
مان�س�ستتر  متتدرب  جوارديتتوال،  بيتتب  اأخفتتى 
�سيتتتي اأي �سعتتور بالظلتتم خلتتف 

انتقاده لطريقة اإنهاء فريقه 
للهجمتتات بعدمتتا �ساهتتده 
تقلي�تتص  فر�ستتة  يهتتدر 
الفارق مع �سدارة الدوري 
االجنليتتزي املمتتتاز لكتترة 

القدم اأم�ص االول.
ومتتن املوؤكتتد اأن جوارديوال 

كان ي�ست�سيتتط غ�سبا داخليا 
بعتتد حرمتتان فريقتته متتن 

وا�سحتتة  جتتزاء  ركلتتة 
اأثناء التقتتدم 1-2 على 
توتنهتتام هوت�سبتتر قبل 
60 ثانية من هدف اآخر 
للفريق اللندين انتزع به 

التعادل 2-2.
لكن بداًل من الهجوم على 
ماريتتر  اندريتته  احلكتتم 
علتتى ف�سلتته يف معاقبتتة 
الظهتتر  ووكتتر  كايتتل 
علتتى  لتوتنهتتام  االأميتتن 
�ستتد  وا�سحتتة  خمالفتتة 

رحيتتم �سرلينتتج داخل 
ا�ستبك  اجلتتزاء  منطقتتة 
جوارديتتوال جمتتدًدا مع 
االذاعة  لهيئتتة  مرا�سل 

)بتتي. الربيطانيتتة 
بي.�سي(.

عتتن  �سوؤالتته  وعنتتد 

راأيتته يف الواقعتتة كتتان رد جوارديتتوال مماثال 
املوؤمتتتر  يف  الغا�سبتتة  الإجاباتتته 
ال�سحفتتي التتذي اأعقتتب فتتوز 
فريقتته علتتى برنلتتي ال�سهتتر 

املا�سي.
وقال متتدرب بر�سلونة وبايرن 
"اأول �سوؤال  ميونيتتخ ال�سابتتق: 
حتتول احلكتتم؟ هتتذه هتتي 
العريقتتة..  بي.بي.�ستتي 
نتحتتدث  اأن  يجتتب 
حتتول كتترة القتتدم 

ولي�ص احلكم."
ف  �ستتا اأ و
ب  ر ملتتد ا
 : ين �سبتتا الإ ا
اأداًء  "كتتان 
رائًعا، اإنه اأمر 
يدعو لالأ�ستتف لكنه ن�سخة 
ممتتا حتتدث هتتذا املو�ستتم، 
�سنعنتتا فر�سا اأكتتر.. لكننا 
مل نتختتذ القرارات ال�سحيحة 
يف اللحظتتات املنا�سبة. لكن 

عليك ت�سجيل اأهداف".
وتابتتع: "ال نهتتدر العديتتد من 
الفر�ص.. احلكم ال يهم. �سنعنا 
وبعتتد  الفر�تتص،  متتن  العديتتد 
ذلتتك اأمتتام فريق كبتتر مثل 
توتنهام ي�ستتدد مرتني على 
املرمتتى ويحتترز هدفتتني، 

هذا م�ستحيل."

اإ�ستطتتاع املنتختتب امل�تتري من حتقيتتق فوزه 
اجلابتتون  يف  افريقيتتا  اأمم  بطولتتة  يف  االول 
يف  رد  دون  بهتتدف  اأوغنتتدا  علتتى  باإنت�ستتاره 
املباراة التتتي جمعت الفريقني علتتى ملعب بور 
جونتتتي يف اإطار مناف�سات اجلولتتة الثانية من 

املجموعة الرابعة من البطولة.
متتن  وكثفتتوا  بقتتوة  اللقتتاء  دخلتتوا  الفراعنتتة 
هجماتهتتم على املرمتتى االوغندي، حيث �سكلت 
عر�سيتتة رم�ستتان �سبحتتي خطراً علتتى املرمى 
االوغنتتدي يف الدقيقة الثالثة، وتوا�سلت بعدها 
هجمتتات ابناء النيتتل وو�سلتتوا اىل املرمى مرة 
اأختترى عتتن طريق املهاجتتم متتروان حم�سن يف 
الدقيقتتة الت15 لكتتن احلار�ص االوغنتتدي تدارك 

املوقف وابعد اخلطر.
وبعدها بدقيقة ترك علي جابر مهامه الدفاعية 
وتقتتدم اىل االمتتام ليوجه كتترة راأ�سية مل تعرف 
طريقهتتا اىل ال�سبتتاك يف الدقيقة التتت16، لياأتي 
التتدور على حممتتد �سالح الذي رو�تتص عر�سية 

رم�سان �سبحي مبهارة وي�سدد باإجتاه املرمى، 
يف  االوغنتتدي  بالدفتتاع  ا�سطدمتتت  ولكنهتتا 

الدقيقة الت19.
�ستتالح عتتاد متترة اختترى وا�ستختتدم �رعتتته 
املرمتتى  متتن  واقتترب  االمتتام  اىل  لالندفتتاع 
االوغندي يف الدقيقة الت23 ، اإال اأنه مل يت�رف 
ب�ستتكل مثتتايل يف كرتتته فبتتدل ان ي�سددهتتا اىل 
املرمتتى ف�ستتل ان ميررهتتا اىل داختتل اجلتتزاء 
ولكنها مل جتتتد راأ�ص زمالئه لتمتتر الكرة ب�سالم 

على املرمى االوغندي.
بعتتد هتتذه الهجمتتات قتترر املنتختتب االوغندي 
اخلروج من مناطقه وحتويل ال�سغط اىل مناطق 
م�تتر، ويف الدقيقة التتت27 مرر الظهتتر اوجيا 
كرة عر�سية اىل داخل منطقة اجلزاء ولكن احمد 

حجازي كان لها باملر�ساد.
ليعود بعدها الفراعنة اىل الهجوم وي�سدد طارق 
حامتتد ت�سديدة اعتلتتت املرمى االوغنتتدي بعدة 
�سنتيمتترات يف الدقيقتتة الت32 لينتهتتي ال�سوط 

االول بالتعادل ال�سلبي.
ويف �ستتوط املدربتتني دخل املنتختتب االوغندي 

باأداء مغاير، واإ�ستطاع اأوجيا من ت�سجيل هدف 
يف الدقيقتتة التتت52 ، اإال ان احلكتتم الغتتى الهدف 
بداعتتي الت�سلتتل، واخلطر مل يتوقتتف هنا فكادت 

عر�سية جودفري والو�سيمبي يف الدقيقة الت56 
ان ت�سكل خطراً على املرمى امل�ري لوال يقظة 

احلار�ص املخ�رم ع�سام احل�ري.

ويف الدقيقتتة التتت59 ا�ستطتتاع احمتتد فتحي من 
اختتراق دفاعات اوغندا ومترير عر�سية ار�سية 
نحتتو مرمتتى اخل�ستتم اربكتتت حار�تتص املرمتتى 

اونيانغو، اال انها مرت ب�سالم كبقية الكرات.
كوبتتر �سعر بخطتتورة املنتخب االوغنتتدي وقرر 
الدفتتع بتتاأول اوراقتته، لي�تترك متو�ستتط امليدان 
عبتتد اهلل ال�سعيد بتتداًل من العب الو�ستتط املدافع 
طارق حامد، وكاد البديل ان يكافئ مدربه فور 
دخولتته حني وجه ت�سديدة قويتتة �سوب املرمى 
االوغندي يف الدقيقة الت62 اإال اأن الكرة اأ�ساعت 

طريقها نحو ال�سباك.
ليدفتتع كوبتتر بثتتاين اوراقتته حتتني زج باجلناح 
عمتترو وردة بداًل من نظره رم�سان �سبحي يف 
الدقيقة الت65، لين�سط اجلناح االي�ر من جديد، 
وتعتتود الهجمتتات امل�ريتتة متتن هتتذا اجلناح، 
ليمرر حممتتد عبد ال�سايف عر�سية متقنة وجدت 
راأ�تتص متتروان حم�ستتن يف الدقيقة التتت72 لكنها 

ف�سلت يف ايجاد طريق املرمى من جديد.
منتختتب الرافعتتات مل ي�ست�سلم وعاد اىل الهجوم 
مرة اختترى عن طريق عر�سيتتة توين ماويج يف 

الدقيقة التتت75، اإ�ستقرت يف اح�سان ع�سام 
احل�ري.

وقبتتل 10 دقائق على نهاية املباراة، قرر كوبر 
اإدختتال اجلناح حممتتود كهربا بتتداًل من نظره 
تريزيجيتته، حيث عاد الفراعنتتة اىل الهجوم من 
جديتتد، وبعد عتتدة مناورات متترر كهربا متريرة 
ق�ستترة اىل حممد �سالح الذي بتتدوره رو�سها 
بنجتتاح قبل ان ميرر الكرة علتتى طبق من ذهب 
التتذي مل يتوانتتى عتتن  ال�سعيتتد  امتتام ابراهيتتم 
ا�سكانها ال�سبتتاك بت�سديدة ار�سية مرت من بني 
اقتتدام احلار�ص اونيانغتتو يف الدقيقة الت88 من 
عمر اللقتتاء، ليطلق الفتترح يف بيوت امل�ريني 
مهديتتًا فريقتته ثتتالث نقتتاط ثمينتتة تقربتته من 

التاهل اىل الدور ربع النهائي من امل�سابقة.
ليتبتتادل ثالثتتي الهدف كهربا و�ستتالح و�سعيد 
ال�سمتتاء  اىل  يتتده  احل�تتري  وليوجتته  العنتتاق 
�ساكتتراً اهلل علتتى هذا االنت�ستتار، و�سط ذلك كان 
كوبر يعرب عتتن فرحه بابت�سامة عري�سة، عربت 
عتتن متتدى �سعادتتته بالفتتوز الذي ولتتد من رحم 

املعاناة.
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اأعلتتن نتتادي �سانتتتا كالرا الربتغتتايل توقيعتته 
متتع متو�ستتط امليتتدان العراقتتي اأ�سامتته ر�سيد ) 
24 عاما ( قادما من لوكوموتيف بلوفوديف 

البلغاري بعقد ميتد ملو�سم ون�سف.
ر�سيد والتتذي اأنهى عقده مع النتتادي البلغاري 
قبتتل فرة متتن االآن عاد للتتدوري الذي برز فيه 
املو�ستتم الفائت مع فريتتق بطموحات اأكرب هذه 

املرة.
النتتادي الربتغتتايل واملنتمتتي لتتدوري الدرجة 
االأوىل بعتتد املمتتتاز يحتتتل الرتيتتب اخلام�ص 

بفارق نقطتتة واحدة عن �ساحب املركز الثالث 
يف الدوري الذي يتاأهل منه �ساحبي املركزين 
االأول والثتتاين مبا�تترة اىل التتدوري املمتتتاز ، 
حيتتث يناف�ص بقوة علتتى ال�سعتتود ويطمح يف 
حل م�سكلة عمق الو�سط التي تتمحور حول قلة 

الالعبني يف هذا املركز.
واجلدير بالذكتتر ان النادي ي�سم العبني اثنني 
من ليبيا ، االأول مل ي�سرك اال يف مباراة واحدة 
دختتل فيها بديتتال يف اآخر الدقائتتق ، واالآخر مل 

ي�سرك نهائيا.

اإنظتتم نتتادي النجتتف، اىل �سبتتاق احل�ستتول على 
توقيتتع مهاجم نادي الكتترخ علي �سعتتد، ليزاحم 

الفرق الراغبة ب�سم الالعب.
وقال م�سدر يف اإدارة نتتادي الكرخ لت"جورنال" 
اإن "فريتتق النجتتف اإن�ستتم للفتترق التتتي ت�سعتتى 
للح�ستتول على توقيع هتتداف الفريق علي �سعد"، 
مبينتتًا اأن "هناك اتفاًقًا مبدئيًا بني اإدارة النجف 

والالعب".
واأ�ستتاف اأن "اإدارة فريتتق غتتزالن البادية تعمل 
علتتى اإيجتتاد �سيغتتة تر�ستتي الالعتتب ل�سمتتان 
احل�ستتول علتتى خدماتتته"، الفتتتًا اإىل اأن "فريتتق 
النفط اأبتتدى اإهتماما�ص حقيقيًا بالالعب ولي�ص 

من امل�ستبعد اأن ين�سم اليه يف نهاية املطاف".

وكانتتت تقاريتتر �سحفيتتة قد ا�ستتارت اىل اقراب 
مهاجتتم فريق الكتترخ علي �سعد متتن متثيل فريق 
النفط �سمن االنتقتتاالت ال�ستوية للمو�سم احلايل 
لتمثيتتل الفريق يف مرحلة اآيتتاب الدوري الكوري 

املمتاز .
وكتتان املهاجتتم املتاألتتق قتتد �سبتتق واأن دختتل 
مبفاو�سات مع اإدارة الطلبة اإال اأنها انتهت بعدم 

اتفاق على قيمة العقد.
واجلدير بالذكر اأن علي �سعد، �سجل �سبعة اأهداف 
متتن اأ�سل 12 هدًفا �سجلهتتا فريق الكرخ، ويحتل 
املركتتز اخلام�ص يف ترتيب هتتدايف الدوري الذي 
يت�ستتدره مهاجم النفط اميتتن ح�سني بر�سيد 12 

هدفًا.

أسامه رشيد ينضم رسميًا لصفوف سانتا 
كالرا البرتغالي

النجف ينضم لسباق الحصول على خدمات علي سعد

هدفتتا نفط الو�سط حمتتال توقيع �سالح �سديتتر وفرحان �سكور، 
فيمتتا �سجتتل احمتتد قا�ستتم هتتدف البحتتري الوحيتتد يف اللقاء، 
وتخطتتى فريتتق النجتتف �سيفتته احل�سني بهتتدف الالعتتب اأمر 

�سباح.
وتختتتتم اليوم مناف�سات اجلولة االختترة مبواجهة من العيار 
الثقيتتل جتمع فريق ال�رطة مع �سيفه امليناء، و�سيكون ملعب 

ال�سعب م�رحًا لهذه املواجهة الكبرة.
فريق القيثارة اخل�تتراء عاد بتعادل �سعب من ار�ص النجف 
يف اجلولتتة املا�سيتتة، وقبلهتتا حقتتق اإنت�ساريتتن علتتى امانة 
بغتتداد ونفط الو�سط، وهتتذه املعطيات تدل على �سحوة الفريق 
االخ�تتر يف املواجهتتات االختترة، وبالتتتايل فهتتو �سيدختتل 

مواجهة املينتتاء بطموح االنت�سار وا�ستغتتالل عاملي االر�ص 
واجلمهور.

جماهتتر االخ�ر متني النف�ص يف خ�ستتارة فرق ال�سدارة، من 
اأجتتل القفتتز يف �سلم الرتيب، فاالخ�تتر يحمل يف جعبته 30 
نقطة، والتف�سله عن املت�سدر �سوى 6 نقاط ، ومبا ان امليناء 
يتفتتوق على ال�رطتتة بفارق نقطتتتني ، فاأن املبتتاراة �ستكون 

لالخ�ر مبثابة ال�ست نقاط.
كتيبتتة القيثتتارة ان�سم اإليهتتا املحرف امل�تتري عبد احلميد 
�سامتتي العتتب نادي م�تتر املقا�ستتة ، وهذه ال�سفقتتة جاءت 
بعتتد جناح �سفقة مواطنه احمد جمدي ، التتذي يقدم اأداًء طيبًا 
رفقة القيثتتارة ، وهذه ال�سفقات متت بطلب من املدرب حممد 
يو�سف، كونه يعلم م�ستويتتات الالعبني ونقاط قوتهم وكيفية 

توظيفهم.
متتدرب الفريق حممد يو�سف �سيدفع العبيه اىل االمام من اجل 

مباغتة دفاعات امليناء، معتمداً يف ذلك على اإخراقات اأجمد 
وليتتد ومهدي كامتتل يف خط الو�ستتط ، كي ميهتتدوا الكرات اىل 
خط الهجوم الذي ي�سم مروان ح�سني وجا�سم حممد وامل�ري 
اأحمتتد جمدي ، ويف الوقت نف�ستته �سيوؤمن دفاعه ب�سورة جيدة 

ملنع خطورة مناف�سه من االقراب اىل املرمى.
اأمتتا ال�سيتتف فريق املينتتاء ، فهو قادم من اإنت�ستتار مهم على 
الطلبة بهدف علي ح�سني ، وي�سغط بقوة على �سدارة الرتيب 
فهو يتعتتادل مع الزوراء الو�سيف بنف�ص ر�سيد النقاط ، حيث 
ميلتتك يف جعبته 32 نقطة. هداف الفريق حممد �سوكان عانى 
من اإ�سابة طفيفة يف املواجهة ال�سابقة ، ولكنه انتظم باملران 
مع زمالئه للحاق يف املباراة ، حيث يعول عليه مدرب الفريق 
ايتتوان مارين كثراً، اإذ اإ�ستطتتاع اأن ي�سجل �سبعة اهداف رفقة 
فريقتته حتتتى االن. خطتتورة فريتتق ال�سفانا متكتتن يف الثالثي 
عمتتار ح�ستتني وعلي ح�سنتتي واملهاجم حممد �سوكتتان ، وهذا 

الثالثتتي قدم مباريتتات كبرة يف اختتر مو�سمتتني واإ�ستطاعوا 
اأن يبعتتروا اوراق مدربي اخل�سوم وت�سكيل خطر حقيقي على 
مرمتتى املناف�سني. ويف بقيتتة نتائج املباريتتات حقق كربالء 
فتتوزاً �سعبتتًا على الكرخ بهتتدف حيدر فائق، فيمتتا ك�ر فريق 
القتتوة اجلويتتة عقدتتته واإكت�سح احلتتدود بخما�سية تتتواىل على 
ت�سجيلهتتا كاًل من عماد حم�سن واجمتتد را�سي وحمادي احمد 
هدفتتني و�سامتتال �سعيد، فيمتتا �سجل هديف فريتتق احلدود كاًل 
متتن اإمبتتو وم�سطفى حممتتد. وت�سبتتث النفط ب�ستتدارة الرتيب 
بعتتد فوزه علتتى اأمانة بغداد بهدف نظيف حمتتل توقيع هداف 
البطولتتة اأميتتن ح�ستتني متتن عالمة اجلتتزاء، لي�ستتل اىل الهدف 
الت12 مغرداً يف �سدارة الرتيب، فيما قاد با�سم ح�سني فريقه 
نفط اجلنتتوب النت�سار كبتتر بت�سجيله )الهاتريتتك( يف مرمى 
ال�سمتتاوة، لرتقي يف �سلتتم ترتيب الهدافتتني اىل املركز الثاين 

بعد اأن و�سل عدد اهدافه اىل 10 اهداف.

اأوقعتتت القرعتتة املنتختتب الوطنتتي الن�ستتوي بكتترة القدم، 
يف جمموعتتة متوازنتتة يف الت�سفيات املوؤهلتتة لنهائيات 
كاأ�تتص اآ�سيا لل�سيدات والتي �ستقتتام مناف�ساتها يف االردن 
العتتام املقبل، وجاء ذلك خالل حفتتل القرعة الذي �سهدته 

العا�سمة االأردنية عمان ام�ص االول.
املنتختتب الن�ستتوي وقتتع يف املجموعتتة االوىل التي ت�سم 
والبحريتتن  واالإمتتارات  وطاجك�ستتتان  االردن  منتخبتتات 

والفلبني، حيث �ستقام اللقاءات يف طاجيك�ستان.
ويف املقابل جاءت املجموعة الثانية نارية، بعدما �سمت 
منتخبات كوريا اجلنوبية وكوريا ال�سمالية والهند وهوجن 
كتتوجن واأوزبك�ستان، وتقام مناف�سات هتتذه املجموعة يف 

كوريا ال�سمالية.
و�سمتتت املجموعتتة الثالثتتة منتخبتتات تايالنتتد وتايوان 
ولبنتتان وفل�سطتتني )م�ست�سيفة املجموعتتة( وغوام، وجاء 
يف الرابعتتة فيتنتتام )م�ست�سيفتتة املجموعتتة( وميامنتتار 

واإيران و�سوريا و�سنغافورة.
ويتناف�تتص يف الت�سفيتتات 21 منتخبتتًا، حيتتث مت تق�سيتتم 
املنتخبتتات امل�ساركة اإىل 4 جمموعات، وت�سم املجموعة 
االوىل �ستتتة منتخبات و�سمت باقتتي املجموعات الثالث 
خم�ستتة منتخبتتات يف كل منهتتا، ويتاأهتتل �ساحب املركز 
االأول يف كل جمموعة من املجموعات االأربع للنهائيات.

وتاأهلت منتخبات اليابان واأ�سراليا وال�سني مبا�رة اإىل 
النهائيتتات، بعد ح�سولها على املراكتتز الثالثة االأوىل يف 

الن�سخة املا�سية من البطولة عام 2014 يف فيتنام.
وح�ستتل منتختتب االأردن امل�سيتتف علتتى بطاقتتة التاأهتتل 
املبا�تترة للنهائيتتات، وبالتتتايل فاإنه يف حالتتة ح�سوله 
على �سدارة جمموعته يف الت�سفيات، فاإن �ساحب املركز 

الثاين باملجموعة �سيتاأهل للنهائيات.

المنتخب النسوي في مجموعة 
متوازنة بتصفيات آسيا للسيدات

اإ�ستطاع فريق الطلبة 
اإ�ستعادة توازنه، اأم�س، 

عقب فوزه على الكهرباء 
بهدفني نظيفني يف 

ختام املرحلة االوىل 
من الدوري املمتاز لكرة 

القدم.
و�سجل هديف الطلبة كاًل 

من كرار علي وابو كوين، 
ويف لقاء اآخر تغلب نفط 

الو�سط على م�سيفه 
البحري بهدفني لهدف

بغداد – محمد خليل 

بغداد - متابعة

بغداد- خاص

فجتتر االأملاين مي�سا زفريتتف امل�سنف الت50 بني 
العبتتي التن�تتص املحرفني اأم�تتص االحتتد، مفاجاأة 
باإطاحته بالربيطاين اآندي موراي امل�سنف االأول 
عامليا من ثمن نهائي بطولة اأ�سراليا املفتوحة.

ومتكتتن زفريف من الفتتوز على متتوراي، املر�سح 
االأول للفتتوز باللقتتب، بثتتالث جمموعتتات مقابتتل 
يف  و6-4  و6-2  و5-7   7-5 بواقتتع  واحتتدة 

ثالث �ساعات و33 دقيقة.
)وكالهمتتا  وزفريتتف  متتوراي  وتواجتته  و�سبتتق 
يبلغتتان 29 عامتتا( يف مبتتاراة واحتتدة ح�سمهتتا 

الالعب الربيطاين ل�ساحله.
ويواجه زفريف يف ربع النهائي الفائز باملباراة 
فيدريتتر  ال�سوي�تتري روجيتته  بتتني  التتتي جتمتتع 

والياباين كي ني�سيكوري.
وتعد هذه ثاين مفاجاأة ت�سهدها مناف�سات الرجال 
يف اأوىل بطتتوالت اجلرانتتد �ستتالم االربتتع الكربى 
باملو�سم، بعدما اطاح االأوزبكي ديني�ص اإ�ستومني 

امل�سنف التتت117 عامليا بحامل اللقب وامل�سنف 
الثتتاين عامليتتا ال�ربي نوفتتاك ديوكوفيت�ص، من 
التتدور الثتتاين بثتتالث جمموعتتات الثنتتتني 7-6 
و6-4   )7-5( و7-6  و2-6  و5-7   )10-8(
بعتتد مباراة ماراثونيتتة ا�ستغرقت 4 �ساعات و48 

دقيقة.
ويف مواجهتتة اخرى تغلب العتتب التن�ص البلغاري 
جريجتتور دمييتتروف، امل�سنتتف التتت 15 عامليا، 
ب�سهولتتة على مناف�سه الفرن�سي ريت�سارد جا�سكيه 
يف بطولتتة اأ�سراليا املفتوحة بواقع 3-6 و6-2 

و6-4.
وبذلتتك �سيواجه دمييتتروف يف دور ثمن النهائي 
مناف�ستته االأوزبكتتي ديني�ص اإ�ستومتتني الذي تغلب 
ام�تتص على االإ�سباين بابلتتو كارينيو بنتيجة 6-4 

و6-4 و4-6 و6-4 و6-2.
يذكتتر اأن دمييتتروف كان قد واجتته جا�سكيه �ست 

مرات �سابقا، فاز بخم�ص منها.

الفراعنة يخطفون فوزًا من رحم المعاناة أمام أوغندا في أمم افريقيا

زفيريف يفجر مفاجأة ويطيح بموراي
في أستراليا المفتوحة

كأس االمم االفريقية الغابون 2017
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