
رياضة Mon.28 May. 2018 issue no 478
5االثنين 28 ايار 2018 العدد 478

ت�ستكم��ل مباري��ات اجلول��ة التا�سع��ة م��ن املرحل��ة الثاني��ة 
للدوري العراقي املمتاز لكرة القدم، حني يواجه فريق النجف 

�سيفه احلدود على ملعب النجف.
وي�سعى فريق غزالن البادية اىل حتقيق االنت�سار يف املباراة 
لتقلي�ص الفجوة مع رباعي املقدمة "الزوراء وال�رشطة والقوة 
اجلوي��ة والنفط"، فيما يحاول احل��دود اال�ستفاقة من خ�سارة 
االخ��رة امام املت�سدر ال��زوراء وتعزيز موقع��ه يف االماكن 

الدافئة.
ويحت��ل فريق النجف املركز اخلام�ص بر�سيد 45 نقطة، فيما 

يقف احلدود املركز الثاين ع�رش بر�سيد 32 نقطة.
وت�ستكم��ل مباري��ات اجلولة غ��داً الثالث��اء، �سيحت�سن ملعب 
ال�سع��ب ال��دويل مب��اراة القم��ة بني ال�رشط��ة واملين��اء، فيما 
يختت��م املت�س��در ال��زوراء، مباريات اجلولة ح��ني ي�ست�سيف 
فريق احل�سني 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 جماهره 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 جماهر ن��ادي القوة 
اجلوي��ة، لرفعهم الفت��ة م�سيئة اي�سًا يف مب��اراة الفريق امام 

النفط باجلولة املا�سية.
وتق��رر حرمان الع��ب فريق النج��ف اأجمد عط��وان مباراتني 
متتاليت��ني من �سمنه��ا مباراة الطرد وغرام��ة قدرها مليون 
دين��ار وكذلك حرم��ان العب فريق الديواني��ة ليث �ساحب 4 
مباريات من �سمنها مباراة الطرد واعتبارا من الدور املقبل.
وتقرر اي�سًا حرمان اإداري نادي الديوانية كاظم نا�رش ثالث 

ك�س��ف م�سئول��و منتخب م�رش اأن حمم��د �سالح لن ي�س��ارك فى مباراة 
الفراعن��ة االأوىل بكاأ���ص العامل والتى �ستكون اأم��ام اأوروجواى يوم 15 
يونيو، بناء على التقارير االأولية الإ�سابة الفرعون. وكان �سالح قد خرج 
م��ن مباراة ليفربول وريال مدري��د فى الدقيقة 30 خالل نهائى دورى 
اأبطال اأوروبا التى فاز بها الريال 3 / 1 ب�سبب االإ�سابة واأثبتت االأ�سعة 

م��ن االأولي��ة تعر�سه جلزع ف��ى مف�سل الكتف وغيابه لفرتة 
10 اإىل 21 يوم��ا. كان �سالح قد عاد اإىل اإجنلرتا 

ب��داًل م��ن ال�سف��ر اإىل اإيطالي��ا لالإن�سم��ام ملع�سكر 
منتخب م�رش ا�ستع��داداً ملواجهة كولومبيا وديًا 
فى اإطار االإعداد لكاأ�ص العامل 2018 برو�سيا من 

اأجل عمل اأ�سع��ة جديدة وحتديد املوقف 
النهائ��ى الإ�سابت��ه وتلق��ى العالج 

فى ليفربول.
اأك��د هانى اأبو ري��دة رئي�ص 

حمم��د  اأن  الك��رة  احت��اد 
�س��الح جن��م املنتخ��ب 

ل��ن وليفرب��ول االإجنليزي 
ع��ب يغي��ب �سهري��ن ع��ن  ملال ا

كما تردد موؤخراً.
ق��د  �س��الح  م��ن وكان  خ��رج 

ليفرب��ول  مدري��د مب��اراة  وري��ال 
ف��ى الدقيق��ة 30 خالل نهائ��ى دورى اأبطال 

اأوروب��ا الت��ى ف��از به��ا الري��ال 3 / 1 ب�سب��ب 
االإ�ساب��ة، واأثبتت االأ�سعة االأولي��ة تعر�سه جلزع 

ف��ى مف�س��ل الكت��ف وغياب��ه لفرتة م��ن 10 اإىل 21 
يوم��ا، وع��اد اإىل اإجنل��رتا ب��داًل م��ن ال�سف��ر اإىل اإيطاليا 

لالن�سم��ام ملع�سك��ر منتخ��ب م���رش ا�ستع��داداً ملواجه��ة 
كولومبي��ا ودي��ًا ف��ى اإط��ار االإع��داد لكاأ�ص الع��امل 2018 

برو�سيا.

غ��ادر مداف��ع املنتخب الوطني اأحم��د اإبراهيم، العب فري��ق االتفاق االأول 
لك��رة الق��دم، اإىل دبي تاأهبًا النطالق تدريبات الفريق بعد اأن ق�سى ع�رشة 
اأي��ام، يت��درَّب يف �سالة احلديد يف الن��ادي دون اأن حت�سم االإدارة م�سره 
يف املو�س��م املقبل.  وقالت تقارير �سحفي��ة �سعودية، اإن "عقد اإبراهيم ما 
زال م�ستم��ًرا م��ع الن��ادي، اإال اأن هناك رغب��ة اإدارية يف البح��ث عن بديل 
ل��ه، على اأن ذلك �سيكون مرهوًنا مبوقف االأوروجوياين ليوناردو رامو�ص، 
امل��درب اجلديد". وا�سافت "ي�س��ود الغمو�ص م�سر املدافع العراقي، الذي 
مل ين��ل كث��ًرا م��ن الر�سا خ��الل املو�سم املا�س��ي و�سط رغب��ة اإدارية يف 
تدعي��م �سفوف الفريق بالعبني على م�ست��وى اأف�سل". ويف �سياق مت�سل، 
ق��ال وكي��ل اأعمال الالعب جنم عبد اهلل يف حدي��ث ل�)اجلورنال( اإن "اإدارة 
االتف��اق ق��ررت، اليوم، ر�سميًا ع��دم جتديد عقد املدافع احم��د اإبراهيم مع 
الفري��ق".  واأو�سح بالقول، "خالل الف��رتة ال�سابقة مل يكن االأمر حم�سومًا، 
الن االإدارة كان��ت تدر���ص بقاء اإبراهي��م من عدمه لكن الي��وم اتخذ القرار 
النهائي ب�ساأنه". واأ�ساف عبد اهلل، "فوجئنا بقرار االتفاق ال�سعودي عطفًا 
عل��ى امل�ستوى الرائع ال��ذي قدمه اإبراهيم يف املو�س��م املا�سي، فاالتفاق 

خ�رش مدافعًا كبراً ويثر اهتمام العديد من االأندية".
وب��ني بالق��ول، "االآن ب��داأت ات�ساالت��ي اجلدية م��ن اجل نق��ل الالعب اإىل 
ال��دوري االإمارات��ي، حي��ث هناك عدد م��ن االأندي��ة التي اأب��دت اهتمامها 

بالالعب".
وانتق��ل اإبراهي��م اإىل االتف��اق ال�سعودي خ��الل فرتة االنتق��االت ال�سيفية 
املو�س��م املا�سي، اإذ �سارك يف 23 مباراة يف دوري املحرتفني ال�سعودي 
واأ�سه��م م��ع زمالئ��ه يف احتالل االتف��اق املرك��ز الرابع بعد بداي��ة مو�سم 

�سعبة.

تعرف على ابرز الفائزين والخاسرين بعد نهائي دوري أبطال أوروبا

جستن ميرام يقدم مردودًا جيدًا في ظهوره الـ200 بالدوري االميركي

MLSرقم تأريخي في الـ

احتف��ل جنم املنتخب الوطني ونادي اورالندو �سيتي، ج�سنت 
م��رام، فج��ر ام�ص االح��د، بخو���ص املباراة رق��م 200 يف 
الدوري االمركي ال�MLS. وبهذه املنا�سبة كتب مرام عرب 
�سفحته على موق��ع التوا�سل االجتماعي "ان�ستغرام" قائاًل: 
"احللم ال ي�سبح حقيقة من خالل ال�سحر، وامنا ياأخذ العرق 
والت�سمي��م والعمل ال�ساق .. الليلة ظهوري ال�200 يف دوري 

."MLS�ال
وخ���رش اورالن��دو �سيتي ام��ام �سيفه �سيكاغ��و فاير بهدفني 
مقاب��ل هدف واح��د �سم��ن مناف�س��ات املجموع��ة ال�رشقية 

.MLS�للدوري االمركي ال
وبالرغم م��ن خ�سارة فريقه، اإال اأن م��رام قدم مباراة جيدة 
طيل��ة ال�90 دقيق��ة، حي��ث ح�سل عل��ى تقييم 7.6 

م��ن 10، وه��و التقييم االعل��ى يف فريقه وث��اين اعلى تقييم 
يف املباراة.

وكانت ارقام م��رام يف املباراة كاالتي: عدد الت�سديدات: 5 
، ن�سب��ة اال�ستح��واذ: 4.6 % ، ن�سب��ة التمريريات ال�سحيحة: 
الهوائي��ة  االلتحم��ات   ،  7 الناجح��ة:  املراوغ��ات   ،  82%
الناجح��ة: 2 ، التدخ��الت الناجحة: 2 ، الك��رات اخلا�رشة: 0 
، ويحت��ل اورالن��دو املرك��ز اخلام���ص يف ترتي��ب املجموعة 

ال�رشقية من ال�MLS بر�سيد 19 نقطة.
و�سج��ل مرام هدفًا يتيمًا مع فريقه اجلديد حتى االن، حيث 
ا�ستط��اع مهاجم املنتخ��ب الوطني ون��ادي اأورالندو �سيتي 
االمرك��ي، اأن يفك النح�ص وي�سع ب�سمت��ه االأوىل مع فريقه 
يف املب��اراة التي جمعت اأورالندو باملت�سدر اأتالنتا يونايتد 
�سم��ن مناف�سات املجموعة ال�رشقية للدوري االأمركي لكرة 

القدم، فجر االثنني 14 اآيار اجلاري.

حينه��ا، ن�رش م��رام عل��ى �سفحت��ه يف "ان�ستغ��رام" �سورة 
جتمع��ه بوالدت��ه علق عليها قائ��اًل: "عيد اأم �سعي��د، لقد جاء 
ه��ديف االأول يف ال���MLS يف ه��ذا الي��وم اخلا���ص قب��ل 7 

�سنوات، بدونِك ، لن يكون اأي من هذا ممكنًا.. اأحبك لالأبد".
ج�س��نت م��رام هو العب مول��ود م��ن اأب واأم عراقيني هاجرا 
للوالي��ات املتح��دة االأمريكي��ة يف اأواخر ال�ستين��ات وح�سل 
عل��ى اجلن�سي��ة االأمريكي��ة بع��د اأن ولد يف والي��ة ميت�سيجن 
يف ع��ام 1988 وت��درج مبراح��ل التعليم هن��اك ورف�ص كل 
حم��اوالت ال�سغ��ط للع��ب ملنتخ��ب الوالي��ات املتح��دة يف 
مراح��ل النا�سئني وال�سباب ومت�سك بتحقيق حلم والديه وهو 
اللع��ب ملنتخب ا�س��ود الرافدين. تاريخ ج�س��نت الكروي لي�ص 
بكب��ر ج��داً فهو بداأ تاريخه مع عامل ك��رة القدم يف املراحل 
الدرا�سية مبدر�سته ثم اللعب ب�سكل ن�سف حمرتف يف جامعة 
ميت�سيج��ن ثم اأن�سم بعدها لن��ادي كوملبو�ص كرو االأمريكي 

يف فرتة اختبار وتاألق خاللها مما اأجرب النادي على التعاقد 
مع��ه يف عام 2011 ملدة 3 موا�سم م��ع قابلية جتديد العقد 

ملو�سم اأ�سايف.
اأثب��ت النجم العراق��ي باأنه مهاجم ممي��ز وي�ستطيع م�ساعدة 
فريقه يف ت�سجيل اأكرب عدد من االأهداف فقد �سارك يف 136 
مب��اراة مع نادي��ه كوملبو�ص ك��رو االأمريكي �سج��ل خاللها 
22 ه��دف و�سنع 17 ه��دف ويف املو�سم احلايل �سجل مع 
نادي��ه 7 اأه��داف و�سن��ع 3 اأه��داف يف 30 مب��اراة منه��م 
اأه��داف ح�سمت �سعود الفريق لنهائي الدوري االأمريكي �سد 
بورتالند. مرام مهاجم يجمع بني �سفتني املهاجم رقم 9 اأو 
مهاجم ال�سن��دوق ويف نف�ص الوقت هو ي�ستطيع اخلروج من 
منطق��ة اجلزاء وا�ستالم الكرة على االأطراف والتوغل ملنطقة 
اجل��زاء وت�سجيل االأهداف كما اأن طول��ه املميز ي�ساعده على 
الت�سجيل من �رشبات راأ�سية والفوز يف االألتحامات الهوائية 

استدعاء 19 العبًا لمنتخب اليد

دعا وزير ال�سباب والريا�سة عبد احل�سني عبطان، 
االح��د، الهيئ��ة االدارية اجلدي��دة ل ن��ادي الطلبة 
الريا�س��ي اىل االجته��اد يف العم��ل االداري م��ن 

اجل اإ�سعاد جماهر االنيق يف املرحلة املقبلة.
وقال عبط��ان يف بيان للوزارة تلقت )اجلورنال( 
ن�سخ��ة من��ه، اإن "ادارة ن��ادي الطلب��ة الريا�سي 
عليه��ا االجته��اد والعمل املثابر م��ن اجل اعادة 

فريق كرة القدم اىل �سابق عهده".
واو�سح ان "عودة االنيق اىل النجومية واالألقاب 
�سيكون له تاثر كبر على الكرة العراقية"، موؤكداً 

بالق��ول، "يف حال اجتهدت ادارة النادي بالعمل 
عل��ى اإ�سعاد اجلماهر، فان االنيق �سيح�سل على 

دعم كامل من الوزارة".
ج��ددت الهيئ��ة العام��ة ل ن��ادي الطلب��ة، ثقته��ا 
برئي�ص النادي عالء كاظم يف املوؤمتر االنتخابي 
ال��ذي اأقيم ظهر الي��وم اجلمعة، وف��ق قانون 18 

ل�سنة 1986.
�سخ�س��ًا   134 بح�س��ور  االنتخاب��ات  وج��رت 
ميثل��ون الهيئ��ة العام��ة م��ن اأ�س��ل 201 وجرى 
الت�سوي��ت عل��ى التقريرين امل��ايل واالإداري بعد 

قراأتهما يف املوؤمتر.
وح�س��ل ع��الء كاظ��م عل��ى 130 �س��وت فيم��ا 

نال حمم��د الها�سمي 127 وعبا���ص وحيد 128 
�سوت��ًا، فيما ح�سل حي��در عبد الرزاق على 115 
�س��وت واحمد ماجد 126 والدكت��ورة خلود عبد 
الوه��اب 120 َوَعَب��د املغفور عب��د احلافظ 123 
�سوت وح�سني �ساحب 110 وعالء جلوب 107 
�س��وت. وبع��د اإع��الن نتائ��ج الفائزي��ن اجتمعت 
الهيئ��ة االإدارية اجلديدة للنادي ومت اختيار عالء 
كاظ��م رئي�س��ا للن��ادي وحمم��د الها�سم��ي نائبا 
للرئي���ص وعبا���ص وحي��د اأمني ���رش واحمد ماجد 
اأم��ني م��ايل، وع�سوية كل من حي��در عبد الرزاق 
والدكت��ورة خلود عب��د الوه��اب وح�سني �ساحب 

وعالء جلوب.

�سم��ى املدرب، ظافر �ساحب، قائد كتيبة منتخبنا الوطني 
بك��رة الي��د، 19 العب��ًا لت�سكيل��ة منتخبنا ال��ذي يوا�سل 
وحدات��ه التدريبية حاليًا يف قاعة املدر�سة التخ�س�سية 
والتح�س��ر  لال�ستع��داد  والريا�س��ة  ال�سب��اب  ب��وزارة 
�ستق��ام يف  الت��ي  االآ�سيوي��ة  ال��دورة  للم�سارك��ة يف 
جاكارت��ا منت�س��ف اآب املقب��ل. والالعب��ون، الذين 
�سماه��م امل��درب ظافر �ساح��ب لت�سكيلة املنتخب 
الوطن��ي، ه��م: ب��الل ح�س��ن وحمم��د عل��ي مه��دي 
واحم��د مال��ك خ�س��ر واحم��د مك��ي �سال��ح وبدر 
الدي��ن حم��ودي وجا�س��م غ�س��اب وح�س��ني 

عل��ي حمزة ورائد عبد زيد و�سي��ف علي عنيد وعلي عدنان 
جهاد وكرار كاظم جبار وماجد عبدالر�سا �سعالن وحممد 
�ساح��ب وحممد غ�س��اب ومرت�س��ى عبداله��ادي ومنتظر 
قا�س��م ج��رب ومهند ع��ادل طال��ب وميثم ع��ودة عبدالر�سا 
وعل��ي عبدالر�سا �سعالن. واكد امل��درب، ظافر �ساحب: ان 
منتخبن��ا الوطن��ي يوا�سل مع�سكره التدريب��ي الداخلي يف 
قاع��ة املدر�س��ة التخ�س�سية، بعدها �سيوا�س��ل تدريبه يف 
مع�سك��ره التدريبي اخلارج��ي الذي يقام حزي��ران املقبل، 
ويت�سم��ن اجراء مباري��ات جتريبية م��ع منتخبات تتمتع 
بق��درات فنية جيدة، بهدف اال�ستع��داد االف�سل ملناف�سات 
دورة االلع��اب االآ�سيوي��ة. ويوا�سل منتخ��ب �سباب العراق 
بك��رة الطائرة مع�سك��ره الداخلي يف املدين��ة ال�سبابية يف 

جمم��ع وزارة ال�سب��اب والريا�سة ا�ستع��دادا للم�ساركة يف 
بطولة ا�سيا لل�سباب بكرة الطائرة يف البحرين.

واوقع��ت القرع��ة منتخبن��ا العراق��ي يف جمموع��ة ت�س��م 
منتخب البحرين م�سيف البطولة واملنتخب القطري.

ووف��رت وزارة ال�سب��اب والريا�س��ة جميع ال�سب��ل املمكنة 
الجن��اح املع�سكر التدريبي، اذ و�سعت قاعة مركز املوهبة 
الريا�سية بكرة الطائرة وقاعة ال�سعب لاللعاب املغلقة من 
اج��ل رفع امل�ستوى الفني لالعبني والو�سول اىل اجلاهزية 
املطلوبة، تنفيذا لتوجيهات وزير ال�سباب والريا�سة ال�سيد 
عبد احل�س��ني عبطان بت�سهيل مهمة االحت��ادات الريا�سية 
واملنتخبات واالندية التي �سرتفع ا�سم العراق يف املحافل 

الدولية.

حق��ق ريال مدري��د، لقبه الثالث على الت��وايل يف بطولة 
دوري اأبطال اأوروبا وال� 13 يف تاريخ امل�سابقة االأعرق 
عل��ى م�ست��وى االأندي��ة، بع��د قه��ر ليفرب��ول االإجنليزي 

بثالثية لهدف.
ومثلم��ا هو احلال بعد اأي بطول��ة، يكون هناك رابحون، 
كاأ���ص  يتجرع��ون  وخا���رشون،  الف��وز،  ثم��ار  يجن��ون 
امل��رارة، ويلق��ي التقرير التايل ال�س��وء على اأبرز من يف 

املع�سكرين.
اأبرز الرابحني

جاريث بيل
تعر���ص النتقادات الذعة موؤخرا، لكنه يعد الفائز االأكرب 
يف نهائي الت�سامبيونزلي��ج، ف�ساحب ال�28 عاما الذي 
جل���ص حزينا عل��ى دكة االحتي��اط بعدما ف�س��ل زيدان 
عليه الثنائي كرمي بنزميا واي�سكو، نال لقب رجل مباراة 
كيي��ف عق��ب ت�سجيل ثنائي��ة منها ه��دف مق�سي مميز. 
وبره��ن جاريث بيل على اإمكانياته الرائعة يف النهائي، 
ال��ذي قد يك��ون االأخر له مع ري��ال مدري��د، اإذا �سدقت 
التقارير ال�سحفية التي جتمع على رحيله عائدا للدوري 

االإجنليزي يف ال�سيف املقبل.

كرمي بنزميا
للمب��اراة الثانية على الت��وايل يف دوري االأبطال، يكون 
متوهج��ا على اأر�سي��ة امللعب، بعدما �سج��ل ثنائية يف 
بايرن ميونخ قادت البالنكو�ص لنهائي الت�سامبيونزليج.
وا�ستمر �ساحب ال� 30 عاما يف م�ستواه الرائع بالتحرك 
عل��ى االأط��راف وخلق فر���ص لزمالئه يف ري��ال مدريد. 
وجن��ح بنزمي��ا يف ا�ستغ��الل خط��اأ كاريو���ص، حار���ص 
ليفرب��ول، وت�سجي��ل هدف��ه ال���56 يف الت�سامبيونزليج، 
مت�ساويا م��ع رود فان ني�سل��رتوي يف املرتبة اخلام�سة 
بقائم��ة ه��دايف البطول��ة. م�ستوى ك��رمي بنزمي��ا، م�ساء 
اأم���ص، يزيد م��ن حظوظ ا�ستم��راره مع ري��ال مدريد يف 
املو�س��م املقب��ل، حت��ى اإذا جل��ب البالنكو���ص مهاجم��ا 

جديدا.
زيدان

3 األق��اب عل��ى الت��وايل م��ن ن�سيب زي��دان يف عامني 
ون�س��ف عل��ى راأ���ص اجله��از الفني لري��ال مدري��د، اأتت 
بف�س��ل طريقت��ه يف التعام��ل م��ع جن��وم امللك��ي. ثق��ة 
زي��دان وقرب��ه م��ن العبي ري��ال مدريد، جعل��ت اجلميع 
يق��دم م�ستوى قويا عندم��ا يحتاج اإلي��ه الفرن�سي، وهذا 

م��ا يعك�سه م�ست��وى الثنائي بنزميا وبي��ل، الذي تعر�ص 
النتقادات جماهرية موؤخرا.

واأ�سب��ح زيدان ن اأكرب الفائزين، لكونه اأول مدرب يحقق 
اللقب 3 مرات تواليا يف ت�سامبيونزليج، كما اأثبت �سحة 

روؤيته الثاقبة ب�ساأن بيل وبنزميا.
اأبرز اخلا�رشين

هيكتور كوبر
مدرب املنتخب امل�رشي، من التع�ساء بعد نهائي كييف، 
يف ظ��ل اإ�سابة جنمه حممد �سالح بع��د التدخل العنيف 

من �سرجيو رامو�ص عليه.
�س��الح بالن�سب��ة لكوب��ر ه��و العق��ل املدب��ر ال��ذي يبني 
االأرجنتين��ي عليه كل خططه، واإ�سابته قبل كاأ�ص العامل 

تعد اأزمة �سخمة للفراعنة ومدربهم.
وينتظ��ر كوب��ر بقل��ق بال��غ نتائ��ج الفحو�س��ات الطبية 
لالع��ب ليفربول، ملعرف��ة موقفه النهائي م��ن مونديال 

رو�سيا.
كاريو�ص

دون اأدنى �سك، فاإن االأملاين لوري�ص كاريو�ص يريد حمو 
تاري��خ 26 من ماي��و/ اأيار 2018 م��ن ذاكرته نهائيا، 
بعد ت�سببه يف خ�سارة فريق��ه لقب دوري اأبطال اأوروبا، 
بعدما ارتكب هفوتني �سجل منهما كرمي بنزميا وجاريث 
بي��ل. ومل يرد كاريو�ص اجلمي��ل لكلوب الذي منحه الثقة 
عل��ى ح�ساب البلجيكي مينيوليه يف الفرتة املا�سية، بل 

ت�سبب يف �سياع اللقب ال�ساد�ص يف البطولة على ناديه.
جولني لوبيتيجي

مدرب املنتخب االإ�سب��اين، جولني لوبيتيجي، غر �سعيد 
بامل��رة بع��د نهائ��ي دوري اأبط��ال اأوروبا م�س��اء اأم�ص، 
بعدم��ا تعر���ص ظه��ره االأمي��ن االأ�سا�س��ي ذو امل�ستوى 

الثابت، داين كارفاخال، الإ�سابة قوية خالل املباراة.
وت�س��ر التقارير ال�سحفية االإ�سباني��ة اإىل اأن كارفاخال 
ق��د يغيب ع��ن نهائيات كاأ�ص العامل، م��ا �سي�سكل �رشبة 

موجعة جلولني لوبيتيجي.
فيليب كوتينيو

الع��ب بر�سلون��ة كان يريد ف��وز فريقه ال�ساب��ق ليفربول 
بلق��ب دوري اأبط��ال اأوروبا على ح�ساب غ��رمي البار�سا، 
ري��ال مدري��د، ليجم��ع النج��م الربازيل��ي ب��ني الثنائية 
املحلي��ة مع البار�س��ا، والبطول��ة القارية م��ع ليفربول، 

حيث �سارك يف جزء منها قبل انتقاله الإ�سبانيا.
يورجن كلوب

ف�س��ل جم��ددا يف معانق��ة اللق��ب، بعدم��ا خ���رش نهائي 
2013 مع بورو�سيا دورمتوند �سد بايرن ميونخ، وكرر 

ال�سيناريو اأم�ص مع ليفربول �سد ريال مدريد.

النجف يواجه الحدود في 
الممتاز

الكشف عن مدة غياب صالح

احمد ابراهيم يستمع 
للعروض االماراتية
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