
�ش��تكون "الربوفة" الأخرية لرب�شلونة يف الدوري 
قب��ل لق��اء غرمي��ه الأزيل اأك��ر تعقيداً م��ن فريق 
زي��دان وذل��ك لأنه يحل الي��وم الأح��د �شيفًا على 
ري��ال �شو�شيي��داد اخلام�س عل��ى ملع��ب "اأنويتا" 
الذي لطاملا عانى فيه النادي الكاتالوين، اإذ �شقط 
فيه خ��ال زيارات��ه الأربعة الأخ��رية يف الدوري 
ومل يخ��رج فائ��زاً من��ه من��ذ اخلام���س م��ن اآيار/
ماي��و 2007 حني فاز به��ديف اأندري���س اإنيي�شتا 
والكامريوين �شامويل اإيت��و قبل اأن يتلقى بعدها 

6 زيارات. 5 هزائم مقابل تعادل يف 
وي��درك امل��درب لوي�س اإنريك��ه اأّن اخلط��اأ ممنوع 
اأمام �شو�شيي��داد، خ�شو�شًا بع��د النقطتني اللتني 
اأهدرهم��ا فريق��ه يف املرحل��ة املا�شي��ة بغي��اب 
مي�ش��ي و�شواريز اللذين ع��ادا اإىل الفريق الأربعاء 
املا�ش��ي وق��اداه لبلوغ الدور الث��اين من م�شابقة 
دوري الأبط��ال بالف��وز على �شلتي��ك ال�شكتلندي 

-2�شفر بف�شل ثنائية لاأول.
و�شيك��ون بر�شلونة اأم��ام جتربة اأخ��رى قبل لقاء 
ريال عندما يحل الأربعاء �شيفًا على هريكولي�س 
م��ن الدرج��ة الثالث��ة يف ذه��اب دور ال���32 م��ن 

اأن  املتوق��ع  م��ن  مب��اراة  يف  الكاأ���س  م�شابق��ة 
يخو�شه��ا ال�"ت�شولو" بت�شكيل��ة رديفة اإىل حد ما 

من اأجل اإراحة جنومه وجتّنب اأي اإ�شابات.
فيم��ا ي�شع��ى اأتلتيكو مدري��د اإىل تنا�ش��ي الهزمية 
القا�شي��ة التي مني بها يف املرحلة املا�شية اأمام 
جاره الل��دود ريال عندما يحل اليوم الأحد �شيفًا 

على اأو�شا�شونا.
وق��د ا�شتع��اد فري��ق امل��درب الأرجنتين��ي دييغو 
جم��دداً  معنويات��ه  وارتفع��ت  توازن��ه  �شيمي��وين 
بفوزه الأربعاء املا�شي على اأيندهوفن الهولندي 
-2�شف��ر يف دوري اأبط��ال اأوروب��ا، ما �شمح له 
بح�ش��م �ش��دارة املجموع��ة الرابع��ة اأم��ام بايرن 

ميونيخ الأملاين.
ويف املباري��ات الأخرى، يلعب الي��وم الأحد �شلتا 
فيغو م��ع غرناطة، وغدا الإثنني ل�س باملا�س مع 

اأتلتيك بيلباو.
م��ن جهت��ه، ف��از ايبار عل��ى �شيفه ري��ال بيتي�س 
1-3 يف افتت��اح املرحل��ة الثالث��ة ع���رة م��ن 

الدوري ال�شباين لكرة القدم.
وتعر���س ري��ال بيتي�س ل�رب��ة موجعة يف وقت 

مبك��ر م��ع ط��رد مدافع��ه اليط��ايل كري�شتيان��و 
بيت�شيني باحلمراء )17(، ومتكن �شاحب الر�س 
م��ن افتتاح الت�شجيل بعد دقيقتني فقط عن طريق 

بدرو ليون )19(.
ال�شدمت��ني  م��ن  ال�شي��وف  ي�شتفي��ق  ان  وقب��ل 
املتتاليت��ني، وج��ه له��م �شريخ��ي انري��ك الثالثة 

�ريعا بت�شجيله الهدف الثاين )23(.
وقل���س ريال بيتي�س الف��ارق يف وقت متاأخر عن 
طريق روب��ن كا�شرتو )84(، لكن كيكي اأعاده اىل 
�شاب��ق عه��ده بت�شجيل��ه الهدف الثال��ث يف الوقت 

بدل ال�شائع )90+2(.
و�ش��ار ر�شي��د ايب��ار 21 نقطة نقلت��ه اىل املركز 
ال�شاب��ع موقتا مقابل 14 لري��ال بيتي�س �شاحب 

املركز الثالث ع�ر.
ال��دوري  يت�ش��ّدر  ال��ذي  يوفنتو���س  ويخو���س 
اليط��ايل بف��ارق 7 نق��اط ع��ن اأق��رب مناف�شي��ه 
مباراة �شهلة ن�شبيا عندما يحل �شيفا على جنوى 
اأحد فرق و�شط الرتتيب يف املرحلة الرابعة ع�رة.
وقد يلجاأ م��درب "ال�شيدة العج��وز" ما�شيميليانو 
األيغ��ري اإىل الزج باملهاج��م ال�شاب مويز كني يف 
ح��ال عدم �شف��اء املهاج��م الأرجنتين��ي غونزالو 
هيغواي��ن من اإ�شابة ع�شلي��ة اأبعدته عن املباراة 
�ش��د اإ�شبيلي��ة الإ�شب��اين )1-3( يف دوري اأبطال 
اأوروبا منت�شف الأ�شبوع احلايل. كما يغيب اأي�شا 

املهاجم الأرجنتيني الآخر باولو ديبال.
وكان ك��ني )16 عام��ًا( ب��ات اأول لع��ب ول��د يف 

الألفي��ة الأخ��رية يخو�س اإح��دى مباريات دوري 
اأبط��ال اأوروبا عندما ن��زل احتياطيا �شد اإ�شبيلية 
وق��د يلع��ب اأ�شا�شيا اإىل جان��ب املهاجم الآخر يف 

الفريق الكرواتي ماريو مانزوكيت�س.
واأ�ش��اد األيغ��ري باملهاجم ال�شاع��د وقال: "تطور 
م�شتواه كث��ريا، بطبيعة احل��ال وب�شبب �شغر �شنه 
مي��ر اأي لعب مثل��ه بفرتات �شع��ود وهبوط وهذا 

اأمر طبيعي لكنه قادم بقوة من دون اأدنى �شك".
و�شبه النق��اد كني باملهاجم الإيط��ايل امل�شاك�س 
ماري��و بالوتيللي ب�شبب قوته البدنية وقد برز يف 

�شفوف الفئات العمرية ولفت الأنظار.
يف املقاب��ل، يخو���س اإنرتمي��ان مبارات��ه �ش��د 
فيورنتين��ا و�ش��ط �شغوط��ات كبرية بع��د خروجه 
من الدوري الأوروبي اخلمي�س املا�شي بخ�شارته 

اأمام هابويل بئر ال�شبع ال�شهيوين 2-3.
وكان جمل�س اإدارة النادي اأقال املدرب الهولندي 
فران��ك دي بوير وع��نّي بدل من��ه �شيتفانو بيويل 
الذي اأ�رف على مباراة الدربي الأ�شبوع املا�شي 
حيث انتزع فريقه التعادل 2-2 يف الرمق الأخري 

من ميان.
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الطلبة وأربيل يتعادالن ونفط الوسط يزيد من متاعب الزوراء في دوري الكرة

قال لو�شيان فافر مدرب ني�س مت�شدر دوري 
الدرجة الأوىل الفرن�شي لكرة القدم اإن مهاجم 
فريقه الإيطايل ماريو بالوتيللي �شيغيب عن 
الت�شكيل��ة يف ثاث مباري��ات على اأقل تقدير 
ب�شب��ب اإ�شاب��ة يف ربل��ة ال�ش��اق تعر�س لها 

خال التدريبات يف الأ�شبوع احلايل.
تدري��ب  لاإ�شاب��ة يف  بالوتيلل��ي  وتعّر���س 
ي��وم الثاث��اء املا�شي وغاب ج��راء ذلك عن 
مب��اراة فريقه يف ال��دوري الأوروب��ي والتي 
انتهت بهزميته -2�شفر اأمام �شالكه الأملاين 

اخلمي�س وخروجه من البطولة.
ونقل املوقع الر�شمي لني�س على النرتنت عن 
املدرب فافر قول��ه: "�شيكون خارج الت�شكيلة 

خ��ال املباريات الث��اث املقبل��ة يف الأيام 
الع�رة القادمة".

واأ�ش��اف فافر: "اأم��ا بالن�شبة للمباريات بعد 
ذلك فاإننا ل نعرف بعد".

وبه��ذا ف��اإن بالوتيلل��ي �شيغي��ب ع��ن مباراة 
الي��وم الأحد على اأر�ش��ه يف مواجهة با�شتيا 
وع��ن مباراة غانغان بعد ذل��ك وعن املباراة 

اأمام تولوز.
وجمع ني���س 32 نقطة م��ن 13 مباراة حتى 
الآن وه��و يتف��وق يف ال�شدارة بف��ارق ثاث 
نق��اط عل��ى موناك��و الث��اين وباري���س �شان 
املرك��ز  و�شاح��ب  اللق��ب  حام��ل  جريم��ان 

الثالث.

طال��ب فيت��ايل موتك��و رئي�س الحت��اد الرو�شي 
)فيف��ا(  للعب��ة  ال��دويل  الحت��اد  الق��دم،  لك��رة 
بالرتوي��ج ب�ش��كل اأف�ش��ل لبطول��ة كاأ���س العامل 
الت��ي حتت�شنها رو�شي��ا. وقال موتكو،   2018
خ��ال تواج��ده يف مدين��ة كازان الرو�شية التي 
ت�شهد �شحب قرعة بطولة كاأ�س القارات 2017: 
"حان الوقت ليكثف الفيفا ن�شاطه يف الرتويج 
لكاأ�س الع��امل". واأ�شاف: "يفرت���س على الفيفا 
ا�شتغ��ال جنوم كرة الق��دم الدوليني ب�شكل اأكرب 
يف الرتويج، وذلك عل��ى �شبيل املثال من خال 
اإظه��ار لقطات ترويجي��ة لكاأ�س الع��امل املقبلة 
خ��ال ال�شرتاحات ب��ني ال�شوطني يف مباريات 

الت�شفيات".
وتاب��ع موتك��و، وه��و ع�ش��و يف جمل���س الفيفا 
اأي�ش��ا، اإن��ه ي��ود ت�شعي��د الأم��ر اإىل ال�شوي�ري 
جياين اإنفانتينو رئي�س الفيفا على هام�س قرعة 

كاأ�س القارات.
وذك��ر موتك��و: "نتوق��ع ع��دة اأ�شئلة م��ن جانبه 
ب�شاأن �ش��ري ا�شتعداداتنا لحت�شان كاأ�س العامل. 

ولكننا اأي�شا لدينا اأ�شئلة له".
وي�ش��ل اإنفانتين��و اإىل رو�شي��ا وم��ن املق��رر اأن 
يلتق��ي الرئي���س الرو�ش��ي فادمي��ري بوت��ني يف 
العا�شم��ة مو�شك��و قب��ل اأن يتوج��ه اإىل كازان 

حل�شور القرعة.

لي�ش��رت  و�ش��ط  درينكووت��ر، لع��ب  داين  اأوق��ف 
�شيت��ي بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم، ثاث 
مباريات بعد قبوله تهم��ة ال�شلوك العنيف التي 

وجهه��ا اإلي��ه الحت��اد املحلي للعب��ة نتيجة 
اعتدائ��ه بالك��وع عل��ى لع��ب واتف��ورد 

واملنتخب ال�شوي�ري فالون بهرامي.
ال��دويل  ب��ني  احلادث��ة  وح�شل��ت 

ال�ش��وط  يف  وبهرام��ي  الإنكلي��زي 
الثاين م��ن املباراة الت��ي خ�رها 

واتف��ورد  اأم��ام  ال�شب��ت  لي�ش��رت 
)2-1( يف ال��دوري الإنكليزي 

املمتاز والتي ت�شببت برتاجع 
املرك��ز  اإىل  اللق��ب  حام��ل 

الرابع ع�ر.
ني��ل  احلك��م  يتنب��ه  ومل 

ب��ني  ح�ش��ل  مل��ا  �شووربري��ك 
لك��ن  وبهرام��ي  درينكووت��ر 
يف  املتخ�ش�ش��ة  اللجن��ة 
املباري��ات  فيدي��و  مراجع��ة 
واملكون��ة م��ن ح��كام �شابق��ني، 
ارت��اأت اأن ه��ذه املخالف��ة كان��ت 

ت�شتحق الطرد.
بالت��ايل  درينكووت��ر  و�شيغي��ب 
ع��ن مباري��ات لي�ش��رت م��ع ميدلزبره 
و�شندرلن��د ومان�ش�ش��رت �شيت��ي، وذل��ك 
بعد كان اأ�شا�شيا يف جميع املباريات 
الت��ي خا�شها فريق املدرب 
كاوديو  الإيط��ايل 
ه��ذا  راني��ريي 
املو�شم، وهو �شاهم 
الفري��ق  قي��ادة  يف 
اإىل ال��دور الث��اين م��ن 
دوري اأبط��ال اأوروبا 
يف اأول م�شارك��ة ل��ه 
القارية  امل�شابقة  يف 
الأم بع��د الف��وز على 
كلوب بروج البلجيكي 
الثاث��اء  ي��وم   2-1

املا�شي.

اإلصابة تبعد بالوتيللي عن صفوف نيس

روسيا تطالب الفيفا بترويج أفضل لكأس العالم 2018

 مل يكتب لها النجاح. ورفع الطلبة بالتعادل، ر�شيده اإىل )13( 
نقط��ة، لريتقي للمركز الرابع، فيما رف��ع اأربيل ر�شيده للنقطة 

التا�شعة، لريتقي للمركز التا�شع، ب�شكل موؤقت.
وا�شل نفط الو�ش��ط، ت�شبثه ب�شدارة الدوري العراقي، بعد الفوز 
على ال��زوراء )1�0( يف املباراة، التي جرت بينهما على ملعب 

النجف، �شمن مناف�شات اجلولة الثامنة من امل�شابقة.
�شجل هدف املباراة الوحيد، فار�س ح�شون، يف الدقيقة )35(.

�شه��دت املباراة، �شيط��رة وا�شحة لنفط الو�ش��ط، ولعب الزوراء 
ا منذ الدقيقة )85( بعد طرد عاء عبد الزهرة. منقو�شً

ورف��ع نفط الو�شط، ر�شي��ده اىل 20 نقطة يف ال�ش��دارة، بينما 
جتمد ر�شيد الزوراء، عند النقطة الثامنة.

وحق��ق نادي نفط مي�شان لكرة القدم، الفوز على نادي البحري 
باأربعة اأهداف مقابل هدفني، وذلك حل�شاب اجلولة الثامنة من 

دوري الكرة العراقي املمتاز.
واقيم��ت املباراة بني الفريقني عل��ى ملعب امليمونة يف مدينة 

العمارة، وهي اأر�س نادي نفط مي�شان.
وتناوب على احراز اهداف الفوز لنفط مي�شان الاعب املحرتف 

فرناندو )هدفان( وو�شام �شعدون وح�شن حمود.
وبه��ذا الفوز ارتق��ى ر�شيد نفط مي�شان اىل ت�ش��ع نقاط، مقابل 

بقاء ر�شيد البحري عند �شت نقاط.
و�شج��ل نادي النفط لكرة القدم فوزا كبريا على �شيفه ال�شماوة 

بثاثة اهداف دون رد.
وج��رت املب��اراة ب��ني الفريق��ني عل��ى اأر�شي��ة ملع��ب النف��ط 
الريا�شي، يف اطار مناف�ش��ات اجلولة الثامنة من دوري الكرة 

العراقي املمتاز.
وتن��اوب عل��ى ت�شجي��ل اه��داف النف��ط الاعبون امي��ن ح�شني 

ومازن فيا�س وعلي قا�شم.
وبه��ذا الف��وز ارتفع ر�شي��د النف��ط اىل 11 نقط��ة، بينما جتمد 

ر�شيد نادي ال�شماوة عند 4 نقاط فقط.
واعلن��ت جلنة امل�شابق��ات يف الحتاد العراق��ي املركزي لكرة 

القدم جدول مباريات اجلولة التا�شعة من الدوري املمتاز.
وق��ال مدي��ر ق�ش��م امل�شابق��ات يف الحت��اد �شه��اب احم��د ان 
"اجلولة التا�شع��ة �شتنطلق يوم الربعاء املوافق الثاثني من 
�شه��ر ت�ري��ن الثاين اجل��اري، حيث يلع��ب يف الي��وم املذكور 
ال�شم��اوة م��ع �شيف��ه الطلبة، ونف��ط مي�شان مع �شيف��ه النفط، 
والبحري م��ع �شيفه الكرخ، ونادي احل�شني مع �شيفه احلدود، 

فيما مت تاأجيل مباراة نفط الو�شط مع القوة اجلوية".
وا�شاف احمد ان "اليوم الذي يليه �شي�شهد لقاءات نفط اجلنوب 
م��ع �شيفه اربيل، وكرباء مع �شيفه امانة بغداد، والزوراء مع 
�شيفه النجف، وزاخو مع �شيفه ال�رطة، والكهرباء مع �شيفه 

امليناء.
م��ن جانبه قدم لعب فريق الزوراء ع��اء عبد الزهرة، اعتذاره 
جلماهري فريقه و الطاقم التحكيمي الذي قاد مواجهة النوار�س 

امام نفط الو�شط.
وقال عبد الزهرة: ما حدث خال مباراتنا امام نفط الو�شط من 
ردة فعل مل امتنى حدوثها البتة، كونها ل تليق بال�شورة التي 

تعود عليها الو�شط الكروي ان يراين بها.
واأ�شاف: ولكن على اجلمي��ع ان يعرف ان الريا�شة هي ر�شالة 
حمب��ة ويجب ان يك��ون التناف�س فيها �ريف��ًا دون اللجوء اىل 

اأ�شاليب مرفو�شة.
واختت��م حديث��ه قائ��ًا: ردة فعلي جتاه الاع��ب ال�شوري عاء 
ال�شبل��ي جاءت نتيجة جت��اوزه باألفاظ ل اخاقي��ة بعد تعديه 
بالدف��ع اثر حالة الحتكاك، المر ال��ذي جعلني افقد اأع�شابي 

يف حلظة �شاأكون حري�س على عدم تكرارها جمددا.
وم��ن جهت��ه اعل��ن اجله��از الفني لك��رة البح��ري، ع��ن مت�شكه 

بخدم��ات حمرتفي��ه اليمني��ني احم��د ال�شادق وح�ش��ني غازي 
بالرغ��م م��ن ع��دم منحهم ال�ش��وء الخ���ر من قب��ل الحتاد 
ال��دويل لتمثي��ل الفري��ق الب���ري يف مناف�ش��ات دوري الكرة 

املمتاز حتى الن.
وق��ال امل��درب امل�شاع��د لك��رة البح��ري نا���ر ط��اع: جملة 
م��ن الم��ور الدارية من اجلانب��ني حالت دون من��ح الاعبني 
املحرتف��ني م��ن جمهوري��ة اليم��ن ” احم��د ال�ش��ادق وح�شني 
غ��ازي” الإذن الر�شم��ي م��ن قبل الحت��اد ال��دويل لتمثيل كرة 

البحري حتى الن.
واأ�ش��اف ط��اع: اجلهاز الفني اعلن مت�شك��ه بال�شادق وغازي 
عطف��ًا عل��ى القناعة الفني��ة بامل�شتوي��ات التي �شب��ق لهم وان 
قدموه��ا �ش��واًء يف املنتخب الوطني او خ��ال رحلة الحرتاف 
ال�شابق��ة يف الدوري العراقي، حي��ث جتري ادارة النادي جهود 
حثيث��ة من اجل تذليل العقبات الدارية امامهم لتمثيل الفريق 

ب�شكل ر�شمي.
واختتم حديثه قائًا: يف حال عدم قبل الحتاد الدويل بالتظلم 
ال��ذي مت رفع��ه ملعاجل��ة اخلط��اأ الداري يف عملي��ة انتق��ال 
الاعب��ني، �شيتم ت�شجلهم��ا ب�شكل ر�شمي مع ف��رتة النتقالت 

املقبلة وعدم التفريط بخدماتهم.

كاس تظلم 
العراق!

من زاوية 
اخرى

ق�ش��ت حمكمة التحكي��م الريا�شي الدولي��ة "كا�س" باأحقية 
املنتخب ال�شعودي يف ا�شت�شافة مباراته مع نظريه العراقي 
يف الت�شفي��ات الآ�شيوية النهائي��ة املوؤهلة ملونديال رو�شيا 

.2018
ويلتق��ي منتخ��ب ال�شعودي��ة، نظ��ريه العراقي ي��وم الثاثاء 
املوافق 28 مار�س اآذار املقبل، يف مباراة الإياب، علما باأن 

لقاء الذهاب انتهى مل�شلحة الأخ�ر ال�شعودي.
واأعل��ن الحت��اد ال�شع��ودي لكرة الق��دم اأن حمكم��ة "كا�س" 
ق�ش��ت ر�شميا باأحقي��ة ا�شت�شاف��ة ال�شعودية املب��اراة على 

اأر�شها.
وكان املنتخ��ب العراق��ي يرف���س اللعب يف الريا���س اأ�شوة 
برف���س لعب املنتخب ال�شعودي مب��اراة الذهاب على ملعب 

اختاره املنتخب العراقي.
يذك��ر اأن املنتخ��ب العراق��ي يلعب مبارياته خ��ارج العراق، 

لأ�شباب اأمنية.
واأك��د ع�ش��و احتاد الك��رة يحيى ك��رمي، اأن حمكم��ة "كا�س" 
ف�شلت بق�شي��ة مباراة املنتخب الوطن��ي ونظريه ال�شعودي 
باإقامته��ا يف ال�شعودية، م�ش��رياً اإىل اأن حمامي الحتاد نزار 
اأحمد ك�شف عن ت�ريب القرار قبل اأربع �شاعات من �شدوره. 
وق��ال ك��رمي اإن "حمكمة كا�س ق��ررت اإقامة مب��اراة العراق 
وال�شعودي��ة �شم��ن ت�شفي��ات كاأ���س الع��امل يف ال�شعودية"، 
مبين��ًا اأن "ذلك ياأت��ي بعد اأن رف�س الحت��اد العراقي اللعب 
يف املاع��ب ال�شعودية على غرار رف�س ال�شعودية اللعب يف 
املاع��ب اليرانية وهي املفرت�ش��ة للعراق". واأ�شاف كرمي، 
اأن "حمام��ي الحت��اد نفى يف بداي��ة الأمر �ش��دور مثل هذا 
الق��رار ال انه عاد ليوؤك��ده كا�شفًا اأن الق��رار مت ت�ريبه قبل 
اأرب��ع �شاعات من �شدوره ر�شميًا"، منوهًا اإىل اأن "املحامي 
ن��زار اأحم��د اأك��د اأن الق��رار النهائي هو قرار مل��زم ول ميكن 
ا�شتئنافه".  يذك��ر اأن احتاد الكرة العراقي رف�س اللعب على 
املاع��ب ال�شعودية بعد اأن رف���س املنتخب ال�شعودي اللعب 
يف املاع��ب اليراني��ة وه��ي املاع��ب املفرت�ش��ة للعراق، 
حي��ث اقيم��ت مب��اراة الذه��اب ب��ني الفريق��ني يف ماليزي��ا 
بع��د اختياره��ا كملعب حماي��د. من جانبه اأ�ش��اد اأحمد عيد، 
رئي�س الحتاد ال�شعودي لك��رة القدم، بقرار حمكمة التحكيم 
الريا�شي الدولي��ة "كا�س"، القا�شي باأحقي��ة ال�شعودية يف 
ا�شت�شاف��ة مباراة الع��راق يف الت�شفي��ات الآ�شيوية املوؤهلة 
ملونديال رو�شي��ا 2018. وقدم عيد، ح�شب ما اأبرزه املوقع 
الر�شم��ي لاحت��اد، �شك��ره لأحم��د خمي���س، الأم��ني الع��ام 
لاحتاد، على جهوده الت��ي بذلها يف هذه الق�شية. وت�شمن 
ق��رار املحكم��ة اأن ي�شت�شي��ف الحت��اد ال�شع��ودي مب��اراة 
الع��راق يف الت�شفي��ات الآ�شيوية املوؤهل��ة ملونديال رو�شيا 
عل��ى اأر�شه عما باللوائ��ح. اجلدير بالذكر اأن جلنة الطوارئ 
بالفيف��ا كانت قررت اإقامة املباراة على اأر�س حمايدة، غري 
اأن الحتاد ال�شعودي ا�شتاأنف هذا القرار اأمام حمكمة كا�س.

خيَّم التعادل ال�سلبي، على 
مواجهة الطلبة، و�سيفه 
اأربيل، يف املباراة، التي 
احت�سنها ملعب ال�سعب 

الدويل، �سمن املرحلة 
الثامنة، من الدوري 

العراقي لكرة القدم. وعجز 
الفريقان، عن بلوغ ال�سباك، 

ورغم ال�سيطرة الن�سبية 
للطلبة، اإال اأن حماوالته 

الهجومية

بغداد- متابعة الجورنال

جدل المالعب

اأعل��ن نادي �شاو باولو الربازيل��ي لكرة القدم اأنه 
عني مدربًا جدي��داً لفريقه هو احلار�س الأ�شطورة 
والهداف روجريو �شيني الذي خا�س معه 1237 

مباراة و�شجل له 131 هدفًا.
واأ�ش��ال الن��ادي قب��ل الع��ان الر�شم��ي لع��اب 
اأن�شاره عندما ب��ث للحظة على و�شائل التوا�شل 
الجتماع��ي مقطع فيديو يحمل �شعار �شاو باولو 
مع كر�شي فارغ من املدرب ال�شطورة رقم واحد 

ويحمله روجريو طوال م�شريته.
و�شيح��ل روج��ريو )43 عام��ًا( ال��ذي يطلق عليه 
الربازيليون لقب "بيلي��ه املرمى" حمل ريكاردو 
غومي�س الذي اأقيل الربعاء ب�شبب توا�شع نتائج 
الفري��ق القابع يف املركز الثال��ث ع�ر )7 هزائم 

و5 تعادلت و6 انت�شارات(.
واعت��زل روجريو كاعب قبل نح��و عام وحتديداً 
يف كان��ون الأول/دي�شم��رب 2015، دخل بعدها 
مدار���س التاأهيل لوظيفة م��درب وخ�شع لدورات 
عملي��ة خ�شو�ش��ًا باإ�راف امل��درب الأرجنتيني 

خورخي �شامباويل.
وب��داأ روجريو م�شريته يف �شن ال�شابعة ع�رة مع 
ن��ادي ماتو غرو�ش��و )و�شط الربازي��ل( املتوا�شع 

قبل اللتحاق ب�شاو باولو عام 1990.
ومب�شاركت��ه يف 1237 مب��اراة، حق��ق روجريو 
رقم��ًا قيا�شيًا عامليًا يف ع��دد املباريات مع ناد 
واحد. وكان روجريو قائداً لفريقه على مدى 16 
عام��ًا واأحرز مع��ه 26 لقبًا حملي��ًا وقاريًا منها 
لقب��ان يف م�شابقة ليربتادوري���س لأندية اأمريكا 
اجلنوبية املوازية ل��دوري اأبطال اأوروبا، وكاأ�س 
الع��امل لاأندي��ة م��رة واح��دة والكاأ���س القاري��ة 
لاأندية )م��رة واحدة( وبطولة ال��دوري الربازيل 

3 مرات.
لكن الأهداف ال�131 التي �شجلها )69 من ركلة 
ج��زاء و61 م��ن ركلة ح��رة وه��دف واحد خال 
اللع��ب( ت�شكل رقمًا قيا�شي��ًا بالن�شبة اإىل حار�س 
مرم��ى وجعلته ثاين اأف�ش��ل هداف يف فريق �شاو 

باولو.

الحارس الهداف مدربًا جديدًا لساو باولو

برشلونة يطمح لتخطي عقدة أنويتا ويوفنتوس يسعى لتعزيز صدارته للدوري اإليطالي

إيقاف العب ليستر سيتي
 درينكووتر ثالث مباريات


