
ليفرب��ول  جن��م  كوتيني��و،  فيلي��ب  �أب��دى 
�لإجنلي��زي، رغبته يف �أن يتذكره �لنا�س على 
�أنه و�حد�ً من عظماء �لريدز، وذلك بعد جتديد 

عقده خلم�س �سنو�ت.
وق��ال كوتيني��و، يف ت�رصيحات 
مي��ل"  "ديل��ي  ل�سحيف��ة 
م��اذ�  �أفه��م  "�أن��ا  �لإجنليزي��ة: 
يعني��ه ليفرب��ول، ميكنن��ا قول 
هان�س��ن،  ر����س،  د�جللي���س، 
�سوني�س، لوي�س �سو�ريز، �ستيفن 

جري�رد".
و�أ�س��اف �ل��دويل �لرب�زيل��ي: "�أنا 

هنا منذ �سن��و�ت، ل�ست لعبًا جديد�ً، 
هديف يكم��ن يف �لتفكري باأن �أ�سري على 

نف�س طريق هوؤلء �لالعبني".
وتاب��ع: "�إنهم �أ�ساطري، ميكن �أن حتدد 
جن��اح �أي لعب بن��اء عل��ى ولئه �أو 
�ألقاب��ه، �أو �لإثن��ني معًا، ل��دي �لكثري 
لأفعل��ه ك��ي �أك��ون ج��زًء م��ن ه��ذه 

�ملجموعة".
 5 بالألق��اب،  �لف��وز  "�أري��د  و�أردف: 

ه��ي  عق��دي �سن��و�ت  م��دة 
وه��ي  متنحني �جلدي��د،  م��دة 

�أن��ا �لفر�س��ة لفعل  ذل��ك، 
ب��اأن  موؤم��ن 
�إيج��اد مكان 

مينح��ك 
ع��ن  �لتعب��ري 

دون  و�للع��ب  نف�س��ك 
خوف، وتقدمي كل ما لديك، يحتم عليك �لبقاء 

به".
ه��و  يل  بالن�سب��ة  �مل��كان  "وه��ذ�  و�أكم��ل: 
ليفرب��ول، خطتن��ا ه��ي �لع��ودة �إىل �لقمة 
وهذ� م��ا �أوؤمن ب��ه، �أري��د �أن �أكون 

جزًء من هذ�".
�إىل  �ملال��ك  "م��ن  و�أو�س��ح: 
�مل��درب و�س��وًل لزمالئي يف 
�لفريق، لي���س هناك ما مينعنا 
�لأندي��ة  م��ع  �ملناف�س��ة  م��ن 
�لكب��رية، �س��و�ء يف �إجنل��ر� �أو 
�أوروب��ا مث��ل بر�سلونة،  يف 

ملا ل؟".

تتج��ه �أنظار ع�ساق �لكرة �ل�سف��ر�ء �ليوم �لأحد 
�إىل �أ�سر�لي��ا، ملتابع��ة �لنهائي �ملثري يف بطولة 
�أ�سر�لي��ا �ملفتوحة و�ل��ذي ي�سم �أبرز لعبني يف 
�لك��رة �ل�سفر�ء خ��الل �ل�سنو�ت �ل���10 �لأخرية، 
�ل�سوي���رصي روج��ر فيدري��ر و�لإ�سب��اين ر�فائيل 

ناد�ل.
وحتم��ل ه��ذه �ملب��ار�ة يف طياته��ا �لكث��ري م��ن 
�ل�سغ��ف ب��ني طرف��ني �أطل��ق عليهم��ا �لكثري من 
�لأ�سم��اء، فالبع���س يطل��ق عل��ى ه��ذه �ملب��ار�ة 
مب��ار�ة كال�سيكو �لتن�س، و�آخرون يطلقون عليها 
مبار�ة "في��د�ل" وذلك �قتبا�ًسا من ��سم �لالعبني 

فيدرير وناد�ل.
ب��د�أت مو�جهات فيدرير ون��اد�ل يف عام 2004 
ببطول��ة ميام��ي للما�س��ر، وكان يف ذلك �لوقت 
ن��اد�ل يبلغ م��ن �لعمر 17 عاًم��ا ويف �لت�سنيف 
رق��م 34 عل��ى �لعامل، وفجر ه��ذ� �ل�ساب �ل�سغري 
مفاج��اأة من �لعيار �لثقيل باإق�سائه لفيدرير من 
�ل��دور �لثال��ث، ح��ني كان �ل�سوي���رصي �مل�سنف 

�لأول عاملًيا.
و�لتق��ى �لالعب��ان 34 م��رة ��ستط��اع �لإ�سب��اين 

�ملمي��ز ر�ف��ا ن��اد�ل �أن يفوز يف 23 م��رة، بينما 
فيدرير �لذي يكرب ناد�ل بخم�س �سنو�ت فاز على 

خ�سمه �ملبا�رص و�لعنيد يف 11 مو�جهة فقط.
وكان��ت �آخ��ر مو�جه��ة جمعت ب��ني �لالعبني يف 
نهائ��ي بطولة ب��ازل �ملفتوحة يف ع��ام 2015 

وفاز فيدرير يف �ملبار�ة مبجموعتني نظيفتني.
��سته��رت �ملب��ار�ة بينهم��ا بالكث��ري م��ن �لندية 
و�ملناف�س��ة، وكان��ت متث��ل حدًثا هاًم��ا للجميع 
وتخط��ف �أنظ��ار ع�س��اق �لريا�س��ة حت��ى بع�س 
لعبي ومدربي كرة �لقدم �أو كرة �ل�سلة يف بع�س 

�لأحيان.
بالق��وة  فيدري��ر  روج��ري  �ل�سوي���رصي  وي�سته��ر 
و�ل�سالب��ة على �ملالع��ب �لع�سبي��ة، بينما يتميز 
ناد�ل بالق��وة و�ل�سالبة على �ملالع��ب �لرملية، 
فم��ن �ل�سع��ب �أن يتف��وق لع��ب على ن��اد�ل يف 

�ملالعب �لرملية.
ح�س��د �ل�سوي�رصي روج��ري فيدرير 17 بطولة يف 
بط��ولت �جلر�ن��د �سالم عل��ى مر تاري��خ م�رصق 
يف مالعب �لكرة �ل�سف��ر�ء، بينما ح�سد ر�فائيل 
ن��اد�ل 14 لقًب��ا يف �لبط��ولت �لك��ربى )جر�ن��د 

�س��الم(، وي�سعى ن��اد�ل للف��وز ببطول��ة �أ�سر�ليا 
�ملفتوح��ة عل��ى ح�ساب فيدري��ر �ليوم م��ن �أجل 

�لقر�ب �أكرث من رقم فيدرير.
تو�ج��ه فيدري��ر ون��اد�ل يف 21 مب��ار�ة نهائية 

خ��الل �لبطولت �ملختلف��ة، كان �لتفوق حا�رًص� 
فيه��ا لالإ�سب��اين  ناد�ل حيث ف��از يف 14 نهائي 

بينما تفوق فيدرير يف 7 نهائيات فقط.
ويف نهائي��ات �جلر�ن��د �س��الم تو�ج��ه �لالعبني 

ا لالعب  يف 8 م��ر�ت كانت �حل�س��ة �لأك��رب �أي�سً
�لإ�سباين ناد�ل يف 6 مباريات بينما فاز فيدرير 

يف نهائيني فقط.
و�لتق��ى �لالعبان يف كل �لبط��ولت و�مل�سابقات 
يف عامل �لكرة �ل�سفر�ء، لكنهما مل يتو�جها حتى 

�لآن يف بطولة �أمريكا �ملفتوحة.
يف تاريخه يف لعبة �لتن�س �أو �لكرة �ل�سفر�ء فاز 
�ملخ���رصم روجري فيدري��ر و�لذي يحب��ذ ع�ساقه 
مناد�ت��ه )كوكب �لتن���س( يف 41 بطول��ة، بينما 

فاز ناد�ل يف 42 لقًبا.
ور�فائي��ل  فيدري��ر  روج��ري  �لالعب��ني  وميتل��ك 
ن��اد�ل عالق��ة �سخ�سية مميزة ج��ًد�، فعلى �لرغم 
م��ن �أنهم��ا �حتك��ر� �ملناف�س��ة يف مالع��ب �لكرة 
�ل�سف��ر�ء ل�سن��و�ت طويلة وكانا �أب��رز عدوين يف 
ه��ذه �ملناف�س��ات، �إل �أنهم��ا �أظهر� للع��امل �أجمع 

عالقتهما �لر�ئعة د�خل وخارج �ملالعب.
لكن ه��ذه �لعالقة مل تخل من بع���س �لنتقاد�ت 
�لطفيف��ة بني �لطرفني، فعل��ى �سبيل �ملثال �نتقد 
فيدري��ر ن��اد�ل قب��ل نهائ��ي وميبل��دون 2008 
ب�سب��ب بطء �لإ�سباين على �ملالع��ب �لع�سبية، �أما 

ناد�ل ففي بطولة �أ�سر�ليا �ملفتوحة 2012 
�نتقد فيدرير.

ولك��ن قبل ه��ذه �ملو�جهة �لنارية ���رصح ناد�ل 
مبلع��ب رود لوف��ر �آرينا قائ��اًل: "بالن�سبة يل هذ� 
���رصف، �سيك��ون �أم��ر� خا�سا ل��كل من��ا �أن نعود 
للتناف�س جمدد� على نهائي بطولة كربى، بعد �أن 

مررنا بالعديد من �مل�سكالت".
ويب��دو �أن ن��اد�ل ماز�ل يعاين م��ن بع�س �لآلم، 
ب�سب��ب �إ�سابته، و�و�سح "�آم��ل �أن �أتعافى ب�سكل 

جيد �إ�ستعد�د�ً لهذ� �للقاء، هذ� �أول �سيء".
و�سيع��ود ن��اد�ل خلو���س نهائ��ي بطول��ة كبرية 
للم��رة �لأوىل من��ذ تتويج��ه يف 2014 باللق��ب 
�لتا�س��ع ل��ه يف رولن جارو���س �لفرن�سي��ة، �أمال 
يف �لتتوي��ج باللقب رقم 15 له يف �جلر�ند �سالم 
و�لث��اين يف �أ�سر�ليا بع��د 2009، �لتي ح�سدها 

على ح�ساب فيدرير.
للتتوي��ج  فيطم��ح  �ل�سوي���رصي،  �لأ�سط��ورة  �أم��ا 
باللق��ب �خلام���س ل��ه يف �أ�سر�لي��ا بع��د 2004 
يف  ل��ه  و�ل���18  و2010  و2007  و2006 

�لبطولت �لكربى.
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 و�سل �ىل �لعا�سمة بغد�د، �لدويل �لبنيني حممد 
�ودو، م�س��اء �أم�س، متهي��د�ً لتوقيع عقد �إن�سمامه 

ل�سفوف نادي �ل�رصطة.
وقال م���رصف فريق �ل�رصطة عل��ي �ل�سحماين يف 
بي��ان للنادي، �إن"�ملهاجم �لدويل �لبنيني حممد 
�ودو و�س��ل �إىل �لعا�سم��ة بغد�د متهي��د�ً للتعاقد 
مع �لقيثارة �خل���رص�ء ب�سكل ر�سمي، وذلك تلبية 
لطلب �ملدرب حممد يو�سف بالتعاقد معه لتمثيل 

�لفريق يف �لن�سف �لثاين من �لدوري �ملمتاز".
و��س��اف : "�سي�سبق �بر�م �لتعاق��د �خ�ساع �ودو 
للفحو�س��ات �لطبي��ة قب��ل �ن يتم توقي��ع �لعقود 

ب�س��كل ر�سم��ي، ل �سيم��ا بع��د �ن مت �لتفاق على 
كاف��ة �لم��ور �ملالي��ة و�لد�ري��ة م��ع �لالع��ب 

�ملذكور".
وجت��در �ل�س��ارة �إىل �ن �ودو يبل��غ م��ن �لعم��ر 
٢٧ عام��ًا، م��ن مو�ليد �ل�30 م��ن نوفمر ١٩٨٩، 
و�سب��ق له و�ن خا�س جتربة �إحر�فية مع �سبيبة 
�ل�س��اورة و �سباب بل��وزد�د �جلز�ئريان من �لعام 

٢٠١٣ �ىل ٢٠١٦.
وت�سعى �إد�رة �لقيثارة �خل�رص�ء �إىل تعزيز قائمة 
�لفريق بالعبني جدد للمناف�سة على لقب �لدوري 

�ملمتاز.

ي�سط��دم �ملنتخ��ب �مل���رصي مبنتخ��ب �ملغرب، 
يف قم��ة عربي��ة عل��ى بطاق��ة �لظه��ور يف �لدور 
ن�س��ف �لنهائ��ي لكاأ���س �لأمم �لفريقي��ة لك��رة 
�لق��دم �ليوم �لأح��د. وت�سدرت م���رص �ملجموعة 
�لر�بعة على ح�ساب غان��ا ومايل و�أوغند�، وجاء 
منتخ��ب �ملغرب يف �ملركز �لث��اين خلف �لكونغو 
�لدميقر�طي��ة يف �ملجموعة �لثالثة، لكنه فاز يف 
�جلول��ة �لأخرية على كوت ديف��و�ر حاملة �للقب، 
�لتي ودعت �مل�سابقة مبكر�ً كما تفوق على توغو.
�لأمم  ومل تف��ز م���رص عل��ى �ملغ��رب يف كاأ���س 
من��ذ تفوقه��ا عل��ى �أر�سه��ا يف 1986 قب��ل �أن 
تت��وج باللق��ب �آن��ذ�ك، حي��ث خ���رصت م���رص يف 
�آخ��ر مو�جهت��ني بكاأ���س �لأمم 1-0 يف 1998، 

 ،2006 يف  �لقاه��رة  يف  �ملنتخب��ان  وتع��ادل 
وتوجت م�رص باللقب يف �ملرتني �أي�سًا.

وم��ن �ملنتظ��ر �أن يحتف��ظ مدرب م���رص هيكتور 
كوب��ر بنف���س �لت�سكيلة تقريبا �لت��ي فازت 1-0 
�لأربع��اء �ملا�س��ي يف خت��ام دور  عل��ى غان��ا 
�ملجموعات، بينما من �ملر�سح �أل يجري هرييف 
�ملغ��رب،  ت�سكيل��ة  يف  كب��رية  تغي��ري�ت  رين��ار 
و�سيعتم��د جم��دد�ً عل��ى �سان��ع �للع��ب مب��ارك 

بو�سوفة يف �سن هجمات �رصيعة.
و�سيلع��ب �لفائز مع تون���س �أو بوركينا فا�سو يف 
ن�سف �لنهائي، على �أن يلتقي �لفائز يف �لنهائي 
م��ع �ل�سنغ��ال �أو �لكام��ريون �أو غان��ا �أو �لكونغو 

�لدميقر�طية.

محترف بنيني يصل بغداد 
للتوقيع على كشوفات نادي الشرطة

قمة عربية بين مصر والمغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا

ه��دف �لق��وة �جلوي��ة حمل توقي��ع �لالع��ب �أ�سام��ة علي يف 
�لدقيق��ة �ل�32 م��ن عمر �ملبار�ة �لتي �سه��دت �إن�سحاب ز�خو 
بع��د تلقي مد�فعه حيدر عب��د �هلل �لبطاقة �حلمر�ء يف �لدقيقة 
�ل���79، ليعلن �حلكم مهند قا�سم عن نهاية �للقاء بهدف دون 

رد.
ويخو���س فري��ق �ل�سق��ور مبارياته �ملوؤجل��ة �لخرى خالل 
�لف��رة �لقليل��ة �ملقبلة، حيث �سيو�جه �ي�س��ًا فريق �لكهرباء، 
لي�ستع��د �ىل �لكال�سيك��و و�لقم��ة �جلماهريي��ة �لكب��رية �أمام 
غرمي��ه �لزور�ء يف مب��ار�ة ينتظرها ع�ساق �ل��دوري �لعر�قي 

بفارغ �ل�سرب.
ويو��سل �لفريق �لزرق مبار�ياته �ملوؤجلة �مام فريق �لطلبة، 
يف قم��ة �خرى منتظ��رة، يف ح��ني �ستحدد مبار�ت��ي �لفريق 
�أمام نف��ط �جلنوب ونفط �لو�سط يف وقت لحق، وبالتايل مع 

�لظ��روف �حلالي��ة �لتي مير بها �لفريق م��ن �إ�سابات �ستكون 
مهم��ة حتقي��ق �لنتائ��ج �ليجابي��ة �سعب��ة لل�سق��ور، ولك��ن 

لخوف عليهم بوجود �جلرن�ل با�سم قا�سم.
ويف بقي��ة �ملباري��ات �ملوؤجل��ة، يخو���س فريق �لنف��ط لقاًء 
موؤجاًل �آخر �مام فريق �حل�سني يف �لر�بع من �ل�سهر �ملقبل، �إذ 
ياأمل �مل��درب ح�سن �حمد مبو��سلة �لت�سبث ب�سد�رة �لرتيب 
يف �لن�س��ف �لول م��ن �لبطول��ة، ليكمل ما ب��د�أه يف �لن�سف 

�لثاين.
ويرغب ه��د�ف �لفريق �أمين ح�سني، باإثبات �أحقيته وجد�رته 
بتمثي��ل �ملنتخ��ب �لوطن��ي م��ن خ��الل �ل�ستم��ر�ر بت�سجيل 
�له��د�ف و�حلف��اظ عل��ى �س��د�رة ه��د�يف �ل��دوري �ملمتاز، 
وبالتايل فاأنه �سيكون �أول �ملن�سمني لكتيبة ر��سي �سني�سل.
ويف لق��اء موؤجل �آخر، يحل فريق �لنج��ف، �ليوم، �سيفًا على 
فري��ق كرب��الء على �أر�سي��ة ملعب كرب��الء �ل��دويل، يف لقاء 
�ستك��ون ح�سابات��ه معقدة و�أ�سبه بالديرب��ي، �إذ ي�سعى غزلن 
�لبادية للعودة بالنقاط �لثالث �ىل �لنجف ومو��سلة �لنتائج 

�ليجابية لالقر�ب من فرق �ملقدمة.
بينما �سيحاول فريق كربالء حت�سني موقعه يف �سلم �لرتيب، 
و�إ�ستغ��الل عاملي �لر�س و�جلمه��ور للظفر بالنقاط �لثالث، 
حي��ث جم��ع حتى �لن 20 نقط��ة وي�ستق��ر يف �ملركز �لثالث 
ع���رص، وبالرغم م��ن �أن �لفري��ق يف منطقة �لم��ان ولكن يف 
حال غاب �لفوز يف ق��ادم �ملباريات �سي�سكل خطر�ً على هذ� 

�ملركز.
فري��ق �لطلبة �أي�سًا تبقت له مبار�ت��ني موؤجلتني، و�ملبار�ة 
�لوىل �أم��ام �لقوة �جلوية يف مو�جه��ة جماهريية مرتقبة، 
ي�سع��ى من خالله��ا �لفريقني للظفر بنقاط �ملب��ار�ة كاملة، 
و�لثاني��ة لتقل �همي��ة عن �لوىل، حيث �ستك��ون �مام نفط 
�لو�س��ط، فالني��ق ميل��ك 33 نقط��ة ويحت��ل �ملرك��ز �لر�ب��ع 

جمعها من 9 �إنت�سار�ت و6 تعادلت وهزميتني.
و�إ�ستط��اع �ملدرب �أي��وب �أودي�سو، �أن ي�ستجم��ع قوة لعبيه 
م��ن جدي��د بعد �لزمة �لنف�سي��ة �لتي مرو� به��ا ب�سبب �لظلم 
�لتحكيمي �ل��ذي تعر�سو� له يف مبار�ت��ي �لنجف و�مليناء، 

وع��ادو� �إىل �سك��ة �لنت�س��ار�ت يف مب��ار�ة �لفريق �لخرية 
�أمام �لكهرباء بهدفني نظيفني.

فري��ق نف��ط �لو�س��ط هو �لخ��ر تبقت لدي��ه ث��الث مباريات 
موؤجلة، �لوىل �ستكون �مام بغد�د على �ر�سه، فيما �سريحل 
ملو�جه��ة �لطلب��ة يف لق��اٍء كب��ري، بعده��ا �سيك��ون م�ستعد�ً 
للديرب��ي �أمام �لنج��ف، للتبقى فقط مبار�ت��ه �لخرية �أمام 
�لق��وة �جلوي��ة، و�إذ� ما�ستط��اع عندليب �لف��ر�ت من حتقيق 
�لف��وز فيها، فاإن ذل��ك �سي�ساعده على �لإرتق��اء لل�سد�رة �و 

�لو�سافة يف �إنتظار نتائج �لزور�ء و�لنفط.
وياأم��ل فري��ق ز�خ��و باإ�ستثم��ار فر�س��ة لقاء�ت��ه �ملوؤجل��ة 
لله��روب م��ن ق��اع �لرتي��ب، لأن فري��ق �أبن��اء �خلابور مير 
باأ�سوء مو�سم له يف �ل�سنو�ت �لخرية، حيث يقبع يف �ملركز 
�ل���18 مت�ساويًا بالنقاط مع �ل�سماوة، لذلك فاأن هذه �لفرة 
�ستك��ون مثالي��ة لي�ستعيد �لفري��ق تو�زنه، كون��ه �سيخو�س 
ث��الث لقائات موؤجل��ة �خرى �م��ام �ل�سماوة ونف��ط مي�سان 

و�لكرخ.

�أ�س��اد �لع��الم �ل�سع��ودي، ب��اأد�ء متو�س��ط مي��د�ن �ملنتخب 
�لوطن��ي �لعر�ق��ي ونادي �لهلي �ل�سع��ودي �سعد عبد �لمري 
يف �ملب��ار�ة �لخرية �لتي �إنت�رص فيه��ا فريقه على �ل�سباب 
بثالث��ة �أه��د�ف له��دف �سم��ن �جلول��ة �ل���16 م��ن �لدوري 

�ل�سعودي �ملمتاز لكرة �لقدم.
عبد �لأمري بد�أ �للقاء منذ �لدقيقة �لوىل، و�إ�ستطاع �أن يكون 
م��ن �برز جن��وم �للقاء من خ��الل �دو�ره يف و�س��ط �مليد�ن، 
حي��ث �إ�ستط��اع �أن يرب��ط ب��ني �لهج��وم و�لدف��اع وتقري��ب 

�مل�سافات بني زمالئه.
جنم �ملنتخ��ب �لوطني متكن من �إيقاف خطورة �ل�سباب من 
خ��الل تدخالته �حلا�سم��ة وقطع كر�ت لعبي��ه، ويف �لوقت 
نف�س��ه كان ي�ساع��د لعبي��ه يف �لم��ام من خ��الل �إمد�دهم 
بالك��ر�ت �لق�سرية و�لطويلة، �إذ �إ�ستطاع �ن يبني �لعديد من 

�لهجمات.
ونتيج��ة ه��ذ� �مل�ست��وى �لكبري �ل��ذي قدم��ه �لالع��ب، �أ�ساد 
�لإعالم �ل�سعودي باأد�ء �لالعب من خالل �ملو�قع �لريا�سية 

و�ل�سفحات �لر�سمية يف مو�قع �لتو��سل �لجتماعي.

سعد عبد األمير يخطف األنظار 
في الدوري السعودي الممتاز

تغلب فريق القوة اجلوية 
على م�ضيفه زاخو، اأم�س، 

بهدف نظيف بعد اإن�ضحاب 
االخري من املباراة التي 

اإحت�ضنها ملعب زاخو 
الدويل، فيما خيم التعادل 

ال�ضلبي على مواجهة 
النفط وال�ضرطة التي 

جرت على ملعب االول يف 
لقائني موؤجلني من الدوري 

العراقي املمتاز.

بغداد - محمد خليل 

�أك��د م��درب �ملنتخ��ب �لوطن��ي ر��س��ي �سني�س��ل، 
�أن �لع��ر�ق لميل��ك �لتخطي��ط �ل�سلي��م و�لر�سي��ة 
�ملنا�سب��ة �لت��ي ت�سم��ن تاأه��ل �أ�س��ود �لر�فدي��ن 
�أن��ه  �و�س��ح  فيم��ا  �لع��امل،  كاأ���س  لنهائي��ات 
�سي�ستدعي بع�س �لالعبني لتمثيل ��سود �لر�فدين 

يف �لت�سفيات.
تابعته��ا  تلفازي��ة  مقابل��ة  يف  �سني�س��ل  وق��ال 
)�جلورن��ال(، �إن "�لعر�ق لميل��ك �لتخطيط �ل�سليم 
و�لر�سي��ة �ملنا�سب��ة �لتي ت�سمن ل��ه �لتاأهل �إىل 
كاأ���س �لع��امل"، مبين��ًا �أن "�لربنام��ج �لتدريب��ي 
ملب��ار�ة �أ�سر�ليا ت�سمن مب��ار�ة جتريبية و�حدة 

و�لإحتاد ف�سل قي تاأمينها".
�سه��ادة  عل��ى  للح�س��ول  "�سع��ى  �ن��ه  و�أو�س��ح   
�ل��� pro لي���س م��ن �أج��ل �لنزه��ة، ب��ل م��ن �أجل 
�ملنتخ��ب �لوطني"، لفتًا �إىل �أن "�لغعالم �لعربي 
و�خلليج��ي �أ�س��اد بتطور �ملنتخ��ب �لعر�قي عك�س 

�لإعالم �لعر�قي �لذي �إن�سغل بالتحليل �لفني".

وفيم��ا يخ���س �إ�ستدع��اء بع���س �لالعب��ني، �أك��د 
�سني�س��ل �أن "جمي��ع لعبي �ل��دوري �ملحلي حتت 
�ملجهر، ومت ت�سخي�س عدد من �لالعبني �ملميزين 
�ستتم دعوتهم للمنتخب يف �لفرة �ملقبلة"، لفتًا 
�إىل �أن "�ل��كادر �لتدريب��ي تاب��ع مباريات دوري 
�لدرج��ة �لوىل �ي�س��ًا م��ن �أج��ل �إ�ستدع��اء بع�س 

�لالعبني".
�ن  �سني�س��ل  �أك��د  �مل�ستبعدي��ن،  �لالعب��ني  وع��ن 
"�لالع��ب حم��ادي �أحم��د كان �سحي��ة للمنتخب 
�لوملبي، وعدم تلبية �لدعوة �لوطني �أ�ساع عليه 
فر�سة �ثبات �لذ�ت، ويا�رص قا�سم ل ميتلك �لرغبة 
لتمثيل �ملنتخ��ب يف �لوقت �حلايل، لذلك لن يكن 

�سمن خططي يف �ملرحلة �ملقبلة".
يذكر �ن �ملنتخب �لوطن��ي يحتل �ملركز �خلام�س 
يف �ملجموع��ة �لثاني��ة م��ن �لت�سفي��ات �ملوؤهلة 
لكاأ���س �لعامل يف رو�سيا، بعد �أن جمع ثالث نقاط 

من خم�س مباريات.

فيدرر يواجه نادال في موعد ناري بنهائي أستراليا المفتوحة للتنس

شنيشل: النملك التخطيط السليم الذي 
يضمن لنا التأهل لكأس العالم

كأس ملك إسبانيا

A الدوري اإليطالي الدرجة

الدوري اإلسباني الدرجة األولى
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كوتينيو يكشف عن أحالمه مع ليفربول

مؤجالت الدوري العراقي الممتاز


