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ذك��ر مهاج��م فري��ق نفط مي�س��ان لك��رة القدم وه��داف ال��دوري للمو�سم 
احلايل و�سام �سعدون، اليوم االحد، انه يفكر باأعتزال اللعب نهائيًا خالل 
املرحل��ة املقبلة، ب�سبب �سع��وره بالظلم لعدم دعوت��ه ل�سفوف املنتخب 
الوطن��ي. وكت��ب الالعب على �سفحت��ه الر�سمية يف الفي�سب��وك ” اأحبتي 
واخ��واين وا�سدقائ��ي، ال اأخفيكم ���راً، عندما كنت �سغ��راً، كنت اأتخيل 
باأن��ه �سياأتي الي��وم واأقف المثلكم واأمثل نف�س��ي وعائلتي واأخدم وطني 
واأق��راأ الن�سي��د مع اأخواين الالعب��ن يف املنتخب الوطن��ي. واأ�ساف “يف 
املو�س��م املا�سي �سعرت باأن حلمي �سيتحق��ق و�سي�سبح واقعا، اأذ قدمت 
اف�س��ل ماعندي وح�سلت على لقب اله��داف للمو�سم املا�سي، ولكنهم مل 
ي�ستدعوين الأمثل كتيبة الوطن، وبقيت بنف�س اال�رار والعزمية وتدربت 
واأجته��دت يف ه��ذا املو�س��م و�ساع��دت زمالئ��ي يف فريق��ي لعلهم يرون 
ماه��و اأنفع، ولكن احل��ال بقي على ماهو علي��ه”. وكان مدرب املنتخب 
الوطن��ي” ال�سلوفين��ي كاتانيت���س” وجه الدع��وة لالعب و�س��ام �سعدون 
�سم��ن قائمة ال���35 العبا ولكنه مل يتواجد يف اي مب��اراة ر�سمية. يذكر 
ان الالع��ب و�سام �سعدون يت�سدر هدايف الدوري بر�سيد 24 هدفا، ويتم 
اختي��اره �سمن الت�سكيالت املثالية للدوري العراقي حيث �سهدت اجلولة 
ال�سابعة من الدوري العراقي املمتاز، التي انتهت ال�سبت، تاألق العديد من 
الالعبن، الذين قادوا فرقهم لتحقي��ق االنت�سارات والنتائج االإيجابية. 
ويف ال�سط��ور التالي��ة، ت�ستعر�س الت�سكيل املثايل له��ذه اجلولة:  حار�س 
املرم��ى.. �سكر عجيل: حار�س مرمى نفط اجلنوب. الدفاع.. عدي �سهاب: 
قل��ب دفاع الكرخ. في�سل جا�س��م: قلب دفاع ال�رطة. ع��الء رعد: مدافع 
نف��ط اجلنوب. حممد كرمي: مدافع اأي�ر الطلب��ة. الو�سط ميثم جبار: العب 
ارت��كاز الكرخ، جا�سم حمم��د: دينامو و�سط اأمانة بغ��داد. اإبراهيم باي�س: 
جن��اح اأمي��ن الق��وة اجلوي��ة، �ريف عب��د الكاظم: جن��اح اأي���ر احلدود.  
الهج��وم و�سام �سع��دون: العب نفط مي�سان، ال��ذي اأحرز هديف فريقه يف 
مرم��ى احل��دود، وعاد ل�سدارة ه��دايف الدوري. مهند عل��ي )ميمي(: جنم 

ال�رطة، افتتح الت�سجيل يف مرمى الكهرباء.

حق��ق الالع��ب ال��دويل االإ�سباين �رجي��و رامو�س، مداف��ع فريق ريال 
يز، بع��د هدف��ه يف �سباك فري��ق �سيلتا فيج��و، خالل  مدري��د، رق��م ممُ

م�ساركته مع فريقه. 
وف��از النادي امللكي عل��ى نظره فريق فيجو باأربع��ة اأهداف لهدف، 
يف املب��اراة الت��ي جمع��ت ب��ن الفريق��ن م�س��اء االأح��د عل��ى ملعب 
"بااليدو���س"، �سم��ن لق��اءات اجلول��ة الثاني��ة ع���ر م��ن ال��دوري 
االإ�سب��اين. و�سجل "رامو�س" اله��دف الثالث للنادي امللكي من عالمة 

اجل��زاء يف الدقيق��ة 83، بع��د عرقلة "األف��ارو اأودري��وزوال" داخل 
منطق��ة العمليات. وبح�س��ب �سبكة "اأوبت��ا" العاملية لالأرقام 

واالإح�سائي��ات، فاإن "رامو���س هو اأكرث العب �سجل اأهداف 
م��ن ركالت ج��زاء يف البط��والت اخلم�س الك��رى ب اأوروبا 
هذا املو�س��م مبختلف امل�سابقات بالت�ساوي مع نيكوال�س 
بيبي مهاجم لي��ل". واأ�سارت ال�سبكة اإىل اأّن "قائد النادي 

امللكي ق��د و�سل للهدف رق��م 78، مبختلف امل�سابقات 
خ��الل تاريخ��ه م��ع املرينيجي". وحق��ق ريال 

مدريد فوزا كبرا على م�سيفه، �سيلتا فيجو 
)2-4(، االأح��د، على ملع��ب بااليدو�س، 

�سمن اجلولة ال�12 من الليجا. افتتح 
ك��رمي بنزمي��ا اأهداف املب��اراة، يف 
الدقيق��ة 23، ثم اأ�ساف جو�ستافو 
هدف��ا  �سيلت��ا،  الع��ب  كاب��رال، 

باخلط��اأ يف مرم��اه، بالدقيق��ة 
اأن يقل���س هوج��و  56، قب��ل 
الدقيق��ة  يف  الف��ارق،  مال��و 
61.  و�سجل �سرجيو رامو�س 
يف  للري��ال،  الثال��ث  اله��دف 

الدقيق��ة 83، م��ن ركل��ة جزاء، 
فيم��ا وق��ع داين �سيبايو���س على 

الراب��ع، يف الدقيق��ة 91، قب��ل 
اأن يحرز براي�س مينديز هدف 

الث��اين، يف الدقيق��ة  �سيلت��ا 
.93

ح��ددت جلن��ة امل�سابق��ات يف االحت��اد املرك��زي لك��رة الق��دم، االثن��ن، مواعيد 
مناف�سات اياب الدور ال�32 من بطولة كاأ�س العراق.

وا�سفرت املباريات عن التايل:
الكفل - الطلبة / ملعب الكفل / اجلمعة

احل�سينية - الكرخ / ملعب الكرخ/ اجلمعة
�سامرا - ن جنوب / ملعب �سامراء/ ال�سبت

احل�سن - ن مي�سان / ملعب النفط/ اجلمعة
ال�سناعات - الديوانية / ملعب التاجي/ اخلمي�س

التاج��ي - احلدود / ملعب التاجي/ ال�سبتالهندي��ة - الكهرباء/ ملعب ال�سباب/ 
اخلمي�س حيف - ال�رطة / ملعب جامعة بغداد/ اجلمعة

بلد - اجلوية / ملعب بلد / اجلمعة
اخلطوط - النجف / ملعب التاجي / اجلمعة

اجلن�سية - النفط / ملعب الكهرباء/ ال�سبت
البحري - ال�سماوة / ملعب الزبر / اجلمعة

املين��اء - بغ��داد / ملعب الفيحاء/ اجلمعة املثن��ى - ن الو�سط / ملعب املثنى/ 
اجلمعة الكوفة - الزوراء / ملعب النجف القدمي/ اجلمعة

علم��ا ان جمي��ع املباريات �ستقام عن��د ال�ساعة ال�2 ظهرا ويف ح��ال التعادل يف 
مبارات��ي الذه��اب واالياب وح�س��ب الئحة امل�سابق��ات ي�س��ار اىل ركالت اجلزاء 

الرتجيحية ب�سكل مبا�ر. 

الدوري اإلنجليزي: مانشستر يستعيد الصدارة وآرسنال يواصل نزيف النقاط

االمارات تحضر اسود الرافدين لكأس آسيا

 
ي�ستع��د منتخبن��ا الوطن��ي لبطول��ة ا�سي��ا2019 باقام��ة 
مع�سك��ر تدريب��ي يف االم��ارات ي�ستم��ر الأ�سب��وع، على اأن 
يواج��ه بوليفي��ا يف ختامه، ومن ثم يواج��ه ال�سن وقطر 
يف مع�سك��ر قط��ر.  وقال املدي��ر االإداري للمنتخ��ب، با�سل 
كوركي���س يف بي��ان الحت��اد لك��رة، "توجه وف��د منتخبنا 
الوطني بك��رة القدم اىل دولة االم��ارات العربية املتحدة، 
الي��وم االثن��ن، من اجل الدخول يف مع�سك��ر تدريبي ميتد 
مل��دة ا�سب��وع ، عل��ى ان نلتق��ي باملنتخ��ب البوليف��ي يف 
ختام��ه ودي��ا". وا�س��اف: "وف��د الوطن��ي �سيتخذ من 
فن��دق "الب�ست��ان روتان��ا" مق��را القامت��ه، عل��ى ان 
تكون وحدات��ه التدريبية ب�سيافة ن��ادي ال�سباب يف 
مدين��ة دب��ي، حي��ث مت ح�سم جمي��ع االم��ور االدارية 
واللوج�ستي��ة بغي��ة اجناح املع�سك��ر من االحتاد 

املرك��زي لكرة الق��دم".  وب��ن ان "اجلهاز الفن��ي، بقيادة 
ال�سلوفين��ي كاتانيت���س، اكتف��ى بح�س��ور 23 العب��ا، ومل 
يتخ��ذ قراراً بتعوي�س غياب الالع��ب احمد ابراهيم بداعي 
اال�ساب��ة، م��ن اجل منح الفر�سة الأكر ع��دد من الالعبن 
للتعبر عن امكاناته��م قبل ح�سم ت�سمية القائمة النهائية 
التي �ستخو�س التح�سرات االخرة للدخول يف مناف�سات 
بطولة ا�سي��ا 2019".  وا�سار كوركي�س اىل ان "كاتانيت�س 
ح���ر عددا من املباري��ات على �سعي��د مناف�سات دوري 
الكرة املمتاز، ا�سافة اىل الوحدات التدريبية لالندية التي 
ي�س��كل العبوها عماد املنتخ��ب الوطني من اجل التوا�سل 
مع مدربيه��م".  الفتا اىل انه "ا�ستغ��رب عملية عدم متثيل 
بع���س الالعبن النا�سط��ن يف ال�سف الوطني مع فرقهم، 
ناهي��ك ع��ن ا�ستغ��راب ا�سد ح��ول ار�سية بع���س املالعب 
الت��ي ال ميك��ن اأب��دا، من وجه��ة نظره، ان متك��ن الالعبن 
م��ن التعب��ر ع��ن م�ستواه��م الفن��ي احلقيق��ي يف ظل مثل 

ه��ذه االر�سي��ات".  و�سيالعب منتخبن��ا الوطني املنتخب 
البوليف��ي خالل مع�سكر االمارات يف الع�رين من ت�رين 
الث��اين اجلاري ا�ستعداداً ل كاأ�س اآ�سيا العام املقبل، ومن ثم 

يالقي  ال�سن وقطر يف مع�سكر الدوحة.
وف��احت االحتاد العراقي لك��رة القدم نظره العماين الجراء 
مباراة ودية بن منتخبي البلدين، والتي تقام يف يناير/ 
كان��ون الثاين املقبل، يف االإمارات، وت�سبق انطالق بطولة 

اأمم اآ�سيا 2019.
وق��ال ع�س��و االحت��اد ورئي���س جلن��ة املنتخب��ات، فال��ح 
مو�س��ى، اإن ه��ذا الطل��ب ح�سب رغب��ة امل��درب ال�سلوفيني 
كاتانيت���س، �سمن حت�س��رات املنتخب العراق��ي لبطولة 
اآ�سيا يف العام املقبل. واأ�سار مو�سى اإىل اأن هناك موافقات 
مبدئية من اجلانب العم��اين، وننتظر الرد الر�سمي لتثبيت 
املب��اراة يف ج��دول اإع��داد املنتخب. واأو�س��ح اأن يوم 20 
م��ن ال�سه��ر املقب��ل، يخو���س خالل��ه مبارات��ن وديتن، 

االأوىل ي��وم 24، ثم ي��وم 28، اأمام املنتخ��ب الفل�سطيني، 
ويتوجه ب�س��كل مبا�ر من الدوح��ة اإىل االإمارات للدخول 

مبناف�سات بطولة اآ�سيا.
واأوقعت قرع��ة كا�س ا�سيا املنتخب الوطني يف املجموعة 
الرابع��ة اإىل جانب منتخبات اإيران وفيتنام واليمن، وذلك 

يف نهائيات كاأ�س اآ�سيا 2019 يف االإمارات.
وي�س��ارك يف النهائي��ات 24 منتخبًا، حي��ث تقام البطولة 
خالل الفرتة من 5 كانون الثاين ولغاية 1 �سباط 2019.
 و�ستك��ون ه��ذه الن�سخ��ة تاريخية من خ��الل ارتفاع عدد 
املنتخبات امل�سارك��ة اإىل 24 منتخبًا تتناف�س على الفوز 
باللقب الق��اري، وذلك بعد قرار االحت��اد االآ�سيوي تو�سيع 

قادة امل�ساركة.
وجرى توزي��ع املنتخبات امل�ساركة على اأربعة م�ستويات 
بح�سب نتائج الت�سفي��ات االآ�سيوية لكاأ�س العامل 2018 ، 

وبحيث �سم كل م�ستوى �ستة منتخبات.

شجار وكلمات "نابية" بين سواريز وبيكيه.. وميسي يتفّرج

اب��دى ن��ادي ت�سيل�س��ي االإنكلي��زي رغبت��ه ب�س��م ديني���س 
�سواري��ز العب و�سط نادي بر�سلون��ة االإ�سباين خالل الفرتة 
املقبل��ة وحتدي��داً يف ف��رتة االنتق��االت ال�ستوي��ة م��ن اأجل 
تعزي��ز �سف��وف البل��وز بناًء عل��ى رغبة ماوري�سي��و �ساري 
م��درب الفريق الذي يرغب بتدعي��م �سفوف الفريق باأف�سل 
العنا���ر املتاح��ة. ويع��اين الالع��ب م��ن جتاه��ل ارن�ستو 
فالف��ردي م��درب الفري��ق ال��ذي ال ي�رك ديني���س �سواريز 
باملباري��ات حي��ث مل يظهر الالعب �س��وى لدقائق معدودة 
ومت ا�ستبع��اده متامًا من املباري��ات طوال الفرتة املا�سية 
حي��ث مل ي�سارك �سوى يف مباراة وحيدة هذا املو�سم. وكان 

بر�سلون��ة قد ا�ستع��اد �سواريز يف املو�س��م املا�سي حيث مل 
ي�س��ارك ب�س��ورة منتظم��ة اأي�س��ًا وتلقى عر�س��ًا من نادي 
ناب��ويل االإيطايل ال��ذي كان يرغ��ب بالتعاقد مع��ه ال�ستاء 
املا�س��ي عندم��ا كان �ساري اأي�س��ًا مدربًا ل��ه لكن رف�ست 
ادارة البلوغران��ا فك��رة التفري��ط يف موهوبه��ا. و�سبق واأن 
خا���س �سواري��ز جترب��ة بقمي���س ن��ادي مان�س�س��رت �سيتي 
عد الالع��ب اأحد نتاج  االإنكلي��زي قب��ل ب�سعة اأع��وام حيث يمُ
قطاع النا�سئن بالنادي الكتالوين وعقب م�سرته بالنادي 
االإنكلي��زي ع��اد الإ�سبانيا عر �سفوف ن��ادي فياريال قبل 
اأن يع��ود جم��دداً للبلوغران��ا. كم��ا اأ�س��ارت ال�سح��ف باأن 
نادي نابويل االإيطايل �سيع��ود جمدداً ل�راع �سم الالعب 
املوه��وب يف ال�ست��اء املقبل حي��ث �سيجد ن��ادي ت�سيل�سي 

ومدرب��ه ماوري�سي��و �س��اري مناف�س��ة �ر�س��ة م��ن ن��ادي 
اجلنوب االإيطايل يف الوقت الذي ياأمل اجلميع داخل البلوز 
بالظف��ر بخدم��ات الالعب قريبًا. كما اأف��ادت ال�سحف باأن 
نادي فالن�سيا االإ�سب��اين اأي�سًا اأبدى اهتمامه ب�سم الالعب 
ح��ال رحيله عن �سفوف الفريق حيث من املنتظر اأن يكون 
ديني�س �سواريز حمور ���راع العديد من االأندية االأوروبية 
الك��رى يف ال�ستاء الذي �سوف يكون فا�ساًل ب�سورة كبرة 
عد كوفا�سيت�س واح��داً من اأبرز  مب�ستقب��ل النجم ال�س��اب. ويمُ
الالعب��ن ب�سف��وف ن��ادي ت�سيل�س��ي منذ قدوم��ه من ريال 
مدريد حيث �س��ارك يف 12 مباراة رفقة البلوز هذا املو�سم 
يف حن اأنه اأثار اجلدل حول م�ستقبله رفقة النادي اللندين 

عقب انتهاء االعارة وذلك عر ت�ريحات �سحفية له.

بعد هزمي��ة بر�سلون��ة االإ�سباين، 
ملعب��ه  عل��ى  ال��دوري،  بط��ل 
بنتيجة 4-3 اأم��ام ريال بيتي�س، 

م  االأح��د، ر�سدت الكامرات حلظات توتر ي��و
بن املهاج��م االأوروغوياين لوي���س �سواريز واملدافع 
االإ�سب��اين جرار بيكيه. ور�س��دت عد�سات امل�سورين 
�سواري��ز خماطب��ا بيكي��ه: " االآن تري��د اأن **** م��ن 
اأجل متريرة"، ث��م وجه حتذيرا اإىل قلب الدفاع باأن ال 
يعبث مع��ه، م�ستخدما كلمات نابي��ة ال ميكن ذكرها. 
ومل حت��دد �سحيفة "ماركا" االإ�سباني��ة احلادثة التي 

�سببت غ�سب �سواريز من بيكيه. وت�سبب بيكيه ب�سياع 
فر�سة على فريق بر�سلونة قبل نهاية املباراة بدقيقة، 
اإذ كان اأرت��ورو فيدال يف و�سع منا�سب اأمام املرمى، 
لك��ن بيكيه خطف الكرة و�سددها خارج املرمى. وبعد 
نهاي��ة املباراة، حتدث بيكيه مع في��دال، ليوؤكد له اأن 
مل ي�سم��ع اأي �سيء م��ن الالعب الت�سيل��ي، يف الفر�سة 
التي �ساعت على الفري��ق الكتالوين، واإال كان تركها. 
وترك��ت الهزمي��ة بر�سلونة بر�سي��د 24 نقطة من 12 
مب��اراة، متقدم��ا بنقط��ة واحدة ع��ن اأتليتيك��و مدريد 
�ساح��ب املرك��ز الثاين، قبل مواجهتهم��ا يف املباراة 
املقبلة، وياأت��ي ديبورتيفو اأالفي�س يف املركز الثالث. 
وبه��ذه النتيجة، رفع ريال بيتي�س ر�سيده للنقطة 16 

يف املركز الثاين ع�ر. وهذه هي اأول هزمية لر�سلونة 
عل��ى اأر�س��ه من��ذ اخل�س��ارة 1-2، اأم��ام اأالفي���س يف 
�سبتمر 2016، واأول مرة تهتز �سباكه اأربع مرات يف 
ال��دوري منذ الهزمية 2-4 اأم��ام ديبورتيفو كورونيا 
بيتي���س  ري��ال  اأم��ام  املواجه��ة  اأبري��ل2003.  يف 
كان��ت اأول مباراة على االإطالق ت�سه��د ت�سجيل النجم 
ليونيل مي�سي لهدف��ن اأو اأكرث على اأر�س "كامب نو" 
ويخ�رها فريق بر�سلونة يف النهاية. الهزمية اأعادت 
لالأذه��ان املرة االأخرة التي يتلق��ى فيها بر�سلونة 4 
اأه��داف على ملعبه يف مب��اراة ر�سمية، وذلك قبل 15 
عام��ا، حن خ���ر اأم��ام ديبورتيف��و 2-4 يف اأبريل 

.2003

  ا�ستعاد مان�س�س��رت �سيتي �سدارة "الرميير 
ليغ" بع��د اأن ح�سم "الديربي" اأمام مان�س�سرت 
 4 غي��اب  بع��د   )3-1( بنتيج��ة  يونايت��د 
�سن��وات على ملع��ب )االحتاد( الي��وم االأحد، 
يف قمة مواجه��ات اجلولة ال�12 من الدوري 

االإجنليزي املمتاز لكرة القدم.
اأنه��ى "ال�سيتيزن�س" ال�س��وط االأول متقدمن 
به��دف مبكر �سجل��ه النج��م االإ�سب��اين دافيد 
�سيلفا يف الدقيقة 12 بعد حالة من االرتباك 
داخ��ل منطقة اجلزاء لي�س��دد �سيلفا كرة قوية 

�سكنت �سباك مواطنه دافيد دي خيا.
ويف ال�س��وط الثاين، عزز النج��م االأرجنتيني 
�رخي��و اأجوي��رو م��ن تق��دم ال�سيت��ي بهدف 
اآخ��ر بع��د 3 دقائق م��ن �ساف��رة البداية بعد 
لعبة ثنائية مع الرازيلي غابرييل جي�سو�س 
داخ��ل املنطقة لي�س��دد املهاجم ال��دويل كرة 

قوية �سكنت الزاوية العليا ملرمى دي خيا.

ولك��ن ع��اد اليونايت��د للقاء �ريع��ا بعد 10 
دقائق م��ن ركلة ج��زاء بعد عرقل��ة احلار�س 
للمهاج��م  موراي���س  اإيدر�س��ون  الرازيل��ي 
البلجيك��ي البدي��ل روميلو لوكاك��و مبا�رة 

بعد نزوله كبديل.
ونف��ذ اأنتوين مار�سي��ال الركل��ة بنجاح على 

ي�سار اإيدر�سون.
ويف الوق��ت الذي كان ي�سعى فيه "ال�سياطن 
احلمر" الإدراك التعادل، اأطلق االأملاين الدويل 
البدي��ل اإلكاي جوندوج��ان ر�سا�سة الرحمة 
عل��ى ال�سي��وف به��دف ثال��ث قب��ل نهاي��ة 
الوق��ت االأ�سل��ي بث��الث دقائ��ق بع��د �سل�سلة 
م��ن التمريرات الق�س��رة بن اأق��دام ال�سيتي 
يف هجم��ة منظمة للغاية اأنهاه��ا الرتغايل 
برن��اردو �سيلفا من اجلبهة اليمنى بعر�سية 
باجت��اه  اجل��زاء  داخ��ل منطق��ة  اإىل  متقن��ة 
غوندوغ��ان اخل��ايل متام��ا م��ن الرقابة يف 

مواجهة دي خيا.
وبهذا يحقق امل��ان �سيتي فوزا طال انتظاره 

اأم��ام جماه��ر ملع��ب )االحتاد( عل��ى اجلار 
الل��دود اليونايت��د يف "الرميي��ر لي��غ" بعد 
غي��اب 4 �سن��وات وحتديدا منذ مب��اراة الدور 
ف��از  عندم��ا   )2014-15( ملو�س��م  االأول 

الفريق بهدف نظيف.
ووا�س��ل رج��ال االإ�سب��اين بي��ب غواردي��وال 
م�سل�س��ل انت�ساراتهم يف امل�سابق��ة للمباراة 

الرابعة على التوايل.
م��ن  الرتتي��ب  �س��دارة  ال�سيت��ي  وا�ستع��اد 
ليفرب��ول، ال��ذي ف��از عل��ى فوله��ام بثنائية 
نظيف��ة، بع��د اأن رف��ع ر�سي��ده ل���32 نقطة، 

مقابل 30 ل�"الريدز".
يف املقابل، �سقط��ت كتيبة الرتغايل جوزيه 
مورينيو يف فخ اخل�سارة الرابعة هذا املو�سم 
ليتجم��د ر�سي��د الفري��ق عن��د 20 نقط��ة يف 

املركز الثامن.
ام��ا اآر�سنال فقد وا�سل م�سل�سل نزيف النقاط 
يف "الرميي��ر لي��غ" بع��د اأن �سق��ط للمباراة 
الثاني��ة عل��ى الت��وايل يف عق��ر داره يف ف��خ 

التع��ادل االإيجاب��ي ال�سع��ب به��دف ملثل��ه 
اأم��ام �سيفه وولفرهامبت��ون يف اللقاء الذي 
اقيم اليوم االأح��د يف ختام اجلولة ال�12 من 

الدوري االإجنليزي املمتاز لكرة القدم.
وعل��ى ملع��ب )االإم��ارات( باغ��ت ال�سي��وف 
النتيج��ة  يف  بالتق��دم  ال�سياف��ة  اأ�سح��اب 
بع��د 13 دقيق��ة م��ن البداية بق��دم املهاجم 
الرتغايل ال�ساب اإيفان كافالرو بعد متريرة 
من املك�سيكي راوؤول خيمينيز لي�سكن االأخر 
الك��رة ب�سهول��ة يف �سب��اك برند لين��و، وهو 

الهدف الذي انتهى به ال�سوط.
وقب��ل 4 دقائ��ق مك��ن النهاي��ة اأنق��ذ الع��ب 
الو�سط االأرميني هرني��ك خميتاريان الفريق 
اللن��دين م��ن خ�سارته الثالثة ه��ا املو�سم يف 
امل�سابقة بهدف التعادل بعد متريرة عر�سية 
من خارج املنطقة مرت من اجلميع وخدعت 

احلار�س الرتغايل روي باتري�سيو.
وبه��ذا يوا�سل رجال االإ�سب��اين اأوناي اإميري 

م�سل�سل فقدان

هداف الدوري العراقي 
يهدد بأعتزال اللعب 

رقم مميز لراموس بعد هدفه أمام 
سيلتا فيجو

المسابقات تحدد مواعيد 
مباريات إياب دور الـ32 من 

تشيلسي يخطط لخطف موهوب برشلونة

محمد خليل
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