
�نق��اد مان�س�س��ر يونايت��د �إىل تع��ادل خمي��ب 1-1 
م��ع م�سيف��ه �إيفرت��ون يف �ملرحل��ة �لر�بع��ة ع���رة 
م��ن �ل��دوري �لإنكلي��زي �ملمت��از لكرة �لق��دم. تقدم 
مان�س�س��ر يونايتد يف �لنتيجة ع��ر جنمه �ل�سويدي 
زلت��ان �إبر�هيموفيت�ش يف �لدقيق��ة 42، لكن رجال 
�مل��درب �لرتغايل جوزي��ه مورينيو �كتفو� باحلفاظ 
عل��ى تقدمهم حت��ى �لدقيقة 89 ح��ن �سجل �لدويل 
�لإنكليزي ليت��ون باينز ركلة جز�ء منح بها �لتعادل 
لفريق��ه.  وبق��ي مان�س�س��ر يونايتد �ساد�س��ًا بر�سيد 
21 نقط��ة، بف��ارق 13 نقط��ة كاملة ع��ن �ملت�سدر 
ت�سيل�س��ي 34 نقطة، فيما تر�جع �إيفرتون �إىل �ملركز 
�لثام��ن بر�سي��د 20 نقط��ة بف��ارق �لأه��د�ف خلف 
و�س��ت بروميت���ش �ألبي��ون �ل�سابع. وح��رم بورمنوث 
�سيف��ه ليفرب��ول من ��ستع��ادة �ملركز �لث��اين بفوزه 
علي��ه 3-4 يف �ملرحل��ة �لر�بعة ع���رة من �لدوري 
�لإنكلي��زي �ملمتاز لكرة �لقدم. وتق��دم ليفربول منذ 
�لدقيق��ة 20 عر �ل�سينغايل �ساديو ماين، ثم �ساعف 
زميله �لبلجيكي ديفوك �أوريجي �لنتيجة يف �لدقيقة 
22، قبل �أن ي�ستعيد بورمنوث �لأمل من ركلة جز�ء 
�سجلها كالوم وي�سلون يف �لدقيقة 56، لكن ليفربول 
ع��اد و�سجل �لهدف �لثالث ع��ر �لأملاين �إميري كان 
يف �لدقيق��ة 64، وبينم��ا كان �جلمي��ع ينتظر نهاية 
�ملب��ار�ة بف��وز �سهل لفري��ق �ملدرب يورغ��ن كلوب، 

�نتف���ش بورمن��وث و�سج��ل ثالثي��ة يف �لدقائق 76 
ك��وك  و�ستي��ف  فر�ي��زر  ري��ان  ع��ر  و78 و90+3 
وناث��ان �أك��ي على �لت��و�يل، ليفوز باملب��ار�ة 4-3. 
وف�سل ليفربول يف ��ستعادة �ملركز �لثاين من �أر�سنال 
)31 نقط��ة( وجتّمد ر�سيده عند 30 نقطة يف �ملركز 
�لثال��ث، فيم��ا �رتقى بورمن��وث �إىل �ملرك��ز �لعا�ر 
بر�سي��د 18 نقطة. ويف �يطاليا و��سل روما تكري�ش 
عقدت��ه جل��اره �لل��دود لت�سي��و بعدما ح�س��م ديربي 
�لعا�سم��ة �لإيطالي��ة مل�سلحت��ه عق��ب ف��وزه علي��ه 
0-2 يف �ملرحل��ة �خلام�سة ع���رة لبطولة �لدوري 
�لإيطايل. و�رتفع ر�سيد روم��ا، �لذي حقق �نت�ساره 
�لثالث خالل مبارياته �لأرب��ع �لأخرية يف �لبطولة، 
�إىل 32 نقط��ة يف �ملرك��ز �لثاين، بف��ارق �أربع نقاط 
خل��ف يوفنتو���ش )�ملت�سدر(، يف ح��ن جتمد ر�سيد 
لت�سي��و، �ل��ذي تلق��ى خ�سارت��ه �لأوىل يف �لبطول��ة 
من��ذ �سهري��ن ون�سف �ل�سه��ر تقريبًا، عن��د 28 نقطة 
يف �ملركز �خلام���ش. وعجز �لفريقان عن هز �ل�سباك 
خالل �ل�س��وط �لأول �ل��ذي �نتهى بالتع��ادل �ل�سلبي 
بعدم��ا خال من �للمح��ات �لفنية �جلميلة، على عك�ش 
�ل�س��وط �لثاين �لذي �ت�سم بالإثارة و�ملتعة وح�رت 
خالل��ه �لأه��د�ف. و�فتت��ح �لنج��م �لهولن��دي كيف��ن 
�سرومتان �لت�سجي��ل مل�سلحة روما يف �لدقيقة 64 
م�ستغاًل هفوة قاتلة للر�زيلي و�ل�ش مد�فع لت�سيو، 

قب��ل �أن ي�سيف ر�دجا ناينغ��ولن �لهدف �لثاين يف 
�لدقيق��ة 77 عر قذيفة بعيدة �مل��دى. وحافظ روما 
بتل��ك �لنتيج��ة على تفوق��ه �لد�ئم خ��الل مو�جهاته 
�ملبا���رة مع لت�سيو، كم��ا �حتفظ ب�سجله خاليًا من 
�لهز�ئم �أم��ام �لفريق �ل�سماوي للمبار�ة �لثامنة على 
�لتو�يل يف بطولة �لدوري. و�أخفق لت�سيو يف حتقيق 

�أي �نت�سار عل��ى روما يف �مل�سابقة منذ 11 ت�رين 
علي��ه  تغل��ب  عندم��ا   2012 ع��ام  �لثاين/نوفم��ر 
بثالث��ة �أهد�ف مقابل هدفن. وف��از �سمبدوريا على 
�سيف��ه تورينو بهدف��ن دون رد �سّجلهما يف �ل�سوط 
�لث��اين �لبار�غوي��اين �إدغ��ار باريتو �إث��ر متريرة من 
�لأرجنتين��ي ماتيا�ش �سيلف�س��ري )51(، و�لت�سيكي 

باتري��ك ت�سيك بت�سديدة من د�خل �ملنطقة )90+5(. 
وجنح��ت �إد�رة تورين��و يف جتدي��د عق��د مهاجمه��ا 
�ملوه��وب �أندري��ا بيلوت��ي )22 عام��ًا( �ساحب 11 
هدف��ًا ه��ذ� �ملو�س��م حت��ى 2021. وكان بيلوت��ي، 
�نتق��ل يف 2015 م��ن بالريم��و �إىل تورين��و مقاب��ل 
8 مالين ي��ورو، و�لتحق موؤخر�ً ب�سفوف �ملنتخب 

و�سج��ل 3 �أه��د�ف يف 5 مباريات. م��ن جهته، ح�سم 
�سا�سوول��و �ملو�جه��ة م��ع �سيف��ه �إمب��ويل -3�سفر 
�فتتحه��ا بهدف��ن يف �ل�س��وط �لأول ع��ر لورنت�س��و 
بيليغرين��ي )22 م��ن ركل��ة ج��ز�ء( بع��د خط��اأ م��ن 
حار�ش �إمبويل �لبولن��دي لوكا�ش �سكوروب�سكي �سد 
�أنطوني��و ر�غوت�سا، وفيديريك��و ريكي )36 من ركلة 
جز�ء �أي�س��ًا( �إثر مل�سة يد من د�نييلي كورت�سي. ويف 
�ل�س��وط �لث��اين، �أ�س��اف ر�غوت�س��ا �لثال��ث مبجهود 
فردي م��ن م�سافة قريب��ة )53(. ويف مبار�ة �أخرى، 
تع��ادل بي�سكار� مع �سيف��ه كالي��اري 1-1. وتقّدم 
بورييل��و  مارك��و  ع��ر  �لأول  �ل�س��وط  يف  �ل�سي��ف 
)24( قب��ل �أن يخ���ر جه��ود لع��ب و�سط��ه د�فيدي 
�لثاني��ة  بال�سف��ر�ء  �له��دف،  دي جين��ارو، �سان��ع 
)33(. ويف �لوق��ت ب��دل �ل�سائع من �ل�س��وط �لثاين، 
خط��ف جانلوكا كاب��ر�ري نقطة �لتع��ادل لأ�سحاب 
�لأر���ش )2+90(. وحق��ق فيورنتين��ا ف��وز�ً متاأخر�ً 
عل��ى �سيفه بالريمو قبل �لأخري يف �لرتيب بهدفن 
لفيديري��ك برناردي�سك��ي )33( من ركلة جز�ء ت�سبب 
به��ا �لرنويجي م��ن �أ�س��ل مغربي هيث��م �لع�سامي، 
و�ل�سنغايل خوما بابكر )90( مقابل هدف للبو�سني 
مات��و يايال��و )50(. و�س��ار ر�سي��د فيورنتين��ا 23 
نقط��ة و�نتق��ل �إىل �ملرك��ز �لثامن، مقاب��ل حمافظة 

بالريمو على ذيل �لرتيب ب� 6 نقاط.
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مل يوؤث��ر �نفج��ار �لألع��اب �لناري��ة �لت��ي �ألقي��ت 
بجو�ر حار���ش ليون �لفرن�س��ي، �لرتغايل �أنطوين 
لوبيز�ل�سب��ت �ملا�سي، �أثناء مو�جه��ة فريقه �أمام 
ميت��ز على غ�ساء طبلة �أذن��ه، ولكن م�ساركته �أمام 
�إ�سبيلي��ة ل ت��ز�ل حم��ل �س��ك.وكان �حلار���ش، 26 
عام��ا، �أعلن على �ل�سب��كات �لجتماعية �أنه يعاين 
"�سم��م موؤقت"، بعدما خ�سع لفحو�سات يف �أحد 
م�ست�سفي��ات ميتز، ومن قبل �أحد �أطباء ليون.وذكر 
لي��ون �أنه جرى و�س��ف عالج للحار���ش �سيخ�سع 

ل��ه لعدة �أ�سابيع، م�سري� �إىل �أن��ه يف �لأيام �ملقبلة 
�سيت��م تق��دمي "معلوم��ات �إ�سافي��ة" بخ�سو���ش 
�سحته.وج��اء يف �لبيان: "�سيتوجب على �حلار�ش 
�أي�س��ا تخط��ي �ل�سدم��ة �لنف�سية �لناجت��ة عن هذ� 
�لعتد�ء".وكان��ت نف���ش �لو�قع��ة �سه��دت �إ�ساب��ة 
طبيب لي��ون، �إميانوي��ل �أرهان، ولك��ن �لأمر لي�ش 

خطري�.
ي�س��ار �إىل �أن �ملب��ار�ة �ألغي��ت بع��د �نفج��ار �أح��د 

�ل�سماريخ بجو�ر لوبيز بعد هدف �سكن �سباكه.

قرر �ملدير �لفني لأتلتيكو مدريد، �لأرجنتيني 
دييج��و �سيمي��وين، ��ستبعاد �لرتغ��ايل تياجو 
ميدني��ز و�لر�زيلي فيليبي لوي���ش بقر�ر فني 
م��ن قائم��ة فريق��ه ملو�جه��ة باي��رن ميونيخ 
�لي��وم �لثالث��اء يف �جلول��ة �لأخ��رية من دور 
�ملجموع��ات ببطول��ة دوري �أبط��ال �أوروب��ا.
وخا���ش فيليبي مب��ار�ة �ل�سبت �ملا�سي �أمام 
�إ�سباني��ول باجلول��ة �ل���14 من �لليج��ا و�لتي 
تياج��و  وكذل��ك  �ل�سلب��ي،  بالتع��ادل  �نته��ت 
مندي��ز �ل��ذي لعب �أ�سا�سيا حت��ى )ق67( حن 

ح��ل حمل��ه �لأرجنتين��ي نيك��و جايت��ان.ويف 
نف�ش �لوق��ت، ��ستعاد �سيميوين لعبه فرناندو 
توري���ش �ل��ذي ح�س��ل عل��ى �لإذن �لطبي بعد 
تعافيه م��ن �إ�سابة ع�سلية يف �لفخذ، ليتمكن 
بذل��ك من �ل�سفر م��ع فريق��ه �إىل �أملانيا.وكان 
توري���ش تعر���ش لإ�ساب��ة ع�سلي��ة يف �لفخذ 
�لأي�ر خ��الل مر�ن �لفريق يوم 24 من �ل�سهر 
�ملا�س��ي ليغي��ب ع��ن مبار�ت��ي �لليج��ا �أمام 
�أو�سا�سونا و�إ�سباني��ول وكذلك لقاء كاأ�ش ملك 

�إ�سبانيا �أما جيخويلو.

خط��ف �لأهلي 3 نق��اط ثمينة من �أق��رب مالحقيه 
عل��ى �ل�سد�رة �سيف��ه م�ر �ملقا�س��ة بفوزه عليه 
-1�سفر على ملعب �ل�سالم �سمن �ملرحلة �لثالثة 
ع���رة م��ن �ل��دوري �مل���ري لك��رة �لقدم.و�سجل 
عبد�هلل �ل�سعيد )21 من ركلة جز�ء( �لهدف فارتفع 
ر�سي��د �لأهلي �إىل 35 نقطة وتقدم بفارق 7 نقاط 
على �ملقا�سة �لذي ميلك مبار�ة موؤجلة مع �لزمالك 
�ل�ساد�ش )21 نقطة مع 4 مباريات موؤجلة(.و�أعلن 
رئي���ش جمل���ش �إد�رة �لزمال��ك �مل���ري، مرت�سى 
من�س��ور، �ن�سح��اب فريقه م��ن �لبطول��ة �حتجاجًا 
عل��ى �لتحكيم.وق��ال من�سور يف بي��ان على موقع 
�لن��ادي: "تقرر عدم ��ستكم��ال م�سابقة �لدوري يف 
ظ��ل ��ستم��ر�ر �لأد�ء �لتحكيم��ي �لفا�سد".و�أ�سار �إىل 
�أن نادي��ه "لن ي�ستمر ب�سب��ب �ملجامالت �لفجة يف 
بع�ش مباريات �لدوري" يف �إ�سارة �إىل قر�ر �حلكم 

�إبر�هيم نور �لدين �لذي �حت�سب ركلة جز�ء ل�سالح 
�لأهل��ي.يف بقي��ة �ملباري��ات، قفز �مل���ري �لبور 
�سعي��دي �إىل �ملرك��ز �لر�ب��ع �إثر تغلبه عل��ى �سيفه 
�أ�س��و�ن 1-3 م�ستفي��د�ً م��ن تع��ادل بروجيت مع 
م�سيفه �إنبي بهدف لو�ئل فر�ج )74( مقابل هدف 
ل�س��الح عا�سور )27(.ورفع �مل���ري ر�سيده �إىل 
25 نقط��ة وتقدم بفارق نقطة على بروجيت بعد 
�أن �سجل له �أحمد �أمين من�سور )16( و�أحمد جمعة 
)59( و�لعاجي هرمان كو�و )2+90(، فيما �سجل 
�لبوركين��ي ج��ريوم و�ي��ا )84( هدف �أ�س��و�ن قبل 
�لأخ��ري )6 نقاط(.وتلق��ى �ل�رقي��ة خ�س��ارة ثقيلة 
�أمام �سيفه �لنتاج �حلربي بثالثية نظيفة �سجلها 
�أحمد جمدي )33( ووليد ح�سن )90( و�سالح �أمن 
)5+90(.ورف��ع �لنتاج ر�سي��ده �إىل 15 نقطة يف 

�ملركز �لعا�ر مقابل 7 لل�رقية �ل�ساد�ش ع�ر.

�أك��د �سيبا�ستيان فيتل بو�س��وح �أن م�ستقبله 
�لوق��ت  يف  ف��ري�ري  م��ع  بالبق��اء  يرتب��ط 
�ل��ذي يبح��ث في��ه مر�سيد���ش ع��ن �سائق يف 
�ملو�س��م �ملقب��ل بع��د �عت��ز�ل نيك��و روزبرج 
عق��ب تتويجه بلق��ب بطولة �لع��امل فورمول 

�أق��دم   - ف��ري�ري  لل�سيار�ت.و�أخف��ق   1
 -  1 فورم��ول  يف  فري��ق  و�أجن��ح 

يف حتقي��ق �أي ف��وز خ��الل �لع��ام 
�جلاري وذك��رت تكهنات �إعالمية 
�أن فيتل قد ميث��ل �لبديل �ملنا�سب 
ملر�سيد�ش بع��د �لعتز�ل �ملفاجئ 

لروزبرج.
 31( روزب��رج  و�أعل��ن 

ي��وم  �عتز�ل��ه  عام��ا( 
�ملا�س��ي  �جلمع��ة 
بعدم��ا �أ�سبح ثالث 
�أمل��اين  �سائ��ق 
�للقب  فق��ط يح��رز 
�لأ�سط��ورة  بع��د 
�سوماخ��ر  ماي��كل 
فيتل  وفيتل.وق��ال 

عل��ى  لل�سحفي��ن 
هام���ش ح��دث متعلق 

فلوري��د�:  يف  بف��ري�ري 
���ر�  لي���ش  �أن��ه  "�أعتق��د 

�رتباط��ي �أن��ا وكيم��ي )ر�يكون��ن( بعق��د يف 
�لع��ام �ملقب��ل، ولذلك يج��ب �أن يك��ون �لأمر 
و��سحا".و�أ�س��اف عن فري��ق مر�سيد�ش: "ل 
�أعلم ما خططه لك��ن بالن�سبة لنا فاإننا نهتم 
بحالن��ا يف �لع��ام �ملقب��ل و�ستك��ون هن��اك 
�لكث��ري من �لتغيري�ت.. نحن �إيجابيون جد� 
بخ�سو���ش �لع��ام �ملقبل".وقال فيتل 
- �ل��ذي هيمن على لقب بطولة �لعامل 
م��ع رد ب��ول يف �لف��رة ب��ن 2010 
و2013 ويبلغ عم��ره 29 عاما فقط 
- �إن ق��ر�ر روزبرج بالعتز�ل يتحلى 
بال�سجاع��ة لأن ق��ر�ر �ل�ستم��ر�ر �أكرث 

�سهولة.
"كان  فيت��ل:  و�أ�س��اف 
عم��ري 23 عام��ا عندما 
�لأول  لقب��ي  �أح��رزت 
تفك��ريي  كان  ولذل��ك 
�أرغ��ب  خمتلف��ا. كن��ت 
يف مو��سل��ة �ملناف�سة 
و�لفوز باللقب جمدد�.. 
�ل�سباق��ات  �أح��ب  �أن��ا 
و�أري��د �ملو��سلة."و�أك��د 
يتوق��ع  �أن��ه  مر�سيد���ش 
�إع��الن بديل روزب��رج قبل 

نهاية عام 2016.

حارس ليون ينجو من إصابة خطيرة

مفاجأتان في قائمة أتلتيكو مدريد للقاء بالبايرن 

فيتل يرد على شائعات انتقاله لمرسيدسفوز األهلي يدفع الزمالك لالنسحاب من الدوري

 �ذ مل ي�سب��ق لحت��اد �لك��رة �ن �حتف��ل بعيد مي��الد �سخ�سية 
ريا�سي��ة معروف��ة مثلما �سيحتف��ل بالبدري، وت��وزع خالل 
�لحتفالية ن�سخ من كتاب موؤيد �لبدري ماركة �لكرة �لعر�قية 
ملوؤلف��ه ه�س��ام �ل�سلم��ان �ل��ذي �سل��ط �ل�س��وء عل��ى حمطات 
م�سيئة من حياته.  وقال  �ل�سحفي �لريا�سي ه�سام �ل�سلمان 
�ن �حت��اد �لكرة تبنى فكرة �قام��ة �حتفالية عيد ميالد �لر�ئد 
�لريا�س��ي �لكبري و�سي��خ �ملعلقن �لريا�سي��ن موؤيد �لبدري 
�ل��ذي دخ��ل عامه �ل��� ) 83 (  �أم�سى منه��ا  �أكرث من خم�سن 
عام��ا يف �حلقل �لريا�سي مدر�سا يف كلية �لربية �لريا�سية 
وحكما ومعلقا ومقدم��ا لأ�سهر �لر�مج �لريا�سية يف �لعر�ق 
) �لريا�س��ة يف �ل�سب��وع ( ��ساف��ة �ىل منا�سبه �ملتعددة يف 
وز�رة �ل�سب��اب و�للجنة �لوملبية و�حتاد �لكرة �لعر�قي حيث 
تر�أ�سه لأك��رث من مرة و�أ�ساف �ل�سلم��ان �ن �لحتفالية تقام 

برعاي��ة �لحت��اد �لعر�ق��ي لكرة �لق��دم و�سيح�ره��ا رئي�ش 
�لحتاد عبد �خلالق م�سعود وعدد من �ع�ساء �لحتاد ��سافة 
�ىل ح�س��ور جنم كرة �لق��دم �لعر�قية �ل�سابق وكابنت منتخب 
�لع��ر�ق �لوطن��ي يف �ل�سبعيني��ات جمب��ل فرطو���ش �ملتو�جد 
حاليا يف �لعا�سمة بغد�د و�سي�سارك فرطو�ش يف �حلديث عن 

حمطات كثرية حول ذكرياته مع �ل�ستاذ موؤيد �لبدري
و�و�سح �ن �لحتفالي��ة تقام بالتن�سيق مع �ملكتب �لعالمي 
لحت��اد �لك��رة و�لدع��وة مفتوح��ة حي��ث وجه��ت �ىل جمي��ع 
و�لالعب��ن  �لريا�س��ي  و�لع��الم  �لريا�سي��ن  �ل�سحفي��ن 
و�ملدرب��ن و�ملهتم��ن ب�سوؤون ك��رة �لقدم �لعر�قي��ة، و��سمه 
�لكام��ل موؤي��د عب��د �ملجي��د �لب��دري ول��د يف بغ��د�د يوم21 
ت�ري��ن �لثاين �سنه 1934.و�أكم��ل در��سته يف مد�ر�ش بغد�د 
�لبتد�ئي��ة و�ملتو�سط��ة و�لثانوي��ة ث��م دخ��ل كلي��ة �لربي��ة 
�لريا�سي��ة / جامعة بغد�د وتخرج فيه��ا �سنه 1957 وكان 
�لول عل��ى دفعته. عن مدر�سًا يف �عد�دية �لعظمية ببغد�د. 
ومل مت�ش عليه �سنة و�حدة حتى عاد للدر��سة ثانية �ذ �أر�سل 

يف بعثة علمي��ة �ىل �لوليات �ملتحدة �لمريكية ودخل كلية 
�سرنكفيلد بولية ما�سا ت�سو�ست وح�سل على �ملاج�ستري يف 
�لربي��ة �لريا�سي��ة .عاد �ىل �لع��ر�ق وعن مدر�س��ًا يف كلية 
�لربي��ة �لريا�سية ثم رقي بع��د ذلك �ىل مرتبة �أ�ستاذ م�ساعد 
و�أ�ست��اذ و�أحي��ل عل��ى �لتقاعد وخ��رج من �لع��ر�ق ليعمل يف 
بع���ش �لب��الد �لعربية .خالل وج��وده يف �لع��ر�ق كان يقدم 
برنامج ” �لريا�سة يف ��سبوع ” من تلفزيون �لعر�ق بطريقة 
جميل��ة وحمببة ت�سد عيني �ملتفرج كم��ا عرف باأنه خري من 
علق على مباريات ك��رة �لقدم و�سغل �لبدري منا�سب عديدة 
منها �ن��ه عمل مدي��ر�ً للريا�سة �ملدر�سية. ومدي��ر�ً للمنتخب 
�لعر�ق��ي �لوطني لك��رة �لقدم. كما مار�ش �لع��الم �لريا�سي 
و�س��ار رئي�سًا لتحري��ر جريدة �ملالع��ب �لريا�سية �ملعروفة 
�لت��ي �أ�سدرها �لحتاد �لعر�قي لكرة �لقدم. ومن �آر�ء �ل�ستاذ 
موؤي��د �لب��دري �أن �لتعليق على �ملباري��ات فن خا�ش يحتاج 
�ىل �مل��ام بقو�نن �للعب��ة ، ولباقة �لل�سان و�جل��ر�أة ورباطة 
�جلا���ش و�سب��ط �لأع�س��اب وطالق��ة �حلديث وق��وة �ل�سوت 

وعذوبت��ه .وكان يعتق��د �أن ذل��ك ي�ساع��د يف ن���ر �لثقاف��ة 
�لريا�سي��ة .وقد ظل يوؤكد على �رورة تفرغ �لالعبن متامًا 
ملز�ول��ة �لريا�س��ة كما �أن ثم��ة �رورة لختي��ار �ملتدربن 
�لأكف��اء. وعالق��ة �لبدري مع عامل �لريا�س��ة مل تكن لتقت�ر 
عل��ى تدري�س��ه يف كلية �لربية �لريا�سي��ة �منا متتد لع�ر�ت 
�ل�سن��ن ق�ساها يف عامل �لندية �لريا�سية و�لحتاد �لعر�قي 
لك��رة �لقدم مل تخلو من �نتقاد�ت وجهت له ب�سبب حتيزه �ىل 
�ح��د �لندية �لعر�قية حيث يقول �ن��ا مل �نظم �ىل نادي طيلة 
عمري وكل �لندية �عترها هي �ندية يل �نا و�نا ��ستطيع �ن 
�ذه��ب �ىل نادي �ل��زور�ء كما �ذهب �ىل نادي �لقوة �جلوية و 
�ل�رط��ة �و �مل�سلح��ة �و �لطلب��ة ولكن �ن��ا عندما رجعت من 
�مري��كا و�نتدب��وين يف ع��ام 1962 كان��ت ت�سكيل��ة �لحتاد 
�لريا�سي��ة ياأخذون من �جلامعة و�ح��د ومن وز�رة �ملعارف 
و�ح��د وم��ن �لدف��اع و�حد وم��ن �لد�خلي��ة و�ح��د وثالثة من 
�لندي��ة فاأن��ا �خت��اروين من �جلامع��ة وكنت �م��ن �سندوق 

�لحتاد �لعر�قي لكرة �لقدم لأول مرة �سنة 1962.

راموس المنقذ!

د . هادي عبدالله

من زاوية 
اخرى

يف املواقف احلرجة وحني يحتاج ريال مدريد ملنقذ، يتقدم 
�سريخيو رامو�س بكاريزما القائد ويفتح لزمالئه بابًا نحو 
ن�س���ر جديد، هدف التعادل يف الكال�س���يكو لي�س الأول يف 

�سجل ال�"كابيتا"، ومن املوؤكد اأنه لن يكون الأخري
يكاد ل يرتك رامو�س منا�سبة كربى اإل ويرتقي يف ثوانيها 
الأخ���رية جلني لُه م���ن القيمة ما يف���وق وزن الالعب ذهبًا، 
اآخ���ر اأهداف���ه كان يف مرمى تري �س���تيغن اأم����س يف الدقيقة 
90، حني ا�س���تدعته الروح امللكية لي�س���يب الرب�سلونيني 
يف مقتل، ويفّجر اأفراح امللكيني يف قلب عا�سمة كاتالونيا.
هدٌف لي�س الأول يف ال�س���جل البطويل لقلب البيت امللكي، 
فجماه���ري الفري���ق مل تنتِه بعد من اإعادة ت���ذوق قيمة هدفه 
يف كاأ�س ال�سوبر الأوروبي �سد اإ�سبيلية، حني كان الفريق 
الأندل�س���ي يحت���اج لث���واٍن مع���دودات حتى ينه���ي املباراة 
بالف���وز )1-2(، لك���ن بط���ل مدري���د قت���ل احللم يف ال�س���هم 
الأخ���ري الذي ميلكه يف قو�س���ه فع���ادل النتيجة )2-2( يف 
الدقيق���ة 4+90 ث���م وق���ع كارفاخ���ال على هدف النت�س���ار 

.)3-2(
ورغ���م اأن ه���دف رامو����س يف نهائي دوري اأبط���ال اأوروبا 
2016 �سد اأتلتيكو مدريد مل يكن يف الدقائق احلا�سمة، 
ولكن���ه كان ب���اب املجد نح���و الكاأ�س ال�11 للن���ادي امللكي، 
وفي���ه اأ�س���بح رامو����س اأول مداف���ع يف الع���امل ي�س���جل يف 

نهائيني متتاليني لبطولة اأجمد الكوؤو�س.
وح���ني يذك���ر قل���ب مدري���د ل ب���د اأن تتذك���ر جماه���ري ريال 
ولعق���ود قادم���ة هدفه الأ�س���طوري يف نهائ���ي الأبطال عام 
2014 �سد اأتلتيكو مدريد حني ارتقى لزرع امل�سمار الأول 
يف تاب���وت الروخي بالنكو�س، قبل اأن تنتهي النتيجة اإىل 
رباعية مقابل هدف مل�س���لحة فريق اأن�س���يلوتي وم�س���اعده 

اآنذاك زيدان.
� �سجل رامو�س ن�سبة  %97  يف دقة التمرير خالل املباراة 

وت�سبب يف ركلة حرة واحدة يف ثلث ملعب ريال مدريد.
� �س���جل رامو����س هدف���ه الراب���ع يف الكال�س���يكو وجميعها 

بالراأ�س.
� اأح���رز �س���احب الرق���م 4 هدفًا م���ن ثنائية يف مرمى �س���ان 

لورنزو الأرجنتني يف نهائي كاأ�س اأندية العامل.
� يف جعبة كابنت ريال 64 هدفًا )3 منها مع اإ�س���بيلية(، كما 

له 35 متريرة حا�سمة جميعها يف ريال مدريد.
� ل ي���زال اأمام ابن ال�30 عامًا املزيد م���ن املباريات الدولية 
لي�س���يفها اإىل �س���جله املوؤل���ف م���ن 140 لقاء م���ع ل روخا 
�س���جل فيه���ا 10 اأهداف. وع���زز املدافع الدويل الإ�س���باين 
�س���ريجيو رامو�س، لعب ري���ال مدريد، موقع���ه يف املربع 
الذهب���ي لأك���ر املدافع���ني ت�س���جيال لالأه���داف يف الليج���ا، 
بعدما ق���اد فريقه، للتع���ادل مع الغرمي التقليدي بر�س���لونة 
القاتل  الوقت  التعادل يف  رامو����س هدف  1-1.واقتن�س 
يف الدقيق���ة 89 م���ن الكال�س���يكو، لُيحاف���ظ للملك���ي عل���ى 
�س���دارة جدول الرتتيب وبفارق ال� 6 نقاط. وبهذا الهدف، 
يرفع رامو�س ر�سيده اإىل 47 هدفا يف الليجا، كاأكر رابع 

مدافع يف تاريخ البطولة ت�سجيال لالأهداف.

تقام يف ال�ساعة الواحدة 
من ظهر اليوم الثالثاء 

يف قاعة الحتاد العراقي 
لكرة القدم احتفالية 
خا�سة مبنا�سبة عيد 
ميالده ال� )83 ( يف 

بادرة هي الوىل من 
نوعها يف تاريخ الحتاد 
العراقي لكرة القدم منذ 

تاأ�سي�سه عام 1948 
وحتى اليوم

بغداد ــ خاص

مانشستر يونايتد يواصل نتائجه المتواضعة وروما يحسم ديربي العاصمة لصالحه
جدل المالعب


