��ربك  الو�ص��ع  ف��ان 
عل��ى التفك��ري دوما يف 
خ�رتها  الت��ي  املب��اراة 
للت��و.. ل��ذا اأعتق��د اأنن��ي 
اأول  لأه��داأ  بحاج��ة 
�صاأفك��ر  وبعده��ا 
فيم��ا يج��ب عل��ي 
فعل��ه لبل��وغ قبل 

النهائي."

رادفانسكا تعتذر عن الفرص الضائعة 
أمام كوزنتسوفا


