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اأ�س��اد االمني الع��ام للجنة االوملبية الوطنية، حي��در ح�سني علي، بالتطور 
الكب��ر والعم��ل املميز الذي ي�سهده احتاد كرة ال�سل��ة، ال�سيما من اجلوانب 
الفنية واالداري��ة. جاء ذلك خالل ا�ستقباله امني �رس احتاد ال�سلة، الدكتور 
خال��د جن��م، برفقة مبعوثي االحت��اد الدويل لل�سلة، ط��ارق ح�سن ال�سعيدي 
واندري��ا باويل. ورحب االمني الع��ام ب�سيوف االحتاد الدويل، م�سددا على 
�رسورة ا�ستمرار تلك الزيارات الن نتائجها ال�سك ت�سب يف م�سلحة واقع 
ال�سل��ة، �سيم��ا ان لدين��ا نخبة ممي��زة من اه��ل ال�سلة قادرة عل��ى ان تعود 
باألقه��ا اىل املحط��ات اال�سيوية والعربي��ة م�ستقبال، اذا توف��رت متطلبات 
النجاح له��م، ونحن بدورنا كلجنة اوملبية �سنبقى داعمني لهم لال�ستمرار 

بتلك النجاحات اىل ان ي�سلوا اىل القمة.

 و�س��ع الق��وة اجلوي��ة، قدمًا يف نهائ��ي املنطق��ة الغربية لكاأ���س االحتاد 
اال�سي��وي، بف��وزه على العه��د اللبناين 1-3 يف املب��اراة التي اقيمت على 
ملع��ب كربالء الدويل �سمن ذه��اب ن�سف نهائي املا�سبقة. و�سجل ثالثية 
ال�سق��ور كاًل م��ن اجمد را�سي د )5( وحمادي احمد د )85( و�سالح �سدير 
من عالمة اجلزاء د )95(، فيما جاء هدف العهد الوحيد عن طريق الالعب 
حمم��د ق��دوح د )98(. وا�س��اف حكم املباراة 9 دقائ��ق كاملة بعد توقف 

املباراة ل�سوء االحوال اجلوية. 

ق��ال ن��ادي في�سيل كوبي الياب��اين لكرة القدم اإنه "فوج��ئ" مبا يتم تداوله 
ع��ن تعاقده املحتمل مع قائ��د فريق بر�سلونة اأندري�س اإنيي�ستا، نافيًا اإجراء 

مفاو�س��ات مبا���رسة م��ع "الر�س��ام"، وفقًا مل اأك��ده متحدث 
با�س��م الفري��ق الياباين اليوم الثالثاء. وع��ر في�سيل كوبي 

ع��ن اندها�س��ه مم��ا تداولت��ه و�سائ��ل االإع��الم اليابانية 
نق��اًل ع��ن اإذاعة كادين��ا �س��ر االإ�سباني��ة، الت��ي اأ�سارت 

الحتمالي��ة انتق��ال اإنيي�ستا ل�سفوف الن��ادي الياباين 
بعق��د ميت��د لثالثة موا�س��م، م�سيف��ة اأن ال�سفقة 

يديره��ا هرو�س��ي ميكيت��اين رئي���س �رسك��ة 
راعي��ة  االإلكرتوني��ة،  "راكوت��ني" للتج��ارة 

واأك��د  بر�سلون��ة ومالك��ة في�سي��ل كوب��ي. 
الن��ادي ال��ذي يناف�س بال��دوري الياباين 
املمتاز عدم علمه ب��اأي حمادثات، لكنه 
مل ي�ستبع��د احتمالي��ة تفاو���س ال�رسك��ة 

اأك��د متح��دث با�س��م  اإنيي�ست��ا. كم��ا  م��ع 
"راكوتني" اأن ال�رسكة "ال ميكنها االإدالء باأي تعليق" 
ح��ول التعاقد املزعوم. وم��ن املقرر اأن يغادر الالعب 
امللقب ب�"الر�سام" �سفوف النادي الكاتالوين بنهاية 
املو�س��م اجلاري بعد 22 عام��ًا ق�ساها حتت لوائه. و 
ك�سف نادي بر�سلونة االإ�سباين، عن تفا�سيل برناجمه 

لالحتف��ال بالتتوي��ج بالثنائية املحلية ه��ذا املو�سم، 
باالإ�ساف��ة اإىل وداع االأ�سطورة، اآندري�س اإنيي�ستا. وتوج 

البار�س��ا ه��ذا املو�سم بلقب��ي الليجا وكاأ���س امللك، فيما 
اأعلن اإنيي�ست��ا �ساحب ال�33 عاما رحيل��ه عن البلوجرانا 

بنهاي��ة املو�س��م احل��ايل. واأعل��ن بر�سلون��ة ع��ن تفا�سي��ل 
االحتفالي��ة الت��ي �ستق��ام يف املب��اراة االأخ��رة بالليج��ا 
اأمام ريال �سو�سيي��داد على ملعب كامب نو، يوم 20 مايو 
اجل��اري. ويف نف���س الي��وم �سيح�س��ل بر�سلون��ة �سيت�سلم 
البار�سا كاأ�س الليج��ا، و�سيتم رفعه من قبل قائد الفريق 
اآندري���س اإني�ست��ا، كما �سيق��وم "الر�س��ام" اأي�سا بتوجيه 

بع�س الكلمات لتوديع امل�سجعني يف مباراته االأخرة 
بقمي���س الفري��ق الكتال��وين، و�سينتهي احلفل 

باإطالق االألعاب النارية.

م��ن املوؤمل اأن تعل��ن اإدارة االتفاق ال�سعودي قريبا، جتدي��د عقد العراقي، 
اأحم��د اإبراهيم، بعدما وافقت على طلبه، زيادة راتبه مبعدل %30. ويتبع 
االتف��اق �سيا�س��ة التعاق��دات الق�س��رة، م��ع الالعب��ني غر املحلي��ني، اإذ 
ا�ستقطب مدافعه العراق��ي، املو�سم املا�سي، وي�سعى اإىل جتديد عقده ملدة 
مو�س��م اآخر. و�س��ارك اأحمد اإبراهي��م يف 23 مواجهة بال��دوري ال�سعودي، 
�سن��ع خاللها 3 اأهداف، كما قاد فريقه اإىل التتويج ببطولة تبوك الودية، 
ال�سي��ف املا�سي، بهدفه احلا�سم يف ن�سف النهائي. لكن من جهة اأخرى، 
�سج��ل اأحم��د اإبراهيم هدًف��ا عك�سًيا يف مرمى فريقه، اأم��ام ال�سباب، خالل 
�سبتمر/اأيل��ول املا�س��ي، عندما انه��زم االتف��اق 2-3. وتعر�س املدافع 

العراقي اإىل 4 اإنذارات طوال املو�سم، واإىل البطاقة احلمراء مرة واحدة.
واأنه��ى االتف��اق مو�سمه االأخر يف الدوري، حمتال املرك��ز الرابع، بر�سيد 
36 نقط��ة. واب��دى ابراهي��م �سعادته باللعب مع االتف��اق، حيث قال يف 
ت�رسيح��ات �سحفي��ة، اإن "فريق��ه يتطور م��ن مباراة الأخ��رى ب�سكل جيد، 
االأم��ر ال��ذي يجعله ق��ادرا عل��ى الو�س��ول ملراك��ز متقدمة يف ال��دوري". 
وا�ساف ان "العبي االتفاق ميلكون القدرة علي اأن يكونوا اأف�سل، اإذ لديهم 
احلما�س والرغبة يف موا�سلة النتائج االإيجابية وزيادة ح�سيلة النقاط".
واو�س��ح اأن "خطتن��ا التي عملنا عليه��ا، هي اأن نخو���س كل مباراة على 
اأنه��ا مب��اراة نهائي��ة، ونفكر يف كل مب��اراة على ح��دة، دون اأن ن�ستعجل 
يف التدريب��ات، خا�س��ة وترتي��ب الفري��ق ف�����ي �سل��م ال��دوري ال ينا�سبنا 

كاتفاقيني".

ميالن يسعى لتأكيد صحوته أمام يوفنتوس الطامح لكتابة التاريخ في كأس إيطاليا

اسود الرافدين يواجه الفدائي في القدس ضمن استعداداته لكأس آسيا 2019

للمرة االولى في تأريخه

اتف��ق رئي�س��ا االحتادي��ن العراق��ي والفل�سطيني لك��رة القدم على 
اإج��راء مب��اراة دولي��ة ودية ب��ني املنتخب��ني جت��ري بينهما يف 
القد���س تدخل يف اإطار حت�سرات املنتخبني لبطولة اآ�سيا املزمع 
اإقامتها يف االإمارات مطلع الع��ام املقبل بعد اإ�ستح�سال موافقة 
اجله��از الفني للمنتخبني . و�ستكون هذه املواجهة هي االوىل 
عل��ى االرا�سي الفل�سطينية يف تاأريخ��ه. وقال رئي�س احتاد 
الك��رة عبد اخلالق م�سعود يف اللق��اء الذي جمعه بنظره 
الفل�سطين��ي اللواء جريل الرج��وب مع وفدي املنتخبني 
يف مقر اإقامتهما بفندق مناوي با�سا مبحافظة الب�رسة، 
بح�س��ب بيان تلق��ت ) اجلورنال( ن�سخة منه ، " نتمنى اأن 
يك��ون هذا اللقاء تاأ�سي�سًا الإقام��ة بطولة حتمل ذات امل�سمى 

مب�سارك��ة عربي��ة متمي��زة " . واأ�س��اف م�سع��ود اأن " اللقاء الذي 
�سيجمع املنتخبني اليوم يف الب�رسة �سيكون اخويا حبيا �سادقا 
نابع��ا م��ن عمق العالقة ب��ني البلدين تعك�س م��دى اأهمية القد�س 
بالن�سب��ة لنا كعراقيني تاريخيا وروحيا " . من جهته ، اأكد اللواء 
جريل الرجوب اأن " ح�سوره ومنتخبه اإىل الب�رسة ال ي�سكل منة ، 
بل هو واجب وطني مفرو�س علينا وان تاأخر كثرا لكننا جنحنا 
يف تطبيق��ه " . واأ�س��اف الرج��وب ، اأن " احلف��اوة التي حظي بها 
وف��د املنتخ��ب الفل�سطيني من قب��ل االحتاد العراقي لك��رة القدم 
لي�ست غريبة مطلقا واجلهود التي يبذلها االحتاد العراقي الإجناح 
مب��اراة كا�س القد�س دليل عل��ى ر�سانة العالقة بني االحتادين " 
، حاثا االحتادات العربية على " اتخاذ ذات اخلطوة التي خطاها 
االحت��اد العربي��ة باإقامة مب��اراة كا�س القد�س " . م��ن جهتهما ، 
اأعل��ن مدرب��ا املنتخب��ني العراق��ي والفل�سطين��ي موافقتهما على 

اإج��راء املباراة يف القد�س بتاري��خ الرابع من اآب املقبل . وقد اأكد 
اك��د املدرب اجلزائري، الذي ي�رسف على تدريب منتخب فل�سطني، 
ن��ور الدين ولد علي، ان الع��راق ميتلك من�س��اآت ريا�سية عاملية، 
فيم��ا اعرب ع��ن �سعادته بحفاوة ا�ستقبال االحت��اد العراقي لوفد 
املنتخ��ب الفل�سطيني. واو�سح ان "العراق ميتلك من�ساآت ريا�سية 
عاملي��ة، ويج��ب رف��ع احلظر الكلي عن��ه ملا �ساهدن��ا من مالعب 
ومراف��ق ريا�سية، وح�سورن��ا اىل اللعب يف الع��راق هو من اجل 
امل�ساهم��ة يف رف��ع احلظر الكل��ي". وتاأتي مب��اراة فل�سطني �سم 
ناملنه��اج االع��دادي الذي قدمه م��درب املنتخ��ب الوطني با�سم 
قا�سم، ا�ستعاداداً لنهائيات اآ�سيا 2019، حيث جاء فيه: 1. جتمع 
املنتخ��ب يف 04-05-2018 يف الب���رسة خلو���س املب��اراة 
املق��ررة م��ع املنتخ��ب الفل�سطين��ي ي��وم 2018-05-08، 2. 
يج��ب توفر مباراة ثانية خالل ال�سه��ر اخلام�س ونقرتح اإقامتها 

بالف��رتة م��ا بني 20 اإىل 30 م��ن ال�سهر اخلام���س. 3. العمل على 
اإقام��ة مباراتني ودية للفرتة من 23 اإىل 30 من ال�سهر ال�ساد�س. 
3. اإقامة مباراة ودية واحدة من 8/1 اإىل 8/5. 5. اإقامة مع�سكر 
تدريب��ي للمنتخ��ب الوطن��ي خ��ارج الع��راق للعمل عل��ى معاجلة 
امل�س��اكل االآنف��ة الذك��ر �سابق��ا وبع�س امل�س��اكل االأخ��رى الذي 
تظه��ر خالل ه��ذه املباريات الودي��ة وتتم معاجلته��ا خالل هذا 
املع�سكر ونقرتح اإقامة هذا املع�سكر اخلارجي للفرتة من 12 اإىل 
30 م��ن ال�سهر الثام��ن. 6.خو�س مباراتني دولية ر�سمية �سمن 
اأيام الفيف��ا دي واملقررة �سابقا من منتخب الكوري اجلنوبي يف 
�سيوؤول والعراق يف بداية ال�سهر التا�سع من هذا العام ونقرتح ما 
بع��د مباراتي كوريا اجلنوبية حتى الو�س��ول اإىل تاريخ اأمم اآ�سيا 
مطل��ع ال�سهر االأول من �سن��ة 2019 اأن نوؤمن للمنتخب اإقامة من 
خم���س اإىل �س��ت مباريات على م�ستوى ع��ايل واقوى من م�ستوى 

وكيل اعمال إسماعيل يشيد بخطوة اتحاد الكرة

ق��رَّر االحتاد العراق��ي الألعاب الق��وى، امُل�ساركة يف 
بطولة اآ�سيا لل�سب��اب، والتي �ستحت�سنها اليابان يف 
ال�سه��ر املقبل. وق��ال طالب في�س��ل، رئي�س االحتاد، 
��د  اأكَّ اإنَّ جمل���س االإدارة،  يف ت�رسيح��ات �سحفي��ة، 
لالحت��اد االآ�سيوي، م�ساركته يف البطولة املخ�س�سة 
لل�سب��اب، ال�سه��ر املقب��ل بالياب��ان، مب�سارك��ة 12 
اإىل  واأ�س��ار  الفعالي��ات.  ملختل��ف  والعب��ة،  العًب��ا، 
اأنَّ االحت��اد اأج��رى اختب��ارات نوعي��ة للوقوف على 
م�ستوي��ات الالعبني، من اأجل انتقاء املوؤهلني منهم، 
للم�سارك��ة بالبطول��ة، الفًت��ا اإىل اأنَّ بع���س االأرق��ام 
الت��ي حتقق��ت مميزة، و�ست�س��كل مناف�س��ة جيدة على 

امل�ست��وى االآ�سي��وي. واأو�س��ح اأنَّ االحت��اد �سيح�س��م 
االأ�سب��وع  بالبطول��ة  امل�سارك��ة  النهائي��ة  القائم��ة 
املقب��ل؛ حيث ناأمل حتقي��ق م�ساركة ممي��زة، نحقق 
خالله��ا اأرقام تاأهيلي��ة لبطولة الع��امل لل�سباب هذا 
الع��ام، ال �سيما واأن العراق مل ي�سارك ببطولة العرب، 
وهي اإحدى البطوالت املوؤهل��ة اأي�سا لبطولة العامل؛ 
ب�سب��ب تعلي��ق االأوليمبية العراقي��ة ن�ساطها االإداري 
وامل��ايل. ويف �سي��اق مت�س��ل، طالب رئي���س اللجنة 
االوملبي��ة رعد حم��ودي، ، بتخ�سي���س اجلزء االكر 
م��ن مهامه��ا للتدريب، ورف��ع قدرات ووت��رة اعداد 
الريا�سي��ني فني��ًا وبدنيًا للم�ساركة ب��دورة االلعاب 
اال�سيوية والتي �ستقام يف اندوني�سيا ما بني الثامن 
ع���رس من اب ولغاية الث��اين من �سهر ايلول من العام 

اجل��اري. وقال حمودي خ��الل االجتماع الذي عقده 
م��ع جلن��ة اخل��راء يف اللجن��ة االوملبي��ة الوطني��ة 
اخلا���س مب�ساركة العراق ب��دورة االلعاب اال�سيوية، 
اإن "االحت��ادات الريا�سية لو تفهم��ت عملها ب�سورة 
�سحيح��ة لكان��ت االمور ت�سر باإيجابي��ة وان�سيابية 
عاليت��ني". وا�سار حم��ودي، خالل االجتم��اع، الذي 
ح���رسه ع�س��و املكت��ب التنفي��ذي زاهد ن��وري، اىل 
ان "اللجن��ة االوملبي��ة عمله��ا ه��و تهيئ��ة االج��واء 
املثالية الت��ي تخ�س امل�سارك��ة العراقية يف الدورة 
اال�سيوي��ة من امور اداري��ة ومالية، اأما االمور الفنية 
فتتكف��ل بها االحتادات الريا�سية امل�ساركة بالدورة 
الن وظيفته��ا حتت��م عليه��ا تقدمي االف�س��ل مبوجب 

امليثاق".

اأ�س��اد جنم عبد اهلل وكي��ل اعمال العب 
ريزا �سبور الرتكي، �رسغام ا�سماعيل، 
بخط��وة االحت��اد العراقي لك��رة القدم 
بالتكف��ل بتكالي��ف ع��الج الالع��ب م��ن 
اال�ساب��ة. وق��ال عب��د اهلل يف حدي��ث ل��� 
)اجلورن��ال( اإن "هذه اخلطوة جداً ممتازة 
الن  اخلط��وة،  ه��ذه  عل��ى  االحت��اد  ون�سك��ر 
�رسغ��ام ي�ستحق اأكرث م��ن ذلك الأن��ه اإن�سان حمرتم 
ج��دا ولي�س ماديًا"، مبينًا اأن "هذه اخلطوة اأ�سعدتني 

وا�سع��د الالعب كثراً". واعلن االحت��اد العراقي لكرة 
الق��دم، تكفل��ه بجميع نفقات ع��الج الالعب �رسغام 
ا�سماعيل  الذي تعر�س الإ�سابة يف الرباط ال�سليبي 
مع فريقه ريزا �سب��ور الرتكي خالل الفرتة املا�سية. 
وق��ال بي��ان �س��ادر عن االحت��اد تلق��ت )اجلورنال( 
ن�سخ��ة من��ه، اإن "رئي���س احت��اد الك��رة عب��د اخلالق 
م�سع��ود، ا�ستقب��ل الالعب الدويل �رسغ��ام اإ�سماعيل 
يف مق��ر احت��اد الك��رة م��ن اجل الوق��وف عل��ى اأخر 
مراحل عالج الالعب الذي يعاين من قطع يف الرباط 
ال�سليبي اأبعدته ع��ن املالعب". واكد م�سعود بح�سب 
البيان، اأن "الالعب �رسغ��ام اإ�سماعيل من الالعبني 

املهمني الذين خدموا الك��رة العراقية وواجبنا اليوم 
الوق��وف مع��ه م�ساندته ب�سكل قوي م��ن اجل العودة 
م��ن جديد اإىل املالع��ب". واأ�س��اف اأن "احتاد الكرة 
ق��رر التكف��ل بنفق��ات ع��الج الالع��ب يف م�ست�سف��ى 
ا�سبيت��ار بدولة قط��ر دعمًا لالعبين��ا الدوليني الذين 
ي�ستحق��ون الوق��وف معه��م واأعادته��م اىل املالعب 
باأق��رب وق��ت ممك��ن". يذك��ر ان الالع��ب �رسغ��ام 
ا�سماعيل تعر�س اىل قطع يف الرباط ال�سليبي اأثناء 
م�ساركت��ه مع فريقه چايك��ور ريزا �سبور الرتكي مما 
اأبع��ده عن املالع��ب ملدة �سنة كامل��ة خ�سع خاللها 

لعملية جراحية يف تركيا مل تتكلل بالنجاح.

عندم��ا يلتق��ي يوفنتو���س مناف�س��ه ميالن غ��داً االأربعاء 
يف املب��اراة النهائي��ة لبطولة كاأ�س اإيطالي��ا لكرة القدم، 
على ملع��ب االإ�ستاد االأوملبي بالعا�سم��ة روما، �ستحمل 
املواجه��ة اأهداف خمتلف��ة لكل فري��ق، اإىل جانب اعتالء 

من�سة التتويج.
ويتطل��ع يوفنتو���س، ال��ذي ب��ات ق��اب قو�س��ني اأو اأدن��ى 
م��ن التتويج بلقب ال��دوري االإيط��ايل، اإىل تعزيز اأرقامه 
القيا�سية بتحقيق ثنائية الدوري والكاأ�س للمو�سم الرابع 

على التوايل.
بينم��ا ياأمل ميالن يف ح�سم م�ساركته يف بطولة الدوري 
االأوروب��ي ع��ر التتوي��ج بالكاأ���س، اإذ تب��دو فر�سته يف 

التاأهل االأوروبي من خالل الدوري، على املحك.
ويقف يوفنتو�س على بعد خطوة واحدة من حتقيق اإجناز 
غر م�سبوق باإحراز لقب الدوري االإيطايل للمو�سم ال�سابع 
على الت��وايل حيث يت�سدر امل�سابقة بفارق 6 نقاط اأمام 
اأقرب مناف�سيه نابويل قبل جولتني من نهاية امل�سابقة.

وميك��ن ليوفنتو���س ح�س��م اللق��ب ر�سمي��ًا ع��ر مبارات��ه 
املق��ررة اأمام م�سيفه روما االأحد املقبل، يف اجلولة 37 
قبل االأخرة من الدوري، وميكن اأن يحتفل عقب املباراة 

بتحقي��ق الثنائية املحلي��ة للمو�سم الرابع عل��ى التوايل، 
لك��ن علي��ه اأواًل الف��وز بنهائ��ي الكاأ�س غداً عل��ى امللعب 

نف�سه.
ال��دوري ح�س��م منطقي��ًا  لق��ب  اأن  اإىل  االإ�س��ارة  وجت��در 
ليوفنتو���س، اإذ اأن��ه يتف��وق بف��ارق اأه��داف كب��ر عل��ى 
ناب��ويل، وهو ما ي�سب مل�سلحته حتى يف حالة الهزمية 

يف املباراتني املتبقيتني له بالدوري.
وواج��ه يوفنتو�س �سعوب��ات وا�سحة قب��ل اأن ينجح يف 
حتوي��ل تاأخره بهدف اأم��ام بولوني��ا اإىل الفوز 1-3 يف 
مب��اراة الفريق��ني ال�سبت املا�س��ي، وهو ما دف��ع املدير 

الفني لفريق "ال�سيدة العجوز"
ما�سيميليان��و األيغ��ري ملطالب��ة العبي��ه باحلف��اظ على 

الرتكيز وتقدمي م�ستويات اأف�سل يف مباراة الغد.
وق��ال األيغري عق��ب مباراة ال�سب��ت: "�سنب��داأ التفكر يف 
نهائي كاأ���س اإيطايل، البطولة ت�سكل هدف��ًا مهمًا للغاية 

بالن�سبة لنا".
واأ�س��اف: "�ستك��ون مواجه��ة �سعبة اأمام مي��الن لكنني 
اأتوق��ع مباراة نهائي��ة رائعة، قطعنا طريق��ًا طوياًل والآن 

علينا تقدمي اأف�سل ما لدينا يف النهائي".

ويحت��ل ميالن املركز ال�ساد�س بجدول الدوري االإيطايل، 
اآخ��ر املراكز الت��ي ميكن من خالله��ا امل�ساركة بالدوري 
االأوروبي يف املو�سم املقب��ل، لكن الفريق يخو�س مهمة 
�سعبة يف اآخ��ر مباراتني له بامل�سابقة اإذ يلتقي اأتاالنتا 
وفيورنتين��ا اللذين يحت��الن املركزين ال�ساب��ع والثامن 

بفارق نقطة واحدة وثالث نقاط خلفه، على الرتتيب.
وبالت��ايل ياأم��ل مي��الن يف التتوي��ج بلق��ب الكاأ���س غداً 
مل�ساحل��ة جماه��ره ه��ذا املو�س��م، وم��ن اأج��ل ح�س��م 

م�ساركته يف الدوري االأوروبي.
ويخو���س مي��الن مباراة الغ��د بثقة عالية بع��د اأن تغلب 
عل��ى هيال���س فرون��ا 1-4 ال�سبت يف ال��دوري، وحظي 
بتحي��ة جماهره، رغ��م حالة خيبة االأم��ل التي �سيطرت 
عل��ى م�سجعيه اإث��ر االإخفاق يف التاأهل ل��دوري االأبطال، 
البطولة التي فاز بها ميالن مرتني خالل تواجد جينارو 

غاتوزو، املدرب احلايل له، يف خط و�سط الفريق.
وقال غاتوزو الذي توىل تدريب ميالن خلفًا لفينت�سينزو 
"االآن  االأول( املا�س��ي:  مونتي��ال يف دي�سم��ر )كان��ون 
يفرت�س بنا اأن نركز على النهائي.. يوفنتو�س فريق اأكرث 

قوة، وهذه حقيقة، وعلينا اأن نحرتم م�ستواه".

واأ�س��اف: "اأ�سعر بالفخر لتدريب ميالن، ومنذ اأن اعتزلت 
اللعب، كنت اأحلم بقيادة فريق من خالل عملي التدريبي 
اإىل مب��اراة نهائي��ة، نح��ن بحاج��ة اإىل التخل���س م��ن 

ال�سغوط والتعامل مع النهائي بذكاء".
وكان الفريق��ان قد التقي��ا يف نهائي الكاأ�س عام 2016 

وانتهى بفوز يوفنتو�س 0-1 يف الوقت االإ�سايف.
ويتفوق يوفنتو�س على ميالن 2-3 من حيث عدد مرات 
الف��وز والهزمية يف �سجل املواجهات التي جمعت بينهما 

يف نهائي الكاأ�س.
وق��د التقى الفريقني يف ربع نهائي العام املا�سي، حيث 
ح��ل مي��الن �سيًف��ا عل��ى يوفنتو�س، عل��ى ملع��ب األيانز 

�ستاديوم بتورينو، يف مناف�سات الدور ربع النهائي.
وا�س��ل يوفنتو���س �سيطرت��ه وتفوقه عل��ى الرو�سونري، 
يف مناف�س��ات الكاأ���س، وا�ستط��اع اأن يحقق ف��وًزا �سعًبا 

بهدفني مقابل هدف.
ومتكن مهدي بنعطية من افتتاح النتيجة لليويف، قبل اأن 
ي�سجل م��رامل بيانيت�س الهدف الث��اين، وقل�س كارلو�س 
ب��اكا النتيجة ملي��الن، لتنتهي املباراة بف��وز يوفنتو�س 

وتاأهله للدور ن�سف النهائي.

تطور اتحاد السلة يثير 
اعجاب االولمبية

القوة الجوية بضع قدما في 
نهائي كاس االتحاد اآلسيوي 
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