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خا�ص
ك�صتتف العتتب املنتخب الوطني املحتترف يف �صفوف نادي 
اودينيتتزي االيطايل، علي عدنان، حقيقة انف�صاله عن وكيل 

اأعماله جنم عبد اهلل.
وقتتال عدنتتان لت)اجلورنتتال(  "طلبتتت ف�صخ العقتتد مع وكيل 

اأعمايل جنم عبد اهلل منذ فرة لي�صت بالق�صرية".
واأ�صاف عدنتتان، "وكلت حماميًا ليتابتتع ق�صية ف�صخ العقد 

وبعد فرة �صتت�صح الكثري من االأمور".
يذكتتر اأن العديتتد متتن و�صائتتل االإعتتام ومواقتتع التوا�صتتل 
االجتماعتتي اأ�صتتارت اإىل اأن حمكمتتة "كا�تتص" تقبتتل �صكوى 
�صتتد الاعب علتتي عدنان ب�صبب عدم دفتتع م�صتحقات وكيل 
اأعمالتته. ويف �صياق مت�صل، ي�صتحوذ العب املنتخب الوطني 
ونتتادي اودينيتتزي االيطتتايل، علتتي عدنتتان علتتى اهتمتتام 
عتتدد متتن االنديتتة االوروبية متهيتتداً للتعاقد معتته يف فرة 
االنتقاالت ال�صيفية املقبلة. وافاد م�صدر مقرب من الاعب 
لت)اجلورنتتال( اإن "علتتي عدنان ي�صتحوذ علتتى اهتمام اندية 
نابويل االيطايل وا�صبانيتتول اال�صباين و واتفورد االنكليزي 

من اجل �صمه يف فرة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة".
متتن جانبتته اأكتتد عدنتتان "حاليتتًا ين�صتتب تركيتتزي لتقدمي 
م�صتويات كبرية مع فريقي اودينيزي حتى نهاية املو�صم".

وا�صتتاف "نعم تلقيت عدة عرو�ص اوروبية لكن الوقت مبكر 
للحديتتث عنها، �صاأنتظتتر حتى نهاية املو�صتتم للموافقة على 

العر�ص الذي ير�صي طموحي وتطلعاتي".
يذكر اأن عدنان يقدم م�صتويات كبرية رفقة فريقه اودينيزي، 
حيث يعد احد االعمدة اال�صا�صية يف ت�صكيلة املدرب ما�صيمو 
اودو. ونتيجة الداءه الرائع حت�صل عدنان على تقييم 7.14 

من اهم مواقع االح�صاء يف اوروبا.

طفتتت على ال�صطح جمددا، تقارير تتحدث عتتن اإمكانية ان�صمام النجم 
الربازيلي نيمار دا �صيلفا لنادي ريال مدريد االإ�صباين. وان�صم �صاحب 
التتت26 عامتتا لباري�ص �صتتان جريمان الفرن�صتتي ال�صيتتف املا�صي يف 
�صفقتتة قيا�صيتتة تكلفت 222 مليتتون يورو قادما متتن بر�صلونة، اال اأن 
تقاريتتر حتدثتتت يف االأ�صهتتر االأختترية عن اأن جنتتم ال�صامبا غتتري �صعيد 
يف فرن�صتتا ويريتتد العتتودة الإ�صبانيتتا ولكن هتتذه املتترة بقمي�ص ريال 
مدريتتد. ووفقا ل�صحيفة ماركا فاإن نيمار يريد اللعب اإىل جانب النجم 
الربتغتتايل كري�صتيانتتو رونالتتدو يف ريتتال مدريد، ويعتتترب ذلك حتديا 
جديتتدا بالن�صبتتة له، واإ�صافة كبرية مل�صريته املهنيتتة، بعد اأن لعب من 

مي�صي قبتتل دون اأي م�صاكل اإىل جانب االأرجنتيني ليونيل 
نيمتتار  اأن  ال�صحيفتتة  واأ�صافتتت  بر�صلونتتة.  قتتد يف 
نقتتل هذه الرغبتتة، ولو ب�صكل غتتري مبا�رش، الإدارة 
ريتتال مدريد، وذلتتك من اأجل التحتترك ل�صمه هذا 
ال�صيتتف، بتتدال متتن االنتظتتار حتى �صيتتف العام 
املقبتتل، م�صتترية يف نف�تتص الوقتتت اىل اأن هنتتاك 

العديتتد متتن العامتتات التي تتتدل على رغبة 
نيمتتار يف ارتتتداء قمي�تتص امللكتتي، منهتتا 
حادثتتة عناقتته لكري�صتيانتتو رونالدو على 
اأر�صيتتة ملعتتب برنابيتتو ختتال مواجهتتة 
الفريقني هتتذا املو�صتتم يف دور الت16 من 
دوري اأبطتتال اأوروبتتا. لكتتن متتن ناحية 
اأخرى قالت ال�صحيفة اإن ان�صمام نيمار 
لريال مدريد لن يكون �صها من الناحية 
االقت�صاديتتة، حيتتث �صيكلتتف التعاقد 
معتته مبلغا خياليا قتتد يتجاوز 300 
مليتتون يتتورو، باالإ�صافتتة اىل ذلتتك 
فتتاإن النتتادي امللكتتي مطالتتب اأي�صا 
بتح�صتتني العقتتد احلتتايل لكري�صتيانو 

رونالتتدو، وزيتتادة راتبتته ال�صنتتوي ب�صكل 
كبري. وباالإ�صافة اىل ذلك تخ�صى اإدارة ريال 
مدريتتد متتن اأن تت�صبب ال�صفقتتة يف اإغ�صاب 

وانهيتتار  جريمتتان  �صتتان  اإدارة 
العاقة بتتني الناديني ب�صتتكل اأ�صواأ 

من اأي وقت م�صى.

اأوقعت القرعة املنتخب الوطني يف املجموعة الرابعة اإىل جانب منتخبات 
اإيران وفيتنام واليمن، وذلك يف نهائيات كاأ�ص اآ�صيا 2019 يف االإمارات.
ك�صف مدرب املنتخب الوطنتتي، با�صم قا�صم، عن طموحات ا�صود الرافدين 
يف كاأ�تتص اآ�صيا 2019، حيث قال اإن "جمموعة املنتخب الوطني متوازنة 
وطموحنتتا يتعتتدى االأدوار االأوىل اإذ ن�صعتتى اأن نكون من بتتني املناف�صني 
علتتى لقب البطولتتة"، مبينتتًا اأن "البداية اجليدة هي تاأ�صي�تتص للو�صول اإىل 

املناف�صة".
واأو�صتتح بالقتتول، "علينا يف الفتترة القادمة اأن نكثف متتن ا�صتعدادنا من 
ختتال تاأمتتني مع�صكر خارجي وخو�تتص مباريات على م�صتتتوى عاٍل كما 
هتتو مثبت يف املنهتتاج التدريبي لن�صمن اجلاهزيتتة املطلوبة التي نراهن 
من خالهتتا على حتقيق تطلعات واآمال ال�صتتارع العراقي باملناف�صة على 
لقتتب البطولة". من جانبه، قال مدرب فيتنام بارك هانك �صيو "لقد وقعنا 
يف واحتتدة متتن اأقوى الفرق يف اآ�صيا وهو املنتخب االإيراين، دون ان نن�صى 
قتتوة العراق واليمن، اللذان يعدان من الفتترق ال�صعبة للغاية، لكن العبينا 
لديهتتم اخلتتربة يف اللعب مع فرق غرب اآ�صيا". اأمتتا مدرب املنتخب اليمني 
ابراهتتام مابراتتتو، اأكتتد بالقول، ""بالنظتتر اإىل القرعتتة ، ال توجد جمموعة 
�صهلتتة ، لكن عندمتتا يتعلق االأمتتر مبجموعتنا ، فاإن اإيتتران والعراق يعدان 
متتن اأف�صتتل املنتخبات يف القتتارة االآ�صيوية، اللذان يتمتعتتان بالكثري من 
اخلتتربة يف لعتتب املباريات الدوليتتة واالألعاب االأوملبيتتة - وبالتايل فاإن 

هذين الفريقني قويان للغاية".

ريال مدريد يسعى لتعكير موسم برشلونة في "كالسيكو األرض"

"فيفا" يدعو االتحاد والشباب والرياضة إلى عقد اجتماع عاجل في زيورخ السويسرية

لبحث التدخل الحكومي بشؤون اتحاد الكرة

اأر�صل االحتاد الدويل لكتترة القدم "فيفا"، ر�صالة اإىل االحتاد 
العراقتتي لكرة القدم، يدعوه فيتته اإىل عقد اجتماع عاجل مع 
وزارة ال�صبتتاب والريا�صتتة يف مقتتر االحتتتاد التتدويل مبدينة 
زيتتورخ ال�صوي�رشيتتة ختتال ال�صهتتر احلتتايل لبحتتث ق�صيتتة 

"التدخل احلكومي اخلطري يف �صوؤون احتاد الكرة".
وهتتذه الر�صالة هتتي الثانية متتن نوعها، حيث حتتذر االحتاد 
التتدويل لكرة القتتدم "فيفا"، متتن مغبة التدختتل بعمل احتاد 
الكتترة، موؤكدا ان كل احتاد ع�صتتو يف الهيئة العامة لاحتاد 
التتدويل لكرة القتتدم عليه ادارة �صوؤونه ب�صتتكل م�صتقل وبدون 
اي تاثتتري المربر له من اطراف ثالثة. جتتاء ذلك يف الر�صالة 
التتتي ت�صلمها احتتتاد الكرة بتاريخ الت28 متتن ني�صان احلايل 
واملذيلتتة بتوقيتتع االمتتني املتتايل لاحتتتاد التتدويل فاطمة 

�صامتتورا . الر�صالتتة امل�صتلمتتة ا�صارت اىل "االتهتتام املزعوم 
الع�صاء املكتب التنفيتتذي لاحتاد العراقي لكرة القدم امام 
املحكمتتة اخلا�صة لهيئتتة النزاهة"، مبينة "يف هتتذا ال�صياق 
فنحتتن نتتود ان ن�صتتري اىل املتتادة )١٤( )ج١-اأ( واملادة ١٩ 
ج)١( من االنظمة اال�صا�صية لاحتاد الدويل لكرة القدم التي 
مبوجبهتتا فتتان لكل احتتتاد ع�صو عليتته ادارة �صوؤونتته ب�صكل 

م�صتقل وبدون اي تاثري المربر له من ) اطراف ثالثة(".
وا�صافتتت الر�صالتتة ان "الف�صتتل يف التقيتتد بهتتذا االلزام رمبا 
يتتوؤدي اىل عقوبات ح�صب النظام اال�صا�صتتي لاحتاد الدويل 
لكتترة القدم حتتتى وان مل يكن تاثري الطتترف الثالث هو خطاأ 
االحتتتاد الع�صتتو املعنتتي". وتابعت ان "املتتادة ١٤ ج ٣ من 
االنظمة اال�صا�صية لاحتاد الدويل لكرة القدم وانتم ت�صعون 
ماتقتتدم انفتتا يف اذهانكتتم، فتتان توقعنتتا هتتو ان اليو�صتتع 
االحتتتاد العراقتتي يف و�صتتع مينعه متتن االيفتتاء بالتزاماته 

ح�صتتب االنظمتتة القانونية اال�صا�صيتتة لاحتاد التتدويل لكرة 
القتتدم". واكتتدت انتته "الجتتل نظتتام جيتتد فنحتتن ن�صرعتتي 
انتباهكتتم بان هذه املعلومات هتتي ذات طبيعة عامة ولذلك 
بتتدون االخال بتتاي قرار تدعو اي هيئتتة يف االحتاد الدويل 
ال�صتتداره يف هذه امل�صاألتتة او يف م�صائل م�صابهة م�صتقبا". 
ي�صتتار اىل ان االحتاد الدويل لكتترة القدم كان قد بعث ر�صالة 
ر�صميتتة اىل االحتتتاد العراقي لكتترة القدم بتاريتتخ الت23 من 
ني�صتتان احلايل، ا�صار فيهتتا بو�صوح ووفقا للمتتادة )١٤( ج 
)١( املادة )١٩( من االنظمة اال�صا�صية لاحتاد الدويل لكرة 
القدم فان جميع االحتادات االع�صاء يف االحتاد الدويل لكرة 
القدم ومن �صمنها االحتاد العراقي لكرة القدم ملزمة بادارة 
�صوؤونها ب�صكل م�صتقل بدون اي تاثري غري مربر من اي طرف 
ثالتتث، الفتتتا اىل انتته "فيمتتا يتعلتتق ب�صكواكم فتتان العملية 
االنتخابيتتة يجتتب ان تدار ب�صتتكل م�صتقل بوا�صطتتة اي احتاد 

ع�صتتو وبدون تدخل غتتري مربرمتتن الطرف الثالتتث". وتابع 
"توقعنتتا ان االنتخابات القادمتتة للجنة التنفيذية لاحتاد 
العراقتتي لكرة القدم �صتكون يف الت31 من ايار املقبل وتنظم 
وجتتترى بامتثال �صارم للنظتتام الداخلي لاحتتتاد العراقي 
لكرة القدم وللقانون االنتخابي واي قواعد ذات �صلة ممكنة 
التطبيتتق". الر�صالتتة ا�صارت اي�صتتا اىل ماحظة املادة )١٤( 
ج٣ من االنظمتتة اال�صا�صية لاحتاد التتدويل لكرة القدم فان 
ختترق هذه االلتزامات ميكن ان يوؤدي اىل عقوبات حتى وان 
تاثتتري الطتترف الثالث هو لي�تتص خطاأ. وت�صمنتتت اي�صا "نود 
ان نحثكتتم علتتى جعل هتتذه الر�صالة مثتتار انتبتتاه ال�صلطات 
ذات العاقتتة واباغنتتا عتتن اي تطتتورات اختترى حتتول هذه 
امل�صالتتة وعند ال�تترشورة فان فيفا �صيقدم هتتذه امل�صالة اىل 
الهيئتتات املنا�صبة لغر�ص اتخاذ تدابري اخرى وفقا لانظمة 

اال�صا�صية لاحتاد الدويل".

رسميًا.. قطر واليابان في كوبا اميركا 2019

اختتتار موقتتع االحتتتاد االآ�صيتتوي، العتتب املنتختتب 
الوطنتتي املحتترف يف نادي ايتتك ال�صويتتدي، جنمًا 
ملنتختتب ا�صود الرافديتتن خال تقرير لتته عن جنوم 

كاأ�ص اآ�صيا 2019.
ون�تترش املوقع �صورة ليا�صتتني وكتب عليها: "تختف 
ن�صاأة النجم العراقي احمتتد يا�صني عن اغلب زمائه 
يف الفريتتق، فقد هاجر يا�صني مع عائلته اإىل ال�صويد 

مبكراً ومار�ص كرة القدم هناك منذ �صغره".
واأ�صتتاف، "مثتتل املهاجم �صاحب الرقتتم 9 منتخب 

ا�صتتود الرافديتتن يف 55 مباراة دوليتتة، حيث اعتمد 
عليتته املدربون نظراً لقدرتتته على اللعب كمهاجم اأو 

على االأطراف كاعب جناح اأمين اأو اأي�رش". 
واختار املوقع �صون هيونغ مني جنمًا عن املنتخب 
الكوري اجلنوبي واأكرم عفيف عن املنتخب القطري 
ونتتواف العابد عتتن املنتختتب ال�صعتتودي وعمر عبد 
الرحمتتن عتتن املنتختتب االإماراتتتي وعمتتر خريبني 
عتتن املنتخب ال�صتتوري ومايا يو�صيتتدا عن املنتخب 
اليابتتاين وعلتتي ر�صتتا عن املنتختتب االيتتراين وارو 

منوي عن املنتخب اال�صرايل.
وكانتتت اأختتر بطولة خا�صهتتا يا�صني عتتن املنتخب 

الوطنتتي، هي بطولتتة ال�صداقة الدوليتتة يف الب�رشة 
مب�صاركة منتخبي قطر و�صوريا.

اأمتتام  الوديتتة  املبتتاراة  يف  يا�صتتني  ي�صتتارك  ولتتن 
املنتختتب الفل�صطيني يف ال�صابع متتن ال�صهر اجلاري 

كونها لي�صت �صمن اأيام "فيفا دي".
وكان يا�صتتني قتتد �تترشح يف لقتتاء تلفزيتتوين، باأنه 
�صينتقتتل اإىل اإحتتد الدوريتتات االأوروبيتتة الكربى يف 
فتترة االنتقتتاالت ال�صيفيتتة املقبلتتة ، حيتتث يقتتدم 
يا�صتتني م�صتويتتات كبتترية متتع فريقتته احلتتايل اأيك 
ال�صويتتدي التتذي يناف�ص على لقب التتدوري ال�صويدي 

املمتاز.

ي�صتتارك منتخبا قطر واليابتتان كمدعوين يف بطولة 
كوبا اأمريكا بالربازيل، التي تقام بني يونيو ويوليو 
2019 ف�صا عن م�صاركة 10 من منتخبات احتاد 
اأمريكا اجلنوبية )كومنيبول(، وفقا ملا اأعلنه االحتاد 

اليوم اجلمعة.
وقتتال رئي�ص االحتتتاد األيخانتتدرو دومينجز "نرحب 
جمتتددا مبنتختتب اليابتتان، التتذي تربطنتتا باحتتتاده 
اأوا�تترش �صداقة وترابط قوية، وللمرة االأوىل �صنحظى 
التتتي ت�صت�صيتتف مونديتتال  بوجتتود منتختتب قطتتر 

."2022
واأ�صتتاف الت)كومنيبول( يف بيانه اأن اللجنة املنظمة 

للبطولتتة، حتت اإ�رشاف االحتاد الربازيلي لكرة القدم، 
تعمل على اختيار املدن واملاعب التي �صتجرى بها 
مباريات البطولة. واأو�صتتح دومينجز "�صتكون كوبا 
اأمريتتكا الربازيتتل 2019 مناف�صة رائعتتة، ميكن الأي 

فريق فيها الفوز باللقب".
و�صيدافع املنتخب الت�صيلي يف الربازيلي عن اللقبني 
الذيتتن حققهمتتا يف اآختتر ن�صختني متتن البطولة عام 
املتحتتدة  الواليتتات  يف  املئويتتة  والن�صختتة   2015

بعدها.
وهتتذه هي املتترة اخلام�صة التي تنظتتم فيها الربازيل 

بطولة كوبا اأمريكا.
واأوقعتتت قرعتتة نهائيتتات كاأ�تتص ا�صيتتا التتتي اقيمت 
يف االإمتتارات اأم�ص املنتخب القطتتري يف املجموعة 

اخلام�صتتة التي �صمتتت منتخبات ال�صعوديتتة ولبنان 
وكوريتتا ال�صماليتتة علتتى ان ي�صتهل العنابتتي م�صوار 
البطولتتة مبواجهتتة املنتختتب اللبنتتاين يتتوم الثامن 
متتن �صهتتر يناير املقبل ثتتم يواجه املنتختتب الكوري 
ال�صمتتايل يف اجلولتتة الثانيتتة قبتتل ان يختتتتم الدور 

االأول مبواجهة املنتخب ال�صعودي.
وح�تترش وفد االحتاد القطري القرعة التي �صحبت يف 
دبتتي مب�صاركة 24 منتخبتتا �صت�صتتارك يف نهائيات 
كاأ�تتص ا�صيتتا للمتترة االأوىل بعتتد الزيادة التتتي اقرها 
االحتاد اال�صيوي، و�صم الوفد القطري مدرب العنابي 
االإ�صبتتاين فليك�تتص �صان�صيتتز وحممتتد �صتتامل العطوي 
مديتتر املنتختتب وعلتتي ال�صتتات املن�صتتق االإعامي 

للمنتخبات الوطنية.

انتهى مو�صم كرة القدم االإ�صبانية عمليًا، بر�صلونة 
ح�صم ثنائية الدوري والكاأ�ص، وريال مدريد يركز 
علتتى لقب ثالث تواليتتًا يف دوري اأبطتتال اأوروبا، 
ياأتتتي  االأحتتد،  الغرميتتني  "الكا�صيكتتو"  اأن  اإال 
بتحدي "ال�رشف". وتتمثتتل رغبة ريال مدريد يف 
"الكا�صيكتتو" يف رد خ�صارته املذلة على اأر�صه، 
دون  املو�صتتم  الإنهتتاء  بر�صلونتتة  �صعتتي  وتعكتتري 

خ�صارة.
"كا�صيكو ال�رشف"

هتتذا هو العنوان الذي اختارتتته �صحيفة "ماركا" 
املدريديتتة للمبتتاراة التتتي تعتتد متتن االأبتترز يف 
روزنامة كرة القدم كل مو�صم.  وعلى ملعب كامب 
نتتو يف بر�صلونتتة، �صتتجدد املواجهتتة بني النادي 
"امللكتتي" وجنمه الربتغايل كري�صتيانو رونالدو، 
والنادي الكاتالتتوين وجنمتته االأرجنتيني ليونيل 

مي�صي، �صمن اجلولة 36 من الدوري االإ�صباين.
والاعبتتان اللتتذان تقا�صمتتا يف االأعتتوام الع�تترشة 
االأختترية جائتتزة الكرة الذهبيتتة الأف�صل العب يف 
العتتامل، يخت�رشان املواجهتتة الدائمة بني فريقني 

ال تنح�تترش املناف�صتتة بينهما علتتى اأر�ص امللعب، 
بتتل تتعداهتتا اإىل العاقة الدائمتتة اال�صطراب بني 
احلكومتتة املركزيتتة وكاتالونيتتا، والتتتي �صتتاءت 
يف االأ�صهتتر املا�صيتتة بعتتد ا�صتفتتتاء االإقليم على 
اال�صتقتتال. وبعتتد اخل�صارة القا�صيتتة التي تلقاها 
يف �صانتياغتتو برنابيتتو )3-0( يف نهايتتة العام 
املا�صتتي، ي�صعى ريتتال اإىل رد االعتبار يف كامب 
نتتو، مدفوعًا باأدائه الافت هتتذا املو�صم اأي�صًا يف 
امل�صابقتتة املحفوظة با�صمتته، دوري االأبطال، مع 
بلوغه املباراة النهائية للمرة ال�صاد�صة ع�رشة يف 
تاريخه ملواجهة ليفربتتول االإجنليزي، باحثًا عن 

تعزيز رقمه القيا�صي احلايل )12 لقبًا(.
اأمتتا بر�صلونتتة التتذي �صيتتودع يف نهايتتة املو�صتتم 
احلتتايل قائتتده التاريختتي اأندري�ص انيي�صتتتا، فلم 
يتمكتتن من عك�تتص هيمنته املحلية علتتى ال�صعيد 
القتتاري، اذ خرج ب�صكل مفاجتتىء من الدور الربع 
بخ�صارتتته  االأم،  االأوروبيتتة  للم�صابقتتة  النهائتتي 
اإيابتتًا اأمام روما )3-0( بعد تقدمه املريح ذهابًا 
على ملعبتته 1-4. وعلى رغتتم احتفاله ال�صاخب 

غرميتته  حملتته  التتذي  التتدوري  لقتتب  با�صتعتتادة 
املدريدي املو�صم املا�صي، مل يتمكن بر�صلونة من 
اإخفاء خيبة اخلروج االأوروبي املبكر ن�صبيًا، وهو 

ما عك�صته ت�رشيحات ملدربه اإرن�صتو فالفريدي.
واملحاولتتة يف هذا املجال تتعلق ب�صعي بر�صلونة 
الأن ينهي املو�صم للمتترة االأوىل من دون خ�صارة، 

وي�صبتتح ثالتتث فريتتق يف تاريتتخ البطولتتة يحقق 
ذلتتك، واالأول منذ ريال مدريد يف مو�صم -1931
1932 )علمًا اأن املو�صم يف حينه كان يتاألف من 
18 مباراة فقط بداًل من 38 حاليًا(. وقبل مباراة 
االأحتتد، حقق النادي الكاتالوين 26 فوزاً وثمانية 
تعتتادالت يف 34 مبتتاراة من 38 هتتذا املو�صم. مل 
يتكتتف بر�صلونتتة بذلتتك، فهتتو اأول فريتتق اإ�صبتتاين 
يف القتترن احلايل يح�صتتم لقب البطولتتة قبل اأربع 
مباريتتات من نهاية املو�صتتم، وخال هذا امل�صار، 
بتتات "البلوغرانا" حامل الرقتتم القيا�صي يف عدد 
املباريتتات املتتاليتتة دون خ�صتتارة )34 حاليتتًا، 

مقابل 32 لريال �صو�صييداد يف العام 1980(.
ومكن هذا االأداء النادي الكاتالوين من ح�صم لقبه 
اخلام�تتص والع�رشيتتن يف الليغا )الثتتاين من حيث 
عدد االألقاب خلف ريال مع 33(، ويف حال متكنه 
من تفادي اخل�صارة اأمام مدريد، تبدو مهمة اإنهاء 
املو�صتتم دون خ�صتتارة غتتري �صعبتتة، اذ تنتظتتره 
مواجهتتات �صهلة ن�صبيتتا �صد فياريتتال، ليفانتي، 
وريتتال �صو�صييتتداد. وم�صاألتتة "ال�تترشف" يف هذه 

املواجهتتة طرحتتت يف اأبريتتل )ني�صتتان( املا�صي، 
عندمتتا اأكد متتدرب ريتتال مدريتتد، الفرن�صتتي زين 
الدين زيدان، اأن فريقتته لن يقوم بتكرمي بر�صلونة 
يف حتتال كان متوجًا باللقتتب عندما يحني موعد 
"الكا�صيكو". واأعاد قائد الفريق �صريجيو رامو�ص 
تاأكيتتد هذا املوقف يف ت�رشيحتتات �صبقت مباراة 
االإيتتاب �صد بايرن ميونخ االأملاين يف اإياب الدور 
ن�صف النهائي لدوري اأبطال اأوروبا يف كرة القدم 
هذا االأ�صبتتوع )تاأهل ريال بعد التعادل 2-2، يف 
ظل فوزه ذهابًا يف ميونخ 1-2(. اإال اأن التقارير 
ال�صحافيتتة االإ�صبانية اأثتتارت يف االأيام املا�صية 
احتمال اأن ي�صطف العبو الفريقني كحر�ص �رشف 
الإنيي�صتتتا التتذي �صيخو�تتص "الكا�صيكتتو" االأخري 
يف م�صريتتته، على رغم اأن ذلتتك مل يتم تاأكيده من 
قبل الناديني. وبعد بلتتوغ نهائي دوري االأبطال، 
بتتات تركيز ريال من�صبًا على اللقب الثالث تواليًا 
والرابتتع يف املوا�صتتم اخلم�صتتة االأختترية، وهتتو ما 
اأعرب عنه العبه االأملاين طوين كرو�ص بقوله "من 

ال�صعب اإيجاد كلمات للتعبري عن ذلك".

علي عدنان ينفصل عن 
وكيل أعماله

نيمار يرغب اللعب بجوار كرستيانو

مدربو منتخبات المجموعة اآلسيوية 
"متخوفون" من اسود الرافدين

اآلسيوي يختار ياسين نجمًا للعراق
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