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اأعلنت اأكادميية نادي اإ�س��بانيول- العراق لكرة القدم، عن فتح 
باب الت�س��جيل الإلكرتوين )الت�س��جيل املبدئ��ي( يف الأكادميية 

ببغداد.
وقال��ت الأكادميي��ة يف بي��ان ان "عملية الت�س��جيل تكتمل عند 
مراجعة ملع��ب الأكادميية الكائن يف جامعة بغداد، اجلادرية، 
كلي��ة الرتبية الريا�سية، يوم الأربعاء املقبل 16 اأيار اجلاري، 
وعلى مدار �سبعة اأيام يف الأ�سبوع من ال�ساعة العا�رشة �سباحًا 
وحت��ى الواحدة بعد الظهر، وم��ن الرابعة ع�رشا وحتى ال�سابعة 

م�ساء".
واو�سحت اأن "املتقدم �سيخ�سع ملقابلة يحدد بعدها نتيجته"، 
م�سرتط��ة اأن "يكون املتقدم بعمر ي��رتاوح بني 6 اإىل 17 �سنة، 
واأن يك��ون م�ستمراً يف الدرا�سة، ويتمتع ب�سحة جيدة ول ي�سكو 

من اأية اأمرا�ض معدية اأو اأمرا�ض متنعه من ممار�سة اللعبة".
واأك��دت الأكادميي��ة عل��ى ان "ل يك��ون املتق��دم منخرط��ًا يف 
اأي اأكادميي��ة اأخ��رى اأو فري��ق �سعبي خالل ف��رتة انخراطُه يف 

الأكادميية".
من جانبه، ك�س��ف مدير اأكادميية اإ�سبانيول يف العراق، طه اأبو 
رغيف، اأن ثالثة لعبني عراقيني موهوبني �سين�سمون للنادي 

ال�سباين يف حال اجتيازهم الختبارات.
وقال ابو رغي��ف ل�)اجلورنال( "ا�سرتطنا عل��ى ا�سبانيول، باأن 
يك��ون لالعب العراق��ي املوهوب ق��دم يف ا�سباني��ول وبعد �سد 
وج��ذب وافق النادي ال�سباين"، مبين��ًا اأن "هناك فقرة بالعقد 
تل��زم الن��ادي باختي��ار ٣ لعبي��ني موهوبي��ني وزجه��م مبقر 
الكادميي��ة يف بر�سلون��ة والتعاق��د معه��م يف ح��ال جت��اوزوا 

الختبارات".
وا�ساف "ام��ا بالن�سبة ملقر الكادميية ف�سيكون بكلية الرتبية 

الريا�سية".

هن��اأ نادي ليفربول الإجنليزي، لعب��ه امل�رشي حممد �سالح بتتويجه 
بجائ��زة لع��ب املو�س��م يف الربميريلي��ج املقدم��ة م��ن قب��ل الحت��اد 
الإجنلي��زي لكرة الق��دم ملو�س��م 2017/18. الالعب البال��غ من العمر 
25 عاًم��ا،  �سج��ل31 هدًفا يف 35 مباراة �س��ارك فيها يف امل�سابقة 
خ��الل مو�سم��ه الأول يف اآنفيلد، قائًدا ال�سباق نح��و احلذاء الذهبي قبل 
نهاي��ة املو�س��م، قب��ل اأن ينج��ح الأرجنتيني ليونيل مي�س��ي يف تخطيه 

موؤخ��ًرا. وتغل��ب �س��الح على زمالئ��ه املر�سح��ني ديفيد 
دي خي��ا )مان�س�سرت يونايتد( وه��اري كني )توتنهام 
هوت�سب��ري( وجيم���ض تاركوف�سكي )برينل��ي( وكيفن 
دي بروي��ن ورحيم �ستريلين��ج )مان�س�سرت �سيتي( يف 

ت�سويت عل��ى �سبكة الإنرتنت. وبع��د ح�سوله على 
اجلائ��زة قال امل���رشي: "اأنا �سعي��د للغاية، اإنه 
ل���رشف يل الفوز بهذه اجلائزة، كان يف ذهني 
دائم��ًا الع��ودة اإىل الربميريلي��ج، بعدم��ا قال 

النا���ض اإنن��ي مل اأجنح هن��ا يف املرة الأوىل 
)م��ع ت�سيل�سي(". �سالح يوؤم��ن اأن مدربه 

الأملاين يورجن كلوب لعب دوًرا رئي�سًيا 
يف ظه��وره كواح��د م��ن اأب��رز هدايف 

اأوروبا هذا املو�سم، واأ�ساف: "قبل 
كل �س��يء، نح��ن اأ�سدق��اء، واأن��ا 
اأحب��ه كثريا". وتابع �سالح: "لقد 

�ساع��دين كثرًيا يف القيام مبا اأقوم 
به الآن، يف امللعب وخارجه، يجب اأن 

اأ�سك��ره على كل ما فعله ه��ذا العام، 
ولكن لي��زال هناك مباراتني، علينا 
التفك��ري يف ذل��ك". واختت��م �سالح 
مكم��اًل حديثه عن كل��وب: "اأنا حًقا 
اأحرتم��ه كث��رًيا ومتاأك��د م��ن اأننا 
ا للن��ادي هذا  �سنفع��ل �سيئ��ا خا�سً
العام". واأ�سبح حممد �سالح ثالث 
لع��ب يف ليفرب��ول يح�س��ل عل��ى 

اجلائ��زة، بع��د الثنائ��ي ماي��كل 
اأوين ولوي�ض �سواريز.

ينظ��م الحت��اد العراق��ي للمب��ارزة بطول��ة دولي��ة يف �سه��ر رم�سان، يف 
العا�سمة بغداد وب�سالح ال�سيف العربي.

وق��ال رئي�ض الحتاد زياد ح�سن اإن الحتاد �سيقيم بطولة دولية للمبارزة 
مل�سابق��ات الفردي ول�س��الح ال�سيف العربي، وقد اأعلن��ت �ست دول رغبتها 
بامل�ساركة منذ اأن اعلنت عن تنظيم البطولة ، ونتوقع عدد الدول اأن يزداد 

خالل الأيام املقبلة، حيث مازال باب الت�سجيل مفتوحا.
وب��ني ان الحتاد العراقي ميلك كل مقوم��ات النجاح حيث ح�رشنا الدعم 
اللوج�ست��ي لتوفري �سبل النجاح، وننتظر غلق ب��اب الت�سجيل ومعرفة عدد 

امل�ساركني لالإعالن عن برنامج البطولة ب�سكل دقيق.
ي�سار اإىل اأن العراق ي�سعى لحت�سان عدد من البطولت الريا�سية الدولية 

يف كل الألعاب وا�ستعادة مكانته الريا�سية.
ويف �سي��اق مت�س��ل، اعلن الحتاد العراق��ي املركزي للمب��ارزة،، م�ساركة 

املنتخب ال�سوري يف بطولة بغداد الدولية للعبة.
وق��ال الحت��اد يف بيان ان��ه تلقى موافق��ة منتخب �سوري��ا للم�ساركة يف 
بطول��ة بغداد الدولي��ة املفتوحة باملب��ارزة ل�سالح ال�سي��ف العربي والتي 
�ستق��ام مطل��ع �سهر حزي��ران املقبل. ي�س��ار اىل ان البطولة تق��ام يف اطار 
امل�ساع��ي الرامي��ة لال�سهام يف انهاء احلظر ع��ن الريا�سة العراقية. وكان 
الحت��اد العراق��ي للمبارزة ق��د ار�سل الدع��وات للدول العربي��ة والجنبية 
للم�سارك��ة يف البطول��ة التي �ستق��ام للمرة الوىل منذ ع��ام ١٩٩٠، حيث 

جرت حينها على قاعة ال�سعب اخر بطولة دولية يف العراق.

9 نجوم على حافة الغياب عن مونديال روسيا بسبب اإلصابة

حيدر حسن: اشعر بالفخر لتمثيلي العراق ولم اتردد بتفضيله على الواليات المتحدة

بطل الفنون القتالية المشتركة

اأك��د بطل لعبة الفن��ون القتالية املختلطة، حي��در ح�سن، �سعوره 
بالفخ��ر ب�سب��ب متثي��ه الع��راق يف البط��ولت والن��زالت الت��ي 
يخو�سه��ا، فيم��ا ك�س��ف اأن��ه مل ي��رتدد بتف�سي��ل الع��راق عل��ى 
الولي��ات املتح��دة المريكي��ة. ح�سن م��ن اب وام عراقيان، ولد 
يف الولي��ات املتحدة المريكية يف20 ت�رشي��ن الول/ اأكتوبر 
1982، ه��و مقاتل عراق��ي- اأمريكي، يتناف�ض حاليا يف ق�سم 

وزن الو�سط.
وه��و مناف���ض حم��رتف من��ذ ع��ام 2009 ، وق��د تناف���ض على 
 Titan FC"" و ، ""Strikeforce و ، ""UFC بط��ولت
Xtreme Figh -" "King of the Cage" ، و   ، و

املت�سابق��ني  اأح��د  وكان   ، "ing Championships

 The Ultimate Fighter": American Top" عل��ى 
The Ult Team vs. Blackzilians"" بالإ�سافة اإىل -

.""mate Fighter
ول��د ح�سن ون�س��اأ يف فلوريدا ، من ا�رشة لجئ��ة من بغداد، حيث 
غ��ادروا ديارهم يف عام 1977، وكان والده ، الذي كان طبيبًا 
، قد �سافر �سخ�سيًا من منزله يف العراق اإىل ال�سفارة الأمريكية.
 ح���رش ح�س��ن مدر�س��ة الكاردين��ال جيبون��ز الثانوي��ة ، حي��ث 
م��ن  قب��ل تخرج��ه  الق��دم  امل�سارع��ة وك��رة  بارع��ًا يف  كان 
جامع��ة ولي��ة فلوري��دا ، وبع��د ذل��ك كان يخطط لدخ��ول كلية 
الط��ب والتخ�س���ض يف علم الجتم��اع، ومع ذلك ، بع��د اأن ترك 
وظيفت��ه كممثل مبيعات ل�رشكة اأدوي��ة ، ان�سم اىل لعبة الفنون 
القتالي��ة املختلط��ة ال�"MMA" وب��داأ التدري��ب يف اأكادميية 
فري��ق Top American يف Coconut Creek. و�سجل 

ح�س��ن اأول ظه��ور له مع بطول��ة القتال النهائ��ي يف 12 متوز/ 
يولي��و 2015 �س��د كام��ارو عثم��ان يف نهائ��ي 21 مقاتل��ة 
النهائ��ي. حي��ث خ���رش املب��اراة ح�سته��ا من خ��الل التقدمي يف 
اجلول��ة الثانية. ثم واج��ه ح�سن مناف�سه ال�ساب��ق في�سينتي لوك 
يف UFC 19 كان��ون الول/ دي�سم��رب 2015، اإذ خ�رش النزال 
اي�س��ًا ع��ن طريق التق��دمي الفني يف اجلول��ة الأوىل ومت اإ�سداره 
لحًق��ا م��ن العر�ض الرتويج��ي. اخر اجنازات ح�س��ن، حني فوزاً 
مهم��ًا عل��ى نظريه الوك��راين باف��ل كوت�ض املن�س��ف الول يف 
ب��الده ليح�سل عل��ى امليدالية الذهبي��ة بلعبة الفن��ون القتالية 
املختلط��ة لبطول��ة فونيك���ض الت��ي تق��ام مناف�ساته��ا يف دبي. 
وق��ال ح�سن ل�)اجلورنال( "واجهت الوك��راين بافل كو�ض، وهو 
مقات��ل من املرتبة الأوىل من اأوكرانيا، كان �سجله 22 انت�ساراً 
ع��ن طريق وقف الرجل، لق��د كان مقاتاًل عظيمًا". وا�ساف "لقد 

فزت باجلولة الأوىل، بعدما وجهت لكمات قوية تاأمل عدة مرات 
عل��ى اثره��ا، لكنه حت�س��ن يف اجلولة الثاني��ة، اإذ كان قريبًا من 
الفوز بها، لكني مل ا�سمح بذلك، حتى جاءت اجلولة الثالثة التي 
ا�ستطع��ت ان افوز به��ا يف اآخر 10 ثواٍن من القتال، تغلبت عليه 

مبجموع ال�رشبات و�سمنت الفوز".
واو�س��ح البطل العراقي بالق��ول، "بعد الفوز ح�س��دت امليدالية 
يف  و�ساأناف���ض  للح��زام  الأول  املناف���ض  وا�سبح��ت  الذهبي��ة 

احل�سول على اللقب ال�ساغر يف متوز او اآب املقبلني".
واختت��م ح�س��ن حديثه بالق��ول، "ول��دت يف الولي��ات املتحدة 
المريكي��ة، لكنن��ي اأمث��ل الع��راق عندم��ا اأقات��ل، ومل اتردد يف 
اختي��ار بل��دي الم، لق��د واج��ه الع��راق الكثري من املح��ن واآمل 
اأن تفتخ��ر ب��الدي ميا حققت��ه واأن اأر�سم البت�سام��ة على وجوه 

العراقيني".

قرارات جديدة للجنة الصاالت اآلسيوية

و�سل وفد نادي القوة اجلوية، الحد، اإىل العا�سمة 
اللبناني��ة بريوت ا�ستع��داداً ملواجهة العهد اللبناين 
يف اإي��اب ن�س��ف نهائ��ي املنطق��ة الغربي��ة ب كاأ�ض 

الحتاد الآ�سيوي.
وي�سع��ى فريق ال�سق��ور اإىل اإكم��ال مهمته بنجاح، 
بعدم��ا تغل��ب يف مب��اراة الذه��اب بثالث��ة اأهداف 
لهدف واح��د، ليم�سي قدمًا يف رحل��ة ح�سد اللقب 

الثالث على التوايل.
واج��رى ال�سق��ور مرانهم الول م�س��اء الحد، حيث 
من املقرر ان يجري وحدته التدريبية الثانية م�ساء 

اليوم قبل خو�ض املواجهة احلا�سمة غداً.
و�ستقام املباراة ب��ني الفريقني على ملعب املدينة 
الريا�سية يف بريوت عند ال�ساعة الثالثة من م�ساء 

يوم غد الثالثاء.
و�سي�ستعي��د فريق ال�سقور لعبه همام طارق، الذي 
غاب ع��ن مواجهة الذهاب ب�سب��ب احلرمان، ب�سبب 

تراكم البطاقات ال�سفراء.
وكان��ت مواجهة الذه��اب قد انتهت بف��وز ال�سقور 
1-3 يف املب��اراة التي اأقيمت على ملعب كربالء 
ال��دويل، حي��ث �سج��ل اأجم��د را�س��ي )5( وحمادي 
اأحم��د )89( والبدي��ل �سال��ح �سدي��ر )5+90 م��ن 
�رشب��ة جزاء( اأهداف الق��وة اجلوية، يف حني اأحرز 

البديل حممد قدوح )8+90( هدف العهد الوحيد.
ترتي��ب  الأول  ال��دور  يف  ت�س��در  العه��د  وكان 
املجموع��ة الثانية ملنطقة غرب اآ�سي��ا بر�سيد 12 
نقط��ة من �ست مباريات، مقاب��ل 10 نقاط للزوراء 
العراقي و7 للجي�ض ال�سوري ونقطة واحدة للمنامة 

البحريني.
يف املقابل ح�س��ل القوة اجلوية على املركز الثاين 
يف املجموع��ة الأوىل بر�سي��د 12 نقط��ة م��ن �ست 
مباري��ات، بفارق نقطت��ني خلف اجلزي��رة الأردين 
املت�س��در، مقاب��ل 7 نقاط للمالكي��ة البحريني ول 
�سيء لل�سويق العم��اين. حيث تاأهل الفريق العراقي 

كاأف�سل فريق يح�سل على املركز الثاين.

ح�رش رئي�ض جلنة كرة ال�سالت العراقية يحيى 
زغري، اجتماًع��ا مو�سًعا، مع روؤ�س��اء اللجان يف 
الحت��ادات الريا�سية الآ�سيوي��ة، الذي اأقيم على 
هام�ض بطول��ة كرة ال�س��الت الن�سائية املقامة 

حالًيا يف العا�سمة التايالندية بانكوك.
وقال زغري يف بيان لحتاد الكرة اإن "الجتماع 
كان مهًما ج��ًدا، ناق�ست فيه الكثري من الق�سايا 
الت��ي تخ�ض لعبة كرة ال�سالت والتي توؤدي اإىل 

تطوير اللعبة".

واأ�س��ار اإىل اأن قرارات اللجن��ة جاءت على النحو 
التايل: -1 موافقة اللجنة على نظام الت�سفيات 
والنهائي��ات لبطول��ة اأمم اآ�سي��ا حت��ت 20 �سن��ة 
ل�سن��ة 2019، -2 اإقام��ة النهائي��ات مب�ساركة 
12 منتخًب��ا فق��ط، -3 تتاأهل 3 منتخبات من 
جمموع��ة الآ�سيان + 3 منتخب��ات من جمموعة 
و�س��ط اآ�سي��ا + 3 منتخب��ات م��ن جمموعة غرب 
اآ�سي��ا + منتخبان اثنان من جمموعة �رشق اآ�سيا 
+ منتخ��ب البلد امل�سيف ليك��ون العدد النهائي 
12 فريًقا، -4 املوافقة على كل �رشوط م�سابقة 
منتخب��ات  فيه��ا  واملق�س��ود  �سن��ة   20 حت��ت 

ال�سب��اب، -5 املوافق��ة عل��ى اأن تك��ون م�سابقة 
16 فريًق��ا،  اآ�سي��ا لالأندي��ة م��ن  اأبط��ال  دوري 
للم��رة الأوىل ويبقى نف�ض الع��دد لعامي 2019 
– 2020، -6 يج��ب عل��ى الأندي��ة امل�سارك��ة 
التعاقد مع لعبني )حمرتفني( �رشط م�ساركتهم 
يف ال��دوري املحل��ي، ل تك��ون اأق��ل م��ن ن�سف 
مو�س��م، -7 بالن�سبة للبلد امل�سيف لبطولة اآ�سيا 
حت��ت 20 �سنة، �سيتم اإر�س��ال تعميم للمنتخبات 
املتاأهل��ة، حي��ث تطل��ب منه��م من لدي��ه الرغبة 
بالتنظيم وملن يرغب بالت�سويت للبلد امل�سيف 

اإر�سال كتاب ر�سمي.

ته��دد الإ�ساب��ات العدي��د م��ن النج��وم، بع��دم اللح��اق 
مبونديال 2018، حيث ي�سع��ى البع�ض للتعايف �رشيًعا، 
بينم��ا تاأكد غياب اآخرين عن كاأ���ض العامل. ويف ال�سطور 
التالي��ة، ي�ستعر�ض التقرير التايل اأبرز النجوم املهددين، 

بعدم الظهور يف املحفل العاملي:
مانوي��ل نوير )اأملاني��ا( اأتت الأخبار اجلي��دة من ميونخ 
موؤخرا، بعدما اأكد يوب هاينك�ض، املدير الفني للبافاري، 
ق��درة مانوي��ل نوي��ر عل��ى امل�سارك��ة، يف نهائ��ي كاأ�ض 
اأملاني��ا، اأم��ام اآينرتاخ��ت فرانكفورت. لكن رغ��م ذلك، ل 
ت��زال فر�ض احلار�ض الأملاين معلق��ة، بخ�سو�ض الظهور 
يف املونديال، نظًرا ملعاناته من الإ�سابة على مدار عام 

كامل، مل يلعب خالله اإل 4 مباريات فقط.
و�سيك��ون الق��رار يف يد يواكيم لوف، م��درب املان�سافت، 
ال��ذي ق��د ل يغامر بنوي��ر، ويدف��ع باملتاألق، م��ارك تري 

�ستيجن، حار�ض بر�سلونة.
جريوم بواتينج )اأملانيا(

ياأم��ل جنم الدف��اع البافاري يف امل�سارك��ة باملونديال، 
بع��د اإ�ساب��ة الركبة، التي تعر�ض لها اأم��ام ريال مدريد، 

اإذ بداأ اأم�ض اجلمعة التدريبات بدون كرة.

اآدم للنا )اإجنلرتا(
خا���ض للن��ا مو�سم��ا م�سطرب��ا، حي��ث غ��اب لف��رتات 
طويل��ة، ب�سب��ب جت��دد اإ�سابت��ه يف الفخذ، حت��ى عاد يف 

الأيام الأخرية للتدريبات.
وم��ن املحتم��ل اأن ي�س��ارك الالعب، يف املب��اراة املقبلة 
اأم��ام برايت��ون، يف حني يبقى ال�سوؤال ح��ول ثقة جاريث 
�ساوثجي��ت، م��درب اإجنل��رتا، يف جن��م الري��دز، واإمكانية 

�سمه للقائمة، رغم غيابه الطويل عن املالعب.
بنيامني ميندي )فرن�سا(

انتقل الظهري الأي�رش، مطلع املو�سم احلايل، اإىل مان�س�سرت 
�سيت��ي، وا�ستط��اع اأن يحج��ز مقع��دا يف ت�سكيل��ة بي��ب 

جوارديول.
لكن��ه اأ�سي��ب بقط��ع يف اأربط��ة الركبة، خ��الل �سبتمرب/

اأيلول املا�سي، قبل اأن يعود جمددا يف الفرتة الأخرية.
ووفق��ا لت�رشيح��ات امل��درب الإ�سب��اين، ف��اإن ان�سم��ام 
ميندي لقائمة فرن�سا يف املونديال، �سيكون �سعبا، نظرا 

لبتعاده ملا يقرب من 8 اأ�سهر، عن املالعب.
لوكا���ض بيليا )الأرجنتني( تواجد بيليا على مقاعد بدلء 
مي��الن، يف مب��اراة نهائ��ي الكاأ�ض اأم��ام يوفنتو�ض، بعد 

تعافيه من اإ�سابة قوية يف الظهر، ال�سهر املا�سي.
ول تزال ال�سكوك حتوم حول اإمكانية ا�ستدعائه، من قبل 

مدرب الأرجنتني، خورخي �سامباويل.
اإميري ت�سان )اأملانيا(

ت�ساءل��ت فر���ض لع��ب الو�س��ط، يف اللح��اق بفريقه يف 
نهائ��ي كيي��ف، اأم��ام ريال مدري��د، حيث ل ي��زال يتلقى 
الع��الج يف اأملاني��ا، بع��د تعر�س��ه لالإ�ساب��ة يف مار�ض 
املا�سي. كم��ا مل يتحدد بعد، موعد عودته ب�سكل نهائي، 
م�ساركته��م  يف  امل�سك��وك  الالعب��ني  لقائم��ة  لين�س��م 

باملونديال.
�سريجيو اأجويرو )الأرجنتني(

اأج��رى جنم ال�سيت��ي عملية جراحية يف ركبت��ه الي�رشى، 
بعد اإ�سابته يف التدريبات مع منتخب الأرجنتني، خالل 
التوق��ف الدويل الأخ��ري. ويظل موقفه م��ن امل�ساركة يف 
املوندي��ال غام�س��ا، خا�س��ة اأن التاأهيل بع��د جراحات 
الركب��ة، ي�ستغرق ف��رتة لي�ست ق�س��رية. ميت�سي بات�سواي 
)بلجي��كا( اأت��ت الإ�ساب��ة يف الكاح��ل، لتعط��ل امل�س��رية 
الرائعة ملهاجم بورو�سيا دورمتوند، املعار من ت�سيل�سي. 
فبعدم��ا انتهى مو�سمه، ل يزال بات�س��واي يوا�سل عملية 
التاأهي��ل، بينم��ا من املتوق��ع اأن يعلن امل��درب روبريتو 
مارتين��ز، ع��ن قائم��ة بلجي��كا للمونديال، خ��الل الأيام 
القليل��ة املقبل��ة. كينج�سلي كومان )فرن�س��ا( مل يعد جنم 
باي��رن ميون��خ م��ن الإ�ساب��ة، يف املوع��د ال��ذي ح��دده 

مدرب��ه، ي��وب هاينك���ض. وكان هاينك���ض ق��د اأ�س��ار اإىل 
اإمكاني��ة م�سارك��ة الالع��ب، يف لقاء �ستوجت��ارت، اليوم 
ال�سب��ت، حل�ساب اآخ��ر جولت ال��دوري الأمل��اين. وبذلك، 
ازدادت ال�سك��وك حول قدرة كوم��ان، على التعايف ب�سكل 
كامل، قبل املونديال، بجانب عدم و�سوح موقف مدرب 

فرن�سا، ديدييه دي�سامب، من ا�ستدعاء لعبه ال�ساب.
وحتى الوقت احلايل، �سيغيب الفي�ض عن املونديال ب�سبب 
اإ�ساب��ة يف الرباط ال�سليبي، حيث ك�س��ف اإيدو جا�سبار، 
من�سق املنتخب الربازيلي، رد فعل املخ�رشم داين األفي�ض 
ظه��ري اأمين باري�ض �س��ان جريمان الفرن�س��ي، بعد تاأكده 

من الغياب عن مونديال رو�سيا يف ال�سيف املقبل.
وتعر���ض األفي���ض لإ�ساب��ة يف الركب��ة خ��الل م�ساركته 
م��ع �سان جريم��ان يف نهائي كاأ�ض فرن�س��ا يوم الثالثاء 
املا�س��ي، �سيغيب على اإثرها ع��ن امل�ساركة مع ال�سامبا 
يف املوندي��ال. وق��ال جا�سب��ار ال��ذي راف��ق رودريج��و 
ل�سم��ار، طبيب منتخب الربازيل، اإىل باري�ض للتحدث مع 
لعب بر�سلون��ة ال�سابق: "املدرب تيت��ي حتدث معه على 
الهات��ف، وتاأث��ر األفي���ض متام��ا، حاولن��ا اأن نرفع روحه 

املعنوية".

فتح أبواب التسجيل في 
أكاديمية اسبانيول بالعراق

رسميًا.. صالح العب 
الموسم بالبريميرليغ

العراق ينظم بطولة دولية للمبارزة

الصقور في بيروت استعدادًا لموقعة العهد

بغداد – محمد خليل

بغداد - الجورنال

بغداد_ خاص

بغداد - الجورنال

بغداد_ خاص


