رياضة

االثنين  5تشرين الثاني  2018العدد 514
Mon.5 Nov. 2018 issue no 514

5

نشأت أكرم يالعب نجوم العالم
في المغرب
بغداد  -خاص

غادر الالعب الدويل ال�س��ابق ن�ش���أت �أكرم �إىل اململكة املغربية للم�ش��اركة يف
مباراة ا�ستعرا�ضية ودية ي�شارك فيها عدد من جنوم العامل .وتلقى �أكرم دعوة
للم�ش��اركة يف املب��اراة ،الت��ي ت�أت��ي على هام���ش احتفاالت املغ��رب بذكرى
امل�س�يرة اخل�رضاء يف ال�س��اد�س م��ن ت�رشين الثاين .و�س��يكون ملعب "ال�ش��يخ
الأغ�ض��ف" يف مدين��ة العي��ون م�رسحا للمب��اراة ،التي �س��تجمع جمموعة من
�أملع جنوم "امل�س��تديرة" العامليني ،بالعرب والأفارقة .و�سي�شارك يف املباراة
كل من الربازيل :ريفالدو ،رونالدينيو ،كافو� ،س��وين �أندير�س��ون و�إدميل�س��ون،
وم��ن كولومبيا :رينيه هيغيتا ،فو�س��تينو �أ�س�بريا وكارلو���س فالديراما ،ومن
الأرجنتني :روبريتو �أياال ،خافيري �س��افيوال وهرينان كري�س��بو ومن الربتغال:
نونو مانيت�ش ومن �إيطاليا :جيانلوكا زامربوتا ومن املك�سيك :هوغو �سان�شيز
ومن �إ�س��بانيا� :إيفان هيليغريا ومن هولندا :كالران�س �سيدورف ومن الواليات
املتحدة الأمريكية :كوبي جون�س ومن فرن�س��ا :دافي��د تريزيغيه ومن �رصبيا:
ديجان �س��تانكوفيت�ش ومن ال�سنغال  :احلاجي �ض��يوف وخاليلو فاديغا ومن
غان��ا �:أبي��دي بيلي ومن تون���س  :زوبري بيا وزياد اجلزي��ري ومن الكامريون:
روج��ي مي�لا وباتري�س مبوما وم��ن ال�س��عودية :خالد العويران وم��ن العراق:
ن�ش���أت �أك��رم وم��ن م��صر  :نادر ال�س��يد وح��ازم �إم��ام و�أحمد ح�س��ام "ميدو"
وم��ن ليبي��ا ط��ارق التايب .وعل��ق به��روز دزهبود ،وكي��ل الأعمال و�ص��ديق
جنم املنتخب الوطني ال�س��ابق ن�ش���أت �أكرم ،على تر�ش��يح موكله يف ت�ص��ويت
العبي خط الو�س��ط الأف�ض��ل يف ت�أريخ �آ�س��يا .وقال دزهبود عرب ح�س��ابه على
موقع التوا�ص��ل االجتماعي "في�س��بوك" ،معلق ًا على خرب تر�ش��يح ن�ش�أت �أكرم:
"�أف�ض��ل جواب للغيورين وللكالم الفارغ ..فخور بك جداً وبالعراق" .ور�ش��ح
االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم ،جنم املنتخب الوطني ال�سابق ن�ش�أت �أكرم� ،ضمن
الت�صويت الذي �آجراه الختيار �أف�ضل  4العبني بخط الو�سط يف ت�أريخ �آ�سيا.

بيكهام يتحدث عن أزمة ريال
مدريد
يرى �أ�س��طورة كرة القدم الإجنليزية والعب ريال مدريد ال�س��ابق ،ديفيد بيكهام� ،أن
النادي ما مير به النادي امللكي هذا املو�سم طبيعي ًا ويرف�ض و�صفه بالأزمة.
ويع��اين ري��ال مدري��د من��ذ بداية املو�س��م بع��د رحي��ل املدرب زي��ن الدي��ن زيدان
وجن��م الفري��ق كري�س��تيانو رونالدو ،ويحتل املركز التا�س��ع يف الدوري الإ�س��باين،
وخ�رس الإ�س��بوع املا�ض��ي م��ن بر�ش��لونة يف الكال�س��يكو بخما�س��ية مقابل هدف،
قب��ل �أن يف��وز �أم�س على بل��د الوليد .وقال بيكهام يف ت�رصيحات ،نقلتها �ص��حيفة
يف
"ليكي��ب" الفرن�س��ية" ،ال ميكنني القول ب���أن ريال مدريد
�أزم��ة� ،أرف�ض و�ص��ف الو�ض��ع احل��ايل لهم به��ذه الكلمة،
بالن�سبة يل الأمر طبيعي ًا" .و�أو�ضح "عندما حتقق دوري
ابط��ال �أوروبا لثالث �س��نوات متتالية ،فه��ذا يعني قمة
املجد ،الأن بع���ض املباريات يخونك فيها التوفيق وال
حتقق نتائج �إيجابية ،هذا يجعل النا�س يتحدثون �أن
هن��اك �أزمة ،ولك��ن �أعتقد ب�أن ه��ذا طبيعي ًا
مل��ا و�ص��ل ل��ه الفري��ق" .و�أمت "�أنا على
ثقة ب���أن ريال مدريد �سي�س��تعيد الثقة
ويوا�ص��لون الت�ألق ال��ذي �إعتدنا عليه
منه��م� ،س��يكونون بخ�ير يف القريب
العاج��ل" .ولع��ب بيكه��ام يف ريال
مدري��د ،الفرتة مابني  2003حتى
 ،2007قادم�� ًا م��ن مان�ش�س�تر
يونايت��د يف ذل��ك الوق��ت ،قبل �أن
يرحل �إىل لو�س �أجنلو�س جاالك�سي
الأمريكي .ويف �سياق مت�صل ،ك�شفت
�ص��حيفة "�س��بورت" الكتالوني��ة ،عن
�أزم��ة جديدة ب��د�أت يف الظهور يف نادي
ريال مدريد خالل الأيام املا�ض��ية بطلها
الالعب اجلديد "فيني�سيو�س جونيور".

استعدادًا الولمبياد طوكيو

جوازات المغتربين تلغي مشاركة االولمبي في رباعية دبي ومعسكر الدوحة
بغداد  -محمد خليل

�أعلن مدرب منتخبنا االوملبي عبد الغني �شهد ،عن �إلغاء
مع�س��كر فريقه يف العا�صمة القطرية الدوحة وا�ستبداله
بتجمع ثان يف مدينة �أربيل بعد ان كان قد غ�ض النظر
يف وقت �س��ابق عن امل�شاركة يف بطولة رباعية �ستقام
يف دبي ،ب�سبب م�شاكل �إدارية تتعلق بجوازات الالعبني
املغرتبني.
وق��ال �ش��هد ان " اجلهازي��ن الفن��ي والإداري ا�ض��طرا
التخ��اذ ق��رار �إلغاء مع�س��كر الدوح��ة ال��ذي كان مقرراً
اقامته خ�لال  Fifa Weekبعدما مت الغاء م�ش��اركة
االوملب��ي يف البطول��ة الرباعي��ة الت��ي م��ن امل�ؤمل ان
ت�ض��يفها االمارات خالل االيام املقبلة لعدم ا�س��تكمال
االوراق الثبوتي��ة لالعب�ين املغرتب�ين الذي��ن وق��ع
االختيار عليهم خالل مع�سكر انطاليا ال�سابق “.

وم�ض��ى قائال  " :ال ميكننا اقامة املع�سكر التدريبي يف
العا�ص��مة بغداد كون ان البع�ض من املغرتبني بحاجة
اىل ت�أ�ش�يرة دخ��ول وقد يتطلب هذا الأم��ر وقتا طويال،
لذل��ك �س��نجري مع�س��كرنا التدريبي يف اربيل ل�ض��مان
دخوله��م من جهة ،ف�ض�لا عن اجناز اوراقه��م الثبوتية
االخرى يف الدوائر املتخ�ص�صة من جهة اخرى ،ال�سيما
ان ال�س��واد الأعظ��م من مواه��ب املهجر ينح��درون من
حمافظتي دهوك واربيل ".
بال مدرب لياقة :وب�ش���أن م�س���ألة غياب م��درب اللياقة
البدنية عن �ص��فوف االوملبي حتى هذه اللحظة او�ضح
�ش��هد قائالً :طلبت م��ن �أحتاد الكرة جتدي��د التعاقد مع
اال�س��باين غونزال��و رودريغيز ،بي��د اننا �ص��دمنا بالرد
الذي ج��اء من اكادميية �س��بيتار التي رف�ض��ت تفريغه
ب�سبب ارتباطه بعقد جار مع نادي اخلور”.
وا�ض��اف ان " الأم��ر يتطلب هن��ا عقد اتفاقية ر�س��مية

م��ع اجلان��ب القطري " ،منوه��ا ب���أن "احتمالية تواجد
غونزال��و م��ع االوملب��ي يف الت�ص��فيات املقبل��ة تب��دو
�ضئيلة جداً ".
جهد جماعي :و�شدد �ش��هد على �أن " م�رشوع املغرتبني
لا من �أعلى امل�س��تويات،
يتطل��ب جه��داً جماعي ًا وتدخ� ً
لإجن��از امل�ستم�س��كات الأ�ص��ولية لالعبني الت��ي تتيح
له��م متثي��ل منتخباتنا الوطنية ب�ش��كل ر�س��مي” ،الفتا
اىل ان " املو�ض��وع �س��يمر مبرحلتني ،االوىل هو اكمال
امل�ستم�س��كات التي تثبت عراقي��ة الالعب ،واالمر االخر
نقل االحتادات الوطنية لبع�ض الالعبني كون بع�ض��هم
�شارك مع املنتخبات العمرية لبلد الإقامة ”.
وبي �شهد� ،أن " هناك العبون اعمارهم
�أعمار �صحيحة :نّ
دون العم��ر املطل��وب لتمثي��ل املنتخ��ب االوملبي ،لكن
معاناته��م تكم��ن يف �أن جوازاته��م الت��ي مثل��وا فيه��ا
املنتخب��ات ال�س��ابقة كان��ت ب�أعمار غ�ير حقيقية ،مما

تواصل انتخابات االتحادات الرياضية
بغداد  -الجورنال

تتوا�ص��ل انتخاب��ات االحت��ادات الريا�ض��ية ،اذ
�س��تجرى يف ال�س��اعة  10م��ن �ص��باح ي��وم غ�� ٍد
الأثنني انتخابات احتاد ال�رشاع والألعاب املائية،
وكان��ت انتخاب��ات احتاد امل�ص��ارعة التي اقيمت
ام�س ،ا�س��فرت عن فوز كل من �شعالن عبدالكاظم
ومهدي ح�س��ن واحمد �شم�س الدين وهادي مهدي
ون�صري عبود واجمد رزاق وريبوار حممد وقي�رص
غال��ب ،ويف انتخابات احتاد ك��رة اليد فاز رئي�س
االحتاد �س�لام عواد مبن�ص��ب الرئي���س باالجماع
 ،فيم��ا انتخ��ب ريا�ض عبدالر�ض��ا مبن�ص��ب نائب
الرئي�س ،وح�ص��ل حممد ها�ش��م االعرجي على ثقة

الهيئ��ة االداري��ة ملن�ص��ب ام�ين ال��سر ،بينما نال
خليل ابراهيم من�ص��ب االمني املايل ،وفاز كل من
ر�ض��ا عب��ودي وكامران ح�س��ن وهيثم عبدال�س��تار
واعتبار حممد بع�ض��وية االحتاد .وج��ددت الهيئة
االدارية لالحتاد املركزي للجمنا�س��تك باالجماع
الثق��ة برئي�س االحتاد اي��اد جنف ،فيما مت انتخاب
ولي��د كاظم نائب��ا لرئي���س الإحتاد ،وح�ص��ل على
من�ص��ب ام�ين ال��سر رائد قا�س��م وفاز احم��د نعيم
مبن�ص��ب االمني امل��ايل ،فيما فاز �س��عداهلل عبا�س
وناظ��ر دنيف و�س�لام فليح وثائر جبار بع�ض��وية
الهيئ��ة االداري��ة اجلديدة لل�س��نوات االربع املقبلة.
ويف انتخابات االحتاد املركزي للتن�س فاز كل من
ريا�ض مهدي وحممد فا�ضل والدكتور ماجد خليل

ووري��ا عبدالق��ادر والدكتورة بيداء كيالن و�س��عيد
خلي��ل وا�س��عد �ش��اكر و�ش��يماء عاك��ف ،وا�س��فرت
انتخاب��ات االحت��اد املركزي للجوجت�س��و عن فوز
كل م��ن الدكت��ور خمل���ص ح�س��ن وحي��در ح�س�ين
وحيدر فا�ض��ل ولينا �ص��باح وح�س�ين علي وعمار
عبدالرحيم وحممد جواد،
وج��ددت الهيئ��ة االداري��ة لالحت��اد املرك��زي
للكاراتيه باالجماع الثقة برئي�س االحتاد الدكتور
ع��ادل عيدان ،فيما مت انتخاب ريا�ض كاظم نائبا
لرئي���س االحتاد ،وح�ص��ل على من�ص��ب امني ال�رس
علي ح�سن وفاز عالء عبود مبن�صب االمني املايل،
فيما فاز علي �ش��اهني وديار جبار وجعفر مو�سى
وعبا�س كاظم بع�ضوية الهيئة االدارية اجلديدة.

القوة الجوية يفرض حظرًا إعالميًا على بايش
بغداد  -الجورنال

اعلن نائ��ب رئي�س الهيئة االداري��ة لنادي القوة
اجلوي��ة ،ولي��د الزيدي ،مبادرت��ه جلمع جماهري
الق��وة اجلوي��ة وال��زوراء النهاء الو�ض��ع احلايل
الذي ي�شهد �شداً وجذب ًا بني الطرفني.
وق��ال الزيدي :تربطن��ا مع ادارة ن��ادي الزوراء
عالق��ات متين��ة وال ميك��ن ان تت�أث��ر حت��ت اي
ظ��رف ،االمر الذي يجعلنا ن�ض��ع ن�ص��اب عملنا
ر�أب ال�صدع احلا�صل بني جماهري الفريقني.
وا�ض��اف :مبب��ادرة �شخ�ص��ية وجه��ت الدع��وة
جلماه�ير الزوراء والق��وة اجلوية للقاء يف اقرب

فر�ص��ة م��ن اج��ل انه��اء اي خ�لاف او م�ش��كلة
خ�صو�ص��ا ان جماهرينا كانت وم��ا زالت مثاال
يحتذى به.
وانتقد الزي��دي تعليق الفتات ت�ش�ير اىل كلمات
مرفو�ض��ة على ال�س��ياج اخلارجي لن��ادي القوة
اجلوي��ة م�ؤك��دا ان الق��وة اجلوي��ة ميث��ل واح��دة
م��ن ال��وزارات ال�س��يادية الت��ي تعترب مث��ل هذا
املو�ضوع ا�ساءة للوزارة وعلى اال�سا�س املذكور
�س��تكون لن��ا مالحقة ملن ا�ض��طلع باملو�ض��وع
ق�ضائياً.
وعل��ى �ص��عيد اخ��ر نف��ى الزي��دي االنب��اء التي
ا�ش��يعت م�ؤخرا حول توجيه عقوبات مالية �ضد

اربعة العبني من الفريق ال�سباب خمتلفة.
وقال :العقوبات ت�صدر على وفق الالئحة املعدة
م��ن ادارة الن��ادي وعل��ى وف��ق تقري��ر يقدم من
اجله��از الفني واالدارة مل تت�س��لم اية تو�ص��ية او
تقري��ر بال�ش���أن املذك��ور م��ن م��شرف او مدرب
ال�صقور.
وا�ض��اف :مو�ض��وع الالعب ابراهيم باي�ش �سبق
يل ان جل�س��ت م��ع االخ�ير واتخذنا ق��راراً بعدم
الت�رصيح جم��ددا اال بعد احل�ص��ول على موافقة
املكت��ب االعالم��ي للن��ادي وبخالف��ه �س��تكون
لالدارة اجراءات اخرى ،ولكن املو�ضوع مل يرتق
اىل ا�صدار عقوبة ابدا.

دعاه اىل املطالبة ب�ش��مولهم بقرار حكومي ا�س��تثنائي
وبالتن�س��يق مع احتاد الكرة لإتاحة املجال لت�ص��حيح
�أعماره��م ما يتيح لهم امل�ش��اركة ثانية مع املنتخبات
الوطني��ة” ،م�ش�يرا اىل ان��ه " :يتحمل ذنب��ا ال عالقة له
ب��ه� ،س��يحرمه من ه��ذه املواه��ب يف حال ع��دم اتخاذ
قرار ر�س��مي بحق ه�ؤالء الالعبني الذي��ن يفوق عددهم
الع�رشين العبا”.
وكان احت��اد الك��رة ق��د �أعل��ن ،ان الفريق �سي�س��افر يف
العا�رش من ت�رشين الثاين خلو�ض املع�سكر التدريبي يف
اربي��ل وي�س��تمر لع�رشة ايام ،وان الدع��وة وجهت ل 27
العبا من بينهم  12العب مغرتب.
جدي��ر بالذكر ان قرعة الت�ص��فيات االوملبية �س��تجري
االربع��اء املقب��ل امل�ص��ادف ال�س��ابع م��ن نوفم�بر يف
العا�صمة املاليزية مب�ش��اركة  43دولة �سيتم توزيعها
على  10جمموعات بنظام غرب ا�سيا و�رشق القارة.

اتحاد الكرة يشكل لجنة خاصة
بالالعبين المغتربين
بغداد_ خاص

واف��ق االحت��اد املركزي لك��رة القدم ،عل��ى املقرتح املق��دم من قبل
ع�ضو جمل�س ادارة االحتاد� ،سعد مالح ،والقا�ضي بت�شكيل جلنة تعنى
مبتابعة الالعبني العراقيني املغرتبني يف خمتلف دول العامل .وقال
ع�ضو احتاد الكرة� ،سعد مالح يف بيان لالحتاد" :بال �شك ان الالعبني
املحرتفني ،والذين ال احبذ ت�سميتهم بـاملغرتبني ،كون الظروف التي
مرت بها البالد حالت دون تواجدهم يف وطنهم ،باتوا ركيزة ا�سا�سية
يف منتخباتن��ا الوطنية ،ونحن ملزمون بتوف�ير املتابعة واالهتمام
ال�س��تثمارهم يف الدفاع عن الوان الكرة العراقية" .وا�ضاف" :اميانا
من��ا بتو�س��يع رقعة متابع��ة الالعب�ين املحرتفني ،تقدم��ت مبقرتح
ت�ش��كيل جلن��ة تعن��ى ب��كل التفا�ص��يل الدقيق��ة اخلا�ص��ة بالالعبني
املغرتبني ،اىل جانب و�ض��ع عدة درا�س��ات مبنية على ا�س���س علمية
وعملية لتو�س��يع افق تواجدهم لتعزيز �ص��فوف املنتخبات الوطنية،
االمر الذي القى ترحيبا من قبل جمل�س ادارة االحتاد ،وحت�صلت على
موافقة مبدئية باخل�صو�ص املذكور".
ولف��ت اىل ان "البح��ث والتق�ص��ي و املتابعة من قبل اع�ض��اء اللجنة
ل��ن يقت��صر على املتقدمني ،بل �س��يكون هناك انفت��اح على خمتلف
الفئات العمرية ال�ستثمار مواهبنا الكروية املنت�رشة يف خمتلف دول
العامل".
وب�ين �أن "االحت��اد اناط رئا�س��ة اللجنة ب�شخ�ص��ي ،وعلى اال�س��ا�س
املذكور �س��يتم طرح العديد من اال�سماء الفنية واالدارية للنقا�ش قبل
حتديد االف�ض��ل من بينهم للتواجد بع�ض��وية اللجنة لل�رشوع بالعمل
بعد احل�صول على موافقة جمل�س ادارة االحتاد ب�شكل ر�سمي".
واختت��م حديثه ،قائالً" :كما ان اللجنة �س��ت�أخذ بنظر االعتبار اهمية
وج��ود �ض��باط وموظف��ي ارتب��اط م��ن وزارة الداخلي��ة واخلارجية
واجله��ات املعني��ة االخرى لت�س��هيل االج��راءات القانونية اخلا�ص��ة
با�ستح�ص��ال االوراق الثبوتية و اجلوازات لالعب�ين ،والتي دائما ما
تكون معوقا امام متثيل العديد من املواهب ملنتخباتنا الوطنية".

الدوري اإلنجليزي الممتاز :البورت المميز وبداية ساري المثالية وتوهج آرسنال
بغداد  -الجورنال

جتنب مان�ش�س�تر �سيتي الهزمية يف جميع املباريات
ال 19التي خا�ض��ها �آميريك الب��ورت مع الفريق يف
ال��دوري الإجنلي��زي فه��و �أك�ثر الالعب�ين يف تاريخ
البطولة التي خا�ض��ت عدد مباري��ات دون التعر�ض
لأي هزمي��ة بينما جتن��ب ماوريزيو �س��اري الهزمية
يف �أول  10مباريات له مع ت�شيل�س��ي يف هذا املو�سم
يف ال��دوري الإجنلي��زي وال ميتل��ك �أي م��درب بداية
�أف�ض��ل يف الدوري الإجنلي��زي �إال فرانك كالرك حيث
جتنب الهزمية يف  11مباراة متتالية مع نوتينغهام
فوري�ست يف .1994
�س��تكون اجلولة احلادية ع�رش يف الدوري الإجنليزي
مهمة يف ظل املباريات القوية التي ينتظرها الكثري
من حمبي الكرة الإجنليزي حيث �سيحل �ساوثامبتون
�ضيفًا على مان�ش�سرت �سيتي بينما ي�ست�ضيف ت�شيل�سي
خ�صمه كري�ستال باال�س.
ي�ست�ض��يف مان�ش�س�تر �س��يتي خ�صمه �س��اوثامبتون
يف مب��اراة هامة لل�س��يتيزينز من �أج��ل احلفاظ على

حظوظ��ه يف املناف�س��ة على لقب ال��دوري الإجنليزي
يف هذا املو�س��م واال�س��تفادة من فوزه الأخري خارج
الدي��ار عل��ى توتنه��ام به��دف نظي��ف بينم��ا ي�أم��ل
�س��اوثامبتون حت�سني و�ض��عه يف هذا املو�سم فهو مل
يحق��ق الف��وز �إال يف مباراة واحدة فق��ط وقد تعر�ض
للهزمي��ة يف � 3ض��من �آخر  5مواجهات خا�ض��ها يف
الدوري الإجنليزي واالنت�صار يف هذا اللقاء �سيمنحه
دفع��ة معنوي��ة كبرية م��ن �أجل االبتعاد ع��ن املراكز
املهددة بالهبوط حيث �أن:
حق��ق مان�ش�س�تر �س��يتي الف��وز يف � 7ض��من �آخ��ر 9
مواجهات خا�ض��ها �أم��ام �س��اوثامبتون يف الدوري
الإجنلي��زي حيث تع��ادل يف لقاء وتعر���ض للهزمية
يف الآخر.
ف�ش��ل �س��اوثامبتون يف حتقي��ق �أي ف��وز يف �آخ��ر 8
مباري��ات خا�ض��ها عل��ى ملع��ب الإحتاد من��ذ فوزه
الأول عليه بنتيجة  3-1يف �أبريل/ني�سان .2004
حقق مان�ش�س�تر �س��يتي فوزيه على �ساوثامبتون يف
املو�س��م املا�ض��ي يف الدوري الإجنليزي ب�أهداف مت
ت�سجيلها بعد الدقيقة  90يف املباريات.

ف�ش��ل �س��اوثامبتون يف ت�س��جيل �أي هدف يف �آخر 5
مباري��ات خا�ض��ها الفري��ق يف ال��دوري الإجنليزي
بينم��ا مل يف�ض��ل يف حتقي��ق ذل��ك يف  6مباري��ات
متتالية يف تاريخه.

يبحث مان�ش�سرت �سيتي عن احلفاظ على نظافة �شباكه
يف  7مباريات متتالية يف الدوري الإجنليزي للمرة
الأوىل يف تاريخه.
جتنب مان�ش�س�تر �سيتي الهزمية يف جميع املباريات

ال 19التي خا�ض��ها �آميريك الب��ورت مع الفريق يف
ال��دوري الإجنلي��زي فه��و �أك�ثر الالعب�ين يف تاريخ
البطولة التي خا�ض��ت عدد مباري��ات دون التعر�ض
لأي هزمية.
�سيواجه كري�س��تال باال�س فريق ت�شيل�سي على ملعب
�س��تامفورد بريدج يف ديربي لندين مهم حيث ي�سعى
الن�س��ور لتحقي��ق الفوز بع��د التعادل الأخ�ير للفريق
�أم��ام ار�س��نال بهدف�ين ل��كل فري��ق حي��ث �أن الف��وز
�سيح�سن من و�ض��ع الفريق يف جدول ترتيب الدوري
الإجنلي��زي بينما يتم�س��ك ت�شيل�س��ي بفر�ص��ه يف هذا
املو�س��م واال�س��تفادة من ف��وزه الأخري عل��ى برينلي
ب�أربعة �أهداف نظيفة يف ظل �س��عي الفريق للمناف�سة
على لق��ب ال��دوري الإجنليزي يف هذا املو�س��م حيث
�أن-:
حقق كري�ستال باال�س الفوز يف مباراتني �ضمن �آخر
 3خا�ض��ها خارج الديار �أمام ت�شيل�س��ي يف الدوري
الإجنليزي.
مل تنته �أي من املباريات ال 14الأخرية بني ت�شيل�سي
وكري�س��تال باال�س بالتعادل حيث حقق البلوز الفوز

يف  10مواجهات بينما انت�رص كري�س��تال باال�س يف
 4مباريات.
جتنب ماوريزيو �ساري الهزمية يف �أول  10مباريات
له مع ت�شيل�سي يف هذا املو�سم يف الدوري الإجنليزي
وال ميتل��ك �أي م��درب بداي��ة �أف�ض��ل يف ال��دوري
الإجنلي��زي �إال فران��ك كالرك حي��ث جتن��ب الهزمي��ة
يف  11مب��اراة متتالية مع نوتينغهام فوري�س��ت يف
.1994
مل يحق��ق كري�س��تال باال���س الف��وز يف مباراتني من
ديربي لندن خارج الديار يف ذات املو�سم منذ مو�سم
 1997/1998حي��ث حقق الف��وز على فولهام يف
�أغ�سط�س�/آب املا�ضي.
�آخر فوز حققه روي هود�س��ون على ملعب �ستامفورد
بري��دج كان يف �أبريل/ني�س��ان  1998حينم��ا كان
مدر ًبا لفريق بالكبرين روفرز.
�س��جل لوكا ميليفوفيت�ش � 9أه��داف من ركالت جزاء
مع كري�ستال باال�س منذ بداية املو�سم املا�ضي وهذا
�أك�ثر مما �أحرز ال 22فري��ق املتبقي يف الربميريليغ
يف هذه الفرتة.

