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ف��از ن��ادي نف��ط الو�س��ط العراقي عل��ى ثاي �س��ون نام 
يف  امونغراغ��ا  غ��ور  �س��الة  عل��ى   4-3 الفيتنام��ي 
جوغياكارت��ا، �س��من اجلول��ة الثاني��ة م��ن مناف�س��ات 
املجموع��ة الأوىل يف بطول��ة الأندي��ة الآ�س��يوية لك��رة 
ال�س��الت 2018 يف اإندوني�سيا. و�س��جل فرهاد توكلي 
)24 و38( وولي��د خالد )31( وق��درت باهادوري )32 
م��ن �رضب��ة ج��زاء( اأهداف نفط الو�س��ط، يف ح��ن اأحرز 
روبرتو توب��ي )2( وتون ثات فاي )36( والعراقي وليد 
خال��د )38 باخلطاأ يف مرمى فريقه( اأهداف ثاي �س��ون 
ن��ام. ويلتقي يف املباراة الثانية �س��من ذات املجموعة 
ي��وم اجلمعة اأي�س��ًا الظفرة الإماراتي م��ع جيوجنو ماغ 

الكوري اجلنوبي على ذات ال�سالة.
وت�س��در نفط الو�س��ط ترتيب املجموعة بر�س��يد 4 نقاط 
من مباراتن، مقابل 3 نقاط لثاي �سون نام ونقطة من 

مباراة واحدة للظفرة ول �سيء جليوجنو.
وتقام اجلولة الثالثة والأخرية من مناف�سات املجموعة 
ي��وم الأح��د، حي��ث يتقاب��ل نف��ط الو�س��ط م��ع جيوجنو، 

والظفرة مع ثاي �سون نام.
وكانت اجلولة الأوىل �سهدت يوم الأربعاء تعادل الظفرة 
مع نفط الو�سط 1-1، وفوز ثاي �سون نام على جيوجنو 
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وي�س��ارك يف البطول��ة 16 ناديًا مت تق�س��يمها على اأربع 
جمموع��ات، وبحي��ث ت�س��م كل جمموع��ة اأربع��ة اأندية، 

وتقام املباراة النهائية يوم 12 اآب.
ويتاأه��ل اأول فريقن من كل جمموع��ة من املجموعات 
الأرب��ع اإىل الدور رب��ع النهائي الذي تقام مبارياته يوم 

اآب.  8

ك�سفت تقارير �سحفية اإيطالية، اأن الالعب الدويل الكرواتي لوكا مودريت�ش 
لع��ب و�س��ط فري��ق ريال مدري��د الإ�س��باين، متم�س��ك بالرحيل عن �س��فوف 
الن��ادي امللك��ي. وارتب��ط مودريت���ش بالرحي��ل ع��ن اللو���ش بالنكو�ش هذا 
ال�س��يف؛ يف ظ��ل رغبة نادي اإنرت ميالن الإيطايل، يف التعاقد مع �س��احب 
ال�"32" عاًما. وبح�س��ب �س��حيفة "لجازيتا ديلو �س��بورت" الإيطالية، فاإن 

"مودريت�ش �سيتحدث مع فلورنتينو برييز عندما يعود من عطلته 
م��ن اأج��ل ال�س��ماح ل��ه مبغ��ادرة الن��ادي امللكي". واأ�س��ارت 

ال�س��حيفة اإىل اأن "مودريت���ش يعل��م ب��اأن بريي��ز ل يري��د 
رحيله خا�س��ٍة بع��د ت�رضيحاته الأخرية، ولك��ن لوكا ياأمل 
يف خو�ش حت��ٍد جديد، ويريد اقناع رئي���ش النادي بذلك". 

وُيذك��ر اأن بريي��ز قد عل��ق على اأنب��اء رحي��ل مودريت�ش، 
حيث اأكد اأنه لن ي�س��مح له بالرحيل؛ اإل يف حال دفع 

750 مليون يورو. و ك�س��فت تقارير �سحفية، عن 
اأن الكروات��ي ل��وكا مودريت�ش، لعب و�س��ط ريال 
مدري��د، �س��يجتمع برئي���ش الن��ادي، فلورنتين��و 
برييز، من اأجل ح�سم م�ستقبله مع الفريق. وذكر 
موق��ع "كالت�س��يو مريكات��و"، اأن ي��وم الإثن��ن 
املقب��ل، قد يكون حا�س��ًما يف عالقة مودريت�ش 

بري��ال مدري��د، مو�س��حة اأن الالع��ب ق��د يخ��ر 
بريي��ز، برغبت��ه يف مغادرة الن��ادي اإىل اإنرت ميالن 

الإيط��ايل، خ��الل الجتم��اع ال��ذي �س��يجمعهما. 
اأن مودريت���ش )32 عاًم��ا( ج��دد قب��ل  يذك��ر 

عام��ن، عقده مع ريال مدريد لي�س��تمر حتى 
2020، علما باأنه يتقا�سى 9 مالين 
يورو كراتب �س��نوي.  وكان مودريت�ش 
ق��د متكن من قي��ادة منتخ��ب كرواتيا 
لتحقي��ق الإجن��از الك��روي الأك��ر يف 
تاريخه��ا، باحتالل املرك��ز الثاين يف 

مونديال رو�س��يا، بعد اخل�س��ارة يف 
النهائي اأمام فرن�سا، بنتيجة 
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اقرتب مهاجم املنتخب الوطني ونادي النفط امين ح�س��ن، من النتقال 
اىل �س��فوف ن��ادي ا�س��تقالل طه��ران الي��راين يف املريكات��و ال�س��يفي 
اجل��اري. وبح�س��ب املعلوم��ات التي ح�س��لت عليه��ا ) اجلورن��ال ( فان 
ا�س��تقالل طه��ران كث��ف من ات�س��الته مع امين ح�س��ن خ��الل اليومن 
املا�س��ينب من اجل التو�سل لتفاق ل�سم الالعب. ويبدو ان وجهة ايران 
باتت حمببة لمين ح�س��ن خا�س��ة بعد تلقيه تطمينات وات�س��الت من 
زميله ب�س��ار ر�س��ن الذي يلعب يف �س��فوف بري�س��بول�ش الي��راين والذي 
ن�سحه بالنتقال اىل ايران . ويف حال جنحت �سفقة ح�سن، فان الخري 
�س��يزامل همام طارق، الذي انتقل اىل ا�س��تقالل طهران ر�س��ميا الربعاء 
املا�س��ي يف جتربة احرتافية جديدة له . وبالرغم من تاأكيد ادارة نادي 
النف��ط و مدرب الفريق ح�س��ن احمد على بقاء امي��ن ، اإل اإن رغبة الالعب 
قد تكون حا�س��مة يف حتدي��د وجهته املقبلة والتي �س��تكون على الغلب 

فريق ا�ستقالل .
ومن املوؤمل ان يكون امين ثالث مرتف عراقي يف ايران بعد ب�س��ار ر�سن 

وهمام طارق.
واعل��ن نادي ا�س��تقالل طه��ران اليراين ، �س��م جناح املنتخ��ب الوطني 
ون��ادي الق��وة اجلوي��ة همام ط��ارق خ��الل ف��رتة النتقالت ال�س��يفية 

اجلارية .
ون���رض الن��ادي عر موقعه الر�س��مي �س��ورة لطارق وهو يحم��ل قمي�ش 
الفري��ق الي��راين ، بعدم��ا وقع ر�س��ميًا على عقد ان�س��مامه م�س��اء ام�ش 

الربعاء .
جتدر ال�س��ارة اىل ان طارق رف�ش التجديد مع فريقه القوة اجلوية لعدم 

تلبية مطالبه املالية .

نيمار وباريس سان جيرمان.. 12 شهرا من لعبة "القط والفأر"

محكمة "كاس" تقبل طعون المعترضين على انتخابات اتحاد الكرة
انعطاف كبير في القضية

وافق��ت حمكم��ة كا�ش عل��ى الطع��ون املقدم��ة من قبل 
ع��دد من املعرت�س��ن على انتخابات احت��اد الكرة التي 
جرت يف احلادي والثالثن من �س��هر اأيار املا�س��ي بعد 
اأن �س��ابتها الكثري من املالب�سات والإجراءات التع�سفية 
وغ��ري القانونية التي اتخذت م��ن قبل احتاد الكرة الذي 
ف�س��ل النتخاب��ات وف��ق م��ا يريد وه��و ما اع��اد نف�ش 
الوج��وه يف الرتكيب��ة اجلدي��دة - القدمية م��ع تغيريات 

طفيفة مل تتجاوز الثالثة اع�ساء فقط . 
وقال م�سدر يف ديث ل� ) اجلورنال ( اإن " حمكمة كا�ش 
وافق��ت عل��ى الطع��ون املقدمة م��ن قبل ١١ ع�س��وا يف 
الهيئ��ة العامة وهم ممثل نادي ال��زوراء عدنان درجال 
وممث��ل نادي الطلبة عالء كاظم وع�س��و احتاد الكرة 
ال�س��ابق حممد جواد ال�س��ائغ وممثل ن��ادي القوة 

اجلوي��ة وليد الزيدي ووممثل رابط��ة الالعبن الدولين 
ال�س��ابق  ال��دويل  ال�س��ابقن يون���ش حمم��ود والالع��ب 
ن�س��اأت اكرم ورئي�ش الحتاد الفرع��ي يف كركوك نوزاد 
ق��ادر ورئي���ش الحتاد الفرع��ي يف �س��الح الدين جواد 
جن��م ونائب رئي���ش الحت��اد الفرعي يف �س��الح الدين 
واملر�س��ح لع�س��وية احتاد الكرة �س��ريزاد ك��رمي وفرا�ش 
بح��ر العلوم ممثل نادي نفط الو�س��ط ور�س��ا طالب ممثل 
الكوتا الن�سوية " .  واأ�ساف امل�سدر اأن " امللف حمل كل 
اخلروقات التي �س��ابت النتخابات ، اذ  ار�س��لت حمكمة 
كا���ش هذه الطع��ون اىل احتاد الك��رة وطالبته ب�رضورة 
الجاب��ة عليه��ا يف غ�س��ون ع�رضي��ن يوما م��ن تاريخ 
ار�سالها لكي يتم حتديد موعد املرافعة بن احتاد الكرة 

واملعرت�سن " . 
ويبلغ عدد الطعون املقدم��ة ٢٨ طعنا على النتخابات 
، اذ طالبت املحكمة من احتاد الكرة بالرد عليها ب�س��كل 

تف�سيلي ، حيث تاأتي هذه الق�سية بعد ان اتخذت الكثري 
م��ن الج��راءات اخلاطئة  �س��د ع��دد من اع�س��اء الهيئة 
العامة الذين اعتروا ذلك جزءا من ممار�س��ات تع�س��فية 

تهدف اىل ابعادهم عن النتخابات . 
ويعد ار�س��ال حمكمة كا�ش هذه الطعون اىل احتاد الكرة 
تط��ورا كبريا ب�س��اأن ق�س��ية املعرت�س��ن ، اذ ت�س��ري كل 
املعلومات  اىل انه يف حال مل تقتنع املحكمة بدفوعات 
احتاد الكرة فاأنه من املمكن ا�س��دار قرار بالغاء نتائج 

النتخابات واجراء انتخابات جديدة .
واخت��ري عبد اخلالق م�س��عود، رئي�س��ا لالحت��اد العراقي 
لك��رة القدم خ��الل النتخاب��ات التي اجري��ت يف فندق 
الر�س��يد و�س��ط بغداد، بعدما ح�سد 42 �س��وتا من ا�سل 
51 �س��وتًا.  يذك��ر ان م�س��عود كان املر�س��ح الوحي��د 
ملن�س��ب رئي�ش الحت��اد العراقي لكرة القدم. و�س��بق اأن 
فاز م�س��عود بانتخابات احت��اد الكرة عام 2014. واكد 

النجم الدويل ال�س��ابق يون�ش حمم��ود، اخلمي�ش، اأنه اراد 
ان يح��دث تغيرياً يف الحت��اد العراقي لك��رة القدم لكن 

الهيئة العامة مل تن�سفه.
وخ�رض "ال�سفاح" ال�س��باق النتخابي برت�سيحه ملن�سب 
النائب الول لحتاد الكرة، حيث ح�سد 16 �سوتًا فقط، 
يف حن ح�سل مناف�سه �رضار حيدر  على 35 �سوتا يف 

انتخابات احتاد الكرة.
وق��ال حممود "علمت بانني لن افز يف انتخابات احتاد 
الكرة، لكن كان يتوجب علي امل�س��اركة يف النتخابات 

ا�ستجابة ملطالب اجلماهري الريا�سية".
واأ�س��اف "قدمت كل �سيء للعراق، لكن الهيئة العامة مل 

تن�سفني، اذ انطووا على انف�سهم ومل ي�سوتوا يل".
وتاب��ع اأن "دخل��ت النتخابات من اجل تغيري ا�س��الح 
اماكن اخلطاأ يف الك��رة العراقية، لكني اعتذر للجماهري 

لنني مل امتكن من الفوز يف النتخابات".

تحديد موعد مواجهة العراق وسوريا مرهون بموافقة "فيفا"

اأكد لعب فريق ال�رضطة عالء عبد الزهرة، عدم تو�س��له 
اإىل اتف��اق ر�س��مي م��ع اإدارة ن��ادي النج��م ال�س��احلي 
التون�س��ي بعد اأن و�س��لت املفاو�سات بن الطرفن اإىل 

طريق مغلق.
وقال عبد الزهرة للمركز اخلري للنادي، "دخلت خالل 
اليوم��ن املا�س��ن يف مفاو�س��ات متقدمة م��ع اإدارة 
نادي النجم ال�س��احلي بغية متثيل كرة الفريق التون�سي 

خالل املو�سم املقبل".
واأ�س��اف اأن "املفاو�س��ات مل ت�س��فر عن الو�س��ول اإىل 
التوقيع على ك�س��وفات النجم لأ�س��باب تتعلق بجانبن 

اإداري وم��ايل، حي��ث طلب��ت اإدارة النادي التون�س��ي اأن 
يك��ون العق��د لأكرث من مو�س��من وهو خالف��ا لرغبتي، 
ناهي��ك عن قيم��ة العقد املالية التي مل تتالءم و�س��قف 

طموحاتي".
و بن بالقول، "بال �س��ك اأثم��ن دور اإدارة نادي ال�رضطة 
من��ح  بخ�س��و�ش  اليجابي��ة  مبنته��ى  كان��ت  الت��ي 
ال�س��تغناء اإميانا منهم بان احرتاف الالعب �سيكون له 

عدة مكا�سب على �سعيدي م�ستوى الالعب دوليًا".
ولف��ت اإىل اأن "اإدارة ال�رضط��ة و�س��عت �رضط��ا اأن تكون 
الع��ودة اإىل ال��دوري العراقي من بواب��ة ال�رضطة ح�رضا 
ووافق��ت علي��ه ك��وين امتل��ك عالقة وطي��دة م��ع اإدارة 

وجماهري القيثارة اخل�رضاء".

واختتم حديثه قائاًل: "طويت �س��فحة الحرتاف ب�سكل 
نهائ��ي حالي��ا و�س��اأبحث م��ع الكتيب��ة اخل���رضاء ع��ن 
الألق��اب املو�س��م املقبل م��ن اجل ر�س��م الفرحة جمددا 
على حميا اأن�س��ار الفري��ق الذي اأكن له��م كل الحرتام 

والتقدير".
وج��دد عب��د الزهرة عق��ده م��ع القيثارة اخل���رضاء يوم 
الربع��اء املا�س��ي، حيث اأك��د يف اول ت�رضي��ح له بعد 
التجدي��د، انه تلقى خ��الل الفرتة القليلة املا�س��ية عدة 
عرو���ش داخلية وخارجية ولكنه يبحث عن ال�س��تقرار 
لتق��دمي الف�س��ل، مواع��دا جماهري ال�رضطة ب��ان يكون 
املو�س��م املقبل هو مو�سم حتقيق الجناز والظفر بلقبي 

الكا�ش والدوري.

اك��د الحت��اد ال�س��وري لك��رة الق��دم، ان��ه ل يزال 
بانتظ��ار رد الحتاد الدويل لك��رة القدم من اجل 
حتدي��د موعد اللق��اء الدويل الودي م��ع املنتخب 

العراقي يف دم�سق.
وقال المن العام امل�س��اعد لالحتاد 
ال�س��وري حممد مازن : " بعد التح�سن 
المن��ي الكبري الذي ت�س��هده �س��وريا 
ع��ن  احلظ��ر  لرف��ع  بطل��ب  تقدمن��ا 
املالع��ب ال�س��ورية والحت��اد ق��دم ملفا 

باخل�س��و�ش املذكور يت�س��من اقامة مباراة مع 
املنتخب العراقي ال�سقيق يف دم�سق " .

وا�س��اف : " حتديد موعد املباراة �سيكون بعد رد 
الحتاد الدويل لكرة القدم خ�سو�سا بعد ان ابدى 
الحتاد العراقي موافقت��ه على اقامة املباراة " ، 
لفتا اىل ان " الحتاد ال�س��وري كخطوة اوىل نحو 
ك���رض احلظ��ر املفرو�ش عل��ى املالعب ال�س��ورية 
ف��احت فق��ط الحت��اد العراق��ي لتاأم��ن اللقاء يف 
الوق��ت احلايل " . واختت��م حديثه قائاًل : " نتطلع 
ل��رد الحت��اد ال��دويل خالل امل��دة املقبل��ة للبدء 
بانه��اء التح�س��ريات اخلا�س��ة مبباراة ال�س��قاء 

الذي��ن اب��دوا تعاون��ا منقط��ع النظ��ري يف عملية 
ال�سهام برفع احلظر عن مالعبنا بحكم الوا�رض 

الخوية املتينة التي جتمع البلدين " .
جتدر ال�س��ارة اىل ان وزارة ال�س��باب والريا�س��ة 
العراقي��ة اعلن��ت يف وق��ت �س��ابق فت��ح اب��واب 
مالعبه��ا ام��ام ا�ست�س��افة ا�س��تحقاقات جمي��ع 
املنتخبات الوطنية ال�سورية الر�سمية يف خمتلف 

البطولت .
يذك��ر اأن املنتخ��ب ال�س��وري �س��بق وان لعب على 
بطول��ة  يف  �س��ارك  حي��ت  العراقي��ة  الرا�س��ي 

ال�سداقة نهاية اآيار املا�سي .

يف 4 اأغ�س��ط�ش 2017، �س��وب ع�س��اق ك��رة الق��دم 
اأعينهم نحو ملعب "حديقة الأمراء" مل�س��اهدة تقدمي 
اأغل��ى لع��ب يف تاريخ ال�س��احرة امل�س��تديرة، نيمار 
جوني��ور، ال��ذي انتق��ل اإىل باري���ش �س��ان جريم��ان 
مقاب��ل 222 مليون يورو، قيم��ة ال�رضط اجلزائي يف 
عقده مع ناديه ال�س��ابق بر�سلونة. ومنذ هذا التاريخ، 
�س��هدت العالقة بن نيمار والنادي الباري�س��ي حالة 

من ال�سد واجلذب اأ�سبه بلعبة "القط والفاأر".
وي�س��تعر�ش  يف هذا التقرير م�سرية النجم الرازيلي 

على مدار عام كامل بعا�سمة النور.
عداء مبكر

بعد اأ�س��ابيع قليلة على ان�س��مام نيمار لفريقه، وبداأ 
يظهر للنور مالمح اأعدائه يف �س��فوف الفريق، حيث 
ت�سارع مع زميله اإدين�سون كافاين على ت�سديد ركلة 
ج��زاء يف مب��اراة لي��ون يوم 17 �س��بتمر املا�س��ي، 
لتث��ار �س��جة كبرية ا�س��تمرت لأ�س��ابيع يف و�س��ائل 
الإع��الم، ب�س��اأن الت�س��اوؤل ح��ول املتخ�س���ش الأول 
يف ت�س��ديد ركالت اجل��زاء. ومل ي�س��لم اأون��اي اإميري، 
املدير الفني ال�سابق ل�سان جريمان، من نيمار، حيث 

تناقلت �س��حف فرن�س��ا ما و�س��فته باحلرب الباردة 
بين��ه وب��ن النج��م الرازيلي، ب�س��اأن عدم اإح�س��ا�ش 
الأخري باأن مدربه مينحه معاملة خا�سة، اإ�سافة اإىل 
عدم اقتناع لعب بر�س��لونة ال�س��ابق بقدرات اإميري، 

وانتقاد طول حما�رضات الفيديو.
حلظات �سوداء

م��ر نيمار جوني��ور باأوقات ع�س��يبة يف عامه الأول 
بقمي���ش "بي اإ�ش جي"، اأولها ط��رده يف اأول مباراة 
كال�سيكو �س��د اأوملبيك مار�سيليا يف 22 اأكتوبر، يف 
اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2 بهدف لكافاين يف 
وقت قاتل، لينجو الفريق العا�س��مي من ال�سقوط يف 
ملع��ب "فيلودروم". كما كان �س��هر فراير املا�س��ي 
قا�س��يا عل��ى نيمار، حيث كان �س��اهدا على خ�س��ارة 
فريقه اأمام ريال مدريد 3-1 يف �سانتياجو برنابيو 
لي�سع قدمه الأوىل خارج دور ال�16 لدوري الأبطال، 
وقبل اأيام من لقاء الإياب، تعر�ش الالعب الرازيلي 
لالنتكا�س��ة الأك��ر يف م�س��ريته باإ�س��ابة يف كاحل 
القدم خالل مباراة اأوملبيك مار�سيليا يوم 27 فراير 

على ملعب حديقة الأمراء يف اجلولة 27 للدوري.

األغاز واألعيب
مل يتخل نيمار عن عادته يف اإثارة اجلدل، حيث قام 

بزيارة مقر تدريبات فريقه القدمي بر�س��لونة، والتقط 
�س��ورا تذكارية م��ع زمالئه القدامى مي�س��ي وبيكيه 

وراكيتيت���ش، كاتب��ا ر�س��ائل حتم��ل معن��ى احلن��ن 
للبار�س��ا، مما دفع ال�سحف الإ�سبانية على مدار عدة 
اأ�س��ابيع بالتاأكيد اأن النجم الرازيلي نادم على ترك 

البلوجرانا.
ويف دي�س��مر، طار نيمار اإىل الرازيل بداعي الوجود 
بج��وار �س��قيقته الت��ي اأج��رت عملي��ة جراحي��ة دون 
اإعالن مدة غيابه عن �سفوف الفريق، مما اأثار العديد 

من عالمات ال�ستفهام.
ويف 5 فراي��ر املا�س��ي، اأكم��ل نيمار عام��ه ال� 26، 
اإل اأن��ه احتفل بعيد ميالده على مدار 3 اأيام متتالية 
بحفالت خا�سة لزمالئه واأقاربه اأيام ال�سبت والأحد 
والثنن، ليغيب عن قائمة فريقه ملواجهة نانت يوم 

الثالثاء يف دور ال�16 لكاأ�ش فرن�سا.
كما عرت جماهري النادي عن غ�س��بها من برنامج 
"النقاهة" لنيمار واإ�رضاره على التواجد يف الرازيل 
اأوائ��ل مار���ش  اجلراحي��ة يف  العملي��ة  اإج��راء  بع��د 
املا�سي، ون�رضت ر�س��ائل قوية عر مواقع التوا�سل 
الجتماع��ي تعر عن �س��عورها بع��دم تقدير الالعب 

ملكانة فريقه.

وبالفع��ل حترك��ت اإدارة الن��ادي الباري�س��ي، ليع��ود 
نيم��ار اإىل مق��ر نادي��ه يف اأواخر اأبريل و�س��ارك يف 
احتف��الت التتوي��ج بال��دوري والكاأ���ش بع��د رحل��ة 

طريان خا�سة تكلفت 300 األف يورو.
ل�سان �سعيف اأمام ريال مدريد

ح�سد نيمار جائزة اأف�سل لعب يف الدوري الفرن�سي، 
وحقق العديد من الأرقام القيا�س��ية بف�س��ل ت�سجيله 
19 هدفا و�س��ناعة 13 يف 20 مباراة، كما �ساهم 

على الورق فقط يف ح�سد الكاأ�ش وكاأ�ش الرابطة.
اإل اأن ه��ذه الإجنازات توارت اأهميتها خلف ال�س��جة 
املثارة حول اهتمام ريال مدريد ب�س��م نيمار، بينما 
كان الرد غام�س��ا اأحيانا بقول��ه: "اأخبار النتقالت 

تزعجني".
الق��وة  بنف���ش  ال��رد  يك��ن  مل  اأخ��رى  اأحي��ان  ويف 
املطلوبة لتاأكيد ارتباطه بالنادي الفرن�س��ي، مكتفيا 
بت�رضي��ح روتيني باأنه ملتزم بعقده الذي ميتد حتى 
�س��يف 2022، يف الوق��ت ال��ذي �رضح في��ه نا�رض 
اخلليفي رئي�ش النادي: "نيمار م�س��تمر معنا بن�س��بة 

."1000%

اليوم.. صاالت نفط الوسط 
يالعب جيونجو الكوري الجنوبي

مودريتش يريد الرحيل عن ريال 
مدريد

أيمن حسين على أعتاب استقالل اإليراني

عالء عبد الزهرة يحسم مستقبله مع القيثارة
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