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و�س��ف ح�سن اأحمد، مدرب فريق النفط، قرعة ثمن نهائي البطولة العربية 
لالأندي��ة "كاأ���س زايد"، بال�سعبة ج��ًدا، بعدما اأوقعت��ه يف مواجهة الهالل 
ال�سع��ودي، املر�س��ح الأول حل�سد اللقب، ح�سب قوله. وق��ال اأحمد، "الهالل 
م��ن اأكرث الأندية جاهزية، واأكربه��ا حًظا يف التتويج باللقب ملا ميلك من 
لعب��ن بارزين، وحمرتف��ن على م�ستوى ع��اٍل، وبالت��ايل املهمة لي�ست 
بال�سهلة". واأ�ساف "�ساهدت بع�س مباريات الهالل، وتعرَّفت على طريقة 
لعبهم، حيث ميلك��ون عدًدا كبرًيا من مفاتيح اللعب، لكننا ن�سعى لتح�سري 
الفري��ق باأف�س��ل �س��كل. �سخ�سي��ة النف��ط تغريت بع��د اإق�س��اء ال�سفاق�سي 
وعلين��ا موا�سل��ة امل�س��وار". واأو�سح "نرتقب حتديد موع��د املباراة؛ حيث 
�ستق��ام يف ال�سعودي��ة، و�سن�س��ع تكتي��ًكا منا�سًبا لها، خمتل��ف متاًما عن 
مباراة الإي��اب التي �ستقام يف ملعبنا، و�سرناه��ن على اإ�سرتاتيجية تغيري 
الأ�سل��وب بن املباراتن".  يذك��ر اأن النفط، تاأهل لدور ال�16 بعد اجتيازه 
عقب��ة ال�سفاق�سي التون�سي، بعد التعادل يف اأربي��ل )1-1(، والتعادل يف 

تون�س )2-2(.
وا�سف��رت القرع��ة ع��ن مواجهات اخ��رى وهي املري��خ ال�س��وداين- احتاد 
العا�سم��ة اجلزائ��ري، الن���ر ال�سع��ودي- مولودي��ة اجلزائ��ري، الهل��ي 
امل���ري- الو�سل الإماراتي، الوداد املغربي- النجم ال�ساحلي التون�سي، 
الإ�سماعيل��ي امل�ري - الرج��اء املغربي، الحتاد ال�سكن��دري- الزمالك 

امل�ري، وفاق �سطيف اجلزائري- الأهلي ال�سعودي.
وم��ن املقرر اأن تق��ام مباراة الذهاب عل��ى ملعب اله��الل ال�سعودي، فيما 

�ستقام مواجهة الياب على ملعب فران�سوا حريري "ار�س النفط".
ي�س��ار اىل انه �سارك يف �سحب القرعة لع��ب منتخبنا الوطني ن�سات اكرم 

اىل جانب الفنانين نا�ر الق�سبي وحممد هنيدي.
واأعل��ن تركي اآل ال�سي��خ رئي�س هيئة الريا�س��ة ال�سعودية، ورئي�س الحتاد 
العرب��ي، قبل بدء مرا�سم القرع��ة موافقته على اإقامة مب��اراة ا�ستعرا�سية 
ب��ن جنوم العرب القدامى على هام���س نهائي البطولة املقرر اإقامته على 

ملعب هزاع بن زايد يف الإمارات.

بع��د توديع ك��رة الق��دم الأوروبية وبدء رحلة جدي��دة يف الولي��ات املتحدة، يبدو 
اأن النج��م ال�سوي��دي زلت��ان اإبراهيموفيت���س ح��ن اإىل "الك��رة احلقيقي��ة" ويدر�س 
الع��ودة. وك�سف��ت �سحيف��ة "ديل��ي �ست��ار" الربيطاني��ة اأن اإبراهيموفيت���س )37 
عام��ا( ق��د يع��ود اإىل ميالن، ال��ذي حمل معه لقب ال��دوري الإيطايل ع��ام 2011، 

ن يف اآخ��ر تتوي��ج لفريق بخ��الف يوفنتو�س. وح�س��ب ال�سحيفة،  ف��اإ
يف جين��ار غاتو�سو املدير الفن��ي مليالن زميل "اإب��را" ال�سابق 
الفريق اللومباردي، ي�سعى ل�ستغالل احلالة الفنية العالية 
لإبراهيموفيت���س مع لو�س اأجنلو���س غالك�سي الأمريكي، 

املع��روف  "الرو�سون��ريي"،  و�سعي��ة  لتح�س��ن 
مبيول��ه ل�س��م الالعب��ن كبار ال�س��ن. ومير 

مي��الن مبو�س��م �سي��ئ للغاية حتى 
الآن، اإذ يقبع يف املركز الثاين 
ع���ر بر�سيد 9 نقاط، بفارق 
يوفنتو���س  ع��ن  نقط��ة   15

�ساحب ال�سدارة، علما اأن فريق 
"ال�سي��دة العج��وز" لع��ب مباراتن 

اأك��رث. وعان��ى الالعب ال��دويل ال�سابق 
كثريا يف اآخ��ر موا�سمه الأوروبية، حيث 

ف�س��ل يف تق��دمي م�ست��واه املعه��ود م��ع 
مان�س�س��رت يونايتد الإجنلي��زي بعد اإ�سابة 

خط��رية تعر���س لها عل��ى م�ست��وى الركبة 
اأبعدت��ه ع��ن املالع��ب لع��دة اأ�سه��ر. وخا�س 

بحركات��ه  ال�سه��ري  الق��وي  البني��ان  �ساح��ب 
الأكروباتية، م�سرية طويل��ة متعددة املحطات 
يف اأوروب��ا، حيث بداأ م��ع ماملو ال�سويدي ومنه 

انتق��ل اإىل اأياك�س اأم�س��رتدام الهولندي، قبل رحلة 
اإيطالي��ة �سمل��ت يوفنتو���س واإن��رت ميالن��و. وب��ن 

عامي 2009 و2018، مر اإبراهيموفيت�س ب�4 اأندية 
هي بر�سلونة الإ�سباين ومي��الن وباري�س �سان جرمان 

واأخريا مان�س�سرت يونايتد.

ق��ال مدرب ك��رة امانة بغ��داد ثائر ان احل��ظ حرمهم من الفوزعل��ى النفط يف 
اجلول��ة الرابع��ة والتي  انتهت بالتعادل اليجابي به��دف لكال الفريقن والتي 
ج��رت يف ملع��ب ال�سناعة .  واو�س��ح احمد ان فريقنا قدم مب��اراة كبرية امام 
النفط ومل مينحهم الفر�سة يف امتالك الكرة  و�سيطرنا على اللعب طيل �سوطي 
املب��اراة ، ه��دف النفط جاء من خط��ا دفاعي رغم اف�سلي��ة  فريقنا ، وخطورة 
لعبين��ا املتك��ررة على مرمى النف��ط ، مع ذلك من هجمة واح��دة �سجل النفط 
 ع��رب حممد داود.  وا�س��ار اىل اننا اهدرنا فر�سا كث��رية ، وح�رنا اللعب قرب 
 منطقة جزاء فريق النفط وردة العار�سة كرة لالعب جا�سم حممد الذي تالعب 
بدفاعات النفط ،  كما اغفل احلكم ركلة جزاء وا�سحة لفريقنا .  واو�سح ان هذا 
ال�سغط امل�ستمر وال�ستحواذ الكبري على الكرة وتنوع اللعب وجتريد النفط من 
 مفاتيحه ، كان يفرت�س ان نخرج بالنقاط الثالث لول ان احلظ خالفنا متاما 
واه��در لعبونا  الفر���س التي اتيحت لهم اثناء املب��اراة.  وح�سم التعادل )-1
1( مباراة النفط واأمانة بغداد، على ملعب ال�سناعة، حل�ساب اجلولة الرابعة 
م��ن ال��دوري العراقي املمت��از.   وبداأ اأمان��ة بغداد املب��اراة بطريقة هجومية، 
و�سغط بكل ثقله على مرمى النفط. وكادت متريرة عر�سية اأن تغالط احلار�س 
عل��ي يا�سن، لكن��ه اأبعدها اإىل ركنية. وو�سط اأف�سلي��ة اأمانة بغداد، متكن ليث 
حت�س��ن، لع��ب النفط، من مترير كرة بينية، اإىل املهاج��م ال�ساب، حممد داود، 
لي�سج��ل هدف ال�سب��ق يف الدقيقة 18. وجنح مهيمن �سلي��م يف اإدراك التعادل 
لأمان��ة بغداد، من ت�سديدة ح��اول املدافع رعد فرن اإبعاده��ا، ليغالط احلار�س 
وي�سكنه��ا ال�سب��اك، يف الدقيق��ة 80. ووا�سل الأمانة ال�سغ��ط بحثا عن هدف 

ثان، لكنه مل ُيكتب له النجاح، لتنتهي املباراة )1-1(.

أزمة ريال مدريد تهدي أالفيس انتصارًا عمره أكثر من 87 عامًا

المنتخبان الوطني واالولمبي يغادران العراق 

يغ��ادر املنتخب��ان الوطن��ي والوملب��ي لك��رة الق��دم، فالول 
)الوطن��ي( يتج��ه اىل مدين��ة الريا���س ال�سعودي��ة، والث��اين 
)الوملب��ي( اىل مدين��ة انطالي��ا الرتكي��ة.  املنتخ��ب الوطني 
يح��ط الرح��ال اىل الريا���س للم�ساركة يف البطول��ة الرباعية 
الدولي��ة الودية املقرر اقامتها خالل ال�سه��ر اجلاري. واجرى 
املنتخ��ب وح��دة تدريبي��ة م�س��اء الحد، عل��ى ملع��ب ال�سعب 
الدويل، ا�ستع��داداً للبطولة مب�ساركة الالعبن املحلين، حيث 
�سيتوج��ه املحرتفن مبا�رة اىل الريا�س للم�ساركة البطولة. 
اذ �سيواج��ه املنتخ��ب  الرافدي��ن،  ا�س��ود  و�سيغ��ادر منتخ��ب 
الرجنتيني يف احلادي ع�ر من ال�سهر اجلاري، فيما �سيواجه 
املنتخ��ب ال�سع��ودي يف اخلام�س ع�ر من ال�سه��ر ذاته. وقدم 
م��درب املنتخ��ب الوطن��ي، �سرتي�سكو كاتانيت���س قائمة ا�سود 
الرافدين النهائية لحتاد الكرة من اجل امل�ساركة يف البطولة 

الرباعي��ة. و�سهدت قائم��ة منتخب ا�س��ود الرافدين تواجد 23 
لعب��ًا للم�سارك��ة يف مبارات��ي الرجنت��ن وال�سعودي��ة يف 
البطول��ة الرباعية. وجاءت القائمة عل��ى النحو التايل:حرا�سة 
املرم��ى: حممد حميد، جالل ح�سن، حمم��د كا�سد، فهد طالب.  
خ��ط الدف��اع: احم��د ابراهي��م، علي عدن��ان، م�سطف��ى ناظم، 
ح�س��ام كاظ��م، علي فائز، ع��الء مهاوي، ريب��ن �سولقا، رعد 
ف��رن، م�سطفى حممد جرب. خط الو�س��ط: �سعد عبد المي، احمد 
يا�سن، همام طارق، مهدي كامل، اجمد عطوان، ا�سامة ر�سيد، 
ب�س��ار ر�س��ن، ح�سن علي. خ��ط الهجوم: ج�سنت م��ريام، حممد 
داوود، مهن��د عل��ي. وا�ستبعد امل��درب ال�سلوفاكي لعب نادي 
الق��وة اجلوية علي ح�سني واأ�ساف لعب النفط مازن فيا�س 
ب��دًل من��ه يف القائم��ة، بعد امل�ستوي��ات الكبرية الت��ي قدمها 
الأخري اأم��ام ال�سفاق�سي التون�سي يف البطولة العربية. ووافق 
كاتانيت���س عل��ى امل�ساركة يف البطولة الرباعي��ة للمنتخبات 
الت��ي �ستحت�سنه��ا ال�سعودي��ة، بع��د املفاحت��ة الر�سمي��ة م��ن 

الحت��اد ال�سع��ودي وعر���س التفا�سي��ل عليه. وق��رر الحتاد 
العراق��ي لك��رة القدم، اإيقاف الدوري املحل��ي، ملدة 12 يوًما، 
نظ��را مل�ساركة منتخب اأ�سود الرافدي��ن، يف البطولة الرباعية.  
وق��ال �سادق عبد احل�سن، ع�سو جلنة امل�سابقات يف الحتاد 
العراقي،"قررن��ا اإيقاف ال��دوري، بعد انته��اء اجلولة الرابعة، 
ك��ون املنتخب �سيغادر الإثنن املقب��ل اإىل ال�سعودية". وتابع 
"دعوة الالعبن اإىل املنتخب الوطني، �ستوؤثر بكل تاأكيد على 
بع���س الأندي��ة، وبالتايل قرر احتاد الك��رة، تاأجيل مناف�سات 
ال��دوري، حلن انته��اء البطول��ة الرباعية". ونوه �س��ادق، اأن 
مناف�س��ات اجلولة اخلام�سة من ال��دوري املمتاز، �ستنطلق يف 
19 اأكتوبر/ت�ري��ن اأول اجل��اري، م�س��رًيا اإىل ا�ستغالل فرتة 
التوق��ف، لإقام��ة مباريات دور ال��� 32 من كاأ���س العراق اما 
املنتخ��ب الوملب��ي العراق��ي فهو الخ��ر يغادرن��ا اىل مدينة 
انطالي��ا الرتكية للدخول مبع�سكر تدريبي يقام هناك حت�سريا 
للت�سفي��ات ال�سيوي��ة . وق��ال امل��درب امل�ساع��د للمنتخ��ب 

الوملب��ي عبا���س عبي��د ان املنتخ��ب الوملبي وبع��د مع�سكر 
بغداد الق�سري مت انتقاء 32 لعبا مابن الدوري املحلي ومن 
املحرتفن يف الدوريات الوربية ، ومن خالل مع�سكر انطاليا 
من املمكن ان يقل�س العدد على ان يبقى الباب مفتوحا امام 
الالعبن املتالقن يف ال��دوري وامكانية ا�سافتهم للمنتخب 
يف الي��ام املقبل��ة. ي�سار اىل ان قائمة الفري��ق الذي �سيع�سكر 
يف انطالي��ا �سم��ت كال من علي كاظم وح�س��ام مهدي واحمد 
خل��ف واريان ابراهيم وقي���س العاين وجنم �سوان وعلي كاظم 
 مو�س��ى وعلي كرمي و منتظر عادل وحي��در عبدال�سالم وهمام 
ف��واز و�سجاد جبار ومنتظر �ستار  وحممد مزهر وح�سن جبار 
عب��ود وم��راد حمم��د وايهاب نا���ر وريا�س بول���س وامنار 
الطائي  وا�سيل عبدالر�سا وامري العماري ولوؤي العاين وعالء 
رعد وح�سن علي فليح واحمد عبد  الرزاق وم�سطفى علي نعمة 
ومهن��د جعاز وجودت �سالح ويو�سف حت�سن ومروان البازي 

 واحمد ح�سن. 

جذع النخلة جاهز للنهائي االسيوي

ملهاج��م  ملحوظ��ا  تراجع��ا  ي�سه��د  مو�س��م  يف 
بر�سلون��ة الأ�سا�سي لوي�س �سواري��ز، يبدو الفريق 
الإ�سب��اين يف حاج��ة ما�س��ة اإىل لع��ب قنا���س 
ينه��ي هجم��ات الفري��ق يف �سب��اك املناف�س��ن. 
لك��ن ما ل �سك فيه، اأن بط��ل اإ�سبانيا ينظر بعن 
احل���رة املمزوجة بالن��دم، اإىل مهاجمه املعار 
اإىل بورو�سي��ا دورمتوند الأمل��اين باكو األكا�سري، 
ال��ذي يتاأل��ق ب�س��كل لف��ت يف ال��دوري الأملاين 

"بوند�سليغا".
ولع��ب األكا�س��ري دور البطول��ة خالل لق��اء فريقه 

اأمام اأوغ�سبورغ، حيث تاألق جمددا و�سجل ثالثية 
)هاتريك( رغم م�ساركته يف ال�سوط الثاين.

وق��ادت اأه��داف األكا�س��ري )25 عام��ا( الفري��ق 
الأ�سف��ر للف��وز بنتيج��ة 3-4 بع��د لق��اء مث��ري، 
واحلف��اظ على �س��دارة ال��دوري الأملاين يف ظل 

تراجع ملحوظ حلامل اللقب بايرن ميونيخ.
واأح��رز األكا�س��ري 6 اأه��داف يف 3 مباري��ات يف 
�س��ارك فيه��ا كله��ا كبدي��ل  الأمل��اين،  ال��دوري 
مبجم��وع 81 دقيقة فق��ط، وكاأنه يخ��رج ل�سانه 

لرب�سلونة وجماهريه.
ولتت�سح الفج��وة يف اأداء األكا�سري مع دورمتوند 
وبر�سلونة، ميكن بب�ساطة الإ�سارة اإىل اأن الالعب 

مل يتمك��ن م��ن ت�سجي��ل �س��وى 10 اأه��داف م��ع 
الأخري، يف 37 م�ساركة على مدار مو�سمن.

وانتقل املهاجم الدويل الإ�سباين اإىل "كامب نو" 
ع��ام 2016 قادما من خيت��ايف، لكنه مل يتمكن 
من انتزاع موقع املهاجم الأ�سا�سي الذي يحجزه 
�سواريز من��ذ 4 �سنوات، ب�رف النظر عن حالته 

الفنية.
وم��ع تاأل��ق األكا�سري، ن��ادى قطاع م��ن جماهري 
الفريق الكتال��وين با�ستعادته عقب انتهاء مو�سم 
الإع��ارة اإىل دورمتون��د، يف ظل تراج��ع م�ستوى 
"لويزيتو" ال��ذي �سيكمل عامه الثاين والثالثن 

يف يناير املقبل.

اعل��ن مدير ع��ام �سوؤون القالي��م واملحافظات يف 
وزارة ال�سب��اب والريا�س��ة طال��ب املو�س��وي ع��ن 
انته��اء ال�ستعدادات اخلا�سة با�ست�سافة نهائي 
كاأ���س الحت��اد ال�سيوي يف ملعب ج��ذع النخلة 

مبحافظة الب�رة .
ال�سب��اب  وزارة  ك��وادر  اإن"  املو�س��وي  وق��ال 
والريا�سة �رعت يف حت�سري ملعب جذع النخلة 
اىل نهائي كاأ�س الحتاد ال�سيوي كونها مباراة 
مهم��ة بالن�سب��ة اىل الع��راق ، م�س��ريا اىل " 
توفري جمي��ع امل�ستلزم��ات اخلا�سة 
 . اجناحه��ا  اج��ل  م��ن  املب��اراة  يف 

وا�س��اف املو�سوي اأن" هذه املباراة تعد مهمة اىل 
الريا�سة لبيان البن��ى التحتية الريا�سية العراقية 
امام الحتاد ال�سيوي ، مبينا ان" املباراة �ست�سهد 

ح�سور ر�سمي وفعال لوزارة ال�سباب والريا�سة . 
م��ن جهة اخ��رى و�س��ل م�س��اء اأم�س نائ��ب رئي�س 
الهيئ��ة الدارية لنادي الق��وة اجلوية اإىل حمافظة 
الب�رة، وذلك لالطالع على التح�سريات اخلا�سة 
باملب��اراة النهائي��ة لكاأ�س الحت��اد الآ�سيوي بن 
الق��وة اجلوية والتن اأ�سري الرتكمان�ستاين بال�سابع 

والع�رون من ال�سهر احلايل.
وق��ال الزي��دي اأن احل��دث الق��اري امله��م يتطل��ب 
واخلدمي��ة  المني��ة  النواح��ي  جلمي��ع  تطمين��ات 
والتنظيمي��ة والإدارية ، و�سنجتم��ع مع امل�سوؤولن 

يف حمافظ��ة الب���رة لكم��ال كاف��ة املتطلب��ات 
اخلا�سة بالنهائي الآ�سيوي .

واعل��ن ن��ادي الق��وة اجلوي��ة الريا�س��ي، الربعاء 
املا�س��ي ان فريق��ه الك��روي �سيخو���س مبارات��ه 
النهائية يف كاأ�س الحتاد الآ�سيوي على ادمي جذع 

النخلة مبحافظة الب�رة.
وذك��ر بي��ان للن��ادي ان��ه "ب�س��كل ر�سم��ي كتيب��ة 
ال�سق��ور �ستالعب األت��ن اأ�س��ري الرتكمان�ستاين يف 
نهائ��ي كاأ���س الحت��اد الآ�سي��وي يف ال���27 م��ن 
ال�سه��ر احل��ايل على ملعب ج��ذع النخلة الدويل يف 
الب���رة". ي�س��ار اىل ان فري��ق الق��وة اجلوي��ة بلغ 
ال��دور النهائ��ي بعد ف��وزه مبباراتن عل��ى نظريه 

اجلزيرة الردين �سمن كاأ�س اآ�سيا لغرب اآ�سيا.

جنح فريق األفي���س بالفوز على �سيفه ريال مدريد بهدف 
يف الوق��ت القاتل، خ��الل املباراة التي جمع��ت الفريقن، 
�سمن مناف�سات اجلول��ة الثامنة من عمر م�سابقة الدوري 
الإ�سب��اين لك��رة الق��دم، ليوا�س��ل الفري��ق امللك��ي �سل�سلة 
نتائج��ه ال�سلبي��ة يف اجل��ولت الأخ��رية. ويعد ه��ذا الفوز 
ه��و الثالث لفريق األفي�س يف تاري��خ مواجهات الفريقن، 
والث��اين يف م�سابق��ة ال��دوري عل��ى اأر���س الأول، بعدم��ا 
ف�سل الفري��ق املحلي يف هزمية امللكي لأكرث من 87 �سنة 
ون�سف على ملعبه، من خالل املواجهات التي جمعت بن 
الفريق��ن، حيث كان��ت املباراة الأوىل الت��ي فاز بها على 
معقل��ه، يف 8 من اأذار/ مار�س ع��ام 1931، عندما تغلب 
بثنائي��ة بالتا�سار البينيز منذ 87 �سن��ة و�ستة اأ�سهر و24 
يوم��ًا. ويف تاريخ مباريات الفريق��ن، هناك انت�سار اآخر 
لألفي�س على ملعبه لكن جاء يف م�سابقة الكاأ�س، وحتديداً 
مو�س��م 1997/1998، عندم��ا ه��زم ري��ال مدري��د على 
اأر�س��ه 0-1 بف�س��ل هدف �سريان��و، فيما كان��ت الهزمية 
الأخ��رية الت��ي تعر���س له��ا اأم��ام الن��ادي البا�سك��ي يف 

ملع��ب �سانتياغ��و برينابي��و )1-0( يف اأي��ار/ ماي��و من 
ع��ام 2000. ومن��ي ريال مدري��د بهزمية ه��ي الثالثة له 
يف اآخ��ر 4 مباري��ات، بخ�سارته اأمام م�سيف��ه ديبورتيفو 
األفي���س بهدف نظيف يف ثامن ج��ولت الدوري الإ�سباين 

لكرة القدم )الليغا(. وفيما يلي اأ�سباب اخل�سارة:
ا�ستحواذ غري فعال

مب��اراة اأخ��رى ي�ستحوذ فيها ريال مدري��د على الكرة لكن 
دون فعالية )اقرتبت ن�سب��ة ا�ستحواذه من %70(، ليظهر 

وكاأنه عاجز والكرة بن اأقدام لعبيه.
فالري��ال يلع��ب مكبوح��ًا، ب��دون ثق��ة اأو اأف��كار هجومية 
وا�سح��ة يف الأمتار الأخرية، حت��ول من فريق قدم مباراة 
رائع��ة اأم��ام روم��ا يف م�ستهل م�س��واره ب��دوري الأبطال 
الأوروب��ي، اإىل اآخ��ر يلعب ب�سكل �س��اذج ويقدم كرة خالية 
م��ن الفر�س اخلط��رية، كرة غري جميل��ة وخالية كذلك من 

خلخلة دفاعات اخل�سم.
معاناة بنزميا وبيل

الري��ال يحت��اج اإىل قائ��د، لعب ب��ارز، لكنه يع��اين ب�سدة 
الآن خا�س��ة م��ع كرثة الإ�ساب��ات وامل�س��كالت الع�سلية، 
فهو يع��اين مع غياب لعب زادت اأهميت��ه بالفريق بحجم 

اإي�سكو األركون.
والفري��ق اأي�سًا يلعب ب��دون الظهريي��ن الأ�سا�سين، وهما 
داين كارباخ��ال ال��ذي يلع��ب مكان��ه األف��ارو اأودريوزول 
)الوحي��د ال��ذي تاأل��ق يف ملع��ب ميندي��زوروزا(، وكذل��ك 

مار�سيل��و، ال��ذي يلع��ب نات�سو مكان��ه لكنه مل يق��دم يومًا 
جيداً.

كذل��ك الأم��ر م��ع املهاج��م الفرن�س��ي ك��رمي بنزمي��ا الذي 
ا�سط��ر ملغادرة املباراة ب��ن ال�سوطن مل�سكالت ع�سلية، 

والويل��زي غاري��ث بي��ل، ال��ذي لعب بع��د تعافي��ه بالكاد 
م��ن م�س��كالت ع�سلية لكن��ه مل ي�ستطع ا�ستكم��ال املباراة 
ليغادره��ا قبل النهاي��ة بع�ر دقائق وليتاأك��د اأنه مل يكن 

يف كامل م�ستواه.
ل��ذا فاإن هذا الكم من الإ�سابات ي�رب ريال مدريد ب�سدة 
وي�س��ع مدربه جولن لوبيتيغ��ي يف موقف حمرج للغاية 

مع جماهريه.
اأ�سلوب لعب يحتاج لالإ�سالح

يوا�س��ل لوبيتيغي اعتم��اده على راأ�س حرب��ة وحيد، رغم 
اأن الفري��ق ف�س��ل يف ت�سجيل هدف ط��وال 409 دقائق من 

اللعب.
ورغ��م �س��وم بنزميا عن الت�سجي��ل اإل اأن املدرب مل يبحث 
ع��ن بدائ��ل يف طريق��ة اللع��ب، حي��ث ا�ستب��دل الفرن�س��ي 

مباريانو دياز.
وبدًل م��ن الدفع باأجنحة وا�س��ل لوبيتيغي العتماد على 
داين �سيبايو���س يف و�س��ط امللع��ب، لكن��ه مل مين��ح الفريق 
ال�رع��ة الالزم��ة عن��د ال�ستحواذ عل��ى الك��رة ومل ي�سكل 

خطورة على مرمى اأ�سحاب الأر�س.
لعبون بعيدون عن م�ستواهم

ميتليء ريال مدريد بالالعبن الذين يعانون من الإجهاد 
عق��ب مونديال رو�سي��ا املا�س��ي، والذي جاء بع��د مو�سم 
طوي��ل، اإذ مل ي�سارك��وا بال�سكل ال��كايف يف فرتة التح�سري 
للمو�س��م اجلدي��د، ومل يتم اعدادهم بدنيًا مل��ا يحتاجه هذا 
املو�سم من مباري��ات متتالية، ما اأّثر بال�سلب على اأدائهم 

يف الدور الأول من هذا املو�سم.
ل يوج��د اأي لعب قري��ب من م�ستواه احلقيق��ي، ول يوجد 

لعب يحافظ على تاألقه با�ستمرار.
اأخطاء �ساذجة يف الدفاع

عان��ى ريال مدريد عل��ى م�ستوى الدفاع للمب��اراة الثانية 
عل��ى الت��وايل، فم��ن ركل��ة ركنية ف�س��ل كورت��وا يف اإبعاد 
الك��رة الت��ي ت�سلمها لع��ب األفي���س داخل املنطق��ة و�سط 
ع��دم مراقبة م��ن فاران، لت�سل اإىل مانوي��ل غار�سيا الذي 

مل يتوان يف اإيداعها املرمى.
وقبله��ا اأدت متري��رة خاطئ��ة للري��ال يف ت�سجي��ل �س�س��كا 
مو�سك��و له��دف الف��وز يف دوري الأبط��ال، لت�س��ع تل��ك 
الأخط��اء الفري��ق "امللك��ي" يف اأزم��ة �سينبغ��ي علي��ه اأن 
يتج��رع تبعاته��ا ط��وال اأ�سبوع��ن م��ن توق��ف الدوريات 

ب�سبب اللتزامات الدولية.

مدرب النفط: قرعة كأس زايد 
أوقعتنا مع الفريق األصعب

إبراهيموفيتش يدرس العودة
 إلى "دار المسنين"

ثائر احمد: الحظ حرمنا من 
الفوز على النفط

هل يتحسر برشلونة على رحيل "نجم الظل"؟
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