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نفت �سريينا وليامز التي ت�سعر بخيبة اأمل "انزعاجها" من خ�سارتها املفاجئة 
اأمتتام كارولينتتا بلي�ستتكوفا يف دور ربتتع النهائتتي لبطولة اأ�ستتراليا املفتوحة 
للتن�تتس، اليتتوم الأربعتتاء، عقب ف�ستتلها يف ا�ستتتغالل 4 نقاط للفتتوز باملباراة 

�ستتريينا واإهدار تقدمها 1-5 يف املجموعة  وقالتتت  احلا�ستتمة.  الثالثتتة 
ف�ستتل  عقتتب  �ستتعيها يف معادلتتة الرقم لل�ستتحافيني 
 24 يف بطولة كتترى: "من القيا�ستتي للفوز بلقبها 
لأين مل ارتكب �ستتيئا ال�ستتعب التعليتتق على ذلك 

علتتى خطاأ يف هذه النقاط حل�سم الفوز باملباراة.   حافظتتت 
مثلمتتا  النقتتاط  هتتذه  يف  و�رشا�ستتتي  دائمتتًا، قوتتتي  اأفعتتل 

اأين  يعنتتي  ل  ت الأمتتر  ج �سعر عتتا نز با
فا اإنهتتا ب�سبب هذه النقاط،  بلي�ستتكو
لديهتتا ختتالل قدمتتت اأف�ستتل ما 
النقتتاط".  ت هتتذه  ر �ستتا اأ و

اإىل  �ستوا�ستتل �ستتريينا  اإنهتتا 
الدوؤوب"  "�ستتعيها 
رقتتم  ملعادلتتة 
مارغريت كتتورت الفائزة 
بلقتتب 24 بطولة كرى يف 
فرن�ستتا املفتوحتتة يف وقتتت 

لحق من العام احلايل.

اعرب لعب املنتخب القطري ب�ستتام الراوي، الربعاء، عن فخره بجذوره وا�سوله 
العراقيتتة، عتتاداً يف الوقتتت ذاته الهدف الذي �ستتجله ام�س ب�ستتباك منتخب العراق 
"الهم يف م�سريته الكروية". ون�رش الراوي عر ح�سابه الر�سمي على "ان�ستغرام"، 
قائاًل "مروك ملنتخب قطر وال�ستتعب القطري الغايل الفوز والتاأهل لربع النهائي 
وهاردلك ملتنتخب العراق وال�ستتعب العراقي الغايل". وا�ساف اأن "بالم�س لعبت 
اهتتم مبتتاراة يف م�ستتواري الكروي، و�ستتجلت الهتتدف الكتتر قيمة منتتذ اأن بدات 
ممار�ستتة كرة القدم، اريد هنا ان او�ستتح بع�س المور، انا من مواليد العراق ومن 
ا�رشة عراقية واعتز وافتخر بجذوري وا�سويل، لكني بداأت ممار�سة كرة القدم يف 
دولة قطر واكملت درا�ستي يف مدار�س قطر ثم يف اكادميية ا�سباير و�ساهم نادي 
الريتتان يف احتترايف بنادي �ستتيلتا فيغو و�ستتاهمت اكادميية ا�ستتباير يف تطوير 
موهبتي الكروية، ثم انتهى بي املطاف يف نادي الدحيل". واو�ستتح "لقطر ف�سل 
كبري علي ان ان�ساه ابداً، اما مبا يخ�س احتفايل، فبعد ت�سجيل اهم اهداف م�سواري 
فمتتن حقتتي ان افرح واحتفل ومن حق زمالئي يف املنتخب و�ستتعب قطر علي، ان 

ر اقدم كل ما ا�ستتتطيع ل�ستتعادهم متتع كل املحبة والتقدير  للجمهو
العراقتتي، فقبل ان اكون لعبًا حمرفًا، انا ان�ستتان لدي 
م�ستتاعر واحا�ستتي�س جتاه من عملت معهم و�ستتاعدوين 
يف كل حلظتتة تعتتر يف م�ستتواري الكتتروي الب�ستتيط". 
وتابتتع "كمتتا انا فختتور با�ستتويل العراقية انتتا فخور 
جتتداً بالنتمتتاء لدولة قطر ومتثيتتل منتخبهتتا العزيز، 
متتروك مرة اخرى لكل قطتتري وامتنى التوفيق للعراق 
و�ستتعب العتتراق ومنتختتب العتتراق". وُحجتتب احل�ستتاب 

الر�ستتمي لالعب القطتتري املجن�س ذو ال�ستتول العراقية 
"ب�ستتام الراوي"، من علتتى موقع التوا�ستتل الجتماعي 
"في�تتس بوك"، اليتتوم الربعاء.  ويبتتدو ان اغالقه، جاء 

بعتتد حملتتة تبليغات عن احل�ستتاب نفذهتتا جمهور 
عراقي غا�ستتب، �ستتيما بعد ن�رش الراوي �سورا 

ومقاطتتع فيديتتو تظهتتر احتفتتاءه بالفوز 
على املنتخب العراقي.

قتتررت جلنتتة امل�ستتابقات يف الحتاد 
العراقي لكرة القتتدم، تاأجيل مباريات 
العتتراق  كاأ�تتس  نهائتتي  ربتتع  اإيتتاب 
ب�ستتبب مع�ستتكر املنتخب الأوملبي يف 

ال�سعودية.
لحتتتاد  الر�ستتمي  املتحتتدث  وقتتال 
الكرة ح�ستتني اخلر�ستتاين اإن "املنتخب 
العا�ستتمة  اىل  �ستتيتوجه  الوملبتتي 
ال�ستتعودية الريا�تتس ملالقتتاة نظتتريه 
ال�ستتعودي يف اخلام�تتس والع�رشين من 

�سهر كانون الثاين احلايل".
وا�ستتاف اأن "جلنة امل�ستتابقات قررت 
تاأجيل اياب ربتتع نهائي كاأ�س العراق 

اىل ا�ستتعار اآخر من اأجل تفريغ الأندية 
لالعبيها اإىل املنتخب الوملبي".

وكان متتن املقتترر ان تقتتام مباريات 
ايتتاب ربتتع نهائتتي كاأ�تتس العتتراق يف 
ال�ساد�س والع�رشين من ال�سهر اجلاري.

تير شتيغن يخطط إلزاحة نوير عن عرش الكرة األلمانية

المنتخب الوطني يعود الى بغداد والمسابقات تحدد موعد استئناف الممتاز

غادر املنتخب الوطني لكتترة القدم، مطار دبي، متوجهًا اىل 
العا�سمة بغداد بعد نهاية م�سواره يف كاأ�س اآ�سيا ب المارات 
2019. وخرج املنتخب الوطني يف الدور ثمن نهائي كاأ�س 
اآ�ستتيا، بعتتد خ�ستتارته اأمتتام قطتتر بهتتدف دون رد، الثالثتتاء، 
بعدمتتا تاأهتتل كو�ستتيف للمجموعتتة الرابعتتة بعد املت�ستتدر 
اإيتتران. وحددت جلنة امل�ستتابقات يف احتاد الكتترة، الثالثني 
متتن كانتتون الثتتاين اجلتتاري، موعتتداً لعتتودة عجلتتة الدوري 
العراقتتي املمتاز اىل الدوران متتن جديد. ووجه النجم الدويل 

ال�ستتابق يون�س حممود، ن�سيحة اىل مدرب املنتخب الوطني 
�سري�ستتكو كاتانيت�س، مطالبًا ال�سلوفيني بت"ا�ستخدام عقله" 
يف املباريتتات، فيما ا�ستتار اىل ان املنتختتب الوطني "يفتقد 
للروؤيتتة". وقتتال حممتتود ختتالل برنامتتج "املجل�تتس" التتذي 
ُيعر�تتس علتتى قنتتاة الكاأ�تتس القطريتتة، اإن "لعبتتي املنتخب 
الوطنتتي قدمتتوا مبتتاراة جيدة متتن الناحية الفنيتتة، لكن من 
الناحية اجلماعية كان �سيئًا ول توجد هناك روؤية وا�سحة". 
واأ�ستتاف "بعد مبتتاراة ايران، كان اجلميع �ستتعيداً بالنتيجة، 
فالحتتتاد ختترج وكاأنتته منت�تترشاً واملتتدرب اي�ستتًا، لكن يف 
بع�تتس الحيان يتوجب على املدرب كاتانيت�س، ال�ستتتعانة 

بعقله، وكمتتا يقال يف المثال العقل زينتتة ويجب التفكري"، 
مت�سائاًل "هل كان من املفر�س ان اأبداأ بالت�سكيلة ال�سا�سية 
امام اإيران ام ان اراحة الالعبني �ستتيكون اف�ستتل". واو�سح، 
"كان متتن يفر�تتس على كاتانيت�تتس اأن يكون اكتتر وعيًا، 
واأن يكون م�ستتيطراً على الفريق واراحة الالعبني ال�سا�ستتني 
فهنتتاك العديد متتن الالعبني على الدكة بالمتتكان ا�رشاكهم 
يف مواجهتتة ايتتران، لكتتن التتذي حدث هتتو اأن العتتراق خ�رش 
جهود الالعبني ومت ا�ستتتنزاف طاقاتهتتم ليلعبوا يف املباراة 
التاليتتة امام قطر ويتعر�س ثالثة لعبني لنف�س ال�ستتابة". 
وعن طريقة لعب كاتانيت�س امام قطر، اأكد حممود اأنه "كان 

يفر�س على كاتانيت�س املجازفة يف املباراة، حني ا�ستتيب 
عتتالء مهاوي كان يتوجب على املدرب ا�رشاك لعب ي�ستتاند 
يف ال�ستتق الهجومتتي ولي�س ا�تترشاك مدافع ثقيتتل وهو ريبني 
�ستتولقا"، مت�سائاًل "ايعقل ان مهاجم املنتخب الوطني مهند 
علي مل ت�ستتنع لتته فر�ستتة واحدة ختتالل اربتتع مباريات؟". 
وتابتتع "لتوجتتد طريقتتة لعتتب منظمتتة للمنتختتب الوطنتتي 
ولتوجتتد هنتتاك روؤية م�ستتتقبلية واىل اين يتتود املنتخب ان 
ي�ستتل، طريقتتة لعب العتتراق جتتتر املهاجم مهنتتد علي على 
اتباع ا�ستتلوب اعتمد على نف�ستتك واخلق الفر�س بنف�ستتك فال 

توجد �سناعة للفر�س".

اتحاد الكرة : كاتانيتش يتحمل مسؤولية الخسارة امام قطر لماذا ابتعد صالح عن تويتر وفيس بوك؟

انتقتتد النائتتب الثتتاين لرئي�تتس 
الحتتتاد العراقتتي لكتترة القدم 
علتتي جبار طريقتتة اللعب التي 
متتدرب  املنتختتب  اعتمدهتتا 
كاتانيت�تتس اأمام قطتتر ، موؤكدا 
انها ال�سبب يف توديع منتخبنا 

البطولة. 
ت�رشيتتح  يف  جبتتار  وقتتال 
كاتانيت�تتس  ان   ": �ستتحفي 

اللعتتب  م�ستتوؤولية  يتحمتتل 
مبهاجتتم واحتتد والأبقتتاء على 
عتتالء  بارعتتني  مثتتل  لعبتتني 
واإميتتن  داود  وحممتتد  عبا�تتس 
ح�سني على دكة البالء ، ليفوت 
اإىل  بالعتتودة  الفر�ستتة علينتتا 
 املباراة رغتتم اأن الدقائق التي 
ا�تترشك بها حممد داود �ستتهدت 
خطتتورة وا�ستتحة علتتى مرمى 

منتخب  قطر ".
وبني :" ان ال�سابات املتكررة 

لها اأ�ستتبابها ، والطبيب اأو�سح 
موقتتف الالعب علي ح�ستتني ، 
لكتتن  املنتخب مل ي�ستتتغل وقت 
الحماء قبل املباراة والحتاد 
�سيعالج هذه امل�سكلة اأي�سا يف 

قادم  الأيام ". 
وعن م�ستتري املدرب او�سح :" 
ان المتتر راجتتع لقتترار جمل�س 
البقتتاء  لكتتن  الحتتتاد،  اإدارة 
على هذا  الأ�سلوب ، ل ميكن اأن 
يو�سل املنتخب اإىل بر المان.

  اأقتتدم جنم ليفربتتول الإجنليزي، امل�رشي حممد 
�ستتالح، على خطوة مفاجئة ومثرية للجدل، بعد 
اأن اأغلتتق "الفرعون" اليوم الأربعاء ح�ستتابيه يف 
في�تتس بوك وتوير. وجاء قرار �ستتالح بالبتعاد 
عن في�س بتتوك وتوير، بعد �ستتاعات من تغريدة 
ن�رشهتتا علتتى توير، قتتال فيها: "قتترار 2019.. 
حتتان وقتتت التوا�ستتل احلقيقتتي"، وهو متتا اأثار 
حرية ع�ستتاق اأف�سل لعب يف الدوري الإجنليزي 
املمتتتاز. وينفرد �ستتالح بقائمة هتتدايف الدوري 

الإجنليتتزي املمتتتاز هتتذا املو�ستتم، بر�ستتيد 16 
هدفتتًا، وبفتتارق هدفتتني اأمتتام لعبتتي توتنهام، 
هاري كني، واآر�ستتنال، بيري-اإميريك اأوباميانغ. 
وت�ستتاءل متابعو �ستتالح عن ال�ستتبب الذي جعل 
اخلطتتوة  هتتذه  علتتى  يقتتدم  "الريتتدز"  مهاجتتم 
الغام�ستتة، وغتتري امل�ستتبوقة، اإل اأن "الفرعتتون" 
امل�تترشي مل يتترر هتتذا الأمتتر حتتتى الآن. يذكتتر 
اأن �ستتالح تعر�س يف الآونة الأخرية ل�ستتيل من 
النتقتتادات، اإذ اتهمتته البع�تتس بتعمتتد ال�ستتقوط 
داختتل منطقتتة اجلزاء، ممتتا دفع مدربتته الأملاين 

يورغن كلوب للرد بقوة على هذه التهامات.

رغتتم الإحبتتاط الكبتتري ب�ستتبب قلتتة م�ستتاركاته متتع 
منتختتب اأملانيتتا يف اأغلتتب مبارياتتته، اإل اأن حار�س 
مرمى بر�سلونة الإ�ستتباين، مارك تري �ستيغن، يك�سف 
اأنه يجد لأن يحل حمل مانويل نوير )بايرن ميونخ(، 
باأقنتتاع املتتدرب يواكيم لتتوف باأنه حار�تتس اأملانيا 

الأول.
ويجتتد حار�تتس املرمتتى الأملاين متتارك تري �ستتتيغن 
لتحقيتتق طموحتته بتثبيتتت ح�ستتوره بني اخل�ستتبات 
الثتتالث للمنتختتب الأملتتاين، بدًل عن زميلتته مانويل 

نوير.
عتتن هتتذا يقول تتتري �ستتتيغن يف حتتوار مع �ستتحيفة 
�ستتبورت بيلد الأملانية: "اأريد اأن اأ�ستتغط حتى يكون 
قرار لوف ل�ستتاحلي واأ�ستتبح احلار�تتس الأول لعرين 

املنتخب الأملاين".
ُيذكر اأن حار�س مرمى بر�سلونة الأول مل يحتل مكان 
نوير يف حرا�سة مرمى "املان�سافت" اإل يف مباريات 

قليلة كبديل ملوير.
وحتتتى يف بطولة كاأ�س العامل املا�ستتية يف رو�ستتيا 
2018، كان عليتته اأن احلار�تتس الثاين، بعد اأن منح 
لتتوف ثقتتته ملوير رغتتم غيابه لفتترة طويلة ب�ستتبب 

الإ�سابة.
عتتن هتتذا يقول تري �ستتتيغن: "كنت علتتى قناعة تامة 

باأننتتي لعبت مو�ستتمًا جيداً للغاية.. متتن الطبيعي اأن 
ينتابنتتي اإحباط كبري يف اللحظة التي �ستتمعت فيها 
قرار لوف ل�سالح نوير"، لكنه اأ�ساف يف الوقت ذاته 

اأنه "مل يرد اإثارة امل�ستتاكل داخل �سفوف املان�سافت 
قبتتل البطولة، ما دفعه للقبتتول بالدور املناط له من 
قبل لوف". ويو�ستتح ذلك بالقتتول: "الأمر يتعلق هنا 

بالحتترام.. ل اأريتتد اأن اأكون م�ستتدر م�ستتاكل داخل 
الفريتتق"، ولهتتذا فهتتو يريتتد م�ستتتقباًل اإقنتتاع مدرب 

املنتخب الأملاين مب�ستواه املتميز.

وحر�س تري �ستتتيغن عريتتن املنتخب الأملاين يف 21 
مبتتاراة دولية فقط، كانت اآخرها يف اأكتوبر )ت�رشين 

الأول( 2017.

وياأتتتي بقتتاء تري �ستتتيغن خيتتاراً ثانيًا لتتدى يواكيم 
لوف على الرغم من املنحى التنازيل للحار�س الأول 
مانويتتل نوير، بعد عودته من الإ�ستتابة مبا�رشة قبل 
مونديال رو�سيا ال�سيف املا�سي، وهو ت�سبب ال�سبت 
يف اأحتتد الأهتتداف الثالثتتة التتتي دخلتتت �ستتباكه يف 
املباراة مع هولندا يف دوري الأمم الأوروبية، والتي 

انتهت بثالثية برتقالية نظيفة.
واعتتتر يومئٍذ القائد ال�ستتابق لت"املان�ستتافت" لوتار 
ماتيو�س، �ساحب الرقم القيا�سي يف عدد املباريات 
الدوليتتة متتع املنتختتب الأملتتاين )150 مبتتاراة(، اأن 
نويتتر "ل يتمتتتع يف الوقت احلايل مب�ستتتواه املعهود 
قبتتل تعر�ستته  يتميتتز بهمتتا  اللذيتتن كان  والأمتتان 
لالإ�ستتابة"، م�ستتيفًا بالقتتول: "مارك-اأندريتته تتتري 
�ستتتيغن يقدم اأف�ستتل م�ستتتوياته العاملية منذ اأعوام 
مع )فريقه( بر�ستتلونة )الإ�ستتباين(، واأعتقتتد اأنه كان 
ي�ستتتحق منذ وقتتت طويل اعتماده حار�ستتًا اأ�سا�ستتيًا 
للمنتختتب يف مباراة مهمة، حتتتى عندما يكون نوير 

جاهزاً".
لكتتن بالن�ستتبة اإىل لوف يبقى نوير جزء اأ�سا�ستتي من 
العمتتود الفقري لت"لعبي اخلتترة"، املتوجني اأبطاًل 
للعتتامل يف 2014 بالرازيل، والذيتتن عليهم توجيه 
جيل الالعبني ال�ستتبان للم�ستتاركة يف كاأ�تتس اأوروبا 
2020، متتع مات�س هومل�س، جتتريوم بواتنغ، طوين 

كرو�س، وتوما�س مولر.

هذا ما قالته سيرينا عقب خروجها 
المفاجئ من بطولة أستراليا

بسام الراوي: افتخر بأصولي العراقية وهدفي 
هو االهم في مسيرتي الكروية

معسكر األولمبي يؤجل إياب ربع 
نهائي كأس العراق
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رف�ستتت املحكمة الإدارية الريا�ستتية الإ�ستتبانية 
�ستتكوى ليفانتي �ستتد اإ�تترشاك بر�ستتلونة لالعب ل 
يحق له امل�ستتاركة يف مبتتاراة الفريقني يف الدور 

الرابع يف كاأ�س ملك اإ�سبانيا لكرة القدم.
واأ�تترشك بر�ستتلونة حامتتل لقتتب الكاأ�تتس مدافعتته 
�ستتومي، التتذي كان يق�ستتي عقوبتتة الإيقتتاف مع 
الفريتتق الثتتاين للنتتادي الكاتالتتوين املناف�س يف 

الدرجتتة الثالثة، يف ذهاب دور ال�ستتتة ع�رش اأمام 
ليفانتتتي التي خ�رشهتتا 2-1، قبل اأن يفوز 4-2 
يف جممتتوع مباراتي الذهتتاب والعتتودة، ليتاأهل 

لدور الثمانية.
وُطتترد الالعتتب البالتتغ عمتتره 19 عامتتًا، عقتتب 
ح�ستتوله علتتى بطاقتتة حمراء متتع الفريتتق الثاين 
لر�سلونة ما ي�ستوجب اإيقافه مباراة واحدة، لكن 
النادي الكاتلوين تاأكد من اإمكانية م�ستتاركته يف 
كاأ�تتس امللتتك متتع الفريتتق الأول، لأن الإيقاف يف 

امل�سابقات الأقل عادة ما يتم تنفيذه يف البطولة 
التي مت خاللها اإيقاف الالعب.

ورف�تتس الحتاد الإ�ستتباين �ستتكوى ليفانتي، لأنه 
تقتتدم بها متاأختتراً، كما رف�س الطعتتن الذي تقدم 

به النادي على القرار الإثنني املا�سي.
ورفع ليفانتي �ستتكواه للمحكمة للمطالبة بتوقف 
امل�ستتاركة، وعتتدم خو�س بر�ستتلونة مبتتاراة دور 
الثمانية حلني حل امل�ستتكلة لكن املحكمة رف�ست 

ذلك اأي�سًا.

المحكمة اإلسبانية ترفض شكوى ليفانتي ضد برشلونة مجددًا
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