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اأ�ضدرت جلنة االن�ضباط يف االحتاد العراقي لكرة القدم، جملة 
م��ن العقوب��ات ملخالف��ات ج��رت يف املباري��ات ال�ضابق��ة من 

الدوري املمتاز.
وقال��ت اللجن��ة، اإن "جلنة االن�ضباط عق��دت اجتماعها، اليوم، 
ال��ذي ا�ضتمر لث��الث �ضاعات برئا�ضة طه عب��د حالته واأ�ضدرت 

جملة من القرارات االن�ضباطية".
واأو�ضح��ت "فيما يخ�ص مباراة ال��زوراء واجلوية، التي �ضهدت 
تردي��د هتافات خارجي��ة، مت ت�ضخي�ص العنا���ر امل�ضيئة من 
جمه��ور الناديني، اإذ �ضيتم اتخاذ االإج��راءات والتدابري الالزمة 
�ضده��م حفاظ��ا عل��ى اأرواح اجلماه��ري الريا�ضي��ة ويف ح��ال 
تك��رار ذلك �ضيتم اتخاذ اق�ضى العقوبات الرادعة و�ضيتم جتهيز 

اجلهات ذات العالقة باأ�ضماء مثريي ال�ضغب".
واأ�ضافت اأن "اللجنة قررت تغرمي اأيوب اودي�ضو ٢ مليون دينار 
عراق��ي ل�ض��وء ت�رف��ه وحرم��ان اإداري ن��ادي ال��زوراء حممد 
امللق��ب بكحل��ي مبارات��ان م��ن مرافق��ة الفري��ق واجللو�ص يف 
املنطق��ة الفني��ة"، الفتة اإىل اأنه "مت تغرمي الع��ب القوة اجلوية 
حمادي احم��د مليون دينار لقيامه بت�رفات غري الئقة جتاه 

جمهور الزوراء".
وتابع��ت "فيم��ا يخ�ص اأح��داث مب��اراة زاخو وال�رط��ة، تقرر 
حرم��ان مدي��ر فري��ق زاخ��و �ضيف��ان عب��دي �ضال��ح مباراتان 
متتاليت��ان ومنعه من التواجد يف املنطقة الفنية لتهجمه على 
م�ضاع��د احلك��م". واأكملت "فيم��ا يخ�ص مباراة النف��ط وبغداد، 
تق��رر حرم��ان م�ضاعد م��درب نادي بغ��داد و�ض��ام كالب ثالث 
مباريات مع غرامة مليون دينار ب�ضبب ت�ريحاته �ضد حكام 
املباراة يف و�ضائل االإعالم وحث اإدارة نادي بغداد بعدم تكرار 
ذلك م�ضتقبال وبدون �ضند قانوين وعدم الت�ريح والتهجم على 

االأخرين". 

ح�ض��د حممد �ض��الح، جن��م ليفرب��ول االإجنليزي، جائ��زة اأف�ض��ل العب يف 
اإجنلرتا هذا املو�ضم، يف احلفل ال�ضنوي رقم 45 لرابطة الالعبني املحرتفني 
االإجنليزي��ة.  ونال �ضالح اجلائزة متفوقا عل��ى البلجيكي كيفن دي بروين 
�ضانع األعاب مان�ض�ضرت �ضيتي، وهاري كني مهاجم توتنهام، وديفيد �ضيلفا، 
ول��ريوي �ض��اين العب��ي مان�ض�ض��رت �ضيت��ي، وديفي��د دي خيا حار���ص مرمى 
مان�ض�ض��رت يونايت��د.  ويع��د �ض��الح ثاين العب عرب��ي يتوج به��ذه اجلائزة، 
بعدم��ا فاز بها اجلزائري ريا�ص حمرز ع��ام 2016، يف املو�ضم الذي �ضهد 
تتوي��ج فريق��ه لي�ضرت �ضيت��ي بلقب ال��دوري االإجنلي��زي املمت��از.  ويت�ضدر 
املهاج��م امل�ري الئحة هدايف الدوري االإجنليزي بر�ضيد 31 هدًفا، علما 
باأن��ه ان�ضم اإىل ليفربول مطل��ع املو�ضم اجلاري قادًما م��ن روما االإيطايل. 
وجاء يف املرك��ز الثاين خلف �ضالح، كيفني دي 
بروي��ن �ضان��ع األعاب فري��ق مان�ض�ضرت �ضيتي، 
بينم��ا ح��ل يف املرك��ز الثال��ث ه��اري ك��ني، 
ه��داف فريق توتنهام. وق��ال حممد �ضالح يف 
ت�ريح��ات بعد الفوز باجلائزة، اإنه �رف يل 
للف��وز باجلائزة، خا�ض��ة اأنها جاءت من 
واأ�ضاف:  الالعبني.  زمالئي 
ال��ذي  االأول  الي��وم  "من��ذ 
لعبت فيه يف الربمييريليج 
اأك��ون  الأن  اأه��دف  كن��ت 
ناجحا، �ضعيد جدا بهذه اجلائزة 
و�ضعي��د بزمالئي الالعب��ني واأمتن��ى موا�ضلة 
امل�ضوار الناجح يف دوري االأبطال". وحول 
عودت��ه لل��دوري االإجنلي��زي بع��د رحلة 
روم��ا يف اإيطالي��ا، ق��ال: "لق��د ع��دت 
كالع��ب خمتل��ف، ولكنن��ي مل اأح��ظ 
ت�ضيل�ض��ي، وح�ضل��ت  بالفر�ض��ة يف 
عليه��ا يف ليفرب��ول، �ضجل��ت حتى 
ك���ر  واأمتن��ى  هدًف��ا،   31 االآن 
الرق��م القيا�ض��ي بت�ضجي��ل اأكرب 
عدد م��ن االأه��داف يف اأقل عدد 

من املباريات".

 اأكد املدرب �ضباح عبد اجلليل، انه �ضيوافق على تدريب نادي الطلبة يف حال 
طالبت اجلماهري بذلك، مبينًا ان املفاو�ضات مع االأنيق غري ر�ضمية حتى االآن 

، معربًا عن اأمله بانت�ضال الفريق من و�ضعه احلايل.
وق��ال عبد اجللي��ل ل� )اجلورنال( اإن "املفاو�ضات غ��ري ر�ضمية مع اإدارة فريق 
الطلب��ة واحل��ال الذي مير ب��ه ال ت�ر ع��دو وال �ضديق ، ب�ضب��ب تراجع نتائجه 

نتيجة االأزمة املالية اخلانقة".
واأكد عبد اجلليل اأن "ا�ضتالمي ملهمة فريق الطلبة لي�ضت بال�ضهلة رمبا �ضتكون 
مرهون��ة بجماه��ريه اجلريح��ة التي �ض��ربت وحتملت كث��رياً خ��الل ال�ضنوات 
املا�ضي��ة" ، معرب��ًا ع��ن اأمل��ه يف " الوق��وف مع��ه اجلماه��ري النت�ضاله��م من 

و�ضعهم احلايل". 
واأو�ض��ح بالق��ول، "عندم��ا اأ�ضاهد جماه��ري اأالأنيق تبارك يل ا�ضت��الم املهمة، 
�ضاأدخ��ل. اأنا وهم للوحدة التدريبية واأقودهم فيما تبقى من مباريات الدوري 

، كون  اجلمهور هو اخلا�ر الوحيد وبدوري اأن اأقدم لهم ما ا�ضتطيع".
واق��رتب املدرب �ضباح عبد اجللي��ل من قيادة نادي الطلب��ة خالل مناف�ضات 
املو�ض��م احل��ايل لل��دوري املمت��از. وق��ال م�ض��در م��ن داخ��ل اروق��ة النادي 
للجورن��ال اإن "امل��درب �ضب��اح عب��د اجلليل اقرتب م��ن تدري��ب الطلبة خلفا 
للم�ضتقي��ل ع��ادل نعمة". يذكر ان امل��درب عادل نعمة، ق��دم ا�ضتقالته، ال�ضبت 
املا�ض��ي ، ب�ضب��ب الهزمي��ة القا�ضية التي من��ي بها الفريق ام��ام القوة اجلوية 

باربعة اهداف دون رد.
وو�ض��ع م�ضل�ض��ل اخل�ض��ارات االني��ق يف م��كان غري مكانت��ه، فهو اعت��اد على 
التواج��د �ضم��ن مربع الكبار، لك��ن الطلبة هذا املو�ضم يق��ف يف املركز الثالث 
ع���ر بعد 23 مب��اراة ، وقد يرتاجع اإىل اخللف يف ظل الظ��روف التي يعي�ضها 

النادي.

أحالم روما تصطدم بقوة هجوم ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الصقور والنوارس في مهمة معقدة أمام السويق والجيش بكأس االتحاد اآلسيوي

لبلوغ نصف نهائي المنطقة الغربية

يطم��ح فريق��ا القوة اجلوي��ة وال��زوراء، اإىل بلوغ ن�ض��ف نهائي 
املنطق��ة الغربي��ة بكاأ���ص االحت��اد االآ�ضي��وي لكرة الق��دم، حيث 
يواج��ه ال�ضقور ال�ضوي��ق العماين ويالقي ال��زوراء فريق اجلي�ص 
ال�ضوري، اليوم الثالثاء، يف اجلولة االأخرية من دور املجموعات 
البطول��ة. وو�ضل��ت بعثة ال�ضقور، اإىل حمافظ��ة كربالء من اجل 
خو�ص مرانه��ا االأول ا�ضتعداداً للمواجهة احلا�ضمة اأمام ال�ضويق 
ال��ذي يقوده امل��درب العراقي حكي��م �ضاكر. وقرر م��درب فريق 
الق��وة اجلوي��ة را�ض��ي �ضني�ضل، ا�ضتدع��اء مهاج��م الفريق عماد 
حم�ضن ملباراة ال�ضويق العماين، اإذ اكد  وقال �ضني�ضل يف ت�ريح 
ن�ره املرك��ز االإعالمي للنادي وتلق��ت )اجلورنال( ن�ضخة منه، 
اإن "عماد حم�ض��ن �ضيلتحق يوم غد بتدريبات الفريق اجلماعية، 
حت�ض��رياً ملب��اراة ال�ضويق باالأ�ضيوية، و تنتظرن��ا مباراة مهمة، 

ونح��ن بحاج��ة جلمي��ع الالعب��ني لتحقيق ف��وز جي��د والتاأهل 
ملنطقة لدور الن�ضف النهائي لكاأ�ص االحتاد االآ�ضيوي".

وب��ني �ضني�ضل اأن "الفريق �ضيخو�ص وحدة تدريبية يوم غد على 
ملع��ب الفريق، مب�ضاركة جمي��ع الالعبني الذي��ن مل يلعبوا اأمام 
الطلبة، والالعب��ني الذين خا�ضوا مب��اراة الطلبة، �ضوف يوؤدون 
متاري��ن خفيفة". من جانب��ه، و�ضل فريق ال��زوراء، ام�ص االول 
، اىل العا�ضم��ة البحريني��ة املنام��ة بعد رحلة �ضاق��ة، حيث اكد 
الناط��ق باأ�ض��م الن��ادي عبد الرحم��ن ر�ضي��د اأن " الفريق خا�ص 
مران��ه االأول يف البحري��ن، مبلع��ب النجم��ة حت�ض��رياً ملواجهة 
اجلي���ص".  وتاب��ع: "الفريق عازم على حتقي��ق الفوز، دون النظر 
اإىل النتائج االأخرى، نعلم اأن موقفنا تعقد منذ اإحراز العهد لهدف 
التعديل يف مرمانا باملباراة التي اأقيمت يف ملعب كربالء، لكن 
ه��ذا ال مينعن��ا من االجته��اد من اأج��ل ح�ضد النق��اط الثالث".  
واأ�ض��ار اإىل اأن��ه ال ميكن التكه��ن بنتائج املباري��ات، م�ضيفا اأن 

الفريق جاهز، وامل��درب اأيوب اأودي�ضو �ضي�ضع التكتيك املنا�ضب 
للمب��اراة. واأ�ضبح��ت مهم��ة ممثلي الك��رة العراقي��ة يف التاأهل 
اإىل ن�ض��ف نهائي غرب القارة بكاأ�ص االآحت��اد االآ�ضيوي، �ضعبة 
للغاي��ة خا�ضة بعد تعادل القوة اجلوي��ة اأمام املالكية يف وقت 
متاخ��ر من املب��اراة الت��ي اأقيمت يف ملعب كرب��الء. املجموعة 
االأوىل ح�ضمت �ضدارتها بن�ضبة كبرية مل�ضلحة اجلزيرة االأردين، 
ال��ذي يتفوق عل��ى اجلوة اجلوي��ة �ضاحب املركز الث��اين بفارق 
نقطت��ني. وي�ضتعد اجلزيرة ملواجه��ة املالكية البحريني �ضاحب 
املرك��ز الثال��ث يف املنام��ة، يف حال ف��وزه �ضي�ضم��ن ال�ضدارة 
ر�ضمًي��ا، ويف ح��ال تعادله �ضيحتاج القوة اجلوي��ة اأمام ال�ضويق 
العم��اين للف��وز بف��ارق 5 اأهداف عل��ى االأقل لي�ضم��ن ال�ضدارة. 
اأم��ا يف ح��ال خ�ضارة اجلزيرة وف��وز القوة اجلوية ب��اأي نتيجة، 
�ضيت�ض��در الفري��ق العراقي ترتيب املجموع��ة، وهو خيار �ضعب 

اإىل حد ما يف ظل ا�ضتقرار اجلزيرة الفني واملعنوي.

حظ��وظ الزوراء يف ال�ضدارة كذلك �ضعبة بع�ص ال�ضيء، رغم اأنه 
ميلك 9 نقاط يف املركز الثاين بفارق االأهداف فقط خلف العهد 
اللبن��اين املت�ض��در. وي�ضت�ضيف العهد نظ��ريه املنامة البحريني 
متذي��ل املجموعة يف بريوت، ومهمته اأ�ضه��ل كثرًيا من الزوراء، 
ال��ذي �ضيح��ل �ضيفا عل��ى اجلي�ص ال�ض��وري بالبحري��ن )االأر�ص 

املفرت�ضة للجي�ص(.
يف ح��ال فوز العهد وتع��ادل اأو خ�ضارة ال��زوراء يت�ضدر الفريق 
اللبناين، ويف حال تعادل اأو خ�ضارة العهد وفوز الزوراء يت�ضدر 
الفري��ق العراق��ي. ويف حال ف��وز الفريق��ني العراق��ي واللبناين 
�ضيلع��ب فارق االأهداف دوًرا يف ح�ضم املت�ضدر، علًما باأن العهد 

يتفوق على الزوراء بفارق هديف وحيد.
ي�ض��ار اإىل اأن الفريقني العراقيني ميلكان فر�ضة للتاأهل كاأف�ضل 
مرك��ز ثاٍن، ولك��ن ذلك �ضيتوقف عل��ى نتائج مباري��ات اجلولة 

االأخرية املقرر اإقامتها يوم 24 اأبريل/ني�ضان اجلاري.

غدًا.. انطالق الجولة 24 من الدوري الممتاز

اجتمع��ت جلنة املنتخبات يف االحتاد العراقي 
لك��رة الق��دم، الي��وم االثنني، لو�ض��ع الربنامج 
االإعدادي للمنتخب الوطني ا�ضتعداداً لنهائيات 

اآ�ضيا 2019 يف االإمارات.
وق��ال ع�ض��و املكت��ب االإعالم��ي يف االحت��اد 
"جلن��ة  اإن  ل�)اجلورن��ال(  اخلر�ض��اين  ح�ض��ني 
املنتخب��ات اجتمع��ت اليوم، يف مق��ر االحتاد 
الربنام��ج  لو�ض��ع  مو�ض��ى  فال��ح  برئا�ض��ة  
االإعدادي للمنتخ��ب الوطني قبل امل�ضاركة يف 

بطولة اآ�ضيا مع العام املقبل".
واأ�ضاف اأن "مت و�ضع خارطة طريق للمنتخب 

م��ن خ��الل تاأم��ني مع�ضك��را تدريبي��ة وكذلك 
تاأمني مباريات ودية مع منتخبات اأعلى فنيًا 
م��ن العراق مثل كوري��ا اجلنوبية واليابان من 
اجل اال�ضتعداد االأمثل للبطولة القارية االأهم".

يذكر ان املنتخب الوطن��ي و�ضع يف امل�ضتوى 
الث��اين لقرع��ة كاأ���ص اآ�ضي��ا الت��ي �ضتق��ام يف 

االإمارات يف الرابع من �ضهر اآيار املقبل.
من جانبه، اكد م��درب املنتخب الوطني با�ضم 
قا�ض��م، اأن "الربنامج التدريبي �ضتتخلله اقامة 
5 او 6 مباري��ات ودي��ة مع منتخبات تفوقنا 
�ضتدخ��ل  اال�ض��ود  ان"كتيب��ة  موؤك��دا  فني��ا"، 

مع�ضك��را تدريبيًا لع���رة ايام خ��الل �ضهر اآب 
املقب��ل �ضيتم حتدي��د وجهته من احت��اد الكرة 
عل��ى ان نخو�ص خالله مباراتني على م�ضتوى 

عال".
وا�ضاف، ان"جمل�ص ادارة االحتاد ابلغه ب�ضكل 
ر�ضم��ي خالل اجلل�ضة الت��ي جمعته بهم موؤخرا 
ب��ان املنتخ��ب الوطن��ي تنتظ��ره مواجه��ة يف 
االط��ار الدويل الودي امام املنتخب النيجريي 
منت�ض��ف �ضهر ايار، ا�ضافة اىل مباراتني امام 
املنتخ��ب الكوري اجلنوب��ي يف �ضيئول وبغداد 

يف حال مت رفع احلظر عن العا�ضمة".

اأعل��ن االحت��اد العراقي لك��رة القدم، الي��وم االأحد، 
ع��ن مواعيد مباري��ات اجلولة الرابع��ة والع�رين 
لل��دوري، الت��ي م��ن املق��رر اأن تنطل��ق االأربع��اء 
املقب��ل. وتنطل��ق اجلول��ة ي��وم االأربع��اء املقب��ل، 
باإقام��ة مب��اراة واح��دة،  جتمع كرب��الء والنجف، 
يف ملع��ب االأول.  وق��ال مدي��ر جلن��ة امل�ضابق��ات، 
�ضه��اب اأحم��د، اإن اجلول��ة ال���24 تفتت��ح  باإقامة 
مب��اراة واح��دة، ويف الي��وم الت��ايل 4 مباري��ات، 
يلتق��ي فريق نف��ط اجلنوب، مع فري��ق احل�ضني يف 
ملع��ب  الزب��ري، ويلتق��ي ال�ضناع��ات الكهربائي��ة 
م��ع بغ��داد يف ملع��ب ال�ضناع��ة، وي�ضت�ضيف نفط 

الو�ض��ط فري��ق زاخ��و، يف ملع��ب  النج��ف، ويقابل 
الكهرب��اء فري��ق الطلبة يف ملعب التاج��ي.  واأ�ضار 
اإىل اأن اجلول��ة ت�ضتكمل اجلمع��ة، ويتقابل احلدود 
وال�رط��ة، يف ملع��ب التاجي، بينم��ا يلعب القوة 
اجلوي��ة م��ع ال�ضم��اوة يف ملع��ب ال�ضع��ب، ال�ضبت. 
وتختتم اجلولة االأحد املقبل، باقامة 3 مباريات، 
نفط مي�ضان مع النفط، يف ملعب مي�ضان، ويتقابل 
يف  الثاني��ة امليناء مع الديواني��ة، يف ملعب جذع 
النخل��ة، باملدينة الريا�ضي��ة يف الب�رة، ويلتقي 
يف  الثالث��ة الزوراء مع البح��ري يف ملعب ال�ضعب.  
ويف �ضي��اق مت�ضل، قررت جلن��ة احلكام باالحتاد 
العراقي، تطبي��ق تقنية الفيديو، بعد االأخطاء التي 
ارتكب��ت يف االأ�ضابي��ع املا�ضية من قب��ل احلكام. 

وقال رئي�ص جلنة احلكام ط��ارق اأحمد، اإن اللجنة 
 )VAR( ا�ضتق��رت عل��ى تطبي��ق تقني��ة الفيدي��و
يف اجلول��ة الرابع��ة والع�رين من ال��دوري ب�ضكل 
جتريب��ي، الفتا اأن اللجن��ة تاأمل اأن تكون التجربة 
ناجح��ة ويت��م تطبيقه��ا ب�ضكل دائ��م يف اجلوالت 
املقبل��ة. واأ�ضار اإىل اأن اللجنة تبحث كل ال�ضبل من 
اأج��ل تقليل االأخط��اء التي يقع به��ا احلكام، الفتا 
اأن هن��اك اجتماعا مع احل��كام الدوليني ملناق�ضة 
االأخط��اء املتك��ررة يف ال��دوري من اأج��ل تالفيها 

وتقليل حدوثها يف املباريات.
ي�ض��ار اإىل اأن اللجن��ة طرح��ت على االحت��اد فكرة 
ا�ضتقطاب حكام من دول اجلوار لقيادة املباريات 

املهمة.

يخو���ص روم��ا مباراة ذه��اب ن�ضف نهائ��ي دوري 
االأبط��ال، اأمام ليفرب��ول على ملع��ب االأنفيلد، م�ضاء 
الي��وم الثالثاء. واملباراة لها اأهمية كبرية للفريقني، 
واإن كان��ت فر�ص روما يف التاأه��ل للنهائي اأقل من 
الناحي��ة النظرية، لكن لديه بع�ص العوامل قد ُت�ضاعد 
يف زي��ادة فر�ض��ه، وعليه ا�ضتغاللها م��ن قبل املدير 
الفن��ي، اأوزيبي��و دي فران�ضي�ضك��و، لتحقي��ق نتيج��ة 
اإيجابي��ة يف مباراة الذهاب، قب��ل مباراة العودة يف 

ملعب االأوملبيكو.
1 - التقليل من روما

تبقى حقيقة اأن روما ُيعترب من قبل ُمعظم املراقبني 
الفريق االأقل حظوًظا واالأقل اإمكانيات من بني الفرق 
التي و�ضلت لن�ضف نهائي دوري االأبطال، ولكن هذا 
ق��د يك��ون له اأث��ر اإيجاب��ي عل��ى اأر�ص امللع��ب على 
�ضعي��د نف�ضي��ة الالعبني. وظه��ر ذلك اأم��ام بر�ضلونة 
يف مبارات��ي ذه��اب واإي��اب رب��ع النهائ��ي، ورغ��م 
االإجناز الذي حققه باإق�ضاء الفريق الكتالوين لكن ال 
اأحد ير�ض��ح فريق دي فران�ضي�ضك��و للو�ضول للمباراة 

النهائية حتى االآن.

2 - ال�ربات الراأ�ضية
م��ن املهم اأن ي�ضتغل فريق روم��ا اإمكانيات املهاجم 
البو�ضن��ي اإيدي��ن دجيك��و يف التعام��ل م��ع الك��رات 
الهوائي��ة للتف��وق على ف��ان ديك ولوفري��ن يف قلب 

دفاع ليفربول.
ورمبا ي�ضاعده باتريك �ضيك يف هذا االأمر، فاالعتماد 
عل��ى العر�ضي��ات الت��ي ُيجي��د تنفيذه��ا فلورين��زي 
وك��والروف ج��اءت بنتائ��ج اإيجابي��ة يف املرحل��ة 

االأخرية من املو�ضم للفريق العا�ضمي.
-3 ثبات الدفاع

اأكد دف��اع روما �ضالبت��ه وتطوره م��ع املدير الفني 
احلايل، وعندما لعب روم��ا بطريقة ال�3�5�2 بوجود 
فازي��و ومانوال�ص واإىل جانبهما ج��وان خي�ضو�ص مل 
يدخل مرم��ى الذئاب اأي هدف �ضواء يف مباراة اإياب 
رب��ع النهائي اأمام بر�ضلون��ة، اأو يف مباراتي الدوري 

االأخريتني.
اأوندير -4 �رعة 

ُت�ض��ري التقاري��ر االأولي��ة اإىل اأن باتري��ك �ضي��ك ه��و 
املر�ض��ح لبدء لق��اء الذهاب من ن�ض��ف نهائي دوري 

االأبطال اإىل جانب اإيدين دجيكو، لكن رمبا ُيفكر دي 
فران�ضي�ضكو يف اإقحام النجم الرتكي ال�ضاب )اأوندير( 
ُمقلق��ة  �ضتك��ون  �رعت��ه  الأن  الث��اين،  ال�ض��وط  يف 

ملدافعي ليفربول و�ضتخلق العديد من امل�ضاكل خلف 
الظهريي��ن. وعلى الرغ��م من اأنه مل يعت��د على اللعب 
يف طريق��ة ال���3�5�2 لكنه ق��ادر عل��ى التاأقلم معها 
خا�ض��ة واأن الواجب��ات الدفاعي��ة املطلوب��ة منه يف 

هذه الطريقة اأقل من طريقة ال� 4 � 3 � 3.
5 - تهدئة الرمت

�ضيك��ون عل��ى روم��ا تهدئ��ة رمت املب��اراة يف بع�ص 
االأوق��ات وع��دم اللع��ب بوت��رية عالي��ة عل��ى ملع��ب 
املب��اراة  ط��وال  ع��اٍل  ب��رمٍت  اللع��ب  الأن  االأنفيل��د، 
�ضي�ضاع��د ليفرب��ول والثالث��ي االأمام��ي ال�ريع على 
اإيج��اد امل�ضاح��ات  اأك��رب يف  ل��ه فر���ص  اأن يك��ون 
املنا�ضب��ة ل�ضناع��ة الف��ارق. و�ض��دد حمم��د �ضالح، 
جن��م ليفربول االإجنلي��زي، اأن مواجهة ناديه ال�ضابق 
روم��ا االإيط��ايل، الثالث��اء، يف ذهاب ن�ض��ف نهائي 
دوري اأبط��ال اأوروبا، �ضتكون مليئة بامل�ضاعر. وقال 
�ض��الح، خالل ت�ريحات��ه ل�ضبكة �ض��كاي �ضبورت�ص 
"املواجهة تاأتي مع املزيد من امل�ضاعر، واأحتدث كل 
ي��وم مع الالعب��ني، وباالأم�ص حتدثت م��ع االأ�ضطورة 
توت��ي". واأ�ض��اف "االأم��ر لي���ص �ضه��اًل بالن�ضب��ة يل، 

فاأن��ا اأحب النادي االإيطايل، واأح��ب املدينة، واأعرف 
اأنه��م يحبونن��ي". واأمت "اأن��ا اأعرفهم، لق��د لعبنا معًا 
مل��دة عام��ني، حي��ث يعرف��ون كي��ف األع��ب، واأعرف 
كي��ف يلعبون، لن تكون مباراة �ضهلة على االإطالق". 
وي�ضت�ضيف ليفربول، لقاء الذهاب الثالثاء يف معقله 
االأنفيل��د، بينم��ا ي�ضت�ضي��ف روم��ا، لق��اء االإياب يف 
ملعب��ه االأوملبيكو، 2 مايو/اآي��ار املقبل. من جانبه، 
اأب��دى الرتك��ي �ضينجيز اأوندير، جن��م روما االإيطايل، 
�ضعادت��ه الغام��رة، بالتواج��د م��ع فريق��ه يف ال��دور 

ن�ضف النهائي مب�ضابقة دوري اأبطال اأوروبا.
وي�ضتع��د روم��ا للمواجه��ة املرتقب��ة الثالث��اء، اأمام 
ليفرب��ول االإجنليزي، يف ذه��اب ن�ضف نهائي دوري 
االأبط��ال. وق��ال اأوندي��ر، يف ت�ريح��ات ل�ضحيف��ة 
كوري��ري ديلل��و �ضبورت "اأعي���ص اأ�ضعد اأي��ام حياتي 
يف روم��ا، اأنا فخور جًدا برفاقي، واآمل اأن نفوز على 

ليفربول، ونتاأهل للمباراة النهائية".
واأ�ض��اف "اأن��ا يف الع�ري��ن م��ن عم��ري، واأ�ضتطيع 
القول اإن التاأه��ل لن�ضف النهائي، هو النجاح االأكرب 
يل حت��ى االآن، ولكن هذا لي���ص كافيا يل، فنحن نريد 

الو�ضول اإىل املباراة النهائية".
وتاب��ع "اأعتق��د اأنه اإذا لعبنا بطريقتن��ا كفريق واحد، 
ونفذن��ا تعليم��ات امل��درب، فيمكنن��ا وقته��ا هزمية 
ليفرب��ول، لقد اأظهرنا ذلك اأمام بر�ضلونة، حيث لعبنا 

مًعا، و�ضاعدنا بع�ضنا البع�ص وفزنا يف املباراة".
ووا�ض��ل: "حمم��د �ضالح؟ اأن��ا فخور جًدا ب��اأن روما 
اخت��ارين لتعوي�ص الع��ب مهم مثله، اإن��ه العب مهم 
ج��ًدا لليفرب��ول، كم��ا اأن��ه ق��ام باأ�ضي��اء عظيم��ة مع 

اجليالرو�ضي العام املا�ضي".
واأردف "ا�ضتقدام��ي لتعوي���ص رحيل العب مب�ضتواه، 
جع��ل �ضقف التوقعات ب�ضاأين كبري ج��ًدا، وقد اأظهرت 
م��ا لدي بع��د العطلة ال�ضتوي��ة يف يناير/كانون ثان 

املا�ضي".
واأو�ض��ح "كيفن �ضرتومت��ان يحاول دائًم��ا التوا�ضل 
مع��ي، ي�ضاألن��ي الكثري م��ن االأ�ضئلة وينتظ��ر االأجابة 

مني، اأنا وهو نتفاهم ب�ضكل جيد".
وع��ن اآماله امل�ضتقبلي��ة، نوه "اأري��د اأن األعب الأف�ضل 
الف��رق يف اأوروبا، واأن اأمث��ل منتخب بالدي باأف�ضل 

�ضورة، اأريد اأن اأكون االأف�ضل يف تركيا".

جملة من العقوبات بحق العبين 
ومدربين بالكروي الممتاز

صالح األفضل في انكلترا
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