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اعل��ن رئي���س احتاد بغ��داد للق��وة البدنية، ربي��ع حممد علي، 
ان احت��اده �شينظم يف ال�شاعة 10 م��ن م�شاء يوم 5 من �شهر 
حزيران املقبل يف قاعة البطل علي حممود يف مدينة احلرية 
الأوىل، اختبارات لإنتقاء الالعبني الذين �شيمثلون منتخبات 
بغ��داد لفئ��ات النا�شئ��ني وال�شب��اب واملتقدم��ني يف بطول��ة 
منتخب��ات املحافظات التي ت�شيفها بابل يوم 20 من ال�شهر 
نف�ش��ه. واو�ش��ح، ان امل��درب ح�ش��ني املر�شوم��ي، وم�شاع��ده 
حمم��د عب��د املجيد، �شيعم��الن عل��ى انتقاء الف�ش��ل بح�شب 
الكفاءة واملق��درة الفنية لت�شكيل املنتخب��ات الثالثة. مبينا: 
ان احتاده ي�شع��ى اإىل امل�شاركة النوعية يف بطولة منتخبات 
املحافظ��ات، حيث �شيتاألف وفد بغ��داد من 12 لعبًا للفئات 

الثالث.
وق��ال ان احت��اده �شينظ��م بطولة اندي��ة الن�ش��اء للبنج بري�س 
اواخر �شهر اآب او مطلع �شهر اأيلول املقبلني، فيما يتطلع بثقة 
لتنظيم بطولة اقوى رجل يف بغداد �شهر ت�رشين الأول املقبل 
بدع��م ورعاية اح��دى ال�رشكات، و�شتك��ون اقامة البطولة يف 
حدائ��ق متنزه الزوراء بالتن�شيق م��ع اجلهات ال�شاندة. وا�شار 
اإىل: ان احت��اده ف��احت العديد م��ن ال�رشكات م��ن اجل �شمان 
الدعم والرعاية لت�شه��م يف اجناح البطولة. موؤكداً: ان احتاده 
ل ميان��ع ل��و اطل��ق على البطول��ة لقب بطولة اق��وى رجل يف 
العراق �رشيطة وجود دعم من الحتاد املركزي للقوة البدنية.
وب��نينّ ان احتاد بغ��داد يدر�س تنظيم بطول��ة القاعات الهلية 
يف بغ��داد ا�ش��وة بالبطولت الت��ي ينظمها الحت��اد املركزي 
لبن��اء الج�شام. م�شريا اإىل: ان القاع��ات الهلية ت�شم العديد 
من الالعبني املتميزين، وبالتايل فاإن اقامة بطولت ر�شمية 
باإ���رشاف احت��اد بغداد �شتف��رز الوجوه التي متل��ك املوؤهالت 

لتمثيل الأندية واملنتخبات الوطنية.

ي�شتع��د ن��ادي باري�س �ش��ان جريم��ان الفرن�ش��ي، لالنق�شا�س على 
جن��م فريق ري��ال مدري��د الإ�شباين، ال��دويل الربتغ��ايل كري�شتيانو 
رونال��دو، يف املريكاتو ال�شيفي. وذك��ر موقع Le10 Sport، اأن 

باري���س �شان جريمان اأ�شبح موقفه ق��وي للغاية يف �شفقة 
التعاق��د مع كري�شتيان��و رونالدو، خا�ش��ة بعد تلمحه 

بالرحي��ل ع��ن ري��ال مدريد. واأ�ش��ار املوق��ع اإىل اأن 
اإدارة �ش��ان جريمان ت�شتعد لتق��دمي عر�شًا بقيمة 

250 مليون يورو لإدارة "امللكي" للتعاقد مع 
رونالدو باملو�ش��م اجلديد. وكان كري�شتيانو 

خ��رج يف ت�رشيح��ات مثرية عق��ب تتويج 
اأوروب��ا،  اأبط��ال  ب��دوري  مدري��د  ري��ال 
ملمح��ًا فيه��ا برغبت��ه يف الرحي��ل ع��ن 

"املرينغي". وك�شفت تقارير �شحفية 
ر اإ�شباني��ة ، عن احلدي��ث الق�شري الذي  ا د
الكب��ار   ، ري��ال مدري��د  ق��ادة  ، ب��ني 

 ، رونال��دو  كري�شتيان��و  جن��م والربتغ��ايل 
الفري��ق ، بعد الت�رشيحات الأخ��رية ، حول م�شتقبله مع 
elchi r "  املريينج��ي .  وبح�ش��ب ما ن�رشه، برنام��ج
inguitotv " ال�شه��ري باإ�شبانيا فاإنَّ الالعبني الكبار 
يف ري��ال مدريد، قال��وا لكري�شتيانو رونال��دو حرفًيا : " 
ل يوج��د لعب اأكرب من الري��ال ". كان كري�شتيانو ، اأملح 

، خ��الل احتفالت املريجني بلق��ب دوري اأبطال اأوروبا ، 
ال�شب��ت املا�شي الذي توج ب��ه الفريق على ح�شاب ليفربول 

)3r1( ، لإمكاني��ة رحيل��ه ع��ن الري��ال يف الف��رة املقبل��ة، قب��ل اأن 
يراج��ع عن تلك الت�رشيحات . يذك��ر اأنَّ كري�شتيانو رونالدو، مرتبط 

بعق��د مع ريال مدريد، حتى يونيو / حزيران 2021 ، مقابل مليار 
يورو ك�رشط جزائي .

غ��ادر، ام���س الثالثاء ، اىل اذربيجان وف��د منتخبنا الوطني 
برفع الثقال لدخول مع�شكر تدريبي ا�شتعداداً للم�شاركة يف 

الدورة ال�شيوية التي تقام يف اندوني�شيا يف اب املقبل.
���رشح بذل��ك رئي���س الحتاد حمم��د كاظم مزع��ل، وقال ان 
وف��د املنتخ��ب للمع�شكر �شيتاأل��ف من نائ��ب رئي�س الحتاد 
�شال��ح حممد كاظم رئي�شًا للوفد وحممد جواد وحممد كاظم 
وعبدالك��رمي كاظم وعبا�س احمد مدرب��ني وثمانية رباعني 
ه��م �شلوان جا�شم و�شف��اء را�شد واحمد فاروق وحممد ر�شا 
وم�شطف��ى ان��ور و�شجاد عبا���س وحيدر عل��ي وعبداحل�شني 
حمم��د ورباع��ة واحدة ه��ي ه��دى �شامل.وا�ش��اف مزعل ان 
املع�شك��ر ي�شتمر ملدة �شهرين ابتداًء م��ن الثالثني من ال�شهر 
اجل��اري ولغاية الثالثني من متوز املقبل على امل ان ي�شهم 
يف رفع درجة ا�شتعداد رباعينا وميكنهم من حتقيق النتائج 

املتميزة يف ال�شتحقاق ال�شيوي.
وكان العراق قد ح�شل على املركز الول يف ختام مناف�شات 
بطول��ة غ��رب ا�شي��ا اخلام�ش��ة الت��ي احت�شنته��ا العا�شم��ة 
البحريني��ة املنام��ة مب�شاركة منتخب��ات ال�شعودية والعراق 
والبحري��ن والم��ارات و�شوري��ا ولبن��ان وعم��ان واليم��ن 
والردن وج��اء الع��راق باملرك��ز الول بع��د ان جم��ع 623 
نقط��ة وح�شل املنتخب ال�شعودي على املركز الثاين بر�شيد 
601 نقط��ه وحل املنتخب العماين باملركز الثالث جامعا 
525 نقطة و اما يف فئة ال�شيدات فح�شل لعراق على املركز 
الول جامعا 639 نقطة ويف املركز الثاين البحرين جامعا 
613 نقط��ة وح�ش��ل باملرك��ز الثالث املنتخ��ب الماراتي 

جامعا221نقطة.

)الجورنال( تسلط الضوء على العوامل الخمسة التي يحتاجها برشلونة الستعادة هيبته االوروبية

عالء كاظم يدرس التنحي عن منصبه مقابل 400 مليون دينار

هل يستعيد "االنيق" بريقه؟

ك�ش��ف النج��م ال��دويل ال�شابق حار���س حممد، ع��ن تفا�شيل 
حديث��ه م��ع رئي�س نادي الطلب��ة عالء كاظم، م��ن اجل ر�شم 
مالم��ح اإدارل��ة الن��ادي اجلدي��دة. وج��ددت الهيئ��ة العام��ة 
ل ن��ادي الطلب��ة، ثقته��ا برئي���س الن��ادي ع��الء كاظ��م يف 
املوؤمت��ر النتخاب��ي ال��ذي اأقي��م، ي��وم اجلمع��ة املا�ش��ي، 
وف��ق قان��ون 18 ل�شن��ة 1986. وقال حممد ع��رب �شفحته 
الر�شمي��ة يف "في�شب��وك"، اإن "رئي���س ن��ادي الطلب��ة 
ع��الء كاظم، واف��ق على امل�ش��ودة القانوني��ة التي 
تناق�شن��ا به��ا، حي��ث وافق عل��ى عدد م��ن النقاط 
املهم��ة قبل ا�شتالم املبل��غ 400 مليون التي هي 
بذمة النادي ويجب ان تدفع لأ�شخا�س خارجيني 
ا�شت��دان النادي منهم على كفالة الدارة احلالية". 

واو�ش��ح اأن "كاظم وافق على النقاط التالية: اأوًل: ال�شتقالة 
اجلماعية لالدارة احلالية م��ن رئي�س النادي ولكل الأع�شاء 
وع��دم الر�شح لدارة الطلبة م��رة اخرى، ثانيا: حل اجلمعية 
العمومي��ة التابعة لنادي الطلبة، ثالث��ا: تعيني ادارة جديدة 
موؤقت��ة برئا�شة الكابنت خلف كرمي وباأ�رشاف وزارة ال�شباب 
والريا�ش��ة وبح�شور و�شائل الإعالم املختلفة". وا�شاف ان 
"كاظ��م اك��د يل باأن اإدارته لن تت�شل��م اي مبلغ مادي حتى 
تت�شلم الدارة اجلديدة ر�شميًا من خالل كتب ر�شمية �شنوقعها 
با�شتالم الطرف الثاين للم�شوؤولية واإخالء م�شوؤليتنا وت�شليم 
كاف��ة متعلق��ات الن��ادي بحوزتنا ل��الدارة اجلدي��دة". واكد 
بالق��ول، "كاظم عر�س علي ت�شلم ادارة النادي، لن الكابنت 
يون�س حمم��ود او�شح يف ت�رشيح �شحف��ي باأنه يحتاج اإىل 
�شه��ادة الدارة، ك��ي يك��ون يف قمه الهرم الطالب��ي كرئي�س 
له��ا، ام��ا بالن�شبة يل فل��دي عقد م�رشوط مع ن��ادي الغرافة 

القط��ري ل ا�شتطيع ك�رشه واآنا اأي�ش��ا اع�شق التدريب وثقتنا 
كب��ريه بالكاب��نت خلف ك��رمي م��ع الإدارة الت��ي �شيختارها 
بنف�ش��ه". وبني اأن "رئي�س النادي احل��ايل اكد باأنه وزمالئه 
البق��اء بعك���س مايدعي��ه  غ��ري متزمت��ني وم�رشي��ن عل��ى 
الآخ��رون، وقال هم وافقوا عل��ى اإعطاء الفر�شة لأي �شخ�س 
يتحم��ل م�شوؤولي��ة الأنيق وهذا يثبت للجمي��ع باأنه وزمالئه 
مغ��ادرون قلع��ة الأني��ق ليثب��ت للجميع �شدقه م��ع جمهور 
الفري��ق". واختتم حديثه بالقول، "الآن الكرة يف ملعبنا لكي 
ير�ش��ح جن��وم ال�شابق��ني للطلبة ل��الدارة اجلدي��دة ويجب اأن 
تك��ون باأ�رشع وقت من رئي�س الن��ادي اجلديد الكابنت خلف 
ك��رمي مدرب الطلبة ال�شابق، الذي �شيت�شلم املهمة لكي ير�شح 
زمالئ��ه يف الدارة ث��م نق��وم بتوف��ري املبلغ اأم��ا باإ�شتالف 
املبل��غ على ذم��ة الدارة اجلديدة اأو من خ��الل الداعم اأو من 
خ��الل تاجر حلل الأزمة ه��ذه اأو جنمع املبلغ كنجوم لالنيق 

م��ع اجلماهري العا�شقة الأزرق الأنيق". من جهته، اكد رئي�س 
الن��ادي عالء كاظم يف ت�رشيح �شحفي، انه "مل يتم احلديث 
ع��ن ا�شت��الم يون�س حمم��ود لرئا�شة الن��ادي او غريه، كل ما 
حتدثن��ا ب��ه هو ع��ن الدي��ون الت��ي بذمتن��ا، اما ع��ن يون�س 
حممود ف�شبق يل ان التقيت به اربع مرات، وحتدثنا عن هذه 
التفا�شي��ل، ويف كل مرة يعطي الوعود بت�شديد املبلغ متهيدا 
ل�شتالم��ه املهم��ة لكن��ه يخل��ف بوع��ده". وب��ني اأن "يون�س 
حمم��ود ا�شب��ح “ورقة حمروق��ة” بالن�شب��ة يل فيما يخ�س 
ا�شتالم��ه رئا�شة النادي ول�شباب عدي��دة اولها الوعود التي 
مل يلت��زم بها فيما يخ�س ت�شديد الدي��ون، بال�شافة اىل انه 
ل ميل��ك �شهادة البكالوريو�س التي ت�ش��رط وفق قانون 18 
لعام 1986 لي �شخ�س يرغب بالر�شح على رئا�شة النادي 
او من�ش��ب النائب ، لذل��ك لن يكون مبق��دوره رئا�شة النادي 

ملخالفته للقوانني".

مراقب "فيفا" في بغداد

ي�شع��ى فري��ق ال��زوراء اىل التحلي��ق يف �ش��دارة 
ترتي��ب ال��دوري العراق��ي املمت��از لك��رة القدم ، 
ح��ني يواج��ه فري��ق احل�ش��ني يف املب��اراة الت��ي 
�شيحت�شنها ملعب ال�شعب الدويل �شمن مناف�شات 

ال�شبوع التا�شع من املرحلة الثانية للبطولة.
وحت��اول كتيب��ة اي��وب اودي�شو، ا�شتغ��الل الفرة 
املثالي��ة الت��ي مي��ر به��ا الفري��ق وحتقي��ق الفوز 
الراب��ع على التوايل يف مواجه��ة اليوم وا�شتعادة 
ف��ارق النق��اط الثمان مع ف��رق الو�شاف��ة القوة 

اجلوية وال�رشطة.

واج��رى الفري��ق، م�شاء ام�س الربع��اء، تدريباته 
مب�شارك��ة جمي��ع الالعب��ني با�شتثن��اء الالع��ب 
عبا���س قا�ش��م، ال��ذي لزال يف مرحل��ة الع��الج 
و�شيغيب عن هذه املواجهة الالعب �شفاء هادي 

ب�شبب احلرمان.
من جانب��ه، وا�شل فريق احل�شني الإعداد ملالقاة 
النوار���س، يف ح�شة تدريبية اأقيم��ت م�شاء ام�س 
على ملع��ب الكرخ، حيث اأكد م��درب الفريق زياد 
قا�ش��م ، جاهزي��ة فريق��ه للمب��اراة عل��ى الرغ��م 
م��ن �شعوبتها، م�ش��رياً اإىل اأن ال�شف��وف مكتملة 

واجلميع �شاعي على الظهور ب�شكل جيد.
م��ن جانبه، اأكد لعب فري��ق احل�شني بكرة القدم، 

علي �شربي، اأن فريقه ت�شاعد م�شتواه الفني من 
مباراة اإىل اأخرى من خاللها اأحرزنا نتائج جيد، 
وذلك �شببه زي��ادة خربة الالعبني ال�شباب والتي 

اكت�شبوها من مباريات الدوري املمتاز.
الإعالم��ي  للمرك��ز  حديث��ة  يف  �ش��ربي  وق��ال 
للن��ادي، اإن "لعبي فري��ق احل�شني عازمني على 
ك�شب النقاط يف قادم املباريات وجمع اكرب عدد 
ممك��ن من اجل البقاء يف دوري الأ�شواء للمو�شم 

الثالث على التوايل".
يذك��ر اأن ال��زوراء يحتل �ش��دارة الرتيب بر�شيد 
64 نقط��ة، فيما ي�شتقر فريق احل�شني يف املركز 

ال�شاد�س ع�رش بر�شيد 26 نقطة.

ال��دويل  الحتادي��ن  ممث��ل  و�ش��ل 
وال�شي��وي، الردين منع��م فاخ��وري، اىل 
الثالث��اء،  ام���س  م�ش��اء  بغ��داد،  العا�شم��ة 
ملراقب��ة انتخب��ات الحت��اد لعراق��ي لك��رة 
الق��دم املق��رر اقامته��ا، غداً اخلمي���س. وقال 
ع�ش��و املكتب العالمي لحت��اد الكرة ح�شني 
اخلر�شاين ل�)اجلورن��ال( اإن " ممثل الحتادين 
ال��دويل وال�شي��وي منع��م فاخ��وري، �شي�ش��ل 
الي��وم اىل بغ��داد يف مت��ام ال�شاع��ة ال�شابع��ة 
�شرياق��ب  فاخ��وري   " اأن  واو�ش��ح   ." م�ش��اًء 

انتخابات احتاد الكرة، والتي �شيعقد موؤمترها 
النتخاب��ي ي��وم غ��ٍد اخلمي�س ".  م��ن جانبه ، 
وق��ال النائب الول لرئي���س احتاد الكرة �رشار 
حي��در: " ا�شعرن��ا الحت��اد ال��دويل وال�شيوي 
فخ��وري  منع��م  اجلن�شي��ة  الردين  بو�ش��ول 
اىل العا�شم��ة بغ��داد م�ش��اء الثالث��اء لتمثيل 
الحتادي��ن املذكوري��ن ب�شف��ة مراق��ب عل��ى 
انتخاب��ات احتاد الكرة ل��ذي �شيعقد موؤمترها 
النتخاب��ي اخلمي���س ". وا�ش��اف: " ا�شتقبلت 
ال�شي��د فخوري يف مط��ار بغداد ال��دويل حيث 
م��ن و�شلت طائرت��ه عند ال�شاع��ة الثامنة من 
م�شاء الثالثاء، مرحبا بقرار الحتادين الدويل 

وال�شي��وي بار�ش��ال ممثال عنهم��ا المر الذي 
�شيعك���س �شفافية العملي��ة النتخابية وتفنيد 
اي ام��ور جانبي��ة اخ��رى " . اجلدي��ر بالذك��ر 
ان رئي���س الحت��اد ال��دويل باللعب��ة جي��اين 
انفانتين��و ا�ش��ار خالل اجتماع��ه الخري بوفد 
احت��اد الكرة برئا�شة عب��د اخلالق م�شعود على 
هام�س اجتماع اللج��ان القانونية بخ�شو�س 
ملف النزاهة على �رشورة عدم تدخل اجلهات 
احلكومي��ة يف العملي��ة النتخابي��ة وبخالفه 
�شيتعر���س الن�ش��اط الك��روي يف الع��راق اىل 
 FIFA�التجمي��د عل��ى ان ير�ش��ل ممثال ع��ن ل

حل�شور النتخابات ب�شفة مراقب .

م��ع كل تتوي��ج جديد لري��ال مدريد بلق��ب دوري اأبطال 
اأوروب��ا، ي��زداد احلديث عن غي��اب بر�شلونة ع��ن التاألق 
الق��اري من��ذ 2015. ورغ��م وجود اأف�ش��ل الالعبني يف 
ت�شكي��ل البار�ش��ا، ف��اإن الفري��ق واجه اخل��روج املخيب 
املتت��ايل من رب��ع نهائي البطول��ة الذي تك��رر 3 مرات 
على الت��وايل. وتريد جماهري الفريق الكتالوين، ا�شتعادة  
الهيب��ة الأوروبي��ة، رغ��م ال�شيط��رة املحلي��ة عل��ى لقبي 
ال��دوري والكاأ���س يف ال�شن��وات الأخ��رية. وت�شتعر���س 
)اجلورن��ال( يف التقري��ر التايل م��اذا يحت��اج بر�شلونة 

لل�شيطرة على اأوروبا.
عمق الت�شكيلة

ل ميل��ك فري��ق بر�شلون��ة "عم��ق يف ت�شكيلت��ه احلالية" 
الذي يعن��ي امتالك يف كل مركز لعب اأف�شل من الآخر، 
بالتحدي��د دكة احتياط قوي��ة للغاية، مثلم��ا كان ميلك 
ري��ال مدري��د يف املو�ش��م املا�ش��ي وبع���س العنا���رش 
اجلي��دة يف املن�رشم. هذه امليزة غائبة عن بر�شلونة يف 
ال�شن��وات الأخرية ب�شب��ب �ش��وء اإدارة املريكاتو من قبل 
روبرت��و فريناندي��ز، املدير الريا�شي للن��ادي الكتالوين 
الذي اأهدى البار�شا �شفقات �شعيفة مثل اندريه جوميز 

وي��اري مينا ولوكا�س دين��ي وتوما�س فريمالني وباكو 
األكا�ش��ري مقارن��ة بدكة ري��ال مدريد عل��ى �شبيل املثال 
املتواج��د به��ا لوكا���س فا�شكي��ز وماتي��و كوفا�شيت���س 

وجاريث بيل ونات�شو فرينانديز.
غياب قوة الدكة كان وا�شحا متاما يف خ�شارة بر�شلونة 
�ش��د روما يف رب��ع نهائي البطول��ة "3r0" يف املو�شم 

املن�رشم.
تغيري الإدارة الريا�شية

يحت��اج بر�شلون��ة للتعاق��د م��ع اإدارة ريا�شي��ة جدي��دة 
با�شتب��دال روبرت��و فريناندي��ز با�ش��م اأف�ش��ل من��ه يف 
املريكات��و ال�شيف��ي، علما باأن عقده ينته��ي مع الفريق 
يف يونيو/حزي��ران املقبل. ول ميل��ك روبرتو فرينانديز 
روؤي��ة ثاقبة يف بع�س ال�شفقات التي �شعى لقدومها اإىل 
بر�شلون��ة كما ذكرنا �شابق��ا بالإ�شاف��ة اإىل عدم وجود 
ك�شاف��ني رائعني يف البار�شا يف الف��رة الأخرية يهدون 
الن��ادي الكتالوين �شفقات رخي�شة الثم��ن لكنها ثمينة 

املوهبة مثلما حدث مع الفرن�شي �شامويل اأومتيتي.
تطوير قطاع لما�شيا

مع املناف�شة ال�رش�شة بني بر�شلونة وريال مدريد وباقي 

عمالق��ة اأوروب��ا، اأهم��ل البار�ش��ا وم�شوؤولي��ه اأكادميية 
لما�شيا التي اأفرزت مواهب رائعة كان اأخرهم �شريجي 

روبريت��و، ال��ذي يعترب جوكر الفري��ق بقدرته على اللعب 
يف خط الو�شط واجلبهة اليمنى.

يحت��اج فريق بر�شلون��ة اإىل �شخ اأم��وال �شنوية من اأجل 
تنمية وتطوير اأكادميية "لما�شيا" مثلما يفعل مناف�شه 
امللكي الذي ا�شتحوذ على كل املواهب يف العامل باإنفاق 

�شنوي يقدر ب�50 مليون يورو.
ويتوجب على اإدارة بر�شلونة اأن تقف يف وجه فالفريدي 
غ��ري امل�شاند ملواه��ب البار�ش��ا، بالعتم��اد على بع�س 
الالعب��ني من لما�شيا ومنح لع��ب مثل ديني�س �شواريز 

امل�شاركة ب�شورة اأكرب يف املو�شم املقبل.
خط و�شط

من اأ�شب��اب �شيطرة ريال مدريد على لق��ب دوري اأبطال 
اأوروب��ا، امتالك��ه واح��ًدا م��ن اأف�شل خط��وط الو�شط يف 
الع��امل، املي��زة الت��ي كانت ل��دى بر�شلون��ة يف ال�شنوات 
املا�شي��ة قبل رحيل ت�شايف يف 2015 اإىل ال�شد القطري 
وتراج��ع م�شت��وى �شريجي��و بو�شكيت�س ف��رة واأندري�س 
اإنيي�شت��ا اأي�ش��ا ال��ذي غ��ادر لفي�شيل كوب��ه الياباين يف 
الأي��ام املا�شية. واأ�شب��ح بر�شلونة يحت��اج لتقوية خط 
و�شط��ه باأ�شماء قوية، وخطوة �شم فيليب كوتينيو كانت 

جيدة يف يناير/كانون الثاين املا�شي.
غ��ري اأن الن��ادي يف حاج��ة لثنائ��ي اآخ��ر بدي��ل ق��وي 

لبو�شكيت�س مثل جوليان فايجل من بورو�شيا دورمتوند 
عل��ى �شبي��ل املث��ال بالإ�شاف��ة اإىل لع��ب و�ش��ط "عقل 
مدبر" ليتويل الدور الذي يقوم به لوكا مودريت�س وتوين 

كرو�س يف ريال مدريد.
ويبقى كري�شتيان اإريك�ش��ن، جوهرة توتنهام الذي ميلك 
ب��ني قدميه جين��ات البار�شا باللعب الق�ش��ري والتمريرة 

ال�شحيح والدقة يف كل �شيء، مر�شًحا لتلك املهمة.
عدم العتماد على مي�شي فقط

"اإذا غ��اب ليوني��ل مي�شي غاب بر�شلون��ة"، هذه اجلملة 
اأ�شبحت حقيق��ة يف الفرة املا�شية لأن البار�شا يعانى 
كث��ريا عندما ل يظه��ر الأرجنتيني الرائ��ع يف مباريات 
ت�شامبيونزلي��ج. ويف خ�شارة بر�شلونة من روما بثالثية 
غ��اب ليوني��ل مي�ش��ي ع��ن التاأل��ق، فخ��رج البار�شا من 
رب��ع النهائي للع��ام الثالث على الت��وايل. ويتوجب على 
بر�شلون��ة التخطي��ط للعي�س دون مي�شي وع��دم العتماد 
عليه ب�شورة كلية واإيجاد توليفة رائعة يف غيابه مثلما 
كان يح��دث يف وجود نيم��ار الذي �شيك��ون حا�رشا اإذا 
جن��ح البار�شا يف اإب��رام الفرن�شي انط��وان جريزمان يف 

ال�شيف املقبل من اأتلتيكو مدريد. 

إتحاد بغداد للقوة البدنية 
يختار تشكيالته

PSG يجهز عرضًا خرافيًا 
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