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ي�صه��د اليوم الثالثاء، اجراء 7 مباري��ات، املت�صدر الزوراء بنقاطه 
ال��� 81 �صيالق��ي يف ملع��ب ال�صع��ب ال��دويل فري��ق ال�صم��اوة الذي 
يحت��ل الرتتيب اخلام�س ع���ر وله 37 نقطة، النوار���س تتطلع اإىل 
ا�صاف��ة نقاط جديدة وامل�صي نحو اللقب املمتاز، يف حني �صيكون 
ال�صماوة عازما على الثبات وتقدمي مباراة تليق به وهو يلعب امام 
اجلمهور الزورائي الكبري. ملعب التاجي، ي�صهد مباراة القوة اجلوية 
ث��اين الالئح��ة وله 75 نقط��ة، بفريق احلدود �صاح��ب االر�س وله 
39 نقط��ة باملركز الثالث ع���ر، بالتاأكيد، الفريقان ي�صعيان اإىل 
حتقي��ق نتايج��ة ايجابية، ال �صيم��ا ال�صقور الذي يتطل��ع بثقة اإىل 
ك�صب املواجهة وتقلي�س الفارق مع النوار�س بانتظار الب�رى من 
موقع��ة ال�صعب. ويف ملعب ال�صناعة تق��ام مباراة مهمة بني ثالث 
الالئحة فريق النفط وله 74 نقطة، ولرابع الرتتيب ال�رطة وله 73 
نقطة، الفريقان يرتقبان املواجهة، والفوز يعني تو�صيع الفارق مع 

املناف�س والتقدم نحو موقع اف�صل يف حال تعرث اجلوية.
ويف ملع��ب املدين��ة الريا�صية جترى مباراة املين��اء باملركز 11 
ونقاط��ه ال��� 41، ام��ام فريق اأمانة بغ��داد وله 48 نقط��ة باملركز 
ال�صاب��ع، �صفان��ة اجلن��وب �صيلعب��ون ب�صالح��ي االر���س واجلمهور 
رافعني �صع��ار التعوي�س وحت�ص��ني املوقف، ام��ا ال�صيوف فلديهم 

طموح احل�صول على نتيجة ايجابية.
وجت��رى يف ملعب عفك مباراة الديوانية وكربالء، لالأول 26 نقطة 
باملركز 18، وللثاين 24 نقطة باملركز 19 ما قبل االخري، وتقام 
مب��اراة فريق��ي البحري ونفط اجلن��وب يف ملعب الزب��ري، الديربي 
الب���ري، �صيك��ون حاف��اًل باث��ارة متوقعة، البحري ل��ه 33 نقطة 

باملركز 16، ولنفط اجلنوب 42 نقطة باملركز التا�صع.
ويف ملعب��ه، ي�صي��ف نف��ط مي�ص��ان فري��ق نف��ط الو�صط، اه��ل الدار 
ميلك��ون 41 نقطة باملركز العا���ر، ولل�صيوف 47 نقطة باملركز 

الثامن.

اأعلن ليفربول املنتمي للدوري االإجنليزي املمتاز لكرة القدم متديد التعاقد مع 
امل�ري حممد �صالح لفرتة طويلة بعد تاألقه يف مو�صمه االأول. وقال ليفربول 
على موقعه االإلكرتوين اإن �صالح وقع عقداً "طويل املدى" بينما ذكرت تقارير 
حملي��ة اأن هداف ال��دوري االإجنليزي ارتبط بعقد حتى نهاي��ة مو�صم -2022
2023. وخط��ف �ص��الح االأ�ص��واء ب�صدة خالل مو�صمه االأول م��ع ليفربول اإذ 
�صج��ل 44 هدف��ًا يف 52 مباراة يف كل امل�صابقات وتوج بلقب اأف�صل العب يف 
ال��دوري وبلقب ه��داف امل�صابقة اأي�صًا. وقالت �صحيف��ة دايلي ميل االإجنليزية 
اإن حمم��د �صالح �صيح�ص��ل على راتب 200 األف جني��ه اإ�صرتليني يف االأ�صبوع 
الواحد م��ع ليفربول، لي�صبح �صاحب االأجر االأعلى يف تاريخ النادي. واأ�صارت 

م��ن ال�صحيفة اإىل اأن اأجر �صالح قد ت�صاعف منذ انتقاله 
روم��ا ل�صف��وف ليفرب��ول خ��الل االنتق��االت 

ال�صيفي��ة املا�صية م��ن 100 اإىل 200 األف 
جنيه اإ�صرتلين��ي. واأ�صافت اأن �صالح جدد 
عق��ده م��ع ليفربول مل��دة 5 اأع��وام جديدة 

اأي  يت�صم��ن  ال  اجلدي��د  العق��د  اأن  واأك��دت 
�روط جزائية. وق��ال مدرب ليفربول يورغن 

كل��وب: "اأعتق��د اأن ه��ذا اخل��ر ميك��ن اأن يو�صح 
اأن��ه ميثل مكافاأة ل�صخ���س اأدى و�صاهم ب�صكل 

كبري م��ع الفري��ق والن��ادي املو�صم 
املا�ص��ي، هذا يعك���س بو�صوح 

ثقته يف ليفربول وثقتنا فيه". 
االأمل��اين:  امل��درب  واأ�ص��اف 
"اأعتقد اأن مو )حممد( يعك�س 

موقفن��ا كفريق، يف املو�صم 
املا�ص��ي ك��ان ا�صتثنائي��ًا 
وق��دم الكثري من اللحظات 
اال�صتثنائي��ة لكنن��ا نري��د 
املزي��د". وان�ص��م �ص��الح 

اإىل �صفوف ليفربول قادمًا 
م��ن روم��ا قب��ل ع��ام واح��د 

وحط��م الكثري م��ن االأرق��ام القيا�صية 
ومنه��ا ت�صجيل 32 هدف��ًا يف الدوري 
املمتاز لي�صبح �صاحب اأكر عدد من 

االأهداف يف مو�صم من 38 مباراة.

ك�ص��ف جنم نادي ال�رط��ة واملنتخب الوطني مهند علي "ميمي" عن موعد اإعالن 
هوية فريقه اجلديد الذي �صيمثله ابتداًء من املو�صم املقبل. واكد ميمي عر ح�صابه 
عل��ى "ان�صتغ��رام" اأن��ه "تلقى عرو�ص��ًا ر�صمية م��ن تركيا وبالتحدي��د من ناديي 
فرنبخ�ص��ة وبي�صكتا���س لالن�صمام اإىل اأحدهما املو�صم املقب��ل". واأو�صح بالقول، 
"مل اأحدد وجهتي املقبلة حتى االآن، لكن يف نهاية املو�صم احلايل �صاأك�صف عن 

النادي الذي �صاأمثله يف املو�صم املقبل".
ويق��دم ميمي م�صتوي��ات رائعة مع القيثارة اخل�راء، حي��ث �صجل حتى االآن 16 

هدفًا بعد مرور 34 جولة من الدوري العراقي املمتاز لكرة القدم.
و�صابق “ميمي”، الزمن من اجل ا�صتعادة لياقته والتخل�س من االإ�صابة املزمنة 

التي الزمته.
وق��ال معال��ج الفري��ق حي��در عب��د الزه��رة يف ت�ري��ح للمركز اخل��ري للنادي 
تلق��ت )اجلورن��ال( ن�صخة منه، اإن “املهاج��م مهند علي، بات قريب��ًا من الدخول 
بالتدريب��ات اجلماعي��ة للفري��ق بع��د �صفاءه م��ن االإ�صاب��ة التي حلقت ب��ه اأثناء 
تدريبات االإحماء قبل انطالق مباراة اأمانة بغداد والتي كانت عبارة عن تعر�صه 

جلهد بالع�صلة ال�صامة والتي تتطلب اخللود للراحة”.
وب��ني اأن “اجله��از الطبي عم��ل على جتهيز الالع��ب قبل مب��اراة الفريق مع نفط 
مي�ص��ان من اج��ل اأن يكون جاه��زاً ومتاحًا اأم��ام الكادر التدريبي ال��ذي �صيكون 
ل��ه اخلي��ار االأول واالأخ��ري يف م�صال��ة زجه يف املب��اراة من عدمه . ي�ص��ار اإىل اإن 
الالعب مهند علي ين�صط بقوة هذا املو�صم بقمي�س فريق ال�رطة وقد طرق اأبواب 

املنتخب الوطني واأ�صبح بفرتة قيا�صية احد ابرز املهاجمني يف العراق.

انكلترا تختبر قوتها مع كولومبيا و السويد حجر عثرة أمام سويسرا بالمونديال

عالء كاظم: أزمة الطلبة انتهت وسنستقطب العبين ممتازين الموسم المقبل
أنباء سارة لجماهير األنيق

اأك��د رئي���س ن��ادي الطلبة عالء كاظ��م، اأن اأزمة الن��ادي انتهت 
بن�صب��ة %100 بعد اجتماع��ه بوزير التعليم العايل عبد الرزاق 
العي�ص��ى يف مق��ر ال��وزارة ظهر االأح��د. وقال كاظ��م يف حديث 
لرنام��ج "احلكم الرابع" تابعته )اجلورن��ال( اإن "نادي الطلبة 
عانى كثرياً هذا املو�صم وو�صعه ال ي�ر ال عدو وال �صديق ب�صبب 
االأزمة املالية التي عانى منها، فهناك بع�س اجلماهري تغيبت 
عنه��ا هذه االأمور والبع�س االآخ��ر يعلم باالأزمة لكنه يطمح يف 
التناف���س مع الف��رق اجلماهريية". واأو�صح "الي��وم حتدثنا مع 
وزي��ر التعلي��م العايل، ال��ذي بدوره تفه��م الو�صع وقل��ت له اإن 
مل تك��ن هن��اك اأموال يف الن��ادي فلن ن�صتطيع العم��ل و�صنغلق 
اأبواب��ه وقلت له اأي�ص��ًا اإن كانت لديك اأموال فباإمكانك اأن تدفع 

دي��ون النادي ونحن �صنخرج من الن��ادي، لكنه رف�س الفكرة". 
واأ�ص��اف "الوزي��ر اأو�صح باأنه دفع 450 ملي��ون دينار منذ اآب 
من العام املا�صي وحتى هذه اللحظة وقال باأن امل�صكلة لي�صت 
يف االإدارة واإمن��ا بالتخ�صي�س املايل لنادي الطلبة"، مبينًا اأن 
"الوزير حل جميع ال�صعوبات بهذا اخل�صو�س".  وبني بالقول، 
اأن "اأول مطالبن��ا كان��ت ت�صدي��د امل�صتحقات املالي��ة املتبقية 
لالعب��ني، حي��ث كانت وقف��ة الك��ادر التدريب��ي والالعبني مع 
الن��ادي كان��ت م�رفة هذا املو�ص��م، خ�صو�صًا مل��ا �صهدوه من 
�صغوط��ات م��رت على نادي الطلب��ة". واأك��د اأن "م�صكلة الطلبة 
انته��ت بن�صب��ة %100 ، اإذ �صيت��م ت�صديد م�صتحق��ات الالعبني 
بالرتا�ص��ي م��ع االإدارة وخ��الل يوم��ني او ثالث��ة �صت���رف 
امل�صتحق��ات املتبقية يف عقود الالعبني له��ذا املو�صم". وتابع 
"طلب��ت ب��اأن تكون بني ي��دي دفعة مالية كب��رية للتعاقد مع 

الالعب��ني وال��وزارة ت�صاءل��ت وطلب��ت مني حتدي��د املبلغ الذي 
نحتاج��ه للدفعة وقلت لهم املبلغ ول��ذي يجب اأن يكون متاحًا 
يف االأول م��ن اآب املقبل حتى اأ�صتطيع اأن ا�صتقطب العبني جدد 
للن��ادي". ولفت اإىل اأن "التخ�صي���س املايل للنادي كان 688 
مليون دينار ولكن حني جل�صنا مع االأمني العام ملجل�س الوزراء 
الدكتور مهدي العالق ، رفعت كتابا اإىل رئا�صة الوزراء ليمنحنا 
ملياري��ن دينار، ملي��ار للبنى التحتية وملي��ار لعقود الالعبني 
وه��ذا كان قرار ملجل�س الوزراء لكنه مل يطبق ب�صورة �صحيحة 
لكننا وا�صلن��ا متابعة املو�صوع". ووا�ص��ل قائاًل: "اجلامعات 
االأهلي��ة التي يبل��غ عددها 51 جامعة يف الع��راق، جل�صنا معه 
عم��داء تلك اجلامع��ات ومع الوزير يف جامع��ة ال�صادق ، حيث 
كان املقرتح اإن اجلامعة التي ت�صم عدد اكر من الطالب تدفع 
20 مليون واالأقل 15 واالأقل اكرث 10 ماليني". واأو�صح: "لن 

ت�صتطيع املناف�صة على الدوري مبيزانية تبلغ مليار دينار فقط 
، ف��اذا اأردت املناف�صة على الدوري �صتحتاج من ثالث مليارات 
فم��ا ف��وق". ون��وه اإىل اأن "الف��رتات املا�صي��ة مل نت�صلم مقدمة 
عق��ود العب��ني، ولذلك ف��اإن الالع��ب لي�صت له ثقة ب��اأن النادي 
�صيدف��ع م�صتحقات��ه والدلي��ل عل��ى ذل��ك كن��ت امن��ح الالعبني 
�صكوك��ًا م��ن ح�صاب��ي ال�صخ�ص��ي، لك��ن ح��ني متتل��ك االأموال 
ف��اإن الو�صع �صيختلف متام��ًا وباإمكانك ا�صتقط��اب العديد من 
الالعب��ني".  وقال كاظم، "بدًء م��ن املو�صم املقبل �صنتعاقد مع 
العديد من الالعبني املميزين، �صتكون هناك اجتماعات مكثفة 
لو�صع خطة الن��ادي املو�صم املقبل"، موؤك��داً بالقول: "ات�صلت 
بخم�س مدربني وقلت لهم اأعطوين اأ�صماء الالعبني املميزين يف 
ال��دوري با�صتثن��اء الالعبني ال�صوبر الذي��ن نعرفهم جيداً ، وكل 

مدرب اختار ما يقارب ال�20 العبًا".

رابطة الالعبين الدوليين تقدم عدة نقاط التحاد الكرة

 اعلن نادي اخلور القطري، تعاقده ر�صميًا مع مدافع 
املنتخ��ب الوطن��ي ريبني �صوالقا، للدف��اع عن األوان 
الفريق املو�صم املقبل. وذكر النادي يف بيان ر�صمي 
تابعت��ه )اجلورنال( ان "اإدارة نادي اخلور الريا�صي 
توا�صل تدعيم الفري��ق االأول لكرة القدم وجنحت يف 
التعاق����د مع املداف��ع العراقي ربي��ني �صوالقا العب 

املنتخب العراقي ونادي املرخي��ة ال�صابق".
وا�ص��اف البي��ان، "التعاقد مع �صوالق��ا مت بناًء على 
تو�صية الكابنت عادل ال�صليمي املدير الفني للفريق، 

ليكون املحرتف االأ�صيوي بالفريق وذلك بعد رحي��ل 
االإيراين �صورو�س رفيعي بنهاية املو�صم املا�صي".

ويلع��ب ال��دويل العراقي يف مركز قل��ب الدفاع، وبداأ 
م�صريت��ه بالعديد م��ن االأندية ال�صويدي��ة منها نادي 
�صرييان�صك��ا  ال�صويدي ون��ادي ليونغ�صكايل و نادي 
دالك��ورد ون��ادي اإ�صكل�صتونا ال�صوي��دي، قبل خو�س 
جتربة احرتافية ق��وية مع نادي اإيليفروم الرنويجي 
مو�ص��م 2017/2016 ، ث��م ان�صم لن��ادي املرخية 
القط��ري مو�ص��م 2018/2017 ، وق�����دم املداف��ع 
الدويل العراق��ي م�صتويات جي��دة مع املرخية خالل 
م�صاركت��ه بدوري جن��وم قط��ر ، وان�ص��م )�صوالق���ا( 

ملنتخ��ب اأ�ص��ود الرافدين من��ذ الع��ام 2015 وحتى 
االأن. وم��ن املق����رر اأن تغ��ادر بعث��ة فر�صان اخل��ور 
الدوح����ة يوم غ����دا الثالثاء متوجه��ة اإىل العا�صمة 
الهولندي��ة الإقامة مع�صكر تدريب��ي ملدة ) 20( ي��وم 
يتخلل��ه العدي��د م��ن املباري��ات الودي���ة م��ع بع�س 
االأندية الهولندية ث��م الع��ودة متهيدا النطالق دوري 
جن��وم قطر وال��ذي ي�صتهله فر�ص��ان اخل��ور مبواجهة 
الن��ادي العربي ي��وم ال�صبت املواف��ق 4 من اأغ�صط�س 
املقب��ل مبلع��ب ا�صت��اد خليف��ة ال��دويل يف افتتاحية 
مباري��ات الفريق��ان ب��دوري جن��وم قط��ر للمو�ص��م 

الريا�صي 2019/2018. 

الالعب��ني  رابط��ة  جتتم��ع  اأن  املق��رر  م��ن   
الدولي��ني ال�صابق��ني باالحت��اد العراقي لكرة 
الق��دم خالل االأيام املقبلة من اجل بحث عدد 

من الق�صايا التي تخ�س عمل االحتاد.
واأبرز النقاط التي �صيتم طرحها من قبل رابطة 
هي: االعتذار للكابنت عدنان درجال عن االإ�صاءة 
التي تعر�س لها من قبل موظف يف احتاد الكرة 
وفتح حتقيق بخ�صو�س كيل التهم جزافًا ومنها 
م��ا يخت�س ب�"العمالة لدولة اأجنبية" اإىل جانب 
رف��ع عقوب��ة االن�صب��اط. والزج بثالث��ة العبني 
دولي��ني للعم��ل يف جلان احت��اد الك��رة ل�صمان 

تق��دمي االإ�صاف��ة الفني��ة واالإدارية وع��دم تغيب 
النجوم عن العم��ل يف االأروقة االحتادية. ومنح 
الالعبني الدولي��ني دور االإ�راف على مباريات 
دوري الك��رة املمت��از وع��دم اإناط��ة مث��ل ه��ذه 
املهم��ة اإىل �صخ�صي��ات تفتق��د لكيفي��ة التعامل 
م��ع مث��ل ه��ذا املو�ص��وع وعلى وف��ق "كيف ما 
اتفق" ل��دواع مالية ال اكرث. اإناط��ة رئا�صة جلنة 
االن�صب��اط بقا���س م��ن وزارة الع��دل عل��ى اأن 
يتقا�ص��ى راتب��ه م��ن ال��وزارة املذك��ورة ويت��م 
تفريغ��ه لعمل اللجن��ة، باالإ�صاف��ة اإىل اأن يكون 
اأع�ص��اء اللجنة من خارج منظوم��ة احتاد الكرة 
العقوب��ات. وج��اءت  اتخ��اذ  �صفافي��ة  ل�صم��ان 
قرارات االجتم��اع االأول للرابط��ة كالتايل: فتح 

باب االنتماء لرابطة الالعبني الدوليني القدامى 
الذي��ن مثل��وا املنتخ��ب الوطني ح���را، ت�صكيل 
عدة جلان اهم��ا جلنة العالقات واالإعالم وجلنة 
�ص��وؤون الالعب��ني و اللجنة القانوني��ة، املطالبة 
بالغ��اء العقوب��ة ال�صادرة بح��ق الكابنت عدنان 
درجال ... مع املطالب��ة باأعتذار ر�صمي وتوجيه 
اإن��ذار نهائي اىل املحامي ن��زار احمد امل�صت�صار 
الت�رف��ات  ب�ص��ب  االأحت��اد  لرئي���س  القان��وين 
ال�صخ�صي��ة التي بدرت منه اأجتاه جنم من جنوم 
الك��رة العراقي��ة، تع��ني االأ�صت��اذ عم��ر ريا���س 
ناطق��ا اعالميا با�صم الرابطة، حتديد يوم ال�صبت 
موعدا الجتماع الهئي��ة العامة لرابطة الالعبني 

الدوليني القدامى.

رغ��م كل احلديث عن تطور منتخب اإجنلرتا حتت قيادة 
امل��درب جاري��ث �صاوثجي��ت، ف��اإن فريق��ه ال�ص��اب مل 
يخت��ر جدي��ا بعد يف بطولة كاأ�س الع��امل احلالية لكن 
مواجهة كولومبيا، يف دور ال�صتة ع�ر بعد غد الثالثاء 
�صتط��رح االأ�صئل��ة املنا�صب��ة بالتاأكي��د. ويف وج��ود اأو 
غي��اب �صان��ع اللع��ب املوه��وب خامي���س رودريجيز، 
ميتلك املنتخب الكولومبي وفرة من املواهب والتاأهل 
اإىل دور الثماني��ة يف الرازيل قب��ل اأربع �صنوات اأظهر 
اأن هذا الفريق ي�صتطيع فعل �صيء مل حتققه اإجنلرتا يف 
12 عاما وهو الفوز مبباراة يف اأدوار خروج املهزوم.
وتاأهلت اإجنلرتا م��ن املجموعة ال�صابعة بف�صل فوزها 
عل��ى تون�س وبنما ثم اأ�ركت العبي ال�صف الثاين بعد 
�صم��ان ال�صع��ود لتخ���ر -1 0 اأمام بلجيك��ا التي مل 
تلع��ب مثلها باأقوى ت�صكيلة لديه��ا يف مواجهة غريبة 

مل يظهر فيها اأي من الفريقني رغبة يف االنت�صار.
وكان��ت "جائ��زة" املرك��ز الث��اين يف املجموع��ة هي 
اللع��ب يف اجلانب االأ�صهل من القرعة، لكن احلديث عن 
الطري��ق اإىل النهائ��ي ينذر بخطر التقلي��ل من �صعوبة 
املناف���س التايل. وفاز رودريجيز، ال��ذي حتوم �صكوك 

ح��ول م�صاركته ب�صبب االإ�صاب��ة، بجائزة هداف كاأ�س 
الع��امل 2014 ب�صتة اأه��داف وقبل امل�ص��اكل املتعلقة 
بلياقته كان يظهر عالمات على ا�صتعادة هذا امل�صتوى 
جمددا. وال يجب اأن يتم جتاهل موهبة رادامل فالكاو، 
رغ��م اأنه ف�صل يف ت��رك ب�صمة يف ال��دوري االإجنليزي 
املمت��از. وبالطريق��ة نف�صها يجب اأن يت��م و�صع فرتة 
اجلن��اح خوان كوادرادو املخيب��ة لالآمال مع ت�صيل�صي 
اأم��ام عرو�صه املثرية لالإعج��اب يف الدوري االإيطايل 
مع يوفنتو���س واأهميته للمنتخ��ب الكولومبي ومدربه 
خو�صيه بيكرم��ان. ويقول كريان تريبري الظهري االأمين 
للمنتخب االإجنليزي، ال��ذي تاألق يف اأول مباراتني، اإن 

الالعبني على دراية بالتحدي الذي يواجههم.
وق��ال: "در�صناه��م كث��ريا، عن��د النظر لالعب��ني الذين 
متتلكه��م كولومبيا واإىل الطريق��ة التي تاأهلت بها من 
جمموعته��ا ميك��ن روؤي��ة بع���س الالعب��ني املمتازين 

ونحتاج اإىل توخي احلذر".
ويرج��ح اأن توا�ص��ل اإجنلرتا اللعب بالنه��ج نف�صه الذي 
اأظهرت��ه حت��ى االآن يف البطول��ة، وبالتاأكي��د �صيع��ود 
�صاوثجي��ت اإىل الت�صكيل��ة التي بداأ به��ا املباراة االأوىل 

�صي�صتعي��د  اأيل  ديل��ي  اأن  يعن��ي  وه��ذا  تون���س.  �ص��د 
مكان��ه يف الفري��ق خل��ف املهاجم هاري ك��ني، الذي 
�صج��ل خم�ص��ة اأه��داف، عل��ى ح�ص��اب روب��ن لوفتو�س 
ت�صي��ك. تدخ��ل �صوي�را مباراتها اأم��ام ال�صويد يف دور 
ال�صت��ة ع���ر لكاأ�س الع��امل، بعد غد الثالث��اء، يف �صان 
بطر�ص��رج، بفري��ق اأكرث اإث��ارة بكثري م��ن الت�صكيالت 
الت��ي �صاركت يف البط��والت ال�صابقة، لك��ن الفوز فقط 
�صيمث��ل اإرثا ملا ي�صمى "باجليل الذهبي". ورمبا يفتقر 
الفري��ق ال�صوي���ري للفعالي��ة الهجومي��ة، لكنه يوؤدي 
ب�ص��كل منظم وجماعي ما جعله يعو�س نقاط ال�صعف 
لديه، رغ��م اأنه �صيخ�صع الختبار �صع��ب اأمام ال�صويد، 
يف غياب القائد �صتيف��ان لي�صت�صتايرن وزميله فابيان 

�صار.
وميث��ل ه��ذا الثنائ��ي، الذي �صيغي��ب عن املب��اراة بعد 
ح�ص��ول كل العب منهما على اإنذاري��ن، جزءا ال يتجزاأ 
م��ن خط الدفاع، ويف ظل �صع��ى الفريق لال�صتمرار يف 

البطولة عليه اأوال التاأقلم مع غيابهما.
لك��ن يف وج��ود العب��ني مث��ل ريك��اردو رودريجي��ز 
و�صريدان �صاكريي وجرانيت ت�صاكا، الذين يلعبون يف 

اأكر الدوريات االأوروبية، ال تزال �صوي�را متلك فر�صة 
جي��دة لبل��وغ دور الثماني��ة الأول م��رة م��ن ا�صت�صافة 
البطول��ة عام 1954.  وتعادل��ت �صوي�را مع الرازيل 
وكو�صتاريك��ا وانت�رت بينهما عل��ى �ربيا لت�صمن 
مقعده��ا يف دور ال�صت��ة ع���ر باحت��الل املركز الثاين 
يف املجموع��ة اخلام�صة خل��ف الرازي��ل، بينما يعني 
اخل��روج املفاجئ الأملانيا اأن فري��ق املدرب فالدميري 
بيتكوفيت�س �صيواجه مناف�صا اأقل خطورة وهو ال�صويد، 

االأمر الذي مل يفكر فيه عند �صحب القرعة.
وال�رع��ة  الكف��اءة  ال�صوي��د  �صوي���را، متتل��ك  ومث��ل 
والفعالي��ة وج��اءت خ�صارته��ا الوحيدة اأم��ام اأملانيا 
1-2 يف الدقيق��ة االأخرية، وقبلها فازت على كوريا 
اجلنوبي��ة باجلول��ة االأوىل ث��م املك�صي��ك يف اجلول��ة 

االأخرية.
واأنهى الفريق��ان دور املجموعات دون �صجيج، حيث 

�صجل كل منهما خم�صة اأهداف.
و�صج��ل ه��ذه االأه��داف العدي��د م��ن الالعب��ني حي��ث 
ك��ان اأندريا�س جرانكفي�ص��ت قائد ال�صوي��د الوحيد من 
الفريقني الذي �صجل هدفني، وكالهما من ركلة جزاء.

اليوم.. 7 مواجهات في ممتاز 
الكرة

صالح يجدد عقده مع ليفربول 
حتى 2023

ميمي يكشف مالمح فريقه الجديد

ريبين سوالقا يكمل عقد محترفي الخور القطري
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