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اأر�سل مورجان بريجلوند وليامز م�سوؤول الإعالم يف حزب الو�سط 
بري��داً اإلكرتونيًا طالب فيه نادي اأو�سرت�س��وند باأن ي�س��تبدل قائد 
الفري��ق العراقي بروا نوري. واأرج��ع مورجان طلبه اإىل الهتافات 
التي اأطلقتها جماهري يورغوردن �س��د نوري خالل لقاء الفريقني 
يف اجلول��ة الأوىل م��ن ال��دوري ال�س��ويدي والتي ف��از فيها فريق 

العا�سمة بهدف دون مقابل.
وكان الآلف عل��ى املدرج��ات ق��د هتفوا �س��د قائد او�سرت�س��وند 

ب”. “بروا نوري رجل ُمغَت�سِ
مورج��ان كان قد اأر�س��ل تلك الر�س��الة لرئي�س نادي اأو�سرت�س��وند 
بع��د اأي��ام من ق��راءة مق��ال كتبه امل�س��وؤول ال�س��حايف يف نادي 

اأو�سرت�سوند والذي تزامن مع لقاء مع اأحد جماهري يورغوردن.
ودافع مورجان عن راأيه قائاًل: “غري حمكوم عليه بالغت�س��اب ، 
ولكن ب�سبب الإ�ساءة اجلن�سية. لكن يف احلالة التي و�سفتها، يجب 

ت�سنيف الفعل على اأنه اغت�ساب”.
من جانبه طال��ب دانيال كيندبريي رئي�س نادي اأو�سرت�س��وند اأن 
يق��وم مورج��ان بالعت��ذار “اإنه اأمر مثري للده�س��ة، ل اأ�س��دق اأن 
�س��كرتري �س��حايف يكتب مثل هذا، اأعتقد اأنه يجب على رئي�سه اأن 

يت�رصف ب�سكل وا�سح جتاه هذا الت�رصف.
وق��ّدم مورج��ان اعتذاراً عرب ح�س��ابه على موقع توي��رت جاء فيه: 
“اأود اأن اأعت��ذر ع��ن نربت��ي يف الربيد الإلكرتوين الذي اأر�س��لته، 
واأوؤكد اأنني قمت باإر�ساله ب�سكل �سخ�سي ولي�س ب�سفتي احلزبية، 
واأن��ا ن��ادم على ا�س��تخدام موقعي املهن��ي كمرجع لالإ�س��ارة ملا 

كتبته”.
وكان العراق��ي ب��روا ن��وري ق��ال بعد املب��اراة: “اأعرف م��ن اأنا، 
واأعرف ما قمت بفعله، لقد كنت منفتحًا على اخلطاأ الذي ارتكبته 
�س��ابقًا، واأفه��م متامًا مل��اذا رددت ذلك جماه��ري يورغوردن هم 

يريدونني اأن اخرج عن توازين يف اللقاء لكنني ل اأهتم لذلك”.

اأكد النجم امل�رصي ال�س��ابق ملنتخب الفراعنة حممد اأبو تريكة اأن مواطنه 
حممد �س��الح مهاجم ليفربول �سيلعب اأ�سا�س��يًا اأمام مان�س�سرت �سيتي يف 
اإي��اب الدور رب��ع النهائي م��ن دوري اأبطال اأوروبا. وق��ال اأبو تريكة يف 
معر�س حديثه عن غياب �سالح عن ت�سكيلة فريقه ليفربول الذي يخو�س 
مب��اراة الديرب��ي اأم��ام ج��اره الل��دود اإيفرت��ون: "لقد حتدث��ت مع حممد 
 beIN س��الح. اإن��ه بخ��ري، اإ�س��ابته ل تدعو للخ��وف". واأ�س��اف حملل�
اإجراًء وقائيًا من مدرب  اأن يكون  " غيابه اليوم ل يعدو   :  SPORTS
الفريق يورغن كلوب، �س��يكون جاهزاً ملالقاة مان�س�س��رت �س��يتي يف اإياب 
ربع نهائي دوري الأبطال". وكان �س��الح مت�سدر ترتيب هدايف الدوري 
الإنكليزي املمتاز هذا املو�سم بر�سيد 29 هدفًا، قد خرج يف بداية ال�سوط 
الثاين )52( من مباراة الذهاب للدور ربع النهائي حل�س��اب دوري اأبطال 

اأوروبا اأمام "ال�سيتيزن�س"، بعد �سعوره ببع�س الآلم.
يذك��ر اأّن ليفرب��ول قد خط��ا خطوة عمالق��ًة نحو بلوغ 

ن�س��ف نهائي اأجم��د الكوؤو���س الأوروبي��ة بعد فوزه 
ذهاب��ًا بثالثي��ة نظيف��ة عل��ى مواطن��ه �س��يتي وهو 
ي�س��تعد خلو�س موقع��ة الإياب الثالث��اء املقبل على 
ملع��ب "الحتاد". ويف �س��ياق مت�س��ل، ان�س��م نادي 

باري�س �س��ان جريمان الفرن�س��ي، اإىل �سباق 
للتعاق��د  النج��م ال�س��اعني  م��ع 
 ، ي مل���رص حمم��د ا
مهاج��م  �س��الح، 

وه��داف  ليفرب��ول، 
الإجنلي��زي  ال��دوري 

ه��ذا املو�س��م. ويف هذا 
ال�س��دد، ن���رص موق��ع )10 

�س��بورت( الفرن�س��ي، تاأكيدات 
الن��ادي  م�س��وؤويل  اأن  اإىل  ت�س��ري 

م��ن  املقرب��ني  م��ع  توا�س��لوا  الباري�س��ي 
�س��الح، لتاأكي��د اهتمامه��م ب�س��مه خالل 
فرتة النتقالت ال�س��يفية املقبلة. واأ�س��ار 

اإىل اأن اإمت��ام �س��فقة �س��الح، يتطلب من 
نا�رص اخلليفي رئي�س نادي باري�س �سان 

جريمان، لتخ�سي�س مبلغ مايل �سخم.

يغ��ادر وفد ن��ادي الزوراء، اليوم الح��د، اإىل حمافظة كربالء لإكمال حت�س��رياته 
ا�س��تعداداً ملواجه��ة العه��د اللبناين يف اإطار مناف�س��ات اجلولة اخلام�س��ة من دور 
جمموع��ات كاأ���س الحت��اد الآ�س��يوي. وا�س��تاأنف ن��ادي ال��زوراء، ام�س ال�س��بت، 
حت�س��رياته ا�س��تعداداً ملواجه��ة العه��د اللبن��اين يف اجلولة اخلام�س��ة م��ن دوري 
جمموع��ات كاأ�س الحتاد ال�س��يوي. واأج��رى النوار�س، اخلمي�س املا�س��ي، مرانه 
الول للمواجه��ة ال�س��يوية، حي��ث خا���س الالعب��ني الب��دلء التدريب��ات بينم��ا 
تدرب الالعبني ال�سا�س��يني تدريبات حمدده لال�ست�س��فاء. ومنح املالك التدريبي 
الالعب��ني راحة، ليوم اجلمعة، على ان يعاود الفريق تدريباته يوم غٍد ال�س��بت يف 
ال�س��اعة العا�رصة �س��باحًا. وانهى فريق النوار�س حت�س��رياته يف بغداد حت�س��رياً 
ملواجه��ة العه��د اللبن��اين ي��وم الثالثاء الق��ادم يف ملع��ب كربالء الدويل �س��من 
اجلولة اخلام�سة لدوري املجموعات لكاأ�س الحتاد ال�سيوي. ويناف�س الزوراء يف 
املجموعة الثانية والتي يت�س��درها العهد بثمان نقاط من اربعة مباريات بفارق 
ثالث نقاط عن الو�س��يف الزوراء الذي لديه مباراة اقل بعد تاأجيل مباراته اأمام 
املنامة اإىل ال�س��اد�س ع�رص من ال�س��هر احلايل. يذكر اأن املباراة �ستقام على ملعب 
كربالء الدويل و�س��تكون اوىل مباراة لبطولة ر�س��مية تقام على ار�س العراق بعد 
رف��ع احلظر عن املالعب العراقية. وي�س��عى النوار�س اىل ت�س��ميد جراحه املحلية 
بعد خ�س��ارته امام القوة اجلوية يف كال�س��يكو العراق بهدفني لهدف يوم الأربعاء 
املا�س��ي، حيث تاأمل كتيبة اأيوب اودي�س��و اىل م�س��احلة اجلماهري بفوز اآ�س��يوي 

يعزز حظوظ الفريق لعبور دور املجموعات.

الجورنال   تستذكر تاريخ الممر الشرفي في "الكالسيكو" بين ريال مدريد وبرشلونة

اتحاد الكرة يرسم خارطة إعداد المنتخب الوطني تحضيرًا لنهائيات آسيا 2019
في كربالء والبصرة

اأعل��ن الحت��اد العراقي لك��رة الق��دم، تاأمني مبارات��ني وديتني 
للمنتخ��ب الوطن��ي ا�س��تعداداً لكاأ���س اآ�س��يا املق��رر اإقامتها يف 

الإمارات خالل �سهر كانون الثاين من العام املقبل.
وق��ال ع�س��و املكت��ب الإعالم��ي لالحت��اد ح�س��ني اخلر�س��اين 
ل�)اجلورن��ال( اإن "الحت��اد اأم��ن مبارات��ني وديت��ني للمنتخ��ب 
الوطني ا�س��تعداداً لنهائيات اآ�س��يا يف الإم��ارات، حيث اتفق مع 
نظ��ريه اللبن��اين لإقامة مب��اراة جتريبية بني منتخب��ي البلدين 
يف ملع��ب كرب��الء ال��دويل، يف ال�س��ابع والع�رصي��ن م��ن �س��هر 
ني�س��ان احلايل". واأو�س��ح اأن "املباراة الثانية التي مت تاأمينها 
للمنتخ��ب، �س��تكون اأمام املنتخ��ب الفل�س��طيني يف ملعب جذع 

النخلة يف مدينة الب�رصة، يف ال�سابع من �سهر اأيار املقبل".
وب��ني اأن "الحتاد اأي�س��ا خاطب ع��ددا من املنتخب��ات العربية 

والأفريقي��ة م��ن اأج��ل تاأم��ني اك��رب عدد ممك��ن م��ن املباريات 
للو�س��ول اإىل اجلاهزي��ة الق�س��وى قب��ل الدخ��ول يف املع��رتك 
الآ�س��يوي". من جهة اأخرى، ك�س��ف م�س��در يف الحتاد العراقي 
لك��رة الق��دم، اأن املنتخ��ب الغين��ي طل��ب م��ن الحت��اد تاأم��ني 
مبارات��ني وديتني يف ملعبي كربالء والب�رصة خالل �س��هر اآيار 
املقب��ل. ول��ن يك��ون املنتخ��ب الغيني ه��و املنتخ��ب الفريقي 
الوحي��د ال��ذي �س��يلعب يف الع��راق، حيث م��ن املوؤم��ل ان يلعب 
املنتخ��ب الوطني ام��ام نظريه الليبي يف افتت��اح ملعب النجف 
الدويل يف حال واف��ق الفيفا على ذلك. وينتظر الحتاد العراقي 
موافق��ة "فيفا" لتاأمني مباراة دولية عل��ى ملعب النجف، كونه 
م��ن املالع��ب الت��ي مل يرفع عنها احلظ��ر حتى الن. و�س��تجرى 
يف الرابع من �س��هر اآيار املقبل، قرعة نهائيات كاأ�س اآ�سيا التي 
تنطل��ق مناف�س��اتها يف اخلام���س من كان��ون الثاين م��ن العام 
العام املقبل. و�ستقام نهائيات اآ�سيا بن�سختها املقبلة مب�ساركة 

24 منتخبًا للمرة الوىل يف تاريخ امل�سابقة التي كانت تلعب 
مب�ساركة 16 منتخبًا منذ ن�سخة 2004 التي اقيمت يف ال�سني.
و�ست�س��حب القرع��ة يف فن��دق اأرم��اين مبدينة دبي، حيث �س��يتم 
�س��ت  اىل  املتاأهل��ة  والع�رصي��ن  الأربع��ة  املنتخب��ات  توزي��ع 
جمموعات ت�سم كل جمموعة اأربعة منتخبات.  و�سي�سبق عملية 
ال�س��حب توزي��ع املنتخب��ات عل��ى اأربعة م�س��تويات، ي�س��م كل 
م�س��توى �ستة منتخبات وذلك وفقا للت�س��نيف ال�سهري ال�سادر 
ع��ن "فيف��ا" ي��وم 12 ني�س��ان املقب��ل، باعتباره اآخر ت�س��نيف 
�سي�س��در قبل موعد �س��حب القرعة املق��رر يوم الراب��ع من اآيار. 
ووفقًا للت�س��نيف احل��ايل، ف��اأن املنتخب الوطني ياأتي �س��من 
امل�س��توى الث��اين، اإذ يحت��ل املركز احل��ادي ع�رص على م�س��توى 
قارة اآ�سيا. وبح�س��ب نتائج منتخبي لبنان والهند، اللذان يعدان 
القرب لت�س��نيف املنتخ��ب الوطني، فاأن املنتخ��ب اللبناين قد 
يتخط��ى اأ�س��ود الرافدي��ن يف الت�س��نيف املقبل، بع��د فوزه على 

ماليزي��ا يف الت�س��فيات املوؤهلة لكاأ�س اآ�س��يا، بينما لن ي�س��كل 
املنتخب الهندي خطراً على ت�س��نيف العراق بعد خ�س��ارته امام 
قريغ�س��تان 1-2 يف ت�س��فيات كاأ�س اآ�س��يا. وارتق��ى املنتخب 
الوطن��ي لكرة الق��دم، يف ت�س��نيف احتاد اللعب��ة "فيفا" اجلديد 
ال�س��ادر، ال�س��هر املا�س��ي. واحتل ا�س��ود الرافدين املركز ال�83 
بر�س��يد 405 نقط��ة، بعدم��ا كان يف املرك��ز ال�85 يف ال�س��هر 

املا�سي.
وح��ل املنتخب الوطني يف املركز احلادي ع�رص على قارة اآ�س��يا 
بع��د منتخب��ات اي��ران وا�س��رتاليا والياب��ان وكوري��ا اجلنوبية 
و�س��وريا  وفل�س��طني  واوزباك�س��تان  وال�س��عودية  وال�س��ني 

والمارات.
بينم��ا ج��اء يف املرك��ز التا�س��ع عربيًا، بع��د منتخب��ات تون�س 
و�س��وريا  وفل�س��طني  وال�س��عودية  واجلزائ��ر  واملغ��رب وم���رص 

والمارات

مباراة دولية في افتتاح ملعب النجف الدولي

الربيط��اين لوي���س  �س��ائق مر�س��يد�س،  ي�س��تاأنف 
الأمل��اين  ف��رياري،  فري��ق  و�س��ائق  هاميلت��ون، 
�سيبا�س��تيان فيتي��ل، ال�رصاع بينهم��ا على عر�س 
بطولة العامل ل�سباقات �سيارات فورمول1، عندما 
يخو�س��ان غ��داً الأح��د فعالي��ات �س��باق جائ��زة 

البحرين الكربى على م�سمار �سخري الدويل.
ويتطلع فيتيل اإىل موا�س��لة انطالقته يف البطولة 
وتعزي��ز �س��دارته للرتتي��ب العام للبطول��ة، فيما 
ي�س��عى هاميلتون اإىل تقدمي �س��باق جيد واللحاق 

بفيتيل.
وعاند احلظ هاميلتون يف بداية رحلة الدفاع عن 
لق��ب البطولة، وذلك بخطاأ مثري خارج عن اإرادته 

خالل ال�سباق الأ�س��رتايل، ولكنه يطمح اإىل تقدمي 
�سباق مثري على امل�سمار البحريني.

وعقب فوز فيتيل بال�سباق الأ�سرتايل، مت اكت�ساف 
�س��يارة  كمبيوت��ر  له��ا  تعر���س  الت��ي  امل�س��كلة 
هاميلتون والتي اأوهمت فريق مر�س��يد�س وكذلك 
هاميلتون باأنه يتقدم بفارق مريح ومطمئن على 
فيتيل، فيما مل يكن احلال كذلك حيث اأحرز فيتيل 

لقب ال�سباق.
وقال رئي�س ال�سباقات يف مر�سيد�س، توتو فولف: 
الإجراءات  "تاأكدنا من تفهمنا للخطاأ وو�س��عنا 
التي ت�س��من عدم تكرار هذا اخلطاأ يف امل�س��تقبل، 
هذه اللحظات املوؤملة متثل جتارب جيدة للتعلم".

وبدت خيب��ة الأمل على هاميلتون ال��ذي راأى اأن 
ه��ذا اخلط��اأ حرمه من ف��وز حمقق، فيم��ا مل يكن 
فيتي��ل مقتنع��ًا ب�س��يارته الت��ي اأفتق��دت لل�رصعة 
التي متكنه من مناف�س��ة �س��ائق مر�س��يد�س ب�سكل 

حقيقي.
وق��ال هاميلتون: "الواقعة اأظهرت اأن الفوز بلقب 

البطولة جمدداً لن يكون اأمراً �سهاًل".
ويتطلع هاميلتون اإىل ا�ستعادة نغمة النت�سارات 
يف �سباقات البطولة من خالل ال�سباق البحريني، 
علمًا باأن هاميلتون حقق الفوز على هذا امل�سمار 
يف ن�س��ختني �س��ابقتني، مقابل ثالثة انت�س��ارات 

لفيتيل كان من بينها الن�سخة املا�سية.

م��ن املوؤم��ل اأن ي�س��هد افتت��اح ملع��ب 
النج��ف ال��دويل، مب��اراة ودي��ة ب��ني 
املنتخ��ب الوطن��ي واح��د املنتخب��ات 
العربي��ة الأفريقي��ة، خ��الل �س��هر اآيار 
املقبل. وقال م�س��در يف وزارة ال�س��باب 
ال�س��باب  "وزي��ر  اإن  ل�)اجلورن��ال(  والريا�س��ة 
عل��ى  احل�س��ني عبط��ان، ح�س��ل  عب��د  والريا�س��ة 
موافقة اأحد املنتخبات العربية الأفريقية ملواجهة 
املنتخب الوطني خالل �س��هر اآيار املقبل". واأو�سح 
اأن "املنتخ��ب الليب��ي ه��و الأق��رب ملواجهة ا�س��ود 

الرافدين خالل افتتاح امللعب الذي يت�س��ع خلم�س��ة 
وثالثني األف متفرج".

وح��ددت وزارة ال�س��باب والريا�س��ة، اخلام���س من 
�س��هر اأي��ار املقب��ل موع��دا جدي��داً لفتت��اح ملع��ب 
النج��ف الدويل �س��عة 30 األف متف��رج يف حمافظة 
النجف الأ�رصف. وقال مدير ق�سم الإعالم والت�سال 
احلكومي علي العطواين يف بيان، اإن "حتديد املوعد 
اجلديد جاء لرغبة الوزارة باإقامة مباراة دولية يف 
حفل افتتاح امللعب، وان الوزارة توا�س��ل جهودها 
وجت��ري ات�س��الت مكثف��ة م��ن اج��ل ا�ستح�س��ال 
موافق��ة الحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا( لل�س��ماح 

باإقامة مباراة دولية يف افتتاح امللعب".

واأ�س��اف اأن "خي��ارات ع��دة اأم��ام ال��وزارة لإقامة 
مب��اراة حفل افتتاح ملعب النجف الدويل، وت�س��عى 
ال��وزارة اأن يك��ون حف��ل افتتاح��ه ممي��زا يف حال 
ح�س��لت موافقة )فيفا( على ال�سماح باإقامة مباراة 
دولية، ويف حال مل حت�سل املوافقة هناك خيارات 
اأخرى لإقامة مهرجان ريا�سي يف حفل الفتتاح".
وب��ني مدي��ر اإع��الم ال��وزارة، اأن "امللع��ب اكتم��ل 
ب�س��ورة �س��به نهائية ومل يتبق اإل بع���س الأعمال 
النهائية الب�س��يطة التي �س��تكتمل يف غ�سون الأيام 
القريب��ة املقبل��ة ليك��ون امللع��ب حتف��ة معماري��ة 
ت�س��اف لباقي من�س��اأتنا ومالعبنا الكبرية التي مت 

افتتاحها يف غ�سون ال�سنوات الأخرية".

اأكد الفرن�س��ي زين الدين زي��دان، املدير الفني لنادي 
ري��ال مدريد، اأن فريقه يف و�س��ع جي��د قبل الديربي 
اأمام اأتلتيكو مدريد، م�س��رًيا اإىل اأنه ي�س��عى ل�ستمرار 
ذلك خ��الل املرحل��ة املقبل��ة. ويحل اأتلتيك��و مدريد 
�س��يًفا ثقياًل على ج��اره وغرميه ري��ال مدريد اليوم 
الأح��د، عل��ى ملع��ب �س��انتياجو برنابي��و، يف اإط��ار 
اجلولة ال�31 من الليجا. وقال زيدان يف ت�رصيحات 
ن�رصتها �سحيفة "اأ�س" الإ�سبانية: "لدينا ب�سعة اأيام 
ن�س��عر خالله��ا بالراح��ة، وهو نف���س الأمر بالن�س��بة 
لأتلتيك��و، نح��ن نرك��ز عل��ى املب��اراة، وم�س��تعدون 
نف�س��يا وبدني��ا، نحن يف حلظة جيدة وم��ا نريده هو 

ال�ستمرار يف هذا الو�سع اجليد".
وع��ن حديثه م��ع كري�س��تيانو رونالدو جن��م امللكي 
لإقناع��ه ب���رصورة الراح��ة، ق��ال زي��دان: "يتم ذلك 
ب�س��كل طبيعي، نتح��دث دائًما مع كري�س��تيانو، ومع 
الالعبني ب�س��كل عام، عندما تك��ون هناك العديد من 
املباريات، نعلم اأنه يجب على �سخ�س ما اأن يح�سل 
عل��ى راحة، لكن ل��ن اأحتدث عن التفا�س��يل". وحول 
اإمكاني��ة عمل ممر ���رصيف لرب�س��لونة يف حالة الفوز 

عل��ى اأتلتيك��و مدريد قال الفرن�س��ي: "ل��ن نفعل ذلك، 
نحن نركز على مباراة الغد، و�سنحاول احل�سول على 

الثالث نقاط، لكن لن نقف يف ممر �رصيف".
واأ�س��اف: "اأتلتيكو مدريد ي�س��تحق ما و�سل اإليه هذا 
املو�س��م بالتواجد يف املركز الثاين، وما ميكننا فعله 
ه��و الف��وز وتقلي�س ف��ارق النق��اط". واختت��م: "يف 
غ�س��ون 15 يوًما �س��وف ت�س��األوين جم��دًدا عن املمر 
ال���رصيف، كم��ا ت�س��األوين الآن، الإجابة وا�س��حة ول 

يجب اأن اأحتدث عن هذا بعد الآن".
وم��ن املنتظ��ر اأن يح��ل ري��ال مدري��د �س��يفا عل��ى 
بر�س��لونة مبلعب كامب نو ي��وم 6 مايو/اآيار املقبل 
�س��من اجلول��ة 36 م��ن الليجا. �س��بب رف���س زيدان 
يرج��ع اإىل اأّن بر�س��لونة ك���رص التقاليد بع��دم وقوفه 
يف مم��ر �رصيف بعد تتويج ري��ال مدريد بكاأ�س العامل 

لالأندية يف دي�سمرب املا�سي.
ون�س��تعر�س يف التقري��ر الآتي تاري��خ املمر ال�رصيف 
يف الكال�س��يكو واحل��الت الت��ي وقف��ت فيه��ا الفرق 
الإ�سباين للفائز بكاأ�س العامل لالأندية. يف الكال�سيكو 
من املعتاد اأن املمر ال�رصيف يكون بعد ح�س��م بطولة 

"ل ليجا" وقد حدث ذلك يف الكال�سيكو ثالث مرات.
وقام العم��الق الكتالوين مبمر ���رصيف للغرمي مدريد 
يف اأبري��ل 1988 وذلك عل��ى ملعب كامب نو بعد اأن 
ح�سم املريجني الدوري بر�سيد 57 نقطة بينما كان 
يتواجد بر�س��ا يف املركز ال�س��ابع بر�س��يد 36 نقطة 

فقط.
انته��ت تل��ك املب��اراة بف��وز بر�س��لونة بنتيجة 2-0 
واأنه��ى الفري��ق الكتال��وين ذل��ك املو�س��م يف املرك��ز 

ال�ساد�س.
ويف ع��ام 1991 جن��ح العم��الق الكتال��وين يف رد 
الدين ومتكن من ح�سم بطولة الدوري قبل الكال�سيكو 
ال��ذي كان يف اجلول��ة الأخ��رية من البطول��ة، انتهت 
املب��اراة بفوز ريال مدري��د بنتيجة 0-1 على ملعب 

�سنتياجو برنابيو.
ويع��د ذل��ك هو املمر ال���رصيف الأخري يف الكال�س��يكو 
والذي يتذك��ره اجلميع، حيث وقف النادي الكتالوين 
للبطل ريال مدريد عام 2008، وكان ذلك يف ملعب 
�س��نتياجو برنابيو وانتهت املب��اراة بفوز املريجني 

بنتيجة 1-4. بعد كاأ�س العامل لالندية

كان��ت تلك امل��رات بعدما يتم ح�س��م بطول��ة الدوري 
من اجلانبني، ولكن مل يحدث اأن كان الكال�سيكو بعد 

بطولة كاأ�س العامل لالأندية.
كان بر�س��لونة ق��د مت ا�س��تقباله مبم��ر ���رصيف م��ن 
فياري��ال 2009 بع��د الف��وز بكاأ���س الع��امل لالأندية 
��ا يف 2015 عندما فاز مبونديال  يف اليابان، واأي�سً
الأندية واحتف��ل ببطولته اخلم�س اأمام ريال بيتي�س 

بعد املمر ال�رصيف.
ريال مدريد بر�سلونة

ومن جان��ب النادي امللكي فقد مت ا�س��تقباله باملمر 
ال���رصيف بع��د الف��وز بكاأ�س الع��امل لالأندي��ة 2014 
وكان ذل��ك اأم��ام فالن�س��يا عندم��ا خ���رص املريجني 
بنتيج��ة 0-1. ولكن املو�س��م املا�س��ي بع��د اأن توج 
بالبطولة عاد ليواجه غرناطة والذي رف�س الوقوف 

يف ممر �رصيف.
وحل�س��م ذلك اجلدل، املمر ال���رصيف لي�س اإلزامي على 
اأي فريق ولكنه يكون وفًقا لرغبة اخل�س��م ودائًما ما 
تكون حتية ريا�سية من الآخر، وبالتايل ل يوجد ما 

يلزم ريال مدريد القيام به لرب�سلونة. 
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