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اك��د الناطق الر�سمي لالحت��اد العراقي لك��رة القدم ح�سني 
اخلر�ساين، اأن نزاهة الق�ساء العراقي قالت كلمتها يف عفو 
اأع�س��اء احت��اد الكرة بق�سية هدر امل��ال العام يف خليجي 
21 بالبحري��ن. وق��ال اخلر�س��اين يف ت�رصيح �سحفي اإن 
“نزاه��ة الق�ساء العراقي قالت كلمتها وق�سية هدر املال 
مت طويه��ا نهائي��ًا، ن�سك��ر كل من �ساندنا ووق��ف بجانبنا 
حت��ى اأولئ��ك الذين كان��وا يبعث��ون باأخبار كاذب��ة النهم 

منحونا الفر�سة لكي نوؤكد براءة االحتاد العراقي”.
وا�ساف : “نتوق��ع اأن تفتح ق�سايا جديدة، لكننا موؤمنون 
بعدال��ة ونزاهة الق�ساء”، موؤكداً اأن احت��اد الكرة �سيم�سي 
باال�سرتاتيجي��ة الت��ي و�سعه��ا و�سنعم��ل بق��وة لت�سحيح 
م�س��ار الكرة العراقية”. وقررت حمكمة جنايات الر�سافة، 
اليوم الثالثاء، �سمول اأع�ساء احتاد الكرة املتهمني بق�سية 
ه��در املال العام خالل خليج��ي 21 يف البحرين البحرين 
بالعف��و الع��ام. وق��ال مرا�س��ل )اجلورن��ال( اإن “حمكم��ة 
جناي��ات الر�ساف��ة برئا�س��ة القا�س��ي عقيل عب��د الزهرة، 
ق��ررت �سمول اأع�ساء احت��اد الكرة املتهم��ني بق�سية هدر 
املال العام خ��الل خليجي البحرين بالعفو العام بعد دفع 

ال�رصر املايل البالغ ١٨ مليون دينار عراقي”.
وا�س��اف : ان االدلة كافي��ة على الهدر يف املال العام لكن 
القا�سي قرر �سموله��م بقانون العفو رقم ٢٧ ل�سنة ٢٠١٨ 
بع��د ان قرر القا�سي تظمينهم مبل��غ الهدر يف املال العام 

والبالغ ١٨ مليون دينار
جت��در اال�س��ارة اىل ان حمكم��ة جناي��ات الر�ساف��ة، �سبق 
واأجل��ت حماكم��ة اأع�ساء الك��رة من 20 اآي��ار اإىل 30 اأيار 
وم��ن ثم اإىل تاأريخ الي��وم ، لعدم ورود الدعوى من حمكمة 

التمييز.

اأعل��ن جون اأوبي ميكيل اأن وال��ده مت اختطافه و�سُيقتل لو اأعلن عن االأمر 
وذل��ك قبل �ساع��ات من مواجه��ة نيجريا االأخ��رة يف دور املجموعات 
بكاأ���س العامل �سد االأرجنتني. وقال ميكيل ل�سحيفة ال�"غارديان" اإنه مل 
يبلغ اأي م�سوؤول يف االحتاد النيجري باالأمر الأنه مل يرد ت�ستيت تركيزه 
قب��ل املباراة و�ساأل نف�سه ه��ل ميلك القوة للعب. واختط��ف الوالد ميكيل 
يف جنوب ���رصق نيجريا عندما �سافر حل�سور جنازة بالقرب من طريق 

ماكوردي اإينوجو ال�رصيع من الغو�س.
ي وق��ال ميكي��ل "لعبت بينم��ا كان والدي بني  ي��د اأ
تلقي��ت املجرم��ني. كان عل��ي جتاوز ه��ذه املحنة. 
املب��اراة ات�س��اال هاتفي��ا قب��ل اأرب��ع �ساع��ات م��ن 

"كن��ت  واأ�س��اف  ح��دث".  مب��ا  يبلغن��ي 
م�سطربا من الناحية العاطفية وكان 

عل��ي اتخاذ الق��رار حول ه��ل اأملك 
الق��درة الذهني��ة للع��ب اأم ال. كنت 

مرتب��كا. مل اأعلم م��اذا اأفعل ويف 
النهاي��ة تاأكدت اأنني ال ا�ستطيع 
اأن اأخذل 180 مليون نيجري. 
كان علي عدم التفكر يف االأمر 

ومتثي��ل ب��الدي اأوال. مل ا�ستطع 
اإبالغ الطاقم التدريب��ي اأو م�سوؤويل االحتاد 
النيجري وعلم��ت باالأمر جمموعة �سغرة 

للغاية من اأ�سدقائي".
وتاب��ع "اأبلغوين اأنهم �سيطلق��ون النار على 

والدي عل��ى الفور لو اأعلنت االأم��ر لل�سلطات 
اأو الأي �سخ�س. مل اأرد اأي�سا مناق�سة االأمر مع 

امل��درب )جرن��وت رور( الأنن��ي مل اأرد ت�ستيت 
تركي��زه اأو تركيز الفريق ب�سبب م�سكلتي يف مثل 

هذه املباراة املهمة. بقدر ما اأردت مناق�سة االأمر 
مع املدرب مل ا�ستطع فعل ذلك".

وا�ستط��رد "حل�س��ن احل��ظ مت اإط��الق ���رصاح وال��دي 
باأم��ان م�س��اء ي��وم االثنني. اأ�سك��ر م�س��وؤويل ال�رصطة 
على جمهودهم وامل�ساندة التي تلقيتها من اأ�سدقائي 

واأفراد العائلة. لالأ�سف والدي االآن يف امل�ست�سفى يتلقى العالج 
نتيجة التعذيب الذي تعر�س له اأثناء اختطافه".

ك�س��ف العب فريق ال�رصطة عالء عبد الزهرة ع��ن م�ساألة ا�ستمراره مع الفريق 
يف املو�سم املقبل وامكانية جتديد عقده مع النادي خ�سو�سا بعد امل�ستويات 
الكب��رة الت��ي قدمه��ا وم�ساهمت��ه بتحقي��ق الف��وز للقيث��ارة يف الكث��ر من 
املباريات ، باال�سافة اىل مناف�سته على لقب هداف الدوري للمو�سم احلايل .
وقال عبد الزهرة ان م�ساألة اال�ستمرار مع ال�رصطة وم�ستقبلي مع الفريق ال اود 
احلدي��ث عنها حالي��ا الن املو�سوع �سابق الوانه ،  حيث ارغب بالرتكيز على 
املتبق��ي م��ن عمر الدوري مع الفريق ومن بعده��ا �سيكون لكل حادٍث حديث. 
وا�س��اف : ان املباري��ات املتبقية من عمر ال��دوري جميعها هامة واذا اردنا 
التفكر مبركز موؤه��ل للبطولة اال�سيوية علينا ان نفوز بجميع املباريات مبا 
فيه��ا مواجهة نادي النفط الذي ميتلك عنا�رص جيدة لكن نحن عازمون على 
حتقي��ق النق��اط الثالث . وا�سار :  فرطنا بكثر م��ن النقاط ب�سبب �سوء الطالع 
خا�سة مع نفط الو�سط ونفط اجلنوب وال�سماوة ويف هذه الثالث مباريات لو 
حققن��ا الفوز ل��كان االأن الفريق يف ال�سدارة او نبتع��د بفارق قليل عنها على 
اق��ل تقدي��ر ، و يجب علينا ان نوا�سل الفوز لنبق��ى يف املناف�سة لغاية الرمق 
االخ��ر من م�سابقة الدوري . وتابع : احلمد اهلل قد وفقت يف املو�سم املا�سي 
بالف��وز بلق��ب الهداف وان �س��اء اهلل هذا املو�سم  اطمح الك��ون قريبا جدا من 
املت�س��در اجمد را�سي بفارق هدف واحد وهن��اك اي�سًا العبني معي و”�سام 

�سعدون وعالء عبا�س” بنف�س الغلة التهديفية .

حصاد ثمن النهائي: كافاني ومبابي يسرقان األضواء وميسي وكريستيانو خارج المونديال

"ميمي": تلقيت عروضًا لالحتراف من ألمانيا وتركيا واليونان
نجم القيثارة الخضراء

 اك��د الالع��ب الدويل وفري��ق ال�رصطة، مهند عل��ي، انه تلقى 
خالل الفرتة املا�سية العديد من العرو�س االحرتافية ولكنه 
ي�س��ب ج��ام تفك��ره يف كيفية تق��دمي ق�س��ارى جمهوداته 
م��ع كرة الوطن��ي والقيثارة اخل���رصاء. وقال عل��ي: بال �سك 
ان هن��اك العدي��د م��ن العرو���س االحرتافي��ة الت��ي اتلقاها 
�س��واء كان��ت يف املالعب االوربي��ة من دوري��ات " تركيا و 
املاني��ا واليون��ان" اىل جان��ب م�سابق��ات عربي��ة مرموقة، 
ولكن تفك��ري يف الوقت احلايل ين�س��ب ب�سكل وا�سح على 
مهمتي مع نادي ال�رصطة الذي يعد �ساحب الف�سل الكرب يف 
عملي��ة �سناعة ا�سمي. م�س��را يف الوقت ذاته اىل انه قرر ان 
يق�سي املو�سم املقبل اي�سا ب�سفوف القيثارة اخل�رصاء قبل 

ال���رصوع يف عملية التفك��ر يف العر�س الذي يتالءم و�سقف 
طموحات��ه يف بلوغ الدوريات االوربي��ة الكبرة ناهيك عن 
ح�سول��ه على دفع��ات جديدة على �سعي��د اخلربة من خالل 
ا�ستثمار التواجد بني العب��ني كبار للح�سول على الن�سائح 

الفنية واالدارية. 
ويف خت��ام حديثه قائاًل: ب�رصاحة لن اتاثر بالعرو�س التي 
تط��رح من هنا وهناك ومنها من ارتق��ى اىل الر�سمية كوين 
اود ان اخط��وا بثقة نحو حتقي��ق احالمي وانا غر م�ستعجل 
عل��ى اتخاذ ق��رار قد اندم عليه يف وقت الح��ق،  موؤكدا على 
انه رف�س عدة عرو�س من اندية خليجية كال�سيلية و اخلور 
ال�سب��اب تتعلق برغبت��ه يف �سناعة ا�سم ي���رصف فيه وطنه 
يف املالعب االوربية من دون النظر اىل املردود املايل وما 
�ساب��ه ذلك. وخيم التعادل االيجابي بهدفني لكل فريق على 

نتيج��ة مواجهة قمة اجلولة اخلام�س��ة والثالثون بني النفط 
وال�رصط��ة يف املباراة الت��ي �سيفها ملع��ب ال�سناعة. تقدم 
النف��ط عن طريق ركلة جزاء جنح يف تنفيذها الالعب حممد 
داوود وع��ادل النتيج��ة ع��الء عب��د الزهرة بطريق��ة مماثلة 
يف احل�س��ة االوىل الت��ي خلق ال�سيوف ع��ددا من الهجمات 
اخلط��رة الت��ي مل يح�س��ن العازفني ا�ستثماره��ا فيما كانت 
للم�سي��ف هجم��ات اي�س��ا مرت م��رور الكرام عل��ى ال�سباك 
اخل���رصاء، لينته��ي ال�س��وط كم��ا بداأ ب��ال غال��ب او مغلوب. 
�س��وط اللقاء الثاين غلب عليه احل��ذر من كال الفريقني حيث 
اقت���رص نقل الكرة يف منت�س��ف امللعب ما اقت�سام اجلانبني 
اال�ستح��واذ وال�سيط��رة والحت للنف��ط فر�س��ة الت�سجيل من 
خ��الل راأ�سية حوله��ا حممد حمي��د مب�ساع��دة العار�سة اىل 
ركل��ة ركني��ة مل تغر ع��داد النتيج��ة، ومع اق��رتاب املباراة 

عل��ى النهاية ا�ستطاع املدافع عم��ار عبد احل�سني من راأ�سية 
حمكمة حتقيق هدف التق��دم، ولكن مل تلبث فرحة الالعبني 
طوي��اًل بع��د ان ا�ستثم��ر النفطي��ون ركل��ة حرة ثابت��ة وبعد 
ت�سديدة راأ�سي��ة ارتطمت بالعار�سة ومن ثم بالالعب ح�سام 
كاظ��م ليغ��ر اجتاه الك��رة اىل داخ��ل ال�سباك قب��ل ان تلفظ 
املب��اراة انفا�سها االخرة ويعلن حكم اللقاء بعد ذلك نهاية 
املواجهة. جماهر نادي ال�رصط��ة ابدت امتعا�سها الو�سح 
اث��ر احل��ركات التي و�سفه��ا بالغر االخالقية بع��د ت�سجيل 
ه��دف التعادل م��ن قبل م��درب الفريق وعدد م��ن الالعبني 
فيما قدم م���رصف فريق النفط اعت��ذاره للجماهر اخل�رصاء 
يف ح��ال وج��ود اي ردة فعل ق��د يكون فهم��ت بطريقة غر 
�سحيح��ة م��ن قب��ل جماه��ر ال�رصط��ة الت��ي يكن له��م كل 

االحرتام والتقدير على حد قوله.

7 العبين يمثلون ألعاب القوى في بطولة آسيا

عق��د رئي�س االحتاد العراقي لك��رة القدم عبد اخلالق 
م�سع��ود اجتماع��ا يف عم��ان م��ع ام��ني ع��ام احتاد 
غ��رب ا�سي��ا خليل �سامل وم��ع  رئي�س جلن��ة الت�سويق 
يف االحت��اد اال�سيوي لكرة القدم بير لالتفاق ب�سكل 
نهائ��ي ب�س��اأن ت�سوي��ق بطول��ة غرب��ي ا�سي��ا املقرر 

ا�ست�سافتها يف العراق نهاية العام احلايل .
واف�س��ح  م�سع��ود ان الف��رق التي اب��دت منتخباتها 
امل�سارك��ة يف البطول��ة بل��غ �ست��ة دول ونحن ن�سعى 
الن يكتم��ل الع��دد اىل ثماني��ة منتخب��ات م�سارك��ة 

ليكون للبطولة �سداها االكرب ، مبينا ان رئي�س جلنة 
الت�سوي��ق اال�سيوي��ة ق��دم مقرتح��ا ملناق�ست��ه ب�ساأن 
اجن��اح البطول��ة وت�سويقه��ا ب�سكل ممت��از وايجابي 
مف��اده تاأجي��ل اقام��ة البطولة مل��ا بع��د بطولة امم 
ا�سي��ا يف االمارات وخ��الل ايام الفيف��ا دي ليت�سنى 
ل��كل املنتخبات امل�ساركة بنجومه��ا وتوفر فر�سة 

ممتازة لت�سويق البطولة .
وب��ني م�سع��ود ان ه��ذا املق��رتح �ستت��م مناق�سته مع 
اع�س��اء االحت��اد واتخ��اذ ق��رار ايجابي ب�س��ان هذا 
االم��ر ومب��ا يتما�س��ى م��ع م�سلح��ة الع��راق باقامة 
بطولة ناجحة جدا بعد غياب طويل لبلدنا عن اقامة 

البط��والت الكروية الكبرة موؤك��دا ان توقيع اتفاقية 
اقام��ة بطول��ة غربي ا�سي��ا يف العراق �سيت��م امتامه 
وتوقيع��ه م��ع االمر عل��ي بن احل�س��ني رئي�س احتاد 
غرب ا�سيا يف مو�سكو عل��ى هام�س ح�سورنا نهائي 
كا���س الع��امل بعد الدع��وة التي تلقيته��ا من االحتاد 

الدويل الفيفا حل�سور هذا احلدث الكروي العاملي .
يذكر اأن خم�س دول حتى االآن م�ساركتها يف البطولة 
االقليمي��ة وه��ي اىل جانب البل��د امل�سي��ف العراق، 
االأردن اليم��ن الكوي��ت وفل�سط��ني، وم��ن املنتظر اأن 
يرتف��ع عدد املنتخبات الوطنية امل�ساركة ال�ستكمال 

االجراءات اخلا�سة بامل�سابقة.

غادر املنتخ��ب الوطني للنا�سئني باألعاب 
الق��وى اىل العا�سم��ة التايلندي��ة بانكوك 
للم�سارك��ة يف بطولة اآ�سي��ا التي �ستنطلق 
مناف�ساته��ا الي��وم اخلمي���س. و�سي�س��ارك 
املنتخب باأربعة العب��ني وثالث العبات، 
وباإ�رصاف اربعة مدربني، هم عبا�س جبار 
وحمي��د حل��ي وفا�س��ل عبا���س و�سروان 
حام��د، والالعب��ون ه��م: ذو الفق��ار حيدر 
للقف��ز بالزان��ة، وعل��ي نا���رص يف �سب��اق 
بالوث��ب  كي��الن  وام��ر  110م حواج��ز، 
الثالث��ي، ولي��ث حاك��م ل�سب��اق 3000م، 

وث��الث العب��ات ه��ن: م��روة قي���س لرمي 
املطرقة، وبانو طه ل�سباق 400م حواجز 
و400م ح��رة، وكرد�ست��ان بام��و ل�سباق 

100 حواجز و100 حرة.
الوفد �سيكون برئا�سة رئي�س االحتاد نائب 
رئي���س االحت��اد اال�سيوي، الدكت��ور طالب 
في�س��ل، ال��ذي ق��ال: ان البعث��ة العراقي��ة 
و�سلت اىل تايلند، وخا�ست مرانا خفيفا، 
ام���س، بع��د رحل��ة �ساق��ة. منوه��ا اىل: ان 
العبين��ا ال�سغ��ار لديه��م م��ا يقدمونه يف 
بطول��ة ا�سيا، م��ع ان م�ستوى االجناز عال 
اىل:  اال�سيوية.وا�س��ار  البل��دان  يف  ج��دا 
ان االحت��اد طال��ب الالعب��ني باأرقامه��م 

ال�سخ�سية وحت�سينها كهدف اول، ومن ثم 
املناف�سة على ج��دول االو�سمة. موؤكدا: ان 
بط��والت الع��امل لفئة النا�سئ��ني مت رفعها 
من منه��اج االحتاد ال��دويل العام املقبل، 
وبالت��ايل تعد بطولة ا�سيا املحك احلقيقي 

لهذه الفئة.
: ان االحت��اد وف��ر مع�سك��را للفري��ق  وب��نينّ
م��ن   20 ي��وم  م��ن  ب��داأ  ال�سليماني��ة  يف 
ال�سه��ر املا�س��ي، وكان فر�س��ة للمدربني 
حي��ث  م��ن  املع�سك��ر  م��ن  لال�ستف��ادة 
تكثيف التدريبات واال���رصاف على تغذية 
الالعبني، وناأمل ان جنن��ي ثمار املع�سكر 

من خالل النتائج.

�سه��د ثمن نهائ��ي بطولة كاأ�س الع��امل، املقامة حاليا 
يف رو�سيا، مباريات �سيقة وممتعة، وبع�س املفاجاآت 
القوي��ة الت��ي زادت م��ن �سخونته��ا.  وخ��رج و�سي��ف 
ي��د  عل��ى  االأرجنتين��ي  املنتخ��ب   ،2014 موندي��ال 
فرن�س��ا، بينما ودعت بطلة اليورو، الربتغال باخل�سارة 
اأم��ام اأوروج��واي. وي�ستعر�س التقرير الت��ايل ح�ساد 
دور ال���16 م��ن موندي��ال رو�سي��ا. مباب��ي وكاف��اين 

يطيحان مبي�سي وكر�ستيانو
ا�ستط��اع ال�س��اب كيليان مبابي �ساح��ب ال�19 عاما، 
اأن يق��ود املنتخ��ب الفرن�س��ي لالنت�س��ار عل��ى نظره 
االأرجنتين��ي 3-4، بعدم��ا �سج��ل ثنائي��ة وت�سبب يف 

ركلة اجلزاء التي �سجل منها جريزمان الهدف االأول.
وقدم مبابي مباراة رائع��ة �سد املنتخب االأرجنتيني، 
ب��ل وب��ات اأول مراه��ق ي�سجل ثنائي��ة يف كاأ�س العامل 

منذ بيليه �سد ال�سويد 1958.
املنتخ��ب  م�ساع��دة  مي�س��ي  ليوني��ل  ي�ستط��ع  ومل 
االأرجنتين��ي، و�سي��ف موندي��ال 2014، يف اجتي��از 

عقبة فرن�سا، والعبور لربع النهائي.
يف املقاب��ل مل يكن غرمي��ه، كري�ستيان��و رونالدو، يف 

و�س��ع اأف�س��ل، بعدم��ا ف�س��ل يف اإنق��اذ الربتغ��ال من 
اخل��روج على ي��د اأوروج��واي، بع��د اخل�س��ارة بهدفني 
لهدف، من توقيع جنم باري�س �سان جرمان، اإدين�سون 
كافاين. و�سيلع��ب املنتخب الفرن�سي، م��ع اأوروجواي، 

يف ربع نهائي مثر يف ال�ساد�س من يوليو اجلاري.
اإ�سبانيا تغادر مبكرا.. و�سوبا�سيت�س ينقذ كرواتيا

ودع املنتخ��ب االإ�سباين، اأحد املر�سحني للفوز باللقب، 
البطول��ة عل��ى ي��د اأ�سح��اب االأر���س، بف�س��ل ركالت 
الرتجي��ح بعدم��ا �سيط��ر التع��ادل به��دف ملثل��ه على 

الوقتني االأ�سلي واالإ�سايف.
وا�ستح��وذ املنتخب االإ�سب��اين على الكرة بن�سبة 79% 
وم��رر اأكرث م��ن 1000 متريرة، لكنه ف�س��ل يف العبور 

للدور التايل.
وبخالف اال�ستح��واذ ال�سلبي، فلم يكن ديفيد دي خيا، 
حار���س املات��ادور، يف امل�ست��وى املطلوب يف ركالت 
الرتجي��ح، فيما جنح اإيجور اأكينفي��ف، حار�س رو�سيا، 

يف الت�سدي لركلتي كوكي وياجو اأ�سبا�س.
من جانبه جنح دانييل �سوبا�سيت�س، يف اإنقاذ املنتخب 
الكرواتي من الف��خ الدمناركي، بعدما تاألق يف ركالت 

الرتجي��ح بالت�سدي ل�3 ركالت، بعد مباراة ماراثونية 
بين��ه وبني كا�س��رب �سمايكل، ال��ذي ت�سدى ه��و االآخر 
لركل��ة ج��زاء يف اللق��اء من ل��وكا مودريت���س وركلتي 
ترجي��ح. و�سيلع��ب املنتخ��ب الكروات��ي مواجهة �سهلة 
ن�سبي��ا اأمام نظره الرو�سي يف رب��ع نهائي املونديال 

يف ال�سابع من يوليو اجلاري.
بدالء بلجيكا يطيحون باليابان

كاد املنتخ��ب الياب��اين، اأن ي�سنع احلدث يف مونديال 
رو�سي��ا بعدم��ا تق��دم عل��ى اجلي��ل الذهب��ي لبلجي��كا 
بهدف��ني رائع��ني م��ن هجم��ات مرت��دة منظم��ة، لك��ن 
البديل��ني مروان فياليني ونا�رص ال�ساذيل رف�سا ذلك، 
حي��ث ق��ادا منتخب ال�سياط��ني احلمر اإىل رب��ع نهائي 

املونديال.
و�سيواجه املنتخب البلجيكي، يف ربع النهائي، نظره 
الربازيل��ي، ال��ذي ا�ستطاع  جت��اوز املك�سي��ك، بثنائية 

نظيفة.
 ال�سويد واإجنلرتا يوا�سالن التقدم

ا�ستط��اع املنتخ��ب ال�سوي��دي اأن يع��رب لرب��ع نهائ��ي 
املوندي��ال للمرة االأوىل من��ذ 2002، بعد التغلب على 

نظ��ره ال�سوي���رصي بهدف نظي��ف. و�سيواجه املنتخب 
ال�سوي��دي، نظ��ره االإجنليزي الذي عرب لرب��ع النهائي 

عقب فوزه على كولومبيا بركالت الرتجيح. 
وهذه هي املرة االأوىل التي تفوز فيها اإجنلرتا، بركالت 

الرتجيح يف تاريخ م�ساركاتها بكاأ�س العامل.
و�س��ف روبرت��و مارتيني��ز، م��درب بلجي��كا، مواجهة 
الربازي��ل ب� "املباراة احللم"، لكن��ه يعتقد اأن املناف�س 
�سيكون �ساحب الفر�سة االأكرب للخروج باالنت�سار يف 

دور الثمانية يف املونديال، يوم اجلمعة املقبل.
وقال مارتينيز، لو�سائل اإعالم بلجيكية اليوم االأربعاء 
"يعم��ل الفريق��ان على الت�سجيل والف��وز باملباريات. 
اأم��ام الربازي��ل لن يتعل��ق االأمر مبحاول��ة اال�ستحواذ، 

لكن ماذا �ستفعل به. هذا هو املهم يف كاأ�س العامل".
واأ�س��اف "نحن ندرك م��ا ميكننا فعله، لك��ن الربازيل 
�ستك��ون املر�سحة و�ست�سعن��ا يف موقف خمتلف. هذه 
مباراة مثل احللم لالعبينا. لقد ولدوا خلو�س مثل هذه 

املباراة".
وتاب��ع "�سيء طبيع��ي اأننا نريد الف��وز، لكن التوقعات 

لي�ست كذلك، وهذا هو الفارق االأكرب".

اتحاد الكرة يتوقع فتح قضايا 
جديدة ضده

ميكيل: اختطفوا والدي قبيل 
مواجهة األرجنتين 

عبد الزهرة يتحدث عن صراع 
هداف الدوري

تأجيل بطولة غرب آسيا إلى العام المقبل
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