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قال احلار�س الإ�ص��باين كيكو كا�ص��يا، املنتقل حديثًا من �ص��فوف ريال مدريد 
اإىل لي��دز يونايت��د الإجنليزي، اإن��ه اختار قرار الرحيل ع��ن "امللكي" يف الوقت 
املنا�ص��ب لرغبته يف خو�س حتد جديد. ويف مقابلة مع �صحيفة ماركا، �رصح 
كا�ص��يا الي��وم الثالثاء: "ما ع�ص��ته مع الريال خالل الثالث �ص��نوات والن�ص��ف 
الأخرية مل اأكن لأحلم به، اللعب بداية يف �ص��فوف الفريق الأول لإ�صبانيول يف 
رائعًا، و�صاأظل ممتنًا له دومًا، لأنني بف�صله �صاركت دوليًا  اأمراً  2011 كان 
وانتقلت للريال يف �ص��يف 2015". وعن اأ�صباب رحيله، قال احلار�س �صاحب 
ال�32 عامًا: "ل يوجد لعب ير�صى باجللو�س بدياًل، دائمًا ما يرغب يف املزيد، 
الآن ج��اء كورتوا ه��ذا العام وقبله��ا كان كيلور يلع��ب اأ�صا�ص��يًا، وكان رائعًا، 
وعندما يكون هناك حار�س بهذا امل�ص��توى فال ي�ص��عك �ص��وى انتظار فر�ص��تك 
للعب وا�ص��تغاللها، ل يوجد لعب ير�صى بذلك، اإذا لعبت ع�رص مباريات فرتغب 
يف لع��ب املزي��د وهكذا". وتابع احلار�س الإ�ص��باين: "اأن اأكون يف الظل لكورتوا 
وكيل��ور فهذا الو�ص��ع مل يكن مريحًا يل، كان �ص��عبًا من الناحي��ة الذهنية، اإذا 
كان عم��ري 20 عام��ًا لفك��رت يف حاجت��ي للوقت ملوا�ص��لة التعل��م، لكن مع 
عم��ري فهذا مل يكن �ص��هاًل عل��ى الإطالق، اأعتق��د اأنني حاولت دوم��ًا الت�رصف 
باحرتافي��ة والعم��ل يومًا بعد يوم، كانت هناك اأيام جيدة واأخرى �ص��يئة، كنت 
اأعلم اأنني �ص��اأتلقى عر�ص��ًا يوم ما للرحيل وهكذا �ص��ارت الأمور". واأو�ص��ح اأن 
"اأف�ص��ل اأوقاته كانت مع املدرب الفرن�ص��ي زين الدين زيدان، اإذ كان يجري 
العديد من التغيريات واملداورة، كنا نتفاهم معه ب�ص��كل رائع وهذا يف�رص �ص��بب 

عظمته، اأنا ممنت له كثرياً.

اأوردت تقارير �ص��حافية اأن جنمًا يبدع منذ �ص��نوات مع ريال مدريد، رمبا �صينزل 
من �صفينة "املرينغي" نهاية املو�صم احلايل، وينتقل اإىل الفريق الإيطايل العمالق 
يوفنتو���س. ومن��ذ �ص��نوات، ُيعد النجم الربازيلي مار�ص��يلو دا �ص��يلفا م��ن الأعمدة 
الرئي�ص��ية للفريق الإ�ص��باين العمالق ريال مدريد، اإذ ميتلك �صاحب القدم الي�رصى 
ال�ص��احرة موهبة كروية ل ت�ص��اعده فق��ط على القيام ب��اأدوار دفاعية �رصفة، بل 

اأي�ص��ًا تقدمي يد العون اإىل هجوم "املرينغي". وُيعاين مار�صيلو هذا 
املو�ص��م من انخفا�س وا�ص��ح يف امل�صتوى، ب�ص��بب زيادة وزنه 

بنح��و 7 كيلوغرامات وتعر�ص��ه كذلك لالإ�ص��ابة، م��ا اأدى اإىل 
جلو�ص��ه على دكة بدلء ريال مدريد، وطرح عدة ت�صاوؤلت عن 
م�ص��تقبل النج��م الربازيلي مع "امللكي". وذك��ر موقع "لو 10 

�ص��بورت" اأن لعب ريال مدريد مار�ص��يلو، قد يحزم حقائبه 
ويرح��ل نهاي��ة املو�ص��م احل��ايل اإىل فري��ق يوفنتو���س 

اأن الو�ص��ع  الإيط��ايل. واأ�ص��اف املوق��ع الفرن�ص��ي 
الذي يوجد في��ه النجم الربازيلي حاليًا يرفع 
م��ن اإمكاني��ة انتقال��ه اإىل "البيانكونريي". 
وتاب��ع امل�ص��در نف�ص��ه اأن مار�ص��يلو مل يكن 

يفك��ر م�ص��بقًا يف الرحي��ل ع��ن ري��ال مدريد، 
لكن جلو�ص��ه حاليًا عل��ى دكة البدلء وتعر�ص��ه 

لالنتق��ادات، رمبا �ص��يدفع بالنج��م الربازيلي اإىل 
تغيري موقفه، ومغادرة �ص��فينة "املرينغي" نهاية 

املو�ص��م. وبح�ص��ب "ل��و 10 �ص��بورت"، يحاول جنم 
يوفنتو���س كري�ص��تيانو رونال��دو اإقناع مار�ص��يلو 
بالنتق��ال اإىل "ال�ص��يدة العج��وز"، اإذ جتمع النجم 
الربتغايل عالقة �صداقة قوية معه داخل وخارج 
امل�ص��تطيل الأخ���رص. وم��ن جهة اآخرى، اأو�ص��ح 
امل�ص��در ذاته اأنه رغم جتدي��د يوفنتو�س موؤخراً 
عقد لعب��ه الربازيل��ي �ص��اندرو، اإّل اأّن النادي 
الإيط��ايل العم��الق ل زال يفكر يف مار�ص��يلو، 
ال��ذي يعترب م��ن اأح�ص��ن الالعب��ن يف العامل 
يف مرك��زه. اجلدي��ر ذك��ره اأن مار�ص��يلو )30 
عامًا(، ميتلك عقد مع ريال مدريد ميتد حتى 
�ص��يف 2022، وتبلغ القيم��ة املالية للنجم 
الربازيل��ي حالي��ًا تقريب��ًا 70 ملي��ون يورو، 

وفق موقع "تران�صفر ماركت".

   اأك��د الالع��ب الإ�ص��باين ال�ص��ابق 
ت�ص��ابي األون�ص��و بع��د خروجه من 
تاأجي��ل  عق��ب  مدري��د،  حمكم��ة 
الق�ص��ية املته��م فيه��ا بالته��رب 
حت��ى  �صي�ص��تمر  اأن��ه  ال�رصيب��ي، 

النهاية لإثبات براءته.
وقال يف ت�رصيحات لل�صحافين: 
"عندي قناع��ة وثقة باأنني فعلت 
كل �ص��يء عل��ى م��ا ي��رام، واأنن��ي 
البداي��ة واإنن��ي مل  تعاون��ت من��ذ 
اأخ��ف �ص��يئًا، يج��ب اأن اأداف��ع عن 
نف�ص��ي واأث��ق يف الق�ص��اء، لذل��ك 
جئ��ت اإىل هن��ا و�صاأ�ص��تمر حت��ى 

النهاية".
واأ�ص��اف: "�ص��اأنزعج لو فكرت اأن 
ل��دي �ص��يئًا اأخفي��ه، اأو اأن هن��اك 
�ص��يئًا مل اأفهمه ب�ص��كل جيد، ولأن 
ف�صاأم�ص��ي  هك��ذا  لي���س  الأم��ر 
"النياب��ة  وتاب��ع:  لالأم��ام". 
واملحكمة ال�ص��ابقة براأتني ولذلك 
ل زل��ت هن��ا، اأداف��ع ع��ن براءت��ي 

حتى النهاية واأثق يف الق�صاء".
واأو�ص��ح األون�ص��و ما ح��دث داخل 
املحكم��ة: "ق��ررت املحكم��ة اأنها 
عليها البت يف مدى اخت�صا�ص��ها 
بنظر الق�ص��ية، علي احرتام القرار 
الت��ي �ص��تتخذه، ول زل��ت اأث��ق يف 

الق�صاء، ويجب الآن النتظار". 

إيرادات التذاكر بالقارة اآلسيوية ال تعكس الشغف الجماهيري بكرة القدم

ثالثة أندية أوروبية كبيرة تفاوض "ميمي" عن طريق وسيط مصري

ك�ص��ف موقع "�ص��بورت" الملاين، اأن ك�ص��افة نادي "بورو�صيا 
دورمتون��د" المل��اين يتابع��ون كاأ���س اآ�ص��يا ملراقب��ة لع��ب 
املنتخ��ب الوطن��ي العراق��ي لك��رة الق��دم مهن��د عل��ي امللق��ب 
ب�"ميم��ي". وقدم "مهند علي" م�ص��تويات ممي��زة يف البطولة، 
بت�ص��جيله هدفن رائعن يف مرمى فيتنام واليمن، بال�صافة 
اىل ازعاج��ه لدفاع��ات خ�ص��ومه بتحركاته، مم��ا جعله حمط 
اأنظار العديد من الندية الوروبية. وذكر املوقع يف تقرير ، اأن 

اندي��ة "دورمتوند" الملاين و"ناب��ويل" اليطايل و"اندرخلت" 
البلجيك��ي، يرغب��ون بالتعاق��د م��ع املوهب��ة العراقي��ة مهن��د 
عل��ي من ن��ادي ال�رصطة. ونق��ل املوقع ت�رصيحًا عن الو�ص��يط 
امل���رصي كري�ص��تيان اإمي��ل بح�ص��ب "توت��و مريكات��و وي��ب"، 
اإن��ه "م��ن املنطقي اأن يث��ري علي اهتمام الأندي��ة املختلفة يف 
اأوروب��ا وال��دول العربية و�ص��نتخذ ق��رارا به��دوء عندما يحن 
الوقت املنا�ص��ب، والآن ين�صب الرتكيز على كاأ�س اآ�صيا". جتدر 
ال�ص��ارة اإىل اإن اإميل هو وكيل اأعم��ال لعب املنتخب الوطني 

العراقي ونادي اتالنتا اليطايل علي عدنان.

بدوره الحتاد العراقي لكرة القدم، اعلن طرد كري�ص��تيان اإميل 
م��ن فندق اقامت��ه يف ابو ظبي قبي��ل مواجهة ا�ص��ود الرافدين 
ام��ام قط��ر يف دور ال�16 من كاأ�س اآ�ص��يا بالم��ارات 2019. 
وقال م�ص��در �صحفي اإن و�ص��يط انتقالت امل�رصي كري�صتيان 
اإميل رفقة مرتجم يدع��ى ماهر داغر، دخلوا الفندق الذي يقيم 
في��ه املنتخ��ب الوطني م��ن اج��ل التفاو�س مع مهاجم ا�ص��ود 
الرافدي��ن مهن��د علي "ميم��ي". واأ�ص��اف اأن الناطق الر�ص��مي 
لالحتاد ح�ص��ن اخلر�ص��اين ابل��غ الو�ص��يط امل���رصي ومرافقه 
املرتجم مبغادرة الفندق فوراً واإل �ص��يتخذ الجراءات الالزمة، 

حي��ث تدخ��ل اي�ص��ًا املدي��ر الداري للمنتخ��ب الوطني با�ص��ل 
كوركي�س وابلغهم ب�رصورة اخلروج من الفندق. وبن اأن احتاد 
الك��رة ق��ام بهذا المر من اج��ل املحافظة عل��ى تركيز الالعب 
يف البطول��ة ال�ص��يوية وعدم التفكري بالعرو���س التي قد توؤثر 
على م�ص��تواه يف البطولة، خ�صو�صًا وهو ي�صتعد ملواجهة قطر 
يف ثم��ن نهائي البطولة. وتابع اأن رئي�س الحتاد العراقي عبد 
اخلال��ق م�ص��عود وبخ اجلميع، وق��ال لهم يف ح��ال تكرر المر 
وت�ص��بب اي �ص��خ�س بدخول ال�صما�رصة والو�ص��طاء اىل الفندق 

�صيتم طرده من املنتخب على الفور.

محلل رياضي يش��ن هجومًا الذعًا على صالح رسميًا.. حمزة عدنان خارج اسوار الزوراء

بينما ا�صتعاد حممد �صالح توهجه يف الآونة 
الأخرية، وقاد ليفربول اإىل موا�ص��لة ت�صدره 
لل��دوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم، وجه 
حملل ريا�ص��ي انتقادات لذع��ة اإىل الالعب 
امل���رصي، ب�ص��بب ت�رصفات��ه داخ��ل منطقة 
اجل��زاء وقارن��ه بنج��م يوفنتو���س الإيطايل، 

الربتغايل كري�صتيانو رونالدو.
ويوا�ص��ل حممد �صالح، م�ص��تواه املتميز مع 
ليفرب��ول، اإذ يعتل��ي النجم امل�رصي �ص��دارة 

ه��دايف "الربمييري لي��غ" بر�ص��يد 16 هدفًا، 
ف�ص��اًل عن دوره الب��ارز يف حتقيق "الريدز" 
لالنت�ص��ار يف ع��دة مباري��ات. ويف مب��اراة 
ليفرب��ول الأخ��رية، اأم��ام كري�ص��تال بال�س 
يف الدوري الإجنليزي )3-4(، متكن �صالح 
جمدداً من هز ال�ص��باك، بيد اأن �ص��قوط النجم 
امل���رصي املتكرر يف منطقة اجلزاء، من اأجل 
احل�ص��ول عل��ى ركالت ج��زاء ج��ر عليه عدة 
انتق��ادات. ويف ه��ذا ال�ص��اأن، نقلت �ص��حيفة 
اإك�ص��ربي�س الربيطانية، عن املحلل الريا�صي 
توين كا�ص��كارينو قوله، اإن "�ص��قوط �ص��الح 

ُي�ص��به  املتك��رر عل��ى امل�ص��تطيل الأخ���رص، 
م��ا يق��وم به النج��م الربتغ��ايل كري�ص��تيانو 
رونال��دو، الذي ُيته��م بادعاء ال�ص��قوط على 

امللعب".
وقال توين كا�ص��كارينو )56 عامًا(: "جتاوز 
�ص��الح احلدود حينم��ا يتعلق الأم��ر بادعاء 
ال�ص��قوط )الغو�س(، ح�ص��ل هذا املو�صم على 
بع�س ركالت اجلزاء، التي اأثارت اجلدل، لكن 
يف مب��اراة ليفربول الأخرية اأمام كري�ص��تال 
منطق��ة  يف  مبال��غ  ب�ص��كل  غا���س  بال���س 

اجلزاء".

الثالث��اء، من��ح مدافع��ه  الريا�ص��ي،  ال��زوراء  ن��ادي  اعل��ن 
حم��زة عدنان، بطاقة ال�ص��تغناء لل�ص��ماح ل��ه بالنتقال يف 

النتقالت ال�صتوية اجلارية.
وذكر النادي عرب �ص��فحته الر�صمية اأن "ادارة نادي الزوراء، 
منح��ت بطاقة ال�ص��تغناء لالع��ب حمزة عدن��ان بعد موافقة 

الكادر التدريبي".
ويف �ص��ياق مت�صل، ك�صف م�ص��در اأن "الالعب حمزة عدنان 
�ص��يعلن عودته ر�صميًا اىل �ص��فوف امليناء خالل النتقالت 

ال�صتوية اجلارية".

يذكر ان عدنان انتقل اىل �ص��فوف الزوراء قادمًا من امليناء 
يف املريكاتو ال�صيفي املا�صي.

على مدار ثالثة اأعوام، �صجلت م�صابقات الدوري 
واأندية املحرتفن لكرة القدم يف القارة الآ�صيوية 
دخ��اًل من مبيع��ات تذاك��ر مبارياته��ا، املحلية 
والقاري��ة 3ر497 ملي��ون دولر، ورغم اأنه رقم 
كبري، لكنه ل يعك�س حقيقة ال�ص��غف اجلماهريي 

باللعبة عرب القارة.
ويتعلق هذا الدخل ب�17 م�صابقة دوري حمرتفن 
فقط، بينما حتقق بقية م�ص��ابقات الدوري اأرقام 
زهي��دة للغاي��ة، اإىل جانب حقيق��ة اأن كرة القدم 
تع��د لعب��ة غ��ري �ص��عبية يف 30 دول��ة اآ�ص��يوية، 
اأغلبه��ا دول فق��رية ل متلك بن��ى حتتية متطورة 
للعب��ة واإمنا يقت�رص الأم��ر فيها على مالعب من 

الع�صب الرديء.
وطبق��ا ملا ذكرته �ص��حيفة الحت��اد الإماراتية، 
الي��وم الثالثاء، يك�ص��ف هذا الأم��ر واقعًا خمتلفًا 
م���رصوع  واإىل  خمتل��ف  تعام��ل  اإىل  يحت��اج 
متكامل لل�ص��نوات اخلم�س املقبلة يهتم ب�رصورة 
ن���رص اللعب��ة يف الق��ارة الآ�ص��يوية التي ت�ص��يطر 
فيه��ا ريا�ص��ات اأخ��رى بعي��دة ع��ن ك��رة القدم، 
عل��ى �ص��عوب تعدادها يق��در بع���رصات املالين، 
حي��ث تهت��م دول بالكريكيت والألع��اب الفردية 

واجلماعية الأخرى.

اأن��ه يف حال��ة و�ص��ع  واأ�ص��ارت ال�ص��حيفة اإىل 
اخلطط املنا�ص��بة وتوفري الإمكانيات يف القارة 
الآ�صيوية، التي يعي�س بها ثلثا �صكان العامل وهو 

م��ا يعادل 5ر4 مليار ن�ص��مة، لتحققت جناحات 
كفيلة بتحويل وجه كرة القدم الآ�صيوية اإىل الأبد. 
وفيم��ا يتعل��ق بعائ��دات مبيعات التذاك��ر، تاأتي 

اأندي��ة املحرتف��ن بالياب��ان يف املقدم��ة، حيث 
�ص��جلت 264 مليون دولر، وتلتها اأندية ال�صن 
م�ص��جلة 126 مليون دولر، وذلك رغم اأن اأرقام 

احل�صور اجلماهريي تزيد عن اليابان ب�صكل عام 
، لكن زيادة قيمة التذاكر وبيعها عرب م�رصوعات 
ت�ص��ويقية عدي��دة، ت�ص��ع الياب��ان يف املقدم��ة. 

وحلت اأ�صرتاليا يف املركز الثالث اآ�صيويا م�صجلة 
8ر39 مليون دولر، وهو رقم يعك�س تطورا يف 
التعام��ل مع اللعبة يف اأ�ص��رتاليا، الت��ي ل تعترب 
كرة القدم فيها هي اللعبة ال�ص��عبية الأوىل واإمنا 
تاأتي بعد الرجبي والبي�ص��بول والكرة الأ�صرتالية. 
وتتقارب اأرقام ال�ص��عودية مع كوريا ب�صكل كبري 
يف مبيعات تذاكر الأندية يف البطولت املحلية، 
حي��ث حل��ت كوري��ا يف املرك��ز الراب��ع م�ص��جلة 
املرك��ز  يف  وال�ص��عودية  دولر  ملي��ون  9ر18 
اخلام���س م�ص��جلة 3ر18 ملي��ون دولر. وجاءت 
تايالند يف املركز ال�ص��اد�س )7ر9 مليون دولر( 
وماليزيا يف املركز ال�صابع )5ر7 مليون دولر( 
واإندوني�ص��يا يف املرك��ز الثام��ن )7ر3 ملي��ون 
دولر(. بينم��ا حلت الإمارات يف املركز التا�ص��ع 
م�ص��جلة ثالثة مالي��ن دولر، وهو رق��م واإن بدا 
�ص��غرياً، ولك��ن مبقارنة عدد مواطن��ي الدول مع 
اإجم��ايل الدخ��ل من بي��ع التذاك��ر، فاإن��ه يعك�س 
�ص��ري الإم��ارات بخط��ى مت�ص��ارعة ومتزايدة من 
حيث عائدات مبيعات التذاكر، وحققت الإمارات 
تقدمًا مقارنة بدوريات دول ذات كثافة �صكانية 
هائل��ة منها اإيران التي حل��ت يف املركز العا�رص 
اآ�صيويا م�ص��جلة 5ر1 مليون دولر واأوزبك�صتان 
يف املرك��ز احل��ادي ع���رص م�ص��جلة 4ر1 مليون 

دولر.

كيكو كاسيا: لهذا السبب رحلت عن 
ريال مدريد

شكوك تحوم حول مستقبل 
مارسيلو مع ريال مدريد

تشابي ألونسو: سأستمر حتى النهاية 
إلثبات براءتي

بغداد – محمد خليل

بغداد - الجورنال بغداد - الجورنال

ا�ص��تكملت الهيئة الدارية لنادي ال�رصطة الريا�ص��ي 
اإج��راءات التعاق��د م��ع الالع��ب ك��رار املح��رتف يف 
�ص��فوف نادي �ص��نعت نفط عبادان الإيراين لتمثيل 
ك��رة ال�رصط��ة يف املرحل��ة املقبلة م��ن دوري الكرة 

املمتاز.
وق��ال ع�ص��و ادارة ن��ادي ال�رصطة علي ال�ص��حماين، 
الي��وم عل��ى  الن��ادي ح�ص��لت  "ادارة  اإن  بي��ان  يف 

البطاق��ة الدولية اخلا�ص��ة بالالعب كرار جا�ص��م من 
قب��ل النادي الإي��راين ليكون بذلك اح��د لعبي فريق 
ال�رصطة وب�صكل ر�صمي لتمثيله يف املباريات املقبلة 

من دوري الكرة".
وب��ن ان "كرار �ص��يلتحق بالوحدات التدريبية خالل 
مع�ص��كر الفري��ق املق��ام حالي��ا يف حمافظ��ة اربيل 
لتح�ص��ري الفري��ق وجتهي��زه لنطالق ال��دوري حال 

انتهاء مهمة املنتخب الوطني يف بطولة اأمم ا�صيا".
وا�ص��اف ان "ك��رار جا�ص��م �ص��يكون ا�ص��افة قوي��ة 

للفري��ق ملا ميتلك��ه م��ن اإمكانيات بدني��ة ومهارية 
عل��ى اعل��ى م�ص��توى بال�ص��افة اىل متتع��ه بخ��ربة 
كروية كبرية �ص��واء مع الأندية املحلية او اخلارجية 
او على م�صتوى املنتخبات الوطنية التي �صتكون لها 

اثر اإيجابي على الفريق".
وتاب��ع ان "النادي خاطب ر�ص��ميا ً احت��اد الكرة من 
اجل ا�ص��افة الالعب اىل ك�صوفات الفريق يف املو�صم 
خالل��ه  �ص��ريتدي  والت��ي   ٢٠١٨-٢٠١٩ احل��ايل 

القمي�س الرقم 8".

رسميًا .. كرار جاسم العبًا للشرطة
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