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اأعرب الالعب الدويل البولندي كري�ستوف بياتيك، مهاجم فريق اي �سي ميالن، 
عن �سعادته بفوز فريقه على فريق نابويل بكاأ�س اإيطاليا. 

و�سج��ل "بياتي��ك" الواف��د اجلدي��د للن��ادي اللومب��اردي، هدف��ن يف �سب��اك 
البارتونيبي قاد بهما فريقه للتاأهل لن�سف نهائي كاأ�س اإيطاليا.

وقال بياتيك لتليفزيون "ميالن": "كنت اأتوقع ليلة مثل هذه، اأنا كنت ُم�ستعًدا 
وح�سلت على دعًما كبرًيا، لكن هذه ُمرد بداية فقط".

واأ�ساف: "كال الهدفن كانوا رائعن، قبل املباراة حتدثت مع دييجو الك�سالت 
وفابيو بوريني، وطلبت منهم 

اإعطائي كرات طولية".
اله��دف  لقط��ة  "يف  ووا�س��ل: 
اأت��وىل  اأّن  عل��ّي  كان  الث��اين، 
�س��ارت  واالأم��ور  كوليب��ايل، 
ب�سكل جي��د للغاية، واأنا �سعيد 

للغاية مبا حققناه اليوم".
واأنه��ى: "اأنا اأفك��ر بالفعل يف 
م��ع روم��ا،  القام��ة  املب��اراة 
واأمتنى اأّن نظهر ب�سكل اأف�سل، 
اأن��ا را�ٍس عن ما قدمته اليوم، 
و�سعي��د الأنني لعب��ت يف �سان 

�سريو".

رغ��م جلو�سه على مقاعد البدالء وتراجع��ه يف ح�سابات املدرب اأوناي اإميري، اإال 
اأن الع��ب الو�س��ط االأملاين م�سعود اأوزيل يح�سل على مبلغ خيايل يوميًا ي�سل اإىل 
50 األف يورو. وتعود اآخر مباراة �سارك فيها الالعب االأملاين م�سعود اأوزيل يف 
ال��دوري االإجنلي��زي اإىل 26 م��ن دي�سمرب )كانون االأول( املا�س��ي اآخر، كما غاب 
اأوزيل عن ت�سكيلة اآر�سنال يف اآخر مباراتن. وحتى اأن العب و�سط اآر�سنال ال�سابق 
الفرن�س��ي اإميانويل بوتي بات ي�رصح علنًا �سد م�سع��ود اأوزيل )30 عامًا(، قائاًل 
اإن "الكث��ري م��ن االأندية ترغب يف وج��ود اأوزيل ب�سفوفها، لك��ن من ميكنه حتمل 
راتب��ه االأ�سبوعي املرتف��ع الذي ي�س��ل اإىل 350 األف يورو اأ�سبوعي��ًا؟". ورغم اأن 
اأوزيل مل يلعب ثانية واحدة منذ مطلع العام، ح�سل على قرابة مليونن يورو منذ 
اآخر مباراة له. كما مل يعد متابعوه على و�سائل التوا�سل االجتماعي الذين ي�سل 
عدده��م اإىل نحو 70 مليون متابع، يرون �سور احتفاله باالأهداف من امل�ستطيل 
االأخ���رص، واإمنا قبلته عل��ى جبن خطيبته الرتكية اأمين��ة قوال�س. عن ذلك يقول 
اأ�سط��ورة اآر�سن��ال اإميانويل بوتي: "ال اأعلم ماذا يج��ري يف حياته.. لكني اأرى ما 
يج��ري يف امللعب.. يبدو االأمر كما لو كان اأوزيل يف انتظار تقاعده". وياأتي ذلك 

كل يف وق��ت يعل��ن فيه م��درب اآر�سن��ال االإ�سباين  اإمي��ري  اأون��اي 
متذرع��ًا اأ�سب��وع ا�ستغن��اءه ع��ن بط��ل كاأ���س العامل   ،2014
باأ�سباب مرة ب��اآالم الظه��ر واأخرى مب�س��اكل الكتف  وثالث��ة 
التربي��رات تكتيكية من اأج��ل تربير غياب اأوزيل. لكن  ه��ذه 
ي عل��ى اختالفه��ا ال توؤك��د اإال اأن "الن��ادي  جنلي��ز الإ ا
�س��وى ا�ستغن��ى فعاًل ع��ن م�سعود اأوزي��ل الذي مل  يلع��ب 

23 مب��اراة يف ه��ذا املو�سم  من 13 م��ن 
ال��دوري االإجنلي��زي، م�سجاًل ثالثة 
اأه��داف فق��ط م��ع �سناع��ة ه��دف 

واحد".
ُيذك��ر اأن املحل��ل الريا�سي هاري 
ملوق��ع  حت��دث  كان  هاري���س 
اإمكاني��ة  ع��ن  االأمل��اين  فوكو���س 
اأوزي��ل  ب��ن  م�س��اكل  ح��دوث 
اأون��اي  اآن��ذاك  وامل��درب اجلدي��د 
امل��درب  "يرغ��ب  قائ��اًل:  اإمي��ري 
اإمي��ري يف نه��ج اأ�سل��وب ال�رصعة 

وال�سغ��ط عل��ى اخل�س��م، بينم��ا 
يبدو اأ�سلوب اأوزيل على نقي�س 

ذلك، اإذ مييل اإىل البطء".

ال�سب��اب  وزي��ر  بح��ث 
والريا�س��ة احم��د العبي��دي ، 
م��ع حماف��ظ الديوانية �سامي 
يف  العم��ل  �س��ري  احل�سن��اوي 
ومراح��ل  االوملب��ي  امللع��ب 
اجن��از املدين��ة الريا�سية يف 

املحافظة .
ومت خالل اللق��اء الذي مت يف 
، ا�ستعرا�س  ديوان املحافظة 
مراحل االجناز واهمية تذليل 
العقب��ات وتق��دمي الت�سهيالت 
قب��ل  م��ن  االعم��ال  الكم��ال 
املنف��ذة  الرتكي��ة  ال�رصك��ة 

للم���رصوع ، ال��ذي ب��داأ العمل 
في��ه ع��ام 2012 بكلفة اكرث 
م��ن /114/ ملي��ار دين��ار ، 
على م�ساح��ة /155/ دومنا 
ريا�سي��ة  مدين��ة  وي�س��م   ،
اوملبي��ا  وملعب��ا  متكامل��ة 
يت�سع اىل /30/ الف متفرج .
واكد وزير ال�سباب والريا�سة 
حر�س وت�سميم الوزارة على 
اجناز امل�رصوع وتقدمي الدعم 
التع��اون  وتعزي��ز  املطل��وب 
املحافظ��ة  ب��ن  امل�س��رتك 
كاف��ة  يف  ال�سب��اب  ووزارة 
املج��االت الت��ي تخ��دم ابناء 

الديوانية .

تفاصيل أزمة إيسكو وسوالري.. واألندية التي تراقب وضعه في ريال مدريد

"الشرطة " يحرم "ميمي" من اللعب إلى جوار رونالدو

اأعلن��ت اإدارة ن��ادي ال�رصط��ة رف�سه��ا عرو�سا ل�سم 
مهاجمها الدويل ال�س��اب مهند علي املقدمة من قبل 
اأندي��ة اأوروبية، بينه��ا يوفنتو�س االإيط��ايل وبنفيكا 
الربتغ��ايل، معت��ربة اأنه��ا "ال تليق مبكان��ة النادي" 

العراقي.
واأ�س��ار بي��ان ن��ادي ال�رصط��ة اإىل اأن "اإدارة الن��ادي 
غ�س��ت النظر ع��ن فكرة التخلي ع��ن خدمات الالعب 
مهند علي يف الفرتة احلالية و�سيبقى �سمن �سفوف 

الفري��ق حت��ى انته��اء املو�س��م، وحينها يت��م درا�سة 
م�ستقبله االحرتايف".

واأ�س��اف اأن "�سبب عدم قبول تلك العرو�س، الأنها ال 
تليق مبكانة النادي الذي يطمح اإىل جتربة احرتافية 

على اأعلى م�ستوى لالعب املذكور".
ولف��ت ن��ادي ال�رصط��ة اإىل اأن عرو�س��ا ر�سمي��ة عدة 
قدم��ت ل�سم علي، م��ن يوفنتو�س، بنفي��كا، اأيك اأثينا 
اليوناين، غنك البلجيكي، باالإ�سافة اإىل غلطة �رصاي 
الرتك��ي والع��ن االإمارات��ي، م��ن دون اأي تفا�سي��ل 

اأخرى.

وبرز مهاجم نادي ال�رصطة ومنتخبنا الوطني  مهند 
عل��ي، امللقب ب�"ميمي"، واأظهر يف بطولة كاأ�س اآ�سيا 
لك��رة الق��دم 2019 املقام��ة يف االإم��ارات، و�سج��ل 
هدف��ن �ساهما يف ف��وز ا�سود الرافدي��ن على فيتنام 
واليم��ن يف ال��دور االأول م��ن البطولة الت��ي غادرها 
الع��راق بعد �سقوطه بهدف دون رد اأمام قطر يف دور 

ال�16. 
لكن ع�سو اإدارة ن��ادي ال�رصطة غالب الزاملي، اعترب 
يف حديث لوكالة فران�س بر�س اأن الرف�س جاء ب�سبب 
"ع��دم مالئمة العرو���س املقدمة لتطلع��ات االإدارة 

التي ت�سعى ل�سفقة انتقال مثالية".
واأ�س��اف اأن "العرو���س املالية الت��ي تلقاها النادي 
ر�سمي��ا ال تلي��ق ب��ه، وناأم��ل يف امل�ستقب��ل بتجرب��ة 
احرتافي��ة طيبة". وت�سري م�سادر ع��دة لفران�س بر�س 
اإىل اأن ن��ادي "ال�سي��دة العج��وز"، حي��ث يلعب النجم 
الربتغ��ايل كري�ستيان��و رونال��دو، كان االأق��رب ل�سم 

"ميمي" وقدم عر�سا قيمته مليوين دوالر.
وبالت��ايل، كان عل��ي �سينتقل اإىل ال��دوري االإيطايل 
ويلحق بزميله يف املنتخب علي عدنان، العب فريق 

اأتاالنتا.

الحدود يخطف فوزا قاتال من امانة بغداد والتعادل السلبي يجمع الميناء والديوانيـة رسميًا.. نهاية مشوار زاكيروني مع االمارات

حق��ق فري��ق احل��دود ف��وزا قاتال 
عل��ى فري��ق امانة بغ��داد بهدفن 
مقاب��ل ه��دف واح��د يف املباراة 
الت��ي اقيم��ت م�س��اء االربعاء يف 
ملع��ب التاج��ي حل�س��اب اجلول��ة 
الرابعة ع�رصة من الدوري املمتاز. 
وتقدم احلدود يف الدقيقة ١٩ عرب 
العب��ه عبا�س اي��اد وع��دل الكفة 
المان��ة بغ��داد م�سطفى كرمي يف 

الدقيق��ة ٣٨ لينتهي ال�سوط االول 
وا�ستم��ر  االيجاب��ي.  بالتع��ادل 
التع��ادل يف ال�س��وط الثاين حتى 
املب��اراة  م��ن  االخ��رية  الدقيق��ة 
حيث احت�س��ب حكم املباراة ركلة 
ج��زاء �سجل منه��ا فا�س��ل مقداد 
هدف احلدود الثاين ليخطف فوزا 
قاتال ، وبذلك رفع احلدود ر�سيده 
اإىل النقط��ة ٢٠ يف املركز ال�سابع 
فيم��ا جتم��د ر�سي��د امان��ة بغداد 
عند النقطة ١١ يف املركز ال�سابع 

ع�رص  ويف مب��اراة اخرى حل�ساب 
اجلول��ة نف�س�ه��ا ، ح�س��م التع��ادل 
و�سيف��ه  املين��اء  لق��اء  ال�سلب��ي 
الديواني��ة م�ساء الي��وم يف ملعب 
الفيح��اء  ومل يتمكن الفريقن من 
اح��راز اي ه��دف رغ��م الهجمات 
وع��د  الفريق��ن.  م��ن  املتبادل��ة 
فرح��ان  رزاق  الديواني��ة  م��درب 
نقط��ة التع��ادل نتيج��ة ايجابي��ة 
مناف�س��ات  ع��ودة  م��ع  للفري��ق 

الدوري.

حتمل م��درب منتخب االإمارات العربية املتحدة، 
االيطايل األربتو زاكريوين امل�سوؤولية الكاملة عن 
هزمي��ة فريقه اأمام نظريه القطري بنتيجة 4-0 
يف مب��اراة ن�سف نهاي��ة كاأ�س االحتاد االآ�سيوي 

لكرة القدم لعام 2019.
وقال زاك��ريوين يف املوؤمتر ال�سحفي الذي عقب 
املب��اراة "اأود اأن اأعت��ذر مل�سجع��ي االإمارات عن 
النتيج��ة، لقد ارتكبنا جميعًا اأخطاء، لكن اجلميع 
ب��ذل ق�س��ارى جه��ده، اأردن��ا اأن جنع��ل ال�سع��ب 

االإمارات��ي �سعي��داً وحاولن��ا حت��ى النهاية ومع 
ذل��ك ، علين��ا اأن نع��رتف ب��اأن قط��ر كان الفريق 

االأف�سل".
وا�س��اف "اأن��ا امل��درب واأنا امل�س��وؤول االول عن 
اخل�سارة، اأعرتف اأن التكتيكات التي ا�ستخدمتها 
يف البداي��ة مل تاأت��ي بثمارها، حاول��ت تغيريها 

ولكن يف ذلك الوقت كان االأوان قد فات".
وب��ن "بالن�سبة لن��ا، الو�سول اإىل ال��دور ن�سف 
النهائ��ي من كاأ�س اآ�سي��ا AFC ال يعني الكثري، 

انا ل�ست را�س؛ الالعبون غري را�سن".
واو�س��ح "مل نك��ن نتوقع هذا الن��وع من الهزمية 

وال�سغوط على الالعبن كانت عالية جدا اليوم، 
لقد ف�سلنا يف النجاح ، لكن هذه كرة القدم".

املنتخ��ب  قي��ادة  تول��ت  "لق��د  بالق��ول  وزاد 
االإمارات��ي قب��ل 15 �سهراً، وعلى الرغ��م من اأننا 
مل ن�سل اإىل املباراة النهائية ، فقد قمنا بالكثري 

من العمل وقدمنا الكثري من الت�سحيات".
وك��د قائ��اًل "اأن��ا فخور ج��داً ب��اأن اأك��ون مدربًا 
للفري��ق االإماراتي اأعتقد اأنه ممت��از، كان هدفنا 
دائمًا الف��وز بكاأ�س اآ�سيا"، مبين��ًا انه "وقع عقداً 
مع االحت��اد االإمارات��ي لكرة القدم حت��ى نهاية 

امل�سابقة".

ك�سف��ت اإذاع��ة “كادين��ا كوب��ي” االإ�سبانية يف 
تقرير مثري، تفا�سي��ل احلرب الباردة يف نادي 
ريال مدريد، بن املدرب االأرجنتيني �سانتياغو 

�سوالري، وجنم و�سط الفريق اإي�سكو اأالركون.
وقال��ت االإذاعة يف تقرير له��ا االأربعاء اإن قرار 
�س��والري با�ستبع��اد اإي�سك��و عن قائم��ة الفريق 
يف مب��اراة ريال مدريد وروم��ا االإيطايل، اأم�س 
الثالثاء، يف دوري اأبطال اأوروبا، اأ�سعل الو�سع 
بن الطرف��ن، وو�سلت االأزم��ة اإىل طريق �سبه 

م�سدود.
وانت���رص ري��ال مدري��د عل��ى روم��ا يف ملع��ب 
االأوملبيك��و بهدف��ن نظيف��ن للويل��زي غاريث 
بيل ولوكا�س فا�سكيز، وتاأهل الناديان اإىل دور 

ال�16 للم�سابقة.
ورغم االأجواء االحتفالية يف ريال مدريد فرًحا 
بالف��وز، والع��ودة اإىل االنت�س��ارات مرة اأخرى، 
بع��د الهزمي��ة الثقيل��ة اأم��ام اإيب��ار يف الدوري 
االإ�سب��اين، الليغا، ي��وم ال�سبت املا�س��ي، اإال اأن 
اخلالف��ات بن �س��والري واإي�سكو عّك��رت �سفو 

تلك االأجواء.
�س��والري  ق��رار  اأن  االإ�سباني��ة  االإذاع��ة  وراأت 
با�ستبعاد اإي�سكو من قائمة املباراة، رمبا يكون 

الف�سل االأخري يف العالقة بينهما، والتي �سابها 
الكثري من التوت��ر، منذ تويل �سوالري م�سوؤولية 

تدري��ب ري��ال مدري��د، خلًف��ا للم��درب املق��ال 
جولي��ان لوبتيج��ي، يف اأعق��اب �سق��وط ري��ال 

مدري��د برباعية مقابل هدف اأمام بر�سلونة يف 
الكال�سيكو.

وعّل��ق �س��والري ب�س��ورة غ��ري مبا���رصة عل��ى 
اخلالفات مع اإي�سكو، وق��ال عقب مباراة روما: 
“ه��ذه مرد م�سكالت عابرة، واأنا هنا التخاذ 

القرارات”.
وت�سري االإح�ساءات اإىل اأن �سوالري منذ اأن توىل 
م�سوؤولي��ة تدري��ب ري��ال مدريد دف��ع بع�رصين 
العًب��ا يف ت�سكيلته االأ�سا�سي��ة، ولكنه مل ُي�رصك 

اإي�سكو اأ�سا�سًياعلى االإطالق.
��ا اأن اإي�سك��و �س��ارك 78  وتوؤك��د االأرق��ام اأي�سً
دقيق��ة فقط يف والية �س��والري، وكانت مباراة 
روم��ا هي املرة االأوىل التي يت��م فيها ا�ستبعاد 
الالع��ب الأ�سب��اب فني��ة، من قائم��ة امللكي يف 

دوري اأبطال اأوروبا، وذلك منذ عام 2013.
وو�سف��ت االإذاع��ة تل��ك احل��رب الب��اردة باأنها 
بداي��ة ملوقف ح��رج يف ريال مدري��د، واجلميع 
يت�س��اءل عن النهاية، يف ظ��ل رغبة الالعب يف 
الرحي��ل، وترق��ب اأندي��ة الربمييريلي��غ ملوقفه 
النهائ��ي يف الري��ال، وعل��ى راأ�سه��ا مان�س�س��رت 
�سيت��ي وت�سيل�سي، اإ�سافة اإىل ن��ادي يوفنتو�س 

االإيطايل.
وو�س��ع ريال مدري��د �رصًطا جزئًي��ا يبلغ 700 
ملي��ون ي��ورو يف عق��د الالعب، لكنه ل��ن يكون 
ا�ستم��رار  �سبي��ل رحيل��ه يف ح��ال  عائًق��ا يف 

و�سعيته ال�سيئة.

ويبقى اأب��رز املهتمن بالالعب فريق مان�س�سرت 
ال��ذي ق��دم يف املو�سم��ن املا�سي��ن  �سيت��ي 
عر�س��ن ل�سم��ه 75 مليون ي��ورو و86 مليون 
يورو، وم��ازال باإمكان��ه التق��دم بعر�س جديد 
ل�س��م الالع��ب يف ظ��ل تق��دم دافي��د �سيلفا يف 
ال�سن، ورغبة بيب غوارديوال يف ت�سبيب فريقه.

ويناف���س مان�س�سرت �سيتي ب�س��كل مبا�رص فريق 
يوفنتو���س، ال��ذي اأب��دى ب��دوره رغب��ة يف �سم 
الالع��ب، لكن املبلغ الكبري الذي قد يطلبه ريال 

مدريد قد يعيق طموحات الفريق االإيطايل.
ومن ب��ن احللول املطروحة عل��ى طاولة ريال 
�سفق��ة  يف  االإ�سب��اين  النج��م  اإدخ��ال  مدري��د 
البلجيك��ي اإي��دن ه��ازارد م��ن ت�سيل�س��ي، الذي 
يرغ��ب ب��دوره يف التعاقد مع اإي�سك��و لتعوي�س 

الرحيل املحتمل لنجمه يف ال�سيف القادم.
وم��ن الف��رق املر�سحة ل�س��م الالع��ب ليفربول 
الذي يبدي دائم��ا مدربه االأملاين يورغن كلوب 
اإعجاب��ه بالالع��ب، من��ذ كان مدرًب��ا لربو�سي��ا 
دورمتوند، وقد يكون اإ�سافة قوية لو�سط ميدان 

الفريق يف املو�سم القادم.
وتبقى حظ��وظ اآر�سنال ومي��الن وتوتنهام يف 
�سم الالع��ب اأقل ح�س��ب ال�سحيف��ة االإ�سبانية، 
رغم كونها تهتم ب�سمه لكن ب�رصوط مالية اأقل 

من التي قد تكلفها ال�سفقة.

مهاجم ميالن بعد إقصاء نابولي من 
كأس إيطاليا: انها مجرد البداية

أوزيل يتقاضى 50 ألف يورو يوميًا 
للجلوس بديال

وزير الشباب يبحث مع حكومة 
الديوانية انجاز المدينة الرياضية
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حقق نيوكا�سل يونايتد ف��وزا ثمينا على �سيفه مان�س�سرت 
�سيت��ي حام��ل اللق��ب 1-2 ، �سم��ن املرحل��ة ال���24 من 

الدوري االإجنليزي املمتاز لكرة القدم.
واأح��رز لل�سيت��ي �سريخيو اأغوي��رو يف )د.1(، قبل اأن يعود 
نيوكا�س��ل م��ن بعيد ويح��رز هدفن متتالي��ن عن طريق 
يف  رون��دون  �سولوم��ون  خو�سي��ه  الفنزويل��ي  مهاجم��ه 
)د.66( واالإ�سكتلن��دي م��ات ريت�س��ي يف )د.80 من ركلة 

جزاء(.
وبهذا الف��وز املثري، رفع نيوكا�سل ر�سي��ده اإىل 24 نقطة 
يف املرك��ز الرابع ع���رص، بينما توقف ر�سي��د ال�سيتي عند 

56 نقطة يف املركز الثاين.
واأفل��ت مان�س�سرت يونايتد من الهزمية اأمام �سيفه برينلي، 
بتعادل��ه يف الوق��ت القات��ل بنتيج��ة 2-2، ام���س �سمن 
مناف�سات اجلولة نف�سها. وتقدم برينلي بهدفن جلاك كوك 
يف )د.51( وكري���س وود يف )د.81(، واأدرك ال�سياط��ن 
احلم��ر التع��ادل يف وقت قاتل بهدف��ن يف اأقل من خم�س 

دقائ��ق، االأول عرب بول بوغي��ا يف )د.88 من ركلة جزاء( 
والثاين بوا�سطة فيكت��ور لينديلوف يف )د.2+90(. وبهذا 
التع��ادل، حاف��ظ مان�س�سرت على �سجله خالي��ا من الهزائم 
حتت قيادة مدربه اأويل غونار �سول�ساير للمباراة التا�سعة 
على التوايل، ولكنه فقد نقطتن ثمينتن يف �سعيه للتقدم 
اإىل املربع الذهبي، ليبقى يف املركز ال�ساد�س بر�سيد 44 
نقط��ة، بينما اأ�ساع ال�سي��وف فوزا كان يف املتناول قبل 
دقائ��ق قليلة من نهاية املباراة املثرية، ليبقوا يف املركز 

ال�ساد�س ع�رص بر�سيد 22 نقطة.
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