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اع��رف الحتاد الأ�س��رايل لكرة القدم بوج��ود خلل تقني 
ت�س��بب يف ف�س��ل نظ��ام حك��م الفيدي��و امل�س��اعد يف اإلغاء 
هدف من ت�س��لل ح�س��م لقب الدوري املحلي. و�سجل كو�ستا 
باربارو�س��ي�س ه��دف اللقاء الوحي��د يف الدقيقة التا�س��عة 
ليمن��ح ملب��ورن فيكتوري الفوز -1�س��فر على نيوكا�س��ل 
جيت���س ويحرز الفائز اللقب للم��رة الرابعة.  وبدا اأن زميله 
جيم�س دونات�س��ي كان يف موقف ت�س��لل عندما لعب الكرة 
براأ�س��ه بع��د ركل��ة حرة م��ن لريوي ج��ورج، لك��ن الحتاد 
الأ�س��رايل ق��ال اإن حدوث خل��ل فني مل��دة 30 ثانية منع 
نظ��ام حك��م الفيدي��و امل�س��اعد م��ن احل�س��ول عل��ى لقطة 

الإعادة املطلوبة.
وق��ال جريج اأورورك��ي، رئي�س رابطة الدوري الأ�س��رايل، 
يف بيان: “التقنية نف�سها اأخفقت وزاوية البث املطلوبة مل 
تكن متاحة، نحن نعمل مع م�سوؤويل ال�رشكة ل�ستيعاب ما 

حدث وما ميكن فعله ملنع ذلك من احلدوث جمدًدا.
واأنه��ى جيت���س املو�س��م املا�س��ي يف ذيل الرتي��ب وكان 
يتطل��ع ل�س��تكمال حتول��ه املذه��ل اأم��ام ح��وايل 30 األف 
متف��رج احت�س��دوا يف ملعب��ه. وكان اله��دف املبكر مبثابة 
�رشب��ة جليت���س وت�س��اءل مدرب��ه اإرين مرييك ع��ن جدوى 
ا�س��تخدام نظام حك��م الفيديو امل�س��اعد اإذا مل تتم مراجعة 
اللقط��ات. وق��ال مريي��ك: “بدا يل وجود ثالث��ة لعبني يف 
موق��ف ت�س��لل.. ل اأري��د اأن اأكون خا�رًشا �س��يًئا لكن لو كان 
الهدف من ت�س��لل فاإين اأت�س��اءل بتعجب عن �سبب ا�ستخدام 

نظام حكم الفيديو”.
وكان الدوري الأ�س��رايل هو اأول دوري حمرفني ي�ستعني 
بحكم الفيديو العام املا�س��ي، و�سيتم ا�ستخدام هذا النظام 
يف نهائي��ات كاأ���س الع��امل لأول م��رة يف رو�س��يا ال�س��هر 

املقبل.

يبذل م�سوؤولو نادي بر�سلونة الإ�سباين م�ساٍع حثيثة من اأجل التعاقد مع 
املوهبة القادمة يف الكرة الربازيلية، لعب �س��انتو�س ال�ساب رودريغو 
�س��يلفا دي غوز. املهاجم البالغ من العمر 17 عاًما، اأ�س��حى بني ليلة 
و�س��حاها حمور احلديث يف و�س��ائل الإع��الم الربازيلية بعدما �رّشبت 
�سحيفة "�سبورت" املح�سوبة على بر�سلونة، خرب الت�سال بني النادي 

ع���رش �س��هر والالع��ب. رودريغ��و وال��ذي �س��يكمل عام��ه الثامن 
كانون الثاين املقبل، يت�س��ابه اأ�س��لوبه يف 

اللعب مع جنم باري�س �س��ان جريمان 
املتوه��ج نيم��ار دا �س��يلفا، لدرجة 

اإط��الق ال�س��حافة لق��ب "نيم��ار 
اجلديد" على الالع��ب، وما يزيد 
اللقب قوة هو اأن الإثنني تخّرجا 
من اأكادميية �س��انتو�س، يحتفال 
بنف�س الطريقة، وين�سطا باملركز 

ذاته، اجلناح الأي�رش.
ُي��ربم  ل  الح��رايف  العق��د  ولأن 

18 عاًم��ا، ف��اإن بر�س��لونة  لأق��ل م��ن 
يرنو بنظره لإمتام ال�س��فقة خ��الل انتقالت 

ال�ستاء باملو�سم القادم حتى يت�سنى لالعب اإمتام العمر القانوين، ومن 
امُلرج��ح اأن تتم عرب دفع ال�رشط اجلزائي يف ظل مت�س��ك رئي�س النادي 

خو�سيه كارلو�س برييز بالالعب.
اإدارة فريق �س��انتو�س كانت قد جددت عقد الالعب حتى العام 2022، 
وب�رشط جزائي بقيمة 50 مليون يورو، و�س��ّعدت به من فريق ال�سباب 
للفريق الأول يف �سهر ت�رشين الثاين املا�سي، حيث �سجل هدفني خالل 

7 لقاءات خا�سها منذ ت�سعيده.
وم��ن الوا�س��ح اإن اإدارة �س��انتو�س �ست�س��عب الأمور عل��ى البالوغرانا 
يف �س��بيل نّيل الالعب، وهو ما ظه��رت اآثاره على الرئي�س برييز خالل 
تق��دمي اأحد الُرعاة اجُلدد للن��ادي، بعدما تطرق للحديث حول رودريغو 

خالل احلفل، ما يوؤكد اأن الأمر ي�سغل باله ب�سكل كبري.
الالع��ب ووال��ده كانا قد قام��ا بزيارة ملدينة بر�س��لونة خ��الل الأيام 
امُلن�رشمة، وهو ما اأكده الرئي�س وقال اأنه اأمر طبيعي، لكنه يف الوقت 
ذاته �س��يقف باملر�ساد لكل حماولت بر�س��لونة، على الأقل يف الوقت 

احلايل.

ن�رش الحتاد الآ�س��يوي لكرة القدم، خارطة طريق بطولة كاأ�س اآ�سيا والتي 
�س��تقام يف الإمارات للفرة من 5 كانون الثاين لغاية 1 �س��باط من العام 
املقب��ل. ووفق��ًا خلارط��ة الطري��ق التي و�س��عها الحت��اد الآ�س��يوي، فان 
املنتخب الوطني �سيواجه ثالث املجموعة الثانية اأو اخلام�سة اأو ال�ساد�سة.
ويف ح��ال تاأه��ل كو�س��يف عن املجموع��ة �س��يواجه مت�س��در املجموعة 
اخلام�س��ة، اأم��ا يف حال احتل املركز الثالث �س��يواجه مت�س��در املجموعة 
الأوىل. وقد اأعلن رئي�س الحتاد الآ�س��يوي لكرة القدم، ال�س��يخ �س��لمان بن 
اإبراهيم اآل خليفة، زيادة اجلوائز املالية لكاأ�س اآ�سيا اإىل 15 مليون دولر، 
لتكون الأ�س��خم يف تاري��خ البطولة التي انطلقت عام 1956، اإذ �ست�س��هد 
ه��ذه الن�س��خة م�س��اركة 24 منتخب��ًا ب��دًل م��ن 16 كما جرى يف الن�س��خ 
املا�س��ية. وو�س��ف املدير الفني للمنتخب الوطني، با�سم قا�سم، جمموعة 

ا�سود الرافدين ب�”املتوازنة”.
ونقل بيان لعالم احتاد الكرة عن قا�سم قوله “اخلطوة الوىل نحو حتقيق 
طموح ال�س��ارع الريا�سي باللتويج باللقب ال�س��يوي للمرة الثانية تتمثل 
باللت��زام مبف��ردات الربنامج التدريب��ي الذي مت تقدميه م��ن قبل اجلهاز 

الفني لحتاد الكرة”.
واأو�س��ح ان “طموحنا يف بطولة اآ�سيا يف ن�سختها املقبلة التي �ست�سيفها 
دول��ة الم��ارات يتعدى التاأه��ل عن املجموعة بل يتمثل يف الو�س��ول اىل 
اأبع��د نقط��ة يف املناف�س��ة عل��ى اللقب ال��ذي �س��بق وان توج ب��ه منتخبنا 

الوطني العام ٢٠٠٧”.

"روبن هود البريميرليغ"...يسقط األغنياء ويساعد الفقراء

الجنرال يجهز عشرين العبا من الدوري المحلي لموقعة فلسطين الودية

رفع املنتخب الوطني بك��رة القدم جاهزيته ملواجهة نظريه 
الفل�سطيني الودية املقرر اقامتها يوم غد الثالثاء على ملعب 

الب�رشة الدويل
وقال املدي��ر الداري للمنتخب الوطني با�س��ل كوركي�س، ان 
القائمة �س��تحتوي على ع�رشين لعبا اقت�رشت على ال�سماء 
م��ن ال��دوري املحلي فق��ط ل�س��باب تتعلق باقام��ة املباراة 
خ��ارج اي��ام ال���”FIFA DAY”، م�س��ريا يف الوق��ت ذاته 
اىل ان اجله��از الفن��ي وجد ان املباراة �س��تكون خري فر�س��ة 
لف�س��ح املجال امام الالعبني الذين مل ت�سنح لهم الفر�سة يف 
منا�س��بات كروية �سابقة للم�س��اركة والتعبري عن امكاناتهم 
الفنية والبدنية.  وو�س��ل اىل حمافظة الب�رشة،ال�س��بت،  وفد 

منتخبن��ا الوطن��ي بكرة الق��دم قادما م��ن العا�س��مة بغداد 
حت�س��ريا ملواجه��ة املنتخ��ب الفل�س��طيني غ��دا الثالث��اء يف 
الط��ار ال��دويل ال��ودي عل��ى امللع��ب الرئي���س يف املدين��ة 
الريا�س��ية. وخا�س املنتخ��ب اوىل وحدات��ه التدريبية على 
مالع��ب التدري��ب يف جمم��ع املدينة الريا�س��ية يف الب�رشة 

بقائمة اقت�رشت على الالعبني املحليني.
على �س��عيد مت�سل خا�س املنتخب الفل�سطيني ثاين وحداته 
التدريبي��ة على ادمي مالعب التدريب يف املدينة الريا�س��ية، 
حي��ث بلغ ع��دد اع�س��اء الوف��د الفل�س��طيني “58” �سخ�س��ًا 
يتقدمهم رئي�س الحتاد الفل�سطيني جربيل الرجوب واح�سان 
عم��ر نائ��ب الرئي�س وعم��ر حممد ام��ني ال�رش وفرا���س خالد 
املدي��ر التنفيذي واجلزائري نور الدين ولد علي املدير الفني 
ا�س��افة اىل 37 لعبا هم كل من “توفيق علي ورامي كمال 

وغ��امن زيدان ورم��زي امي وعبداهلل نبيل واي��اد فوؤاد وعدي 
ابراهي��م وحممد نعم��ان وتامر عمر وم�س��عب خال��د وتامر 
حمم��د وحممد يو�س��ف و�س��امح فار���س وحممد اي��اد واحمد 
ماه��ر وجونث��ان انريك��ي وعبداللطيف حمم��د وثائر حممد 
و�س��ادي �س��حويل وحممد ظاه��ر و�س��هاب رزق وامين رفعت 
وعدي علي وا�سالم حممد وان�س حممد وحممود منار وحممد 
ماج��د و�س��عدو �س��مري وحممد با�س��م وهيثم �س��الح وحممد 
عو���س وحمم��ود عيد ومو�س��ى ب�س��ري وحممد ب�س��ري وحممد 

فار�س ورامي ابراهيم وحممد يو�سف”.
وم��ن املق��رر ان ي�س��ل الي��وم الثن��ني، الطاق��م التحكيم��ي 
الردين املحدد من الحتاد ال�سيوي لقيادة اللقاء واملتكون 
من احلكم الدويل مراد احمد وي�س��اعده كل من عي�سى حممود 
وحممود ظاهر فيما �س��تتم ت�س��مية حكم رابع من العراق يف 

وقت لحق.
م��ن جهته اعلن املكتب العالمي لحت��اد الكرة عقد املوؤمتر 
الفن��ي للمب��اراة عن��د ال�س��اعة احلادي��ة ع���رشة من �س��باح 
اليوم يف القاعة الرئي�س��ة يف فندق مناوي با�س��ا مقر اقامة 
املنتخبني، على ان يعقبه عند ال�ساعة الثانية ع�رشة املوؤمتر 
ال�سحفي الذي �سيكون بوجود مدربي املنتخبني ا�سافة اىل 

لعبني.
م��ن جهته احتاد الكرة قال انه خاطب ع��ددا من املنتخبات 
الخ��رى م��ن اأجل تاأم��ني مباري��ات دولية ر�س��مية يف اأيام 
الفيف��ا م��ن اجل منح الفر�س��ة للمدرب با�س��م قا�س��م لإعداد 

الفريق للبطولة الآ�سيوية املرتقبة.
ي�س��ار اإىل اأن الحتاد الدويل قرر رف��ع احلظر عن ثالثة مدن 

عراقية يف اجتماعه ال�سهر املا�سي.

الجوية يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق اللقب اآلسيوي الثالث

ك�س��ف مدرب كرة النفط ح�س��ن احمد عن نية النادي 
با�ستعارة لعب او لعبني يف بطولة  الندية العربية 

لتدعيم الفريق . 
وقال احمد ان �سبابية الدوري ، ومتدد املناف�سات ، 
ق��د  جترب الفريق اىل اللجوء اىل نظام العارة ، لفتا 
اىل انه و�س��ع يف ح�س��اباته ا�سافة لعب او  لعبني 

اىل البطولة ، على ان تكون هناك ا�ستقطابات اخرى 
بعد فتح النتقالت ب�سكل ر�سمي  عند انتهاء الدوري 
العراقي.  وانتقد احمد احتاد الكرة حول الية الدوري 
، مو�س��حا ان ف�س��ل ال�س��يف دخل و�س��هر رم�سان 
 املب��ارك بات على البواب وال��دوري املحلي يتمدد 
، وهذا ما �س��يوؤثر على الندية امل�ساركة يف  البطولة 
العربية التي �س��تنطلق يف �سهر ،اب املقبل ، لفتا ان 
ع�سوائية الدوري  وعدم التخطيط دائما ما يوؤثر على 

الندية يف ا�ستحقاقاتها الدولية. 
 وب��ني ان �س��بابية ال��دوري وع��دم ات�س��اح املوعد 
النهائ��ي لل��دوري �سيت�س��بب بارب��اك ج��دول اعداد 
 الفري��ق للبطول��ة العربي��ة ، حي��ث ل ميك��ن ان نقيم 
و�س��عتنا  القرع��ة  وان  �س��يما   ، خارج��ي  مع�س��كر 

 مبواجهة فريق ال�سفاق�سي التون�سي . 
ي�س��ار اىل ان فريقي النفط والقوة اجلوية �س��يمثالن 

العراق يف البطولة العربية لالندية. 

د را�س��ي �سني�س��ل، مدرب القوة اجلوي��ة، اأنَّ فريقه  اأكَّ
يه��دف للف��وز بلق��ب كاأ�س الحت��اد الآ�س��يوي للمرة 

الثالثة على التوايل.
وي�ست�س��يف الق��وة اجلوي��ة، حام��ل اللق��ب يف اآخ��ر 
ن�س��ختني، غ��دا الثالثاء، العه��د اللبن��اين على ملعب 

كربالء، يف ذهاب ن�سف نهائي غرب اآ�سيا.
وق��ال �سني�س��ل "الفري��ق ما���سٍ يف طريق��ه لتحقيق 
اللقب الآ�س��يوي الثالث. تنتظرنا مباراة مهمة وقوية 

مع العهد اللبناين".
بالبطول��ة  كب��رية  خ��ربة  منل��ك  ن��ا  "لكنَّ وا�س��تدرك 
الآ�س��يوية، و�س��بق لن��ا مواجه��ة العهد بالن�س��ختني 

ت �س��ورته ه��ذا  املا�س��يتني. نعل��م اأنَّ العه��د تغ��ريَّ
ن��ا  اأنَّ املو�س��م، وه��و بط��ل الثنائي��ة يف لبن��ان، اإل 

عازمون على تكملة امل�سوار".
واأو�س��ح "القوة اجلوية �س��يغادر الي��وم اإىل حمافظة 

كربالء".
واأ�س��ار اإىل اأنَّ "الفري��ق خا���س ع��دًدا م��ن الوحدات 
التدريبية. نعي جيًدا اأ�س��لوب العهد، ون�س��عى لتعطيل 
مفاتيح لعب��ه. املباراة يف ملعبن��ا، ونحن مطالبون 
بنتيج��ة اإيجابية تخفف علينا ثقل مباراة الياب يف 

بريوت".
وتاب��ع "علين��ا األ ُنف��رط يف طموحن��ا. عزمن��ا على 
حتقيق الإجناز الآ�سيوي ونحن ما�سون يف طريقنا. 

نتطلع لإزاحة العهد، وبلوغ نهائي غرب القارة".

و�س��يغيب ع��ن املب��ارة الالع��ب همام طارق ب�س��بب 
عقوب��ة اليقاف التي تعر�س لها، وبالتايل �س��يغيب 
ع��ن مباراة الذهاب، على ان يع��ود همام اىل الفريق 
بع��د انته��اء مهمت��ه م��ع املنتخ��ب الوطن��ي ال��ذي 
�س��يخو�س اي�س��ا مب��اراة جتريبي��ة ام��ام منتخ��ب 
فل�س��طني يف الب���رشة، حي��ث �س��ينخرط بالتدريبات 

حت�سريا للقاء العودة امام العهد اللبناين”.
يذكر اأنَّ القوة اجلوية، تاأهل كاأف�سل ثاٍن للمجموعة 

الأوىل التي ت�سدر ترتيبها اجلزيرة الأردين.
اللبن��اين حمفوف��ة  العه��د  مهم��ة  ف��ان  وباملقاب��ل 
باملخاط��ر، لن يواج��ه حام��ل اللق��ب، لكن��ه يدخل 
اإح��راز الثنائي��ة  املب��اراة مبعنوي��ات عالي��ة، بع��د 

املحلية دون اأن يتلقى اأي خ�سارة.

تتمي��ز �سخ�س��ية روب��ن ه��ود الت��ي ظه��رت يف الأف��الم 
وامل�سل�س��الت ل�س��نوات طويل��ة باأنه��ا معار�س��ة دائم��ًا 
لالأغني��اء وت�س��اعد الفق��راء، لأنه��م م�ست�س��عفون. وم��ا 
فعل��ه مان�س�س��ر يونايت��د يف ال��دوري الإنكلي��زي ه��ذا 
املو�سم ي�سبه �س��لوك هذه ال�سخ�سية ال�سهرية، لأنه اأ�سقط 
الأغنياء و�س��اعد الفقراء وح�س��ل على لق��ب "روبن هود 

الربميريليغ".
ق��دم فري��ق مان�س�س��ر يونايتد بقي��ادة امل��درب جوزيه 
موريني��و مو�س��مًا جي��داً يف بطول��ة ال��دوري الإنكليزي، 
وهو يحتل املركز الثاين حاليًا خلف املت�س��در مان�س�سر 
�س��يتي، فقد جمع فريق املدرب الربتغايل 77 نقطة )24 
ف��وزاً وخم�س��ة تع��ادلت و�س��بع خ�س��ارات(، لك��ن املثري 
اأن ه��ذا الفري��ق جم��ع نقاطه عرب اإ�س��قاط واإح��راج كبار 

الربميريليغ، ومنح نقاط ب�سهولة لل�سغار.
وبدا كاأن فريق مان�س�س��ر يونايت��د يلعب دور روبن هود 
ال��دوري الإنكليزي، وذلك لأنه الفريق الوحيد الذي تفوق 
عل��ى الكب��ار وخط��ف النق��اط منه��م، ولكنه تع��ر اأمام 
ال�س��غار ب�س��كل مفاجئ وقدم لهم النق��اط على طبق من 
ذه��ب، ومنحه��م فر�س��ة املناف�س��ة لله��روب م��ن مقاعد 

الهبوط.
"روبن هود الدوري"

 2017-2018 مو�س��م  يف  يونايت��د  مان�س�س��ر  لع��ب 
ع�رش مباريات �س��د الأندية اخلم�س��ة الكبرية يف الدوري 
الإنكليزي، حقق �س��تة انت�س��ارات وتع��ادل مقابل ثالث 
خ�س��ارات فق��ط، اأي اأن ن�س��بة انت�س��اراته ناهزت 60% 
وه��ي اأك��رب ن�س��بة ف��وز لفريق عل��ى الأندي��ة الكبرية يف 

اإنكلرا.
وبالن�سبة للمواجهات �سد الأندية الكبرية، فاز مان�س�سر 
يونايت��د عل��ى ليفربول واأر�س��نال وتوتنه��ام يف مرحلة 
الذه��اب، بينم��ا تفّوق على مان�س�س��ر �س��يتي وت�سل�س��ي 
واأر�سنال اإيابًا. يف وقت خ�رش الفريق ذهابًا من مان�س�سر 
�س��يتي وت�سل�س��ي وتع��ادل م��ع ليفرب��ول، اأما خ�س��اراته 

فحدثت اأمام "�سيتي" وت�سل�سي ذهابًا وتوتنهام اإيابًا.
ويف املجم��وع جم��ع مان�س�س��ر يونايت��د 19 نقط��ة من 
كبار الربميريليغ من اأ�س��ل 30 نقطة ممكنة، لكن املثري 
اأنه منح الأندية ال�س��غرية والتي ت�س��ارع من اأجل البقاء 
وع��دم الهب��وط اإىل الدرج��ة الأوىل نقاط��ًا ثمين��ة خالل 
املو�سم، وكاأنه خطف النقاط من الكبار من اأجل م�ساعدة 

ال�س��غار.  وخ�رش مان�س�س��ر يونايتد ثالث نقاط موؤخراً 
اأم��ام فري��ق برايتون ال��ذي رفع ر�س��يده اإىل 40 نقطة 
بهذا الفوز و�س��من بن�سبة كبرية البقاء يف الربميريليغ، 
كما منح "يونايتد" ثالث نقاط لفريق وي�ست بروميت�س 
األبي��ون الذي يقاتل من اأجل البقاء وميلك 31 نقطة يف 
املرك��ز ال� 19، وكان لفريق نيوكا�س��ل يونايتد ح�س��ة 
اأي�س��ًا بتفوقه على مورينيو يف اجلولة ال� 27، وها هو 

نيوكا�سل �سمن البقاء �سمن اأندية الربميريليغ.
واأخرياً خ�رش مان�س�سر يونايتد اأمام فريق هادير�سفيلد 
به��دف نظي��ف ومنحه ث��الث نقاط مهمة �س��اهمت يف 
احتالل��ه املركز ال� 16 بر�س��يد 35 نقطة، ويحتاج اإىل 
ف��وز اأو تعادل من اأج��ل البقاء يف ال��دوري الإنكليزي، 
ولول هذه النقاط الثالث لكان هادير�س��فيلد فالن يف 

املركز ال� 18 وُمهدداً بالهبوط.
وباخت�س��ار جم��ع مان�س�س��ر يونايت��د م��ن الكبار 19 
نقطة ومنح ال�س��غار 12 نقطة كاملة خالل مناف�س��ات 
ال��دوري ه��ذا املو�س��م، وكاأن��ه ُي�س��قط الكبار م��ن اأجل 
م�ساعدة ال�سغار، حتى ميكن اأن مُينح لقب "روبن هود 

الربميريليغ" عن جدارة وا�ستحقاق.

أستراليا تعترف بفشل حكم 
الفيديو

نيمار الجديد يشعل حربًا بين 
سانتوس وبرشلونة

هذا خصم العراق المحتمل في الدور 
الثاني بكأس آسيا 2019
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