
ف��ازت �ليابان عل��ى �ل�سعودية ببطول��ة �آ�سيا حتت 
19 عام��ًا �لتي �نتهت يف �لبحرين بف�سل ركالت 
�لرتجي��ح بعد �نته��اء �لوقتني �لأ�سل��ي و�لإ�سايف 

بالتعادل �ل�سلبي بال �أهد�ف.
وقدم �ملنتخ��ب �ل�سعودي �أد�ًء جي��د�ً وكان �لطرف 
�لأف�سل ن�سبيًا يف �ملبار�ة �لنهائية للبطولة و�لتي 
�سه��دت �لكثري م��ن �لفر�ص للفريق��ني، لكن ركالت 
�لرتجي��ح �لتي �نته��ت 3-5 منحت �للق��ب ل�سالح 
�ليابان. و�أ�ساع عب��د �هلل �ملجر�سي �لركلة �لر�بعة 
خ��ارج �ملرم��ى يف �لوق��ت �ل��ذي جنح ب��ه منتخب 
�لياب��ان بت�سجيل جميع ركالت��ه. وهذ� �للقب �لأول 
يف �لبطول��ة ل�سالح �ليابان بع��د �أن �حتلت �ملركز 
�لثاين �ست م��ر�ت يف �لوقت �لذي ��ستمر بها غياب 
�ل�سعودية ع��ن �لتتويج �لذي حتقق مرتني )1986 
و1992(. و�حتكم �ملنتخبان �إىل ركالت �لرتجيح، 
فنجح �ملنتخب �لياباين يف ح�سم �ملبار�ة ل�ساحله 
بالف��وز بنتيج��ة 3-5، بعدما �سجل ل��ه د�ي�سوكي 
�ساكاي وريت�سو دون و�ندو كييتتا ويوتا ناكاياما 
وكوك��ي �أوج��او�، فيم��ا �سج��ل لل�سعودي��ة نا���ر 
�لدو���ري ونايف كري��ري وعبد �لرحم��ن �ليامي، 
و�أ�س��اع عبد�هلل �ملجر�سي �لركل��ة �لر�بعة. يذكر �أن 
�ملنتخب��ني �لياباين و�ل�سعودي �إىل جانب منتخبي 
�ي��ر�ن وفيتنام �سمنو� �لتاأه��ل �إىل نهائيات كاأ�ص 
�لع��امل لل�سب��اب حتت 20 عام��ًا �لت��ي ت�ست�سيفها 
�أن  2017 بع��د  �لع��ام �ملقب��ل  كوري��ا �جلنوبي��ة 
بلغ��و� �لدور ن�سف �لنهائي من �لبطولة، �إىل جانب 
منتخب كوريا �جلنوبية م�ست�سيف �لبطولة. وكانت 
قط��ر بطل��ة �لن�سخ��ة �لفائت��ة قد خرجت م��ن �لدور 
�لأول �إث��ر �حتالله��ا �ملرك��ز �لثال��ث يف �ملجموعة 
�لثالث��ة. وت��وج �ملهاجم �ل�سع��ودي �سامي �لناجي 

بجائ��زة هد�ف بطولة �آ�سيا لل�سباب حتت 19 عامًا 
�أهد�ف. �أربعة  2016 يف �لبحرين وذلك بر�سيد 

وف��از لعب �لو�س��ط �لياباين ريت�س��و دو�ن بجائزة 
�أف�س��ل لعب. وقال �وت�سياما يف �ملوؤمتر �ل�سحفي 
بع��د �ملبار�ة: حتى م��ا قبل �نطالق �ملب��ار�ة كنت 
�أن يذه��ب  �لكب��رية، كان ميك��ن  �أدرك �سعوبته��ا 
�لف��وز لأي فريق، ولكن كان �حلظ �إىل جانبنا قلياًل 
وه��ذ� ه��و و�قع �حل��ال، ق��ام �لالعب��ون بعمل جيد 
يف �ملباري��ات �ل�ست و�أن��ا فخور بالالعبني و�سعيد 
جد�ً بفوزن��ا. وك�سف حول قوة دف��اع �لفريق �لذي 
مل يتل��ق �أي ه��دف خالل �لبطولة: عندم��ا بد�أنا مع 
ه��ذ� �لفريق خ�سنا �لعديد م��ن �ملباريات و�رتكبنا 
خالله��ا �لعدي��د م��ن �لأخط��اء، و�سمحن��ا للف��رق 
�ملقابل��ة بالت�سجيل ب�سهول��ة، ولكن يف �لنهاية بد�أ 
�لالعبون يفهمون ما �أري��د منهم بالتحديد، وبد�أنا 
باحل�س��ول على ت��و�زن جيد يف �لفري��ق. و�أ�ساف: 
�لأمر ل يقت�ر فقط على �لدفاع، بل �لهجوم �أي�سًا، 
ب��د�أ �لالعب��ون يفهم��ون نظ��ام �للعب، وق��د خ�سنا 
�لكث��ري م��ن �ملباري��ات �لودي��ة �أم��ام ف��رق جيدة، 
وم��ن خالل ه��ذه �ملباري��ات �أم��ام �لف��رق �جليدة 
تعلم �لالعب��ون �لكثري، وكان هذ� �أح��د �أهم �أ�سباب 
�متالكن��ا فري��ق جي��د بالنهاي��ة. و�أو�س��ح �ملدرب 
بخ�سو���ص فوز �ليابان بلقب��ي بطولتي �آ�سيا حتت 
19 و23 عامًا خالل هذ� �لعام: �إنه �أمر �سعب �أن 
يت��م حتقيق نتائج �ريعة يف تطوير �ل�سباب، يجب 
�أن ت�ستثمر �لكثري من �لوقت من �أجل حتقيق نتائج 
جي��دة، وهذ� �لع��ام من خالل �لف��وز بلقب بطولتي 
�آ�سي��ا حت��ت 23 عامًا و19 عام��ًا �أثبتن��ا �أخري�ً �أن 
بر�م��ج �لتطوير يف �ليابان جي��دة.. ولكن هذ� لي�ص 

نهاية �لطريق، يجب �أن نو��سل ذ�ت �لعمل.

ف��وزه  وحق��ق  �نتفا�ست��ه  ت�سيل�س��ي  و��س��ل 
�لر�ب��ع عل��ى �لتو�يل عندم��ا تغلب عل��ى م�سيفه 
�ساوثهامبتون -2�سفر يف �ملرحلة �لعا�رة من 

�لدوري �لإنكليزي لكرة �لقدم.
وبك��ر ت�سيل�س��ي بالت�سجي��ل ع��ر لع��ب و�سط��ه 
�ل��دويل �لبلجيك��ي �إدين هاز�ر عندم��ا تلقى كرة 
م��ن �ل��دويل �لنيجريي فيكت��ور مويزي���ص د�خل 
�ملنطقة فتالعب باأح��د �ملد�فعني و�سددها قوية 

ز�حفة بني �ساقي �حلار�ص فو�سرت )6(.
و�نتظ��ر ت�سيل�سي �ل�سوط �لث��اين لتوجيه �ل�ربة 
�لقا�سي��ة مل�سيف��ه به��دف ر�ئع لهد�ف��ه �لدويل 
�لإ�سب��اين دييغو كو�ستا من ت�سدي��دة قوية ر�ئعة 
م��ن خ��ارج �ملنطق��ة �أ�سكنه��ا �لز�وي��ة �لي���رى 
�لبعي��دة للحار�ص فو�سرت )55( ر�فعًا ر�سيده �إىل 

8 �هد�ف و�نفرد ب�سد�رة لئحة �لهد�فني.
و�سجل ت�ساريل �و�س��ن هدفا �لغاه �حلكم بد�عي 

�لت�سلل )84(.
وه��و �لف��وز �ل�سابع للفري��ق �للندين ه��ذ� �ملو�سم 
و�لر�ب��ع عل��ى �لتو�يل يف �لدوري من��ذ خ�سارتيه 
�ملتتالتني �أمام ليفربول و�أر�سنال، فرفع ر�سيده 

�إىل 22 نقط��ة و�رتق��ى �إىل �ملركز �لر�بع م�ستغاًل 
تع��ر ج��اره توتنهام �أم��ام �سيفه لي�س��رت �سيتي 

حامل �للقب 1-1 �أم�ص �ل�سبت.
وب��ات ت�سيل�س��ي يتخل��ف بف��ارق نقط��ة و�ح��دة 
عن ثالث��ي �ل�س��د�رة مان�س�سرت �سيت��ي و�أر�سنال 
وليفرب��ول، ويتقدم بف��ارق نقطتني �أم��ام جاره 

�لآخر توتنهام.
�أم��ا �ساوثهامبتون فمني بخ�سارت��ه �لثالثة هذ� 
�ملو�س��م و�لأوىل بع��د 3 �نت�س��ار�ت وتعادل��ني 
فتجمد ر�سيده عند 13 نقطة يف �ملركز �لتا�سع.

وعاد �إيفرتون لع��زف �أحلان �لفوز جمدد�ً بعد �أن 
تخطى و�ست هام ب�سعوبة بالغة.

و�جتاز �إيفرتون عقبة �سيفه و�ست هام �ملنتع�ص 
موؤخ��ر�ً عندم��ا تفوق علي��ه 0-2 �سمن �ملرحلة 
�لعا���رة م��ن �ل��دوري �لإنكليزي �ملمت��از لكرة 

�لقدم.
و�نتهى �ل�سوط �لأول بنتيجة �لتعادل بال �أهد�ف 

علمًا �أن و�ست هام كان �لطرف �لأف�سل.
و�فتت��ح  �لث��اين  �ل�س��وط  يف  �إيفرت��ون  وحت�س��ن 
�لت�سجيل بف�سل هد�فه �لبلجيكي روميلو لوكاكو 

.76 �أن ي�سيف رو�ص باركلي �لثاين  50 قبل 
و�س��ار ر�سي��د �إيفرت��ون 18 نقط��ة يف �ملرك��ز 
�ل�ساد���ص معو�س��ًا ف�سله يف حتقي��ق �أي �نت�سار 
باآخر �أربع مباريات يف �لدوري �ملمتاز، بالوقت 
�ل��ذي عاد و�ست ه��ام للنتائج �ل�سلبية )ميلك 10 
نق��اط( بعد �أن كان حقق ثالثة �نت�سار�ت تو�ليًا 
بجمي��ع �مل�سابقات. ومع و�سوله �إىل �لنقطة رقم 
29 �إث��ر �لف��وز �لعري�ص عل��ى نانت 1-4 حقق 

ني���ص �ملت�س��در �أف�س��ل �نطالق��ة ل��ه يف �لدوري 
�لفرن�سي.

و�لف��وز هو �خلام�ص على �لت��و�يل لني�ص و�لتا�سع 
ه��ذ� �ملو�س��م دون خ�س��ارة وهو �لوحي��د �لذي مل 

يتلق �لهزمية يف �لدوري حتى �لآن.
ول يب��دو �أن فريق �جلن��وب �لفرن�سي مر�سح فقط 
لنطالق��ة ممي��زة ب��ل ه��و ميتل��ك كل �ملقومات 
للذهاب بعيد�ً يف �لليغ 1 وحماكاة جتربة لي�سرت 

�سيتي �ملو�سم �ملا�سي يف �لدوري �لإنكليزي.
وبنى �ملدرب �ل�سوي���ري لو�سيان فافره �لقادم 
قب��ل �أ�سهر من بورو�سيا مون�سنغالدباخ �لأملاين؛ 
فريقًا متما�سكًا �بتد�ًء من حار�ص �ملرمى يوهان 
كاردينال �لذي مل يتلق �سوى 8 �أهد�ف حتى �لآن 
وهو ثاين �أف�سل �سجل بعد باري�ص �سان جريمان 
حامل �للقب، ولي�ص �نته��اًء بالعائد بقوة �لدويل 

�لإيطايل �ل�سابق ماريو بالوتيلي.
�سوب��ر ماري��و �ل��ذي ر�هن مدي��ر �أعمال��ه �ل�سهري 
مينو ر�يول ب��اأن �أندية �إنكلرت� �سوف تلهث خلف 
�إعادت��ه �إىل �لرميريليغ، يب��دو �أنه يعيد �كت�ساف 
م�سريت��ه بالفعل بعد �أن عا���ص �أيامًا ع�سيبة يف 

ليفربول وميالن.
وم��ع �له��دف �لذي �سجل��ه �ليوم؛ رف��ع بالوتيلي 
ر�سيده من �لأهد�ف �إىل7 يف �ملركز �لثالث على 
لئح��ة هد�يف �لدوري �لفرن�س��ي )بالوتيلي �أحرز 
�لآن 6 �أه��د�ف يف 5 مباريات على ملعبه �أليانز 
"�لريف��ري�"، كم��ا �أن��ه �سن��ع حت��ى �لآن هدفني 

لرفاقه.
ومن بني �لأ�سم��اء �لتي �أع��ادت �كت�ساف نف�سها 

�أي�س��ًا يف ني���ص، كان �ملد�ف��ع �لر�زيل��ي د�نتي 
)33 عام��ًا( �لق��ادم م��ن فول�سفب��ورغ م�ستذكر�ً 
�أول مو�س��م �ح��رت�يف ل��ه ق�س��اه يف فرن�س��ا م��ع 
دون   2005-2006 عام��ي  ب��ني  لي��ل  فري��ق 
�أن يحالف��ه �لتوفي��ق. وو��س��ل فين��ورد روترد�م 
نزي��ف �لنقاط للمبار�ة �لثاني��ة على �لتو�يل، يف 
�لدوري �لهولندي لكرة �لقدم، عقب تعادله 2 2- 
مع �سيف��ه هرينفني، يف �ملرحل��ة �حلادية ع�ر 

للم�سابقة.
ورغم �لتع��ادل، حاف��ظ فينورد، �ل��ذي �أهدر �أول 
نقطت��ني له يف �لبطولة ه��ذ� �ملو�سم بتعادله مع 
�أياك���ص �أم�س��رتد�م يف �ملرحل��ة �ملا�سي��ة، على 
�سد�رته للبطولة بر�سيد 29 نقطة، بفارق ثالث 

نقاط �أمام �أقرب مالحقيه �أياك�ص.
يف �ملقابل، �رتفع ر�سيد هرينفني �إىل 22 نقطة 

يف �ملركز �لر�بع.
وتقدم هرينفني بهدف مبكر يف �لدقيقة �خلام�سة 
ع��ر لعبه �لإي��ر�ين ر�سا قوجان جن��اد، قبل �أن 
يتعادل نيك��ولي يورغن�سن مل�سلحة فينورد يف 

�لدقيقة 26.
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م��دد ري��ال مدري��د �لإ�سب��اين عقد 
جناحه �لويلزي �لدويل غاريث 

بايل حتى عام 2022، وذلك 
بح�سب ما �أعلن �لنادي �مللكي 

يف موقعه �لر�سمي.
وق��ال ري��ال يف بي��ان مقت�سب: 
وغاري��ث  مدري��د  ري��ال  "و�ف��ق 

بي��ل عل��ى متديد عق��د �لالعب ما 

يف  �سيبقي��ه 
 30 حت��ى  �لن��ادي 

ني��و  يو / ن � ير حز
."2022

وكان باي��ل )27 عام��ًا( 
�ن�س��م لري��ال مدري��د يف 

�سيف 2013 من توتنهام 
�لإنكليزي بعق��د ميتد ل�ستة 
يف   2019 حت��ى  �أع��و�م 
قيا�سي��ة  خيالي��ة  �سفق��ة 
حينها بلغت 100.8 مليون 

يحط��م  �أن  قب��ل  ي��ورو 
�لفرن�س��ي ب��ول بوغبا 
ه��ذ� �لرق��م بانتقاله 
م��ن  �ملو�س��م  ه��ذ� 
يوفنتو���ص �لإيطايل 

�إىل مان�س�س��رت يونايت��د �لإنكلي��زي مقابل 
105 مالي��ني يورو. وت��وج بايل منذ 
و�سول��ه �إىل "�سانتياغ��و برنابي��و" 
بلقب م�سابق��ة دوري �أبطال �أوروبا 
و2016   2014 عام��ي  مرت��ني 
وبالكاأ���ص �ملحلي��ة وكاأ���ص �لعامل 
لالأندي��ة و�لكاأ�ص �ل�سوبر �لأوروبية 
يف  و�ح��دة  م��رة 

.2014

لوي���ص  �لريط��اين  مر�سيد���ص  �سائ��ق  �أح��رز 
هاميلت��ون بط��ل �لع��امل �ملرك��ز �لأول يف �سباق 
جائزة �ملك�سيك �لكرى، �ملرحلة �لتا�سعة ع�رة 
من بطولة �لعامل ل�سباقات فورمول و�نعلى حلبة 

�لأخوين رودريغيز.
�لفري��ق،  يف  زميل��ه  عل��ى  هاميلت��ون  وتق��دم 
�لأملاين نيك��و روزبرغ و�سائق ف��ري�ري �لأملاين 

�سيبا�ستيان فيتل. 
وحل فيتل ر�بعًا خل��ف �سائق ريد بول �لهولندي 
ماك���ص فري�ستابن، بي��د �أنه ��ستفاد م��ن معاقبة 
�لأخ��ري باإ�سافة 5 ثو�ن �إىل توقيته �إثر �حتكاكه 
بالأمل��اين يف �للف��ة قب��ل �لأخ��رية فرت�ج��ع �إىل 
�لفري��ق،  يف  زميل��ه  خل��ف  �خلام���ص  �ملرك��ز 

�لأ�سرت�يل د�نيال ريكياردو.
م�سريت��ه  يف  لهاميلت��ون  �ل���51  �لف��وز  وه��و 
�لحرت�في��ة فت�س��اوى مع �لفرن�سي �آل��ن برو�ست، 
بط��ل �لع��امل 4 م��ر�ت، كث��اين �أك��ر �ل�سائق��ني 
ف��وز�ً بال�سباقات بعد �لأ�سط��ورة �لأملاين مايكل 

�سوماخر )91(.
كم��ا ه��و �لف��وز �لثام��ن لهاميلت��ون ه��ذ� �لعام 
 19 �إىل  �لف��ارق  فقل���ص  �ملك�سي��ك  يف  و�لأول 
نقطة بينه وبني روزب��رغ مت�سدر �لرتتيب �لعام 
قبل مرحلتني م��ن نهاية �ملو�سم: و�لر�زيل و�أبو 
ظب��ي، يف �أطول مو�سم فئة �أوىل منذ 1950 على 

مدى 21 �سباقًا.
وجن��ح هاميلتون م��رة �أخرى يف رهان��ه و�أحرز 
�ملرك��ز �لأول للم��رة �لثاني��ة عل��ى �لت��و�يل بع��د 
�سب��اق �لولي��ات �ملتحدة �لأح��د �ملا�سي، وذلك 
بعدم��ا �نطلق م��ن �ل�س��د�رة للم��رة �لثانية على 
�لتو�يل و�ل�59 يف م�سريته �لحرت�فية و�لعا�رة 

ه��ذ� �ملو�سم فع��زز �أمال��ه يف �لدفاع ع��ن �للقب 
�لعاملي.

روزب��رغ  ب��ني  �ل�سائق��ني  لق��ب  و�نح���ر 
وهاميلت��ون، وحقق �لأول �لأه��م بحلوله ثانيًا 
�ملرحلت��ني  يف  �ملرك��ز  له��ذ�  �حتالل��ه  ك��ون 
�ملتبقيتني �سيخول له �لتتويج باللقب �لعاملي 
للم��رة �لأوىل يف م�سريته، كيفما كانت نتيجتا 

هاميلتون.
وميلك �لأمل��اين 349 نقطة مقابل 330 نقطة 

للريطاين.
وت�س��ب �لإح�س��اء�ت يف م�سلح��ة روزبرغ �إذ 
مل ي�سب��ق لأي �سائق �أن �أحرز 9 �سباقات خالل 
�ملو�س��م دون �أن يتوج بطاًل للعامل، ويف �لو�قع 

لي�ص هن��اك �سوى ثالثة �سائق��ني يتفوقون على 
�ل�سائ��ق �لأملاين من حيث ع��دد �لنت�سار�ت يف 
مو�س��م و�ح��د وه��م مو�طن��اه ميكاي��ل �سوماخر 
)13 يف 2004 و11 يف 2002( و�سيبا�ستي��ان 
فيت��ل )13 يف 2013 و11 يف 2011( وزميله 

هاميلتون )10 يف 2014 و11 يف 2015(.
�لبالغ��ة  �ل�سب��اق  م�ساف��ة  هاميلت��ون  وقط��ع 
305.354 كلم )71 لفة( بزمن 1.40.31.402 
�ساع��ة مبعدل �رع��ة و�سط��ي 182.259 كلم/
�ساعة، وتقدم بفارق 8.354 ثو�ن على روزبرغ 

وبفارق 17.313 ثانية على فيتل.
وهي �لثنائية �ل�ساد�سة ملر�سيد�ص هذ� �ملو�سم.

و�سيط��ر هاميلت��ون عل��ى جمريات �ل�سب��اق منذ 
�لبد�ي��ة ومل يج��د �أي �سعوبة يف ح�سمه ل�ساحله 
با�ستثن��اء بع�ص �للحظ��ات يف منت�سف �ل�سباق 
عندما قل�ص روزبرغ �لفارق بينهما �إىل 4 ثو�ن، 
بي��د �أن �لريط��اين �رع��ان ما فر���ص �أف�سليته 
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جاء ذل��ك خالل حفل �لفتت��اح �لر�سمي �ل��ذي �قامته وز�رة 
�ل�سباب و�لريا�سة مللعب فقيد �لريا�سة �لعر�قية �لر�حل علي 
ح�س��ني �سهاب �لو�قع يف �ملدين��ة �لريا�سية ب�سارع فل�سطني 
بح�س��ور رئي���ص �للجن��ة �لوملبي��ة �لكاب��ن رع��د حم��ودي 
و�لكادر �ملتقدم يف �لوز�رة و�ع�ساء �ملكتب �لتنفيذي للجنة 
�لوملبية ورئي���ص �حتاد �لكرة عبد �خلال��ق م�سعود و�ع�ساء 
�لحت��اد وممثلي �للجنة �لبار�وملبي��ة و�لحتاد�ت �لريا�سية 

و�لكادمييني و�لريا�سيني �لرو�د و�ل�سحفيني.
وتعهد عبطان يف كلمته �لفتتاحية �ن مت�سي وز�رة �ل�سباب 
و�لريا�سة بهمة عالية لفتتاح �ملزيد من �ملالعب و�لقاعات 
و�ملن�س��اآت �لريا�سي��ة يف بغ��د�د و�ملحافظ��ات بالرغ��م من 

�ل�سائق��ة �ملالي��ة، م�س��ري� �ىل �ن ه��ذ� �ملنجز �جلمي��ل �لذي 
�جنزت��ه �سو�عد �ل�سب��اب من كو�در �ل��وز�رة نقدمه هدية ملن 
حق��ق لنا �لجن��از�ت ورفع عل��م �لعر�ق عالي��ا يف �لبطولت 
�لدولي��ة هدية ملنتخباتن��ا �لوطنية ل�س��د �لنق�ص يف مالعب 
�لتدري��ب �لت��ي �سيكتمل �لكث��ري منها ولن نك��ون بحاجة �ىل 
مالع��ب ر�سمية لإجل �لتدريب لأنه��ا �ستخ�س�ص ملنتخباتنا 
�لوطني��ة، م�سي��د� بال�ستجاب��ة �ليجابي��ة م��ن �ملوؤ�س�س��ات 
�لريا�سي��ة ومنه��ا �حتاد �لك��رة يف �لتفاعل مع �ل��وز�رة وما 

تقدمه لالأ�رة �لريا�سية عموما.
ونا�س��د �لوزي��ر جمي��ع �مل�ستفيدي��ن م��ن �مللع��ب �ن يكون��و� 

متطوعني ل�سيانته و�حلفاظ عليه لأنه ملكهم.
وثمن رئي�ص �للجن��ة �لوملبية �لوطنية �لكابن رعد حمودي 
�لجن��از�ت �لتي تقدمه��ا وز�رة �ل�سب��اب و�لريا�سة من �جل 
دف��ع ريا�سة �لجناز �ىل �لم��ام وهي حالة مثالية يعتز بها 

كل ريا�سي غيور على رفعة ��سم بلده م�سيد� ب�رعة ��ستجابة 
وزي��ر �ل�سباب و�لريا�سة ملتطلبات فرقنا �لوطنية �لنابع من 

حر�سه على �ر�كة �لوز�رة ورعايتها للريا�سيني.
وهن��اأ رئي�ص �لحتاد �ملركزي لكرة �لقدم عبد �خلالق م�سعود 
جميع �لالعبني وجمه��ور �لكرة على هذ� �ملنجز �جلديد �لذي 
�سي�سه��م يف تعزي��ز تدريبات فرقنا �لوطني��ة وياأتي مببادرة 
م��ن وز�رة �ل�سب��اب �لت��ي ت�ساركن��ا عملنا يومي��ا حيث نقف 
باجلان��ب �لخر �مام بطولة كروية ن�سوية هي باكورة �لعمل 
لبط��ولت �خ��رى وما كان له��ذ� �لتجمع �لفرق��ي �ن يتم لول 
�لتخطي��ط �ل�سلي��م و�مل�ساركة م��ن وز�رة �ل�سب��اب و�لريا�سة 
وحر���ص �ل�سي��د �لوزير على تفعي��ل �لريا�س��ة �لن�سوية وكرة 

�لقدم بوجه خا�ص.
و��سته��ل �لفتتاح با�ستعر��ص لطالب��ات �ملد�ر�ص �لبتد�ئية 
ج�س��دت فيه لوحات فني��ة ر�ئعة �نتهت بر�سال��ة موجهه �ىل 

�لحت��اد �لدويل لك��رة �لقدم تنا�سدهم رف��ع �حلظر �ملفرو�ص 
على �ملالعب �لعر�قية، وبعد قر�ءة �سورة �لفاحتة على �رو�ح 
�سه��د�ء �لريا�س��ة و�لعر�ق عموما و�لر�ح��ل علي ح�سني �لذي 
حم��ل �مللع��ب �جلديد ��سم��ه بح�سور عائلت��ه �لتي عرت عن 
عظي��م �متنانها له��ذ� �ل�ستذكار و�لوف��اء �ل�سيل، قدم مدير 
ع��ام د�ئ��رة �لرتبي��ة �لبدني��ة و�لريا�س��ة �لدكتور ع��الء عبد 
�لق��ادر �رحا مف�سال عن تفا�سي��ل �لعمل يف �مللعب �جلديد 

وملحقاته وما ي�سمه من �بنية ومر�ئب �سيار�ت.
و�ختتم �لحتفال مببار�ة نهائي كا�ص وزير �ل�سباب �لن�سوية 
بكرة �لق��دم و�نتهت بفوز فريق �لقوة �جلوية على فريق كلية 
�لرتبي��ة �لبدنية وعل��وم �لريا�س��ة ثم وزعت بعده��ا �جلو�ئز 
�لتقديري��ة و�لكوؤو���ص عل��ى �لف��رق �لفائ��زة كم��ا مت تك��رمي 
�لعامل��ني يف �مللعب و�جلوق �ملو�سيقي �لع�سكري يف مديرية 

�ملو�قع �لع�سكرية �لذي ��سهم يف �حياء �حلفل.

غوارديوال يشيد 
بأغويرو 

من زاوية 
اخرى

�أ�س��اد �مل��درب �لإ�سب��اين جو�سي��ب غو�ردي��ول ب�"�ملميز" 
�له��د�ف �لأرجنتيني �سريخيو �أغويرو �لذي �أعاد مان�س�سرت 
�سيت��ي �إىل �سكة �لنت�سار�ت بقيادت��ه للفوز على م�سيفه 
و�ست بروميت�ص �ألبيون -4�سفر يف �ملرحلة �لعا�رة من 

�لدوري �لإنكليزي �ملمتاز.
و�سجل �أغويرو هدف��ني يف �ل�سوط �لأول ومرر كرة �لهدف 
�لثال��ث لالأمل��اين �إيل��كاي غوندوغان �ل��ذي �سج��ل �أي�سًا 

�لهدف �لر�بع و�لأخري لفريق غو�رديول.
ومن �ملوؤكد �أن �ملدرب �لإ�سباين تنف�ص �ل�سعد�ء خ�سو�سًا 
�أن فريق��ه عجز عن حتقي��ق �لفوز يف �س��ت مباريات على 
�لت��و�يل يف جمي��ع �مل�سابقات قب��ل �أن ي��دك �سباك و�ست 
بروميت���ص برباعي��ة �ستمنحه �لدفع �ملعن��وي �لالزم قبل 
��ست�سافت��ه فريق غو�رديول �ل�سابق بر�سلونة �لثالثاء يف 
دوري �لأبطال على �أمل عدم تكر�ر نتيجة �جلولة �ل�سابقة 
عندم��ا �سقط �سيتي يف معقل �لن��ادي �لكاتالوين برباعية 

نظيفة.
ورف��ع �أغويرو ر�سيده �إىل 7 �ه��د�ف يف �لدوري و13 يف 
جمي��ع �مل�سابقات هذ� �ملو�سم و�لأه��م من ذلك �أنه �ساهم 
باإبقاء �سيت��ي يف �ل�سد�رة بفارق �لأه��د�ف �أمام �أر�سنال 
وليفرب��ول، وياأم��ل �أن يو��سل تاألق��ه و�أن ي�سل �إىل هدفه 
�ل�150 بقمي���ص �لنادي �لإنكليزي عندما يتو�جه �لأخري 

مع بر�سلونة �ليوم �لثالثاء.
وبع��د �أن �أبقى �أغوي��رو على مقاعد �لب��دلء حتى �لدقائق 
�لع���ر �لأخرية م��ن لقاء "كام��ب نو" �ل��ذي �أقيم يف 19 
�ل�سه��ر �حل��ايل، يتوج��ه غو�ردي��ول دون �س��ك �إىل �إ�ر�ك 
لأن  �لثالث��اء  لق��اء  يف  �أ�سا�سي��ًا  �لأرجنتين��ي  �له��د�ف 

�أكد �ملدرب �لإ�سباين. "�سريخيو لعب مميز" بح�سب ما 
و�أ�س��اف: "لك��ن عل��ي �أن �أقنع��ه بالأهمية �لت��ي يرتديها 
بالن�سبة لنا. نحتاج �إليه كثري�ً عندما يكون يف هذ� �ملز�ج 
)�لت�سجيل��ي( وعندم��ا يظه��ر لنا ه��ذ� �لتعط���ص. �سريخيو 
حا�س��م. �إن��ه ج��زء مه��م من ه��ذ� �لن��ادي ونري��د حماولة 

م�ساعدته لكي ي�سبح جزًء �أكر من هذ� �لنادي �لر�ئع".
وو��س��ل غو�ردي��ول: "�سريخي��و مهم ج��د�ً بالن�سبة لنا. ل 
منل��ك �لكثري م��ن �ملهاجمني. منل��ك �سريخي��و وكيليت�سي 
)�إيهيانات�س��و( لكن��ه )�لأخ��ري( �سغري ج��د�ً و�أمامه �لكثري 

لكي يتعلمه".
كما �أع��رب غو�رديول عن ر�ساه حي��ال �لد�ء �لذي قدمه 
غوندوغ��ان يف لق��اء �ل�سب��ت �ملا�س��ي، قائ��اًل: "�سريخيو 
�سج��ل هدف��ني لك��ن غوندوغ��ان فع��ل �لأم��ر ذ�ت��ه �أي�سًا. 
�إن��ه يتمت��ع باملوؤهالت �لت��ي تخوله �ل�سيط��رة على �لكرة 
يف منت�س��ف �مللع��ب. ل يخاط��ر وهو جيد ج��د�ً مع �لكرة 
عندم��ا يك��ون يف مو�جهة رجل لرجل �س��د لعبي �لو�سط 
�ملد�فع��ني. لق��د �أظه��ر ذل��ك يف �له��دف �لأول عندما مرر 

�لكرة �إىل �سريخيو".

بارك وزير ال�شباب 
والريا�شة عبد احل�شني 

عبطان االنت�شارات الكبرية 
التي حتققها قواتنا االمنية 

البا�شلة وح�شدنا ال�شعبي 
يف معارك حترير املو�شل 

يوميا و�شربها فلول االرهاب 
الداع�شي بقوة ال تلني الإنقاذ 

املدينة العراقية اال�شيلة 
وفك ا�شر املواطنني من دن�س 

االرهاب.

بغداد- الجورنال

تشيلسي يواصل انتصاراته في انكلترا ونيس الفرنسي يحقق أفضل انطالقة بتاريخه
جدل المالعب
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