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اأعل��ن الحت��اد الأوروبي لكرة الق��دم "يويفا"، ح��كام اليوم 
الأول م��ن اجلول��ة الثالثة ل��دور املجموع��ات لبطولة دوري 

اأبطال اأوروبا ملو�سم 2018-2019. 
وتب��داأ مباري��ات اجلولة، ي��وم الثالثاء املقب��ل، املوافق 23 
ت�رشي��ن الول، مبباري��ات املجموعات م��ن اخلام�سة وحتى 

الثامنة.
ويق��ود احلكم البيالرو�سي "األيك�سي كولباكوف" مباراة اأيك 
اأثين��ا وبايرن ميونيخ �سمن مباري��ات املجموعة اخلام�سة 
عل��ى ملع��ب �سبايرو���س لوبي���س، ويق��ود الفرن�س��ي "رودي 
بوكي��ه" مباراة املجموعة الأخرى بني اأياك�س وبنفيكا على 

ملعب يوهان كرويف.
واأ�سن��دت جلن��ة احل��كام باليويفا قي��ادة مب��اراة هوفنهامي 
واأوملبي��ك لي��ون باملجموع��ة ال�ساد�س��ة للحك��م الإ�سب��اين 
"األربتو اأونديانو مايينكو"، على اأن يكون مواطنه "كارلو�س 
دي��ل �سريو" على راأ���س الطاقم التحكيمي للمب��اراة الأخرى 

باملجموعة بني �ساختار دونيت�سك ومان�س�سرت �سيتي.
ويف املجموع��ة ال�سابع��ة، يلع��ب روما اأمام �س�س��كا مو�سكو 
عل��ى ملعب الأوملبيك��و ب�سافرة يونانية م��ن احلكم الدويل 
"اأوريل  "تا�سو�س �سيديروبولو�س"، ويقود احلكم ال�سهيوين 
جرينفيل��د" مباراة ريال مدري��د وفيكتوريا بلزن على ملعب 

�سانتياجو برنابيو.
ويظهر احلكم "اأندري�س ترمياني�س" من لتفيا كحكم رئي�سي 
يف مواجه��ة ي��اجن بويز وفالن�سيا باملجموع��ة الثامنة على 
ملع��ب �سوي�رشا بالعا�سمة ب��رن، بينما يق��ود احلكم الدويل 
ال�رشب��ي املمي��ز "ميل��وراد مازيت���س" مواجه��ة مان�س�س��رت 
يونايت��د ويوفنتو���س عل��ى ملع��ب الأول��د تراف��ورد بنف���س 

املجموعة.

�ساهد ال��دويل الفرن�سي ال�سابق تريي هرني، املدرب اجلديد ملوناكو وهو 
مينى بهزميته ال�ساد�س��ة يف 10 مباريات، بخ�سارته، 1-2 اأمام م�سيفه 
�سرتا�سب��ورغ يف اأول مب��اراة له��رني م��ع الفري��ق ال�سب��ت.  وبع��د اأ�سبوع 
م��ن تعيينه خلفا لليوناردو ج��اردمي، توىل تريي ه��رني م�سوؤولية فريق 
موناك��و ال��ذي يقب��ع يف منطق��ة الهبوط بر�سي��د �ست نقاط م��ن اأول 10 
مب��اراة اإ�سافة للخ�سارة مرتني يف دوري اأبط��ال اأوروبا. وام�سى هرني 
خم���س �سنوات كالعب يف موناكو وفاز مع��ه بالدوري عام1997. ورغم 
ان��ه توىل من�سب املدرب امل�ساعد مع املنتخب البلجيكي يف2016، فان 
مباراة ال�سبت �سكلت الأوىل له كمدرب اأول. وحاول موناكو معادلة الهدف 
الذي �سجله ادريان توما�سون براأ�سه بعدان دفع احلار�س �سيدو �سي الكرة 
باخلطاأ نحو �سباكه يف ال�سوط الول، قبل اأن يتم طرد جراند�سري  ببطاقة 
حم��راء مبا�رشة، ب�سبب التحام قوي م��ع انطوين جون�سالفي�س يف الدقيقة 
66. وكان هرني قد ا�سطر ل�ستبدال املهاجم رادامل فالكاو بعد ان خرج 

يعرج يف الدقيقة 37.
ويف مب��اراة اأخ��رى، اأدت ث��الث �رشبات راأ�س م��ن ماركينيو�س وادريان 

لهجمتني من كيليان مبابي رابيو ويوليان دراكل�رش، اإ�سافة 
لتحقي��ق  دياب��ي،  �س��ان جريم��ان انت�ساره ومو�س��ى 
دوري العا���رش يف نف���س العدد من  يف  املباري��ات 
الفرن�س��ي،  الأوىل  ه��ذا املو�س��م بع��د اأن الدرج��ة 
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اجلول��ة  ف��اإن �سم��ن  ذاته��ا، 

�س��ان  ن انت�س��ار  م��ا جر
عل��ى  قم��ة و�سع��ه 

تي��ب  لرت ا
�سي��د  بر

 3 0
نقط��ة 

متقدما 
ق  ر بف��ا

ين  ثم��ا
نق��اط على ليل 
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الثالث بر�سيد 17 نقطة.

 متك��ن فريق الطلبة م��ن هزمية م�سيفه فريق اأمانة بغ��داد بثالثية نظيفة يف 
 املب��اراة الت��ي اأقيمت ، يف ملعب بغ��داد حل�ساب اجلولة اخلام�س��ة من الدوري 
 املمت��از .  دف��ع اأمانة بغداد ثم��ن انفتاحه ب�سكل كبري ليتلق��ى هدفا مبكرا يف 
الدقيقة الثامنة من  املباراة  عرب هداف الفريق مروان ح�سني.    ويف الدقيقة 41 
ع��زز احمد حممد  النتيجة بهدف ثان لينتهي ال�سوط الأول بتقدم فريق  الطلبة 
بهدف��ني دون رد.  يف ال�س��وط الثاين رمى مدرب اأمان��ة بغداد بكل ثقله و�سغط 
عل��ى مرم��ى الطلبة واأ�ساع  مهيم��ن  �سليم كرة تقلي�س النتيج��ة . ومن هجمة 
مرت��دة �سج��ل الطلبة هدف��ه الثالث باأق��دام  الالعب مروان  ح�س��ني يف  الدقيقة 
67. ورفع الطلبة ر�سيده اإىل النقطة ال�ساد�سة يف املركز ال�ساد�س،بينما جتمد 

ر�سيد اأمانة  بغداد  عند النقطة الثانية يف املركز الأخري. 
ويف مب��اراة ثاني��ة ف��ك فريق احل��دود نح�س��ه يف املو�سم احل��ايل وحقق اأول 
انت�سارات��ه  بالف��وز الي��وم عل��ى ال�سناع��ات  الكهربائي��ة به��دف دون رد يف 
املب��اراة التي اأقيمت يف  ملعب التاجي.  �سغط احلدود من اجل هدف يرفع من 
معنوي��ات الفريق، وحتق��ق له ذلك يف  الدقيقة 38  من املب��اراة لينهي ال�سوط 

الأول متقدما بهدف دون رد. 

رونالدو وميسي والكالسيكو.. مشهد لم يحدث منذ 11 عاما

العراق يرفع شعار التعويض امام كوريا الشمالية في نهائيات آسيا

ب�سع��ار التعوي�س �سيدخل منتخبنا ال�سبابي يف ال�ساعة 12 من 
ظهر اليوم الثنني مباراته الثانية امام منتخب كوريا ال�سمالية 
يف املجموع��ة الثانية �سم��ن نهائيات كاأ�س �سب��اب اآ�سيا لكرة 
الق��دم اجلاري��ة احداثه��ا يف اأندوني�سي��ا للمدة م��ن 18 ت�رشين 

الأول اجلاري ولغاية 4 ت�رشين الثاين املقبل.
تعقبه��ا يف امللع��ب ذات��ه يف ال�ساع��ة 1 ظهراً مب��اراة منتخبي 
اليابان وتايلند �سمن املجموعة ذاتها، وميتلك اليابان 3 نقاط 
وهو يت�س��در املجموعة من ف��وزه الكبري على كوري��ا ال�سمالية 
بخم�س��ة اأه��داف مقاب��ل هدف��ني. وي�سي��ف ملع��ب بكان�س��اري 
لق��اء الليوث ونظريه الك��وري، يف مباراة يرف��ع الطرفان �سعار 
التعوي���س فيه��ا.. و�سب��ق ملنتخبنا ان فرط بالف��وز على نظريه 

التايلن��دي يف مبارات��ه الوىل التي اقيم��ت اجلمعة عندما خرج 
متع��ادًل بنتيجة 3 � 3، حيث تقدم الليوث بثالثة اأهداف مقابل 
ه��دف واحد لتايلند حتى الدقيقة 87 التي �سهدت ت�سجيل هدف 

التقلي�س ثم التعديل بعدها بثالث دقائق.
ويف وقت مبكر افتت��ح املنتخب التايالندي الت�سجيل عن طريق 
الالع��ب كريت�س��ادا كامان يف الدقيق��ة 26، فق��د ادرك التعديل 
ملنتخبن��ا موؤمل عبدالر�سا يف الدقيق��ة 37، بعدها ب� 6 دقائق 
ع��زز التقدم الالع��ب وكاع رم�سان، وا�ساف ح�س��ن عبدالكرمي 
ه��دف التق��دم الثالث يف الدقيقة 66، قب��ل ان ي�سجل كوراوايت 
نا�س��ا يف الدقيق��ة 87 هدف تايلند الث��اين، ومل يحافظ لعبونا 
عل��ى التقدم بع��د ال�سم��اح لالعبي تايلن��د ان يعدل��وا الكفة عن 
طري��ق �سوفان��ات مويانت��ا يف الدقيق��ة 90 اثر ا�ستغ��الل خطاأ 

حار�س املرمى هافال بهاء الدين.

ومتكن منتخب تايالند من �رشب م�سيدة الت�سلل التي جلاأ اإليها 
مدافع��و �سباب الع��راق، الذين اأخط��اأوا يف التمركز خالل العديد 
م��ن الك��رات، ومل تنجح حم��اولت قحط��ان جثري م��درب اأ�سود 

الرافدين يف ت�سحيح الأخطاء املتكررة.
واأج��رى قحط��ان جثري تغيريي��ن غريبني، بخ��روج القائد اأحمد 
�رشتي��ب الذي قّدم مب��اراة كبرية، ليخ�رش اأ�س��ود الرافدين لعًبا 
حيوًي��ا و�ساح��ب �سخ�سية كبرية يف و�سط امللع��ب، اأما التغيري 
الث��اين كان ب�سح��ب ح�س��ن عب��د الك��رمي ال��ذي اأره��ق دفاعات 

تايالند، بجانه اأنه اأحرز هدًفا و�سنع اآخر.
احلار�س هافال بهاء الدين مل يقدم ما يقنع، ومل يوؤكد اأنه امتداد 
جليل العمالقة واأخطاأ يف اأكرث من منا�سبة، واختتم اللقاء بخطاأ 
ج�سي��م �سم��ح ملنتخب تايالند باإحراز ه��دف التعادل يف الوقت 

القاتل، ليهدر جهد فريق باأكمله.

وك�س��ف ع�سو احتاد الكرة، رئي�س وفد منتخب �سباب العراق يف 
نهائيات كا���س ا�سيا يحيى كرمي،ام�س الح��د، النقاب عن ازمة 

مالية ترافق منتخبنا يف رحلته اىل اندوني�سيا.
 وذكر كرمي يف بيان ان "لعبي املنتخب مل يح�سلوا على مبالغ 
مالية يف رحلتهم اىل اندنوي�سيا، ب�سبب قلة ال�سيولة املخ�س�سة 
للرحل��ة، حيث كان من املفرت ت�سلم مبلغ قدره 76 مليون دينار 

عراقي، ال اننا مل نت�سلم �سوى 50 مليون دينار".
 وا�ساف اإن "الوفد برمته مل ينل املبلغ الذي يفرت�س ان يح�سل 
عليه كوفد ريا�سي ر�سمي ميثل العراق يف املعرتك القاري، وان 
الالعب��ني مل يح�سل��وا �س��وى على التجهي��زات م��ن دون مبالغ 

ال�رشف اليومي".
 وب��ني ان" الوفد اإ�ستلم املبل��غ من خالل عالقاته يف بغداد وقد 
و�سل قبل ايام عن طريق احد الداريني الذي ِقَدم اىل اندوني�سيا 

مدرب الميناء: فوزنا على الزوراء لم يكن بضربة حظ 

مل تك��ن الهزمي��ة اأم��ام ليفانت��ي، يف اجلولة 
التا�سع��ة لل��دوري الإ�سب��اين، �سقط��ة ري��ال 
مدري��د الأوىل ه��ذا املو�س��م، وعل��ى الأرجح 
فاإنها لن تكون الأخرية، اإل اأنها توؤكد جمددا 
م��ا و�سلت اإليه حال "العم��الق امللكي" هذا 

املو�سم.
جول��ني  امل��درب  ووف��د  رونال��دو،  رح��ل 
لوبتيغ��ي، فراح ريال مدري��د يتخبط حمليا: 
3 هزائ��م وتع��ادلن يف 9 مباريات، ورقم 

قيا�سي بعدم التهديف ملدة 482 دقيقة.

تقهق��ر ري��ال مدري��د اإىل املرك��ز اخلام���س، 
وجت��اوزت ال�سغ��وط على لوبتيغ��ي احلدود 
كلها، لكن الأ�سوات م��ن داخل الفريق وبني 
جنوم��ه، تبق��ي عل��ى اإخال�سه��ا للرج��ل يف 

تاأكيدات ل تنقطع.
قب��ل اأيام اأك��د داين كابايو���س مت�سك لعبي 
الفري��ق مبدربهم، وال�سب��ت، وبعد دقائق من 
الهزمية خرج اأحد رموز الفريق بت�رشيحات 

اأكرث قوة توؤكد معدن لعبي الفريق.
التاأكيدات اجلديدة جاءت من املدافع الأي�رش 
مار�سيل��و، بعدما اأكد اأنه وبقية الالعبني مع 

لوبتيغي "حتى املوت".

مار�سيل��و ال��ذي اأح��رز ه��دف ري��ال مدري��د 
الوحي��د لينهي �سيام "امللكي" عن التهديف 
ق��ال اإن امل��درب "�س��ادق معن��ا وجتمعن��ا 
ب��ه عالقة رائع��ة"، وف��ق ما نقل��ت �سحيفة 

"ماركا".
ارت��داء  "اأع��رف جي��دا معن��ى  اأ�س��اف:  ث��م 
األ��وان ه��ذا الن��ادي واأ�سعر باحل��زن حني ل 
نف��وز. لوبتيغ��ي لي���س مث��ل رافائي��ل بنيتز 
)م��درب ريال مدريد ال��ذي اأقيل يف منت�سف 
اإدارة  ط��رف  م��ن   2015-2016 مو�س��م 
الن��ادي ب�سبب �س��وء النتائ��ج وم�سكالت مع 

اجلماهري(".

ق��ال م��درب فري��ق املين��اء عقي��ل هات��و " اإن 
الف��وز على فري��ق الزوراء مل يك��ن ب�رشبة حظ 
ب��ل خططنا كيف �سيكون ح�س��م اللقاء ون�سمن 
النقاط الثالث ل�ساحلنا وذلك باإ�رشار وعزمية 
الالعب��ني يف امللع��ب لينه��وا اللق��اء بهدف��ني 

لهدف " .
واأ�ساف هات��و "متكن ال�سفانة م��ن الفوز على 
ال��زوراء بعد تقدميهم م�ست��وى جيدا على الرغم 
من قل��ة خربتهم ووقف��وا ندا قوي��ا اأمام فريق 
مثل الزوراء وه��و فريق متمر�س و بطل لدوري 

العراق " 

واأ�سار اىل اأنن��ا ابلغنا الالعبني بان الفوز على 
الزوراء �سي�سعنا على �سكة النت�سارات " لفتا 
اإىل ان م�ست��وى اأداء األالعبني بداأ يت�ساعد فنيا 
ومهاريا من مباراة اىل اأخرى بعد ان جتاوزنا 

ال�سعاب منذ مباراة نفط الو�سط " .
وبه��ذا الف��وز رفع املين��اء ر�سي��ده اىل النقطة 
ال�سابع��ة باملرك��ز ال�ساد�س فيم��ا جتمد ر�سيد 
ال��زوراء عند النقط��ة العا�رشة باملرك��ز الثالث 
يف الرتتي��ب الع��ام الذي يت�س��دره نفط مي�سان 

باثنتي ع�رشة نقطة .
ويف مب��ارة ثاني��ة ارتق��ى فريق الق��وة اجلوية 
اىل و�ساف��ة ترتي��ب ال��دوري املمت��از، بعدم��ا 
حق��ق ف��وزاً مقنعًا عل��ى �سيفه فري��ق احل�سني 

1-2 يف املب��اراة التي جمعت الفريقني على 
ملع��ب ال�سعب الدويل �سمن مناف�سات ال�سبوع 

اخلام�س من البطولة.
طري��ق  ع��ن  اوًل  الت�سجي��ل  ال�سق��ور  وافتت��ح 
الالع��ب دومنيك مين��دي يف الدقيق��ة الثامنة، 
قب��ل ان ي�ساع��ف حم��ادي اأحم��د النتيجة يف 
الدقيق��ة 62، لك��ن فري��ق احل�سني ذل��ل الفارق 
لهدف واح��د يف الدقيقة 92 عن طريق الالعب 

علي كرمي.
وو�سل فريق ال�سق��ور اىل النقطة الثانية ع�رش 
يف و�ساف��ة الرتتيب بف��ارق الهداف فقط عن 
نف��ط مي�سان، فيم��ا توقف ر�سي��د احل�سني عند 

النقطة الثانية يف املركز قبل الخري.

ل�سنوات طويلة عا�ست "الليغا" على اإيقاع كري�ستيانو 
رونال��دو وليوني��ل مي�س��ي، جنم��ان يتحكم��ان يف 
دون  م��ن  ويرتبع��ان  الإ�سب��اين،  ال��دوري  م�سائ��ر 
مناف���س على قم��ة لعبي الكرة يف الع��امل، لكن ذلك 
الواقع تبدل الآن، ويبدو اأنه قد م�سى اإىل غري رجعة.
حقيقة برزت قبل اأيام بظهور جنم جديد حاز جائزة 
الأف�س��ل يف الع��امل، ه��و الكرواتي ل��وكا مودريت�س، 
واأكدها رونالدو الذي غادر ريال مدريد فجاأة �سوب 
يوفنتو���س الإيط��ايل و�س��ط �سائع��ات ع��ن خالفات 

و�سوء فهم.
ثم اكتمل��ت املفارقة، ال�سبت، باإ�ساب��ة جنم البار�سا 
"كال�سيك��و  ع��ن  املوؤك��د  وغياب��ه  مي�س��ي،  ليوني��ل 
الأر�س" بني العمالقني، الأحد املقبل، ليكتمل م�سهد 
مل يح��دث يف لقاءات بر�سلونة وريال مدريد منذ 11 

عاما.
اأكرب مب��اراة كروي��ة يف العامل �ستخل��و للمرة الأوىل 
من��ذ دي�سم��رب 2007 م��ن "اأهم لعب��ني يف العامل"، 

فف��ي ذلك التاريخ قبل نحو عامني من تعاقد النادي 
امللك��ي م��ع رونالدو، غ��اب مي�س��ي ع��ن الكال�سيكو 

ب�سبب الإ�سابة.
ث��م وفد "ال��دون" اإىل الليغا يف �سي��ف 2009، ومن 
ذل��ك التاريخ مل تخ��ل القمة الكروية الأب��رز من اأحد 

النجمني على الأقل.
رحل رونالدو اإىل مدينة تورينو واأ�سيب مي�سي، فبدا 
كال�سيك��و الأر���س بطابع اآخر، خمتل��ف متاما، على 
م�ست��وى النجم��ني، والنادي��ني اأي�سا، فري��ال مدريد 
يب��دو متخبطا حت��ت قيادة مدربه جول��ني لوبتيغي، 
الت��ي توؤكد تقارير عدة رحيل��ه الو�سيك، بينما مي�سي 

بر�سلونة يف ال�سدارة، واإن تراجعت عرو�سه.
و�سيغي��ب النج��م الأرجنتين��ي مل��دة 3 اأ�سابي��ع ع��ن 
املالع��ب، بع��د تعر�سه لك�رش يف ي��ده، ال�سبت، خالل 

مواجهة اأ�سبيلية.
ول��ن تتوقف م�سائ��ب بر�سلونة ع��ن الكال�سيكو، لأن 
مي�س��ي �سيغيب عن مواجهة اإنرت ميالنو الإيطايل يف 
اجلول��ة الثالثة م��ن دور املجموعات مل�سابقة دوري 
اأبطال اأوروب��ا، الأربعاء املقبل، ثم ريال مدريد، كما 

�سيغي��ب عن مب��اراة العودة �سد اإن��رت يف 6 نوفمرب، 
ومواجه��ة راي��و فايكان��و يف ال��دوري قبله��ا بثالثة 

اأيام.
وق��ال بر�سلونة يف بي��ان: "اأك��دت الفحو�سات التي 
اأجري��ت لليو مي�سي اإ�سابت��ه بك�رش يف عظمة ال�ساعد 

يف يده اليمنى. �سيغيب لنحو 3 اأ�سابيع".
لك��ن "الربغ��وث" مل ين���س اأن يقود فريق��ه اإىل الفوز 
قب��ل اإ�سابت��ه، فمرر ك��رة حا�سمة لزميل��ه الربازيلي 
فيلي��ب كوتيني��و افتتح منه��ا الت�سجي��ل )2(، قبل اأن 
يهز ال�سب��اك بنف�سه )12(، ثم تعر���س لالإ�سابة بعد 

�سقوطه اإثر احتكاك مع فرانكو فا�سكيز )17(.
وبق��ي على الأر�س يتلوى م��ن الأمل ثم خ�سع لعالج 
عل��ى خ��ط امللع��ب، قب��ل اأن ي�ستبدله مدرب��ه اإرن�ستو 
فالف��ريدي بالفرن�س��ي عثم��ان دميبيل��ي يف الدقيقة 
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وح�س��ب الك�س��ف الأويل، ب��اأن الأمر اأكرث تف��اوؤًل، يف 
انتظ��ار اختب��ارات اأكرث دقة، حيث ت�س��ري الك�سوفات 
ولي���س يف  الأمي��ن،  ال��ذراع  باإ�سابت��ه يف  الأولي��ة 
املرف��ق، وه��ي الإ�ساب��ة الأ�سع��ب ح��ال كان��ت يف 

املرفق.
وانتقل الأرجنتيني اإىل امل�ست�سفي من اأجل الطمئنان 

على حالته واخل�سوع ملزيد من الفحو�س الطبية.
وت�سري بع���س التقارير اإىل غياب مي�سي عن مواجهة 
اإنرت يف دوري اأبطال اأوروبا يوم الأربعاء املقبل، مع 
وجود �سكوك حول م�ساركته يف الكال�سيكو الأ�سبوع 

املقبل.
مون��دو  م��ن  كاًل  اأوردت  املب��اراة،  نهاي��ة  وعق��ب 
ديبورتيفو بغياب الأرجنتيني يف لقاءي اإنرت وريال 
مدري��د، بينم��ا كتب��ت �سب��ورت الكتالوني��ة، باأنه قد 

ت�سل مدة غيابه ملدة �سهر كامل.
واأك��دت و�سائل اعالم، ب��اأن مي�سي �سيغيب 3 اأ�سابيع 
ب�س��كل، الأمر ال��ذي جاء بت�س��اوؤم كبري عل��ى الفريق 

الكتالوين، لغيابه عن الأ�سبوع احلا�سم.
ليوؤك��د احل�س��اب الر�سم��ي لرب�سلونة غي��اب الالعب: 
"اأك��دت الختبارات الت��ي اأجريت على لعب الفريق 
الأول ليوني��ل مي�س��ي اأن��ه يع��اين من ك���رش يف عظم 
ذراع��ه اليمن��ى، �سيكون خ��ارج ملدة ثالث��ة اأ�سابيع 

تقريبا".

هوالء حكام الجولة الثالثة من 
مجموعات دوري أبطال أوروبا

هنري يسقط في االختبار األول

الطلبة يهزم امانة بغداد بثالثية والحدود 
يحقق اول انتصاراته في الدوري

ريال مدريد.. تصريح "الموت" يعيد األمل بعد ثالث هزيمة

بغجاج -  الجورنال نيوز

بغداد -  الجورنال

بغداد -  الجورنال

بغداد -  الجورنال

بغداد - خاص
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