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ت��وج الالعب ح�سني عل��ي ح�سني ببطولة الع��راق لعام 2018 
والت��ي احت�سنته��ا قاع��ة فندق االن��ر ببغداد، وعل��ى مدى 9 
اي��ام، و�س��ارك فيها 18 العب��ًا ميثلون نخبة العب��ي ال�سطرجن 
يف الع��راق، م��ن الذي��ن يحمل��ون تدرج��ات عالي��ة يف جمال 
اللعب��ة، ومتك��ن ح�سني عل��ي من ح�س��م املرك��ز االول، بعد ان 
جم��ع 8 نق��اط من 11 جول��ة خا�سها يف مناف�س��ات البطولة 
والت��ي جرت عل��ى وفق النظ��ام ال�سوي�رسي، زم��ن اجلولة 90 
دقيق��ة م��ع ا�ساف��ة 30 ثاني��ة لكل نقل��ة منجزة، وج��اء نوح 
عل��ي ح�سني ثاني��ًا بر�سيد7.5 نقطة، وح�س��ل 4 العبني على 
7 نقاط، وهم علي ليث احمد واحمد عبد ال�ستار واحمد عزيز 
ج��واد وطال��ب �س��امل ح��امت عل��ى الت��وايل، وح�سم��ت النتائج 
باإقام��ة دوري م��ن 3 جوالت بال�سطرجن ال�رسي��ع، متكن احمد 
عب��د ال�ست��ار من ح�سم نتيج��ة املركز الثالث، فيم��ا جاء احمد 
عزيز جواد رابعًا، وح�سل علي ليث احمد على املركز اخلام�س، 
فيم��ا خ��رج الالعب طالب �س��امل خارج املناف�س��ة، لين�سم اىل 
اع�س��اء املنتخب العراقي )ب(. وق��ال رئي�س االحتاد املركزي 
للعب��ة، ظاف��ر عبداالمري: �سه��دت البطولة مناف�س��ة كبرية بني 
الالعب��ني امل�ساركني، نظراً لتقارب امل�ست��وى، ومل نتمكن من 
حتدي��د هوية البطل اإال يف الثواين االخرية ، حيث متكن ح�سني 
علي ح�سني من حتقيق الفوز يف اجلولة االخرية رافعًا ر�سيده 
اىل 8 نق��اط يف �سدارة الرتيب، فيم��ا متكن نوح علي ح�سني 
من الف��وز على رواند حامد يف اجلولة االخرية، واحراز املركز 
الث��اين. م�سيفًا: ان 4 العبني جمعوا 7 نقاط، لذلك اقيم دوري 
م��ن 3 جوالت بال�سطرجن ال�رسيع، متك��ن احمد عبد ال�ستار من 
حتقيق املركز االول، لي�سم��ن بذلك املركز الثالث يف الرتيب 
العام، فيما ح�سل احم��د عزيز جواد على املركز الرابع، وجاء 

علي ليث احمد خام�سًا. 

اأك��د كيليان مباب��ي، جنم املنتخ��ب الفرن�س��ي، اأن مواطنه تيريي 
ه��ري، م�ساعد املدير الفني للمنتخب البلجيكي، كان العًبا رائًعا 
قب��ل اأن يعتزل ك��رة القدم. وقال مباب��ي يف ت�رسيحات لربنامج 
"تيليف��وت": "هري كان العًبا رائًعا، لق��د األهمني منذ �سغري، 
ولكن��ه االآن لي���س معنا". واأ�س��اف: "�سنحاول تق��دمي كل مالدينا 
اأم��ام بلجيكا، و�سنحقق احللم بالف��وز ببطولة كاأ�س العامل". وعن 
م�س��واره خ��الل بطول��ة كاأ�س الع��امل ق��ال: "اإنها بطول��ة ناجحة 
بالن�سبة يل، كانت لدي مباراة �سعبة يف البداية، ولكن كنت اأعمل 
بج��د من اأجل بل��دي، واللعب اجلماع��ي �ساعدنا كث��رًيا". واختتم: 
"نعل��م اأن ال�سع��ب الفرن�س��ي كله خلفنا ويدعمن��ا، و�سوف نحقق 
احلل��م". ويواج��ه املنتخب البلجيك��ي نظريه الفرن�س��ي يف ن�سف 
النهائ��ي من بطول��ة كاأ�س الع��امل 2018 برو�سي��ا. ارتدى ديديه 

دي�سامب، املدي��ر الفني للمنتخب الفرن�س��ي، ثوب الواقعية 
قبل مواجهة بالده اأمام بلجيكا، يف ن�سف نهائي كاأ�س 
الع��امل 2018، م�س��ريا اإىل اأنها �ستك��ون �سعبة للغاية. 
وق��ال دي�سام��ب يف ت�رسيح��ات لربنام��ج "تيليفوت" 

الفرن�سي: "ال اأح��د ي�ستطيع اأن ينكر ما فعلناه اأمام 
االأرجنت��ني، وبعده��ا اأم��ام االأوروج��واي". 

وع��ن جنمه ال�ساب كيلي��ان مبابي، قال: 
"اأن��ا مدربه ول�ست والده، لكنه العب 

ذك��ي ودائًم��ا ي�ستمع مل��ا اأقوله، 
ويفك��ر ويعمل كث��رًيا". وحتلى 
دي�سامب بالواقعية يف تعليقه 
على مواجهة بلجيكا املرتقبة 

بقوله: "�ستك��ون مباراة �سعبة 
للغاية، لديهم اإمكانيات هجومية 

ا وراأيت  كبرية، ولديهم اجل��ودة اأي�سً
املا�سي��ة".  الي��ورو  بطول��ة  يف  ذل��ك 

واختتم بقول��ه: "العبو املنتخ��ب البلجيكي 
يلعبون يف اأف�سل اأندية العامل، اإنهم ي�ستحقون 

مكانهم يف ن�سف النهائي".
ويواج��ه املنتخب البلجيكي نظ��ريه الفرن�سي 
يف ال��دور ن�س��ف النهائ��ي من بطول��ة كاأ�س 

العامل 2018 برو�سيا. 

ت�ستكم��ل، اليوم االأثنني، مناف�س��ات اجلولة )36( من الدوري العراقي املمتاز 
لكرة القدم، باإقامة 7 مباريات حتت�سنها مالعب بغداد واملحافظات .

و�سيواج��ه فري��ق ال��زوراء فريق اأمانة بغ��داد يف ملعب االأخ��ري، فيما �سيكون 
ملعب ال�سعب الدويل م�رسحًا للقاء الذي �سيكون طرفاه الو�سيف القوة اجلوية 
مع فريق احل�سني، و�سيحل فريق النفط �ساحب املركز الثالث �سيفًا على نفط 

الو�سط و�سيالقي فريق احلدود فريق الكهرباء يف ملعب التاجي. 
و�سيغ��ادر فريق كربالء �سوب مدين��ة زاخو ملالقاة فريقها، و�سي�سيف فريق 
البحري يف ملعبه بالزبري فريق الديوانية، و�سيقابل فريق نفط مي�سان جاره 

امليناء يف ملعب مي�سان الدويل.
وكان عدد من حام الدوري املمتاز قد قرروا االإ�رساب عن حتكيم املباريات 
يف هذه اجلولة ، لكن النائب الثاين لرئي�س احتاد الكرة، علي جبار تعهد بدفع 

م�ستحقات احلكام خالل الفرة املقبلة.
وك�س��ف النائب الث��اين لرئي�س احتاد الكرة، علي جب��ار، ال�سبب الرئي�سي وراء 

تلكوؤ ت�سديد اأجور حكام الدوري العراقي يف كل مو�سم.
وقال جبار يف ت�رسيحات متلفزة” اإن “االجتماع مع جلنة احلكام كان فيه 
اختالف يف وجهات النظر وتوقيتات دفع اأجور احلكام”، مبينًا اأن “احلق مع 

احلكام بكل تاأكيد وهذا املو�سم تاأخرت م�ستحقاتهم كثرياً”.
وا�س��اف : “يفر�س اأن تكون هناك اآلية عمل املو�سم املقبل ويجب اأن تكون 
هن��اك ثوابت ت�سمن حقهم من خالل ت�سدي��د م�ستحقاتهم يف مواعيدها دون 

تلكوؤ”.

اطلع على إحصائيات مشاركة المنتخبات اآلسيوية في كأس العالم 2018

كوريا الجنوبية وإيران على خارطة إعداد األولمبي لدورة األلعاب اآلسيوية
ثالث مباريات ودية

ك�س��ف م��درب املنتخ��ب االأوملبي عب��د الغني �سه��د، خارطة 
طري��ق اإع��داد املنتخ��ب االأوملب��ي ل��دورة االألع��اب اال�سيوية 
املق��رر اقامته��ا يف اإندوني�سي��ا خالل �سه��ر اآب املقبل.  واأكد 
م��درب املنتخب االأوملبي عبد الغن��ي �سهد، اأن حظوظ العراق 
مت�ساوية مع منتخبات جمموعته يف دورة االألعاب االآ�سيوية 
املق��رر اإقامته��ا يف اإندوني�سي��ا خ��الل اآب املقب��ل. وو�سعت 
القرع��ة املنتخب االأوملب��ي يف املجموعة الثالث��ة اإىل جانب 
منتخب��ات ال�سني و�سوري��ا وتيمور ال�رسقي��ة. وقال �سهد يف 
حدي��ث ل�)اجلورنال( اإن "حظوظ املنتخ��ب االأوملبي العراقي 
مت�ساوي��ة م��ع منتخب��ات املجموع��ة خا�سة م��ع املنتخبني 
ال�سين��ي وال�سوري". واأ�س��اف اأن "املنتخ��ب ال�سيني ميتلك 
عنا�رس �ساب��ة مميزة و�سيكون لهم �س��اأن كبري يف امل�سابقة، 

ام��ا املنتخب ال�س��وري فطريقة لعب��ه والعبي��ه ت�سبه اىل حد 
كب��ري طريق��ة لع��ب االأوملب��ي العراق��ي". وتاب��ع اأن "اإع��داد 
املنتخب االوملبي لدورة االلعاب اال�سيوية هو االفقر من بني 
جمي��ع املنتخبات التي خا�س��ت مع�سكرات تدريبية خارجية 
وع��دد كايف من املباري��ات الودية". واكم��ل ان "االحتاد لن 
ي�ستطي��ع اقام��ة مع�سكر اع��دادي يلبي الطم��وح الن الدوري 
املمت��از �سينته��ي ي��وم 20 من مت��وز احلايل"، الفت��ا اىل ان 
"الالعبني �سيدخلون البطولة وهم مرهقني ب�سبب طول مدة 
الدوري املمتاز". واكمل قائ��اًل: "املنتخب االأوملبي �سيواجه 
نظ��ريه الكوري اجلنوب��ي يف �سول يف التا�س��ع من اب املقبل 
بع��د ا�ست�ساف��ة املنتخب االوملب��ي االي��راين يف اربيل ٢٥ و 
٢٨ م��ن ال�سهر اجلاري". وطال��ب �سهد من املراقبني وو�سائل 
االإعالم االطالع على اأعمار املنتخبات االأخرى التي �ست�سارك 
بثالثة العب��ني فوق ال�سن  القان��وين باالإ�سافة اإىل الالعبني 

ال�سب��اب. وم��ن املرج��ح اأن تق��وم اللجن��ة املنظم��ة للبطولة 
باإع��ادة �سحب القرعة ب�سب��ب عدم اإدراج منتخب��ي االإمارات 
وفل�سط��ني يف القرع��ة احلالي��ة. ويتاأهل اإىل دور ال���16 اأول 
فريق��ني من كل جمموع��ة اإىل جانب اأف�س��ل اأربعة منتخبات 
حت�س��ل عل��ى املرك��ز الثال��ث. وتق��ام مناف�سات ك��رة القدم 
للرج��ال خالل الفرة م��ن 14 اآب ولغاية 1 اأيلول 2018 يف 
جاكرتا وباليمبانغ. وجاءت قرعة الرجال على النحو التايل: 
املجموع��ة االأوىل: اإندوني�سي��ا، هون��غ كونغ، الو���س، ال�سني 
تايبي��ه ، املجموعة الثانية: تايالن��د، اأوزبك�ستان، بنغالد�س، 
قط��ر ، املجموع��ة الثالثة: الع��راق، ال�سني، تيم��ور ال�رسقية، 
�سوريا ، املجموعة الرابعة: اليابان، فيتنام، باك�ستان، نيبال 
، املجموع��ة اخلام�س��ة: كوري��ا ال�سمالي��ة، ال�سعودي��ة، اإيران، 
ميامن��ار ، املجموع��ة ال�ساد�س��ة: كوريا اجلنوبي��ة، البحرين، 
قرغيز�ستان، ماليزي��ا . ويف قرعة ال�سيدات جاءت اإندوني�سيا 

امل�سيف��ة باملجموع��ة االأوىل اإىل جان��ب كوري��ا اجلنوبي��ة 
وال�سني تايبيه واملالديف .

يف املقاب��ل تلعب كوريا ال�سمالية الفائزة بامليدالية الذهبية 
يف الن�سخ��ة املا�سي��ة �سم��ن املجموع��ة الثاني��ة اإىل جانب 
ال�س��ني وهون��غ كون��غ وطاجيك�ست��ان . وت�س��م املجموع��ة 

الثالثة منتخبات اليابان وفيتنام وتايالند .
ويتاأه��ل اإىل ال��دور رب��ع النهائ��ي اأول ثالث��ة منتخب��ات من 
املجموعت��ني االأوىل والثاني��ة ، اإىل جان��ب اأول فريق��ني من 
املجموع��ة الثالثة . وتقام مناف�س��ات ال�سيدات يف الفرة من 
31-16 اآب/ اأغ�سط���س . يذكر ان مدرب املنتخب االأوملبي 
عب��د الغني �سه��د يتعر�س لهجم��ة ت�سقيط �رس�س��ة من بع�س 
و�سائ��ل االعالم واملراقب��ني ب�سبب القائمة الت��ي ا�ستدعائها 
للم�ساركة يف دورة االألع��اب اال�سيوية ب�سبب ا�ستدعائه لعدد 

من الالعبني الذين حتوم حولهم �سبهات التزوير .

البارالمبية تقلص المشاركة في األسياد بسبب العجز المالي

تلق��ى مهاج��م نادي نف��ط الو�سط ع��الء عبا�س، 
عدة عرو�س لالنتقال مع اقراب نهاية الدوري 

املمتاز وانطالق املريكاتو ال�سيفي.
و�سجل عبا���س مع فريقه حت��ى االآن 21 هدفًا، 
اإذ يرب��ع على �س��دارة هدايف ال��دوري املمتاز 
بالت�ساوي مع مهاجم القوة اجلوية اجمد را�سي. 
وقال عبا�س يف ت�رسيح ل�)اجلورنال( : "تلقيت 
اأربع��ة عرو�س من اأربعة اندية بغدادية، اإ�سافة 
اإىل ذلك لدي عرو�س من ال�سعودية وقطر لتمثيل 

فرقها املو�سم املقبل”. وا�ساف : “حاليًا ين�س 
تركي��زي على اإنهاء املو�س��م مع عندليب الفرات 
عل��ى اأف�سل �س��كل وكذل��ك املناف�س��ة على لقب 
اله��داف”، مبين��ًا بالق��ول: “�ساأح��دد وجهت��ي 
املقبلة بعد نهاي��ة م�ساركتي يف دورة االألعاب 
االآ�سيوي��ة مع املنتخ��ب االأوملب��ي”. وي�ستحوذ 
عبا�س على اهتمام اأندية الزوراء والقوة اجلوية 
والنف��ط والطلبة، باالإ�سافة اإىل عدد من االأندية 

اخلليجية يف ال�سعودية وقطر.
وك�س��ف عبا�س، �سبب تاألقه ومناف�سته على لقب 
الهداف يف ال��دوري العراقي املمتاز لكرة القدم 

يف املو�س��م احل��ايل. وق��ال عبا���س يف حدي��ث 
ل�)اجلورن��ال( "اأعطي��ت كل ما ل��دي يف املو�سم 
احل��ايل، عل��ى عك�س املو�س��م املا�س��ي الذي مل 
اح�س��ل في��ه عل��ى الفر�س��ة كامل��ة". واأو�س��ح 
اأن "الف�س��ل يف ظه��وري به��ذا امل�ست��وى يعود 
اإىل امل��درب ع��ادل نعم��ة، ال��ذي منحن��ي الثقة 

والفر�سة كاملة وكنت عند ح�سن ظنه".
يذك��ر اأن م��درب املنتخب االوملب��ي، عبد الغني 
�سه��د، ا�ستدعى عبا�س لت�سكيلت��ه التي �ست�سارك 
اآب  �سه��ر  االآ�سيوي��ة خ��الل  االألع��اب  يف دورة 

املقبل.  

قررت اللجنة الباراملبية الوطنية 
العراقي��ة تقلي���س امل�سارك��ة يف 
دورة االلع��اب اال�سيوي��ة )اال�سياد( 
التي من املقرر ان تقام يف العا�سمة 
�سه��ر  خ��الل  جاكارت��ا  االندوني�سي��ة 
ت�رسي��ن االول املقب��ل اىل خم�س فعاليات يف 
ح��ال عدم ح�سول اللجنة على التخ�سي�سات 

املالية املطلوبة.
�رسحت بذلك االمني العام للجنة الباراملبية 
كوث��ر ح�س��ني م�سيفة: نح��ن يف الوقت الذي 
الدول��ة  موؤ�س�س��ات  وكل  احلكوم��ة  ننا�س��د 

بدع��م ريا�سة اللجن��ة الباراملبية نطالب باطالق 
ميزانيتن��ا البالغ��ة اربع��ة ملي��ارات دين��ار وهي 
االم��وال املخ�س�سة لريا�س��ة الباراملبية ر�سميًا. 
وا�س��ارت اىل انن��ا يف ح��ال ع��دم و�س��ول املبلغ 
املخ�س�س لنا لت�سدي��د نفقات ال�سفر �سن�سطر اىل 
تقلي���س امل�سارك��ة اىل ارب��ع او خم���س فعاليات 
وهي رفع االثقال والعاب القوى واملبارزة، وهي 
االلع��اب التي ن�سمن من خالله��ا حتقيق املراكز 
الثالث��ة االوىل، ا�ساف��ة اىل ان هن��اك رغب��ة من 
احت��ادي الكرة الطائرة و�سل��ة الكرا�سي بعد تاأهل 
االخ��ري لال�سياد اثر فوزه بلق��ب بطولة غرب اآ�سيا 
التي اختتمت موؤخراً يف االردن، وقد ا�سرطنا على 
االحتادين حتقيق املراكز الثالثة االوىل وبخالف 

ذل��ك يتوج��ب عليهم��ا ت�سدي��د نفق��ات امل�ساركة 
كامل��ة اىل اللجن��ة الباراملبية الحق��ًا. واو�سحت 
ان ه��ذا االج��راء اتخذه املكتب التنفي��ذي م�سطراً 
ب�سب��ب العجز املايل واذا توف��ر املبلغ املخ�س�س 
ف�ستك��ون م�ساركتن��ا او�س��ع اي ب���)13( فعالي��ة 
وه��ي الفعالي��ات املن�سوي��ة حت��ت ل��واء اللجن��ة 
الباراملبي��ة، الننا نعلم جي��داً ان لدينا ابطاال يف 
االلعاب االخ��رى وقادرين عل��ى �سناعة االجناز 
ل��و توفرت له��م الظروف املنا�سبة م��ن مع�سكرات 
تدريبي��ة داخلي��ة وخارجية، ولكن م��ع هذا نحن 
ن�سع��ى جاهدين للم�سارك��ة يف فعاليات عدة كي 
نتجنب العقوبات التي قد ت�سدر �سدنا من اللجنة 

الباراملبية الدولية يف حال عدم امل�ساركة.

 كواالملب��ور - خ�س��ارة الياب��ان يف اللحظات االأخرية 
اأم��ام بلجي��كا حل�س��اب دور ال���16 ق�س��ت عل��ى اآمال 
اآ�سي��ا يف كاأ�س الع��امل 2018 يف رو�سيا 2018، لكن 
املنتخب��ات اخلم�س��ة التي مثلت الق��ارة يف املونديال 
قدم��ت اأداًء ممي��زاً عل��ى ال�ساح��ة العاملي��ة. مع دخول 
مراحله��ا  يف  االآن  الع��امل  كاأ���س  بطول��ة  مناف�س��ات 
االأخ��رية، ف��اإن املوقع االإلك��روين لالحت��اد االآ�سيوي 
لك��رة القدم يقوم باإلقاء ال�سوء على تلك االإح�سائيات 
واحلقائ��ق الت��ي ب��رزت م��ن م�ساهم��ات املنتخب��ات 

االآ�سيوية املذهلة يف اأكرب حمفل كروي يف العامل.
ح�سيلة قيا�سية

جمع ممثل��و اآ�سيا ر�سيداً اإجماليًا م��ن النقاط بلغ 15 
نقط��ة يف موندي��ال رو�سي��ا، حي��ث متك��ن اأربع��ة من 
املنتخبات اخلم�سة امل�ساركة من حتقيق الفوز، وحقق 

كل منتخب من حتقيق نقطة على االأقل.
وكان��ت اأعل��ى ن�سب��ة من النق��اط قد حتقق��ت يف وقت 
�ساب��ق، وذلك يف عام 2002، عندم��ا ح�سلت اليابان 
وكوريا اجلنوبية على �سبع نقاط لكل منهما، ويف عام 
2010، عندما مت تقا�سم ذات املنتخبني القادمني من  

�رسق اآ�سيا مع اأ�سراليا نف�س الر�سيد من النقاط.
�سانع الفر���س تطور اأداء ال�سعودي��ة خالل مناف�سات 
البطول��ة بعد البداية املتع��رة، وال اأحد كان اأف�سل من 
الع��ب الو�سط �سلم��ان الف��رج، الذي �سن��ع 11 فر�سة 

�سانحة للت�سجيل لزمالئه يف دور املجموعات.
اأربعة العبني فق��ط يف البطولة باأكملها )نيمار، كيفن 
دي بروي��ن، كارلو���س في��ال، كريان تريب��ري( هم االآن، 
متفوقون على الفرج - وقد لعبوا جميعًا مباراة اأكر.

اجلدي��ر بالثق��ة كان املداف��ع الياب��اين ماي��ا يو�سي��دا 
م�سغ��واًل ب�س��كل كب��ري يف اخل��ط اخللف��ي، حي��ث لع��ب 
دوراً كب��رياً يف بلوغ  منتخب ب��الده دور ال�16، وقام 
ب�33 ت�ستيت للك��رة يف مباريات منتخب )ال�ساموراي 
اأك��ر  االأزرق( االأرب��ع يف البطول��ة. لي���س ه��ذا فق��ط 
م��ن نظرائ��ه االآ�سيويني، بل ه��و اأي�سًا ح�سيل��ة رائدة 
يف البطول��ة. ويتف��وق يو�سي��دا على الرو�س��ي �سريغي 
اإيغنا�سيفيت���س باإثنتني واأربع��ة اأمام �سيمون كيري من 

الدمنارك.
الالعب االأخطر

يربز �سون هيونغ-مني يف املقدمة عندما يتعلق االأمر 

باملحاوالت على املرمى، حيث جرب مهاجم منتخب 
)حمارب��ي التايغوك( حظه من خالل الت�سديد 13 مرة 

يف ثالث مباريات فقط، اأي ثالثة اأكر من ماثيو ليكي 
االأ�س��رايل. ع��زز املهاج��م ر�سيده من خ��الل ت�سديدة 

مذهلة يف وقت متاأخر على مرمى ال�سويد، قبل ي�ساهم 
يف اإح��داث اإح��دى مفاج��اآت البطولة بت�سجيل��ه هدفًا 
متاأخ��راً يف الدقيقة 97 من املب��اراة التي فازت فيها 

كوريا اجلنوبية على اأملانيا 2-0.
درع دفاعي

لق��د اأظهر املنتخب االإيراين للعامل كيف ميكن اأن يكون 
دفاعهم عنيداً، خا�سة بعد تخطي خط دفاعهم املنظم 
ب�سكل كبري مرتني فقط، على الرغم من قوة املناف�سني 
الذي��ن واجههم. حار���س املرمى علي ر�س��ا بريانفاند 
كان ه��و االآخر قد ح�سل عل��ى الكثري من اال�ستح�سان، 
خا�س��ة بعد ت�سديه الناجح ل�رسبة ج��زاء كري�ستيانو 
رونالدو، مما �سلط ال�سوء على م�ستواه الرائع باعتباره 

خط الدفاع االأخري يف الفريق.
من نقطة اجلزاء 

ه��زت املنتخبات االآ�سيوي��ة ال�سباك م��ا جمموعه 15 
م��رة يف موندي��ال رو�سي��ا، حي��ث �سج��ل كل منتخ��ب 
املقدم��ة  كان��ت يف  والياب��ان  االأق��ل،  عل��ى  هدف��ني 
ب�ست��ة اأه��داف. ويف الوقت نف�سه، جاء م��ا يقارب ثلث 
ه��ذه االأهداف من �رسب��ات جزاء، حي��ث مت منح اأربع 

�رسب��ات للمنتخبات االآ�سيوية اخلم�س��ة امل�ساركة يف 
املوندي��ال �رسبات جزاء فورية. جنح االأ�سرايل مايل 
يدين��اك يف �رسبت��ني للمنتخب االأ�س��رايل من م�سافة 

12 ياردة.
اأ�سحاب الت�سديات ال�سوبر

ت�س��در اإيجي كاوا�سيما ب�14 ت�سديًا، ليكون كان اأكر 
م��ن اأي حار�س مرم��ى اآخر من املنتخب��ات االآ�سيوية، 
مع حار���س املرمى الكوري اجلنوب��ي ت�سو هيون-وو 
ب���12 ت�س��دي، واالأ�سرايل مات راي��ان 10 ت�سديات، 
كالهم��ا لعب مب��اراة اأقل. وجاء احلار���س الياباين يف 
املرك��ز الثال��ث يف الرتيب العام بع��د دور ال�16، بعد 
احلار�س املك�سيك��ي اأوت�سوا غيريمو 25 ت�سديًا للكرة، 

والدمناركي كا�سرب �سمايكل 17 ت�سدي.
الت�سجيل يف وقت متاأخر

�سجل��ت اإي��ران وكوري��ا اجلنوبي��ة وال�سعودي��ة �سبع��ة 
اأه��داف فيم��ا بينه��ا، ومما يث��ري الده�س��ة اأن جميعها 
ج��اءت يف الوقت املحت�سب ب��دل ال�سائع، وكان هدف 
املغ��رب الذاتي �سد االإيرانيني قد جاء اأي�سًا من خالل 

يف هذا امل�سار.

حسين علي يتوج ببطولة العراق 
للشطرنج

مبابي يقر بفضل العدو الملهم

اليوم.. 7 مواجهات في ممتاز 
الكرة

صراع سعودي قطري على هداف الدوري الممتاز
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