
ا�صتعاد املنتخب الإ�صباين انت�صاراته يف ت�صفيات 
الق��ارة الأوروبي��ة امل�ؤهلة لكاأ���س العامل 2018 
برو�صي��ا بعدما اأ�صقط منتخب األبانيا يف عقر داره 
بثنائي��ة نظيفة على ملعب "ل���رو ب�ريت�صي" يف 
اإطار مباريات اجل�لة الثالثة للمجم�عة ال�صابعة.
وبعدم��ا عجز "املات��ادور" الإ�صباين عن ال��ص�ل 
ل�صب��اك املنتخب الألباين يف الن�صف الأول، متكن 
مهاجم ت�صيل�ص��ي الإجنليزي، دييج��� ك��صتا، من 
افتت��اح ب��اب الت�صجي��ل يف الدقيق��ة 55 ، قبل اأن 
ي�ؤم��ن مان�ي��ل اأج���دو 'ن�ليت���' الف���ز باله��دف 
الث��اين بعده��ا بثم��ان دقائ��ق وذل��ك بع��د نزوله 

للملعب باأربع دقائق.
وجاء اله��دف الأول بعد متريرة م��ن ديفيد �صيلفا 
م��ن داخل اجلزاء لك��صتا الذي مل يجد اأي �صع�بة 
يف حت�ي��ل الك��رة داخ��ل ال�صب��اك اخلالي��ة م��ن 

حار�صها.
بينما ج��اء الهدف الثاين اإثر ت�غل ناجح ملهاجم 
مان�ص�ص��ر �صيت��ي الإجنليزي م��ن الي�ص��ار قبل اأن 

ي�صدد كرة اأر�صية من داخل املنطقة �صكنت اأق�صى 
الزاوية الي�رسى لإيريت بريي�صا.

ويف مب��اراة اأخرى لذات املجم�عة، عاد املنتخب 
الإيطايل بث��اث نقاط ثمينة من عقر دار م�صيفه 
امل�ل��دويف بعدم��ا تغلب علي��ه يف ال�ق��ت القاتل 

بهدفني لثاثة على ملعب "فيليب الثاين اأرينا".
يف  متقدم��ا  الأول  ال�ص���ط  "الآت��زوري"  اأنه��ى 
النتيجة باله��دف الذي اأح��رزه اأندريا بيل�تي يف 

الدقيقة 24.
ويف ال�ص���ط الثاين، رد اأ�صح��اب الأر�س بهدفني 
يف غ�ص���ن دقيقت��ني )57 و59( ع��ر كل من ليا 

ني�صت�روف�صكي وفريهان ها�صاين على الرتيب.
للق��اء  الطلي��ان  اأع��اد  اإمي�بيل��ي  ت�ص��ريو  اأن  اإل 
به��دف التع��ادل قب��ل نهاي��ة اللقاء برب��ع �صاعة، 
قب��ل اأن يع���د نف�س الاعب ويح��رز الهدف الثاين 
ل��ه والثالث لفريق��ه يف الدقيقة الأخ��رية من عمر 

اللقاء.
وكان��ت م�اجه��ات اجل�لة ق��د افتتح��ت يف وقت 

اأم��ام  ال�صهي���ين  الكي��ان  بف���ز  الي���م  �صاب��ق 
جماهريها بهدفني ل�احد.

وبهذه النتائ��ج، ت�صتعيد اإ�صباني��ا ال�صدارة بعدما 
اأ�صبح لديها 7 نق��اط وبفارق الأهداف فقط اأمام 
اإيطاليا �صاحبة نف�س الر�صيد، فيما حتتل األبانيا 
والكي��ان ال�صهي�ين املركزين الثالث والرابع على 
الرتي��ب ب�6 نق��اط، ث��م مقدوني��ا ولي�صتن�صتاين 
بدون نقاط يف املركزين اخلام�س وال�صاد�س على 

الرتيب.
ال�ص��دارة بع��د ف�زه��ا عل��ى  وانتزع��ت �رسبي��ا 
�صيفتها النم�صا 2-3، و�صارت جمه�رية اأيرلندا 
ثاني��ة بتغلبه��ا عل��ى م�صيفته��ا م�لدافي��ا 3-1 
م�صتفي��دة من تع��ادل ويلز م��ع �صيفتها ج�رجيا 
1-1 يف اجل�لة الثالثة للمجم�عة الرابعة �صمن 
ت�صفي��ات اأوروبا امل�ؤهل��ة اإىل نهائيات م�نديال 

2018 يف رو�صيا.
وارتفع ر�صيد �رسبيا اإىل 7 نقاط وتقدمت بفارق 
الأه��داف على اأيرلندا مقاب��ل 5 نقاط ل�يلز، فيما 

وقف ر�صيد النم�صا عند 4 نقاط.
يف املب��اراة الأوىل عل��ى ملع��ب رايك��� ميتي���س، 
افتت��ح اأ�صح��اب الأر�س الت�صجي��ل يف وقت مبكر 
ج��داً ع��ن طري��ق مهاج��م ني�كا�ص��ل الإنكلي��زي 
األك�صن��در ميروفيت�س الذي ح�ل ك��رة من دوزان 
ملرم��ى  الي���رسى  الزاوي��ة  اأ�صف��ل  اإىل  تاديت���س 

رم�صان اأوزجان )6(.
ومل يتاأخ��ر ال��رد النم�ص��اوي كث��رياً بع��د اأن ق��ام 
مار�صيل �صابيت�رس مبجه�د فردي واأنهى الكرة يف 

مرمى فادميري �صت�يك�فيت�س )15(.
واأع��اد ميروفيت�س التق��دم ل�رسبيا بعد 8 دقائق 
بع��د لعب��ة م�صركة م��ع تاديت�س نف�ص��ه ومتابعة 

للكرة براأ�صه يف و�صط املرمى )23(.
ويف ال�ص���ط الثاين، اأدركت النم�صا التعادل بف�صل 
مارك يانك� الذي بذك جمه�داً رائعًا واأنهى الكرة 

داخل ال�صباك )63(.
واأع��اد تاديت���س التقدم ل�رسبيا بع��د اأن اأنهي يف 
املرم��ى كرة و�صلت��ه داخل املنطقة م��ن األك�صندر 

ك�لروف )74(.
وعلى ملعب زميرو �صتادي�م يف كي�صيناو، خطف 
�صاين ل�نغ هدفًا مبكراً جداً جلمه�رية اأيرلندا بعد 
اأن ا�صتغ��ل كرة بينية من وي���س ه�لهان اأنهاها 

يف اأ�صفل الزاوية الي�رسى للمرمى امل�لدايف )2(.
التع��ادل  اإدراك  يف  ب�غايي��ف  اأيغ���ر  وجن��ح 
مل�لدافي��ا يف ال�ق��ت ب��دل ال�صائ��ع بع��د اأن قاد 
األك�صن��درو غاتكان هجم��ة مرتدة واأر�ص��ل له كرة 
يف اجله��ة اليمنى تابعها براعة يف اأ�صفل الزاوية 

اليمنى ملرمى دارن راندولف )45+1(.
ويف ال�ص���ط الث��اين، اأم��ن جيم���س ماكل��ني ف���ز 
اأيرلن��دا بت�صجيله هدف��ني اآخري��ن: الأول بعد كرة 
م�زون��ة من ج�ناث��ان وال��رز )69(، والثاين اإثر 

متريرة من �صيم��س ك�ملان )76(.
وابتعدت كل من كرواتيا واي�صلندا ب�صدارة ترتيب 
املجم�عة التا�صعة من الت�صفيات الوروبية لكرة 
الق��دم امل�ؤهل��ة اىل م�ندي��ال 2018 يف رو�صيا، 
بف���ز الأوىل عل��ى م�صيفته��ا فنلن��دا -1�صف��ر، 

والثاني��ة على �صيفتها تركيا -2�صفر يف اجل�لة 
الثالث��ة. ورفعت كرواتيا ر�صيدها اىل 7 نقاط يف 
ال�ص��دارة بف��ارق الهداف ام��ام اي�صلن��دا، مقابل 
5 نق��اط لأوكراني��ا الت��ي تغلب��ت عل��ى ك��ص�ف� 
-3�صف��ر. و�صارك��ت اي�صلن��دا يف نهائيات كاأ�س 
اأوروبا للمرة الأوىل يف تاريخها قبل نح� 3 اأ�صهر 
وحققت نتائج رائعة قبل ان يت�قف م�ص�ارها يف 
ربع النهائي اأم��ام فرن�صا امل�صيفة 5-2، بعد ان 
اق�ص��ت انكل��را يف ثم��ن النهائي بف�زه��ا عليها 

اأكر املفاجاآت الكروية. 1-2 يف واحدة من 
ويف املب��اراة الثاني��ة، انت��زع منتخ��ب كرواتي��ا 
ف���زا �صعبا وثمينا عل��ى م�صيفه الفنلندي بهدف 

ملهاجمه ماري� ماندزوكيت�س يف الدقيقة 18.
يف  اأه��داف  ثاث��ة  �صج��ل  ماندزوكيت���س  وكان 
املب��اراة ال�صابق��ة الت��ي اكت�صح��ت فيه��ا كرواتيا 

م�صيفتها ك��ص�ف� -6�صفر.
وكانت كرواتي��ا ا�صتهلت الت�صفيات بالتعادل مع 

تركيا 1-1.
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منتخبنا يخوض مباراة البحث عن بصيص أمل في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا
يواجه تايلند اليوم 

انت��زع �صتيفاجن��ا الكرة م��ن املناف���س ومررها 
اإىل �صتيفاجن��ا ال��ذي راوغ عل��ى اجلان��ب الأمين 
واأر�صلها عر�صية اإىل �صتيفاجنا لي�دعها ال�صباك 

ويحتفل املدرب �صتيفاجنا بالهدف.
رمبا يعتقد البع�س اأن هذا امل�صهد جزء من مزحة 
ولكن��ه يتكرر كث��ريا يف نادي فر�صي��� الكرواتي، 
ال��ذي خا�س مب��اراة بت�صكيل اأ�صا�ص��ي ي�صم 10 
لعب��ني يحمل���ن نف���س اللق��ب، ح�صبم��ا اأفادت 

و�صائل العام املحلية.
وكان ذل��ك الأم��ر مبثاب��ة كاب��س عل��ى احلكام 
نظ��را لأن 15 م��ن ال���22 لعب��ا بالفري��ق الذي 
يناف���س يف دوري درجة ثاني��ة مقاطعة حملية، 

يحمل�ن نف�س اللقب.

وق��ال مدرب الفري��ق زيليك��� �صتيفاجنا: “هناك 
مباري��ات يتم فيها ا�صتدع��اء 15 لعبا يحمل�ن 
لق��ب �صتيفاجن��ا. ثاث��ة منه��م ي�صم���ن اإيف��ان.. 
الكثري منهم اأ�صقاء، هناك رابط ما بني اجلميع”.

وكان رئي���س الن��ادي حت��ى ف��رة قريب��ة يحمل 
اأي�صا لقب �صتيفاجنا.

وذكر م�قع )24 �صا�صتا( اأن الفريق يعتزم خ��س 
مباراة ب�11 لعبا يحمل�ن لقب �صتيفاجنا خال 

امل�اجهات القادمة.
واجلدي��ر بالذك��ر اأن لق��ب �صتيفاجن��ا �صائ��ع يف 

مقاطعة جافي�س التي يقع فيها النادي.
وي�اجه احل��كام م�صاكل عند معاقبة الاعبني اأو 

اإعطاء تعليمات، ب�صبب ت�صابه اأ�صماء الاعبني.

تخل��ى غيغز جن��اح مان�ص�ص��ر ي�نايت��د ال�صابق 
عن فر�صة ت�يل تدري��ب �ص�انزي �صيتي املنتمي 
لل��دوري الإنكلي��زي املمتاز بداعي ع��دم تنا�صب 
املهم��ة م��ع طم�حات��ه. وذك��رت و�صائ��ل اإعام 
بريطاني��ة اأّن غيغز كان ب��ني املر�صحني خلافة 
فران�صي�صك��� غ�دول��ني يف تدري��ب �ص�انزي لكن 
الن��ادي ال�يل��زي اأعل��ن تعي��ني  الأمريك��ي ب�ب 
ب��راديل يف وق��ت مبكر م��ن ال�صهر احل��ايل عقب 
رحيل املدرب الإيطايل. وفاز غيغز بلقب الدوري 
13 م��رة كاعب مع ي�نايت��د ودرب الفريق يف 
اأرب��ع مباري��ات ب�ص��كل م�ؤقت عقب اإقال��ة ديفيد 
م�ي��ز يف 2014. وق��ال غيغ��ز: "كن��ت اأ�صتمت��ع 

بال�صف��ر والتنق��ل قلي��ًا عندم��ا تلقي��ت مكامل��ة 
هاتفي��ة من �ص�ان��زي وقابل��ت م�ص�ؤوليه مرتني، 
يف النهاية كان هناك فقط ر�صائل متبادلة ب�صاأن 
ك��رة الق��دم وملكية النادي". وتاب��ع: "�صعرت اأن 
طم�حه��م ل ينا�صب طم�حي حقًا لذا فاإّن الأم�ر 
مل ت���رس يف طريقها املر�ص���م". واأ�صاف الاعب 
ال�يلزي ال�صاب��ق البالغ عمره 42 عامًا - والذي 
عم��ل م�صاعداً مل��درب ي�نايتد ال�صاب��ق ل�ي فان 
خ��ال اأّنه اأج��رى "مقابلة خميب��ة  لاآمال لت�يل 
ه��ذا املن�ص��ب". و�صيلع��ب �ص�ان��زي - �صاح��ب 
املرك��ز 17 بالدوري بر�صيد اأربع نقاط من �صبع 

مباريات على اأر�س اآر�صنال ي�م ال�صبت املقبل.

الي�ن��اين ك��صتا�س  قال 
مداف��ع  مان�ل���س، 
الإيطايل،  ن��ادي روم��ا 
الأرجنتين��ي  النج��م  اإن 
لع��ب  مي�ص��ي  لي�ني��ل 

ه���  بر�صل�ن��ة 
م���س  خا

ف�ص��ل  اأ

مهاجم ي�اجهه طيلة م�صريته الحرافية مع 
الأندية الأوروبية، كم��ا مل ي�صع كري�صتيان� 

رونالدو جنم ريال مدريد يف املقدمة.
ويف مقابل��ة مع م�قع ن��ادي روما الر�صمي 
اأكد مان�ل�س اأن اأف�صل 5 مهاجمني واجههم 
يف م�صريت��ه ه��م زلت��ان اإبراهيم�فيت���س، 
بنزمي��ا  وك��رمي  �ص�اري��ز،  ول�ي���س 
ولي�ني��ل  رونال��دو  وكري�صتيان��� 

مي�صي.
ويق���ل مان�ل���س ع��ن مي�صي: 
"ه��� لي���س مهاج��م �صن��دوق 
ودائًم��ا ما ياأتي م��ن اخلارج، 
خام���س  اأ�صع��ه  اأن��ا  لذل��ك 
اأف�ص��ل مهاج��م واجهت��ه يف 

م�صريتي".
�صخ���س  "لكن��ه  واأ�ص��اف: 
ميل��ك �رسعة كب��رية وبهذه 
ال�رسع��ة يلع��ب الك��رة مثل 
املرم��ى  اأم��ام  الب�لين��ج، 
ال�ص��ئ  يع��رف  م��ا  دائًم��ا 
ال�صحيح �ص�اء كان الت�صديد 
اأو التمرير لزميل، دائًما يجد 

احلل الأف�صل".
ال�ص���ء  مان�ل���س  و�صل��ط 
الآخري��ن  الأربع��ة  عل��ى 
دون الرتي��ب بينه��م، وق��ال 
اإبراهيم�فيت���س مهاج��م  ال�ص�ي��دي  ع��ن 
مان�ص�ص��ر ي�نايت��د الإجنلي��زي: "اإنه ق�ة 
من ق�ى الطبيعة، وعملًيا مل اأكن قادر على 

جماراته ب�صبب ق�ته البدنية الهائلة".

أوكوشا: سان جيرمان موجود قبل إيبرا ناٍد كرواتي يلعب بـ 10 العبين يحملون لقب ستيفانجا

غيغز يشرح سبب عدم تدريبه نادي سوانزي

أبرز خمسة مهاجمين في حياة مانوالس

ويحتل العراق املرك��ز اخلام�س، يف حني تاأتي تايلند يف 
املرك��ز ال�صاد�س والأخري، وكاهما ل ميلك اأي ر�صيد من 

النقاط بعد مرور 3 ج�لت.
وتب��دو املب��اراة �صعب��ة عل��ى املنتخب��ني، لأن اخل�ص��ارة 
اأو حت��ى التعادل يعن��ي اخلروج من دائ��رة التناف�س على 
الأوىل والثاني��ة للمجم�ع��ة، ب�صب��ب ف��ارق  البطاقت��ني 
النقاط الكبري عن منتخبات اأ�صراليا وال�صع�دية واليابان 

والإمارات.
 ويراأ���س وف��د املنتخب ع�ص��� احتاد الك��رة يحيى زغري 
و م���رسف الفري��ق ع�ص��� الحت��اد كام��ل زغ��ري واملدي��ر 
الداري با�ص��ل ك�ركي���س و املن�ص��ق العامي وليد طرة  
و املدي��ر الفني للمنتخب املدرب را�صي �صني�صل و اأع�صاء 

ال��كادر التدريبي رحيم حميد و كرمي �صلمان و عبد المري 
ناج��ي و م��درب حرا���س املرم��ى �صهي��ل �صاب��ر و مدرب 
اللياق��ة البدنية الإ�صباين بي��درو جزايف و طبيب املنتخب 
الدكت���ر قا�صم حممد واملعاجلني يا�ص��ني خ�صري و جبار 
عب��د احل�صني و رعد حممد و الإداري��ني زياد عبد الرحمن 
و ابراهي��م فا�ص��ل و م�ص�ؤول التجهي��زات الريا�صية حقي 
ابراهي��م ، و �صمت قائمة املنتخ��ب ال�طني ٢٢ لعبًا هم 
حمم��د حمي��د و حمم��د كا�صد و عل��ي عبد احل�ص��ن و بروا 
ن�ري و علي عدنان و احمد يا�صني و �رسغام ا�صماعيل و 
�صعد عبد المري و ب�صار ر�صن و مهدي كامل و اجمد وليد و 
احم��د ابراهيم و �صعد ناطق و وليد �صامل و اجمد عط�ان و 
علي لطيف و عاء عبد الزهرة و جا�صم حممد و مهند عبد 

الرحيم و م�صطفى ناظم و حممد �ص�كان ، و عاء مهاوي 
الذي التحق باملنتخب يف طهران .

ويع���د اأول لق��اء ر�صم��ي جمع ب��ني املنتخب��ني العراقي 
والتايلن��دي يف ت�صفيات كاأ�س الع��امل اإىل 17 اأغ�صط�س/ 
اآب  2001 عل��ى  ال�صع��ب ال��دويل وانته��ى بف���ز اأ�ص���د 
الرافدي��ن )0-4(، حي��ث حمل��ت الأهداف ت�اقي��ع ه�صام 

حممد )هدفني(، وعماد حممد، وليث ح�صني.
 اأم��ا اللقاء الث��اين فجرى يف العا�صم��ة بانك�ك، وانتهى 
بالتع��ادل بهدف، حيث �صجل ه��دف العراق الاعب عماد 

حممد، واأهدر اأي�صا ركلة جزاء يف ال�ص�ط الثاين.
ويف 24 مار���س/ اآذار من العام املا�صي تعادلت العراق 
مع تايلن��د )2-2( يف العا�صمة الإيرانية طهران،  �صمن 

الت�صفي��ات ال�صي�ية املزدوجة لنهائي��ات الدور احلا�صم 
الإم��ارات  اآ�صي��ا يف  اأمم  مل�ندي��ال رو�صي��ا، ونهائي��ات 
2019، حي��ث �صج��ل مه��دي ك��رمي للع��راق ومدافع من 
تايلن��د باخلط��اأ يف مرم��اه، و�صه��دت املب��اراة ا�صتقال��ة 
املدرب يحيى عل�ان، وتعيني عبد الغني �صهد بديا عنه.

 ويف ي���م 9 �صبتم��ر/ اأيل���ل م��ن نف���س الع��ام، تع��ادل 
املنتخب��ان )2-2( اأي�ص��ا، ولكن يف العا�صم��ة بانك�ك، 
حيث �صجل ج�صنت مريام وي�ن�س حمم�د هديف العراق يف 

الدقيقتني 35 و49.
كانت الع��راق تاأهلت مرة واحدة لنهائي��ات كاأ�س العامل، 
جاءت يف املك�صيك 1986 حتت قيادة املدرب الرازيلي 

اأفر�صت�

األرقام هي الفيصل من زاوية 
اخرى

ق��د ل يع��ري اأحداً اأهمي��ة لاأرق��ام والإح�صائي��ات التي 
ُت�صج��ل ُهن��ا وُهن��اك يف ُبط�لة م��ا، لكّن له��ذه الأرقام 
اأهمية كب��رية يف حتديد الأف�صل، ويف ال�قت ذاته حُتدد 
الأ�ص���اأ يف بع���س الإح�صائي��ات الت��ي تهت��م بدرجات 
الفق��ر واجلرمي��ة وُم�صت���ى التعليم والإره��اب وغريها. 
بع��د ان كان��ت القرعة ه��ي الفي�صل يف حتدي��د الأبطال 
واملتاأهل��ني، اتبع��ت الإحّت��ادات العاملي��ة والإحّتادات 
املحلي��ة ط��رق ح�صابية ت�صل بالأف�ص��ل لينال حقه ِمن 
خ��ال الأف�صلية الرقمية اأو اتباع طريقة التنقيط، فَعلى 
�صبي��ل املث��ال، اعتم��د يف املجم�ع��ات ك���رس التع��اُدل 
باللج���ء اإىل ف��ارق الأه��داف واإن ا�صتم��ر ه��ذا التعاُدل 
ُيح�ص��م بامل�اجهات امُلبا�رسة بني الفريقني. وهذا الأمر 
ل ينطب��ق َعلى الأندية وامُلنتخب��ات فح�صب، بل تعداها 
لتحدي��د ه��ّداف الدوري اأو هّداف ُبط�ل��ة ما فتابعنا يف 
بع�س الدوريات التي يتعادل فيها الهّداف�ن ان الإحّتاد 
يعط��ي الأحقي��ة لاأف�ص��ل باختي��ار َم��ن �صج��ل اأهدافًا 
ب�ص��كل ُمبا���رس ِم��ن ُدون ركات اجل��زاء اأو البحث عمن 
�صج��ل من الركات باأق��ّل عدداً واإذا ا�صتم��ر هذا التعاُدل 
ُيك���رس ل�صال��ح َمن لع��ب اأكرث ع��دداً ِم��ن امُلباريات يف 
ه��ذه امُل�صابقة واإذا ا�صتم��ر ُيح�صم باحت�صاب عدد دقائق 
امُلباريات والث���اين التي خا�صها الاِعب. هذه الطريقة 
برزت الهّداف واعطته حقه يف ان يك�ن الأف�صل واعطت 
احل��ق يف الرتيب لبقية الهّداف��ني الذين يت�صاوون بعدد 
الأه��داف اأي�صًا. لهذا َعلى الإحّت��ادات املحلية ان تعطي 
اأهمي��ة لاأرق��ام والإح�صائي��ات ب�ص��كل اأف�ص��ل وان ل 
تتجاهله��ا ول تعتم��د الط��رق البدائي��ة ومتن��ح اجل�ائز 
ب�ص��كل ع�ص�ائ��ي اأو ت�زعها باملنا�صف��ة فالأف�صل ينال 

حقه ومتيزه. 
�ص���ؤايل: مل��اذا نتجاهل اأهمي��ة الأرق��ام والإح�صائيات 
يف ُم�صابقاتنا املحلي��ة وُم�صاركاتنا اخلارجية؟ وملاذا 
ل ُتع��ني ه��ذه الإحّت��ادات امُلخت�ص��ني بالإح�صائي��ات 
اأو تن�ص��ق م��ع ال�صح��ف والقن���ات الت��ي تعتم��د َعل��ى 
ال�صحفي��ني امُلخت�صني بالإح�صائيات؟ وملاذا ل تعتمد 
بع���س القن�ات وال�صحف اأي�صًا َعل��ى العمل الإح�صائي 

يف املجال الريا�صي ويف غريه ِمن املجالت؟ 
اأخرياً، ل نعتق��د، ان اإحّتاداتنا وبع�س �صحفنا وقن�اتنا 
تهت��م بالأرق��ام والإح�صائي��ات ول �صيم��ا ان تعي��ني 
ال�صحفي��ني والإعاميني يف بع�س ال�صح��ف والقن�ات 
ملعاي��ري  يخ�ص��ع  ل  الأندي��ة  وم��ع  الإحّت��ادات  ويف 
الأف�ص��ل. ول ن�صتغ��رب، ان تق���م بع���س الأندية وَحّتى 
الاِعب��ني بالتعاقد مع ���رسكات اأو �صحفيني خُمت�صني 
بالإح�صائي��ات جلم��ع الأرق��ام وامُلقارن��ات وتقدميها 
ون�رسه��ا يف ال�صح��ف وامل�اق��ع الريا�صي��ة وامل�اق��ع 
ال�صخ�صي��ة التابعة لاِعبني وامُلدرب��ني. ويهتم امُل�صجع 
والقارئ كثرياً بالأرقام التي ي�صجلها الفريق اأو الاِعب، 
ولكّنن��ا مازلن��ا نع��اين ِم��ن �صع��ف املعل�م��ة وغي��اب 

الأرقام والإح�صائيات لفرقنا وريا�صيينا. 

يلتقي املنتخب العراقي  نظريه 
التايلندي يف الثالثة والن�صف 

من ع�صر اليوم  الثالثاء يف 
ملعب با�ص، يف العا�صمة 

الإيرانية طهران �صمن مواجهات 
اجلولة الرابعة من املجموعة 

الثانية للت�صفيات الآ�صيوية 
املوؤهلة لنهائيات مونديال رو�صيا 

املقبل.

إسبانيا تستعيد القمة وإيطاليا تنجو من فخ مقدونيا وصربيا تتصدر 
تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم جدل المالعب

أحمد عبد الكريم حميد

اأّك��د النج��م النيج��ريي جاي ج��اي اأوك��ص��ا، اأحد 
�صّن��اع املتعة يف باري�س �صان جريمان الفرن�صي 
�صابق��ًا، اأّن الن��ادي الباري�ص��ي �صيتج��اوز فك��رة 

فقدانه لنجم يف قيمة زلتان اإيراهيم�فيت�س.
ويف ت�رسيح خ�ّس به اإح��دى املجّات الفرن�صية، 
ب��دا اأوغ��صت��ني اأوك��صا امل�صه���ر ب�"جاي جاي" 
واثقًا من قدرة ال�"بي.اآ�س.جي" على جتاوز حمنة 
غي��اب ال�صلط��ان ال�ص�يدي، وقال يف ه��ذا ال�صدد: 
"اأنا على ثقة تامة باأّن اجلميع قادر على تايف 
هذا النق���س. فقط يجب على كامل الفريق التفكري 
يف طريق��ة تخ��ّ�ل له��م امل�ا�صل��ة يف م�رسوعهم 
الطم���ح وم��ن دون وج���د اإيرا �صمن��ه، فه� يف 
النهاي��ة ل��ن يبق��ى لعب��ًا يف �صان جريم��ان اإىل 

الأبد!".
وتابع جن��م "الن�ص�ر اخل�رس" وبط��ل اأفريقيا عام 
1994: "اأريد اأن اأذّكر باأّن باري�س �صان جريمان 

كان م�ج�داً قبل جميء اإيراهيم�فيت�س. �صحيح 
اأّنه جن��م رائع ولعب م�ؤثر وق��ّدم الكثري يف فرة 
وج���ده بباري�س، ولكنني ل�صت قلق��ًا على الفريق 

بعد مغادرته".
وختم: "جاي جاي" بالإ�صارة اإىل ن�عية الاعبني 
املت�فرة داخل الفريق وثقته الكاملة بهم لتجاوز 
ه��ذه املرحلة، قائ��ًا: "الأم�ر �صتتغ��ري وبا اأدنى 
�صك نح��� الأف�صل بالن�صبة للفري��ق. اأرى ب��ص�ح 
اأّن اأ�صم��اء على غرار با�صت�ري ومات�يدي وتياغ� 

�صيلفا هم قادة حقيق�ن داخل املجم�عة".
وكان اإيراهيم�فيت�س قد تقّم�س زي الباري�صيني 
لأربعة م�ا�صم )من 2013-2012 اإىل -2015
2016(، حق��ق خاله��ا الكث��ري م��ن الإجن��ازات 
والألقاب عل��ى ال�صعيدين ال�صخ�ص��ي واجلماعي، 
الإنكلي��زي  ال��دوري  اإىل  رحيل��ه  يعل��ن  اأن  قب��ل 
والت�قيع مع كبري الق�م هناك، مان�ص�صر ي�نايتد.


