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تدريبات��ه  باال�س��كوا�ش  ال�س��بابي  منتخبن��ا  يوا�س��ل   
املنتظم��ة يف قاع��ة املركز التدريب��ي لالحتاد يف كلية 
الرتبي��ة البدني��ة وعل��وم الريا�س��ة / جامع��ة بغ��داد ، 
ا�ستعداداً للم�ساركة يف بطولة �سباب اآ�سيا التي ت�سيفها 
تايلن��د للمدة م��ن 15 لغاية 21 كان��ون الثاين/ يناير 

املقبل . 
اعلن ذلك ، مدرب املنتخبات الوطنية ، علي ح�س��ن �سكر 
، مو�سحًا : ان 8 العبني يوا�سلون التدريبات حاليًا يف 
اختبارات جترى ب�س��كل مكثف الختيار 4 منهم لتمثيل 
العراق يف املحفل االآ�س��يوي . منوه��ا اإىل : ان الالعبني 
ه��م ) حممد م�س��طفى و ح�س��ني اياد و جعف��ر فرمان و 
يو�س��ف برغ�ش و ذو الفقار كرمي من بغداد ، و م�س��طفى 

عبا�ش و را�سي ناه�ش و �سجاد ح�سن من بابل ( .
ون��وه اإىل : ان احت��اد اال�س��كوا�ش املركزي يق��دم الدعم 
املتوا�س��ل للفري��ق ، ويحر���ش عل��ى املحافظ��ة عل��ى 
تدريب��ات الالعب��ني . مبين��ا : ان ثالث��ي حمافظة بابل 
ي��وؤدي تدريبات��ه ب�س��كل منتظم، ويتحمل احت��اد اللعبة 
اج��ور نقل الالعب��ني من مق��ر �س��كناهم اإىل التدريبات 
ب�س��كل يومي . وا�سار اإىل : ان املدرب �سيختار الالعبني 
االربع��ة يف ح��ني هنال��ك حم��اوالت الإقام��ة مع�س��كر 
تدريب��ي لالعب��ني يب��داأ يف منت�س��ف ال�س��هر اجل��اري 
بجمهوري��ة م���ر العربية من اجل االرتق��اء مبوؤهالت 
الالعبني الفنية وحت�سرياتهم للم�ساركة القارية املقبلة 
بهدف ت�س��جيل اف�س��ل ح�سور واملناف�س��ة على كوؤو�ش 

املقدمة .

األتق��ي جن��م فري��ق بر�س��لونة "ليوني��ل مي�س��ي" م��ع رئي���ش 
االحت��اد االأرجنتين��ي لكرة الق��دم ومدرب املنتخ��ب الوطني، 
وتواج��د  مدري��د.   االإ�س��بانية  العا�س��مة  يف  اأم���ش،  م�س��اء 
الثالث��ي يف ملعب �س��انتياجو برنابيو ملتابع��ة اإياب نهائي 
بطول��ة كوبا ليربتادوري�ش بني ريفر بلي��ت وبوكا جونيورز. 
وذك��رت �س��حيفة "م��اركا" االإ�س��بانية اأن "مي�س��ي" اجتمع 
م��ع رئي���ش االحت��اد االأرجنتين��ي "كالوديو تابي��ا" ومدرب 
راق�س��ي التاجن��و "ليوني��ل �س��كالوين اأم�ش. واأف��ادت اأن ذلك 
اللق��اء ق��د ينتج عنه ع��ودة الربغوث "مي�س��ي" اإىل اللعب مع 
منتخ��ب ب��الده مرة اأخ��رى. وغاب "مي�س��ي" ع��ن االأرجنتني 
من��ذ اخل��روج املخي��ب لالآمال م��ن بطول��ة كاأ���ش العامل يف 
رو�س��يا يف ال�س��يف املا�س��ي م��ن دور ال�16. وكت��ب تابيا 

على ح�س��ابه ال�سخ�س��ي مبوقع تويرت: "اأغادر مدريد بعد 
بطول��ة ليربتادوري���ش وع��دة اأيام من العم��ل املكثف." 

واأ�س��اف: "يف نهاية الع��ام والتخطيط ملا ينتظرنا، 
اجتمعت مع �سكالوين ومي�سي". واقرتب االحتاد 

االأرجنتين��ي لك��رة القدم، من ح�س��م م�س��ري 
اجلهاز الفن��ي ملنتخب التاجنو. وكان 

بامل��درب  اأط��اح  ق��د  االحت��اد 
�سامباويل،  عق��ب ال�س��ابق، خورخي 
ت��وىل اخلروج من مونديال 2018،  حي��ث 
. ليونيل �سكالوين املهمة ب�سكل  ق��ت موؤ

وذك��رت �س��بكة "TyC" االأرجنتيني��ة، اأن كالودي��و 
تابي��ا، رئي�ش االحت��اد املحلي، اتخذ ق��راًرا بتويل 
�س��كالوين من�س��ب املدير الفني، ب�س��فة ر�س��مية 

وب�س��كل دائ��م، عل��ى االأق��ل حتى نهاي��ة بطولة 
كوبا اأمريكا 2019.

واأ�س��افت اأن هن��اك بع�ش التفا�س��يل، التي 
�س��يتم ح�س��مها خ��الل االأي��ام املقبل��ة، مثل 
حت�س��ني العق��د، والت�س��كيل النهائ��ي للجهاز 
الفن��ي، قبل االإعالن الر�س��مي، حي��ث يتواجد 

�سكالوين خارج البالد حالًيا.
وق��اد �س��كالوين منتخ��ب االأرجنت��ني يف 6 

لق��اءات، بع��د كاأ���ش الع��امل، حي��ث حقق 
الفوز 4 م��رات، وتعادل يف مباراة، 

قل���ش اجلهاز الفني للمنتخب الوطني بالكرة ال�س��اطئية ، بقيادة املدرب 
االإي��راين ، ك��رمي مق��دم ، قائمت��ه االأولي��ة للمنتخ��ب اإىل 25 العب��ا بع��د 
ا�ستدعائه ل�35 العبا مت اختبارهم يف ملعب احتاد الكرة للكرة ال�ساطئية 
حت�س��ريا للم�س��اركة يف بطولة اآ�س��يا التي �س��تقام يف تايالند مطلع �سهر 

اآذار املقبل .
وق��ال م��درب املنتخ��ب الوطني ، ك��رمي مقدم : بعد م�س��اهدتي مل�س��توى 
الالعب��ني اأثناء الوحدات التدريبية مت تقلي�ش العدد اإىل 25 العبا �س��يتم 

جتميعهم يوم االأربعاء يف ال�ساعة احلادية ع�رة �سباحا . 
واأ�س��اف : اأن قائمة املنتخب �س��يتم تقلي�س��ها اإىل 17 العبا للدخول يف 
مع�س��كر تدريبي يف العا�س��مة القطرية الدوحة االأ�س��بوع املقبل من اأجل 

اإعداد الالعبني بدنيا ب�سكل اأف�سل .
و�سمت قائمة املنتخب الوطني ال�25 كل من : حممد �سامي و اورا�ش عبد 
احلمي��د و علي عبد النبي و حممد �س��عد حلرا�س��ة املرم��ى ، و علي جودة و 
مهند حممود و �سالم اإبراهيم  و حممد ناجي و علي مهدي  و حممد ر�سا 
و ح�س��ني اإبراهيم و م�س��طفى حممد ب��در و علي جبار عب��د النبي وعامر 
حميد عطية وح�سني خ�سري وح�سني جبار ح�سني و�سجاد �سهل و مرت�سى 
قا�سم و حم�سن معن و �سالح ح�سن علي و ح�سنني علي جابر وعلي اأحمد 

ح�سني وم�سطفى عامر وعمر فا�سل و عبد اهلل �سهيل .

الصدارة هاجس يوفنتوس وبايرن ميونخ في ختام مجموعات دوري أبطال أوروبا

القيثارة تواجه أربيل والصقور تالعب الميناء والنفط يصطدم باالنيق في الدوري الممتاز
انطالق الجولة الـ12

تنطل��ق، الي��وم االإربعاء، مباريات اجلول��ة 12 من املرحلة 
االأوىل لدوري الكرة املمتاز، باإجراء 6 لقاءات.

فري��ق ال�رط��ة املت�س��در بنقاط��ه ال��� 24 �سي�س��د 
رحاله �س��وب اأربيل �س��احب املرتب��ة احلادية 
ع���رة، ول��ه 13 نقط��ة.. ويحل اجلوي��ة، ثالث 
الرتتي��ب، ول��ه 23 نقطة، وله مب��اراة موؤجلة، 
�سيفًا على فريق امليناء الذي يقف يف املركز 
12، ول��ه 12 نقط��ة، يف مباراة يحت�س��نها 
ملع��ب الفيح��اء.. ويف ملع��ب ال�س��ناعة 
جت��رى مب��اراة النفط والطلب��ة، لالأول 
17 نقط��ة باملرك��ز ال�س��اد�ش، وله 
وللث��اين  موؤجلت��ان،  مبارات��ان 

13 نقطة باملركز التا�س��ع. ملعب النجف الدويل �س��يكون 
م�رح��ًا ملواجه��ة النجف الذي يقف باملرك��ز الثامن ع�ر 
ول��ه 8 نق��اط، امام فريق احل�س��ني الذي ي�س��بقه مبرتبتني، 
ول��ه العدد نف�س��ه م��ن النقاط.. فيم��ا تاأجلت مب��اراة اأمانة 
بغ��داد والديواني��ة اىل ا�س��عار اخر. وي�س��يف اأمان��ة بغداد 
يف ملعب��ه فري��ق الديواني��ة، اأهل ال��دار ميلك��ون 10 نقاط 
باملرك��ز الراب��ع ع�ر، يف حني لل�س��يوف 8 نقاط باملركز 
التا�س��ع ع�ر ما قبل االخري. اأما مباراة ال�س��ماوة واحلدود، 
ف�ستقام يف ملعب االأول، الفريق امل�سيف له 11 نقطة يقف 
بالرتتيب الثالث ع�ر. اأما ال�س��يف فيحتل الرتتيب ال�سابع 
وله 16 نقطة.. ويلتقي يف ملعب التاجي فريقا ال�سناعات 
الكهربائي��ة ونف��ط الو�س��ط، االأول ميلك 10 نق��اط باملركز 
اخلام�ش ع�ر، والثاين ر�س��يده 14 نقط��ة باملركز الثامن. 
وت�س��تكمل املباري��ات، غداً اخلمي�ش، باإقام��ة 3 مواجهات، 

نف��ط اجلن��وب بنقاط��ه ال��� 13 ، وترتيبه العا�ر، ي�س��يف 
يف ملع��ب الفيح��اء فريق ال��زوراء الراب��ع يف الالئحة، وله 
22 نقطة.. ويف ملعبه، ي�ستقبل فريق الكرخ، ثاين الالئحة 
ول��ه 24 نقطة، فريق نفط مي�س��ان خام�ش الرتتيب وله 20 
نقط��ة. اأم��ا البح��ري، ال��ذي يق��ف يف الرتتيب ال��� 17 ب� 8 
نقاط، في�س��يف يف ملعب الزبري مناف�س��ه فري��ق الكهرباء، 
ال��ذي يحتل الرتتي��ب الع�رين واالخري، ول��ه 7 نقاط. ويف 
�سدارة ترتيب الهدافني، يقف هداف املو�سم ال�سابق، و�سام 
�س��عدون من نفط مي�سان اأواًل، وله 8 اأهداف، يطارده ثنائي 
ال�رطة، عالء عبد الزهرة واملحرتف املايل احل�س��ن ديالو، 
والعب النفط حممد داود، والعب الكرخ حممود خليل، ولكل 
منه��م 7 اأه��داف، ث��م مهند علي م��ن ال�رطة ب��� 6 اأهداف. 
واأعل��ن ن��ادي نفط مي�س��ان الريا�س��ي ، اأن مهاج��م فريقه 
الكروي و�س��ام �س��عدون، �س��يغيب عن اجلولت��ني املقبلتني 

يف الدوري املمت��از. وذكر النادي يف بيان له، اأن "الالعب 
و�س��ام �س��عدون، �س��يغيب عن مبارات��ي فريق نفط مي�س��ان 
القادمة اأمام الكرخ والبحري لتجدد االإ�سابة". واو�سح اأنه 
"االإ�سابة اأملت بالالعب موؤخراً، لذلك كانت م�ساركته قليلة 
يف مب��اراة االأم���ش، لكنه رغم ذلك متكن من ت�س��جيل هدف 
الفوز يف مرمى امليناء". واأعلن نادي الديوانية الريا�س��ي، 
تاأجي��ل مباراة فريقه الكروي اأم��ام اأمانة بغداد يف اجلولة 
ال�12 من ال��دور املمتاز لكرة القدم. وذكر النادي يف بيان 
اأن "مباراة الديوانية واأمانة بغداد �س��من مباريات الدوري 
املمتاز ، تاأجلت اإىل اإ�سعار اآخر ب�سبب االأزمة املالية لنادي 
الديوانية". وقال نائب رئي�ش اللجنة يحيى كرمي اإن "اإدارة 
ن��ادي الديوانية اأبلغتنا باأن فريقه��ا لن يتمكن من خو�ش 
مواجه��ة اأمان��ة بغ��داد يوم االأربع��اء املقبل ب�س��بب االأزمة 

املالية التي تع�سف بالنادي".

فالح موسى: سننافس على لقب كأس آسيا

  اعل��ن االحت��اد اال�س��يوي لك��رة الق��دم، الي��وم 
الثالث��اء، ع��ن ال�س��عارات التي �س��يتم و�س��عها 
عل��ى حاف��الت املنتخب��ات الوطنية امل�س��اركة 
وذك��ر  باالم��ارات.    2019 اآ�س��يا  كاأ���ش  يف 
االحتاد عرب موقعه الر�سمي اأن "املرحلة االأوىل 
م�س��ابقة اختيار ال�سعارات، �س��هدت تقدمي اآالف 
املقرتحات م��ن قبل اجلماهري، حيث قام موقع 
االحتاد االآ�س��يوي بانتقاء اأف�سل ثالثة �سعارات 
ل��كل منتخب وطني، ليتم خالل املرحلة الثانية 
الت�س��ويت الختيار ال�س��عار املف�سل لكل فريق، 

الث��اين  ت�ري��ن   1 حت��ى  الت�س��ويت  وا�س��تمر 
املا�سي".

واأو�س��ح اأنه "مت اإطالق هذه امل�س��ابقة من اأجل 
من��ح اجلماه��ري فر�س��ة التعب��ري عن حما�س��ها 
والقيام بدور رئي�سي يف البطولة القارية االأهم، 
وق��د �س��هدت اإقبال كبري عرب و�س��ائل التوا�س��ل 
االجتماعي، حيث �س��ارك يف الت�سويت اأكرث من 
"الت�سويت من  اأن  105،000 �سخ�ش". وتابع 
اأجل اختيار �سعار منتخب اإيران، ا�ستقطب العدد 
االأك��رب م��ن امل�س��اركني، وذلك من خ��الل اأكرث 
م��ن 25،000 �س��خ�ش، كان من �س��منهم اأكرث 
من 11،000 �س��خ�ش اختياروا ال�س��عار الفائز 

)80 ملي��ون مواط��ن، اأمة واح��دة، قلب واحد(". 
وبني اأن "اجلماهري العراقية �سوتت على عبارة 
"اال�س��ود ت�س��ود دائمًا" ليكون ال�سعار الر�سمي 
حلافلة ا�س��ود الرافدي��ن يف كاأ�ش اآ�س��يا 2019 

باالإمارات العربية املتحدة".
وق��ال دات��و ويند�س��ور جون اأمني ع��ام االحتاد 
االآ�س��يوي لك��رة الق��دم: تعت��رب كاأ�ش اآ�س��يا اأهم 
بط��والت ك��رة الق��دم يف الق��ارة، ونح��ن نرك��ز 
على من��ح جماهرينا جتربة ن��ادرة يف احلياة، 
واالإقب��ال الكبري م��ن اجلماهري على امل�س��اركة 
يوؤك��د ارتف��اع م�س��توى احلما���ش واالإث��ارة مع 

اقرتاب انطالق البطولة.

اك��د ع�س��و االحت��اد العراق��ي 
لكرة القدم فالح مو�س��ى 
ان منتخبن��ا الوطن��ي 
�س��يذهب اىل نهائيات 
االم��ارات  يف  ا�س��يا 
ولي���ش  للمناف�س��ة، 
فح�س��ب،  امل�س��اركة 

ه��و  امل��درب و يدرك��ه  ام��ر 
كاتانيت���ش قبل غ��ريه، لكن عملي��ة توقع ماميكن 
ان نح�س��ل عليه يف البطولة امر �س��عب، والميكن 

التكه��ن به��ا. الفت��ا اىل: ان ماميك��ن ان يقدم��ه 
منتخبن��ا م��ن اداء ميك��ن ان ي�س��فع للم��درب يف 
ح��ال عدم حتقي��ق نتيج��ة متقدمة )ال�س��مح اهلل(، 
لك��ن ان يع��ود املنتخب م��ن النهائي��ات من دون 
نتيج��ة واداء، اعتق��د ان ذلك �س��يكون ل��ه انعكا�ش 
�س��لبي على م�س��رية امل��درب مع املنتخ��ب. وختم 
مو�س��ى: ان ما يف�س��لنا عن نهائيات ا�سيا بحدود 
ال�س��هر، وهي فرتة منا�س��بة ملناق�س��ة ما ميكن ان 
يتخ��ذه االحت��اد من ق��رار ح��ول امكاني��ة اختيار 
نخب��ة من النج��وم البارزين ممن �س��بق لهم احراز 
اللق��ب ليكونوا من �س��من الوفد، مل��ا لهذه اخلطوة 
من اهمية يف �س��حذ همم العبينا، ال�سيما ال�سباب 

منه��م، وارتف��اع احلالة املعنوية، م��ع ماميكن ان 
يخو�س��وه م��ن مواجه��ات �س��عبة يف االم��ارات. 
واعل��ن كاتانيت�ش قائمة املنتخ��ب الوطني لكاأ�ش 
اآ�سيا، حيث �س��مت الالعبون "جالل ح�سن وحممد 
كا�س��د وحمم��د حمي��د وفهد طال��ب ووليد �س��امل 
و�سامح �سعيد وعالء مهاوي واحمد ابراهيم وعلي 
فائ��ز وريبني �س��والقه واحمد عبد الر�س��ا و�س��عد 
ناطق وعلي عدنان وفران�ش بطر�ش وهمام طارق 
واحمد يا�سني و�سفاء هادي وب�سار ر�سن وا�سامة 
ر�س��يد واجمد عطوان ومهدي كامل وح�س��ني علي 
وعل��ي ح�س��ني ومهن��د عل��ي ومهند عب��د الرحيم 

وامين ح�سني وحممد داود وعالء عبا�ش".

 ي�س��دل ال�س��تار، الي��وم االأربع��اء ، عل��ى فعالي��ات 
ال��دور االأول ) دور املجموع��ات ( ل��دوري اأبط��ال 
اأوروبا لكرة القدم من خالل 8 مباريات يف اجلولة 
ال�ساد�س��ة االأخ��رية بهذا ال��دور . وحت�س��م مباريات 
الغ��د البطاقة الوحيدة الباقية من 16 بطاقة تاأهل 
م��ن هذا الدور اإىل الدور الث��اين للبطولة ، علما باأن 
املباريات الثماين االأخرى يف هذه اجلولة �ستح�سم 

اأخرى . 3 بطاقات 
وكان��ت اجل��والت اخلم���ش االأوىل م��ن ه��ذا ال��دور 

ح�سمت تاأهل 12 فريقا اإىل الدور الثاين للبطولة .
وي�س��تعل ال�راع ب��ني ليون الفرن�س��ي و�س��اختار 
دونيت�س��ك االأوكراين على بطاقة التاأهل الثانية من 
املجموعة ال�ساد�س��ة اإىل الدور الثاين، بعدما خطف 
مان�س�س��رت �س��يتي بطاق��ة التاأه��ل االأوىل م��ن هذه 

املجموعات .
ويت�س��در مان�س�س��رت �س��يتي املجموعة بر�سيد 10 
نقاط مقابل 7 نقاط لليون و5 نقاط ل�س��اختار و3 

نقاط لفريق هوفنهامي االأملاين .
ويحتاج مان�س�س��رت �س��يتي اإىل نقط��ة التعادل فقط 
م��ن مباراته غدا اأمام هوفنهامي، لي�س��من �س��دارة 
املجموعة بغ�ش النظر عن نتيجة املباراة االأخرية 

يف املجموعة بني �ساختار وليون .
وقد ال يحتاج مان�س�س��رت �س��يتي لهذه النقطة اأي�سا 
حال ف�س��ل ليون يف الفوز على م�سيفه �ساختار يف 
املباراة التي نقلت للعا�سمة االأوكرانية كييف على 
بع��د اأكرث من 700 كيلومرت من معقل �س��اختار يف 
مدينة دونيت�س��ك ، ب�سبب الو�س��ع ال�سيا�سي الراهن 

يف اأوكرانيا .
وخا���ش �س��اختار باق��ي مباريات��ه يف البطول��ة 
مبدين��ة خاركيف على بعد نحو 300 كيلومرت فقط 
من دونيت�س��ك ، ولكنه ال ي�س��تطيع االآن خو�ش هذه 
املب��اراة بنف���ش املدين��ة يف ظل االأح��كام العرفية 

املطبقة يف املنطقة .
ويحت��اج لي��ون اإىل نقطة التعادل فق��ط من مباراة 
الي��وم لرياف��ق مان�س�س��رت �س��يتي اإىل ال��دور الثاين 
ويكم��ل عقد دور ال���16 بالبطول��ة ، فيما لن يكون 

اأمام �ساختار �سوى الفوز اإذا اأراد التاأهل .
ويف املجموع��ة اخلام�س��ة ، يحتاج باي��رن ميونخ 

االأمل��اين ) 13  نقط��ة ( اإىل نقط��ة التع��ادل اأم��ام 
م�س��يفه اأياك���ش ) 11 نقطة ( ، لي�س��من البقاء يف 

�س��دارة املجموعة فيم��ا يحتاج الفري��ق الهولندي 
للفوز من اأجل انتزاع ال�سدارة .

وتاأك��د غياب الهولن��دي اآرين روبن ، عن �س��فوف 
باي��رن ميون��خ ، يف مب��اراة الفريق املق��ررة اأمام 
م�س��يفه اأياك�ش اأم�س��رتدام ، ومل يتواجد روبن، 34 
عاما ، الذي كان يتلقى موؤخرا العالج من م�سكالت 
ع�س��لية يف الفخذ ، �س��من بعثة فري��ق بايرن التي 
تتوجه يف وقت الحق ام�ش الثالثاء ، اإىل اأم�سرتدام 
. ويتف��وق باي��رن ميون��خ بنقطت��ني عل��ى اأياك�ش، 
ويحتاج اإىل التعادل فقط للفوز ب�سدارة املجموعة 
. ويف املب��اراة الثانية باملجموع��ة ، يلتقي بنفيكا 
الربتغ��ايل ) 4  نقاط ( ، الذي �س��من املركز الثالث 
واالنتقال ل��دور ال�32 بالدوري االأوروبي ، مع اآيك 
اأثينا اليوناين ) بال ر�سيد من النقاط ( الذي يبحث 
ع��ن اأي نقط��ة يف ه��ذه املب��اراة حلفظ م��اء الوجه 

بعدما ودع البطولة ر�سميا .
ويف املجموعة الثامن��ة ، يركز يوفنتو�ش االإيطايل 
بقي��ادة مدي��ره الفن��ي ما�س��يمليانو األيج��ري على 
االحتفاظ ب�س��دارة املجموعة الت��ي يحتلها حاليا 

بر�س��يد 12 نقط��ة مقاب��ل 10 نق��اط ملان�س�س��رت 
يونايت��د االإجنلي��زي و5 نقاط لفالن�س��يا االإ�س��باين 
ال��ذي �س��من املرك��ز الثال��ث واالنتق��ال مل�س��ابقة 
بوي��ز  لي��اجن  واح��دة  ونقط��ة  االأوروب��ي  ال��دوري 

ال�سوي�ري .
ويحل يوفنتو�ش �سيفا على ياجن بويز اليوم ، فيما 

يحل مان�س�سرت يونايتد �سيفا على فالن�سيا .
واإذا مل يحقق يوفنتو�ش الفوز ، ي�س��تطيع مان�س�س��رت 
يونايتد انتزاع �س��دارة املجموع��ة من خالل الفوز 

على فالن�سيا .
ويف املجموعة ال�سابعة ، يختتم ريال مدريد حامل 
لقب البطولة م�سريته يف دور املجموعات مبواجهة 
�سي�س��كا مو�سكو الرو�سي ، فيما يحل روما االإيطايل 

�سيفا على فيكتوريا بلزن الت�سيكي .
وح�س��م الريال �س��دارة املجموعة ل�س��احله بغ�ش 
النظ��ر ع��ن نتيج��ة مباراتي الي��وم ، حيث يت�س��در 
الريال املجموعة بر�س��يد 12 نقطة مقابل 9 نقاط 
لروما الذي �س��من املرك��ز الثاين و4 نقاط لكل من 

�سي�سكا مو�سكو وفيكتوريا بلزن .

شباب االسكواش يواصل 
التحضير لبطولة آسيا

ميسي يقترب من العودة للتانجو

تقليص قائمة وطني الشاطئية 
تحضيرا لكاس اسيا

الكشف عن شعار حافلة اسود الرافدين بكأس آسيا
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