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 ت�ستكم��ل مباري��ات اال�سب��وع التا�سع م��ن ال��دوري العراقي 
املمت��از لك��رة القدم، الي��وم االح��د ، باإقامة 5 مباري��ات، اإذ 
�سيح��ل القوة اجلوية �سيفًا على فريق ال�سناعات الكهربائية 
على ملعب ال�سناعة، فيما ي�ستقبل الكهرباء �سيفه النفط على 
ملعب التاجي، و�سيالقي نفط اجلنوب �سيفه نفط الو�سط على 
ملع��ب الزب��ري. و�سيالعب كربالء على ار�س��ه وبني جماهريه 
فرييق نفط مي�سان وي�ست�سيف زاخو �سيفه الطلبة على ملعب 
زاخو ال��دويل ويف اليوم التايل �سيواج��ه النجف فرق احلدود 

على ملعب النجف.
ويف ي��وم الثالث��اء، �سيحت�سن ملع��ب ال�سعب ال��دويل مباراة 
القم��ة بني ال�رشطة واملين��اء، فيما يختتم املت�س��در الزوراء، 
مباري��ات اجلولة ح��ني ي�ست�سيف فريق احل�س��ني على ملعب 

ال�سعب الدويل يوم االربعاء املقبل.
وق��د غرمت جلنة االن�سباط يف االحت��اد العراقي لكرة القدم، 
اإدارة ن��ادي الزوراء مبل��غ خم�سة ماليني دينار عراقي ب�سبب 
"الالفتة امل�سيئة" التي رفعتها جماهريه يف مباراة الفريق 
اأم��ام زاخ��و �سم��ن االأ�سب��وع ال�ساب��ع م��ن املرحل��ة الثانية 

للدوري املمتاز.
وم��ن املنتظ��ر ان ت�س��در عقوبة بح��ق جماهري ن��ادي القوة 
اجلوي��ة، لرفعهم الفت��ة م�سيئة اي�سًا يف مب��اراة الفريق امام 
النفط باجلول��ة املا�سية. وتقرر حرم��ان العب فريق النجف 
اأجم��د عطوان مباراتني متتاليتني م��ن �سمنها مباراة الطرد 
وغرام��ة قدره��ا ملي��ون دين��ار وكذل��ك حرمان الع��ب فريق 
الديوانية ليث �ساح��ب 4 مباريات من �سمنها مباراة الطرد 
واعتب��ارا من الدور املقبل. وتق��رر اي�سًا حرمان اإداري نادي 
الديواني��ة كاظ��م نا�رش ث��الث مباري��ات من مرافق��ة فريقه 

ومنعه من دخول ميدان اللعب . 

ك�سف��ت اأح��دث التقارير ال�سحفي��ة الواردة الي��وم، اأن اأح��د اأندية الدوري 
االإجنلي��زي املمت��از، تري��د التعاق��د مع جنم م��ن جنوم ن��ادي يوفنتو�س 
االإيط��ايل يف �س��وق االنتق��االت ال�سيف��ي احل��ايل. وبح�س��ب �سحيفة "ذا 
�س��ن" الربيطاني��ة، ف��اإن ن��ادي مان�س�س��ر يونايت��د يري��د التعاق��د م��ع 
الالع��ب ال��دويل الربازيل��ي "دوجال�س كو�ست��ا" جناح ن��ادي يوفنتو�س. 
وقال��ت ال�سحيفة اأن امل��درب الربتغايل "جوزيه موريني��و" املدير الفني 
لل�سياطني احلمر، طلب من اإدارة النادي التحرك نحو التعاقد مع "كو�ستا" 

عل��ى ه��ذا ال�سيف. واأ�سارت ال�سحيف��ة اإىل اأن اإدارة النادي 
م��ن ا�ستع��داد لدف��ع 75 ملي��ون جني��ه اإ�سرلين��ي، 

اأج��ل الظف��ر بتوقي��ع الع��ب باي��رن ميون��خ 
االأمل��اين ال�ساب��ق. وق��دم "كو�ست��ا" �ساحب 
ال���"27" عاًم��ا اأداًء جيًدا م��ع البيانكونريي 
ه��ذا املو�س��م، حي��ث �س��ارك يف 47 مب��اراة 

مبختل��ف امل�سابق��ات، ومتكن من اإح��راز �ستة 
اأه��داف، وقدم 14 متري��رة حا�سمة. ويف �سياق 

مت�س��ل، ك�سف��ت تقاري��ر �سحفي��ة، ع��ن اق��راب 
ن��ادي يوفنتو���س، م��ن اإع��الن تعاق��ده الر�سمي مع 
الع��ب مان�س�س��ر يونايت��د االإجنلي��زي. ووفًق��ا ملا 
ورد ع��ن �سحيفة "الجازيتا ديلل��و �سبورت"، فاإن 

جوزيب��ي ماروتا، الرئي�س التنفي��ذي ليوفنتو�س، 
اأغل��ق عملًيا تعاق��د النادي مع ماتي��و دارميان، 
مقابل 13 ملي��ون يورو، يح�سل عليها مان�س�سر 

يونايت��د. وتابع��ت ال�سحيفة اأن دارمي��ان �سيوقع 
عل��ى عقد مع ال�سيدة العجوز، ميتد اإىل 5 موا�سم 
مقبل��ة. يذك��ر اأن دارميان اأحد اأبن��اء ميالن، اإال 
اأنه لع��ب مع تورينو بداية م��ن مو�سم -2011
2012، قبل اأن ينتقل اإىل اليونايتد يف �سيف 
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ن���رش رئي�س الهيئة العامة للريا�سة يف ال�سعودية تركي اآل ال�سيخ، حقائق 
مثرية عن اأ�سباب اعتذاره عن عدم اال�ستمرار يف الرئا�سة ال�رشفية للنادي 
االأهلي امل�رشي. واأ�سدر املكتب االإعالمي لركي اآل ال�سيخ اليوم اجلمعة، 
بيانًا على ح�سابه على في�س بوك، مو�سحًا اأنه التزم ال�سمت طوال الفرة 
املا�سية حيال جت��اوزات واإ�ساءات ب�سبب مواقف �سلبية من اإدارة النادي 
االأهلي وعدم اإي�ساحها للحقائق واإظهار الواقع كما هو. واأو�سح اأنه "ُطلب 
من��ه دعم الرئي�س ال�سابق للن��ادي االأهلي حممود طاهر، ولكن ب�سبب حبه 
ملحمود اخلطيب، قرر دعم "بيبو" يف االنتخابات، ومنحه 5 مليون جنيه 
لدعم حملته االنتخابية". واأ�س��اف البيان: "اأثناء ح�سوري نهائي دوري 
اأبط��ال اآ�سيا، تلقيت ات�س��ااًل من اخلطيب يطلب دعمًا اإ�سافيًا، حيث ح�سل 
عل��ى ملي��ون جنيه اأخرى، كما ق��ام رئي�س الهيئة العام��ة لرعاية ال�سباب 
والريا�س��ة يف ذلك الوقت يو�سف ال�رشكال بن�رش تغريدة على ح�سابه على 
توي��ر يعلن دعمه للخطيب اأي�سًا لتقوي��ة موقفه". وك�سف تركي اآل ال�سيخ 
اأن االأهلي هو من رف�س اإمتام التعاقد مع املدير الفني االأرجنتيني رامون 

دياز ولي�س هو من تدخل الإف�ساد االأمر.
وحت��دث اآل ال�سيخ ع��ن ال�سفقات التي كان �سيدعم بها االأهلي، وهي، علي 

جرب ورم�سان �سبحي واأوتريو من فنزويال وكينو من الربازيل.
وتوا�سل��ت املفاج��اآت بحديث��ه عن طلب حمم��ود اخلطيب تدعي��م االأهلي 
بحار���س مرمى، اإما الع��ب االإ�سماعيلي حممد عواد اأو العب الزمالك اأحمد 
ال�سن��اوي، اإذ ا�ست�ساف تركي اآل ال�سي��خ حار�س مرمى الزمالك يف منزله، 
واتفق على كل �سيء، قبل اأن يراجع اخلطيب بحجة اأن الالعب كان يلعب 
يف امل���رشي البور�سعي��دي، واأن جمه��ور االأهل��ي لن يقب��ل ان�سمامه اإىل 

النادي القاهري.

في ظهوره االول.. إنييستا يحيي المشجعين اليابانيين ويتعهد بقهر آسيا

اسهم أسود الرافدين يرتفع مع ارتفاع درجات الحرارة في الميركاتو الصيفي

مع فتح باب االنتقاالت

ترتف��ع ا�سه��م العبو املنتخب الوطني، مع فت��ح باب االنتقاالت 
يف الدوري��ات العاملية واخلليجي��ة، حيث ي�ستحوذ بع�سهم على 
اهتم��ام عدد م��ن االندية االوروبي��ة، فيما يث��ري البع�س االخر 
اهتم��ام االندي��ة اخلليجي��ة واالماراتية على وج��ه اخل�سو�س. 
وت�ستعر���س )اجلورن��ال( يف التقري��ر الت��ايل اخر اخب��ار ا�سود 
الرافدي��ن يف �سوق االنتق��االت ال�سيفية اجلاري. "علي عدنان" 
ي�ستح��وذ جنم املنتخب الوطني ونادي اودينيزي االيطايل علي 
عدن��ان على اهتم��ام العديد من االندي��ة االوروبية، ال�سيما بعد 
املو�س��م املمي��ز الذي قدم��ه رفقة فريق��ه االيط��ايل يف املو�سم 
املا�س��ي، اإذ ح�س��د عدنان، عل��ى اعلى تقيي��م يف فريقه خالل 
مو�سم 2017/ 2018. ذو ال�24 عامًا ح�سل على تقييم 7.10 
بعدم��ا لعب 18 مب��اراة يف الدوري االيط��ايل، 5 منها 

كبدي��ل، حيث لعب 1670 دقيقة �سنع خاللها هدفني وتلقى 4 
بطاق��ات �سفراء ون�سبة ا�ستحواذ 70.4 % وحت�سل على اف�سل 
الع��ب يف املباراة ملرة واحدة. ولعب �ساحب الرقم 53 كجناح 
اي���رش يف 11 مباراة، فيما لع��ب يف مركز املدافع االي�رش الربع 
مباريات ولعب كالعب و�سط اي�رش ملباراتني، فيما لعب كمدافع 
امي��ن ملب��اراة واحدة. وبع��د ه��ذا االداء املميز ا�ستح��وذ عدنان 
عل��ى اهتم��ام العديد من االندي��ة من �سمنها ناب��ويل االيطايل 
وا�سباني��ول اال�سباين، لكن حتركات��ه االخرية وتواجده يف لندن 
رفق��ة وكيل اعمال��ه اثار الكثري من التكهنات ح��ول انتقاله اىل 
اح��د اندية الربميريليغ، حيث اف��اد م�سدر مقرب من الالعب يف 
حدي��ث ل�)اجلورن��ال( ب��اأن عدن��ان يف مفاو�س��ات متقدمة مع 
ن��ادي واتفورد االنكليزي، الذي اب��دى اهتمامًا كبرياً ل�سمه يف 

املريكاتو ال�سيفي احلايل.
"احمد ابراهيم"

ق��ررت اإدارة ن��ادي االتفاق ال�سع��ودي، عدم جتدي��د عقد مدافع 
املنتخ��ب الوطني العراقي احمد اإبراهي��م بعد مو�سم من انتقاله 
للفري��ق. وق��ال وكي��ل اأعم��ال الالعب جن��م عب��د اهلل، اإن "اإدارة 
االتف��اق ق��ررت، الي��وم، ر�سميًا ع��دم جتديد عق��د املدافع احمد 
اإبراهي��م مع الفريق". واأو�سح بالقول، "خالل الفرة ال�سابقة مل 
يك��ن االأمر حم�سوم��ًا، الن االإدارة كانت تدر�س بقاء اإبراهيم من 

عدمه لكن اليوم اتخذ القرار النهائي ب�ساأنه".
واأ�س��اف عب��د اهلل، "فوجئن��ا بق��رار االتف��اق ال�سع��ودي عطف��ًا 
عل��ى امل�ست��وى الرائع الذي قدمه اإبراهي��م يف املو�سم املا�سي، 
فاالتف��اق خ�رش مدافعًا كبرياً ويثري اهتمام العديد من االأندية". 
وبني بالقول، "االآن بداأت ات�ساالتي اجلدية من اجل نقل الالعب 
اإىل ال��دوري االإمارات��ي، حيث هناك عدد م��ن االأندية التي اأبدت 
اهتمامه��ا بالالع��ب". وانتق��ل اإبراهي��م اإىل االتف��اق ال�سعودي 
خ��الل فرة االنتقاالت ال�سيفية املو�س��م املا�سي، اإذ �سارك يف 

23 مب��اراة يف دوري املحرفني ال�سعودي واأ�سهم مع زمالئه 
يف احتالل االتفاق املركز الرابع بعد بداية مو�سم �سعبة.

"�سعد عبد االمري" انهى جنم املنتخب الوطني �سعد عبد االمري، 
تعاق��ده مع نادي ال�سب��اب ال�سعودي، لعدم تو�سل��ه التفاق مع 
فريق��ه. وق��ال م�سدر مق��رب من الالع��ب اإن "عدد م��ن االندية 
يف  ل�سم��ه  متهي��داً  الالع��ب  تفاو���س  والكويتي��ة  ال�سعودي��ة 

املريكاتو ال�سيفي احلايل".
"اجمد را�سي"

دخ��ل مهاجم الق��وة اجلوية اجمد را�س��ي، يف مفاو�سات جادة 
م��ع ن��ادي احت��اد كلب��اء االمارات��ي، لتمثيله خ��الل مناف�سات 
املو�س��م املقب��ل. وقال م�سدر مق��رب من الالع��ب ل�)اجلورنال( 
اإن "را�س��ي دخل يف مفاو�سات متقدمة م��ع ادارة احتاد كلباء 
االمارات��ي"، مبين��ًا اأن "م��درب الفري��ق جورف��ان في��ريا طلب��ه 

باال�سم ليكون مهاجم الفريق املو�سم املقبل".

وطني السلة يواجه مصر ببطولة البحرين

طالب جنم املنتخب الوطني ال�سابق، يون�س حممود، 
احلكوم��ة املحلي��ة واملوؤ�س�س��ات الريا�سي��ة كاف��ة 
واأبن��اء الديواني��ة املي�سورين بالوق��وف مع الفريق 
واإنق��اذه م��ن االأزمة املالية. وذك��ر بيان �سادر عن 
الن��ادي تلق��ت )اجلورن��ال( ن�سخ��ة من��ه، اإن "جن��م 
الك��رة العراقية يون�س حممود، حل �سيفًا على نادي 
الديواني��ة الريا�س��ي مقدم��ًا دعمه الكام��ل لالحمر 
الدي��واين يف م�س��واره يف الدوري املمت��از ومتمنيًا 
التوفي��ق له��م واال�ستم��رار يف دوري اال�س��واء النه 
امل��كان امل�ستح��ق للفريق عل��ى حد قول��ه". وطالب 

حمم��ود، بح�سب البي��ان، احلكومة املحلي��ة ب�سقيها 
التنفي��ذي والت�رشيعي واملوؤ�س�س��ات الريا�سية كافة 
واأبن��اء الديوانية املي�سوري��ن ب�"الوقوف مع الفريق 
واإنقاذه��م م��ن االأزمة املالي��ة باأعتب��ار ان الفريق 
ا�س��م املحافظ��ة وخلف��ه  االم ويحم��ل  ن��ادي  ه��و 
ال�سّف��اح  وبع��ث  الرائع��ة".  اجلماه��ري  م��ن  االآالف 
اجم��ل التحايا مطرزة باحل��ب واالحرام اىل قرنفل 
مدرج��ات ال��دوري العراق��ي ه��ذا املو�س��م جماهري 
ن��ادي الديوانية الريا�سي . وتاب��ع البيان، بالقول، 
"بدوره��ا قدمت الهيئ��ة االدارية لن��ادي الديوانية 
الريا�س��ي اجم��ل كلمات واأفع��ال الرحي��ب بقدوم 
جنم الكرة العراقية"، مقدمة  �سكرها الوافر ل�"دعمه 

للفريق وموقفه الرائع مع االحمر الديواين". يذكر اأن 
يون�س حمم��ود، ر�سح ملن�سب النائ��ب االول لرئي�س 
االحت��اد العراق��ي لك��رة الق��دم، خ��الل االنتخابات 
املقبلة واملقرر اقامته��ا يف 31 اآيار اجلاري. ويعد 
يون�س حممود الذى اأعلن اعتزاله اللعب ب�سكل نهائى 
ف��ى عام 2016 بعد م�سرية جت��اوزت 15 عاًما من 
اأبرز الالعبني فى تاريخ كرة القدم العراقية، كما اأنه 
يعد الالعب االأكرث م�ساركة فى تاريخ منتخب بالده 
وثال��ث الهداف��ني التاريخي��ني، وتلقب��ه اجلماه��ري 
العراقي��ة ب�"ال�سف��اح"، كما اأن��ه كان �ساحب هدف 
براأ�سي��ة   ،2007 االآ�سيوي��ة  االأمم  التتوي��ج بكاأ���س 

رائعة فى �سباك ال�سعودية.

يختت��م املنتخ��ب الوطن��ي لك��رة ال�سل��ة، 
م�ساركت��ه يف بطول��ة البحري��ن الدولي��ة 
مبواجه��ة  االح��د،  الي��وم  ال�سل��ة،  لك��رة 
املنتخ��ب امل���رشي يف اجلول��ة الثالث��ة 

واالخرية من البطولة.
وخ���رش املنتخب الوطن��ي يف املواجهتني 
ال�سابقت��ني، اإذ خ���رش امام البل��د امل�سيف 
البحري��ن بنتيج��ة 65-71 وخ���رش اي�سًا 

امام املنتخب اللبناين بنتيجة 80-57.
وق��ال الع��ب منتخبن��ا الوطن��ي علي عبد 

اهلل، ان "املنتخ��ب �سيع��ود اىل بغ��داد االثن��ني 
املقبل الكمال م�س��رية اعداده  قبل الدخول يف 
مع�سكر تركيا الذي �سيبداأ يف االول من حزيران 
وي�ستم��ر �سهراً  كام��اًل  يتخلله اج��راء عدد من 
املباري��ات التجريبي��ة قبل دخول��ه مناف�سات 
الناف��ذة الثالثة من ت�سفيات كا���س العامل ، اذ 
نلتق��ي كازاخ�ست��ان يف قطر ق��ي 29 حزيران 

املقبل ، ومع قطر يف الثاين من متوز املقبل".
الي��وم  واكم��ل منتخبن��ا حت�سريات��ه ملب��اراة 
باج��راء وحدتني تدريبيتني رك��ز فيها املدرب 
الرك��ي م�سطف��ى داري��ن عل��ى طريق��ة اللعب 
والتكتي��ك  ال��ذي �سيتبع��ة مبواجه��ة منتخ��ب 

الفراعن��ة . وكان  وف��د منتخبن��ا ق��د و�سل اىل 
مطار البحري��ن يف الرابعة م��ن ع�رش الثالثاء 
املا�س��ي وكان يف ا�ستقبال��ه ع��دد من اع�ساء 
، فيم��ا كان وفدن��ا  اول  البحرين��ي  االحت��اد 
الوا�سل��ني من بني الفرق امل�ساركة التي اكتمل 
عقده��ا ام�س االربعاء بو�س��ول منتخبي لبنان 

وم�رش .  
يذك��ر ان ه��ذه البطول��ة الودي��ة تاأت��ي �سم��ن 
لت�سفي��ات  الوطن��ي  املنتخ��ب  ا�ستع��دادات 
كاأ���س الع��امل 2019، حي��ث �سيواج��ه منتخب 
كازخ�ست��ان يف التا�سع والع�رشين من حزيران 

املقبل.

ظه��ر اأ�سط��ورة بر�سلون��ة اأندري���س اإنيي�ستا يوم 
ال�سب��ت الأول م��رة يف في�سيل كوبي منذ توقيعه 
اآالف  ا�ستقب��ل  حي��ث   ، الياب��اين  الفري��ق  م��ع 
امل�سجعني وتعهد بجعل ناديه اجلديد هو االأكرب 

يف اآ�سيا.
ولب���س القمي���س رقم ثماني��ة - مثلما فعل يف 
بر�سلون��ة - ح���رش الفائز بكاأ���س العامل البالغ 
م��ن العم��ر 34 عاما حفل ا�ستقب��ال يف امللعب 
الرئي�س��ي لن��ادي ج��ي لي��ج يف مدين��ة كوب��ي 
ال�ساحلي��ة الغربي��ة مع مالك الفري��ق هريو�سي 
اربع��ة االف  اني�ست��ا لنح��و  ميكيت��اين. وق��ال 
م��ن امل�سجع��ني ع��رب مرج��م بع��د يوم��ني من 
توقيع��ه عق��ده يف حفل براق��ة يف طوكيو "هذا 
حتد كب��ري بالن�سبة يل." وعر���س اأ�سلوب لعبته 
الكروية وركل كرات القدم يف احل�سد ، مما اأبهج 
اجلماهري. وقال اإنيي�ست��ا ، الذي يقال اإنه وافق 
عل��ى عقد مدته ث��الث �سنوات م��ع راتب �سنوي 
ق��دره 30 ملي��ون دوالر ، وهو رق��م قيا�سي يف 
ال��دوري الياب��اين "اأري��د اأن اأ�ساه��م يف الفريق 

باأك��رب قدر ممكن". واأ�س��اف "اأعتقد اأنني يجب 
اأن اأ�سعى لتحقيق اأف�سل االأهداف يف كل من كرة 
الق��دم وحيات��ي" ، م�سيفا اأنه يري��د من في�سيل 
اأن يف��وز بال��دوري واأن "يغزو اآ�سي��ا اإذا اأمكن". 
ورفع العب الو�سط ، الذي ا�ستهر باإحرازه الفوز 
االأ�سب��اين يف مرمى هولن��دا يف نهائيات كاأ�س 
الع��امل 2010 ، 32 ميدالية كربى وظهر 674 
مباراة مع بر�سلونة.  ويف نهاية االحتفال، قال 
اإنيي�ستا: "االآن يج��ب اأن اأعود الإ�سبانيا خلو�س 
املونديال الذي �سيك��ون حتديا جميال جدا، يف 
غ�س��ون �سهري��ن �ساأع��ود للعم��ل باأق�سى جهد 
و�ساأح��اول امل�ساعدة يف حت�س��ني هذا الفريق". 
وودع الع��ب الو�س��ط ال��دويل فريق��ه ال�ساب��ق، 
بر�سلون��ة بع��د 16 مو�سما ق�ساها م��ع الفريق 
االأول، وت��وج خاللها ب���32 لقبا، ف�سال عن اأنه 
كان حا�سما يف فوز منتخب اإ�سبانيا مبونديال 
جن��وب اأفريقيا ع��ام 2010 وكاأ�س اأمم اأوروبا 
نهائي��ات  بع��د  2008 و2012.  ن�سخت��ي  يف 
كاأ���س الع��امل يف رو�سي��ا ، �سين�س��م اإني�ستا اإىل 

مهاج��م اأر�سن��ال ال�ساب��ق لوكا���س بودول�سكي 
يف في�سيل ، ال��ذي يحتل حاليا املركز ال�ساد�س 

يف دوري الدرج��ة االأوىل يف ال��دوري بع��د 15 
مب��اراة. وق��د اأعلن نادي في�س��ل كوبي الياباين 

لك��رة القدم يوم اخلمي���س املا�سي، عن التعاقد 
م��ع النجم التاريخي لن��ادي بر�سلونة اال�سباين 
الن��ادي  ع��ن  رح��ل  ال��ذي  انيي�ست��ا  اأندري���س 
الكاتال��وين يف ختام املو�س��م املن�رشم، منهيًا 

م�سرية مظفرة امتدت 22 عامًا.
ميكيت��اين  هريو�س��ي  الن��ادي  مال��ك  وق��ال 
لل�سحافيني: ي�سعدين االإعالن اليوم اأن اأندري�س 
انيي�ست��ا �سيوق��ع للع��ب م��ع في�س��ل كوب��ي بعد 
م�سريت��ه التاريخي��ة يف ن��ادي بر�سلون��ة لكرة 
الق��دم، ه��ذا الالع��ب يق��دم اأجمل ك��رة قدم يف 

العامل.
يف املقاب��ل ق��ال انيي�ست��ا: هذا يوم ممي��ز جداً 
بالن�سب��ة اإيل. ه��ذا حتد مهم ج��دا يف م�سريتي.. 
اآم��ل يف اأن ينت���رش ال��دوري الياب��اين يف اآ�سيا، 

واأنا راغب يف اأن اأ�ساعد بذلك.
واأت��ت ه��ذه الت�رشيحات بعد �ساع��ات من ن�رش 
الالع��ب البال��غ 34 عام��ًا، �س��ورة ل��ه برفق��ة 
ميكيتاين عل��ى منت طائرة خا�س��ة، مع تعليق 
اأن��ه يتوجه واإياه اإىل الياب��ان "منزيل اجلديد". 

ل�رشك��ة  التنفي��ذي  الرئي���س  ه��و  وميكيت��اين 
"راكوت��ن"، الراعي��ة االأ�سا�سي��ة لقمي�س نادي 

بر�سلونة ومالكة نادي في�سل كوبي.
وو�سع��ت تغري��دة انيي�ست��ا لي��ل االأربع��اء عرب 
ح�ساب��ه على "توير"، حداً للرقب امل�ستمر منذ 
اأ�سابي��ع حول وجهت��ه املقبلة، بع��د اإعالنه اأنه 
�سينهي عالقته مع نادي بر�سلونة الذي اأم�سى 

معه 22 عامًا حفلت باالألقاب واالإجنازات. 
وودع "ر�س��ام" خ��ط الو�س��ط الن��ادي وملعب��ه 
كام��ب نو بطريق��ة موؤثرة يف املب��اراة االأخرية 
م��ن الليغ��ا ه��ذا املو�سم �س��د ري��ال �سو�سييداد 
االأح��د، م�س��داًل ال�ست��ار على م�س��رية كاتالونية 
رائع��ة قادته اإىل اإح��راز 32 لقب��ا، وهو ي�ستعد 
االآن خلو���س كاأ���س الع��امل يف رو�سيا 2018، 
البطول��ة االأخ��رية مع منتخب ب��الده الذي توج 
مع��ه بكاأ���س اأوروب��ا عام��ي 2008 و2012 
وكاأ�س العامل 2010 يف جنوب افريقيا، حينما 
�سج��ل اله��دف الوحي��د يف مرم��ى هولن��دا يف 

املباراة النهائية.

اليوم.. خمس مواجهات في 
الممتاز

كوستا تحت مجهر 
الشياطين الحمر

آل الشيخ يفتح النار على 
رئيس األهلي المصري

"السفاح" يطالب بإنقاذ الديوانية من أزمته المالية
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