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اقرتب مدافع نادي ريزا �سبور الرتكي، �رضغام ا�سماعيل، 
من االن�سمام ل�سفوف نادي ال�رضطة خالل االيام املقبلة.
وق��ال م�س��در مق��رب م��ن الالع��ب، ان "الالع��ب �رضغام 
ا�س��ماعيل حت�سل على اال�س��تغناء الر�سمي من ادارة نادي 

ريزا �سبور الرتكي".
واو�س��ح ان "ادارة نادي ريزا �س��بور ا�س��رتطت احل�س��ول 
على ن�س��بة مالية من اي تعاقد جديد، مما دفع ا�س��ماعيل 
للتن��ازل عن باقي م�س��تحقاته املالية من اجل احل�س��ول 

على اال�ستغناء دون قيد او �رضط".
وتابع ان "ا�س��ماعيل �س��يجتمع بادارة نادي ال�رضطة يوم 
االثن��ن املقبل من اج��ل التوقيع على ك�س��وفات القيثارة 

اخل�رضاء".
ارتباط��ه  اإ�س��ماعيل،  �رضغ��ام  العراق��ي،  ال��دويل  وف��ك 
بنادي ريزا �س��بور الرتكي، بالرتا�س��ي، بعد اأن تنازل عن 
م�س��تحقاته املالي��ة، لي�س��بح ح��را يف االنتق��ال الأي ناد 

بدون �رضوط.
واأعلن اإ�س��ماعيل، عرب ح�س��ابه على االإن�س��تجرام، اجلمعة، 
نهاي��ة م�س��واره مع ريزا �س��بور، بع��د اأن اأبعدته االإ�س��ابة 
عن امل�س��اركة مع فريق��ه بالدوري الرتك��ي، والتي حلقت 
به خالل املو�سم، ما تطلب تدخال جراحيا قبل اأ�سهر عدة.

ومي��ر �رضغ��ام بحال��ة اال�ست�س��فاء، ويخو���ض تدريب��ات 
تاأهيلية ا�ستعدادا لعودته اإىل املالعب.

تغ��زل نادي روم��ا االيطايل، با�س��طورته فراني�س�س��كو توتي عرب ح�س��ابه العربي 
الر�س��مي عل��ى موقع التوا�س��ل االجتماعي "توي��رت".  ون�رض الن��ادي عرب "تويرت" 
�س��ورة لتوت��ي علق عليه��ا: "ت�س��األني احبك لي�ض، بعين��ي تعي�ض، ابدل��ك بي�ض.."، 
وه��ي كلمات لالغني��ة العراقية "عمري وغالي انت" للفنان العراقي �س��يف نبيل. 
وه��ذه امل��رة هي الثانية الت��ي ين�رض فيها ن��اٍد اوروبي باللهج��ة العراقية، بعدما 
ق��ام ليفربول االنكليزي با�س��تخدام كلم��ات اغنية "حبك ي��دك بالرا�ض" للفنانن 
العراقي��ن حمم��د الفار�ض ون��ور الزين، عقب تاأه��ل "الريدز" لثم��ن نهائي دوري 

ا�سطورة ابط��ال واوربا، الثالثاء املا�س��ي. يذكر اأن فران�سي�س��كو توتي يعد 
نادي روما ومن اوفى الالعبن يف كرة القدم، حيث مثل فريق 

العا�س��مة طوال م�س��رته االحرتافية التي امت��دت منذ عام 
1993 حتى 2017. ويعد "ملك روما" كما يلقبه اجلمهور، 
ثاين اأف�سل هداف على االإطالق يف تاريخ الدوري االإيطايل 
بر�سيد 250 هدفًا، ويحمل الرقم القيا�سي ملعظم االأهداف 

امل�س��جلة يف دوري الدرج��ة االأوىل لالع��ب يف 
ن��ادي واح��د. و�س��هد ع��ام 2018 اعت��زال 

ع��دد من كب��ر من جنوم ك��رة القدم على 
امل�س��توي املحل��ي والعامل��ي، جاء يف 

مقدمتهم ع�سام احل�رضي احلار�ض 
الدويل املخ�رضم وح�س��ام غايل، 

فران�سي�س��كو  النج��م  وعاملي��ًا 
توت��ي قائ��د روم��ا االإيط��ايل 

واأندريا برلو. واعتزل ملك 
اإيطايل  روما ومنتخ��ب 

توت��ي  فران�سي�س��كو 
املو�س��م  نهاي��ة  ف��ى 

عم��ر  ع��ن  املا�س��ى 
اأربعن عامًا، اأم�س��ى منها 25 عامًا فى 

اللعب بقمي�ض الذئاب.

اتهم الدويل ال�سابق، حيدر حممود، ال�سلوفيني �رضيت�سكو كاتانيت�ض، 
م��درب املنتخ��ب العراق��ي وطاقمه امل�س��اعد، بعدم اح��رتام الدوري 
املحل��ي والعب��ي االأندية الكبرة، خ��الل تواجده ملتابع��ة مباريات 

البطولة.
وق��ال حمم��ود، يف ت�رضيح �س��حفي "�س��اهدت اأكرث م��ن مباراة يف 
اأربيل، واآخرتن يف ملعب فران�سو حريري، وكان كاتانيت�ض حا�رضا 

ملتابعتها، لكن ت�رضفاته تركت اأكرث من عالمة ا�ستفهام".
واأو�س��ح اأن كاتانيت���ض كان ي�س��تهزاأ وي�س��حك �س��اخرا على بع�ض 
احل��االت الت��ي حدث��ت اأثن��اء املب��اراة، خا�س��ة االأخرة ب��ن اأربيل 
وال�رضط��ة، م��ع اأن الالعب��ن تاأث��روا ب�س��كل كب��ر باأر�س��ية امللعب 
املبتل��ة، لكنه كان يفرط بال�س��حك مع طاقم��ه على بع�ض احلاالت، 
يف دلي��ل كب��ر عل��ى اال�س��تهزاء بالالعب��ن واالأندية، وه��ذه احلالة 
مرفو�س��ة. وتابع: "كنت اأجل�ض قريبا من الطاقم التدريبي للمنتخب 
باملق�س��ورة الرئي�س��ية، وانتق��دت ت�رضفات��ه، وكان علي��ه اأن يكون 
اأك��رث جدي��ة واحرتام��ا لالعبن، خا�س��ة اأن ال�رضطة ي�س��م عددا من 
العبي املنتخب، وبالتايل اال�س��تهزاء بهم ال يليق مبدرب يقود اأ�سود 
الرافدي��ن". واختت��م باأن تاريخ املنتخب اأكرب من �س��رة كاتانيت�ض، 
اإذ �س��بق للعراق واأن توج بلقب كاأ�ض اآ�س��يا 2007، وتاأهل ملونديال 
اأما �سرة املدرب فهي فقرة جدا، وال ترتقي  1986 يف املك�سيك، 
ملا حققه اأ�س��ود الرافدين، وبالتايل يتوجب علي��ه احرتام البلد الذي 

يعمل به.

بينهم ميمي... 10 نجوم شباب يتوقع لهم التألق في أمم آسيا 

بشعار  "األسود دائمًا تسود".. المنتخب الوطني يكتفي بوديتين تحضيرًا لكأس آسيا

ي�س��تعد املنتخ��ب الوطن��ي لدخ��ول اىل بطولة كا�ض ا�س��يا 
ع��رب دخول��ه مع�س��كر تدريب��ي يف الدوح��ة عا�س��مة قطر 
يلتقي خالله منتخبي فل�سطن وقطر، واأكد املدير االإداري 
للمنتخ��ب الوطن��ي، با�س��ل كوركي���ض، اأن منتخ��ب ا�س��ود 
الرافدين �س��يكتفي بوديتي ال�س��ن وفل�سطن قبل الدخول 
يف كاأ���ض اآ�س��يا 2019. وقال كوركي���ض اإن "احتاد الكرة 
ف��احت نظره الكوري اجلنوبي من اجل تاأمن مباراة ودية 
ثالثة للمنتخب الوطني قبل التوجه اإىل كاأ�ض اآ�س��يا مطلع 

العام املقبل".
واأو�س��ح اأن "االحت��اد الكوري اعتذر ع��ن خو�ض املباراة 
وبالت��ايل ف��اإن املنتخ��ب الوطن��ي �س��يخو�ض مبارات��ن 
وديت��ن اأم��ام ال�س��ن وفل�س��طن يف ال���24 وال���28 من 
كان��ون اجلاري"، الفتًا اإىل اأن "املنتخب الوطني �س��يتجه 

اىل الدوحة يف الثامن ع�رض من ال�س��هر اجلاري". وا�ستبعد 
كوركي�ض اإ�سافة العبن جدد اإىل قائمة املنتخب الوطني، 
موؤك��داً اأن "القائم��ة �س��تبقى عل��ى م��ا ه��ي عليه و�س��يتم 
�سي�س��يف  التدريب��ي  وال��كادر  24 العب��ًا  اىل  تقلي�س��ها 

العبن جدد يف حال تعر�ض احد الالعبن لالإ�سابة".
 واعل��ن االحتاد اال�س��يوي لك��رة القدم، ان �س��عار حافالت 
املنتخبات الوطنية امل�س��اركة يف نهائيات اآ�س��يا 2019 

بالرابع من ال�سهر املقبل التي �ستقام يف االمارات.
و�سيلعب منتخبنا الوطني يف املجموعة الرابعة اإىل جانب 
منتخبات ايران واليمن وفيتنام، و�س��يخو�ض لقاءه االول 

امام املنتخب الفيتنامي يف الثامن من ال�سهر املقبل.
 و�سيكون �سعار حافلة منتخبنا الوطني يف نهائيات اآ�سيا 
Lions always prevail   2019.  مبعن��ى االأ�س��ود 
دائم��ًا ت�س��ود.  وكان موقع االحتاد االآ�س��يوي قام بانتقاء 
اأف�س��ل ثالثة �س��عارات ل��كل منتخ��ب وطن��ي، ليتم خالل 

املرحلة الثانية الت�س��ويت الختيار ال�س��عار املف�س��ل لكل 
فريق، وا�ستمر الت�سويت حتى 1 ت�رضين الثاين املا�سي.

ومت اإط��الق ال�س��عرات كن��وع م��ن م�س��ابقة م��ن اأجل منح 
اجلماه��ر فر�س��ة التعب��ر ع��ن حما�س��ها والقي��ام بدور 
رئي�س��ي يف البطول��ة القاري��ة االأه��م، وق��د �س��هدت اإقبال 
كبر عرب و�س��ائل التوا�س��ل االجتماعي، حيث �س��ارك يف 

الت�سويت اأكرث من 105،000 �سخ�ض.
و�س��وتت اجلماه��ر العراقية على عبارة "اال�س��ود ت�س��ود 
دائمًا" ليكون ال�س��عار الر�س��مي حلافلة ا�سود الرافدين يف 

كاأ�ض اآ�سيا 2019 باالإمارات العربية املتحدة.
و�س��يعتمد مدرب املنتخ��ب الوطني الولفين��ي  كاتانيت�ض 
عل��ى املهاج��م مهن��د عل��ي ال��ذي �س��نفه موق��ع االحتاد 
اال�س��يوي لك��رة القدم، �س��من قائم��ة اف�س��ل 10 العبن 
�س��باب يف كاأ���ض اآ�س��يا 2019. وذكر املوق��ع يف تقريره 
"ميت��از مهند بقدراته الفني��ة العالية والقدرة على اللعب 

بالقدمن اليمنى والي�رضى، اإىل جانب التحركات اخلطرة 
وقوة الت�سديد وخطورة التمريرات".

واأو�س��ح، "�س��جل الالع��ب البالغ من العم��ر 18 عامًا 17 
ه��دف يف ال��دوري العراقي املو�س��م املا�س��ي، و�س��بق له 
اللع��ب يف بطول��ة اآ�س��يا للواعدين حت��ت 14 عامًا 2014 
حيث �س��جل �س��تة اأهداف، وبع��د خو�ض مبارات��ه الدولية 
االأوىل عام 2017 فقد �سارك حتى االآن يف ت�سع مباريات 

دولية �سجل خاللها خم�سة اأهداف".
واىل جان��ب "ميم��ي" تواج��د 9 العبن �س��باب، يتوقع اأن 
ي�س��عوا ب�س��متهم يف البطولة وهم: نغوي��ن كوانغ-هاي 
)فيتن��ام(، ترك��ي العم��ار )ال�س��عودية(، هوانغ اي��ن بيوم 
)كوريا اجلنوبية(، ريت�س��و دوان )اليابان(، ب�س��ام ه�س��ام 
)قطر(، عزيزج��ون غانييف )اوزباك�س��تان(، �سوبات�س��اي 
جايدي��د )تايلند(، خلف مبارك )االمارات(، حممد يو�س��ف 

)فل�سطن(.

الحدود يراهن على التكتيك لمواجهة الشرطة والنفط يتسلح بالروح المعنوية امام نفط الوسط

اأكد مدرب كرة احلدود عادل نعمة اأنه �س��يخو�ض مباراة 
ال�رضطة الي��وم االثنن، يف افتتاح اجلول��ة  الثالثة ع�رض 
باأ�س��لوب تكتيك��ي خمتلف يتنا�س��ب مع طريق��ة الفريق 
املناف���ض املتخ��م بالنج��وم.  وق��ال نعم��ة يف ت�رضي��ح 
�س��حفي اأن مب��اراة الغد �س��عبة جدا، مل��ا ميتلكه فريق 
مميزي��ن  العب��ن  وجمموع��ة  مقوم��ات  م��ن   ال�رضط��ة 
وبالتايل �س��ندخل املباراة بتكتيك خمتلف  يتنا�س��ب مع 
طريقة الفري��ق املناف�ض، وناأم��ل اأن يطبق الالعبون ما 

نحدده لهم من واجبات  واخلروج بنتيجة اإيجابية . 

وبن اأن عامل الوقت مل ي�س��عفنا حيث واجهنا ال�سماوة 
االأربع��اء واملب��اراة كانت هن��اك يف  ال�س��ماوة والفريق 
بحاج��ة اإىل راح��ة بعد ال�س��فر الأية حمافظ��ة ومباراتنا 
�س��تكون حتى  حالة اال�ست�سفاء تكون �سعبة لقرب موعد 
املباراتن، مع ذلك ر�س��منا طريقة اللعب و�سنطبقها  يف 

وحدة تدريبية اليوم .  
واأو�س��ح اأن الفريق مكتمل ال�سفوف وطموحنا موا�سلة 
النتائ��ج االإيجابي��ة حت��ى واأن كان��ت  مباراتن��ا اأم��ام 
املت�س��در فهدفنا هو اخلروج من املباراة بنتيجة جيدة.  
وُيراه��ن اجله��از الفني اجلدي��د لنفط الو�س��ط، على رفع 
احلال��ة املعنوي��ة للفريق، قب��ل مواجه��ة الكهرباء، يوم 

الثالث��اء املقب��ل يف اجلول��ة ال�13 من ال��دوري الكروي 
لكرة القدم.

وقال جبار ها�س��م، املدرب امل�ساعد للفريق يف ت�رضيح 
�سحفي ان "الفريق ي�س��م جمموعة جيدة من الالعبن، 
لكن ال ميكننا خالل هذه الفرتة الق�سرة تغير االأ�سلوب 
التكتيك��ي، لذا �س��راهن على رف��ع ال��روح املعنوية مع 
التاأكيد على الواجبات الفردية لالعبن داخل امللعب ".

وب��ننَّ "هدفنا م��ن املب��اراة النقاط الث��الث فهي مهمة 
للفري��ق قب��ل فرتة التوق��ف التي نعول عليه��ا يف تغير 
االأ�س��لوب التكتيك��ي، واإ�س��افة جمموع��ة جدي��دة م��ن 

الالعبن اأثناء االنتقاالت ال�ستوية".

مهند علي )العراق(
ميت��از مهند بقدرات��ه الفنية العالية والق��درة على اللعب 
التح��ركات  جان��ب  اإىل  والي���رضى،  اليمن��ى  بالقدم��ن 

اخلطرة وقوة الت�سديد وخطورة التمريرات.
و�س��جل الالع��ب البال��غ من العم��ر 18 عام��ًا، 17 هدف 
يف ال��دوري العراقي املو�س��م املا�س��ي، و�س��بق له اللعب 
يف بطولة اآ�س��يا للواعدين حت��ت 14 عامًا 2014، حيث 
�سجل 6 اأهداف، وبعد خو�ض مباراته الدولية االأوىل عام 
2017، و�سارك حتى االآن يف 9 مباريات دولية، و�سجل 

خاللها 5 اأهداف.
تركي العمار

اخت��ار االحتاد االآ�س��يوي لكرة القدم، اأف�س��ل 10 العبن 
م��ن ال�س��باب الذي��ن يتوق��ع اأن يتاألق��وا يف النهائي��ات 
القاري��ة يف االإم��ارات خالل الفرتة م��ن 5 يناير/كانون 
الث��اين اإىل 1 فرباير/�س��باط 2019. واأ�س��ار االحتاد، اأن 
الن�س��خة املا�س��ية التي اأقيمت عام 2015 يف اأ�سرتاليا، 
�سهدت �سطوع النجم االأ�س��رتايل ال�ساعد ما�سيمو لوجنو، 
الذي اختر اأف�س��ل العب يف البطولة، اإىل جانب االإيراين 
���رضدار اأزم��ون، وال��ذي كان يبلغ م��ن العم��ر 20 عامًا، 

و�سجل هدفن يف البطولة.
جنوين كواجن-هاي )فيتنام(

يعت��رب جنوين من الالعبن املبدعن يف منتخب فيتنام، 
م��ن خالل حتركات��ه مع كرة اأو بدون ك��رة، وقدرته على 
اإىل  امل��كان املنا�س��ب، وذكاء متريرات��ه  التمو�س��ع يف 
زم��الءه. كم��ا ميت��از الع��ب الو�س��ط بقدراته عل��ى تنفيذ 
الكرات الثابتة �سواء يف التمرير العر�سي اأو الت�سديد على 
املرم��ى، ورغ��م اأنه العب و�س��ط، اإال اأن كان ثاين اأف�س��ل 
هداف يف بطولة اآ�سيا حتت 23 عامًا 2018 يف ال�سن.

تركي العمار )ال�سعودية(
يعت��رب ترك��ي العمار واح��داً من جن��وم امل�س��تقبل للكرة 
ال�س��عودية، وميتلك قدرة عالية على التمرير والتحركات 

الذكية واإنهاء الفر�ض بدقة.
ويبل��غ تركي من العمر 19 عامًا، ونال ال�س��هر املا�س��ي 
جائ��زة اأف�س��ل العب �س��اب يف اآ�س��يا 2018، بعدما قاد 
منتخب بالده اإىل الفوز بلقب بطولة اآ�س��يا لل�س��باب حتت 

اأهداف.  4 2018، و�سجل يف تلك البطولة  19 عامًا 
هواجن اين-بيوم )كوريا اجلنوبية(

رغ��م اأن��ه يلع��ب يف دوري الدرج��ة الثاني��ة يف كوري��ا 
اجلنوبي��ة، اإال اأن الع��ب الو�س��ط هواجن، �س��جل ح�س��وره 
بق��وة عل��ى �س��عيد املنتخ��ب، بعدم��ا �س��اهم يف الف��وز 
بامليدالي��ة الذهبي��ة يف دورة االألعاب االآ�س��يوية 2018 
يف اإندوني�س��يا، ليق��وم امل��درب باول��و بينت��و باختياره 

للمنتخب.
و�سارك هواجن يف جميع مباريات كوريا اجلنوبية خالل 

دورة االألع��اب االآ�س��يوية، وبعده��ا �س��جل هدف��ه الدويل 
االأول يف املب��اراة التي تعادلت فيها كوريا اجلنوبية مع 

بنما 2-2.
ريت�سو دوان )اليابان(

خا���ض دوان مباراته الدولية االأوىل ه��ذا العام، ويعترب 
من �سمن اجليل اجلديد يف املنتخب اليابان الذي يتطلع 
للتاألق يف كاأ�ض اآ�سيا 2019، ثم دورة االألعاب االأوملبية 

.2020

و�س��جل دوان هدفه الدويل االأول يف املباراة التي فازت 
خالله��ا الياب��ان عل��ى اأوروج��واي 3-4، وهو حمرتف 

حاليًا يف هولندا.
 ب�سام ه�سام )قطر(

رغم اأنه ال زال �س��ابًا، اإال اأن الالعب القطري ب�سام ح�سل 
عل��ى فر�س��ة اللع��ب يف �س��فوف �س��لتا فيجو االإ�س��باين، 
وكا�ض يوبن البلجيكي، حيث اكت�سب خربة كبرة. واأثبت 
ب�س��ام م�س��توى قدراته يف مركز الظهر االأمين، ويف خط 
الو�س��ط وكذلك يف مركز قلب الدفاع، مما �سيمنح املدرب 

فيليك�ض �سان�سيز خيارات متنوعة لالعتماد عليه.
عزيزجون جانييف )اأوزبك�ستان(

حظ��ي جانيي��ف بع��ام ممي��ز خ��الل 2018، حي��ث قاد 
منتخ��ب ب��الده اإىل الف��وز بلق��ب بطول��ة اآ�س��يا حتت 23 
عامًا التي اأقيمت مطلع العام اجلاري يف ال�س��ن. وعلى 
الن��ادي، �س��جل جانيي��ف ح�س��وره االأول يف  م�س��توى 
دوري اأبط��ال اآ�س��يا، وتواج��ه مع النجم االإ�س��باين خايف 
هرناندي��ز يف دور املجموع��ات، وه��ي ميت��از بالقدرة 
العالية عل��ى التحكم بالكرة والعمل اجلماعي والت�س��ديد 

من م�سافات بعيدة.
�سوبات�ساي جايديد )تايالند(

ميتل��ك �سوبات�س��اي مقوم��ات كب��رة، وخا���ض مباراته 
الدولي��ة االأوىل ه��ذا الع��ام، وجنح بالفعل يف ت�س��جيل 3 
اأه��داف دولي��ة حتى االآن ج��اءت جميعها خ��الل بطولة 

اآ�س��يان. ويبلغ �سوبات�س��اي من العمر 20 عامًا، و�س��ارك 
م��ع تايالن��د يف دورة االألع��اب االآ�س��يوية 2018، كم��ا 
�س��جل ح�س��وره يف دوري اأبطال اآ�سيا مع نادي بوريرام 

يونايتد.
خلفان مبارك )االإمارات(

ميتاز خلفان بالقدرة على قيادة خط و�سط منتخب بالده 
�سواء باللعب يف الو�سط اأو على االأطراف، ومنذ ان�سمامه 
اإىل نادي اجلزيرة، اأكد قدرته العالية على �سنع االأهداف 

لزمالءه من خالل التمريرات الذكية.
وتاأم��ل اجلماه��ر االإماراتية اأن يوا�س��ل خلف��ان التاألق 
على ال�س��عيد الدويل، ليقود املنتخب اإىل املناف�س��ة على 

اللقب القاري.
حممد يو�سف )فل�سطن(

يعترب حممد يو�س��ف من الالعبن املميزين يف ا�س��تغالل 
امل�ساحات ومباغتة الدفاع املقابل والقدرة العالية على 
ا�س��تغالل الفر���ض اأمام املرمى، واأثبت ح�س��وره يف اأول 
مب��اراة دولية يخو�س��ها بعدما �س��جل هدفن يف مرمى 

املالديف عام 2017 �سمن ت�سفيات كاأ�ض اآ�سيا.
كم��ا لع��ب املهاج��م البال��غ م��ن العم��ر 21 عام��ًا، دوراً 
االألع��اب  دورة  يف  فل�س��طن  م�س��اركة  خ��الل  رئي�س��يًا 
االآ�س��يوية 2018، بعدم��ا �س��جل يف مرم��ى هوجن كوجن 
خ��الل دور املجموع��ات، و�س��اهم يف تاأه��ل الفريق اإىل 

االأدوار االإق�سائية.

ضرغام اسماعيل على 
اعتاب القيثارة الخضراء

روما يغازل توتي باللهجة 
العراقية

حيدر محمود: كاتانيتش يسخر 
من العبي الشرطة وأربيل
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    اأفادت تقارير �س��حافية اأن ريال مدريد يخطط 
ل�س��فقة تبادلي��ة مدوي��ة م��ع ت�سيل�س��ي يف فرتة 
االنتقاالت ال�س��توية، اإذ �س��يدرج الن��ادي "امللكي" 
يف ال�س��فقة جنم��ًا يحم��ل قمي���ض "املرنغي" منذ 
�س��نوات، من اأجل اإقناع اإدارة ت�سيل�سي التخلي عن النجم 

البلجيكي اإيدين هازارد.
ورغ��م تاأكي��د اإيدين هازارد يف اأكرث من م��رة عزمه البقاء 
مع ت�سيل�س��ي حتى نهاية املو�س��م احلايل، اإال اأن ال�سائعات 
مازال��ت تتح��دث بق��وة ع��ن انتق��ال النج��م البلجيكي اإىل 

ري��ال مدري��د يف ف��رتة االنتقاالت ال�س��توية، ال�س��يما واأن 
"املرنغي" يف اأم�ض احلاجة اإىل العب مبوا�سفات عاملية 
ي�س��غل الف��راغ الكبر، ال��ذي تركه رحيل النج��م الربتغايل 

كري�ستيانو رونالدو اإىل يوفنتو�ض االإيطايل.
ويف هذا ال�س��اأن، اأو�س��حت �س��حيفة ديلي �س��تار اأن ريال 
مدريد �س��يحاول جمدداً الظفر بخدم��ات اإيدين هازارد يف 

فرتة االنتقاالت ال�ستوية.
واأ�س��اف ال�س��حيفة الربيط��اين اأن "املرنغي" �سي�س��حي 

بالعبه اإي�سكو من اأجل التعاقد مع هازارد.
م�س��رة اإىل اأن ري��ال مدريد يريد اإبرام �س��فقة تبادلية مع 
ت�سيل�سي، غذ �س��يقدم "املرنغي" جنمه اإي�س��كو باالإ�سافة 

اإىل مبلغ مايل من اأجل موافقة "البلوز" على رحيل هازارد 
عن النادي اللندين يف "املركاتو" ال�ستوي.

ووفق��ًا للخ��رب املن�س��ور ف��اإن اإي�س��كو )26 عام��ًا( اأ�س��بح 
م�سكلة يف غرف خلع املالب�ض املدريدية، ب�سبب ت�رضفاته 
االأخرة مع جماهر النادي، ف�ساًل عن كونه ال يعي�ض هذا 
املو�سم اأح�سن فرتاته مع الفريق، بعدما جل�ض يف مباريات 

كثرة على دكة البدالء.
من جهة اآخرى، يحاول ت�سيل�س��ي التم�سك باإيدين هازارد، 
ال��ذي يع��د جن��م الفري��ق االأول م��ن دون من��ازع، بي��د اأن 
"البلوز" يوافق على عر�ض ريال مدريد من اأجل احل�سول 
عل��ى مقاب��ل مه��م للتعوي���ض، خا�س��ة واأن عق��د النج��م 

ريال مدريد يضحي بإيسكو من أجل هازارد
خاص

بغداد -  الجورنال

بغداد - الجورنال

بغداد -  الجورنال


