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فرط منتخب �صباب �لعر�ق لكرة �ل�صاالت، يف �لفوز �أمام نظريه 
�لبنمي، حيث تعادل معه )1-1(، يف م�صتهل �أوملبياد �ل�صباب، 
بالعا�صم��ة �الأرجنتينية، بوين�س �آير���س، �الأحد �ملا�صي، فيما 

يلتقي �ليوم نظريه �ل�صلوفيكي.
و�أه��در العب��و �ملنتخ��ب �لعر�قي فر�ص��ا باجلمل��ة، يف �ل�صوط 

�الأول، رد �لقائم كرتني منها.
ويف �ل�ص��وط �لثاين، و��صل "�أ�صود �لر�فدين" �إهد�ر �لفر�س، عرب 
�لالعب��ني، ق�صي منتظر، وع��زت �صبيح، وهادي عالء، وح�صني 
�ص��ربي، ومن هجم��ة مرتدة، �صجل منتخب بنم��ا هدف �ل�صبق، 
يف �لدقيق��ة �لتا�صع��ة م��ن �ل�صوط �لث��اين، لكن منتخ��ب �صباب 
�لع��ر�ق �صغط بقوة، ومتكن ح�صني �صربي م��ن �إدر�ك �لتعادل، 
يف �لدقيق��ة 17. و�أ�ص��اع منتخ��ب بنم��ا ركل��ة ج��ز�ء، ح�ص��ل 
عليها بعدم��ا �رتكب منتخب �لعر�ق �خلطاأ �ل�صاد�صويف �لدقيقة 
�الأخ��رية م��ن �للقاء، �أه��در هادي ع��الء فر�صة ثمين��ة للعر�ق، 

لتنتهي �ملبار�ة بالتعادل )1-1(.
ويف مبار�ة �خرى تعادل منتخب م�رص لل�صاالت، �صباح �م�س 
�الإثن��ني، مع نظريه �الأرجنتيني بنتيجة 2-2، يف �إطار �جلولة 

�الأوىل من مناف�صات �أوملبياد �ل�صباب.
وحملت ثنائية �لفر�عنة، توقيع موؤمن حمد�ن وبالل �ل�صيد.

و�أوقع��ت قرعة �لدورة �الأوملبية لل�صباب �ملقامة يف �الأرجنتني 
يف منتخب �صباب �لعر�ق لل�صاالت يف جمموعة متو�زنة.

�لع��ر�ق يف �ملجموع��ة �الأوىل  و�أ�صف��رت �لقرع��ة ع��ن وج��ود 
�إىل جان��ب �لبل��د �مل�صي��ف �الأرجنت��ني، ف�ص��ال ع��ن منتخبات 

�صلوفاكيا وم�رص وبنما.
ويو�ج��ه �لي��وم فجر� منتخ��ب �صلوفاكي��ا وبعد يوم��ني يو�جه 
�مل�صت�صي��ف �الأرجنت��ني، ويف �حل��ادي ع���رص من �ل�صه��ر ذ�ته، 

يلتقي �ملنتخب �مل�رصي.

�أعلن جنم نادي ت�صيل�صي و�ملنتخب �الإجنليزي لكرة �لقدم �صابقا جون تريي، 
�عتز�ل��ه عامل �ل�صاح��رة �مل�صتديرة ب�صكل نهائي يف عم��ر �ل�37، بعد �صنو�ت 
م��ن �الإجناز�ت يف �ملالعب. وكتب تريي عرب ح�صابه يف �إن�صتغر�م: "بعد 23 
عام��ا ر�ئعة كالعب ك��رة �لقدم، قررت �أن �لوقت قد ح��ان لالعتز�ل". و�صبق 
لو�صائ��ل �إع��الم بريطاني��ة �أن �أ�ص��ارت �إىل �أن تريي غري �ملرتب��ط مع �أي ناد 
من��ذ ترك��ه �أ�صتون فيال �ل�صيف �ملا�ص��ي، �صيق��ود �الإد�رة �لفنية لالأخري مع 
�ملهاج��م �ل��دويل �لفرن�صي �ل�صاب��ق تيريي هرني خلفا ل�صتي��ف برو�س �لذي 

�أقيل من من�صبه مطلع �الأ�صبوع �حلايل.
ولع��ب ت��ريي �ملو�ص��م �ملا�صي م��ع �أ�صتون فيال، لكن��ه تركه بع��د �لف�صل يف 

�ل�صعود �إىل �لدوري �ملمتاز.
وعق��ب خ�ص��ارة �أ�صت��ون فيال �أم��ام فولهام يف �ل��دور �لفا�ص��ل �ملوؤهل �إىل 
�ل��دوري �ملمتاز، فكر ت��ريي باالعتز�ل، لكنه قال ل�صحيف��ة "ديلي ميل" 

�الأ�صبوع �ملا�صي �أنه حري�س على مو��صلة �للعب الأطول فرتة ممكنة.
م��ن �ملمك��ن �أن ين�ص��م وبح�ص��ب �ل�صح��ف �الإجنليزية، ف��اإن تريي 

�ل�صاب��ق  لفريق��ه  �لفن��ي  �جله��از  ت�صيل�صي �إىل 
بقيادة �الإيطايل ماوريت�صيو �صاري.

وت��رك تريي ن��ادي ت�صيل�صي يف �صيف 
2017 بعدم��ا د�فع ع��ن �ألو�ن �لبلوز 
مل��دة 22 عام��ا ت��وج مع��ه خالله��ا 
لق��ب  �أهمه��ا  �الألق��اب  بالعدي��د م��ن 

 2012 �أوروب��ا  �أبط��ال  بطول��ة دوري 
و5   2013 �الأوروب��ي  و�ل��دوري 
�ألق��اب يف �ل��دوري �الإجنليزي)2005 
و2016(  و2015  و2010  و2006 
و4 �ألق��اب يف كاأ���س �إجنل��رت� )2007 
و3  و2012(  و2010  و2009 
)2005 و2007  �لر�بط��ة  كاأ���س  يف 

و2015(.

و�ص��ل �م�س �الثن��ني، �ىل �لعا�صم��ة �ل�صعودية �لريا���س وفد منتخبنا 
�لوطن��ي بكرة �لق��دم للم�صاركة يف �لبطولة �لرباعي��ة �لتي تنطلق يوم 
�خلمي���س �ملقب��ل مب�صارك��ة منتخب��ات �لع��ر�ق و�ل�صعودي��ة و�لرب�زيل 

و�الرجنتني.
وي�ص��م وفد �ملنتخب عدد م��ن �الد�ريني مع �ل��كادر �لتدريبي، ��صافة 
�ىل “23” العب��ا ه��م كل من “حممد حميد وج��الل ح�صن وفهد طالب 
و�صعد عبد�المري و�حمد �بر�هيم وعلي عدنان وم�صطفى ناظم وح�صام 
كاظم وعلي فائز وعالء مهاوي وريبني �صوالقا وم�صطفى حممد ورعد 
ف��رن و�حمد يا�صني ومهدي كامل و�جمد عط��و�ن و��صامة ر�صيد وب�صار 

ر�صن وح�صني علي وج�صنت مري�م وحممد د�وود ومهند علي”.
وكان منتخبن��ا ق��د �ج��رى �الح��د وح��دة تدريبي��ة يف ملع��ب �ل�صع��ب 
ح�رصه��ا 17 العبًا بينهم ح�صني علي �ملح��رتف يف نادي قطر وعلي 
فائ��ز �ملح��رتف يف نادي �خل��ور �لقط��ري وب�صار ر�ص��ن �ملحرتف يف 

بري�س بولي�س �الير�ين على �ن يلتحق باقي �ملحرتفني يف �لريا�س.
ويف موؤمت��ر �صحف��ي عقد قبل ي��وم من �نطالق �ملنتخ��ب �ىل �لريا�س 
ق��ال م��درب �ملنتخ��ب �لوطن��ي �صرتي�صك��و كاتانيت���س �إن "�ملنتخ��ب 
�الأرجنتين��ي م��ن �لفرق �لكبرية ولن��ا �لفخر باللع��ب �أمامه، �صنخو�س 
وحدت��ني تدريبيتني فقط قبل �ملو�جهة يوم �خلمي�س �ملقبل". و�أو�صح 
بالق��ول، "�أتاب��ع �لالعب��ني �لعر�قي��ني ع��ن كث��ب، ول��ن ��صم��ع جلميع 
�آر�ء �ل�صحفي��ني، فل��و كان �الأم��ر كذلك لوجدمت 50 العب��ًا يف �لوحدة 
�لتدريبي��ة �لي��وم". وعن تهم ف�صاد �صفقة تعاق��ده مع �الحتاد �لعر�قي 
لك��رة �لق��دم، �أكد كاتانيت�س �أن "ل��ن �علق عن هذ� �الأم��ر �صوى بالقول 

باأنه تفاهة، مل ��صتلم �ي دوالر من تعاقدي مع �الحتاد".

التعادل السلبي يشعل الصراع في قمة الدوري اإلنكليزي

قرعة دور الـ32 من كأس العراق تضع الكبار بمواجهات بمتناول اليد

�صحب��ت جلن��ة �مل�صابقات يف �حت��اد �لكرة، قب��ل قليل، قرعة 
�الحت��اد.  مق��ر  يف  �لع��ر�ق  كاأ���س  بطول��ة  م��ن  �ل32  دور 
 VS و��صف��رت �لقرع��ة عن �ملو�جه��ات �لتالية: نف��ط مي�صان
�حل�ص��ني �لق��وة �جلوية VS بل��د، �لطلبة VS �لكف��ل، �لزور�ء 
VS �ملثن��ى، �حلدود VS �لتاجي، �ل�رصطة VS حيفا، نفط 
�جلن��وب VS �صامر�ء �لك��رخ VS �حل�صينية، �ربيل VS قلعة 
 VS ل�صناع��ات �لكهربائي��ة، بغد�د� VS صال��ح، �لديو�ني��ة�
�مليناء، �لنجف VS �خلطوط نفط �لو�صط VS �ملثنى، �لزور�ء 
VS �لكوف��ة، �لكهرباء VS �لهندية، �ل�صماوة VS �لبح�ري، 
و�صتق��ام موجهات �لذهاب يف �لث��اين ع�رص من ت�رصين �الول 
�جلاري، فيما �صيتم حتديد موعد مو�جهات �الياب الحقًا. ومل 
تع��رف بطولة كاأ�س �لعر�ق، �ال�صتق��ر�ر منذ �أن بد�أت، وتر�جع 
م�صتو�ه��ا كثري� ب�صبب �إقامتها عل��ى مدى 10 �أ�صهر، ما �أجرب 

�حت��اد �لكرة على �إلغائه��ا يف مو��صم عدة، لعدم وجود �لوقت 
�ل��كايف الإقامته��ا. �حت��اد �لكرة ق��رر �ملو�صم �حل��ايل، �إقامة 
�لبطول��ة، وحدد مو�عي��د دوره��ا �الأول، �إال �أن مو�عيد �الإياب 
بقي��ت جمهول��ة، �الأمر �لذي يثري �لقلق لدى ع��دد من �الأندية، 
خ�صو�ص��ا ف��رق �لدرج��ة �الأوىل �لت��ي تبحث ع��ن نف�صها يف 
ه��ذه �مل�صابقة. و�أقيمت بطولة كاأ���س �لعر�ق الأول مرة مو�صم 
76-75، وُت��وج فريق �ل��زور�ء بلقبها بعد �لفوز على نادي 
�لبلدي��ات، بنتيج��ة )0-5(. فيم��ا ُت��وج باآخر بطول��ة مو�صم 
2017-2016، �لفريق ذ�ته بعد فوزه يف �ملبار�ة �خلتامية 
على نفط �لو�صط بهدف دون رد، جاء يف �لدقيقة �الأخرية من 
�لوقت ب��دل �ل�صائع، ليكون �صاحب �لكاأ�س �الأوىل و�الأخرية، 
بع��د �إلغ��اء �لبطولة يف �ملو�صم �ملا�صي.تع��د �لن�صخة �حلالية 
للبطول��ة فر�صة طيبة لالأندية �ملغم��ورة، لتحقيق �للقب كون 
�ملناف�ص��ات �صتق��ام يف توقف��ات �ل��دوري، ح��ني يت��م دعوة 
�ملنتخب��ات �لوطنية. وتقرر �إقامة �ل��دور 32 خالل م�صاركة 

�ملنتخ��ب �لوطني يف �لبطولة �لرباعية بال�صعودية، وبالتايل 
�الأندي��ة �لكب��رية �صتلعب �لدور �الأول ب��دون جنومها، وهو ما 
يتي��ح �لفر�صة للف��رق �ل�صغ��رية للتاألق و�ملناف�ص��ة. وحاول 
�حت��اد �لكرة �أن يجعل للبطولة قيمة فنية، بعد �أن �ن�صحب من 
�آخر ن�صخة عدد من �الأندية، ما �أجرب �الحتاد على �إيجاد قيمة 
فني��ة للم�صابقة، فقرر �أن يزج ببطل �لكاأ�س، ممثال للعر�ق يف 

بطولة كاأ�س �الحتاد �الآ�صيوي.
و�صارك �ل��زور�ء، بطل �آخر لقب للبطولة، مع �لقوة �جلوية يف 

بطولة كاأ�س �الحتاد �الآ�صيوي �لتي توج بلقبها �الأخري.
وي��دور �حلديث يف �أروقة �الحتاد على �أن بطل �لكاأ�س �صيمثل 
�لع��ر�ق يف دوري �أبطال �آ�صيا رفق��ة بطل �لدوري يف �لن�صخة 
�حلالي��ة، لتاأمني م�صاركة �الأندية �لكبرية، وحتى تكون جادة 

يف �ملناف�صة على �للقب.
م��ا يع��اب على �حتاد �لك��رة وجلنة �مل�صابقات، ع��دم �نتظام 
ج��دول م�صابق��ة كاأ���س �لع��ر�ق، و�صط ع��دم ��صتق��ر�ر مو�عيد 

�ل��دوري وكرثة �لتاأجيالت، و�لتي تنعك���س �أوتوماتيكيا على 
م�صابقة �لكاأ�س.

ويته��م �لبع�س �الحتاد، مبر�عاة مو�عي��د �الأندية �لكبرية يف 
�أغل��ب �الأحيان على ح�ص��اب فرق �لدرجة �الأوىل، ال �صيما و�أن 
12 فريقا من �لدرجة �الأوىل بلغو� دور �ل�32، وبالتايل يجب 

�أن يكون �جلدول ثابتا.
�أقيم��ت �لبطول��ة 26 م��رة، فيم��ا �ألغي��ت مو�صم��ي 84-85، 
وتوقف��ت �لبطولة قبل �نتهائها ب�صبب �ن�صغال �لفرق �لعر�قية 

يف �مل�صاركات �خلارجية عام 2012-13 20.
ق��رر �الحتاد �إلغ��اء �لبطولة الرتباط �الأندي��ة ببطولة �لدوري 
و��صتم��ر�ره عل��ى م��دى عام كام��ل، ومل تق��ام يف 15 عاما، 

بقر�ر �حتادي.
�ل��زور�ء ُتوج باللقب 15 م��رة، فيما ح�صل �لقوة �جلوية على 
�لكاأ���س 4 مر�ت، و�لطلب��ة ح�صل عليها مرتني و�لكرخ مرتني 

و�جلي�س مرتني و�ل�صناعة مرة و�حدة.

مبابي "الخارق" يستعيد ألق المونديال بـ"سوبر هاترك"

�أمام �صيت��ي، يف "�أنفيلد"، كان �ص��الح �ملهاجم �الأف�صل 
للريدز وف��ق ما �أكد بارين روناي ب�صحيفة "�لغارديان"، 
لك��ن حال��ة "م��و" �لغريبة كان��ت �أك��رث �إث��ارة لالهتمام 
كاملعت��اد. �صارك �صالح بق��وة بكامل �ملب��ار�ة، وتو�جد 
ب�ص��كل �أو باآخ��ر يف جمي��ع هجم��ات �أ�صح��اب �الأر���س 
�خلط��رية، وقد �أهدر �أبرز فر���س ليفربول خاللها لتنتهي 
�ملب��ار�ة بالتعادل �ل�صلبي. تعليق��ات "�لغارديان"، �لتي 
تابعت حت��ى طريقة �أد�ء �لنجم �مل���رصي لتدريباته قبل 
�للق��اء، تنف��ي ب�ص��كل قاط��ع �أي تهم��ة ��صرتخ��اء �أو عدم 
تركيز عن �صالح، وتوؤكد رغبته يف ��صتعادة تاألق �ملو�صم 

�ملا�صي، حني �أحرز 44 هدفا، ونال جائزتي �أف�صل العب 
وه��د�ف �لربميريلي��غ. ويوؤكد كاتب �ل�صحيف��ة �أن �صالح 
يق��دم كل م��ا ي�صتطيع، لدرجة �أنه يح��ول ما ير�ه �لبع�س 
م�صتحي��ال �إىل �أد�ء �صه��ل ممتن��ع، لك��ن رون��اي، يلخ���س 
�حلال��ة دون �أن يف�رصه��ا، قائال �إن �جلناح �مل�رصي يبدو 
ه��ذ� �ملو�صم مث��ل "�صيارة �صوبر بال عجل��ة قيادة" بن�س 
تعب��ريه، يف و�صف يعني �أن �ص��الح يفتقد �لتوجيه، وهو 
م��ا قد يبدو �أم��ر� م�صتغربا لكثريين. ف�ص��الح، 26 عاما، 
بات ميتلك من �خلربة و�الحرت�فية ما يوؤهله ملو�جهة �أي 
م�ص��كالت بامللع��ب �أو خارجه، وهو يحظ��ي يف ليفربول 
مبدي��ر فني خم�رصم مث��ل يورغن كل��وب، ��صتهر بقدرته 
عل��ى �لتعامل م��ع �لالعبني، وق��د خرج م��ر�ر� يف �لفرتة 

�الأخ��رية بت�رصيحات توؤكد �أن �صالح ال يو�جه �أي م�صكلة 
فنية، مطالبا �إي��اه باال�صرتخاء حتى تاأتي �الأهد�ف مثل 
�ملو�ص��م �ملا�ص��ي. لكن �لتف�صري �الأك��رث منطقيا رمبا جاء 
م��ن جنم ك��روي خم�رصم، هو مارت��ن كيوين، جنم دفاع 
�أر�صن��ال ومنتخب �إجنل��رت� �ل�صابق. كيوي��ن، �لذي خا�س 
م�ص��رية حافلة، حت��دث بنف�صية العب متمر���س، موؤكد� �أن 
�ص��الح لي�س هو �ص��الح منذ مايو �ملا�ص��ي، وهو تاريخ 
�إ�صابته �ل�صهرية بالكتف يف نهائي دوري �أبطال �أوروبا. 
�الإ�صاب��ة �لت��ي �أبعدت �ص��الح الأ�صابيع قبل ع��ودة باآخر 
حلظ��ة للم�صاركة م��ع �ملنتخب �مل���رصي يف �ملونديال، 
تب��دو م��ن وجهة نظ��ر كيوي��ن، �لعالمة �لفارق��ة ور�ء ما 

يحدث ل�صالح هذ� �ملو�صم.

قاد �لنجم �لفرن�صي �ل�صاب كيليان 
مبام��ي باري�س �ص��ان جرمان �إىل 
ف��وز كا�ص��ح عل��ى �وملبي��ك ليون، 
يف  مث��رية  مو�جه��ة  يف  �الأح��د، 
�لدوري �لفرن�صي لكرة �لقدم و�أحرز 
مبابي �لفائز بكاأ�س �لعامل �أربعة �أهد�ف 
يف 14 دقيق��ة بال�ص��وط �لث��اين ليق��ود 
�لفري��ق �لباري�صي للف��وز -5�صفر على 

�أوملبيك.
�ل��ذي ��صط��ر لتغي��ري  و�صم��د لي��ون، 
�ثنني م��ن العبي��ه قبل نهاي��ة �ل�صوط 

�الأول ب�صب��ب �الإ�صاب��ة، يف �ل�صاع��ة �الأوىل م��ن 
�للق��اء و�صدد يف �لعار�صة و�لنتيجة كانت ال تز�ل 

-1�صفر.
و�صج��ل �لرب�زيل��ي نيم��ار م��ن ركلة ج��ز�ء ليمنح 
باري�س �صان جريمان �لتقدم يف �لدقيقة �لتا�صعة، 
لك��ن �ملب��ار�ة �أخ��ذت منحن��ى در�ميا ح��ني طرد 
بري�صن��ل كيمبمب��ي مد�فع باري���س �صان جريمان 
يف �لدقيق��ة 32، بع��د تدخ��ل خطري عل��ى تاجني 

ندومبيلي.
ويف �لوق��ت �ملحت�ص��ب ب��دل �ل�صائع م��ن �ل�صوط 
�الأول ُط��رد ل��وكا تو�ص��ار، حل�صول��ه عل��ى �الإنذ�ر 
�لثاين، ب�صبب خمالفة �ص��د مبابي ليغادر �مللعب 

مطرود� للمبار�ة �لثانية على �لتو�يل.

وكاد لي��ون �أن ينت��زع �لتع��ادل بع��د �ال�صرت�حة، 
ح��ني �أبع��د تياغ��و �صيلف��ا مد�ف��ع باري���س �ص��ان 
جرمان �لك��رة مبا�رصة باجت��اه مك�صويل كورنيه 

�لذي ��صطدمت به �لكرة ثم �رتدت من �لعار�صة.
عام��ا    19 �لعم��ر  م��ن  �لبال��غ  �ملهاج��م  وع��زز 
)مبابي( تق��دم باري�س �صان جرم��ان يف �لدقيقة 
61 بت�صدي��دة دخل��ت �ملرم��ى بع��د ��صطد�مه��ا 
بالقائم��ني، ث��م و�ص��ع �لك��رة يف �ل�صب��اك بلم�صة 

ب�صيطة عقب متريرة ق�صرية من ماركينيو�س.
و�أكم��ل ثالثيت��ه يف �لدقيق��ة 69 عندم��ا و�صعته 
متريرة من نيم��ار يف و�صع �نفر�د، ثم بعد خم�س 
دقائ��ق الحق��ة �صج��ل �له��دف �خلام�س بع��د كرة 

مرتدة من دفاع ليون.

  �نته��ت �لقّمة �ملرتقبة بني ليفرب��ول و�صيفه مان�ص�صرت 
�صيتي بالتعادل �ل�صلب��ي 0-0 على ملعب “�أنفيلد”، يف 
ختام مناف�ص��ات �جلولة �لثامنة من �ل��دوري �الإنكليزي 
لك��رة �لق��دم. وبه��ذه �لنتيج��ة يرتف��ع ر�صي��د �لفريقني 
�إىل 20 نقط��ة ل��كل منهم��ا، وه��و �لر�صي��د ذ�ت��ه �ل��ذي 
يحمل��ه ت�صيل�صي، بي��د �أن �ل�صد�رة ع��ادت �إىل مان�ص�صرت 
�صيتي بف��ارق �الأهد�ف. و�أجرى م��درب ليفربول يورغن 
كل��وب تعديلني عل��ى ت�صكيلت��ه �الأ�صا�صي��ة �لتي خ�رصت 
يف دوري �أبط��ال �أوروب��ا �أم��ام ناب��ويل ي��وم �الأربع��اء 
�ملا�صي، ف�صارك جو غوميز كظهري �أمين بدال من ترينت 
�ألك�صندر-�أرنولد، فيما خا�س �لقائد جورد�ن هندر�صون 
�ملب��ار�ة �أ�صا�صيا على ح�صاب نابي كيت��ا. �أّما مان�ص�صرت 
�صيت��ي ف�صه��دت ت�صكيلت��ه �الأ�صا�صية 4 تغي��ري�ت، فغاب 
قلب��ا �لدفاع، �لبلجيك��ي فن�صان كومب��اين و�الأرجنتيني 
نيكوال���س �أوتامندي، ولعب مكانهما �لفرن�صي بنجامني 
من��دي و�الإنكليزي ج��ون �صتونز، وغ��اب �الأملاين �إلكاي 
غوندوغ��ان لالإ�صاب��ة و�صارك مكان��ه �لربتغايل لريوي 

�ص��اين، فيم��ا �ص��ارك �جلز�ئ��ري ريا���س حم��رز �أ�صا�صيا 
عل��ى ح�ص��اب �الأمل��اين ل��ريوي �ص��اين. وحق��ق �أر�صن��ال 
�نت�ص��اره �لتا�ص��ع يف �آخر ت�ص��ع مباري��ات خا�صها يف 
خمتل��ف �مل�صابقات، وذل��ك بفوزه �لعري���س �الأحد على 
م�صيف��ه فولهام 1-5 يف �ملرحل��ة �لثامنة من �لدوري 
�الإنكلي��زي لكرة �لق��دم. ويدين �أر�صنال بف��وزه لثنائيتي 
�لفرن�صي �ألك�صندر الكازيت )29 و49( و�لبديل �لغابوين 
بيار-�إميري��ك �أوباميانغ )79، 1+90(، و�لويلزي �آرون 
ر�م�ص��ي )67(، يف مقاب��ل ه��دف لفولهام ع��رب �الأملاين 
�أندريه �صورله )44(. وهي �ملرة �الأوىل منذ 2016 �لتي 
يتمك��ن فيها فريق �ملدرب �الإ�صب��اين �أوناي �إميري �لذي 
يخل��ف هذ� �ملو�ص��م �لفرن�صي �أر�صني فينغ��ر، من حتقيق 
�صت��ة �نت�صار�ت متتالية يف �ل��دوري �الإنكليزي �ملمتاز 
و�مل��رة �الأوىل �لتي يحقق فيها �لفوز يف ثالث مباريات 
تو�لي��ا خ��ارج ملعبه حمليا من��ذ �صنتني. فري��ق �أر�صنال 
حق��ق ف��وزه �ل�صاد���س عل��ى �لت��و�يل مقاب��ل هزميت��ني 
فيما تلق��ى نادي فولهام هزميت��ه �خلام�صة هذ� �ملو�صم 
وتوقع �ملر�قب��ون �أن يحتاج �إميري �إىل وقت طويل لكي 
ي�صع �لفري��ق �للندين �ل�صمايل عل��ى �ل�صكة �ل�صحيحة ال 

�صيم��ا بع��د �ل�صن��و�ت �الأخرية �لعج��اف بقي��ادة فينغر، 
لك��ن بعد �أن خ���رص مبار�تيه �الأولي��ني يف مطلع �ملو�صم 
�حل��ايل، جنح يف حتقيق �صتة �نت�ص��ار�ت تو�ليا لريتقي 
�إىل �ملرك��ز �لثال��ث. وخا�س �أر�صنال غم��ار �ملبار�ة بعد 
رحل��ة �صاق��ة �جتاز فيها م�صاف��ة 4 �آالف كلم قادما من 
�أذربيج��ان حي��ث خا���س مبار�ة �ص��د كار�ب��اخ وخرج 
منت���رص� فيها بثالثي��ة نظيفة �صمن �ل��دوري �الأوروبي 
)يوروب��ا لي��غ( �خلمي���س.  و�فتت��ح �أر�صن��ال �لت�صجي��ل 
بو��صط��ة الكازيت �لذي ��صتد�ر عل��ى نف�صه و�صجل هدفه 
�لر�ب��ع هذ� �ملو�صم بع��د مرور حو�يل ن�ص��ف �صاعة. بيد 
�أن �أ�صح��اب �الأر���س �أدرك��و� �لتعادل خالف��ا ملجريات 
�للع��ب وذلك ع��رب �ملخ�رصم �صورل��ه �ل��ذي ��صتغل خطاأ 
من �ملد�فع �الإ�صب��اين نات�صو مونريال ثم متريرة �أمامية 
من �الأرجنتيني لوت�صيان��و فييتو لي�صدد كرة �صاقطة من 
ف��وق مو�طنه بريند لين��و. ويف مطلع �ل�صوط �لثاين تقدم 
�أر�صنال جمدد� بو��صط��ة الكازيت م�صتغال متريرة ر�أ�صية 
م��ن د�ين ويلبي��ك ليفاج��ئ حار���س فوله��ام ماركو���س 
بيتينيل��ي بت�صديدة عل��ى �لطائر من 16 م��رت�. و�أ�صاف 
ر�م�صي -�لذي يبدو يف طريقه �إىل ترك �أر�صنال يف فرتة 

�النتقاالت �ل�صتوية �أو نهاية �ملو�صم لرف�صه جتديد عقده 
�أقله حتى �الآن- �أجمل �أهد�ف �ملبار�ة بعد لعبة م�صرتكة 
ر�ئع��ة تابعها بكعب �لقدم د�خل �ل�صباك. و�أجهز �أر�صنال 
عل��ى م�صيفه بهدفني �آخرين حمال توقيع �أوباميانغ يف 
�آو�خر �ملبار�ة. وكان �أون��اي �إميري �ملدير �لفني لفريق 
�أر�صن��ال قد �أعرب ع��ن �صعادته بتحقي��ق �النت�صار على 
كارباكا �أجد�م �الأذربيجاين.  وقال �إميري خالل �ملوؤمتر 
�ل�صح��ايف “كل مب��ار�ة لي�صت �صهل��ة، ولعبنا �صد فريق 
جي��د والعبني جيدين ولديهم طم��وح كبري، وعانينا يف 
�ل�ص��وط �الأول، و�أظهرنا قدر�تنا يف �ملبار�ة، وقدمنا 90 
دقيق��ة جيدة”. وق��ال جوزيه مورينيو م��درب مان�ص�صرت 
�ملمت��از  �الإنكلي��زي  �ل��دوري  يف  �ملناف���س  يونايت��د 
لك��رة �لق��دم �إن �لتكهن��ات ب�ص��اأن م�صتقبل��ه حتولت �إىل 
“مط��اردة” و�أن هذه �الأجو�ء �أث��رت على العبيه. و�أبلَغ 
موريني��و �ل�صحافي��ني “�أبل��ُغ من �لعم��ر 55 عاما. �إنها 
�ملرة �الأوىل �لتي �أ�صاهد فيها مطاردة ل�صخ�س. ميكنني 
�لتاأقل��م مع �الأم��ر. بع�س �لالعبني عل��ى �لرغم من �أنهم 
لي�ص��و� هم من تت��م مطاردتهم ال ميكنه��م �لتاأقلم مع ما 

يحدث”.

صاالت العراق تهدر الفوز على 
بنما وتالعب سلوفاكيا اليوم

جون تيري يعلن اعتزاله 
كرة القدم برسالة خاصة

اسود الرافدين يصلون الى الرياض 
للمشاركة في البطولة الرباعية

نظرية "منطقية" تفسر تراجع مستوى صالح هذا الموسم

بغداد -  الجورنال

بغداد - خاص

بغداد_ خاص

بغداد - خاص

بغداد -  الجورنال

بغداد -  الجورنال


