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ف��احت االحتاد العراق��ي لكرة الق��دم �صتة احت��ادات ال�صتح�ص��ال موافقتهم يف 
امل�ص��اركة ببطولة ال�ص��داقة الثانية التي �ص��ينظمها االحتاد للم��دة من الثامن 
ع���رس من اذار املقبل ولغاية ال�ص��اد�س والع�رسين منه. وقال امني �رس االحتاد، 
�صب��اح ر�ص��ا، اإن "االحت��اد ف��احت احت��ادات اوزبك�صت��ان وعم��ان واالم��ارات 
والكوي��ت و�صورية ولبن��ان من اجل م�صارك��ة منتخباتها يف بطول��ة ال�صداقة 

الثاني��ة املزم��ع اقامته��ا يف 
اذار املقب��ل، ويف اي��ام الفيفا 
حتدي��دا". وا�ص��اف ر�ص��ا، ان 
املوافقات  بانتظ��ار  "االحتاد 
الر�صمي��ة من قب��ل االحتادات 
خماطب��ة  بغي��ة  املذك��ورة 
الداخلي��ة  املعني��ة  اجله��ات 
االم��ور  لتنظي��م  واخلارجي��ة 
اخلا�ص��ة  واالداري��ة  الفني��ة 
اىل  ي�ص��ار  البطول��ة".  يف 
االحت��اد نظ��م الع��ام املا�صي 
يف الب���رسة بطول��ة ال�صداق��ة 
منتخب��ي  مب�صارك��ة  االوىل 
قط��ر و�صوري��ة، وف��از بلقبه��ا 

املنتخب القطري.

يف نف�س الوقت من كل عام، ت�صري اأ�صابع االتهام �صوب النجم الربازيلي نيمار، 
ال��ذي بداأ غيابه املوعود يف نف�س التوقيت من كل عام، يثري ال�صكوك. وتعر�س 
نيمار دا �صيلفا للإ�صابة قبل اأيام، وغادر املباراة التي فاز فيها فريقه باري�س 
�ص��ان جرمان على �صيفه �صرتا�صبورغ -2�صف��ر، وتاأهل اإىل ثمن نهائي كاأ�س 
فرن�ص��ا لك��رة القدم. وخرج نيم��ار من ملعب اللقاء باكيا، فيم��ا اأ�صارت تقارير 
�صحفي��ة اإىل اإ�صابت��ه يف نف�س م��كان االإ�صابة ال�صابقة التي غ��اب ب�صببها 3 
اأ�صه��ر يف نهاي��ة املو�صم املا�ص��ي. واأ�صارت تقاري��ر �صحفي��ة اإىل اأن نيمار ال 
يكون حا�رسا يف امللعب يوم 11 مار�س، يوم عيد ميلد �صقيقته، يف االأعوام 
االأربعة املا�صية، وها هو يبدو يف طريقه اإىل غياب جديد يف نف�س املوعد للمرة 
اخلام�ص��ة على التوايل. و�صتبلغ رافايي��ل �صقيقة نيمار ال�23 من العمر يف 11 
مار�س املقبل، ويعترب النجم الربازيلي مقرب جدا من �صقيقته، التي يظهر معها 
يف منا�صب��ات عديدة، كما و�ص��ع و�صما كبريا لها على ذراع��ه. وبداأت ال�صكوك 
حت��وم جمددا مع اإ�صابة نيمار اجلديدة، حيث �صب��ق واأن غاب النجم الربازيلي 

احل��ايل باري�س �صان جرمان ع��ن فريقه ال�صاب��ق بر�صلون��ة وفريقه 
فيم��ا يف نف���س املوع��د ب�صب��ب االإ�صابة  االإيق��اف،  اأو 
للحتف��ال يغتنم نيم��ار فر�صة االبتعاد عن  امللع��ب 
ع��ادة. م��ع �صقيقته بعي��د ميلدها، يف  �صخ��م  حف��ل 
ريال وغاب نيمار ع��ن مباراة فريقه  اأم��ام  املهم��ة 
اأوروب��ا يف باري���س مدريد ااالإ�صباين بدوري اأبطال 
مي��لد املو�صم املا�ص��ي، التي جاءت  عي��د  قب��ل 

النج��م الربازيلي رافايي��ل باأيام قليلة. ويبدو اأن 
م��ع لن يك��ون متاح��ا للم�صاركة 

ال�ص��دام  يف  فريق��ه 
اأم��ام  املرتق��ب 

مان�ص�صرت يونايتد 
ي  جنلي��ز الإ ا
االأبطال  ب��دوري 
هذا العام اأي�صا، 
 13 يوم��ي 
و7  فرباي��ر 

مار�س.

تربع مدرب ن��ادي جبة ال�صعودي فهد 
الغرب��ي، الأح��د العبي فريق��ه باإحدى 
كليتي��ه يف موقف اإن�صاين نادر ونبيل. 
واحتفلت موق��ع التوا�صل االجتماعي 
مبوقف املدرب ال�صعودي، الذي حاول 
اأن يت��م تنفيذ االأمر ���رساً ولكن ت�رسب 
اخلرب واأ�صبح��ت ق�صة �صهامته حديث 
والوط��ن  ال�صعودي��ة  يف  املغردي��ن 
يو�ص��ف  اللع��ب،  وكان  العرب��ي. 
االأ�صلمي، قد اأج��رى العملية اجلراحية 
بنج��اح، ومل يعرف هوي��ة املتربع له، 
�ص��وى اخلمي�س، موعد اإج��راء العملية، 
وم��ا زال االثن��ان بامل�صت�صفى. وتعود 

الق�ص��ة اإىل قيام الكاب��ن فهد الغربي 
للطمئن��ان  اللع��ب  من��زل  بزي��ارة 
عل��ى �صحت��ه، بع��د اأن علم م��ن زملء 
"االأ�صلمي" اأن��ه مري�س منذ عام، ومل 
يح���رس التدريب��ات من��ذ ف��رتة، وبعد 
بالف�ص��ل  اللع��ب  باإ�صاب��ة  معرفت��ه 
الكلوي، قرر التربع له باإحدى كليتيه. 
الف��ور،  عل��ى  رحال��ه،  امل��درب  و�ص��د 
الفحو�ص��ات  واأج��رى  الريا���س،  اإىل 
الطبي��ة دون اأن يعلم اأح��د بذلك، حتى 
اللعب نف�صه، وبتطاب��ق النتائج، قرر 
اإج��راء العملي��ة. وكت��ب الكاب��ن فه��د 
الغرب��ي "تغريدة" موؤث��رة عرب ح�صابه 
ال�صخ�صي، على موق��ع "تويرت"، وذلك 

قبل دخوله امل�صت�صفى للتربع بكليته.

راتب "خيالي" ينقل بنعطية إلى الدوري القطري

كأس آسيا 2019: الحراس األكثر تصديًا

تاأل��ق حرا�س املرم��ى يف بطولة كاأ�س اآ�صي��ا 2019، وخطفت 
ت�صدياتهم اأنظار اجلماهري وحتدث عنها رواد مواقع التوا�صل 
االجتماع��ي. من رمية احلار���س االإي��راين وت�صدياته العاملية 
م��روراً بت�صدي��ات احلار���س االأردين عام��ر �صفيع و�ص��واًل اإىل 

الرقم واحد يف الت�صديات االأوزبك�صتاين اإيغناتي تي�صتريوف.
الرتكمان�صتاين ماميد اأورازموهاميدوف

رغ��م تلقي منتخب تركمان�صتان اأهدافًا كثريًة يف بطولة كاأ�س 
اآ�صي��ا ووقوعه��ا خل��ف منتخ��ب كوري��ا ال�صمالية كث��اين اأكرث 
املنتخب��ات تلقي��ًا للأه��داف، اإال اأن احلار���س الرتكمان�صت��اين 
مامي��د اأورازموهاميدوف يحتل املرك��ز اخلام�س كاأثر حرا�س 
بطول��ة كاأ���س اآ�صي��ا ت�صدي��ًا للك��رات بر�صي��د 14 ك��رة يف 3 

مباريات.
و�صاه��م احلار���س اأورازموهامي��دوف يف ع��دم تلق��ي منتخب 
ب��لده اأكرث من ع�رسة اأه��داف يف البطولة االآ�صيوية، خ�صو�صًا 
اأن تركمان�صت��ان لعب��ت �ص��د منتخب��ات قوي��ة مث��ل الياب��ان 
واأوزبك�صتان وُعمان. 14 ت�صديًا جعلت اأورازموهاميدوف يف 

قائمة االأوائل.
الفيليبيني مايكل فالكي�صغارد

يحت��ل حار���س املرمى الفيليبين��ي املركز الراب��ع كاأف�صل من 
ت�ص��ّدى للك��رات يف البطولة االآ�صيوية بر�صي��د 14 ت�صديًا يف 
ث��لث مباري��ات. ورغم خروج منتخب بلده م��ن الدور االأول، 
اإال اأن احلار�س فالكي�صغ��ارد قدم اأداًء قويًا يف املباريات التي 

لعبها وت�صدى لكرات خطرية من اخل�صوم.
الفيتنامي دانغ فان الم

يحت��ل احلار�س الفيتنام��ي دانغ فان الم املركز الثالث يف قائمة 
االأك��رث ت�صدي��ًا يف بطول��ة كاأ���س اآ�صي��ا 2019. واأثب��ت فان الم 
اأن��ه واح��د من اأف�صل احلرا���س يف القارة االآ�صيوي��ة، وذلك بف�صل 
ت�صدياته الرائعة التي و�صلت اإىل 16 ت�صديًا يف خم�س مباريات.
وكان احلار���س دان��غ فان الم م��ن اأكرث امل�صاهم��ني يف بلوغ 
املنتخ��ب الفيتنام��ي ال��دور الث��اين، وكذل��ك تخط��ي االأردن 
والو�ص��ول اإىل ال��دور رب��ع النهائ��ي، يف واح��دة م��ن اأق��وى 
مفاجاآت البطولة، ومن دون �ص��ك �صيتلقى احلار�س الفيتنامي 

عرو�صًا من اأندية اآ�صيوية كبرية يف امل�صتقبل.
االأردين عامر �صفيع

20 ت�صدي��ًا يف 5 مباري��ات جعل��ت احلار���س االأردين عام��ر 
�صفي��ع يحت��ل املرك��ز الث��اين يف قائم��ة اأف�صل احلرا���س على 
�صعي��د الت�صدي��ات. وحافظ �صفيع على نظاف��ة �صباكه يف اأول 

ثلث مباريات من دور املجموعات وتلقى اأول هدف يف الدور 
الثاين اأمام منتخب فيتنام.

كذل��ك ت�صّدى �صفيع لركل��ة ترجيحية للع��ب الفيتنامي تران 
مين��ه فيون��غ، ورغ��م ذلك ف�ص��ل يف بل��وغ الدور رب��ع النهائي 
وودع امل�صابق��ة باك��راً بع��د اأداء خ��ارق يف ال��دور االأول م��ن 
البطول��ة. ويبق��ى �صفيع )36 �صن��ة( واحداً م��ن اأف�صل احلرا�س 

العرب حاليًا.
اإيغناتي تي�صتريوف

اإيغنات��ي  اأوزبك�صت��ان،  منتخ��ب  مرم��ى  حار���س  يت�ص��در 
تي�صت��ريوف، قائمة احلرا���س االأكرث ت�صديًا للك��رات يف بطولة 
كاأ���س اآ�صي��ا 2019، وذلك بع��د اأن و�صل ع��دد الت�صديات يف 
اأرب��ع مباري��ات اإىل 21 ك��رة يف اأرب��ع مباري��ات لعبه��ا يف 

البطولة االآ�صيوية.

محترف مغربي يصل الى بغداد لاللتحاق بالزوراء بعد الخسارة " المهينة "..  مدرب إيران يتحدث عن " الخطأ " ويرحل

و�ص��ل ام���س الثلث��اء اإىل 
بغداد  العراقي��ة  العا�صم��ة 
حم��رتف ال��زوراء املغربي 
عمر املن�ص��وري  لللتحاق 
بالفريق ب�ص��كل ر�صمي بعد 

اأن مت التعاقد مع اللعب. 
وق��ال مدي��ر الفري��ق عب��د 
اللع��ب  اأن  رزاق  الك��رمي 
عم��ر  املح��رتف  املغرب��ي 

اإىل  و�ص��ل  املن�ص��وري 
يف  وكن��ا  بغ��داد  مط��ار 
و�صيلتح��ق  ا�صتقبال��ه 
 بتدريب��ات الفري��ق على اأن 
يبا���رس امل��ران اعتبارا من 
ملب��اراة  حت�ص��ريا  الي��وم 
ي��وم اجلمع��ة املقب��ل  اأمام 

الكهرباء. 
الغ��اين  اللع��ب  اأن  وب��ني 
�ص��ادرك اأغان م��ن املوؤمل 
اأن ي�ص��ل خ��لل اليوم��ني 

املقبل��ني قادما من  هولندا 
حمطت��ه  كان��ت  حي��ث 
االأخرية م��ع نادي جواهيد 
لتكتمل  الهولن��دي،  ايجل��ز 
�صف��وف الفري��ق  بانته��اء 

االنتقاالت ال�صتوية. 
ي�صار اإىل اأن الزوراء حامل 
لق��ب ال��دوري العراق��ي يف 
املو�ص��م املا�ص��ي تنتظ��ره 
م�صارك��ة  مهم��ة يف دوري 

اأبطال اأ�صيا. 

اأعلن املدرب الربتغايل كارلو�س كريو�س، املدير 
الفني ملنتخب اإيران نهاية رحلته مع الفريق اإثر 
اخل�صارة الكبرية اأمام اليابان 3-0 يوم االثنني 
عل��ى �صتاد هزاع ب��ن زايد يف العني، �صمن الدور 
قبل النهائي من كاأ�س اآ�صيا 2019 يف االإمارات.

وتعر���س منتخب اإي��ران اإىل اخل�ص��ارة االأوىل له 
يف البطولة ليخرج م��ن البطولة خايل الوفا�س، 
فيما و�صلت الياب��ان اإىل امل�صهد اخلتامي للمرة 
احل��دث  يف  م�صاركات��ه  تاري��خ  يف  اخلام�ص��ة 

القاري.وقال كريو�س يف املوؤمتر ال�صحفي الذي 
اأعق��ب اللقاء: "علينا اأن نتقب��ل اأن حلظة النهاية 
قد حانت، اأنا فخور للغاية لعملي ملدة 8 �صنوات 
م��ع الك��رة االإيرانية، لق��د كانت رحل��ة ومغامرة 
رائعة ج��داً، تعلمت منها الكثري م��ن االأ�صياء، اأنا 
ممن جداً للعبني واجلماهري وو�صائل االإعلم".
واأ�ص��اف: "لي�س هناك الكثري لكي اأقوله عن هذه 
املب��اراة، كانت مب��اراة تناف�صية ب�صكل عال جداً 
باخت��لف اأ�صالي��ب اللع��ب، وحت��ى اللحظة التي 
ارتكبنا اخلطاأ غري املق�صود الذي حدث بالهدف 
االأول ال��ذي اأثر كثرياً م��ن الناحية املعنوية على 

اللعبني".
واخلطاأ الذي اأ�صار اإليه كريو�س، حدث بعد �صقوط 
الع��ب ياب��اين يف منطق��ة اجلزاء، ت��له حلاق 5 
العبني اإيراني��ني باحلكم للعرتا�س، رغم اأنه مل 
يعلن عن اأي خطاأ مل�صلحة اللعب الياباين الذي 

رفع الكرة لزميله لي�صجل الهدف االأول.
و�صدم��ت اجلماه��ري االإيراني��ة بخ�ص��ارة الفريق 
"املهين��ة" اأمام اليابان، خا�ص��ة واأن املنتخب 
االإي��راين مل يدخ��ل مرم��اه اأي هدف قب��ل اللقاء، 
وق��دم م�صت��وى قوي��ا يف املباراي��ات ال�صابق��ة 

بالبطولة. 

اأعل��ن يوفنتو���س مت�ص��در ال��دوري االإيط��ايل، 
املغرب��ي  ال��دويل  مدافع��ه  انتق��ال  االثن��ني، 
امله��دي بنعطي��ة اإىل الدحي��ل بط��ل ال��دوري 

القطري يف العامني االأخريين.
واأك��د نادي "ال�صيدة العج��وز" اأن قيمة انتقال 
العبه الذي اأم�صى عامني ون�صف يف �صفوفه، 
�صتجلب له 8 مليني يورو، اإ�صافة اإىل مليوين 

يورو مكافاآت حمتملة.
واأ�ص��ار يوفنتو���س اإىل مزاي��ا العب��ه و"قدرته 
الكب��رية على ال��رد دائما بكلم��ة )حا�رس(، مع 
اأداء عل��ى اأعل��ى امل�صتوي��ات واأه��داف جلب��ت 
كاأ���س اإيطالي��ا )ع��ام 2018(. ن�صك��ر بنعطية 
عل��ى كل ه��ذا ونتمن��ى ل��ه االأف�ص��ل مل�صتقبله 

االحرتايف"، ح�صب بيان النادي.
واأ�ص��ارت تقاري��ر �صحفي��ة اإىل اأن قائد "اأ�صود 
االأطل���س" تعاق��د م��ع الدحي��ل مل��دة 3 اأعوام، 
مقاب��ل رات��ب يقدر بح��وايل 5 ملي��ني دوالر 

�صنويا.
و�صيلع��ب بنعيطة يف فريق��ه اجلديد اإىل جانب 

مواطنه املهاجم يو�صف العربي.
وان�صم بنعطية )31 عاما( اإىل يوفنتو�س عام 
2016 قادم��ا م��ن بايرن ميوني��خ االأملاين، 

وخا�س بقمي�س الفريق االإيطايل 59 مباراة، 
و�صج��ل 5 اأه��داف، منه��ا هدفان م��ن رباعية 
الفوز بكاأ���س اإيطاليا عام 2018 على ح�صاب 

ميلن.
كم��ا �صاهم اللع��ب الدويل يف الف��وز بثنائية 
 2017 عام��ي  مرت��ني  والكاأ���س(  )ال��دوري 
ع��ام  االإيطالي��ة  ال�صوب��ر  وبكاأ���س  و2018، 
2018، وخ���رس يف املب��اراة النهائية لدوري 
اأبط��ال اأوروبا اأمام ريال مدريد االإ�صباين )-1

.2017 4( عام 
اال�صا�صي��ة  الت�صكيل��ة  يف  بنعطي��ة  و�ص��ارك 
لل�"بيانكون��ريي" الع��ام املن���رسم باإ���رساف 
امل��درب ما�صيميليان��و األيغ��ري، لكن��ه خ���رس 
مركزه م��ع عودة املدافع ليون��اردو بونوت�صي 

اإىل الفريق بعد مو�صم واحد مع ميلن.
ورغ��م اأن األيغري كان يري��د االحتفاظ بالنجم 
بنعطية، ف��اإن االخري ف�ص��ل الرحيل للح�صول 
امل�صتطي��ل  داخ��ل  الوق��ت  م��ن  املزي��د  عل��ى 
االأخ�رس، كونه مل يخ�س �صوى 6 مباريات يف 
خمتل��ف امل�صابقات ه��ذا املو�ص��م، وقد تراجع 
ترتيب��ه يف خط الدفاع خل��ف كل من جورجو 

كييليني وبونوت�صي ودانييلي روغاين.
وان�ص��م بنعطية اإىل الدحيل القطري يف �صفقة 
بلغ��ت قيمتها 8 ملي��ني يورو، عل��ى دفعتني 

حتى اأكتوبر/ ت�رسين االأول 2019، بجانب 2 
مليون يورو كمتغريات اإ�صافية.

ان�صم بنعطية اإىل �صفوف يوفنتو�س يف �صيف 
2016، قادًم��ا م��ن بايرن ميون��خ االأملاين، 

ملدة عام على �صبيل االإعارة مع اأحقية ال�رساء، 
قبل اأن يعلن البيانكونريي تعاقده معه ب�صفة 

دائمة معه يف �صيف 2017.
ورغم ف��وز بنعطي��ة بلقبي ال��دوري االإيطايل، 
ومثلهم��ا يف كاأ�س اإيطالي��ا بجانب لقب كاأ�س 
ال�صوبر االإيطايل، اإال اأن املغربي عانى االأمرين 
داخ��ل جدران ال�صيدة العج��وز، يف ظل جلو�صه 

الدائم على مقاعد البدالء.
لثنائي��ة  ال�صحي��ة  مبثاب��ة  بنعطي��ة  وكان 
جورجي��و كيلين��ي وليون��اردو بونوت�ص��ي، يف 
دف��اع يوفنتو�س، حيث اعتم��د عليهما املدرب 
ما�صيميليانو األيج��ري، طوال الفرتة املا�صية، 
نف�ص��ه  اإثب��ات  يف  �صعوب��ة  املغرب��ي  ليج��د 

وامل�صاركة ب�صكل اأ�صا�صي.
وعلى م��دار عامني ون�صف، �صارك بنعطية يف 
59 مب��اراة بقمي�س البيانكونريي يف جميع 

امل�صابقات، �صجل فيها 5 اأهداف.
ويف االنتق��االت �ص��واء ال�صيفي��ة اأو ال�صتوي��ة، 
ع��ن  بالرحي��ل  املغرب��ي  يرتب��ط  م��ا  دائًم��ا 
يوفنتو�س، ال�صيما واأن العديد من اأندية اأوروبا 

كانت ترغب يف التعاقد معه.
فاأبرز االأندية التي كانت ترغب يف �صم بنعطية 
ه��ي مان�ص�ص��رت يونايت��د، اآر�صن��ال، مار�صيليا، 
بورو�صي��ا دورمتون��د االأملاين وغريه��م، اإال اأن 

ل الرحيل اإىل الدحيل القطري. اللعب ف�صّ
ويب��دو اأن قرار بنعطي��ة باختيار الدحيل، جاء 
لبع���س االأ�صب��اب والعوام��ل، والت��ي اأبرزه��ا 

رغبته يف امل�صاركة با�صتمرار.
فاالنتق��ال اإىل اأح��د اأندي��ة اأوروب��ا يف الوقت 
احلايل )املريكاتو ال�صت��وي(، �صيكون له اآثاره 
ال�صلبية على بنعطية الذي يرغب يف امل�صاركة 
ب�ص��كل منتظ��م، خا�ص��ة واأن معظ��م مدرب��ي 
تل��ك االأندية يعتم��دون على عنا���رس حمددة، 
و�صيك��ون م��ن ال�صع��ب على اللع��ب املغربي 

الدخول يف الت�صكيلة �رسيًعا.
وتعد بطولة كاأ�س االأمم االأفريقية والتي �صتقام 
يف ال�صي��ف املقب��ل مب�رس، هي اأح��د االأ�صباب 
االن�صم��ام  اللع��ب  اختي��ار  وراء  الرئي�صي��ة 
للدحيل، نظ��ًرا الأنه �صي�صارك با�صتمرار خا�صة 
واأن اللعب يف الدوريات العربية �صيكون اأ�صهل 

بكثري من اللعب يف اأوروبا.
وخلل الف��رتة املا�صية، عرب ه��رييف رينادر، 
م��درب املنتخ��ب املغربي عن قلق��ه من و�صع 
بنعطي��ة، ال��ذي ال ي�صارك م��ع يوفنتو�س، ويف 
ظ��ل اق��رتاب بطول��ة اأمم اأفريقيا ق��رر املدافع 
الرحيل ب�صكل نهائي واالنتقال للعب بانتظام.
فه��ل كان قرار بنعطي��ة �صائبا اأم اأخطاأ النجم 

املغربي باتخاذ تلك اخلطوة؟

اتحاد الكرة يفاتح ست دول 
للمشاركة في بطولة الصداقة الثانية

نيمار على موعد مع "عيد ميالد 
غيابه".. وشقيقته تثير الشكوك

مدرب سعودي يتبرع بكليته "سرًا" 
ألحد  العبي  فريقه
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يتواج��د والد و�صقي��ق اللعب عل��ي عدنان، يف 
مق��ر نادي ال�رسطة من اأجل اقناع اإدارة النادي 
بالتخلي ع��ن خدمات جنمه مهند علي "ميمي" 

يف االنتقاالت ال�صتوية اجلارية.
وق��ال م�ص��در مق��رب م��ن اللع��ب يف حدي��ث 
�صحف��ي، اإن "والد اللع��ب علي عدنان و�صقيقه 
كاظم عدن��ان، يتواجدان برفق��ة �صخ�س يدعي 

انه وكيل اأعمال العبني يف مقر نادي ال�رسطة".
واو�ص��ح اأن "اال�صخا���س الثلثة يتواجدون يف 
مقر ن��ادي ال�رسطة م��ن اجل ح��ث االدارة على 
اال�صتغناء ع��ن ميمي للفريق ال��ذي جلبه وكيل 
اأعمال علي عدنان، امل�رسي كري�صتني امييلي".
ولفت امل�صدر الذي ف�صل عدم الك�صف عن ا�صمه 
اإىل اأن "الثلث��ي عر�س على ادارة ال�رسطة عدة 
عرو���س اوروبية من بينها عرو�س من ايطاليا 

وتركيا".

والد وشقيق علي عدنان في مقر الشرطة القناع النادي بالتخلي عن ميمي
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