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�صيك��ون لقاء اليوم الثنني اأم��ام ال�صعودية، الفر�صة الأخرية 
لع�صام احل�رضي لدخول �صجالت الأرقام القيا�صية يف كاأ�س 
الع��امل لكرة الق��دم، يف حال �صنحت له الفر�ص��ة لي�صبح اأكرب 
لعب يف التاريخ ي�ص��ارك يف النهائيات، لكن هناك ما يدعو 

احلار�س املخ�رضم للقلق.
ول يب��دو احلار���س امل�رضي، ال��ذي اعتاد حمل �ص��ارة قيادة 
منتخ��ب ب��الده، واثق��ًا ب��اأي ح��ال م��ن احل�ص��ول عل��ى هذه 
الفر�ص��ة يف اآخر مب��اراة لفريقه يف البطولة اأم��ام ال�صعودية 

يف فولغوغراد.
وودع املنتخب��ان العربي��ان البطولة بالفع��ل، وهو ما يجعل 
املب��اراة التي �صتقام �صم��ن املجموعة الوىل جمرد حت�صيل 
حا�ص��ل، لكن اجلمي��ع �صينتظر لريى م��ا اذا كان الرجنتيني 
هيكت��ور كوب��ر م��درب �صيقدم على ه��ذه اللفت��ة الإن�صانية اأم 
ل، وذل��ك بع��د ع��دم دفع��ه باحل���رضي يف اأول مباراتني يف 

املجموعة.
ومل يلم��ح كوبر لهذا الأمر خالل ال�صتع��داد للمباراة الأخرية 
يف دور املجموع��ات، بينم��ا ب��دا �صغف احل���رضي للم�صاركة 
وا�صح��ًا، وه��و يجل���س عل��ى مقاع��د الب��دلء يف مبارات��ي 

اأوروغواي ورو�صيا.
وذك��رت تقاري��ر اأن احل���رضي حتدث م��ع املدرب ع��ن �صبب 

ا�صتبعاده، لكن مت نفي هذا من قبل الحتاد امل�رضي للعبة.
و�صيك��ون �صن احل�رضي )45 عامًا( و5 اأ�صهر و12 يومًا، واإذا 
م��ا �ص��ارك فاإنه �صيحط��م وب�صهول��ة الرقم القيا�ص��ي امل�صجل 
با�ص��م حار�س كولومبيا فريد موندراغون، الذي حل بدياًل يف 
اآخ��ر 5 دقائ��ق من مباراة بدور املجموع��ات يف كاأ�س العامل 
بالربازي��ل قب��ل 4 �صن��وات، لي�صب��ح اأك��رب لع��ب ي�صارك يف 

النهائيات وهو يف �صن )43 عامًا( وثالثة اأيام. 

اأع��رب املك�صيكي هريفين��ج لوزانو، لعب فريق اأيندهوف��ن الهولندي، عن �صعادته 
باهتمام فريقي ريال مدريد وبر�صلونة بخدماته، بعد الأداء الرائع له رفقة منتخب 
ب��الده يف املونديال. وقال لوزان��و يف ت�رضيحات نقلتها �صحيفة "�صبورت"، "اأنا 
�صعي��د للغاي��ة ب�صبب اهتم��ام الأندية الكب��رية بالتعاقد معي". وع��ن اأي الفريقني 
يف�ص��ل النتق��ال اإلي��ه رد �صاح��ًكا: "الثنني، ه��ذا اأمر منطق��ي اأن��ا ل اأريد اإغالق 
الأب��واب قب��ل اأن تفتح". واأ�ص��اف، "الآن اأركز ب�صكل كب��ري يف بطولة كاأ�س العامل، 
واأن��ا م�صتمتع كثرًيا بذل��ك". واأ�صبح لوزانو البالغ من العمر 22 عاًما، حمط اأنظار 
الأندي��ة الك��ربى، بع��د امل�صت��وى الذي ظهر ب��ه خ��الل املونديال. و�صج��ل الالعب 

املك�صيك��ي هدف الف��وز ملنتخب ب��الده اأمام نظ��ريه الأملاين، خالل 
دور املجموع��ات لبطول��ة كاأ���س العامل. ويعد "لوزان��و" هو اأحد 

املهاجمني الواعدي��ن يف القارة الأوروبية على مدار املوا�صم 
املا�صي��ة مع فريقه الهولن��دي، وهو ما جع��ل هناك اهتمام 
كبري من طرف عمالقي الليجا الإ�صبانية للتعاقد معه. ووفًقا 
ملا ذكرته �صحيفة "ريكورد" الربتغالية، فاإن النادي امللكي 

اأب��دى اهتمامه ب�ص��م الالعب "هريفين��ج لوزانو" 
جن��اح منتخ��ب املك�صي��ك ون��ادي اآيندهوف��ن 

الهولندي. وكان��ت تقارير �صحفية قد ك�صفت 
اأن بر�صلون��ة ي�صع��ى ل�صم قاه��ر املاكينات 

الأملاني��ة، بع��د مونديال رو�صي��ا، ولكن 
اللوائ��ح قد تعرق��ل ال�صفق��ة. واأو�صحت 

ال�صحيفة الربتغالية، اأنه بعد التوا�صل 
م��ع وكالء الالعب، بدا م���رضوًرا، لأنه 
�صريت��دي قمي���س ري��ال مدري��د يف 
املو�ص��م املقب��ل. ُيذك��ر اأن تقاري��ر 
ك�صف��ت �صب��اح الي��وم اأن "جولني 

الفن��ي  املدي��ر  لوبيتيج��ي" 
للن��ادي امللك��ي، ق��د طلب من 

اإدارة اللو���س بالنكو���س �صم 
كذل��ك لع��ب و�ص��ط منتخب 

املك�صيك.

تنطل��ق الربع��اء املقب��ل مباري��ات اجلولة 34 وذل��ك باإقام��ة مباراتني يف 
حمافظت��ي بغ��داد وال�صماوة. و�صتجمع املواجهة الأوىل ب��ني فريقي ال�صماوة 
و�صيف��ه امليناء الب�رضي على ملع��ب الأول، فيما يحت�صن ملعب اأمانة بغداد 
لق��اء اأهل الدار وفريق نف��ط الو�صط . وتتوا�صل مناف�صات اجلولة يوم اخلمي�س 
حي��ث موعد اإقام��ة 6 مواجه��ات، ففي قمة مباري��ات اجلولة الت��ي ي�صيفها 
ملع��ب ال�صع��ب ال��دويل يتقاب��ل فريقا ال��زوراء والطلب��ة . ويف ملعب دلل يف 
حمافظ��ة زاخو �صيكون لقاء فريق زاخو وفريق القوة اجلوية ، و�صيكون ملعب 
كرب��الء ال��دويل م�رضحًا للقاء فري��ق كربالء و�صيفه البح��ري . وي�صيف نفط 
اجلنوب فريق النجف يف ملعب الزبري ، ويف ملعب عفك الوملبي �صيكون لقاء 
الديواني��ة وفري��ق الكهرباء ، ويف ملعب التاجي يتقاب��ل احلدود وال�صناعات 

الكهربائية .
وتختتم مناف�صات اجلولة باإجراء املباراتني املتبقيتني ، ففي الأوىل ي�صيف 
فري��ق احل�ص��ني عل��ى ملعبه يف التاج��ي فريق النف��ط ، ويف املب��اراة الثانية 
الت��ي �صتقام عل��ى ملعب ال�صعب الدويل �صيلتقي فريق��ا ال�رضطة ونفط مي�صان 
. ومل يح��دث اأي تغي��ري يف ترتيب املراكز الأربع��ة الأوىل يف اجلولة املا�صية 
، حي��ث و�صل ال��زوراء اإىل النقطة 78 يف �صدارة الرتتي��ب ويالحقه مبا�رضة 
الق��وة اجلوي��ة بر�صيد 72 نقطة ثم النفط ب���71 نقطة ثم ال�رضطة ب�70 نقطة 
. ويعتل��ي مهاجم نفط مي�ص��ان و�صام �صعدون ترتيب ه��دايف الدوري املمتاز 
بر�صي��د 19 هدف��ًا بالت�صاوي مع مهاج��م القوة اجلوية اجم��د را�صي وياأتي 

خلفهم مبا�رضة مهاجم نفط الو�صط عالء عبا�س بر�صيد 18 هدفًا.

في المونديل.. روسيا تتسلح بدعم الجمهور في صراع الصدارة أمام أوروجواي

عدنان درجال في بغداد لرفع دعوى قضائية بحق اتحاد كرة القدم
بعد وصفه بـ"العميل"

من املوؤمل اأن ي�صل اإىل العا�صمة بغداد خالل الأ�صبوع احلايل، 
النج��م ال��دويل ال�صاب��ق عدن��ان درج��ال، من اجل رف��ع دعوى 
ق�صائية بحق احتاد كرة القدم بعدما و�صفه امل�صت�صار اخلا�س 
بالحت��اد ن��زار احم��د بالعمال��ة. و���رضح امل�صت�ص��ار القانوين 
لالحت��اد ب��اأن درجال مدع��وم وعميل لإحدى ال��دول الأجنبية 
وج��اء اإىل العراق بهدف تخريب الك��رة العراقية. وقال درجال 
يف حدي��ث ل�)اجلورن��ال( "�صاأح���رض اإىل بغ��داد ه��ذا الأ�صبوع 
وارف��ع دعوى ق�صائية يف حمكمة الن�رض بحق احتاد كرة القدم 

حول التهامات التي طالتني من م�صت�صاره القانوين".
واأو�صح بالق��ول، "على احتاد الكرة اأن يثبت عمالتي بالتخابر 
م��ع دولة اأجنبية وعنده��ا �صاأطالب باإعدام��ي يف بلدي لأكون 

ع��ربة اأمام كل من ت�صول له نف�صه ذل��ك". واأ�صاف اأن "ق�صيتي 
يف حمكم��ة كا�س الدولية قائمة ولن اأتراجع عنها مهما كلفني 
ذل��ك من ت�صقيط وحماولة اإل�صاق �صتى اأنواع التهم بي"، مبينًا 
بالق��ول، "ر�صيدي اأبناء �صعبي وكرة القدم العراقية �صتقف من 
جدي��د بهم��ة اخلريي��ن". حار�س مرمى ن��ادي هج��ر ال�صعودي 
ونف��ط الو�ص��ط ال�صابق نور �ص��ربي، علق عل��ى التهمة املوجهة 
للنج��م ال��دويل ال�صاب��ق عدن��ان درج��ال وو�صف��ه ب�"العميل" 
لدول��ة خارجي��ة. وق��ال �ص��ربي يف حدي��ث لربنام��ج "احلكم 
الراب��ع" تابعته ")اجلورنال( اإن "النج��م الدويل ال�صابق عدنان 
درجال معروف بحبه للوطن ول ميكن اإطالق مثل هكذا و�صف 
عل��ى اأح��د رموز الك��رة العراقي��ة".  واأو�ص��ح بالق��ول، "ل اعلم 
م��ن اأين ج��اءوا بهذه ال�صف��ة، فالعميل هو ال��ذي ياأتي ليخرب 
منظوم��ة اأو عم��ل منظم، لكن احتاد الك��رة بالأ�صا�س يعاين من 

خل��ل فما الفائدة م��ن تخريبه؟". واأ�صاف �ص��ربي، "ما يحدث 
يف الو�ص��ط الك��روي ام��ر موؤ�صف للغاي��ة ومن املك��ن اأن يتكرر 
م��ع جمي��ع الالعبني و�صيكون��ون معر�صني ملثل ه��ذا الت�صقيط 
يف امل�صتقب��ل". واأك��د املدير التنفيذي للجن��ة الأوملبية، جزائر 
ال�صه��الين، اأن ت�رضي��ح امل�صت�ص��ار القانوين لحت��اد الكرة نزار 
احمد بو�صفه النجم ال��دويل ال�صابق عدنان درجال ب�"العميل" 
يعت��رب ت�رضي��ح �صيا�ص��ي وق��د ين�ص��ف جمل���س اإدارة الحت��اد 
بالكام��ل. وق��ال ال�صهالين يف حدي��ث برنامج "احلك��م الرابع" 
تابعت��ه "فوتبول" اإن "مفردة عمي��ل ثقيلة جدا وا�صتغرب كيف 

تل�صق هذه التهم بالنجم الدويل ال�صابق عدنان درجال".
واأو�ص��ح اأن "درجال دخل النتخابات و�صع��ر اأن هناك اأخطاء 
يف عملية اإبعاده، لذلك �صلك ال�صلوك الذي فر�صه عليه الحتاد، 
حي��ث كان من املمكن اأن يقيم دع��وى �صد الحتاد يف الداخل، 

لك��ن النظ��ام الداخل��ي يف الحت��اد ل ي�صمح له بذل��ك، لهذا جلاأ 
اإىل حمكم��ة "كا���س" الدولي��ة الت��ي يقرها الحت��اد". واأ�صاف 
اأن "ت�رضي��ح م�صت�ص��ار احت��اد الكرة ن��زار احمد، بح��د ذاته من 
املمك��ن اأن يول��د �صغط على احتاد الك��رة يف حمكمة كا�س لن 
ه��ذا ال�صخ�س ميثل الحتاد وحني يظهر ت�رضيح من هذا النوع 

يف اأنظمة الحتاد تعترب هذه الت�رضيحات �صيا�صية".
وتاب��ع اأن "ت�رضي��ح احم��د ق��د ين�ص��ف مب�صتقبل جمل���س اإدارة 
احت��اد الكرة بالكامل ويف حال ا�صتخدم هذا الت�رضيح من قبل 
حمام��ي درجال، قد يع�صف بكرة القدم يف العراق ب�صكل كامل 
عل��ى اعتب��ار هذا الت�رضي��ح يعترب من �صخ�س ميث��ل املنظومة 
بالكام��ل". وب��ني بالقول، "على جمل���س اإدارة الحتاد الآن، اأن 
يتخ��ذ موقفا ق��د ي�صل اإىل �صحب الثقة م��ن امل�صت�صار القانوين، 

لأنه يولد اأزمة يف "كا�س" اأكرب من الأزمة احلا�صلة".

وطني السلة يهزم السعودية واألردن

اأك��د حار���س مرم��ى ن��ادي هجر ال�صع��ودي، ن��ور �صربي، 
اأن جتربت��ه م��ع الفريق ال�صع��ودي هي رد عل��ى امل�صككني 

باإمكانيته.
واأعل��ن نادي نفط الو�صط، اجلمع��ة، اأن حار�صه نور �صربي 
ودع زمالئ��ه يف الفري��ق متهي��داً لنتقال��ه اإىل فريق هجر 

ال�صعودي.
وق��ال �صربي يف حديث لربنامج "احلكم الرابع"، اإن "عقد 

الحرتاف جاء متاأخراً جداً يف م�صريتي الريا�صية".
واأو�ص��ح اأن "الح��رتاف يف ال�صعودية، فر�ص��ة جميلة لرد 
العتب��ار اأم��ام امل�صكك��ني يف اإمكانياتي وه��و تكرمي ملا 

قدمت��ه م��ع نف��ط الو�ص��ط يف الن�ص��ف الثاين م��ن الدوري 
املمتاز".

واأ�ص��اف اأن "اللع��ب يف الدرج��ة الأوىل لي���س خطئ، فهو 
دوري حم��رتف ومنق��ول تلفزيوني��ًا"، مبين��ًا اأن "الدوري 
العراق��ي يحت���رض ويلف��ظ اأنفا�صه الأخرية ب�صب��ب م�صاكله 

الكثرية لعدم وجود رقيب".
واختت��م �ص��ربي حديثه بالقول، "ودع��ت زمالئي يف نفط 
الو�ص��ط بالدم��وع، لن ه��ذا الن��ادي اعت��ربه اأح��د اأبنائي 

ودائما ما كان يحت�صنني".
وّدع ن��ور �صربي حار�س مرمى نفط الو�ص��ط، فريقه م�صاء 
الي��وم اجلمع��ة بالدم��وع، بعدم��ا خا���س اآخ��ر مبارياته 
م��ع الفري��ق يف ال��دوري العراقي قب��ل النتق��ال اإىل هجر 

ال�صعودي.
وانفج��ر �ص��ربي يف البكاء ف��ور انتهاء لق��اء فريقه اليوم 
اأم��ام ال�صم��اوة، الذي انتهى مل�صلحة نف��ط الو�صط بهدفني 
مقابل هدف واحد، حيث كانت مباراته الأخرية قبل متثيل 

هجر يف املو�صم املقبل.
وم��ن املق��رر اأن يخلد �صربي اإىل ف��رتة راحة ق�صرية، قبل 
اللتح��اق بالفري��ق ال�صعودي ال��ذي �صيبداأ م�ص��وار الإعداد 

للمو�صم ال�صعودي املقبل بوقت مبكر.
ومتن��ت اإدارة نف��ط الو�ص��ط التوفي��ق ل�ص��ربي يف جتربته 
الحرتافي��ة اجلدي��دة وفتحت الباب اأم��ام انتقاله دون اأي 
�رضط كونه��ا تقدر جهود احلار�س العمالق وحر�صه الدائم 

على الرتقاء مبوقع الفريق يف الدوري.

�صج��ل منتخبن��ا الوطن��ي بك��رة ال�صل��ة ف��وزه املهم 
عل��ى منتخ��ب ال�صعودي��ة بنتيج��ة 56-71 نقط��ة 
يف املب��اراة الدولي��ة الت��ي ج��رت بينهم��ا موؤخ��راً 
ا�صطنب��ول �صم��ن بطول��ة تركي��ا  يف قاع��ة 
الدولي��ة . وق��ال الدكتور زي��ن حممد ح�صن 
ال�صكرت��ري التنفي��ذي لحت��اد ك��رة ال�صلة ، 
اإن " منتخبن��ا الوطن��ي حقق فوزه الثمني 
على منتخب الأردن بنتيجة 77-91 نقطة 
يف مب��اراة ثاني��ة ج��رت بينهما اخلمي���س املا�صي 
�صمن البطولة ذاتها، بع��د اأن كان منتخبنا الوطني 
ق��د خ�رض �صمن مناف�صات بطولة تركيا الدولية اأمام 

منتخبات الكامريون واأوغندا والبحرين بفارق قليل 
م��ن النق��اط ، علم��ًا ان م�صارك��ة منتخبن��ا ال�صلوي 
يف مناف�ص��ات بطول��ة تركي��ا الدولي��ة تاأت��ي �صمن 
ا�صتعدادات��ه وجتهيزه بامل�صت��وى الأف�صل ملنازلتي 
مناف�ص��ات  �صم��ن  وقط��ر  كازاخ�صت��ان  منتخب��ي 
الناف��ذة الثالثة لت�صفيات بطول��ة كاأ�س العامل التي 
�صيخو�صهم��ا يف قاع��ة العا�صمة القطري��ة الدوحة 
يومي 29 حزيران اجلاري والثاين من متوز املقبل .
كاأ���س  اأح��رز  الكام��ريون  منتخ��ب   " اأن  واأ�ص��اف 
البطولة وج��اء منتخب ال�صعودي��ة باملرتبة الثانية 
واحت��ل منتخ��ب الأردن املرتب��ة الثالث��ة بالر�صي��د 
نف�ص��ه لفريقنا ليكون منتخبن��ا باملرتبة الرابعة يف 
لئح��ة البطولة " . اأكد لع��ب املنتخب الوطني لكرة 

ال�صل��ة، علي حامت، اأن الع��راق باإمكانه اأن يهزم قطر 
وكازخ�صت��ان يف ت�صفيات مونديال ال�صني 2019. 
وق��ال ح��امت يف ت�رضي��ح للموق��ع الر�صم��ي لحتاد 
ال�صل��ة، اإن "ا�صتعدادات املنتخ��ب الوطني لت�صفيات 
كاأ���س الع��امل جي��دة ج��داً واحلما�س يغل��ف مع�صكر 
ا�صطنب��ول احل��ايل".  واأو�ص��ح اأن "املنتخب الوطني 
باإمكانه الفوز على قطر وكازخ�صتان يف حال ا�صتمر 
على هذا احلما�س والروحية العالية". اجلدير بالذكر 
اإن منتخبنا يحت��ل املركز الرابع يف جمموعته التي 
تت�صدره��ا اإي��ران وكازاخ�صت��ان ول��كل منهما �صبع 
نقاط ، وحتتل قطر املركز الثالث ب� 5 نقاط والعراق 

رابعا بنف�س الر�صيد وبفارق املواجهات املبا�رضة.

بعد اأن اأطاحا باملنتخبني امل�رضي وال�صعودي من الدور 
الأول ببطول��ة كاأ���س الع��امل 2018، ي�صط��دم منتخب��ا 
رو�صي��ا واأوروج��واي م��ع بع�صهما البع�س غ��دا الإثنني، 
عل��ى ملع��ب "كو�صمو�س اأرين��ا" يف ال�رضاع عل��ى الفوز 
ب�ص��دارة املجموع��ة الأوىل. ويف اجلولت��ني الأوليني من 
مباريات دور املجموعات، حقق كل من منتخبي رو�صيا 
واأوروجواي انت�صاري��ن ليح�صما تاأهلهما من املجموعة 
عل��ى ح�ص��اب ال�صعودي��ة وم���رض، وي��دور ال���رضاع يف 
مواجه��ة اليوم على ال�صدارة التي يعلق خاللها املنتخب 
الرو�ص��ي اأمال��ه على الدع��م اجلماهريي املرتق��ب. وقبل 
انط��الق مناف�صات املوندي��ال، كان منتخ��ب اأوروجواي 
اأب��رز املر�صحني للتاأه��ل من �ص��دارة املجموعة، خا�صة 
بع��د جت��اوزه ال��دور الأول يف البطولت��ني املا�صيت��ني. 
للمنتخ��ب  بالن�صب��ة  التوقع��ات خمتلف��ة  كان��ت  بينم��ا 
الرو�صي، يف ظل حقيق��ة اأنه الأقل بني جميع املنتخبات 
ال32 باملوندي��ال، يف ت�صني��ف الحتاد ال��دويل )فيفا( 
ملنتخب��ات الكرة. ولك��ن بالف��وز عل��ى ال�صعودية 5-0، 
وم���رض 3-1، �صعد املنتخ��ب الرو�صي اإىل ال��دور الثاين 
باملوندي��ال للمرة الأوىل منذ تف��كك الحتاد ال�صوفييتي، 

وقد رفع �صقف الطموحات لدى جماهريه ب�صكل كبري.
اإجناز تاريخي

وقال لعب خط الو�صط ديني�س ت�صريت�صيف عقب املباراة 
اأم��ام م�رض "نود فق��ط اإ�صع��اد جماهرين��ا.. الدولة كلها 
تدعمن��ا. وق��د منحون��ا الثق��ة.. ن�صم��ع امل�صجع��ون وهم 

يتغنون باأ�صمائنا ويدعمون املنتخب. اإنه اأمر رائع".
واأ�ص��اف "لق��د حققن��ا الف��وز و�صجلن��ا اإجن��ازا تاريخيا 
بتج��اوز دور املجموع��ات للم��رة الأوىل". وم��ن جانبه، 
اأثنى �صتاني�ص��الف ت�صريت�صي�صوف املدير الفني للمنتخب 
الرو�ص��ي عل��ى متا�صك الفري��ق و�صالبته، لكن��ه اأبدى يف 
الوق��ت نف�ص��ه مت�صكا باحل��ذر. وح��ذر ت�صريت�صي�صوف من 
ق��وة منتخب اأوروجواي، �صاحب املركز 14 يف ت�صنيف 
الفيف��ا، وا�صف��ا املب��اراة باأنه��ا خمتلفة ع��ن مواجهتي 
املنتخبني ال�صعودي وامل���رضي، �صاحبي املركزين 67 
و45، عل��ى الرتتيب. وق��ال ت�صريت�صي�ص��وف "اأوروجواي 
فريق خمتلف. اإنها مناف�صة على م�صتوى خمتلف". لديهم 
اأ�صلوبهم وخططهم اخلا�صة يف اللعب، لذلك علينا خو�س 
املب��اراة بالطريق��ة واخلط��ط الت��ي متكنن��ا م��ن الفوز.. 

�صن�صتعد باأف�صل �صكل ممكن".

حتذيرات
وتاأت��ي حتذيرات ت�صريت�صي�صوف رغم حقيقة اأن املنتخب 
الرو�ص��ي ف��از يف مباراتي��ه الأولي��ني بنتيج��ة اإجمالية 
1-8، بينما �صجل منتخب اأوروجواي يف كل واحدة من 

مباراتيه اأمام م�رض وال�صعودية هدفا وحيدا.
وعل��ى اجلان��ب الآخر، اأب��دى اأو�ص��كار تاباري��ز �صعادته 
بتاأه��ل منتخب اأوروجواي اإىل الدور الثاين يف املونديال 

للن�صخة الثالثة على التوايل من البطولة.
لكن��ه اع��رتف ب��اأن فريق��ه بحاج��ة اإىل مزيد م��ن احلدة 
الهجومي��ة اأمام الفريق الرو�صي ال��ذي �صيحظى بالتاأكيد 
بدع��م جماهريي هائل. وق��ال تاباريز "لق��د تاأهلنا اإىل 
دور ال16، وه��ذا اأمر جيد. لكن علينا اأن نوا�صل التطور.. 
علين��ا موا�صلة العم��ل لتطوير بع�س اجلوان��ب. مباراتنا 
اأم��ام رو�صي��ا �صتك��ون حا�صم��ة". واأ�ص��اف "لق��د تاأهلوا 
، ويلعب��ون عل��ى اأر�صه��م وو�ص��ط جماهريه��م. �صتك��ون 
الأج��واء رائعة بالن�صبة له��م، و�صي�صكل ذلك فر�صة رائعة 
بالن�صب��ة لن��ا كي نخترب م��دى تطور فريقن��ا". ويف ذات 
املجموع��ة، بعد م�صاركة خميبة لالآمال تاأكد من خاللها 
اخل��روج من ال��دور الأول ببطول��ة كاأ�س الع��امل 2018، 

املقامة برو�صيا، يلتق��ي املنتخبان ال�صعودي وامل�رضي 
اليوم الإثنني، يف مباراة يبحث من خاللها كل فريق عن 
حف��ظ م��اء الوجه وكتابة ذك��رى جيدة يف م�ص��واره قبل 

العودة اإىل بالده.
وكان خ��روج املنتخبني ال�صعودي وامل���رضي من الدور 
الأول ق��د ح�صم مع نهاي��ة اأول جولتني من مباريات دور 
املجموع��ات حيث خ�رض املنتخ��ب ال�صعودي اأمام رو�صيا 
�صف��ر / 5 واأوروج��واي �صف��ر / 1 كم��ا خ���رض املنتخب 
امل�رضي اأمام اأوروجواي �صفر / 1 واأمام رو�صيا 1 / 3.
وتع��د نتيج��ة مباراة الي��وم، ب��ني املنتخب��ني ال�صعودي 
وامل���رضي عل��ى ملع��ب "فوجلوج��راد اأرين��ا"، مبثاب��ة 
حت�صي��ل حا�صل، وي�صعى من خالله��ا كل فريق فقط اإىل 
تخفيف خيبة اآم��ال جماهريه واخلروج بنتيجة اإيجابية 
قب��ل وداع مالعب املونديال. وبداأت خيبة اأمل اجلماهري 
امل�رضية عندما غاب النجم الأبرز بني �صفوف املنتخب 
امل���رضي، حممد �ص��الح لعب ليفرب��ول الإجنليزي، عن 
املب��اراة الأوىل اأم��ام اأوروجواي، به��دف عدم املجازفة 
ب��ه عقب تعافيه م��ن اإ�صابته يف الكت��ف، لي�صقط الفريق 

امل�رضي يف مباراته الأوىل بهدف متاأخر.

الحضري يتطلع إلنجاز 
شخصي في المونديال

لوزانو تحت مجهر ريال 
مدريد وبرشلونة

االربعاء.. انطالق الجولة 34 من 
ممتاز الكرة

نور صبري يتحدث عن االحتراف في السعودية
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