
بعتتد رباعيتتة تلقاهتتا يف الذهاب، رد مان�س�ستتر 
�ستتيتي الإنكليزي الدين �رسيعًا ل�ستتيفه بر�سلونة 
الإ�سباين وفاز عليه 1-3 يف رابع جولت دوري 
اأبطال اأوروبتتا )املجموعة الثالثة( على اأر�ستتية 

ملعب الحتاد باإنكلرا.
وظهتتر فريق املتتدرب الإ�ستتباين بيتتب غوارديول 
ب�ستتورة مغايرة متامًا عن مبتتاراة الذهاب التي 
جتترت يف كامب نتتو قبل نحتتو اأ�ستتبوعني، فقلب 

تاأخره من 1-0 اإىل فوز �رسيح 3-1.
وبدا بر�ستتلونة ظاًل هزياًل لذاك الفريق الذي اأمتع 
واأقنتتع اأمام مدربه �ستتابقًا غوارديول خ�سو�ستتًا 

يف خط الدفاع ويف ثاين الأ�سواط.
ورغتتم تقدم الفريتتق الكاتالوين عتتر ملهمه الفذ 
الأرجنتينتتي ليونيل مي�ستتي يف الدقيقتتة 21، اإل 
اأن ال�ستتيتيزنز حافظتتوا على متا�ستتكهم و�ستتجلوا 
التعتتادل عتتر الأملتتاين اإلتتكاي غوندوغتتان قبل 

نهاية ال�سوط الأول )1-1(.
ويف الثتتاين وقع البلجيكي كيفن دي بروين على 
هدف التقدم بطريقة مميزة جداً عندما �سدد حرة 

مبا�رسة يف �سباك تري �ستيغن 51.

وعتتاد غوندوغتتان ليحتترز ثنائيتتته ال�سخ�ستتية 
وثالث الأهتتداف لفريقه يف الدقيقة 74 لي�رسب 

بر�سلونة يف مقتل.
ول يتتزال بر�ستتلونة يف �ستتدارة املجموعتتة، لكن 
ر�ستتيده جتّمد عنتتد 9 نقاط، فيما ارتفع ر�ستتيد 
�ستتيتي اإىل 7 يف املركتتز الثاين، واأ�ستتبح ر�ستتيد 
بورو�ستتيا مون�ستتنغالدباخ الأملتتاين 4 نقاط بعد 
تعادله )1-1( مع �ستتيفه �ستتلتيك ال�ستتكتلندي 
الرابتتع بنقطتتتني. و�ستتجل لر�س �ستتتيندل )32( 
هدف مون�ستتنغالدباخ، والفرن�سي دميبيليه )76 
متتن ركلة جزاء( هدف �ستتلتيك 76، حيث ت�ستتبب 
جوليان كورب مدافع مون�سنغالدباخ يف �رسبة 
اجلتتزاء وختترج مطتتروداً يف الدقيقتتة 75، واأكتتد 
جمتتال ال�رسيف حملتتل اأداء احلتتكام يف قناة بي 
ان �ستتبورت انه ل وجود لحتكاك بالتايل فركلة 

اجلزاء والطرد كان ظاملا على غالدباخ.
وتاأهل اأر�سنال الإنكليزي اإىل الدور ثمن النهائي 
بعد فتتوزه على م�ستتيفه لودوغوريت�تتس رازغراد 
البلغتتاري 2-3 علتتى ملعب "فا�ستتيل ليف�ستتكي" 
يف �ستتوفيا يف اجلولتتة الرابعتتة متتن مناف�ستتات 

املجموعتتات  دور  �ستتمن  الأوىل  املجموعتتة 
مل�ستتابقة دوري اأبطال اأوروبا. و�سجل الرازيلي 
كالوديتتو  والرومتتاين   )12( كافتتو  جوناثتتان 
كي�ستتريو )15( هديف لودوغوريت�س وال�سوي�رسي 
غرانيت ت�ستتاكا )20( والفرن�ستتي اأوليفييه جريو 
اأهتتداف  اأوزيتتل )88(  )42( والأملتتاين م�ستتعود 
اأر�ستتنال. ورفتتع اأر�ستتنال ر�ستتيده اإىل 10 نقاط 

بالت�ستتاوي مع باري�س �ستتان جريمان الفرن�ستتي 
الذي �سمن بدوره بطاقة العبور اإىل الدور الثاين.
وانتزع �سان جريمان التاأهل بفوزه على م�سيفه 
"�ستتانت  ملعتتب  علتتى   2-1 ال�ستتوي�رسي  بتتازل 

جاكوب بارك" يف بازل.
و�ستتجل بالز ماتويدي )43( والبلجيكي توما�س 
ولتتوكا  �ستتان جريمتتان،  هتتديف   )90( مونييتته 

زويف )76( هتتدف بازل. ووا�ستتل اأتلتيكو مدريد 
�ستتدارته للمجموعتتة الرابعتتة بعد حتقيتتق فوزه 
الرابتتع تواليًا اأمام بايرن الذي ميلك ت�ستتع نقاط 

من ثالثة انت�سارات.
وفاز اأتلتيكو مدريد على �ستتيفه رو�ستوف 2-1 
علتتى ملعتتب "في�ستتنتي كالديتترون" يف اجلولتتة 
الرابعتتة متتن مناف�ستتات املجموعتتة الرابعتتة يف 

م�سابقة دوري اأبطال اوروبا لكرة القدم.
و�سجل الفرن�سي اأنطوان غريزمان )28 و90+3( 
هتتديف اأتلتيكتتو واليتتراين �تترسدار اأزمتتون )30( 
هدف رو�ستتتوف. ومل تكن مبتتاراة اأتلتيكو مدريد 
�ستتهلة علتتى الإطتتالق علتتى امل�ستتيف حيتتث رّد 
اأزمون ب�رسعة كبرية على هدف غريزمان الرائع 

والذي جاء من و�سعية �سعبة.
وانتظر تالمذة الأرجنتيني دييغو �سيميوين حتى 
اللحظات الأخرية لي�سمنوا النقاط الثالث عندما 
ا�ستتتفاد غريزمتتان من كرة تائهة و�ستتلته داخل 

منطقة اجلزاء وحولها اإىل املرمى.
وحلتتق بايتترن ميونيخ مبناف�ستته على ال�ستتدارة 
اآيندهوفتتن  مل�ستتيفه  جتتتاوزه  بعتتد  اأتلتيكتتو 

1-2 اأي�ستتًا. و�ستتجل لبايرن البولنتتدي روبرت 
و74(  جتتزاء  ركلتتة  متتن   34( ليفاندوف�ستتكي 
ولآيندهوفن الكولومبي �سانتياغو اأريا�س )14(.
وجاء الهدف الأول ل�ستتالح �ستتاحب الأر�س من 
ت�ستتلل وا�ستتح قبل ان يرد ليفا بركلة جتتزاء اأوًل 

ومن زاوية �سبه مقفلة ثانيًا.
ورفتتع بايتترن ر�ستتيده اإىل 9 نقتتاط مقابتتل 12 
لأتلتيكو مدريد املت�سدر يف الوقت الذي جتّمد به 
ر�سيد اخلا�رسين عند نقطة وحيدة قبل مباراتني 

من نهاية دور املجموعات.
ومل يخ�تترس بايتترن ميونيتتخ �ستتوى يف مبارياته 
ال�ستتابقة يف كافة البطولت �ستتوى اأمام اأتلتيكو 

مدريد داخل اإ�سبانيا بهدف دون رد.
�ستتدارته  الإيطتتايل  نابتتويل  فريتتق  ووا�ستتل 
للمجموعتتة الثانيتتة، بعتتد تعادلتته متتع م�ستتيفه 
ب�سكتا�س الركي )1-1(، �ستتمن اجلولة الرابعة 

من مناف�سات دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم.
و�ستتّجل الرتغتتايل ريكاردو كواري�ستتما )79 من 
ركلة جزاء( هدف ب�ستتكتا�س وال�سلوفاكي ماريك 

هام�سيك )82( هدف نابويل.
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ك�سفت درا�سات حتليلية اأن اأكادميية ريال مدريد 
للنا�ستتئني اأخرجتتت مواهتتب اأكتتر من تلتتك التي 
اأخرجتها نظريتها يف بر�سلونة واملعروفة با�سم 
"ل ما�ستتيا". وك�ستتف املركز الدويل للدرا�ستتات 
الريا�ستتية عتتن قائمتتته ال�ستتنوية، التتتي ت�ستتم 
الكادمييتتات الأكتتر اإفرازا للمواهتتب، حيث حل 
ريتتال مدريتتد يف املركتتز الأول، بف�ستتل لعبيه، 
الذيتتن يلعبتتون يف الدوريتتات اخلم�تتس الكتترى 

بالقارة الأوروبية.
وجتتاء ريتتال مدريد علتتى راأ�تتس القائمتتة بعد اأن 

بلتتغ عتتدد الالعبني املوهوبتتني، الذيتتن اأفرزتهم 
اأكادمييتتته 41 لعبتتا، متفوقتتا علتتى بر�ستتلونة 
�ستتاحب املركز الثتتاين بر�ستتيد 37 لعبا، فيما 
حتتل مان�س�ستتر يونايتتتد الإنكليتتزي يف املركتتز 

الثالث بر�سيد 34 لعبًا.
ومتتلتتك الأنديتتة الإ�ستتبانية 11 فريقتتا من بني 
الفتترق اخلم�ستتني الأوائتتل يف ت�ستتنيف املركتتز 
التتدويل للدرا�ستتات الريا�ستتية، من بينهتتا اأربعة 
فتترق �ستتمن املراكتتز الع�تترسة الأوائتتل، ومتتلتتك 

الأندية الفرن�سية 16 فريقا يف القائمة.

اأعلنتتت اإدارة املنتختتب ال�ستتعودي لكتترة القدم عن 
القائمة املختارة متتن قبل املدرب لهولندي بريت 
فتتان مارفيك للم�ستتاركة يف مع�ستتكر الأخ�رس يف 
طوكيو ا�ستتتعداداً ملواجهة اليابان يف 15 ت�رسين 
الثاين/نوفمتتر احلتتايل يف اجلولتتة اخلام�ستتة من 
املوؤهلتتة  الآ�ستتيوية  للت�ستتفيات  احلا�ستتم  التتدور 
ملونديال 2018. وتت�ستتدر ال�ستتعودية املجموعة 
الأوىل بر�سيد 10 نقاط من 3 انت�سارات وتعادل 
واحد بفارق نقطتني اأمام اأ�ستتراليا و3 نقاط اأمام 
اليابان، فيما حتتل المارات املركز الرابع بر�سيد 
6 نقاط، والعراق املركز اخلام�س بر�سيد 3 نقاط، 
وتايالنتتد املركز الخري من دون ر�ستتيد. ويتاأهل 
اأول وثتتاين كل متتن املجموعتتتني الآ�ستتيويتني يف 
التتدور احلا�ستتم اىل نهائيات كاأ�س العتتامل، ويلعب 
�ستتاحبا املركتتز الثالتتث ملحقتتًا اآ�ستتيويًا على ان 
يقابتتل املتاأهتتل منه يف ملحتتق اآخر رابتتع ترتيب 

منطقة الكونكاكاف )امريكا ال�ستتمالية والو�ستتطى 
بتجمتتع  ال�ستتتعدادات  و�ستتتنطلق  والكاريبتتي(. 
يف  احلتتايل  ال�ستتهر  متتن  ال�ستتاد�س  يف  الالعبتتني 
مدينتتة الريا�س على اأن تغتتادر بعثة الأخ�رس يف 
اليتتوم التايل عر طائرة خا�ستتة اىل طوكيو. وهنا 

الت�سكيلة:
حلرا�ستتة املرمتتى: وليتتد عبتتداهلل وع�ستتاف القتترين 
وحممد العوي�تتس. للدفاع: يا�رس ال�ستتهراين وحممد 
الريتتك وح�ستتن معتتاذ وعمتتر هو�ستتاوي واأ�ستتامة 
فتيتتل  ال  وحممتتد  هو�ستتاوي  ومعتتتز  هو�ستتاوي 
ومن�ستتور احلربتتي. للو�ستتط: عبتتد امللتتك اخليري 
و�ستتلمان الفتترج وعبتتد املجيتتد الرويلتتي وعو�س 
خمي�س و�ستتايع �رساحيلي وتي�سري اجلا�سم وح�سني 
املقهتتوي ويحيتتى ال�ستتهري وفهتتد املولتتد ونواف 
العابد و�ستتلمان املوؤ�رس. للهجوم: نا�رس ال�سمراين 

وحممد ال�سهالوي ونايف هزازي.

لتتن يبتعتتد الأملتتاين مريو�ستتالف كلتتوزه عن 
ع�ستتقه الأزيل كرة القدم، لكنه �سيبدل الأدوار 
فلتتن يبتعتتد الأملاين مريو�ستتالف كلتتوزه عن 
ع�سقه الأزيل كرة القدم، لكنه �سيبدل الأدوار، 
متتن لعب دون ا�ستتمه يف التاريخ اإىل مبتدئ 

يف عامل التدريب. 
واأو�ستتح الالعتتب التتذي اأعلتتن اعتزالتته كتترة 
القتتدم اإنه حقق اأعظتتم جناحاته يف املنتخب 
الوطنتتي: "اأنتتا م�ستتتمتع بالعمل متتع الحتاد 
الأملتتاين لكرة القدم يف الأ�ستتهر الأخرية، لقد 
اأ�ستتبحت نا�ستتجًا مبا فيه الكفاية لكتتي اأبداأ 
هتتذا الطريتتق، لقتتد �ستتهدت اأجمتتل اأيامي يف 

املنتخب".
و�سيبداأ الهّداف التاريخي لكاأ�س العامل بت)16 
هدفتتًا( برناجمتتًا تاأهيليتتًا لإعتتداده كمتتدرب 
التدريبيتتة  ال�ستتهادات  نيتتل  متتع  بالتتتوازي 
الالزمتتة خلو�س غمار هذا املجتتال، وقد قام 
بالتن�ستتيق متتع متتدرب املان�ستتافت يواخيتتم 

لتتوف ليكتتون متواجتتداً يف مباراتتتي منتخب 
اأملانيا �ستتد �ستتان مارينو يف 11 من ال�ستتهر 
احلايل )ت�سفيات كاأ�س العامل( و15 منه �سد 

اإيطاليا وديًا.
واأو�ستتح لعتتب لت�ستتيو الإيطايل �ستتابقًا يف 
ت�رسيحتتات نقلهتتا املوقع الر�ستتمي لالحتاد 
الأملتتاين اأنتته �ستتيتعامل متتع اللعبتتة بنظتترة 
جديتتدة، "وهي روؤيتتة املدرب لقتتراءة اللعبة، 
ب�ستتكل جيتتد وو�ستتع  ال�ستتتعداد  اأجتتل  متتن 
ال�ستتراتيجيات والتكتيتتكات، عندمتتا تكون 
لعبًا تكون م�ستتغوًل بتح�ستتري نف�سك وتقدمي 

الأف�سل".
متتن جهته قال لتتوف: "اأنا دائمتتًا اأثق مبريو، 
قتتدوة  فهتتو  لأجلتته،  جتتداً  �ستتعيد  اأنتتا  لذلتتك 
وريا�سي ناجح وكذلك يف كل �سيء بحياته، 
الآن ميكننا ال�ستفادة من خراته، نحن نريد 
اأن ندعمتته، واأنتتا اأثق متامًا متتن اأن الالعبني 

ال�سبان باإمكانهم ال�ستفادة من جتربته".

ريال مدريد يمتلك أفضل أكاديمية ناشئين في العالم

إعالن تشكيلة السعودية لمباراتها ضد اليابان

اسطورة كؤوس العالم: أريد البقاء في الميدان

وقال الحتتتاد اإنه "جنح بتاأمني مباراة ودية ثانية للمنتخب 
الوطني بعدد مباراته مع الأردن التي �ستقام يف ال�ساد�س من 
ت�رسيتتن الثاين احلايل"، مبينا اأن "املنتخب الوطني �ستتيلتقي 
نادي الأهلي القطري يف العا�رس من ت�رسين الثاين احلايل يف 
اآختتر بروفة قبل مواجهة الإمتتارات يف ذهاب اجلولة الأخرية 
من ت�ستتفيات كاأ�س العامل ".ومن جانبه قال را�ستتي �سني�سل، 
مدرب املنتخب العراقي لكرة القدم، اإنه �سي�سم 4 لعبني جدد 
للفريق؛ ا�ستتتعداًدا ملواجهة الإمارات، يف ت�ستتفيات مونديال 

رو�سيا.
ويلتقتتي املنتخب العراقي، نظريه الإماراتي، يف اأبو ظبي 15 
نوفمر/ت�رسين الثاين اجلاري، �ستتمن املرحلة اخلام�سة، من 

ت�سفيات اآ�سيا ملونديال رو�سيا 2018.
 وك�سف �سني�سل، عن اأن الالعبني الأربعة، هم: ريبني �سولقا، 
املحتترف بالتتدوري ال�ستتويدي، واأمين ح�ستتني، لعتتب النفط، 

و�ستار يا�سني، لعب الطلبة، وعبا�س قا�سم، لعب الزوراء.
واأ�ستتار اإىل اأن الالعبتتني الأربعة، �ستتيغادرون متتع الفريق اإىل 

الأردن، وقطتتر؛ خلو�س مباراتني وديتني، ا�ستتتعداًدا ملواجهة 
الإمارات.

واأو�ستتح اأن املنتختتب، �ستتيغادر يتتوم غتتد اجلمعة للعا�ستتمة 
الأردنيتتة عمتتان، على اأن تكتتون املبتتاراة التجريبيتتة، الأحد 

املقبل، �سد منتخب الأردن.
واأ�ستتاف: "ثتتم تغادر البعثة، يف ال�ستتابع من ال�ستتهر اجلاري، 
للعا�ستتمة القطرية الدوحة، وخو�س مباراة جتريبية مع اأحد 

الأندية القطرية، يف العا�رس من ال�سهر اجلاري".
وتابع: "املنتخب، ُيغادر لأبو ظبي، يف الثالث ع�رس من ال�سهر 
اجلاري، قبل خو�س اللقاء املرتقب، �ستتد الإمارات منت�ستتف 

ال�سهر".
واو�ستتح :" ان املحرفني ج�ستتن مريام املحرف يف الدوري 
المريكتتي وريبتتني �ستتولقا املحتترف يف الدوري ال�ستتويدي 
�ستتيلتحقان بالوفد يف عمان بينما يكتمل عقد املحرفني يف 

الدوحة.
وزاد �سني�ستتل اأن "الدعتتوة التي وجهت لالعب ريبني �ستتولقة 
جاءت يف خ�ستتم وجود نق�س يف قلب دفتتاع املنتخب، ومن 
املمكتتن اأن يكتتون الالعتتب حتتتت الختبتتار يف وديتتة الأردن 

وكذلك احلال بالن�سبة لالعبني �ستار يا�سني وعبا�س قا�سم

يذكتتر اأن املنتختتب العراقتتي، يحتتتل املرتبتتة اخلام�ستتة يف 
املجموعة الثانية بت3 نقاط بعد فوز يتيم على منتخب تايالند 
باأربعتتة اهتتداف نظيفتتة وثتتالث خ�ستتارات تكبدها امتتام كل 
منتخبات ا�ستتراليا بهدفني نظيفني وامام ال�سعودية بهدفني 
لواحد وامام منتخب اليابان بهدفني لواحد اي�ستتا، علًما باأن 
املنتخب ال�ستتعودي يت�ستتدر املجموعة بت10 نقتتاط، اأمام كل 
من اأ�ستتراليا )8 نقتتاط(، واليابان )7 نقتتاط(، والإمارات )6 
نقتتاط(. من جهتها قتتررت جلنة املنتخبات وال�ستتوؤون الفنية 
يف احتتتاد الكتترة الإماراتي، يف اجتماعها برئا�ستتة املهند�س 
مروان بن غليطة، رئي�س الحتاد رئي�س اللجنة، اعتماد برامج 
وقائمتتة اأ�ستتماء لعبي املنتختتب الإماراتتتي الأول، واملقدمة 
من مدرب املنتخب، مهدي علي، وتت�ستتمن اإقامة مع�ستتكرين 
تدريبيتتني. ومن املقرر اأن يدخل املنتخب مع�ستتكرا يف مدينة 
العني يف الفرة من يوم غد اجلمعة وحتى 9 نوفمر/ت�رسين 
الثاين اجلاري، ويت�ستتمن املع�ستتكر خو�س مبتتاراة ودية مع 
املنتخب البحريني، على ا�ستاد القطارة يف اآخر اأيام املع�سكر.
ويدختتل املنتختتب بعتتد ذلتتك مع�ستتكرا اآختتر يف اأبتتو ظبي يف 
الفتترة متتن يتتوم 10 وحتتتى 15 متتن نف�تتس ال�ستتهر، ولعتتب 
مباراته الر�ستتمية مع املنتخب العراقي على ا�ستتتاد حممد بن 

زايتتد بنتتادي اجلزيرة، التي توافق اآخر اأيام املع�ستتكر، �ستتمن 
ت�ستتفيات كاأ�تتس العتتامل 2018.واأعلتتن مهتتدي علتتي، املدير 
الفني لالإمارات، قائمة املنتخب ا�ستتتعداًدا ملواجهة املنتخب 
العراقتتي يتتوم 15 نوفمر/ت�رسيتتن الثاين احلايل، يف ا�ستتتاد 
حممد بن زايد بالعا�ستتمة اأبو ظبي، �ستتمن اجلولة اخلام�ستتة 
من الت�ستتفيات الآ�ستتيوية املوؤهلة ملونديال رو�ستتيا، �ستتمن 
مواجهات املجموعة الثانية، التي ت�ستتم منتخبات ال�سعودية 

واأ�سراليا واليابان وتايالند.
و�ستتهدت القائمة، عودة قائد املنتخب، اإ�ستتماعيل مطر، لعب 

الوحدة، وحممد عبد الرحمن "عجب" لعب العني.
و�ستتمت القائمتتة 23 لعًبتتا، هم: ماجتتد نا�رس، عبتتد العزيز 
هيتتكل، عبد العزيز �ستتنقور، وليتتد عبا�س، خمي�س اإ�ستتماعيل، 
حبيتتب الفردان، اإ�ستتماعيل احلمتتادي واأحمد خليتتل )الأهلي(، 
مهنتتد العنزي، اإ�ستتماعيل اأحمد، حممد عبتتد الرحمن، عمر عبد 
الرحمتتن وعامتتر عبد الرحمتتن )العني(، على خ�ستتيف، حممد 
فتتوزي وعلتتى مبختتوت )اجلزيتترة(، حمتتدان الكمتتايل، حممد 
العكتتري واإ�ستتماعيل مطر )الوحتتدة(، ح�ستتن اإبراهيم وحممد 
مرزوق )ال�ستتباب(، طارق اأحمد )الن�تترس(، اأحمد حممود )بني 

يا�س(.

مدرب منتخب األرجنتين 
يرفع الراية البيضاء!

من زاوية 
اخرى

املنتختتب  متتدرب  بتتاوزا،  اأدغتتاردو  اعتترف 
الأرجنتينتتي الأول لكرة القدم اأنه ي�ستتعر بالقلق 
من امل�ستتتوى املرتفع للمناف�ستتة يف ت�ستتفيات 
اأمريتتكا اجلنوبيتتة املوؤهلة لبطولتتة كاأ�س العامل 
2018، موؤكداً اأن كل مباراة ت�ستتكل "�ستتعوبة 

كبرية".
وجتتاءت ت�رسيحتتات بتتاوزا قبتتل ع�تترسة اأيتتام 
فقتتط متتن املواجهة املرتقبة التي �ستتتجمع بني 
ملعتتب  علتتى  والرازيتتل  الأرجنتتتني  منتخبتتي 

الأخري يف مدينة بيلو هوريزونتي الرازيلية.
وقتتال بتتاوزا يف ت�رسيحتتات اإذاعيتتة: "اأ�ستتعر 
بالقلتتق لأن هتتذه الت�ستتفيات لي�ستتت كما كانت 
قبتتل 10 اأو 15 عامًا، اليوم ت�ستتيلي وكولومبيا 
اأ�ستتبحتا قويتان للغاية ولهذا فتتاإن كل مباراة 

ت�سكل �سعوبة بالغة".
وحتتتتل الأرجنتتتني املركز اخلام�تتس يف جدول 
ت�ستتفيات  يف  امل�ستتاركة  املنتخبتتات  ترتيتتب 
املونديتتال، وهتتو املركتتز، الذي يجر �ستتاحبه 
علتتى خو�تتس مبتتاراة فا�ستتلة لقن�تتس بطاقتتة 

التاأهل.
و�ستتدد باوزا على اأن الهدف الأكر بالن�ستتبة له 

الآن هو التاأهل للمونديال.
وقتتاد بتتاوزا منتختتب الأرجنتتتني يف مبارياته 
الأربعتتة الأخرية وح�ستتد خم�س نقتتاط فقط من 

اأ�سل 12 نقطة يف م�سوار الت�سفيات.
ومتكتتن النجتتم الأرجنتينتتي ليونيل مي�ستتي من 
خو�تتس مبتتاراة واحتتدة فقتتط متتن املباريتتات 
املذكتتورة، وهتتي املبتتاراة، التتتي فتتازت فيهتتا 
الأرجنتني على اأوروغواي، فيما غاب عن باقي 

املباريات لالإ�سابة.
ويف ظل غياب مي�سي، قدم املنتخب الأرجنتيني 
اأداًء باهتتتًا وتعادل مع فنزويتتال وبريو وجترع 

الهزمية يف املباراة الثالثة اأمام باراغواي.
واأ�ساف باوزا، قائاًل: "النتقادات ل ت�سايقني، 
خ�رسنتتا على ملعبنا اأمتتام باراغواي ولهذا فمن 
الطبيعتتي اأن تظهر النتقادات، اأ�ستتعر بال�ستتيق 

عندما تتجاوز حد الحرام".
ويتترى بتتاوزا اأن النتقتتادات توؤثتتر �ستتلبيا على 
الالعبني، وا�ستتتطرد قائاًل: "لقتتد حتدث يف هذا 
الأمتتر ورغم ما يقولونتته يل باأنهم اعتادوا على 
مثل هذه النتقادات فاأنا ل اأ�ستتدق هذا احلديث 
وهذا ينعك�س على الأداء الفني لبع�س الالعبني، 
الذين يعجز بع�ستتهم عن الو�سول اإىل امل�ستوى 

املعروف عنهم".

اأعلن احتاد الكرة، عن 
تاأمني مباراة ودية ثانية 

للمنتخب الوطني بعد 
مباراة الأردن وقبل 

مواجهة منتخب الإمارات 
يف ت�صفيات كاأ�س العامل، 
مبينا اأن املنتخب �صيلتقي 

نادي الأهلي القطري. 

بغداد- متابعة الجورنال 

مانشستر سيتي يهزم برشلونة وتأهل أتلتيكو وبايرن وآرسنال وباريس بدوري االبطال 
جدل المالعب

قال خوان ماتا �سانع لعب مان�س�سر يونايتد 
املناف�تتس يف التتدوري النكليتتزي املمتتتاز 
لكرة القدم اإنه مل ي�ستتعر بالقلق مع و�سول 
جوزيتته مورينيتتو لتتتويل تدريتتب الفريتتق 
وانت�ستتار �ستتائعات وا�ستتعة النطاق بوجود 

بني  خالف 

اأن  منتتذ  الثنتتني 
كانا يف ت�سيل�سي.

مورينيو  وا�ستبعد 
الإ�ستتباين  الالعتتب 
ختتالل فتترة وجتتوده يف 
قبتتل  بريتتدج  �ستتتامفورد 
يونايتتتد  اإىل  يبيعتته  اأن 
يف يناير/كانتتون الثاين 
�ستتفقة  يف   2014

بالن�ستتبة  قيا�ستتية 
للنادي يف ذلك الوقت 
بلغت 37 مليون جنيه 
 45.24( اأ�ستترليني 

مليون دولر(.
لعبتتًا  ماتتتا  وكان 
اأ�سا�ستتيًا ليونايتتتد هتتذا 

املو�سم حيث �سجل هدفني 
واأر�ستتل متريرات حا�ستتمة يف 

ثماين مباريات يف الدوري.

حمتتل  التتذي  ماتتتا  وقتتال 
�سارة القيادة يف املباراة 
التي تعادل فيها الفريق 
لو�ستتائل  برينلتتي  متتع 
بريطانيتتة:  اإعتتالم 
متتن  الكثتتري  ذكتتر  "مت 
اختتتالق  مت  الأ�ستتياء. 
الكثري من الق�ستت�س 

والأكاذيب".
"عندما  واأ�ستتاف: 
املتتدرب  ح�تترس 
طريقتتة  كانتتت 
هتتي  تفكتتريي 
الطريقتتة  نف�تتس 
كانتتت  التتتي 
عليها. �ستتاأحاول 
اأف�ستتل  اأقتتدم  اأن 
متتا لتتدي واثق يف 
قدراتي واأعتقد اأن هذا �ستتيجدي 

نفعًا".
وتابتتع: "احلقيقة اأنه مل يحدث 
اإىل هنتتا  �ستتيء. ح�تترست  اأي 
للعتتب متتع مان�س�ستتر يونايتد 
لذا فان لعب �ستتمن الت�سكيلة 

وهذا كل ما يف الأمر".
بتتداأت التدريتتب منتتذ اليتتوم 
الأول التتذي قدمتتت فيه اإىل 
هنتتا لكتتي اأكتتون م�ستتتعداً 
وجاهزاً. "هذا هو الو�ستتع 

القائم حاليًا".

ماتا: خالفي مع مورينيو مجّرد أكاذيب


