
ت�أجل��ت املواجه��ة املرتقب��ة ب��ن املالك��م 
ونظ��ره  كليت�شك��و،  فالدمي��ر  الأوك��راين 
الأ�ش��رايل لوك����س براون، حل�ش��م لقب بطل 
الع���مل لل��وزن الثقي��ل، لأج��ل غ��ر م�شم��ى، 
ب�شبب تعر���س كليت�شكو لإ�ش�ب��ة وغمو�س 

موقف الرابطة الع�ملية.
وق�لت �شحيفة "بيلد" الأمل�نية اإّن املب�راة، 
الت��ي ك�نت �شتجمع ب��ن املالكمن لتحديد 
بط��ل الع���مل اجلدي��د يف الع��رش م��ن ك�نون 
الأول/دي�شم��ر املقب��ل مبدين��ة ه�مب��ورغ 

الأمل�نية لن تلعب.
الع�ملي��ة  الرابط��ة  اع��راف  ع��دم  ويعت��ر 
املب���راة  بق�نوني��ة  الآن  حت��ى  للمالكم��ة 
ال��وزن  يف  الع���مل  لق��ب  حل�ش��م  املذك��ورة 
الثقيل، بعد ان�شح�ب ح�مل اللقب، الريط�ين 

ت�ي�شون فيوري، ع�ئقً� قويً� اأم�م اإق�مته�.
كليت�شك��و  تعر���س  ذل��ك،  اإىل  وب�لإ�ش�ف��ة 
لإ�ش�ب��ة يف الأ�شب��وع امل��ش��ي خ��الل اأحد 

التدريب�ت، حيث يع�ين من �شد قوي يف ربلة 
ال�ش�ق.

وق���ل كليت�شك��و: "اإّنه� لي�ش��ت خطرة ولكن 
يج��ب اخلل��ود للراحة مل��دة يوم��ن". ورغم 
ذلك اأكد برند بونت��ي، وكيل اأعم�ل املالكم 
الأوك��راين، اأّن الأخ��ر ل��ن يخو���س مب���راة 

الع��رش من ك�نون الأول/دي�شمر الق�دم.
كم� اأنه ق��د ل يتمكن من مواجهة الريط�ين 
���رشاع  اإط���ر  يف  جو�ش��وا  اأنت��وين  الآخ��ر، 
ال��دويل  الحت���د  ح��زام  عل��ى  املالكم��ن 

للمالكمة مبدينة م�ن�ش�شر الإنكليزية.
وتغل��ب في��وري عل��ى كليت�شك��و يف ت�رشين 
الث���ين/ نوفم��ر امل��شي يف مف�ج���أة غر 
متوقع��ة ليج��رده من األق���ب الحت�د الدويل 
للمالكم��ة  الع�ملي��ة  والرابط��ة  للمالكم��ة 
واملنظم��ة الع�ملي��ة للمالكم��ة، وذلك خالل 
املب���راة، الت��ي جمع��ت بينهم��� يف مدين��ة 

دو�شيلدورف الأمل�نية.

بل��غ ليفرب��ول و�شي��ف بط��ل املو�ش��م امل��ش��ي 
واآر�شن���ل ال��دور رب��ع النه�ئ��ي مل�ش�بق��ة ك�أ�س 
رابط��ة الأندية الإنكليزي��ة املحرفة لكرة القدم، 
بف��وز الأول على �شيفه توتنه���م 1-2، والث�ين 
عل��ى �شيف��ه ريدينغ -2�شف��ر يف افتت�ح الدور 

الرابع.
يف املب���راة الأوىل عل��ى ملعب اأنفيل��د رود، ق�د 
امله�جم داني�ل �شت�ريدج فريقه ليفربول ح�مل 
الرقم القي��شي يف عدد الألق�ب يف امل�ش�بقة )8( 
اإىل فوز م�شتحق على توتنه�م �ش�حب 4 األق�ب، 
موجه��� ر�ش�لة اإىل مدربه الأمل�ين يورغن كلوب 
الذي اأجل�شه عل��ى مق�عد البدلء يف 3 مب�ري�ت 

من الأربع الخرة يف الدوري.
و�شج��ل �شت�ريدج هديف ليفرب��ول يف الدقيقتن 
9 و64، يف حن �شجل الهولندي فن�شنت ي�ن�شن 

)76 من ركلة جزاء( هدف توتنه�م.
وه��و الفوز الث�ين لليفرب��ول على توتنه�م يف 8 
مواجه�ت بينهم� يف امل�ش�بقة والأول منذ تغلبه 
علي��ه 1-3 بع��د التمدي��د يف املب���راة النه�ئية 

4 هزائم وتع�دلن. 1982، مق�بل 

ولع��ب كلوب بت�شكيل��ة رديفة مئ��ة ب�ملئة حيث 
دفع ب���11 لعب� لي�شوا اأ�ش��شي��ن يف الت�شكيلة، 
لكنهم ابلوا البالء احل�ش��ن وحجزوا بط�قة الدور 

ربع النه�ئي.
من جهت��ه، اأجرى م��درب توتنه���م الأرجنتيني 
وح���ول  تغي��رات،   10 بوكيتين��و  م�وري�شي��و 
تف���دي اخل��روج خ�شو�ش��ً� يف ال�ش��وط الث���ين 
عندم��� قل�س الف�رق بيد اأن ليفربول ك�ن الأكرث 
فع�لية وخطورة وك�ن ب�إمك�نه الفوز ب�أكرث من 

ثن�ئية �شت�ريدج.
يذك��ر ان ليفربول خ�رش النه�ئ��ي الع�م امل��شي 

اأم�م م�ن�ش�شر �شيتي بركالت الرجيح.
و�شغ��ط ليفرب��ول بق��وة من��ذ البداي��ة وجنح يف 
افتت�ح الت�شجيل عندم��� ا�شتغل ال�رشبي م�ركو 
غروييت�س فقدان الفرن�ش��ي جورج كيف�ن نكونو 
لتوازنه خالل حم�ولته ال�شيطرة على كرة ع�لية 
ف�نطل��ق به��� ب�رشع��ة و�شدده� قوية م��ن داخل 
املنطق��ة ف�رتطمت بقدم اح��د املدافعن وك�نت 
يف طريقه� اىل ح�ر�س املرمى الهولندي مي�ش�ل 
ف��ورم بي��د ان �شت�ري��دج �شبق��ه اليه��� وت�بعه� 

داخل املرمى يف الدقيقة 9.
وك�د �شت�ري��دج يفعله��� وي�شي��ف الهدف الث�ين 
م��ن ت�شدي��دة قوية م��ن داخ��ل املنطق��ة اأبعده� 

فورم اإىل ركنية يف الدقيقة 11.
وعزز �شت�ريدج ب�لهدف الث�ين اإثر هجمة مرتدة 
تلق��ى من خالله� كرة م��ن الهولندي جورجينيو 
فيين�ل��دوم خل��ف الدف�ع فك�رش م�شي��دة الت�شلل 

وانطل��ق ب�رشعة منف��ردا ب�حل�ر�س فورم قبل ان 
يت�بعه� زاحفة بن �ش�قيه يف الدقيقة 64.

وح�ش��ل توتنه���م على ركلة ج��زاء عندم� عرقل 
الرازيل��ي لوك����س ليف��� امله�ج��م الأرجنتيني 
ايريك لميال داخ��ل املنطقة ف�نرى له� ي�ن�شن 

بنج�ح يف الدقيقة 76.
وحرم��ت الع�ر�شة �شت�ريدج م��ن الهدف الث�لث 

برده��� ت�شديدة م��ن ح�فة املنطق��ة يف الدقيقة 
80. وانق��ذ ف��ورم مرم���ه براع��ة م��ن ه��دف 
ث�ل��ث بت�شديه لت�شديدة قوية ل��داين اإينغز، بديل 
البلجيك��ي ديفورك اأوريجي، م��ن ح�فة املنطقة 
وحوله��� اإىل ركني��ة قب��ل نه�ي��ة اللق���ء بثالث 

دق�ئق.
ويف الث�نية عل��ى ملعب الأم�رات يف لندن، حذا 
�شت�ري��دج  اوك�شالدت�ش�مرلي��ن ح��ذو  األيك���س 
وق���د اآر�شن���ل اإىل الف��وز على ريدين��غ بهدفن 

نظيفن �شجلهم� يف الدقيقتن 33 و78.
وحلق ه���ل �شيتي بركب املت�أهل��ن بفوزه على 
م�شيف��ه بري�شتول �شيتي بهدفن له�ري م�غوير 
يف الدقيقة 44 وم�يكل داو�شون يف الدقيقة 47 

مق�بل هدف للي توملن )90+3(.
بري�شت��ون  �شيف��ه  وف���دة  نيوك��ش��ل  واأك��رم 
عل��ى  تن���وب  الأه��داف  م��ن  دزين��ة  بن�ش��ف 
ت�شجيله��� ال�رشب��ي الك�شن��در ميروفيت�س )19 
و87(   38( دي�مي��ه  حمم��د  وال�شنغ���يل  و55( 
وال�شكتلن��دي م�ت ريت�شي )53 من ركلة جزاء( 
والإ�شب�ين اإيوزي بريز )1+90 من ركلة جزاء(.

وتغّل��ب جنوى على �شيفه ميالن بثالثية نظيفة 
وحرم��ه م��ن ال�ش��دارة ول��و موؤقت��ً� يف افتت���ح 
املرحل��ة الع����رشة من ال��دوري الإيط���يل لكرة 

القدم.
وه��ي اخل�ش���رة الث�لث��ة ملي��الن ه��ذا املو�ش��م 
فتجم��د  متت�لي��ة  انت�ش���رات   3 بع��د  والأوىل 
ر�شيده عند 19 نقطة زحقق جنوى فوزه الرابع 
ه��ذا املو�ش��م والأول بعد تع���دل وخ�ش�رة فرفع 
ر�شيده اإىل 15 نقطة وارتقى اإىل املركز ال�ش�بع 
موؤقتً� م��ع مب�راة موؤجلة م��ع فيورنتين�.وتقدم 
جنوى مبك��راً عر ال�رشبي نيك��ول نينكوفيت�س 
يف الدقيق��ة 11، لكنه انتظر ال�شوط الث�ين حل�شم 
النتيج��ة يف �ش�حل��ه م�شتغ��اًل النق���س العددي 
يف �شف��وف �شيوف��ه اثر طرد مدافع��ه غ�بري�ل 
ب�ليت��� يف الدقيقة 56، ف�أ�ش���ف هدفن، الأول 
من النران ال�شديقة اإذ �شجل الدويل ال�شلوف�كي 
يوراي كوت�شك� ب�خلط���أ يف مرمى فريقه )80(، 
.)86( ب�فوليت��ي  ليون���ردو  بوا�شط��ة  والث���ين 
وتختت��م املرحلة اليوم اخلمي�س بلق�ء �ش��شوولو 

مع روم�.
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ب���ت الإ�شب���ين دافيد ف��رر امل�شن��ف خ�م�شً� يف 
البطولة وح�م��ل اللقب الدور الث���ين لدورة فيين� 

قيم��ة  الب�لغ��ة  امل���رشب  لك��رة  الدولي��ة 
2.467.310 مليون يورو،  جوائزه��� 
بفوزه على الريط���ين ك�ي�شل اأدموند 
2-3 ثم ب�لن�شح�ب يف الدور الول.
ويلتق��ي ف��رر و�شي��ف بط��ل الع���م 
قب��ل امل��ش��ي يف ال��دور الث���ين م��ع 

اأو  كويف����س  ب�بل��و  الأوروغوي���ين 
الرتغ���يل ج��واو �ش��وزا. وك�ن ف��رر 

اأم���م   2014 نه�ئ��ي  خ���رش 
الريط�ين اآندي موراي 7-5 
و6-2 و7-5، وت��وج بلقب 
الع�م امل��ش��ي على ح�ش�ب 
الأمركي ج���ك �شوك 4-6 

و4-6 و7-5.
يف  اأول  م��وراي  و�شن��ف 

م�ش��واره  ويب��داأ  البطول��ة 
م�رت��ن  ال�شلوف�ك��ي  مبالق���ة 

كلي��زان، فيم��� خرج �ش��وك من 
اأم���م  بخ�ش�رت��ه  الأول  ال��دور 

ك�رلوفيت���س  اإيف��و  الكروات��ي 
الث�من 7-6 )7-5( و3-6.

وبلغ الدور الث�ين اأي�شً� الإ�شب�ين 
الآخ��ر فيلي�شي�ن��و لوبي��ز بط��ل 
ن�شخة ع�م 2004 بتغلبه على 
الفرن�ش��ي لوك��س ب��وي ال�ش�بع 
وب���ت  و7-5.  و2-6   6-4
بوي ث�ين ال�شح�ي� امل�شنفن 
بعد الت�شيكي توم��س برديت�س 

الث���ين عل��ى البطول��ة وال��ذي ودع ال��دورة اأم�س 
بخ�ش�رته ام�م اجلورجي نيكولوز ب��شيال�شفيلي.

ويلتق��ي لوبي��ز يف الدور الث�ين م��ع الأمركي 
جون اإي�شرن ال��ذي ك�ن تغلب على الأمل�ين 

ي�ن-لين�ر �شروف.
تيي��م  دوميني��ك  النم�ش���وي  وحج��ز 
ت�شونغ���  ويلفري��د  ج��و  والفرن�ش��ي 
امل�شنف���ن ث�لث��ً� و�ش�د�ش��ً� يف البطولة 
عل��ى التوايل بط�قتيهم��� اإىل الدور الث�ين 
بتغلب الأول على النم�ش�وي جرالد ميلت�رش 
-6�شف��ر  دع��وة  ببط�ق��ة  امل�ش���رك 
و3-6، والث���ين عل��ى الأمل�ين 
ال�ش�ع��د  بيك��ر  بني�م��ن 
 6-3 الت�شفي���ت  م��ن 
الأول  ليلتق��ي  و6-4، 
م��ع ال�رشب��ي فيكت��ور 
تروي�شكي الف�ئز على 
افريق��ي  اجلن��وب 
اندر�ش��ون  كيف��ن 
و7-6   4-6
و7-5،   )7-5(
والث�ين م��ع مواطنه 
الأمل���ين  اأو  روب��ر  �شتيف���ن 
كول�رشاي��ر.  فيلي��ب  الآخ��ر 
كم��� ت�أهل الفرن�ش��ي الأخر 
جي��ل �شيم��ون بتغلب��ه على 
غيرم��و  الآخ��ر  الإ�شب���ين 
غ�ر�شي��� لوبيز 4-6 و-7
م��ع  موع��داً  لي���رشب   ،5

موراي اأو كليزان.

ق��رر لو���س اأجنلي���س ليك��رز الحتف���ظ بخدم�ت 
املخ�رشم ميت� وورلد بي�س، رون ارتي�شت �ش�بقً�، 
رغ��م اأنه يف ال���36 وذلك بح�ش��ب ت�شكيلة ال�15 
لعب��ً� التي اأعلنه� قبل ي��وم على انطالق املو�شم 

اجلديد من دوري كرة ال�شلة الأمركي.
وتخلى ليكرز الذي حق��ق يف 2016 اأ�شواأ مو�شم 
يف ت�ريخ��ه )17 انت�ش���راً مق�ب��ل 65 هزمي��ة( 
وغ�ب عن الأدوار الق�ش�ئية "بالي اأوف" للمرة 
الث�لث��ة على الت��وايل، عن العم��الق ال�شيني يي 
جي�نلي���ن واجلن���ح اأنتوين براون خ��الل عملية 
تقلي�شه الفري��ق اإىل 15 لعب��ً�. و�شيح�شل ميت� 
وورل��د بي�س على فر�شة خو���س مو�شمه ال�ش�بع 
ع���رش يف الدوري وذلك رغم اأن��ه مل ي�ش�رك �شوى 
يف مب�رات��ن حت�شريت��ن للمو�ش��م اجلديد ومل 
ي�ش��دد ول��و م��رة واح��دة. وخ��س لع��ب اأندي�ن� 
بي�رشز ال�ش�بق الذي غ��ر ا�شمه من رون اأرتي�شت 
اإىل ميت��� وورلد بي�س يف اأيلول/�شبتمر 2011، 
35 مب�راة املو�شم امل��شي و�شجل م� معدله 5 
نق���ط م��ع 2.5 مت�بعة يف املب���راة الواحدة مع 

ليك��رز ال��ذي �شيخو���س املو�شم اجلدي��د مبدرب 
جدي��د ب�شخ�س جنمه ال�ش�بق ل��وك وولتون خلفً� 
لب�ي��رون �شك��وت. وحت��دث وولت��ون ع��ن م�ش�ألة 
البق�ء عل��ى خدم�ت زميله ال�ش�ب��ق ميت� وورلد 
بي���س ال��ذي ع���د اإىل ليك��رز يف 2015 بع��د اأن 
داف��ع ع��ن األوان��ه اأي�ش��ً� ب��ن 2009 و2013، 
ق�ئ��اًل: "اإنه يج�ش��د الثق�فة التي نح���ول غر�شه� 
يف ه��ذا الفريق. املهم اأن نحيط الالعبن ال�شب�ن 
ب�أ�شخ����س جيدين". و�شيك��ون ميت� وورلد بي�س 
الالعب الوحيد يف الت�شكيل��ة احل�لية الذي عرف 

طعم التتويج مع ليكرز وك�ن ذلك ع�م 2010.
ويخو���س ليكرز املو�شم الأول ل��ه منذ 20 ع�مً� 
دون الأ�شط��ورة كوبي براينت الذي قرر العتزال 
بع��د نه�ية املو�ش��م امل��شي، وه��و �شيعول على 
خ��رة ميت� وورل��د بي�س الذي م��ر ب�شيك�غو بولز 
واندي�ن��� بي���رشز و�ش�كرامنتو كينغ��ز وهيو�شنت 
روكت���س ونيوي��ورك نيك�س والدوري��ن ال�شيني 
الأ�شف��ر  الفري��ق  اإىل  الع��ودة  قب��ل  والإيط���يل 

والأرجواين.

فيرر يستهل حملة دفاعه عن لقب دورة فيينا بنجاح ليكرز يحتفظ بالعبه المخضرم ميتا وورلد بيس

اخلطوة الأوىل
ب��داأ الراح��ل علي ح�شن م�ش��واره الكروي الر�شم��ي مع ن�دي 
الأم الطلب��ة، بعد اأن توفرت في��ه العديد من املوا�شف�ت التي 
جتعل منه لعب� متمكن� منه� الطول والر�ش�قة ومن هن� ج�ء 
ت�شبيه��ه مبوا�شف�ت لعب برازيل��ي، ومثل علي ح�شن فريق 
الطلبة يف البطولت الدولية واملحلية طوال 18 ع�م�، لين�ل 
موقع��� متميزا يف نفو�س جم�هر النيق التي عرفت بتعلقه� 
ال�شديد ب�لالعب الكبر ح�شن �شعيد، وبداأ مع الطلبة منذ ع�م 
1977، عندم� ك�ن )اجل�معة( هو ال�شم الذي يحمله ن�دي 
الطلب��ة، وم��� مي��ز الراحل هو اأن��ه الوحيد من لعب��ي الطلبة 
�شجل ح�شوره يف البط��ولت الأربع التي توج بلقبه� الفريق 
مب�ش�بقة الدوري، ومثل الن�دي يف املح�فالخل�رجية ومنه� 
بطول��ة مرديك� 1984 وبطول��ة ج�مع�ت الع�مل ع�م 1979 
ف�ش��ال عن بطول��ة الندية الآ�شيوية التي اعي��د احي�وؤه� ع�م 
1986 والتي احرز فيه� الطلبة املركز الرابع ، وك�ن مو�شم 

95-94 هو الأخر لالعب مع ن�ديه الأثر.

 حمط�ت الحراف
وك�ن لالع��ب حمط���ت اح��راف خ��الل م�شرت��ه الكروي��ة، 
ف�ح��رف يف اأهلي طرابل�س الليبي وهي حمطة مل تدم طويال 
ليعود اإىل اأندية ال�شم�ل يف العراق وحتديدا مع ن�دي برو�شك، 
وا�شتط���ع قي�دة الفريق الرو�شك��ي اإىل اندية الدرجة الأوىل 
لول م��رة ع�م 1999، ومن ثم ركن اإىل البتع�د واجر على 

ترك الكرة لعب�.
 القمي�س الدويل

بداأ علي ح�شن �شه�ب م�شرته الدولية يف �شيف ع�م 1981 
عندم��� ا�شتدع�ه �شيخ املدرب��ن العراقين عمو ب�ب� لت�شكيلة 
املنتخ��ب الوطن��ي ك�ح��د العن����رش ال�ش�ب��ة �شم��ن حمل��ة 
التجدي��د ال�ش�ملة الت��ي انتهجه� اثر اخل��روج املحزن للعراق 
م��ن ت�شفي�ت ك�أ�س الع���مل على يد ال��ك�در التدريبي ال�ش�بق 
بقي���دة اليوغ�شاليف فوي�، لي�شبح بعد ذل��ك رقم� دائمي� يف 
مفكرة كل املدربن الذين ق�دوا املنتخب خالل عقد الثم�نن 
نظرا لثب�ت م�شت��واه واج�دته اللعب يف مركز اجلن�ح الي�رش 
اأف�ش��ل من اي لعب اخر يف تلك احلقبة، فرغم رحيل املدرب 
عموب�ب��� بع��د دورة اللع���ب الأوملبي��ة يف لو���س اجنلو���س 

ع���م 1984، ال ان��ه بقي �شمن مفك��رة املدربن الذين تلوه 
امث�ل اك��رم �شلم�ن وواثق ن�جي وجم���ل �ش�لح واملدربن 
الرازيلي��ن ج��ورج في��را واي��دو وايف�ر�شت��و، يف ال�شن��وات 
الأخ��رة من عق��د الثم�نين�ت، اخذ علي ح�ش��ن يعي�س ح�لة 
م��ن املف��شل��ة بينه وب��ن الوج��ه ال�ش�عد يف جه��ة الي�ش�ر 
�شع��د قي�س ال��ذي اخذ يتن�وب معه على �شغ��ل هذا املركز يف 
املنتخب، لتكون مب�راة العراق وقطر يف بغداد 1989 �شمن 
ت�شفي���ت ك�أ���س الع���مل اخر تواج��د دويل لالع��ب مل تختلف 
اجلم�ه��ر العراقي��ة عل��ى حب��ه وتقدي��ره... لع��ب للمنتخ��ب 

العراقي حوايل نحو70 مب�راة احرز خالله� 12 هدف�.
 �شجل امل�ش�رك�ت

�ش���رك علي ح�ش��ن املنتخب الوطن��ي يف اأغل��ب امل�ش�بق�ت 
الكروي��ة خ��الل الف��رة ب��ن ع�م��ي )1989-1981(، غر 
اأن امل�ش�رك��ة الأب��رز تبق��ى يف التواجد العراق��ي الوحيد يف 
موندي���ل املك�شي��ك 1986، حيث اأ�شهم عل��ي ح�شن وب�شكل 
ف�ع��ل يف الرحل��ة الطويل��ة الت��ي �شهدته��� مالع��ب الكوي��ت 
وقط��ر والإم�رات وال�شعودية و�شوري� والأردن والهند، ليكون 
واح��دا من ثالثة لعبن فقط لعب��وا كل مب�ري�ت الت�شفي�ت 

والنه�ئي���ت املوندي�لية ال��� 13 جميع� دون اأن يغيب دقيقة 
واح��دة، مع زميليه احم��د را�شي وخليل حممد عالوي، كذلك 
�ش���رك مع املنتخب يف ت�شفي�ت ك�أ�س الع�مل 1990، والتي 
خ��رج فيه��� العراق من ال��دور الأول، على �شعي��د الت�شفي�ت 
والدورات الأوملبية، �شجل عل��ي امل�ش�ركة يف اأوملبي�د لو�س 
اجنل���س 1984، و�شج��ل هدف��� عراقي��� ثمين��� عل��ى منتخب 
يوغ�شالفي��� الأوملب��ي، كم��� لع��ب دورا ب���رزا يف ت�شفي���ت 
اأوملبي���د �شيوؤول 1988 خ�شو�ش� يف الدور احل��شم، بعد اأن 
ا�شه��م نزول��ه وهدفه يف مب�راة الع��راق وقطر يف الدوحة يف 
تعديل م�ش�ر املنتخب العراق��ي وتوجيهه الوجهة ال�شحيحة 
ب�جت�ه الأوملبي�د، وم��ن البطولت الأخرى التي �ش�رك فيه� 
عل��ي ح�ش��ن بطول��ة ك��س اخللي��ج العرب��ي خالل ال��دورات 
ال�ش�د�ش��ة يف اأبوظب��ي 1982 وال�ش�بع��ة يف م�شق��ط 1984 
والت��شع��ة يف الري����س 1988، كم��� ا�ش��رك يف بط��ولت 
نظمته��� دول اآ�شيوية كبطولة مرديك� 1981 وك�أ�س الرئي�س 
الك��وري اجلنوبي 1985 ف�شال ع��ن دورة الألع�ب الآ�شيوية 
يف نيودله��ي 1982 والت��ي اأح��رز الع��راق ذهبيته���، ويف 

�شيوؤول 1986 والتي خرج منه� العراق يف دور الثم�نية.

رايوال  يجني 27 مليون 
دوالر بسبب بوغبا

من زاوية 
اخرى

ث��روة كرى ح�شل عليه� مين��و رايول وكيل اأعم�ل 
الدويل الفرن�ش��ي بول بوغب� نتيجة لنتق�ل الالعب 

اإىل م�ن�ش�شر يون�يتد الإنكليزي.
وك�شف ن�دي يوفنتو�س بطل الدوري الإيط�يل لكرة 
الق��دم يف الأع��وام اخلم�شة الخ��رة اأن مينو رايول 
وكي��ل اأعم���ل لع��ب الو�ش��ط ال��دويل الفرن�شي بول 
بوغب��� ح�ش��ل عل��ى 27 ملي��ون ي��ورو يف ال�شفقة 
القي��شي��ة الت��ي انتقل مبوجبه� ه��ذا ال�شيف لعبه 
ال�ش�ب��ق اإىل م�ن�ش�ش��ر يون�يت��د الإنكلي��زي مق�بل 

105 مالين يورو.
وع�د الرئي�س التنفي��ذي دجوزيبي م�روت� للحديث 
اجلمعي��ة  خ��الل  الق��رن  �شفق��ة  ع��ن  ب�لتف�شي��ل 
العمومي��ة للم�ش�هم��ن يف الن���دي. وك�ن��ت قيمة 
ال�شفقة معروفة للجميع لكن عمولة وكيل العم�ل 

مل يتم الك�شف عنه� علن�.
وق�ل م�روت�: "عملية البيع مع يون�يتد بلغت 105 
مالين يورو ب�لإ�ش�فة اإىل 5 مالين كمك�ف�آت يف 
ح���ل متديد عقده م��ع م�ن�ش�شر يون�يت��د اأو رحيله 
ب�شفق��ة تبلغ 50 ملي��ون يورو على الق��ل. و�شيتم 

دفع 27 مليون يورو ملينو رايول".
وبعدم��� اأم�شى 4 اأعوام م��ع يوفنتو�س، ع�د بوغب� 
ه��ذا ال�شي��ف اإىل �شف��وف م�ن�ش�ش��ر يون�يتد الذي 
�شب��ق واأم�ش��ى معه ف��رة ق�شرة مو�ش��م -2011
2012. ان�شم اىل يوفنتو�س يف اإط�ر عملية كلفت 
فري��ق "ال�شيدة العج��وز" 1.5 مليون ي��ورو بح�شب 

م�روت�.
واأ�ش���ف: "لق��د ق��رر الع��ودة اىل انكل��را، رغب يف 
الرحي��ل ب�أي ثم��ن ولي�س فق��ط من اأج��ل اأن يك�شب 
مط�لب��ه  اإىل  ال�شتج�ب��ة  ب�إمك�نن���  ك�ن  املزي��د. 
امل�دية ولك��ن ذلك ك�ن �شيخلق توت��راً داخل غرف 

املالب�س".
ويعي���س بوغب� )23 ع�مً�( بداي��ة مو�شم �شعبة مع 
م�ن�ش�ش��ر يون�يت��د ال��ذي يحتل املرك��ز ال�ش�بع يف 

الرتيب ويغيب عن م�ش�بقة دوري اأبط�ل اوروب�.
يف املق�ب��ل، على الرغم من رحيل الدويل الفرن�شي، 
ف���ن يوفنتو���س يت�ش��در الك�ل�شي��و وجمموعته يف 

امل�ش�بقة الق�رية العريقة.
يذكر اأن رايول هو �ش�نع �شفقة انتق�ل الولد ال�شقي 
لك��رة الق��دم الإيط���يل م�ري��و ب�لوتيل��ي اإىل ني�س 
الفرن�ش��ي، كم��� اأنه عل��ى اخل�شو�س وكي��ل اأعم�ل 
العم��الق ال�شويدي زلت���ن اإبراهيموفيت�س املنتقل 
اإىل م�ن�ش�ش��ر يون�يت��د يف �شفق��ة  ال�شي��ف  ه��ذا 
انتق�ل حر وزميله ال�ش�بق يف ب�ري�س �ش�ن جرم�ن 

الفرن�شي الدويل بليز م�تويدي.

بعد م�شوار طويل حافل 
بالإجنازات واللمحات 
التاأريخية، رحل لعب 

املنتخب الوطني ال�شابق علي 
ح�شني، اأحد فر�شان املنتخب 

الوطني يف مونديال املك�شيك 
ا�شتمرت  1986، بعد معاناة 

طويال مع املر�ض ليرتك 
وراءه حمطات حملية ودولية 

كللها بتفوق وا�شح وحب 
جماهريي كبري.

بغداد- متابعة الجورنال

ليفربول واالرسنال يتأهالن إلى ربع نهائي كأس الرابطة االنكليزية
جدل المالعب
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