
موريني��و  جوزي��ه  الربتغ��ايل  امل��درب  يع��ود 
اإىل ملع��ب "�ستامف��ورد بري��دج" مدرب��ًا لن��ادي 
مان�س�س��ر يونايت��د ال��ذي �سيتواج��ه م��ع غرميه 
ت�سيل�س��ي يف اأق��وى مواجهات املرحل��ة التا�سعة 

من الدوري الإنكليزي املمتاز.
وتف�س��ل نقطتان ب��ن ت�سيل�سي �ساح��ب املركز 
اخلام���س ومان�س�س��ر يونايت��د �ساح��ب املرك��ز 
ال�ساب��ع، وق��د ا�ستل��م مورينيو تدري��ب مان�س�سر 
يونايت��د خلف��ًا للهولندي لوي ف��ان خال وحقق 
انطالق��ة قوية بفوز فريق��ه يف مبارياته الثالثة 
الأوىل، لكن الفريق تعّر���س لكبوة ب�سقوطه على 
اأر�س��ه اأم��ام مان�س�سر �سيتي يف درب��ي املدينة 
ال�سمالي��ة، ث��م �سق��ط اأم��ام واتف��ورد 3-1 وفاز 
عل��ى لي�سر 1-4 قبل اأن يتعادل مع �ستوك على 

اأر�سه 1-1.
بي��د اأّن الع��ودة بالتع��ادل م��ع الغ��رمي التقليدي 
ليفرب��ول الإثن��ن املا�س��ي من ملع��ب اأنفيلد ثم 
الف��وز العري�س على فرنبهت�سه 1-4 يف الدوري 
الأوروب��ي )يوروبا ليغ( اخلمي���س املا�سي اأعاد 

التفاوؤل لأن�سار الفريق بقدرته على املناف�سة.
تعدي��الت  موريني��و  يج��ري  اأن  املتوق��ع  وم��ن 
كث��رة على ت�سكيلت��ه، علمًا باأّن��ه خا�س مباراة 
فرنبهت�س��ه ب�سبعة لعبن خمتلفن عن الت�سكيلة 
الت��ي واجهت ليفربول قبل اأربع��ة اأيام وقد يكرر 
الأم��ر ذاته، وه��ذا يعني عودة ال�سوي��دي زلتان 
اإبراهيموفيت���س ولع��ب الو�س��ط الإ�سب��اين اندير 
هري��را والظه��ر الأمي��ن الإك��وادوري اأنطوني��و 

فالن�سيا ورمبا البلجيكي مروان فاليني.
ول �س��ك ب��اأّن مورينيو �سيحظ��ى با�ستقبال حار 
من قبل جماهر ت�سيل�س��ي نظراً للنجاحات التي 
حققه��ا يف �سفوف الفريق اللن��دين يف الفرتن 

التي توىل فيهما الإ�رشاف على فريقها.
اأم��ا ت�سيل�س��ي بقي��ادة مدرب��ه اجلدي��د الإيطايل 
اأنطوني��و كونت��ي فهو الآخر عان��ى بع�س ال�سيء 
يف مطل��ع املو�س��م بخ�سارت��ه عل��ى اأر�س��ه اأمام 
ليفرب��ول وخارج��ه اأم��ام اأر�سنال، قب��ل اأن يقرر 
كونت��ي تغي��ر اأ�سل��وب لع��ب الفري��ق والعتماد 
على ثالث��ة مدافعن وتعزيز خ��ط الو�سط بالعب 

اإ�سايف وقد جنحت خطته حتى الآن.
ويق��ود الفري��ق هداف��ه الإ�سب��اين دييغ��و كو�ستا 
مت�س��در ترتي��ب الهدافن بر�سي��د 7 اأهداف وقد 
�س��كل ثنائيًا متفاهمًا م��ع البلجيكي ادين هازار 

خالل املو�سم احلايل بعد اأن طالب كونتي الأخر 
باللع��ب اإىل ج��وار الربازيل��ي الأ�س��ل الإ�سب��اين 
اجلن�سي��ة. يف املقاب��ل، يري��د مان�س�س��ر �سيت��ي 
املت�سدر بفارق هدف واحد عن اأر�سنال ا�ستعادة 

نغم��ة النت�سارات بع��د ف�سله يف الف��وز يف اآخر 
اأرب��ع مباري��ات يف خمتل��ف امل�سابق��ات، وذلك 
عندم��ا ي�ست�سي��ف �ساوثهامبت��ون عل��ى ملع��ب 
الحتاد. وتعر�س فريق ال�"�سيتيزين�س" لنك�ستن 
متتاليت��ن يف ال��دوري املحلي بخ�سارت��ه اأمام 
توتنه��ام �سف��ر2- ث��م �سقوطه يف ف��خ التعادل 
عل��ى اأر�سه م��ع اإيفرت��ون 1-1، اأم��ا يف دوري 
الأبط��ال ف�سقط يف ف��خ التعادل مع �سلتيك 3-3 
قبل اأن ي�سقط �سقوطًا كبراً اأمام بر�سلونة �سفر-

4 الأربعاء املا�سي.
 موناكو يكت�سح مونبلييه 

� ا�ستع��اد فريق موناكو نغم��ة انت�ساراته بعدما 
ح��ول تاأخره به��دف اإىل فوز كا�س��ح على �سيفه 
مونبليي��ه )2-6(، عل��ى ا�ست��اد "لوي���س الثاين" 
باإم��ارة موناكو يف افتتاح اجلول��ة العا�رشة من 

الدوري الفرن�سي لكرة القدم.
�سجل ه��دف موناك��و الأول الكولومب��ي رادميل 
فال��كاو يف الدقيق��ة )36( م��ن �رشب��ة ج��زاء، 
واأ�س��اف الفرن�سي ال�ساعد كيليان مبابي لوتن 

)49( الهدف الثاين، وتابع الربازيلي جيمر�سون 
نا�سيمنت��و اأهداف اأ�سح��اب الأر�س بهدف ثالث 
)64(، والبديل فالر جرمان بهدف رابع )74(.
ووا�سل موناكو مهرج��ان اأهدافه بهدف خام�س 
ع��ن طري��ق توما���س ليم��ار يف الدقيق��ة )76(، 
واختت��م امل��ايل اأدام��ا ت��راوري �سدا�سي��ة فري��ق 

الإمارة الفرن�سية يف الدقيقة )89(.
يف املقابل �سجل اجلزائري ريا�س بودبوز هديف 
ال�سي��وف يف الدقيقتن )10( و)61( من �رشبة 

جزاء.
يف  نقط��ة(   22( اإىل  ر�سي��ده  موناك��و  ورف��ع 
املرك��ز الثاين "موؤقتا"، وبف��ارق نقطة عن ني�س 
"املت�س��در"، يف املقابل جتم��د ر�سيد مونبلييه 

عند )10 نقاط( يف املركز اخلام�س ع�رش.
وكان موناكو تعر�س للخ�سارة اأمام تولوز )-1
3( يف اجلول��ة ال�سابق��ة، ليتمك��ن فريق الإمارة 
الفرن�سي��ة يف تعوي���س خ�سارته بفوز ثمن اأمام 
مونبليي��ه ق��اده ل�ستع��ادة و�ساف��ة "اللي��ج 1" 

وانتزاعها من باري�س �سان جرمان موؤقتا.
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منتخب الشباب يواجه السعودية اليوم في ربع نهائي كأس آسيا 

ا�ستق��رت رو�سي��ا، بعدم��ا اأطلق��ت حمل��ة �سعبية 
 2018 موندي��ال  متيم��ة  لختي��ار 

لكرة القدم ال�سهر املا�سي بن 
ال�سيبري،  الذئ��ب، والب��رب 

والقط الأوروبي، ر�سمًيا 
عل��ى الذئ��ب كتميم��ة 

الك��روي  للح��دث 
الكبر.

احلف��ل،  و�سه��د 
الأ�سطورة  م�سارك��ة 

الربازيلي��ة املعت��زل، 
الع��امل  كاأ���س  وبط��ل 

كوري��ا  يف   2002
والياب��ان،  اجلنوبي��ة 

رونال��دو نازاري��و، الذي توىل 
م�سوؤولي��ة تقدمي احلدث، ال��ذي اأذيع 

مبا�رشة، عرب التليفزيون احلكومي الرو�سي.

والتق��ط رونال��دو، ال��ذي �س��ارك الع��ام املا�سي 
��ا، يف مرا�س��م قرع��ة الت�سفيات  اأي�سً
مبدين��ة  للموندي��ال،  املوؤهل��ة 
�س��ان بطر�سب��ورج، ال�سور 
جان��ب  اإىل  التذكاري��ة، 
التميمية، ذئب يرتدي 
ق�س��ًرا،  ���رشواًل 
ويدع��ى  ونظ��ارة 

"زابيفاكا".
مرا�س��م  وح���رش 
رئي���س  احلف��ل، 
الرو�س��ي  الحت��اد 
للعب��ة، فيت��ايل موتكو، 
والرجل الثاين يف الحتاد 
الدويل للعبة )فيفا(، الكرواتي 
زفونيمر بوب��ان، الذي ح�رش نيابة 

عن الرئي�س، ال�سوي�رشي، جياين اإنفانتينو.

ُتوِّج املنتخب الكوري ال�سمايل، بلقب كاأ�س العامل 
للنا�سئات لكرة القدم، بعد الفوز على اليابان يف 
املب��اراة النهائية، )5�4( ب��ركالت الرجيح، يف 
املب��اراة الت��ي اأقيمت عل��ى اإ�ستاد عم��ان الدويل 
ب��الأردن. كان الوق��ت الأ�سلي للمب��اراة، انتهى 
بالتع��ادل ال�سلب��ي، ليحتكم املنتخب��ان لركالت 
الك��وري  املنتخ��ب  ح�سمه��ا  الت��ي  الرجي��ح، 
ال�سمايل )5�4(. �سه��دت املباراة، تكافوؤًا وا�سًحا 

ب��ن املنتخب��ن، واأه��درت لعب��ات املنتخب��ن 
الك��وري والياباين، عدة فر�س خطرة على امتداد 
ال�سوط��ن، دون اأن ينجح��ن يف الت�سجي��ل. وقلَّ��د 
اإنفانتين��و، رئي�س الحتاد ال��دويل للعبة، والأمر 
علي بن احل�سن، رئي���س احتاد الأردن، املنتخب 
واملنتخ��ب  الربونزي��ة،  امليدالي��ات  الإ�سب��اين 
الياباين امليداليات الف�سي��ة، واملنتخب الكوري 

ال�سمايل امليداليات الذهبية.

اتخ��ذ الحت��اد التايالندي لك��رة القدم ق��راراً مبنع 
الهتاف��ات الت�سجيعي��ة والحتف��الت يف املب��اراة 
املقبلة للمنتخب الوطني يف ت�سفيات اآ�سيا املوؤهلة 
اإىل موندي��ال رو�سيا 2018، وذلك حداداً على ملك 
الب��الد بوميب��ول اإدولي��ادي ال��ذي ت��ويف اخلمي�س 
املا�سي عن 88 عام��ًا. وحاولت تايالند يف بادئ 
الأم��ر نق��ل املباراة املق��ررة يف 15 ال�سه��ر املقبل 
�س��د اأ�سراليا بعد وف��اة امللك ال��ذي اعتلى العر�س 
طيلة �سبعن عامًا. لكن اأ�سراليا رف�ست هذا الطلب 
بح�سب ما ك�سف امل�سوؤولون يف الحتاد التايالندي 
ال��ذي فك��ر باإمكاني��ة خو���س اللق��اء دون جمهور 
قب��ل اأن يتخذ الق��رار مبنع الحتف��الت والهتافات 
الت�سجيعي��ة وذل��ك اإىل جانب فر�س ���رشوط تتعلق 
مبالب�س امل�سجعن بح�س��ب املتحدث با�سم ال�سلطة 
وارت��دى  �سوفافونغ��ز.  باتي��ب  املحلي��ة  الكروي��ة 
التايالنديون مالب���س قامتة منذ وفاة امللك وحتى 
اأن ال�سلط��ات دعت ال�سياح اإىل ارتداء مالب�س قامتة 
وطلب من املالهي خف�س اأ�سوات املو�سيقى ومنع 
بي��ع امل�رشوبات الكحولي��ة. ويف هذا احل��داد الذي 

�سي�ستمر �سنة كامل��ة، طلبت احلكومة الع�سكرية من 
"اأماك��ن اللهو والت�سلية" خف���س ال�سجيج ثالثن 
يومًا. وق��د حذرت احلكوم��ة التايالندية من اإمكان 
نف��اد املالب�س ال�سوداء من الأ�س��واق ب�سبب القبال 
ال�سدي��د عل��ى �رشائه��ا وقال��ت وزارة التج��ارة اأنها 
�ستتع��اون مع �رشكات ت�سنيع ل�سمان تزويد ثابت 
ملالب���س احل��داد مع توع��د التجار الذي��ن ي�ستغلون 
الطل��ب الكب��ر لرف��ع ا�سعاره��م بعقوب��ات م�سددة. 
ومت الغ��اء جمموعة م��ن الن�ساط��ات العامة وجرى 
تعدي��ل برجمة القن��وات التلفزيونية كم��ا طلب من 
املوؤ�س�س��ات العامل��ة يف قط��اع ال�سه��ر واملطاع��م 
تكيي��ف اأن�سطتها على مدى �سه��ر كامل متا�سيًا مع 
اأج��واء احلداد يف البالد. وم��ن املوؤكد ان مباراة يف 
كرة القدم لن تكون خارج اأجواء احلداد الر�سمي يف 
الب��الد خ�سو�سًا اأن املنتخب الوطن��ي فقد منطقيًا 
الأمل يف املناف�سة على التاأهل اإىل مونديال رو�سيا 
2018 لأنه مل يح�سل على اأي نقطة بعد مرور اأربع 
جولت عل��ى انطالق الدور احلا�س��م من الت�سفيات 

الآ�سيوية.

نيمار مع البرسا حتى 2021 روسيا تستقر رسميا على تميمة مونديال 2018

ناشئات كوريا الشمالية بطالت كأس العالم

تايالند تمنع التشجيع واالحتفاالت!

 

�سم��ن  الع��امل  كا���س  اىل  لل�سع��ود  يوؤهل��ه  لف��وز  وي�سع��ى 
املنتخب��ات الربع��ة التي �ست�سعد اىل ن�س��ف نهائي البطولة 
احلالية " املربع الذهبي " ، بعد ان ت�سدر جمموعته الثانية ، 
فيما حل املنتخب ال�سع��ودي ثانيا يف جمموعته الوىل التي 
ت�سدرها منتخب البحرين والتي �سمت اي�سا منتخبي كوريا 
اجلنوبية وتايلند . وكان منتخب العراق ال�سبابي قد فاز على 
املنتخ��ب الماراتي والك��وري ال�سمايل وتع��ادل مع منتخب 

فيتنام يف مناف�سات املجموعة .
                 كاأ�س العامل هدفنا اأول

اك��د املدي��ر الفني ملنتخبن��ا عبا���س عطية ان اجله��از الفني 
والالعب��ن م�سممون عل��ى تخطي احلاج��ز ال�سعودي بنجاح 
والف��وز علي��ه الذي يق��ود الع��راق اىل املربع الذهب��ي لبطولة 
كاأ���س ا�سي��ا احلالية وبالتايل التاأه��ل اىل كاأ�س العامل ، اذ ان 
الالئح��ة ال�سيوية تن�س على تاأهل اربع��ة منتخبات ا�سيوية 

اىل النهائي��ات العاملي��ة ، م�سيف��ا .. ان املنتخ��ب ال�سع��ودي 
جي��د ج��دا ومع��د له��ذه البطول��ة ب�س��كل مث��ايل ، ومنتخبن��ا 
ا�سب��ح جاه��زا فني��ا وبدني��ا ونف�سي��ا خلو�س املب��اراة معه 
وانت��زاع  الف��وز وبالت��ايل حتقي��ق ه��دف التاأه��ل اىل كاأ���س 
الع��امل ، ومباراتن��ا مع��ه ه��ي مباراة احل��ل الواح��د لغره ، 
عبا���س عطي��ة ق��ال اي�س��ا ... ان ا�ستجاب��ة لعبين��ا ممت��ازة 
ونح��ن واياهم نق��راأ اوراق املنتخب ال�سع��ودي نظريا ونطبق 
عملي��ا من خالل الوحدة التدريبية الخرة ، التي ركزنا فيها 
عل��ى الخطاء ال�سابقة والعمل عل��ى تالفيها يف مباراة اليوم 
، ومناف�سن��ا ال�سع��ودي ميتلك خ��ط و�سط فع��ال ، وهو م�سدر 
قوت��ه ، وق��د و�سعنا احلل��ول لتحجيم ه��ذه الفعالي��ة ونعول 
عل��ى امكانيات لعبينا وت�سميمهم على احراز الفوز وحتقيق 
اله��دف املن�سود وهو م��ا ي�سغلنا ونوؤج��ل التفكر يف الالحق 
من ال�ستحقاقات يف حالة جناحنا يف هذه املباراة ، و�ساأزج 
الالعب��ن الكرث جاهزية والذين ميتلك��ون موا�سفات تنطبق 
م��ع النظ��ام اخلطط��ي ملنتخبن��ا ، وارى ان جمي��ع الالعب��ن 
موؤهلون خلو�س هذه املعرك��ة. اأكد منتخبنا الوطني لل�سباب 

جدارته و�سدارته للمجموعة الثانية يف بطولة اآ�سيا حتت �سن 
19 عام��ا، اجلارية هنا يف املنام��ة وبر�سيد 7 نقاط، رغم 
تعادل��ه يف املباراة الأخرة �سلبيًا اأمام منتخب فيتنام، الذي 
ح��ل ثانيًا يف املجموعة بر�سيد 5 نق��اط، واأ�سبح الماراتي 
خ��ارج املناف�سة رغ��م فوزه عل��ى كوريا ال�سمالي��ة بنتيجة ) 
1-3( وح�سول��ه عل��ى اربع نقاط، والأخ��ر خرج هو الآخر 
م��ن املناف�سة وبال ر�سيد من النقاط . منتخبنا ال�سبابي الذي 
تاأه��ل اىل ربع نهائي البطولة �سيواجه ثاين املجموعة الأوىل 
منتخ��ب ال�سعودية، واللقاء بينهما �سيكون يف ال�ساعة الرابعة 
والرب��ع بتوقيت بغداد، ع�رش الأحد املقب��ل على �ستاد خليفة 

الوطني .
  تغيرات كبرة

خا���س منتخبنا مباراته اأم��ام فيتنام بت�سكيل��ة اجرى فيها 
امل��درب عبا�س عطية �سبع��ة تغيرات عن الت�سكيل��ة الأ�سا�س 
الت��ي خا�ست مباراتي المارات وكوري��ا ال�سمالية، وا�ستعان 
بالبدلء كما ا�رشك اثنن من الالعبن اجلدد يف ال�سوط الثاين 
من املباراة التي ت�سيده��ا  اي�سًا وفر�س نف�سه على املناف�س 

طيلة �سوطيها وكان الأف�سل يف ال�ستحواذ واحليازة وتنظيم 
اللع��ب وبن��اء الهجم��ات والإداء الدفاع��ي الر�س��ن وامتالك 
و�س��ط املي��دان، لكن فر�س عدة �ساعت من��ه فيما جلاأ الفريق 
الفيتنامي كعادته يف مباريات املجموعة اىل اللعب الدفاعي 

واعتمد الهجمات املرتدة التي كانت قليلة جداً .
ت�سكيلة الفريق �سمت الالعبن، ح�سنن علي حلرا�سة املرمى، 
وك��رمي ديل وم�سطفى حممد ويا�رش عمار واحمد عبد الر�سا، 
وكذل��ك احمد جالل و�سج��اد ح�سن وم�سطف��ى علي وجا�سم 
حمم��د، بالإ�ساف��ة اىل اأي��اد ك��رمي ووليد ك��رمي، ويف ال�سوط 
الث��اين ا�رشك م��درب منتخبنا، الالعب مرجت��ى احمد بدًل من 
جا�س��م حمم��د، بينما ا���رشك كرار فال��ح بدًل م��ن وليد كرمي، 
وزج باملهاجم عالء عبا�س بدًل من م�سطفى علي يف م�سعى 
لت�سجي��ل ه��دف يف مرم��ى اخل�س��م، وكان اله��دف م��ن هذه 
التغي��رات الكب��رة يف �سف��وف الفري��ق هو اإراح��ة الالعبن 
الأ�سا�سي��ن من �سمنهم خم�سة لعبن لديهم اإنذارات �سابقة، 
وكذل��ك تاأهي��ل جمموعة من الالعب��ن فنيًا وبدني��ًا ونف�سيًا، 

ممن مل ي�ساركوا يف املباراتن ال�سابقتن.

مستقبل دوري 
االبطال في خطر!!

من زاوية 
اخرى

ق��ررت الدوري��ات الأوروبي��ة "ال�سغ��رة" رف��ع �سق��ف 
باإدخ��ال  الأوروب��ي  الحت��اد  ق��رار  عل��ى  اعرا�سه��ا 
تعديالت على نظام امل�سارك��ة بدوري الأبطال اعتباراً 
م��ن 2018، وذلك بان�سحابها م��ن التفاق املوقع مع 

ال�سلطة القارية العليا.
و�سيفت��ح قرار ان�سحاب 25 بطول��ة اأوروبية حملية من 
التف��اق املوقع م��ع الحت��اد الأوروبي الب��اب اأمامها 
لإقام��ة مبارياته��ا املحلي��ة يف نف���س التوقي��ت الذي 
تق��ام فيه مباري��ات دوري الأبط��ال اأي يومي الثالثاء 

والأربعاء )با�ستثناء النهائي(.
وت�سكل هذه اخلطوة اأوىل العقبات التي تعر�س الطريق 
الرئي���س اجلدي��د لالحتاد الق��اري ال�سلوفين��ي األك�سندر 

ت�سيفرين.
واتخ��ذ الحتاد الأوروبي يف 26 اأب/اأغ�سط�س املا�سي 
قراراً بتخ�سي�س اأربعة مقاعد يف دور املجموعات لكل 
م��ن اإ�سبانيا واإنكلرا واإيطالي��ا واأملانيا ب�سبب م�ستوى 

اأنديتها وذلك من 2018 حتى 2021.
رئا�ست��ه  ا�ستل��م  ال��ذي  الأوروب��ي  الحت��اد  ويح��اول 
بالوكال��ة اليون��اين ثي��ودور ثيودوريدي�س من��ذ اإيقاف 
الفرن�س��ي مي�س��ال بالتيني قبل انتخ��اب ت�سيفرين يف 
منت�سف ال�سهر املا�سي، اإقفال الباب اأمام رغبة بع�س 
الأندية الكربى باإن�ساء دوري ال�سوبر املخ�س�س ح�رشاً 
له��ا، لكن م�ساألة منح كّل من اإ�سبانيا واإنكلرا واإيطاليا 
واأملاني��ا اأربع��ة مقاع��د يف دور املجموع��ات اعتب��اراً 
م��ن 2018 مل ت��رق بتاتًا للرابط��ة الأوروبية لدوريات 
املحرف��ن الت��ي راأت باأّن ه��ذا القرار �سيعم��ق الفجوة 

الريا�سية واملالية على حد �سواء بن الأندية.
وراأى رئي���س الرابطة ال�سويدي لر���س كري�سر اول�سون 
يف موؤمت��ر �سحايف اأّن الرابط��ة "مل جتد اأمامها اأي حّل 
اآخر �س��وى اإنهاء التفاق احلايل" مع الحتاد الأوروبي 
للعب��ة. واتخاذ ق��رار الن�سحاب من التف��اق بالإجماع 
تقريبًا اإذ �سوتت 23 رابطة حملية معه ووحدها رابطة 

الدوري الإيطايل �سوتت �سد الن�سحاب.
وك�سف اأول�سون ان امل�سكلة ل تقت�رش وح�سب على منح 
اأربع��ة دول 16 مقع��داً م�سمون��ًا يف دور املجموعات، 
خالف��ًا للنظ��ام احل��ايل ال��ذي يعط��ي كّل م��ن اإنكل��را 
واإ�سباني��ا واأملاني��ا ثالث��ة مقاع��د م�سمونة م��ع مقعد 
اإ�س��ايف ممكن حت�سمه يف امللح��ق الفا�سل، فيما متلك 
اإيطالي��ا مقعدي��ن م�سمونن لأول وث��اين الدوري على 
اأن يخو�س الثال��ث الدور الفا�سل من اأجل التاأهل لدور 

املجموعات.
واأ�س��اف: "امل�ساأل��ة الأخ��رى املطروح��ة ه��ي توزي��ع 
العائ��دات، القراح��ات اجلدي��دة )لالحت��اد الأوروبي( 

اأ�سوء من الو�سع احلايل القائم".
واأ�س��ار اأول�س��ون اإىل اأن الرابط��ة الأوروبي��ة لدوري��ات 
املحرف��ن ق��ّررت الن�سحاب من التف��اق مع الحتاد 
الأوروب��ي "اعرا�سًا على واقع اأّن الرابطة مل تكن طرفًا 

يف املفاو�سات" املتعلقة بدوري الأبطال.

يخو�ض منتخبنا الوطني 
لل�شباب مباراة مهمة 

وم�شريية له يف ربع نهائي 
كا�ض ا�شيا لل�شباب حتت 19 

عاما ويلتقي نظريه ال�شعودي 
يف ال�شاعة الرابعة والربع 

من ع�شر هذا اليوم " االحد 
البحرين  �شتاد  ملعب  " على 

الوطني

المنامة : سعدون جواد
 موفد االتحاد العراقي للصحافة الرياضية

مورينيو مانشستر يونايتد في مواجهة خاصة مع تشيلسي  وموناكو يكتسح مونبلييه
جدل المالعب

اأعل��ن بر�سلون��ة بط��ل اإ�سباني��ا لك��رة الق��دم اأن 
مهاجم��ه الربازيل��ي نيمار مّدد عق��ده معه حتى 

.2021 30 حزيران/يونيو 
وي�سكل نيمار )24 عامًا( مع الأرجنتيني ليونيل 
مي�س��ي والأوروغوي��اين لوي���س �سواري��ز الثالثي 

احللم يف هجوم بر�سلونة.
وقال النجم الربازيلي ملحطة النادي: "اأنا �سعيد 
جداً لتمديد عق��دي مع بر�سلونة، اأ�سعر باأنني يف 
من��زيل". واأ�ساف: "اعتربت م��ع عائلتي اأنه من 

الأف�سل بالن�سبة يل البقاء هنا".
وان�س��م نيمار اإىل �سف��وف بر�سلونة يف 

�سي��ف 2013 من �سانتو�س الربازيلي، 
واأحدث��ت قيم��ة ال�سفق��ة يف حينه��ا 
بلغ��ت  اأنه��ا  اأعل��ن  اذ  كب��راً  ج��دًل 
57.1 مليون يورو، يف حن ك�سفت 
التحقيقات لحقًا اأنها بحدود 83.3 

ملي��ون ي��ورو، واأن الن��ادي الإ�سب��اين 
احلقيق��ة  القيم��ة  اأخفي��ا  والالع��ب 

للته��رب من ال�رشائ��ب. وبعد 
م�س��ار ق�سائ��ي طويل، 

املحكم��ة  ق��ررت 
العلي��ا يف اإ�سباني��ا 

متوز/يولي��و  يف 
املا�س��ي ا�سقاط 

الغ���س  تهم��ة 
يب��ي  ل�رش ا

نيم��ار  ع��ن 
ة  معت��رب
مل  اأن��ه 
اأي  يرتكب 

ذن��ب، لكن الق�س��اء الإ�سباين اأعاد فت��ح الق�سية 
م��ن جديد ال�سهر املا�س��ي بعد اأن جنحت النيابة 
العام��ة يف ال�ستئناف. وكان بر�سلونة وافق يف 
منت�س��ف حزيران/يونيو على دفع غرامة بقيمة 
5.5 مالين يورو مل�سلحة ال�رشائب الإ�سبانية 
يف اإطار �سفقة جزائية مع النيابة العامة جتنب 
نيمار املالحقات الق�سائية يف مو�سوع انتقاله 
اإىل الن��ادي الكاتال��وين. ومت��ت مالحق��ة نيمار 
ووال��ده لأن الق�س��اء الإ�سباين اعت��رب اأن قيمة 
انتق��ال الالع��ب اإىل بر�سلونة ل تقل عن 
83.3 ملي��ون ي��ورو، يف ح��ن اأعلن 
الأخر اأن قيمة ال�سفقة كانت 57.1 
ملي��ون يورو بينه��ا 40 مليون يورو 
لعائل��ة الالع��ب. وطالب��ت النياب��ة 
العام��ة الإ�سباني��ة مبحاكمة نيمار 
ووال��ده ب�سب��ب الحتي��ال، ف�ساًل عن 
فت��ح حتقي��ق ي�سم��ل الرئي���س احل��ايل 
ماري��ا  جو�سي��ب  لرب�سلون��ة 
بارتومي��و وال�ساب��ق حت��ى 
�سان��درو   2014 ع��ام 

رو�سيل والنادي.
اأي�س��ًا  نيم��ار  ويواج��ه 
يف  ق�سائي��ة  مالحق��ة 
ق��ام  حي��ث  الربازي��ل 
بتجميد  الربازيلي  الق�ساء 
ج��زء م��ن الأ�س��ول املالية 
لالعب وقدرها 43.5 مليون 
دولر ب�سبب تهمة التهرب من 
ال�رشائب خالل الفرة املمتدة 

بن 2011 و2013.


