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ا�صتقبلت جلنة اال�صتئناف اخلا�صة بانتخابات االحتاد العراقي لكرة القدم، 
ثالثة طعون من ثالثة مر�صحني البعادهم من ال�صباق االنتخابي لالحتاد.

وق��ال مرا�صل )اجلورنال( اإن "جلنة اال�صتئن��اف اخلا�صة بانتخابات احتاد 
الك��رة ا�صتقبل ثالث��ة طعون من حممد ج��واد ال�صائغ �ص��د خ�صري العوادي 
بداع��ي عدم �رشعي��ة ادارة االخري ح�صب قرار املحكم��ة، اىل جانب طعن كل 
من حمم��د املو�صوي ممث��ل ادارة نادي كربالء وغال��ب الزاملي ممثل نادي 
ال�رشط��ة". اأكد ويف �صياق مت�صل، نائب رئي���س الهيئة االإدارية لنادي القوة 
اجلوي��ة ولي��د الزيدي، نفى �صحة االخبار الت��ي مت تداولها حول تبني ادارة 
النادي بحملة جمع تواقيع "طرح الثقة" الحتاد الكرة احلايل.  وقال الزيدي 
اإن��ه "ال �صح��ة ملا ي�صاع حول تبن��ي ادارة النادي بحملة جم��ع تواقيع من 
الهيئ��ة العام��ة لطرح الثق��ة باحتاد الك��رة ب�صبب املخالف��ات واملمار�صات 
اخلاطئة با�صتبعاد املر�صحني من االنتخابات املقبلة". واأ�صاف الزيدي يف 
حديثه، اأن "القوة اجلوية كيان خا�س، وال ميكن خلط االأوراق 
وادخ��ال النادي بهكذا تفا�صي��ل ال �صحة لها اأ�صا�صًا"، 
م�صرياً باأن "ابعاده من االنتخابات املقبلة الحتاد 
الك��رة فيه��ا اجح��اف للحقيق��ة ولن��ادي القوة 
اجلوية". وتابع الزيدي بالقول، "ا�صتغرب من 
اقح��ام ادارة القوة اجلوي��ة باأكملها بق�صية 
ح�صا�ص��ة وحرج��ة بال���رشاع عل��ى كر�ص��ي 
الرئا�ص��ة، نح��ن لي���س طرف��ًا  بالنزاع��ات 
والتدخ��ل بال�رشاع��ات يف اي ق�صية كانت 
خارج اأ�صوار الق��وة اجلوية". وكانت تقارير 
�صحفية قد ا�صارت اىل ان ادارة القوة اجلوية، 
ب��داأت بجم��ع بحمل��ة جم��ع تواقيع م��ن الهيئة 
العامة لطرح الثقة باحتاد الكرة ب�صبب املخالفات 
واملمار�ص��ات اخلاطئ��ة والتي منع��ت الكثري من جنوم 

الكرة العراقية بالرت�صح اىل االنتخابات املقبلة.

ك�صف��ت تقارير �صحفي��ة اأن ريال مدريد، اأ�صبح م��رتدًدا يف تقدمي عر�س 
ل�ص��م اإيدي��ن ه��ازارد، �صان��ع األع��اب ت�صيل�صي، خ��الل ف��رتة االنتقاالت 

ن ال�صيفي��ة املقبلة. ووفًقا ل�صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية،  فاإ
ذل��ك ياأتي ل�صببني، اأولهما تراج��ع م�صتوى الالعب، يف 

االأون��ة االأخ��رية، وثاني��ا ب�صبب �صع��ره املرتفع، حيث 
م��ن املتوق��ع اأن يكل��ف التعاق��د مع��ه، 100 مليون 
اإ�صرتلين��ي، عل��ى االأق��ل. واأ�صافت ال�صحيف��ة اأن ما 

يوؤك��د ذل��ك، ه��و اأن اإدارة ري��ال مدريد مل تقم 
حت��ى االآن ب��اأي ات�ص��االت، �ص��واء مع 

ت�صيل�صي، اأو وكالء العب ليل ال�صابق. 
واخ��ريا اأ�ص��ارت اإىل اأن ت��ردد ريال 

مدري��د، يف �ص��م ه��ازارد، رمب��ا 
اخل��وف  ب�صب��ب  اأي�ص��ا  يك��ون 
م��ن اأن يوؤث��ر ان�صمام��ه، عل��ى 
تطور ال�ص��اب مارك��و اأ�صين�صيو، 
الكث��ريون جن��م  ال��ذي يعت��ربه 
امل�صتقب��ل يف الن��ادي االأبي�س، 

علم��ا باأن االأخ��ري اأ�صغر �صنا من 
البلجيك��ي ب�5 �صنوات. ويف �صياق 

مت�ص��ل، ذك��رت �صحيف��ة )اإيفنينج 
�صتان��درد( الربيطاني��ة، اأن نا���رش 
اخلليف��ي رئي���س الن��ادي الباري�صي 
تلقى تاأكي��دات باأن هازارد ال ينوي 
الع��ودة جم��ددا اإىل اأج��واء ال��دوري 

الفرن�صي.  وان�صم هازارد اإىل �صفوف 
ليل البل��وز يف �صي��ف 2012 قادم��ا من 
اإىل  ال�صحيف��ة  واأ�ص��ارت  ن الفرن�ص��ي.  اأ
ل النجم البلجيكي يفا�صل بني خيارين  خ��ال
لهم��ا ف��رتة االنتق��االت ال�صيفي��ة املقبلة،  و اأ
ح��ه اال�صتم��رار م��ع ت�صيل�ص��ي يف حال��ة  جنا
الث��اين بالتاأه��ل ل��دوري اأبط��ال اأوروبا. اأما  اخلي��ار 
اإىل �صف��وف ري��ال لهازارد، فهو املوافق��ة على االنتقال 

ت�صيل�ص��ي  ويحت��ل  االإ�صب��اين.  املرك��ز اخلام�س يف مدري��د 
مب��اراة ج��دول الربميريليج بر�صي��د 56 نقطة   31 م��ن 

ويف�صله عن الرابع بع��د م��رور 32 جول��ة م��ن امل�صابق��ة، 
توتنهام، 8 نقاط.

طال��ب رئي�س جهاز االأمن االحتادي الرو�صي، األك�صندر بورتنيكوف، بتعاون دويل 
لتاأمني بطولة كاأ�س العامل املقرر انالقها يف حزيران املقبل.

ق��ال بورتنيك��وف اإنه "يتوق��ع اأن ي�صاعد التع��اون مع االأجه��زة االأمنية يف بقية 
ال��دول رو�صيا يف تاأم��ني واإجناح نهائيات كاأ�س الع��امل 2018 لكرة القدم، التي 
ت�صت�صيفه��ا خ��الل حزي��ران املقب��ل". واأ�صاف امل�ص��وؤول الرو�ص��ي: "يف ال�صيف 
املقب��ل ت�صت�صي��ف رو�صيا نهائي��ات كاأ�س العامل لك��رة القدم. ونتوق��ع اأن ي�صاعد 
التع��اون بيننا وبني االأجهزة االأمنية واأجهزة تطبيق القانون يف حكومات الدول 
االأجنبية يف تاأمني وحماية هذا احلدث من اأي اأعمال اإرهابية ب�صورة فعالة كما 

حدث يف ال�صنوات املا�صية".
و�صتقام النهائيات العاملية مب�صاركة 32 منتخبًا ما بني 14 حزيران و15 متوز.
و�صرتك��ز ال�صلط��ات الرو�صية على ���رشورة ان يكون اأفراد اجله��از اجلديد يتقنون 
التح��دث بلغات اأجنبية ويف مقدمها االنكليزي��ة، علما ان هذه املهمة قد ال تكون 
�صهلة، اذ ان ن�صبة التحدث بهذه اللغة قليلة خارج املدن الكربى، ال�صيما العا�صمة 
مو�صك��و ومدينة �صانت بطر�صبورغ. ويف حني ت�صهد املدن الرو�صية الكربى حركة 
�صياحي��ة ن�صطة، �صتقام بع�س مباريات املوندي��ال يف مدن بعيدة عن العا�صمة، 

وغري معتادة ب�صكل دوري على ا�صتقبال اأعداد كبرية من ال�صياح االأجانب.
وغالب��ا ما يالق��ي اأفراد ال�رشط��ة الرو�صية انتق��ادات من �صكان الب��الد، اذ توؤخذ 
عليه��م حدته��م يف التعام��ل معه��م، والقي��ام باإج��راءات تدقي��ق يف الهويات يف 

ال�صوارع من دون م�صوغ قانوين، والتعامل ب�صدة مع التظاهرات. 

آرسنال يضيف سيسكا موسكو وأتلتيكو مدريد يالعب لشبونة في الدوري االوروبي

الصقور توقف طيران النوارس وتقترب من وصافة ترتيب الدوري الممتاز
في كالسيكو العراق

احل��ق فريق القوة اجلوية الهزمي��ة االأوىل بفريق الزوراء، بتغلبه 
علي��ه 1-2 يف كال�صيك��و العراق، الذي اأقيم عل��ى ملعب ال�صعب 
ال��دويل �صم��ن االأ�صب��وع الثاين م��ن املرحل��ة الثاني��ة للدوري 
العراق��ي املمت��از لكرة الق��دم. وافتتح النوار���س الت�صجيل اأواًل 
ع��ن طري��ق ح�صني علي يف الدقيقة التا�صع��ة، قبل ان ي�صجل 
حمادي احمد ه��دف التعديل يف الدقيقة ال�22 من عالمة 
اجل��زاء، ثم اأ�صاف اجمد را�صي الهدف الثاين يف الدقيقة 
61. وبهذا الفوز و�صل القوة اجلوية اإىل النقطة 42 يف 
املركز الثال��ث بفارق االأهداف ع��ن الو�صيف ال�رشطة، 
فيم��ا جتمد ر�صيد ال��زوراء عند النقط��ة50 يف �صدارة 
الرتتي��ب. ويحت�صن ملع��ب ال�صعب ال��دويل، م�صاء اليوم 
اخلمي���س، مواجه��ة مرتقبة ب��ني الطلبة والنف��ط يف اإطار 

مناف�صات اال�صبوع الث��اين للمرحلة الثانية من الدوري العراقي 
املمت��از لكرة الق��دم. ويدخل فرق الطلب��ة املواجهة حتت قيادة 
مدربه اجلديد عادل نعمة، الذي جاء خلفًا للمدرب حممد كاظم، 
حي��ث يطمح اىل حتقيق نتيجة ايجابية بعد هزميتني ممتاليتني 

امام بغداد بهدف نظيف وامام نفط مي�صان بثالثية نظيفة.
وغري االنيق مدرب��ني يف مباراتني، حيث ا�صتقال مدرب الفريق 
ع�ص��ام حم��د ليخلف��ه حمم��د كاظ��م ال��ذي ت��رك املن�ص��ب بعد 
مب��اراة واحدة فق��ط، حيث افاد م�صدر من داخ��ل اروقة النادي 
ل�)اجلورن��ال( ب��اأن "املدرب��ني تركا الطلب��ة لل�صب��ب ذاته، وهو 
ع��دم الت��زام االدارة بدف��ع امل�صتحق��ات املالي��ة لالعب��ني، مما 
ي�صب��ب احباط��ًا لالعب��ي االنيق وع��دم بذل اف�ص��ل مالديهم يف 
املباريات". وتعر�س االنيق لهزمية تاأريخية امام نفط مي�صان، 
ح��ني هزم بثالث��ة اه��داف دون رد، وهي النتيج��ة االكرب لنفط 
مي�صان امام الفرق اجلماهريية الكربى. ويقف الطلبة يف املركز 

العا�رش بر�صيد 26 نقطة، جمعها من 7 انت�صارات و5 تعادالت 
و8 هزائ��م. وعل��ى العك���س م��ن ظروف االني��ق، ف��اأن النفط مير 
باج��واء وظروف هادئة من حيث اال�صتق��رار املادي والفني، اإذ 
ياأمل و�صيف ن�صخة الع��ام املا�صي، اىل ح�صد العالمة الكاملة 
من مواجه��ة اليوم للبقاء �صمن االربعة الكبار او االقرتاب اكرث 
حل�صد مركز موؤهل الح��دى البطوالت العربية او القارية. كتيبة 
ح�صن احمد ا�صتعادت يف املريكاتو ال�صتوي املا�صي، مهاجمها 
االول امي��ن ح�صني، بعد ان ق�صى جتربة ق�صرية مع ال�رشطة يف 
الن�صف االول من الدوري، وبالتايل �صيكون احد االوراق املهمة 
اىل جانب حممد داود وب�صام �صاكر، من اجل ح�صد نقاط مباراة 
الي��وم. النف��ط ه��زم يف منا�صبة واح��دة فقط من بداي��ة املو�صم 
حت��ى االن، اإذ كانت ام��ام ال�صناعات الكهربائي��ة يف اال�صبوع 
ال�صاب��ع من الدوري املمتاز، وجمع النف��ط 36 نقطة يف املركز 
الراب��ع، جمعها م��ن 9 انت�صارات و9 تع��ادالت وهزمية واحدة. 

و�صتق��ام املواجه��ة عل��ى ادمي ملع��ب ال�صع��ب ال��دويل يف متام 
ال�صاع��ة ال�صابعة والن�ص��ف م�صاًء بتوقيت بغ��داد. ويف مواجهة 
اخ��رى ينتظ��ر ان تك��ون مث��رية تل��ك الت��ي جتم��ع ب��ني النجف 
وال�صناع��ات الكهربائي��ة على ملعب النج��ف، اإذ ياأمل ا�صخاب 
االر�س با�صتغ��الل عاملي االر�س واجلمهور لتعوي�س االخفاق 
االخ��ري ام��ام النف��ط بهدفني لهدف، حي��ث ياأمل م��درب الفريق 
عماد حممد ب�صق الطريق نحو املراكز االربعة االوىل من الدوري 
والت��ي يبتعد عنها بف��ارق ب�6 نقاط فقط. م��ن جانبه �صيحاول 
ال�صناع��ات الكهربائي��ة ا�صتع��ادة نغم��ة الفوز الت��ي غابت عن 
اجل��والت االربع املا�صية للبقاء يف املناط��ق الدافئة واالبتعاد 
ق��در االمكان ع��ن مراكز الهب��وط. ويف بقي��ة املواجهات �صمن 
ذات ال��دور، الي��وم اخلمي�س، حيث �صيالقي نف��ط اجلنوب �صيفه 
امان��ة بغداد على ملعب الزبري، بينم��ا ي�صتقبل زاخو على ار�صه 

وبني جماهريه فريق احلدود، 

مدرب أجنبى للفراعنة في حال رحل كوبر

اأعلن��ت الهيئة االإداري��ة ل نادي ال�رشط��ة الريا�صي، 
موعد ح�صم م�صاأل��ة املدرب اجلديد للقيثارة، موؤكدة 
احرتامه��ا لقرار احتاد الك��رة العراقي برف�س اإعارة 
خدم��ات م��درب املنتخ��ب الوطن��ي با�ص��م قا�ص��م 
لالأ���رشاف عل��ى تدري��ب فري��ق الك��رة يف املرحل��ة 

الثانية من دوري الكرة املمتاز.
وق��ال مدير الك��رة يف نادي ال�رشطة �صع��د قي�س اإن 
"نادي ال�رشطة كان يتاأمل اأن يتح�صل على موافقة 
احت��اد الك��رة باإع��ارة املدرب با�ص��م قا�ص��م، �صيما 
واأن الن��ادي قدم خدمات كب��رية يف الفرتة االأخرية 
للمنتخ��ب الوطني من خ��الل ت�صهي��ل عملية تفريغ 
الالعبني الذي��ن مت ا�صتدعائهم والذي و�صل عددهم 

امل��درب  اأن  اإىل  باالإ�صاف��ة  العب��ني،  الت�صع��ة  اإىل 
�صيك��ون قريب من العبي املنتخب مما يعود بالنفع 

على جميع االأطراف".
واأ�ص��ار اإىل اأن "اإدارة الن��ادي غلق��ت مل��ف املدرب 
با�ص��م قا�صم ب�ص��كل نهائي وق��ررت اأن يقود الكادر 
التدريب��ي املوؤقت الذي يق��وده املدرب احمد �صالح 
مب��اراة الفري��ق �ص��د البح��ري يف اجلول��ة الثاني��ة 
م��ن املرحل��ة الثانية ل��دوري الكرة املمت��از املقرر 

اأقامتها يوم اجلمعة يف حمافظة الب�رشة".
وب��ني بالق��ول، "يف االأ�صب��وع املقب��ل �صاأجتمع مع 
اإدارة النادي من اج��ل التباحث معهم حل�صم م�صالة 
م�صتقب��ل الكادر التدريبي �ص��واء االإبقاء على الكادر 

املوؤقت اأو اإ�صن��اد املهمة اإىل مدرب 
جديد يقود الفري��ق يف املباريات 

املتبقية من الدوري".
وو�ص��ع االحت��اد العراق��ي لكرة 
الق��دم، مدرب املنتخ��ب الوطني 
با�ص��م قا�ص��م ب��ني خياري��ن اإما 

التف��رغ لقيادة ا�ص��ود الرافدين او 
قي��ادة ن��ادي ال�رشط��ة يف املو�صم 

احل��ايل، اإذ ابلغ��ت جلن��ة املنتخبات 
املنتخ��ب  م��درب  الك��رة،  احت��اد  يف 

الوطني با�صم قا�صم، برف�صها اعارته لنادي 
ال�رشطة.

ا�صتق��ر احتاد الك��رة بن�صبة كب��رية على البحث 
عن مدرب اأجنبى لقيادة الفراعنة خالل الفرتة 
املقبل��ة حال رحيل االأرجنتين��ى هيكتور كوبر 
املدير الفنى عقب انته��اء كاأ�س العامل ورف�صه 

جتديد التعاقد.
ويعقد هانى اأبو ريدة رئي�س احتاد الكرة جل�صة 
م��ع كوبر ف��ى مع�صك��ر ماي��و ويوني��و لالإعداد 
لكاأ���س العامل م��ن اأجل حتديد موقف��ه النهائى 
م��ن اال�صتم��رار م��ع املنتخب م��ن عدمه وحال 
ع��دم الو�صول التفاق �صيت��م البحث عن خليفة 

كوبر واالأقرب التعاقد مع مدرب اأجنبى خا�صة 
اأن هن��اك ارتباطات للمنتخب فى �صهر �صبتمرب 
بالت�صفي��ات املوؤهل��ة لكاأ���س االأمم االأفريقي��ة 

2019 بالكامريون.
و طل��ب هيكتور كوب��ر، املدير الفن��ى للمنتخب 
الوطن��ى، من احتاد الكرة امل�رشى زيادة راتبه 
ال�صه��رى، لي�ص��ل اإىل 170 األف دوالر، بدال من 

األف دوالر.  72
وق��ال االإعالم��ى اإبرهي��م فايق، ف��ى برناجمه 
 dmc قن��اة  عل��ى  املعرو���س  "احلري��ف" 
sports، اإن كوبر قال لالحتاد امل�رشى لكرة 
الق��دم اإنه غ��ري م�صوؤول عن ف��ارق �صعر الدوالر 

مقاب��ل اجلنيه، م�ص��ريا اإىل اأن مبلغ ال� 72 األف 
دوالر ي�صارك��ه في��ه 3 مدرب��ني اآخ��رون ف��ى 

اجلهاز الفنى.
واأو�ص��ح اأن االحت��اد ي��رى اأن كوب��ر يغاىل فى 
طلبات��ه املادي��ة، واأن اأق�ص��ى مبل��غ ممكن هو 
كوب��ر  اأن  فاي��ق  واأ�ص��اف  دوالر،  األ��ف   100
م�صتم��ر مع املنتخب الوطنى حتى بطولة كاأ�س 
العامل. ويعقد كوبر، جل�صة خالل االأيام املقبلة 
جلهازه املعاون، بعد اأن زادت اخلالفات بينهم 
وتاأزم��ت العالق��ات ال�صخ�صي��ة بحث��ًا عن دور 
بارز عل��ى ح�صاب بع�صهم بع�ص��ًا قبل انطالق 

املونديال.

تنطل��ق مناف�ص��ات ال��دور رب��ع النهائي م��ن الدوري 
االوروب��ي، اليوم اخلمي���س، باإقامة ارب��ع مواجهات 
ابرزه��ا لق��اء ار�صنال االنكلي��زي و�صيب�ص��كا مو�صكو 
و�صبورتني��غ  اال�صب��اين  مدري��د  واتلتيك��و  الرو�ص��ي 
ل�صبونة الربتغايل. وقد اأوقعت قرعة دور املجموعات 
املدفعجي��ة يف املجموع��ة الثامن��ة رفقة ري��د �صتار 
وا�صتط��اع  بوري�ص��وف،  وبات��ي  وكول��ن  بيلج��راد، 
اأن يت�ص��در املجموع��ة بر�صي��د 13 نقط��ة، ليلتق��ى 
ال���32 وا�صتط��اع ان ينت���رش  او�صرت�صون��د يف دور 
علي��ه بنتيج��ة )2-4( يف اإجم��ايل لقائ��ي الذه��اب 
واالإي��اب، ثم واجه ميالن يف دور ال���8 وا�صتطاع اأن 
يق�صي��ه باإجمايل نتيج��ة )1-5(، ليحجز مقعده يف 
الدور رب��ع النهائي. على اجلانب االآخر تغلب �صي�صكا 
مو�صكو يف دور ال�32 على ريد �صتار بيلجراد بنتيجة 
)0-1(، بع��د اأن تع��ادال يف مب��اراة الذهاب بنتيجة 
�صلبية، ليتاأه��ل اإىل دور ال�16 ليواجه اأوملبيك ليون 
ويتغلب عليه وتوقع��ه القرعة يف مواجه اأر�صنال يف 
الدور رب��ع النهائي. وواج��ه اأر�صنال نظ��ريه �صي�صكا 
مو�صك��و مرتني ف�صل يف كل منهم��ا يف حتقيق الفوز 

علي��ه، لي�صب��ح هو الفري��ق الرو�صي الوحي��د الذي مل 
يتعر���س للخ�صارة من املدفعجي��ة. والتقى الفريقان 
يف مبارات��ني م��ن قبل �صم��ن مباري��ات املجموعة 
ال�صابع��ة ملناف�ص��ات دوري اأبط��ال اأوروب��ا مو�ص��م 
2006/2007 وانتهى لقاء الذهاب يف 17 اأكتوبر 
2006 بف��وز رج��ال جي���س مو�صكو به��دف نظيف 
وانتهت مب��اراة االإياب يف االأول من نوفمرب بتعادل 
�صلب��ي يف لندن. وعلى الرغم م��ن اخل�صارة والتعادل 
اإال اأن اأر�صن��ال تاأه��ل وقته��ا ايل دور ال���16  قبل اأن 
يخ��رج على يد بي اإ�س يف اآيندهوفن الهولندي بينما 
ح��ل �ص�صكا ثالث��ا يف جمموعته ليتاأه��ل ايل الدوري 
االأوروب��ي. وخا���س املدفعجي��ة ثماني��ة مواجهات 
اأمام الف��رق الرو�صية يف كل البطوالت االأوروبية من 
قبل حقق الفوز يف لقاءين فقط منهم بن�صبة انت�صار 
%25، وه��ي ن�صب��ة �صئيلة للغاي��ة. وكان التعادل 
م�ص��ري مواجه��ات املدفعجي��ة اأمام الف��رق الرو�صية 
يف مرت��ني، بينما كانت اخل�صارة من ن�صيب اأر�صنال 

اأربعة مرات بواقع ن�صف تلك املواجهات.
وواج��ه �ص�صكا مو�صك��و 7 اأندية اإجنليزي��ة باملحافل 

االأوروبية يف 19 مباراة فاز يف 3 وتعادل 5 وخ�رش 
 33 19 هدفا واهتزت �صباكه يف  11 مباراة �صجل 
منا�صب��ة مل يتمكن من ال�صعود يف مناف�صات االأدوار 
االإق�صائي��ة �ص��وى عل��ى ح�صاب ناديني هم��ا اأ�صتون 
في��ال باالإ�صافة اإىل اأر�صنال، وفاز مرة وحيدة خارج 
الديار بينما جترع اخل�صارة على ملعبه يف 5 مرات.

ويف لق��اء اخ��ر، ي�صتقب��ل اتلتيكو مدري��د على ار�صه 
وب��ني جماهريه خ�صم��ه ال�صعب �صبورتن��ج ل�صبونة 
الربتغ��ايل. وتلقى اتلت�صكو اخبارا �صارة، حيث ان�صم 
الكروات��ي �صيمي فر�صاليك��و واالإ�صباين خ��وان فران 
توري���س اإىل م��ران اأتلتيكو مدري��د، واأحرزا تقدما يف 
تعافيهم��ا م��ن اإ�صابتيهما قبيل مواجه��ة �صبورتنج 

ل�صبونة.
ع�ص��الت  يف  اأ�صي��ب  ال��ذي  ف��ران،  خ��وان  وغ��اب 
نهائ��ي  ثم��ن  اإي��اب  يف  الي���رشي  اخللفي��ة  الفخ��ذ 
ال��دوري االأوروب��ي اأم��ام لوكوموتي��ف مو�صكو، عن 
اآخ��ر مبارات��ني ر�صميت��ني، بينم��ا يع��اين فر�صاليكو 
م��ن متاع��ب يف نف���س املنطق��ة عقب مباري��ات مع 
منتخ��ب ب��الده، م��ا اأبعده ع��ن مواجه��ة ديبورتيفو 

االأخ��رية بالليجا. ومن جانبه، اأك��د مدرب �صبورتنج 
اأتلتيك��و مدري��د،  اأن  ل�صبون��ة، جورج��ي جي�صو���س، 
ال��ذي �صيواجهه اليوم يف ذه��اب ربع نهائي الدوري 
االأوروب��ي، هو اأقوى ف��رق البطول��ة واملر�صح االأوفر 
حظ��ا للفوز بلقبه��ا. م�صيدا بنجم��ه الفرن�صي اأنطوان 
جريزم��ان الذي ق��ال اإن مواجهته اأك��رث �صعوبة من 
جنم بر�صلون��ة، ليونيل مي�صي. وا�ص��اف ان "اتلتيكو 
لديه��م كل االحتم��االت للفوز باللق��ب. قلت ذلك قبل 
القرعة، لكننا اأي�صا فريق ميتلك العديد من املميزات 
وباإمكانن��ا الفوز وتخطي هذا الدور االإق�صائي بدون 
�ص��ك". واأو�ص��ح "اأعتقد اأن )م��درب اأتلتيك��و دييجو( 
�صيمي��وين ق��ام بعمل رائ��ع يف اأتلتيكو وه��و بالفعل 
�صاح��ب الف�صل يف ما و�ص��ل اإىل الفريق االآن، اأتذكر 
و�صع اأتلتيكو قبل جميء �صيميوين، مل يكن �صهال على 
االإط��الق، خا�صة اأمام ريال مدري��د وبر�صلونة، لكنه 
ا�صتطاع املناف�صة باأعلى م�صتوى، احرتمه كثريا، يف 
الربتغ��ال اأنا اأي�صا حاولت ك�رش هيمنة بورتو عندما 
كن��ت اأدرب فريق��ا اآخ��ر، االآن اأح��اول القي��ام ب�صيء 

خمتلف يف �صبورتنج ونقرتب من اأهدافنا".
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