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 فتح نادي العني االإماراتي، املفاو�ضات مع العب املنتخب 
الوطني ونادي الزوراء ح�ضني علي متهيداً ل�ضمه خالل فرتة 
االنتق��االت ال�ضيفية املقبلة. وقال م�ضدر مقرب من الالعب 
ل�)اجلورن��ال( اإن "الالعب ح�ضني علي ي�ضتحوذ على اهتمام 
ن��ادي العني االإماراتي الذي ي�ضع��ى ل�ضمه كي يزامل جنمه 

عمر عبد الرحمن يف الفريق".
واأ�ض��اف اأن "املفاو�ض��ات ب��ني الطرفني لي�ض��ت باجلديدة، 
حي��ث ف��احت الن��ادي االإمارات��ي عل��ي خ��الل بطول��ة كاأ�س 
اخلليج، خا�ضة بعد االأداء امللفت لالعب"، الفتًا اإىل اأن "علي 
وافق مبدئيًا على العر�س و�ضيتخذ قراره النهائي بعد نهاية 

املو�ضم مع الزوراء".
وك��ان جن��م عبد اهلل، وكي��ل اعمال متو�ضط مي��دان املنتخب 
الوطن��ي ح�ض��ني عل��ي، ك�ض��ف اأن الالع��ب تلق��ى ع��دداً م��ن 
العرو���س اخلليجي��ة، فيما لفت اىل ان ن��ادي اهلي طرابل�س 

الليبي �ضيكون اخليار االخري لالعب.
وق��ال عب��د اهلل اإن "كل م��ا اطلبه م��ن الالع��ب ح�ضني علي، 
ه��و الرتكيز يف بطول��ة اخلليج، والتفك��ري بكيفية تقدمي اداء 
كبري يوؤهل الالعب لالنتقال اىل فريق كبري"، موؤكداً بالقول، 
"تلقي��ت ات�ضاالت من عدة اندية خليجية للتعاقد مع علي، 
لكن��ي اجلت التفاو�س معها حتى نهاية البطولة كي التوؤثر 

على م�ضتوى الالعب".
واو�ض��ح اأن "ن��ادي اهل��ي طرابل���س الليبي، هو اخ��ر خيار 
لالع��ب، لع��دة ا�ضباب م��ن �ضمنها انه��م مل ي�ضلك��وا الطريق 
ال�ضحي��ح يف التفاو�س معه، بل حاولوا التاأثري على الالعب 
ب�ضمه مبا�رشة دون التفاو�س مع ناديه الزوراء وهذا االمر 
غري �ضحيح الن الالعب ميتلك عقداً مع ناديه ونحن نحرتم 

ذلك ون�ضعى اىل انتقاله بطريقة ر�ضمية".

ق��ال هاري كني، مهاج��م توتنهام هوت�ضبري، اإنه م��ن ال�ضهل ال�ضخرية 
م��ن العبي املنتخب االإجنليزي، لكن��ه اأكد اأن ذلك يعك�س �ضعف عقلية 
امل�ضجع��ني، قبل انط��الق نهائيات كاأ���س العامل يف رو�ضي��ا. وتعر�س 
ك��ني، البال��غ عم��ره 24 عام��ا، ل�ضخرية ح��ادة على مواق��ع التوا�ضل 
االجتماع��ي ال�ضهر املا�ضي، بعدما قرر التقدم بالتما�س، �ضد احت�ضاب 
ه��دف لتوتنهام با�ضم زميل��ه كري�ضتيان اإريك�ضن، اأم��ام �ضتوك �ضيتي، 
واأدع��ى اأنه �ضاحب اله��دف. واأطلق ح�ضاب كاأ�س االحت��اد االإجنليزي، 
على موقع تويرت، مزاحا �ضاخرا مع كني، بعد خ�ضارة توتنهام يف قبل 
نهائي امل�ضابقة اأمام مان�ض�ضرت يونايتد، وهو االأمر الذي و�ضفه مدربه 
ماوري�ضي��و بوكيتين��و، بال�ضيء املحرج. واأ�ضاف ك��ني، لو�ضائل اإعالم 
بريطاني��ة "من ال�ضهل ه��ذه االأيام، املزاح ال�ضاخر م��ع العبي اإجنلرتا 
وال�ضخري��ة منه��م، واإذا مل نلع��ب ب�ضكل جي��د يف كاأ�س الع��امل، �ضيقول 

البع�س )اأمل نقل لكم ذلك من قبل؟(".
وتاب��ع "رمب��ا يعك�س ذلك �ضع��ف العقلية، لكن 

هذا هو احلال، ونح��ن كفريق ين�ضب تركيزنا 
عل��ى ما ينبغي فعله". ون��وه "يجب اأن نذهب 

اإىل هن��اك بثقة، واأن يكون تفكرينا يف قدرتنا 
على الف��وز. نحن نحاول الفوز بك��ل �ضيء، ولن 

يختلف االأمر يف كاأ���س العامل". و�ضتبداأ 
اإجنلرتا م�ضوارها يف كاأ�س العامل، 

اأم��ام تون���س يف 18 يوني��و/
اأن  قب��ل  املقب��ل،  حزي��ران 

تواج��ه بنم��ا وبلجيك��ا، 
مناف�ض��ات  �ضم��ن 

ع��ة  ملجمو ا
ويحتل  ال�ضابع��ة. 
كني حاليا املركز 

الث��اين يف ترتي��ب 
الربميريلي��ج  ه��دايف 

بر�ضي��د 27 هدف��ا متاأخ��را ب�4 
امل���رشي  املت�ض��در  ع��ن  اأه��داف 

حممد �ضالح جنم ليفربول.

 
تتج��ه اأنظار الك��رة الربتقالية، م�ضاء اليوم، �ض��وب قاعة ال�ضعب مل�ضاهدة 
مب��اراة النفط وال�رشطة يف ثاين مواجهات الدور النهائي للدوري العراقي 
املمت��از لك��رة ال�ضل��ة. و�ضتك��ون املواجهة ب��ني املت�ضدر النف��ط وو�ضيفه 
ال�رشط��ة، هي ن�ضخة مطابقة للمو�ض��م املا�ضي الذي توج فيه النفط، حيث 
�ضيح��اول ال�رشط��ة الثاأر من الهزمي��ة والتتويج باللق��ب. و�ضتقام املباراة 
يف مت��ام ال�ضاع��ة ال�ضاد�ض��ة م�ض��اًء بتوقي��ت بغ��داد. و�ضتعقب ه��ذا اللقاء 
ثالث��ة لقاءات اأخ��رى بني الفريقني الث��اين يقام الي��وم اخلمي�س يف قاعة 
ال�ضع��ب اي�ضًا، تتبعه اللق��اءات الثالثة االخرى يف االأ�ضبوع املقبل. و�ضيتم 
يف �ض��وء نتائ��ج ه��ذه املباريات اخلم���س حتديد هوية بطل ال��دوري لهذا 
املو�ض��م وو�ضيفه. واأكد رئي�س االحتاد العراقي لكرة ال�ضلة، الدكتور ح�ضني 
العمي��دي، اأن االأمني العام لالحت��اد االآ�ضيوي، اللبناين هاكوب خاجريان، 
و�ض��ل اأم�س االول االثنني اإىل العا�ضمة بغداد، حل�ضور مباريات   ال�" بالي 
اأوف" بني فريقي ال�رشطة والنفط.  وقال العميدي يف ت�رشيحات �ضحفية: 
"االحت��اد ح��دد مواعي��د مباري��ات احل�ض��م )الب��الي اأوف( لتحديد هوية 
�ضاحب اللقب من بني فريقي النفط مت�ضدر الدوري، وال�رشطة الذي يحتل 
  املركز الثاين، والتي �ضتقام يف �ضالة ال�ضعب".  واأو�ضح اأن املباراة االأوىل 
�ضتق��ام يف ال�ضاع��ة ال�ضاد�ضة من م�ضاء االأربعاء، عل��ى اأن يلتقي الفريقان 
يف الي��وم الت��ايل )اخلمي���س(. وتاب��ع: "�ضتقام مب��اراة اأخرى ي��وم االأحد 
املواف��ق 6 ماي��و املقبل، ثم يلتقيان يف اليوم الت��ايل جمددا، فيما �ضتقام 
املباراة اخلام�ضة يوم االأربعاء 9 مايو". ي�ضار اإىل اأن االحتاد اعتمد نظام 
"البالي اأوف" لتحديد هوية البطل بت�ضع مباريات اأربعة منها يف االأدوار 
االأوىل و�ضب��ق اأن حقق كل منهما الف��وز يف مباراتني، و�ضيفوز باللقب من 

يحقق 3 انت�ضارات جديدة.

أتلتيكو ومارسيليا يتطلعان لحسم التأهل على حساب آرسنال وسالزبورج في الدوري االوروبي

النوارس في مهمة معقدة أمام الديوانية والشرطة يحلم بالصدارة من بوابة فريق الحسين

في الدوري الممتاز

ت�ضتكم��ل مباري��ات االأ�ضب��وع ال�ضاد�س من املرحل��ة الثانية 
لل��دوري العراقي املمتاز لكرة القدم، اليوم اخلمي�س، باإقامة 

خم�س مواجهات يف بغداد واملحافظات.
ويح��ل املت�ضدر ال��زوراء �ضيفًا عل��ى الديوانية يف املواجهة 

التي �ضتقام على ملعب االخري م�ضاء اليوم.
وياأم��ل فريق النوار�س اخلروج م��ن دوامة النتائج املتذبذبة 
يف املواجه��ات االأربع االأخ��رية ، باالإ�ضافة اإىل خروجه من 
بطول��ة كاأ�س االحتاد اال�ضيوي بتعادله م��ع اجلي�س ال�ضوري 
بهدف ملثله. وي�ضعى م��درب الفريق اأيوب اودي�ضو اإىل اإيجاد 
اخللط��ة الت��ي توق��ف م�ضل�ضل نزي��ف النقاط من اج��ل اإعادة 
ال��روح لالعبي الفريق والت�ضب��ث ب�ضدارة الرتتيب التي باتت 

مهددة ومعر�ضة للفقدان بعد جولة واأخرى.

و�ضيحاول العب��و النوار�س م�ضاحلة جماهرييهم بعد تراجع 
اأدائه��م يف املواجه��ات االأخ��رية نتيج��ة االإره��اق، كونه��م 
يلعب��ون مب��اراة كل 4 اأو 5 اأي��ام، وه��ذا ب��دوره اإث��ره عل��ى 
م��ردود الفريق يف البطولة.  وبداأت االزمات تطفو على �ضطح 
البي��ت الزورائي وكان اخرها ازمة ل��وؤي �ضالح، حيث اأعلن 
مهاج��م نادي الزوراء لوؤي �ضالح، ، اأنه "�ضيجل�س" مع اإدارة 
النوار�س من اأجل "اإنهاء عقده" مع الفريق بالرتا�ضي. وقال 
�ض��الح، "�ضاأجل�س مع اإدارة ال��زوراء، يوم ال�ضبت املقبل، من 
اج��ل اإنهاء عقدي م��ع الفريق بالرتا�ض��ي". واأ�ضاف �ضالح، 
"مل اأ�رشح الأي جهة اإعالمية حول اأ�ضباب مغادرتي للفريق 
وبع��د اجتماع��ي مع االإدارة �ضاأحتدث ع��ن ذلك". من جانبه، 
�ضيح��اول فريق الديوانية ا�ضتغ��الل �ضالح االأر�س واجلمهور 
ال��ذي لطاملا ا�ضتغله بنج��اح يف العديد من املواجهات، فهو 
االآخ��ر يطم��ح اإىل م�ضاحلة جماهريه بع��د خ�ضارته االأخرية 

اأم��ام امليناء ول��ن يجد اأف�ضل م��ن الفوز عل��ى املت�ضدر كي 
ي�ضال��ح جماهريه الوفية. ويف لقاء اآخ��ر، �ضيلعب ال�رشطة م 
اج��ل ح�ضد العالمة كاملة اأمام فري��ق احل�ضني يف املواجهة 
الت��ي �ضتق��ام على ملع��ب ال�ضعب ال��دويل م�ضاء الي��وم. ويف 
ه��ذا ال�ضدد، اأعل��ن املدير الفن��ي لكرة ال�رشطة ثائ��ر ج�ضام، 
اأن فريق��ه دخ��ل يف "مرحل��ة الالتعوي���س"، فيم��ا اك��د اأنه 
�ضيت��م الرتكيز ب�ضكل كامل على اخل��روج "بالعالمة النقطية 
الكامل��ة" دون النظ��ر الأي جوان��ب اأخ��رى. وق��ال ج�ضام يف 
ت�رشيح ن�رشه املركز اخلربي للنادي، اإن "عدم اإكمال مباراة 
ال�رشط��ة واحلدود يف وقتها الطبيعي اثر وب�ضكل وا�ضح على 
امل��ردود الفن��ي بحكم ع��دة متغ��ريات رافقت املب��اراة ويف 
مقدمته��ا الفرتة الزمنية التي حال��ت دون تطبيق العديد من 
املف��ردات الفني��ة، ناهيك عن اأر�ضية امللع��ب التي مل ت�ضاعد 
عل��ى �ضناع��ة اللع��ب ب�ضك��ل طبيع��ي". واأ�ضاف ج�ض��ام، اأن 

"الفري��ق دخ��ل يف مرحلة الالتعوي�س حي��ث �ضيتم الرتكيز 
ب�ضك��ل كام��ل على اخل��روج بالعالمة النقطي��ة الكاملة دون 
النظ��ر الأي جوان��ب اأخ��رى". وبني ج�ض��ام، "ندخ��ل املباراة 
باأج��واء م�ضابهة لنهائي الكوؤو�س من اجل اخلروج بالعالمة 
النقطية الكاملة التي توؤم��ن ا�ضتمرارية املناف�ضة على اللقب 
ال��ذي ب��ات لي���س ببعي��د بحك��م تقلي���س الف��ارق اإىل ثالثة 
نقاط"، م�ض��ريا اىل اأنه "ما تزال يف اأفق امل�ضابقة العديد من 
املباري��ات حي��ث �ضت�ضهد امل�ضابقة ع��دة انعطافات". وتابع 
املدي��ر الفني لل�رشطة، "ق��د يكون الفريق مل يق��دم امل�ضتوى 
الفني املعهود اأمام احلدود لالأ�ضباب التي مت ذكرها"، موؤكدا 
اأن "الفريق �ضيظهر ب�ضكل مغاير اأمام فريق احل�ضني اخلمي�س 
املقب��ل حي��ث ن�ضعى وبقوة لتعزي��ز الفوز ب��االأداء وموا�ضلة 
ت�ضيي��ق اخلن��اق عل��ى املت�ض��در وتو�ضيع الف��ارق مع باقي 

املناف�ضني".

العاب القوى تبدأ االختبارات لبطولة آسيا للشباب

توج��ه النج��م ال��دويل ال�ضاب��ق، فج��ر االم���س، اإىل 
اأملاني��ا من اجل الدخ��ول يف دورة تطويرية لالإدارة 

الريا�ضية.
ون���رش اأك��رم ع��رب ح�ضاب��ه عل��ى "في�ضب��وك" قائاًل: 
...دورة تطويري��ة ل��الإدارة  "اإىل املاني��ا ..اليبزي��غ 
الريا�ضي��ة". وتاأتي هذه الدورة �ضمن م�ضاعي اأكرم 
للح�ضول على اخلربة االإدارية للرت�ضح يف انتخابات 
االحت��اد العراق��ي لكرة الق��دم يف امل�ضتقب��ل. وكان 
اأك��رم، قد هاجم االحتاد العراقي لك��رة القدم، مبينًا 

اأن االحت��اد �ضع��د على اكت��اف الالعب��ني الدوليني 
ال�ضابقني وجري انت�ضاراته��م لغاياتهم وم�ضاحلهم 

ال�ضخ�ضية.
وق��ال ن�ض��ات ع��رب �ضفحت��ه عل��ى موق��ع التوا�ضل 
االإحت��اد  اأب��واب  "قلت��م  "في�ضب��وك"،  االجتماع��ي 
مفتوحة لنا ونرحب بكم كفاعلني وموؤ�ض�ضني للقرار 
في��ه والي��وم تغلقونه��ا يف وجوهن��ا لك��ي تف�ضل��وا 

القوانني ح�ضب مزاجكم خلف اأبواب مغلقة".
واو�ضح "رغم انن��ا من لعب وتعب وجاهد يف اأحلك 
الظ��روف، �ض��واء قبل احل��رب ويف اأثنائه��ا وبعدها، 
نحن وم��ن �ضبقنا �ضناع تاأريخ كرة القدم العراقية، 

ابت��داًء من اأثينا وم��روراً ب ٢٠٠٧ حيث كنا عاماًل 
فاع��اًل الأخم��اد نار الطائفية الت��ي كانت يف اأ�ضدها 
وتاأريخ��ًا دون  "�ضنعن��ا جم��داً  اآن��ذاك". وا�ض��اف 
احلاجة لك��م، اإذ مل تخططوا الأي من جناحاتنا التي 
كانت تاأتي بجهودن��ا الذاتية ف�ضعدمت على اأكتافنا 
وج��ريمت ن�رشن��ا وجناحن��ا لغاياتك��م وم�ضاحلكم 
ال�ضخ�ضي��ة". وب��ني اأن "الف��رق بينن��ا وبينك��م اننا 
منتل��ك القناعة وال�ضجاعة لف�ضح املجال لغرينا يوم 
وجدن��ا ان الوقت قد حان لرتك جمال اللعب تركناه 
لغرين��ا م��ن اجليل ال�ض��اب، متمن��ني له��م املوفقية 

وح�ضد ما مل نح�ضده نحن من جناح".

 حدد االحت��اد العراقي الألعاب الق��وى موعدا الإجراء 
اختب��ارات فني��ة �ضاملة، الختي��ار منتخ��ب ال�ضباب 

امل�ضارك يف بطولة اآ�ضيا التي �ضتقام يف اليابان .
وقال امني �رش االحت��اد الدكتور عادل العذاري 
ان االحت��اد ح��دد يوم��ي اخلمي���س واجلمع��ة 
املقبل��ني موعدا القام��ة االختب��ارات الفنية 
ال�ضامل��ة لفئ��ة ال�ضب��اب، م��ن اج��ل اختي��ار 
ت�ضكيل��ة املنتخ��ب امل�ض��ارك يف بطول��ة ا�ضي��ا 
لل�ضب��اب والت��ي �ضتق��ام يف �ضه��ر يوني��و/ حزي��ران 
املقب��ل يف اليابان، الفتا ان االختبارات �ضتقام على 
م�ضم��ار املرك��ز التخ�ض�ض��ي للموهوب��ني يف وزارة 

ال�ضب��اب والريا�ض��ة. وا�ض��ار اىل ان التاه��ل لتمثي��ل 
املنتخ��ب يف بطولة ا�ضيا، ال يكون على �ضوء املراكز 
االوىل، ب��ل وفق االرق��ام التاهيلية املحددة من قبل 
االحت��اد اال�ضيوي، والتي يلتزم بها جميع االحتادات 

الوطنية يف دول ا�ضيا.
واأ�ض��اف ان "االحت��اد ياأمل ان يحق��ق اكرب عدد من 
ريا�ضين��ا ارق��ام تاهيلي��ة وامل�ضارك��ة يف املحف��ل 

اال�ضيوي املرتقب".
ي�ض��ار اىل ان منتخب الع��اب القوى لل�ضباب حرم من 
امل�ضاركة يف البطولة العربية التي اأقيمت موؤخرا يف 
االردن ب�ضب��ب تعلي��ق االوملبية العراقي��ة ن�ضاطاتها 
العراق��ي  االحت��اد  تلق��ى  وق��د  واملالي��ة.  االداري��ة 
املرك��زي الألعاب القوى دعوة م��ن االحتاد اال�ضيوي 

للعبة للم�ضاركة يف بطولة اأ�ضيا لل�ضباب التي �ضتقام 
يف تاي��وان مابني الثامن وال�ضابع ع�رش من حزيران 

املقبل.
وق��ال االأم��ني امل��ايل الحت��اد اللعب��ة زي��دون جواد 
ج��ودي، اإن "ع���رشة ريا�ضي��ني بينهم العب��ة واحدة 
 " اأن  مبين��ا  االأ�ضيوي��ة"،  البطول��ة  يف  �ضي�ضارك��ون 
االختب��ارات الت��ي اأجراه��ا املدرب��ني يف املع�ضك��ر 
ال��ذي اأقيم موؤخرا يف اربي��ل وا�ضتمر 15 يوما كانت 
جي��دة واالرقام الت��ي �ضجله��ا الريا�ضي��ون توؤهلهم 
للمناف�ضة على املراكز املتقدمة وزاد نتوقع اأن تكون 
املناف�ضة قوية يف البطولة على خلفية م�ضاركة دول 
متقدم��ة يف جمال اللعبة كالياب��ان وال�ضني واإيران 

وال�ضعودية وقطر وغريها من الدول االأخرى".

واأوملبي��ك  االإ�ضب��اين،  مدري��د  اأتلتيك��و  يتطل��ع 
مار�ضيليا الفرن�ضي، حل�ضم التاأهل يف اإياب ن�ضف 
نهائي الدوري االأوروب��ي، يف حني ياأمل اآر�ضنال 
ع��ودة  يف  النم�ض��اوي،  و�ضالزب��ورج  االإجنلي��زي 

متنحهما التاأهل اإىل نهائي امل�ضابقة.
بلق��ب ه��ذه  "الروخيبالنكو���س" الفائ��ز  وخ��رج 
البطولة مو�ضم��ي 2010 و2012 مع��ززا موقفه 
لق��اء  يف   )1-1( اآر�ضن��ال  اأم��ام  التع��ادل  بع��د 
الذهاب ال��ذي اأقيم االأ�ضب��وع املا�ضي على ملعب 
االإمارات. وكان هدف الفرن�ضي اأنطوان جريزمان 
يف الرم��ق االأخري من املباراة مك�ضبا رائعا لفريق 
املدي��ر الفني االأرجنتيني دييج��و �ضيميوين، الذي 
لن يتمكن م��ن اجللو�س على مقاعد االإدارة الفنية 
يف ملع��ب "وان��دا ميرتوبوليتان��و"، ب�ضبب طرده 
يف لن��دن لالعرتا�س عل��ى التحكي��م. واأعطى هذا 
الهدف مي��زة كبرية الأتلتيكو ال��ذي لعب منقو�ضا 
من��ذ الدقائ��ق االأوىل بع��د ط��رد الكروات��ي �ضيمي 
فر�ضاليك��و. ويف املقاب��ل، يري��د اآر�ضن��ال تودي��ع 
مدربه اآر�ضني فنجر ب�ضكل رائع من خالل التتويج 

الفرن�ض��ي  امل��درب  ويعي���س  اأوروبي��ة.  ببطول��ة 
املرحل��ة االأخ��رية م��ع الن��ادي االإجنلي��زي بع��د 
22 عاما م��ن قيادته تدريبيا، عقب اإعالنه قبل 
اأ�ضابي��ع الرحي��ل بحل��ول نهاية املو�ض��م احلايل. 
ويعت��رب "وان��دا ميرتوبوليتان��و" ح�ضن��ا منيع��ا 
اأم��ام مناف�ض��ي االأتليت��ي، اإذ مل يتمك��ن اأي فريق 
م��ن الت�ضجي��ل علي��ه من��ذ 11 يناير/كانون ثان 
املا�ض��ي. وخ��الل اإجم��ايل 12 مب��اراة، مل ي�ضهد 
�ضب��اك  اأي ه��دف يف  ا�ضتقب��ال  امللع��ب اجلدي��د 
االأتلتي يف جميع املناف�ضات. وتربز نقطة �ضعف 
الفري��ق االإ�ضباين يف منطق��ة الظهري االأمين، حيث 
تعاين م��ن حالة �ضعف يف �ضوء ط��رد فر�ضاليكو 
واإ�ضاب��ة خوانف��ران، ل��ذا �ضيلعب الغ��اين توما�س 
بارتي كبديل يف هذا املوق��ع. وي�ضتعيد �ضيميوين 
دييج��و كو�ضت��ا ال��ذي لع��ب اأم��ام اأالفي���س االأحد 
املا�ض��ي يف ملع��ب "ميندي��زوروزا"، حيث ح�ضد 
ليعزز موقعه  الثالث،  "الروخيبالنكو�س" النقاط 
يف و�ضاف��ة الليجا. واأراح اآر�ضن��ال تقريبا جميع 
جنوم��ه خ��الل مواجه��ة مان�ض�ض��رت يونايتد على 

ملع��ب "اأول��د تراف��ورد"، حيث اأ���رشك فقط ثالثة 
العب��ني مم��ن �ضارك��وا يف مب��اراة الذه��اب اأمام 
االإجنلي��زي  الن��ادي  ويعق��د  االإ�ضب��اين.  الفري��ق 

كل اآمال��ه ه��ذا املو�ضم عل��ى الفوز بلق��ب الدوري 
االأوروب��ي، من اأجل امل�ضارك��ة يف املو�ضم املقبل 
يف دوري االأبط��ال، بعدم��ا بات ذل��ك احللم بعيد 

املنال عرب الدوري املحلي، اإذ يحتل حاليا املركز 
ال�ضاد���س يف ترتيب الربمييريلي��ج. وعلى اجلانب 
االآخ��ر، يدخ��ل مار�ضيليا لقاء االإي��اب بهدوء اأكرث 
بعدما فاز يف الذهاب على ملعبه بثنائية نظيفة. 
ويتطلع الفريق الفرن�ضي حتت اإمرة املدرب رودي 
املناف�ض��ة  يف  نهائ��ي  ثال��ث  خلو���س  جار�ضي��ا 
االأوروبي��ة، حيث خ�رش نهائي��ني يف 1999 اأمام 

بارما االإيطايل و2004 اأمام فالن�ضيا االإ�ضباين.
جم��ربا  نف�ض��ه  �ضالزب��ورج  ي��رى  املقاب��ل،  ويف 
للم��رة الثانية ب�ضكل متت��ايل على ال�ضعي لتحقيق 
انتفا�ض��ة بت�ضجي��ل هدف��ني عل��ى االأق��ل يف اأحد 
االأدوار االإق�ضائي��ة، حي��ث ك��ان ق��د خ���رش لق��اء 
الذه��اب يف روم��ا اأم��ام الت�ضي��و )2-4( قبل اأن 

يفوز يف النم�ضا 1-4 ويتاأهل لن�ضف النهائي.
ويت�ضب��ث الفري��ق النم�ض��اوي مبعقل��ه، حي��ث مل 
يخ���رش مطلقا من��ذ نوفمرب/ت�رشين ث��ان 2016 
يف عق��ر داره حيث اأقيمت 38 مباراة مبلعب "ريد 
ب��ول اأرينا"، ومتكن من الف��وز يف 30، منها ت�ضع 

مباريات حقق الفوز فيها يف 2018.

املقب��ل  اخلمي���س  املرتقب��ة  املب��اراة  و�ضتك��ون 
املواجه��ة الرابعة بني الفريقني منذ بداية املو�ضم 
احلايل، بعدما لعبا مبارتني يف دور املجموعات 
بنف�س البطولة، ففاز �ضالزبورج على ملعبه بهدف 

وح�ضم التعادل لقاء االإياب بينهما.
ويتطل��ع الفري��ق النم�ض��اوي للو�ض��ول اإىل ث��اين 
نهائ��ي يف هذه ال�ضابقة بعدم��ا بلغ اإىل هذا الدور 

يف 1994 عندما خ�رش اأمام اإنرت االإيطايل.
روت�ض��ي  جيانلوك��ا  االإيط��ايل  احلك��م  و�ضيدي��ر 
اأتلتيك��و مدري��د واآر�ضن��ال عل��ى ملع��ب  مب��اراة 
وان��دا ميرتوبوليتان��و. وقاد احلك��م االيطايل 28 
مب��اراة يف دوري االأبط��ال حقق��ت فيه��ا الف��رق 
اأ�ضح��اب االأر���س 19 انت�ض��ارا يف مقاب��ل �ضت��ة 
لل�ضيوف وثالث تعادالت. و�ضيكون يف م�ضاعدته 
وم��اورو  ليربات��وري  دي  الينت��و  االإيطالي��ان 
تونوليني. يذكر اأن اآخر مباراة قادها روت�ضي هي 
التي ف��از فيها ريال مدري��د )1-3( على باري�س 
�ضان جريم��ان بذهاب ثمن نهائ��ي دوري اأبطال 

اأوروبا.

حسين علي تحت مجهر 
العين اإلماراتي

كين يكشف سبب تعرضه للسخرية

النفط والشرطة وجهًا لوجه في 
نهائي السلوي

نشأت أكرم في ألمانيا
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