
انتزع املنتخب السعودي تعادال مثيرا أمام ضيفه 
العراقي )1-1(، في املباراة التي جمعتهما اإلثنني، 
على ملعب جامعة امللك سعود الرياضية في بطولة 

سوبر كالسيكو الودية.
تقدم العراقيون بهدف مهند علي بالدقيقة 71، 
وأدرك األخ��ض��ر التعادل بهدف قاتل سجله عبد 
العزيز البيشي بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل 

الضائع.

حتكم املنتخب السعودي في إيقاع اللعب وفرض 
أسلوبه بفضل االستحواذ على الكرة، ولكن عابه عدم 

استغالل سالم الدوسري للفرص التي سنحت له.
هدد حسني املقهوي واملهاجم الشاب عبد الفتاح 
آدم املرمى العراقي أكثر من مرة، كما تعاطف القائم 
م��ع احل���ارس محمد حميد بإبعاد تسديدة يحيى 

الشهري.
احمل��اوالت العراقية كانت قليلة، ولكنها مؤثرة 

على مرمى احلارس السعودي مصطفى مالئكة الذي 
تصدى لتسديدة علي عدنان، كما أضاع مهدي كامل 
فرصة هدف مبكر في أول 10 دقائق بتصويبة بجوار 

القائم األيسر.
حتسن أداء املنتخب العراقي، وكاد أحمد ياسني 
أن يسجل مرتني إال أن احل��ارس السعودي تصدى 
للمحاولة األولى بينما ذهبت الثانية بجوار القائم 

األيسر.

ومن خطأ دفاعي مشترك لعلي البليهي ومحمد آل 
فتيل مع احلارس مصطفى مالئكة في بناء الهجمة 
من اخللف، مرر أحمد ياسني، ملهند علي الذي سدد 

مباشرة في الزاوية اليسرى مسجال الهدف األول.
كاد منتخب األخضر أن يسجل التعادل سريعا 
من انفراد لعبد العزيز البيشي ال��ذي ش��ارك بديال 
بالشوط الثاني، إال أن احلارس العراقي محمد حميد 

أنقذ مرماه من هدف مؤكد.

ركز خوان أنطونيو بيتزي املدير الفني ملنتخب 
السعودية أكثر على منح الفرصة لعدة بدالء مثل 
حسني عبد الغني وبعض العناصر الشابة إلراحة 
الشهري وكنو والدوسري والشهراني الذي غادر 

امللعب مصابا.
ك��ذل��ك خسر املنتخب ال��ع��راق��ي ج��ه��ود مدافعه 
مصطفى ناظم لإلصابة ليشارك مكانه علي فايز، كما 
دفع سريتشكو كاتانيتش بأكثر من تبديل لتنشيط 

الصفوف والتصدي حلالة اإلره���اق التي انتابت 
مهدي كامل وزمالءه.

م��ال الع��ب��و ال��ع��راق للسقوط على األرض في 
م��ح��اول��ة إلض��اع��ة ال��وق��ت، مم��ا دف��ع حكم اللقاء 
الحتساب 4 دقائق وقت بدل ضائع، استغلها عبد 
العزيز البيشي في تسجيل ه��دف التعادل القاتل 
بتسديدة في الزاوية اليمنى، لينجو األخضر من 

هزمية ثانية على التوالي.
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منتخب األردن يخسر بصعوبة أمام كرواتيا

السعودية تنجو من الهزمية أمام العراق في كالسيكو مثير

ان��ه��زم املنتخب األردن����ي أم���ام مضيفه 
الكرواتي ودي��ا )2-1(، االث��ن��ني، في إطار 

حتضيرات األول لبطولة آسيا 2019.
وتقدم املنتخب الكرواتي عبر دوماجوف 
فيدا، بالدقيقة »23«، ثم ماتيج ميتروفيتش، 
بالدقيقة »61«، بينما أح��رز ه��دف األردن 
الوحيد، البديل بهاء فيصل، في الدقيقة »72«.
وظهرت الفوارق الفنية واضحة منذ البداية، 
عندما فرض املنتخب الكرواتي سيطرته على 
املعطيات، وبحث عن ثغرات في دفاع األردن.
وك���اد املنتخب ال��ك��روات��ي أن ي��ح��رز هدف 
السبق مبكرا، من كرة رأسية سددها أنتي 
ريبيتش فوق العارضة.وسرعان ما كشف 
الضيوف أيضا ع��ن أطماعهم الهجومية، 

حيث الحت لهم فرصة خطيرة، عندما مرر 
شلباية كرة بالعرض داخل منطقة اجلزاء، 
هيأها التعمري لنفسه وسددها بقوة، لكنها 
م��رت ف��وق املقص األمي��ن حل��ارس كرواتيا، 
دومينيك ليفاكوفيتش.وفي املقابل، امتازت 
هجمات املنتخب الكرواتي بالسرعة، وفي 
الدقيقة »23« أحرز هدفه األول عبر ضربة 
ركنية، ارتقى لها دوماجوف فيدا برأسه، 

وأسكنها على ميني معتز ياسني.
وكان التعمري مصدر اخلطورة األردنية، 
حيث كاد أن يتحصل على ضربة جزاء، لكن 

احلكم أشار إلى مواصلة اللعب.
وف��ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي، ح��اف��ظ املنتخب 
الكرواتي على أفضليته، حيث سجل الهدف 

الثاني بالدقيقة »61«، م��ن ض��رب��ة حرة 
مباشرة، قفز لها ماتيج ميتروفيتش، ليضعها 

برأسه على يسار ياسني.
ودف���ع م���درب منتخب األردن، فيتال 
بوركلمانز، بالعبه بهاء فيصل مكان القرا، 
وسعيد مرجان بدال لعبيدة السمرية، بهدف 
تعزيز القدرات الهجومية.واستثمر مرجان 
مت��ري��رة البخيت وس���دد ب��ق��وة، لكن كرته 
احتاجت لشيء من احل��ظ، لتسكن الشباك 

الكرواتية.
وف��ي الدقيقة »72«، حتصل التعمري 
على ض��رب��ة ح��رة م��ب��اش��رة، س��دده��ا بهاء 
فيصل قوية، حيث ارتطمت باجلدار الدفاعي 

ودخلت املرمى.

منتخب كرواتيا

فاندورنه  سائق مكالرين سينتقل إلى 
سباقات فورموال ئي

أعلن مكالرين املنافس في بطولة العالم لسباقات فورموال 1 للسيارات أن سائقه 
البلجيكي ستوفل فاندورنه سينتقل إلى )اتش.دبليو.ايه( ريسالب املدعوم من مرسيدس 

في منافسات فورموال ئي للسيارات الكهربائية بعد انتهاء موسم فورموال 1 احلالي.
وقال فريق )اتش.دبليو.ايه(  إن السائق البلجيكي البالغ عمره 26 عاما سينضم إلى 
البريطاني جاري بافيت )37 عاما(  الفائز مع مرسيدس ببطولة السيارات السياحية 

األملانية ( دي.تي.إم(.
وسيخوض مكالرين منافسات املوسم املقبل بفريق جديد متاما يتألف من اإلسباني 
كارلوس ساينز ال��ذي حل بدال من مواطنه فرناندو ألونسو بطل العالم مرتني بجانب 

البريطاني الصاعد الندو نوريس الذي كان سائقا احتياطيا.
وسيخوض فريق )اتش.دبليو.ايه( سباقات فورموال ئي ألول مرة موسم 2018 2019- 
والذي سينطلق في ديسمبر كانون األول في السعودية بينما سيشارك مرسيدس اعتبارا 

من 2020-2019.
وقال أولريتش فريتس مدير )اتش.دبليو.ايه( ”أظهر ستوفل موهبته وسرعته ليس في 

سباقات فورموال 1 فقط بل أيضا في سباقات جي.بي2 في 2015 التي فاز بها بفارق كبير.
”ستوفل وجراي سائقان صاعدان في فريقنا في فورموال ئي والذي سنشارك به في 

البطولة ألول مرة“.
وسيخوض فاندورنه، الذي سيشارك في سباق جائزة أمريكا الكبرى على حلبة أوسنت 

في تكساس األحد املقبل، اختبارا مع فريق فورموال ئي في بلنسية في إسبانيا يوم الثالثاء.
وتراجع األداء العام في الدقائق األخيرة، لتغيب الفرص عن املرميني، ويخرج املنتخب 

الكرواتي فائزا »1-2«.

رئيس نابولي يؤكد حديثه مع جنوى لضم 
مهاجمه البولندي بياتيك

أكذ رئيس نادي نابولي ثاني الدوري اإليطالي لكرة القدم أوريلو دي لورنتيس أنه تكلم 
مع نادي جنوى من أجل التعاقد مع مهاجمه الدولي البولندي كريستوف بياتيك.

ويتصدر بياتيك )23 عاما( اآلن برصيد تسعة أهداف سجلها لفريقه منذ انتقاله إليه من 
كرافوفيا الصيف املاضي مقابل أربعة ماليني يورو )4،6 ماليني دوالر أميركي(، علما أنه 

سجل 21 هدفا في 36 مباراة خاضها في الدوري البولندي املوسم املاضي.
وقال دي لورنتيس على هامش حدث للنادي في بلدية سلوباكا التابعة إلقليم بينيفينتو 

»لقد تكلمت بشأن بياتيك مع كل من )رئيس نادي جنوى أنريكو( بريتسيوسي ووكيله«.
وأضاف »سنلتقي مجددا، لكني سأدع مدربنا )كارلو أنشيلوتي( بسالم«، ال تسريع 

األمور وال أريد التدخل في شؤونه«.
وتابع »سنحتاج إلى معرفة ما اذا كان بياتيك قادرا على تقدمي األداء اجليد معنا كما يفعل 

مع جنوى«.
وجذب تسجيل بياتيك ل�14 هدفا في عشر مباريات خاضها مع فريقه ومنتخب بالده، 
اهتمام كل من تشلسي اإلنكليزي وبرشلونة اإلسباني، فضال عن فرق الدوري اإليطالي 
منافسي نابولي، روما وإنتر ميالن ويوفنتوس، في وقت يبلغ سعر الالعب زهاء 50 مليون 

يورو )57 مليون دوالر(.
في املقابل، قال دي لورنتيس أنه يتطلع الى متديد عقد املدرب أنشيلوتي من ثالث سنوات 

الى ست، علما أن املدرب اإليطالي حل مكان مواطنه ماوريتسيو ساري هذا الصيف.
وقال »أنشيلوتي هو منوذج. لقد حقق الفوز باأللقاب أينما حل، مع ميالن وريال مدريد 
)اإلسباني( وبايرن ميونيخ )األملاني( وباريس سان جرمان )الفرنسي( وتشلسي«، 

مضيفا »قلت في نفسي، إذا جلبته إلى نابولي، فسيعطيني شيئا في املقابل«.
وتابع »أعرف ان الطريق طويل ومليء بالعثرات التي ال ميكننا جتنبها، لكني منحته هذا 

العام تسع مباريات لضبط إيقاع الفريق وقد متكن من ذلك سريعا«.
ويتخلف نابولي عن يوفنتوس املتصدر وحامل اللقب بفارق ست نقاط بعد ثماني 

مباريات، وسيحل ضيفا على أودينيزي السبت.
كما يتصدر الفريق ترتيب مجموعته الثالثة في دوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط، 
متقدما بفارق نقطة واح��دة على باريس سان جرمان وليفربول وصيف بطل النسخة 
األخيرة، بعد جولتني من دور املجموعات، بتعادله مع مضيفه النجم األحمر لبلغراد 
الصربي صفر-صفر في األول��ى، وف��وزه على ضيفه ليفربول في ملعب ساو باولو في 

نابولي -1صفر.

فرحة العبي املنتخب السعودي بهدف التعادل
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بيتزي يتعهد ببناء فريق قوي للسعودية
تعهد م��درب السعودية، خ��وان أنطونيو بيتزي، 
ببناء فريق قوي من أجل نهائيات كأس آسيا لكرة 
القدم 2019، في مطلع العام املقبل، بعد التعادل 1-1 
مع العراق في الرياض ضمن بطولة ودي��ة رباعية 

اإلثنني.
وج��اء التعادل مع ال��ع��راق بعد الهزمية بعشرة 
العبني 0-2 أم��ام البرازيل، عقب أداء ق��وي اجلمعة 
املاضي في مباراته السابقة ببطولة سوبر كالسيكو 
، التي اختتمت أمس الثالثاء مبواجهة بني البرازيل 

وغرميتها األرجنتني في جدة.
وأبلغ بيتزي الصحافيني بعد املباراة: »ال أبحث عن 
أع��ذار، حققنا استفادة كبيرة من املشاركة في بطولة 
سوبر كالسيكو، عرفنا األخطاء التي وقعنا فيها قبل 

كأس آسيا املقبلة«.
وتولى األرجنتيني بيتزي تدريب السعودية في 
نوفمبر )تشرين الثاني( من العام امل��اض��ي، ومدد 
االحت��اد السعودي لكرة القدم عقده في يونيو حتى 
نهاية كأس آسيا، رغم اخل��روج من ال��دور األول في 
كأس العالم بعد انتصار وحيد على مصر وخسارتني 

أمام روسيا وأوروغواي.
وأض��اف م��درب تشيلي السابق: »الفريقان قدما 
مباراتني على مستوى جيد في البطولة، منحنا الفرصة 
لعدد من الالعبني من أجل اختبار اجلاهزية.. أنا رجل 
جاد ودقيق في عملي، هذه الصفات ستمنحني الفرصة 
من أجل العمل على نحو جيد قبل البطولة )كأس آسيا( 

بيتزيفي يناير املقبل«.

بولت يتلقى عرضا من 
الدوري املالطي

تلقى البطل األوملبي يوسني بولت عرضا من 
ناد لكرة القدم في مالطا لتوقيع عقد ملدة عامني، 
مم��ا أث��ار تكهنات بأنه ق��د يترك فترة التجربة 
التي يقضيها حاليا مع سنترال كوست مارينرز 

األسترالي.
وذكرت شبكة إي.إس.بي.إن، الثالثاء، أن فاليتا 
بطل ال��دوري املالطي يأمل في التعاقد مع بولت، 
الفائز بثماني ميداليات ذهبية أوملبية في سباقات 
املسافات القصيرة، في الوقت املناسب للمشاركة 
معه في مباراة كأس السوبر احمللية ضد بالزان 

يوم 13 ديسمبر.
ونقلت الشبكة عن جاستون سليمان مدير فاليتا 
ورئيسه التنفيذي قوله »أي بطل مرحب به دائما 

وفي فاليتا نؤمن بأن ال يوجد مستحيل«.
وقالت الشبكة، إن توني راليس وكيل أعمال 
بولت في أستراليا أكد وجود اتصاالت من جانب 

النادي املالطي.
وأحرز بولت هدفني مع مارينرز في مباراة ودية 
استعدادا للموسم اجلديد، يوم اجلمعة املاضي، 
لكنه لم يتلق عرضا لتوقيع عقد احترافي مع 

النادي املنافس في الدوري األسترالي.
وقال متحدث باسم مارينرز، إن ال يوجد تغيير 
في وضع بولت مع النادي، ووصف التكهنات حول 
احتمال قطع فترة جتربته مع النادي األسترالي 

بأنها »شائعات«.
وأبدى العداء اجلاميكي البالغ من العمر 32 عاما 
بشكل متكرر أمله في احلصول على عقد احترافي 
مع مارينرز، ليشارك معه في موسم 2019-2018 

بالدوري األسترالي الذي يبدأ األسبوع املقبل.
وق��ال أغلب نقاد ك��رة ال��ق��دم ف��ي أستراليا إن 
بولت أظهر عالمات على التحسن ولياقة بدنية 
أفضل خالل فوز مارينرز 4-0 على فريق محلي 
من الهواة، يوم اجلمعة، لكن شعروا بأنه بعيد 
إلى حد ما عن مستوى اللعب في دوري احملترفني 

األسترالي.
يذكر أن بعض التقارير أش��ارت مؤخرا إلى أن 

بولت مراقب من أحد األندية الكبيرة في أوروبا.


