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اقرتب املدرب ايوب اودي�شو، من العودة لقيادة الزوراء يف 
املو�شم اجلاري .

وقال م�شدر يف ادارة النادي يف ت�رصيح لـ"اجلورنال" اإن 
" املــدرب ايوب اودي�شو قد يعيد النظر يف قرار اال�شتقالة 

من تدريب فريق الزوراء " .
واو�شح اأن " هناك بوادر من قبل العبي فريق الزوراء، من 
اجــل التدخل وانهاء االزمة"، مبينــًا ان "ال�شاعات املقبلة 

�شت�شهد قراراً حا�شمًا من قبل الطرفني " .
يذكــر ان مفاو�شــات الــزوراء مع املدرب اكــرم �شلمان قد 

تعرثت ب�شبب املطالب املالية للمدرب . 
مــن جانبــه ، ك�شــف املــدرب اكــرم �شلمــان، �شبــب تعــرث 
الفريــق يف  لقيــادة  الــزوراء  االن�شمــام اىل  مفاو�شــات 

املو�شم اجلاري .
وقــال �شلمــان " كان لدي اجتمــاع مع ادارة الــزوراء قبل 
ايام وتو�شلت اىل اتفــاق مبدئي لكنه ف�شل الأمور عديدة " 
، مبينــًا ان  فــاح ح�شن حدد قيمة العقــد وانا وافقت على 

املبلغ كوين اعرف الظروف التي مير بالنادي " .
واو�شــح اأن " ادارة الزوراء اخربتنــي بعدم تاأمني االموال 
املتفــق عليهــا ب�شبب عــدم امكانيــة الــوزارة بتوفريها "، 
الفتًا اإىل اأن " رغم كل امل�شاكل التي تع�شف بالفريق قبلت 
املهمــة الأ�شم وجماهــري الزوراء قبل الدخــول يف املعرتك 

اال�شيوي " .
وتابع " الوزارة كانت ال�شبب وراء ف�شل ال�شفقة ب�شبب عدم 
توفــري وااليفاء املبالغ املالية املخ�ش�شة للعقد " ، م�شرياً 
اإىل اأن " قــرار الوزارة رفع الكثري من احلمل عني ب�رصاحة 
كــون م�شوؤولية قيادة الزوراء يف هكذا و�شع �شعب للغاية 

. "

 اأبرزت �شحيفة "ذا �شن" االإجنليزية، �شيام الدويل امل�رصي حممد �شاح 
عــن الت�شجيل يف الفرق الكربى هذا املو�شم مــع ليفربول.  النجم امل�رصي 
ف�شــل يف قيادة فريقه للفوز اأم�س اأمام مان�ش�شرت يونايتد يف املباراة التي 
جمعت بينهما على ملعب اأولد ترافورد. �شاح �شارك يف املباراة الرابعة له 
اأمام مان�ش�شرت يونايتد دون اأن ي�شجل اأهدافًا، ويعترب هذا هو الفريق الوحيد 
يف الربميرليــج الذي واجهــه النجم امل�رصي ومل يــذوق �شباكه. ال�شحيفة 
االإجنليزيــة، اأبــرزت غياب �شاح عن الت�شجيــل يف املباريات الكربى هذا 
املو�شــم لليفربــول، رغم اأنه �شجــل 20 هدفًا بجميــع امل�شابقات. ون�رصت 
ال�شحيفة �شــورة ل�شاح عرب احل�شاب ال�شخ�شي على تويرت، �شمن جميع 
املباريــات الكبرية هــذا املو�شم ملحمد مع ليفربــول وغيابه عن الت�شجيل 

عــن فيهــا. ك�شف مدرب فريــق ليفربول "يورجن كلوب" 
"حممــد  راأيــه جتــاه االأداء الــذي قدمــه النجــم 
فريــق  اأمــام  اليــوم  مبــاراة  يف  �شــاح" 
االإجنليــزي.   الــدوري  يف  يونايتــد  مان�ش�شــرت 

وانتهــت املباراة بالتعــادل ال�شلبي يف 
اجلولــة ال�شابعــة والع�ــرصون مــن 

البطولــة يف االأولــد ترافورد. 
امل�رصي  اجلنــاح  و�شارك 

كاأ�شا�شــي  اللقــاء  يف 
ا�شتبدالــه  يف ومت 

 78 مل حيــث الدقيقــة 
مميــًزا.  اأداًء  عــن يقــدم  و
قــال  االأمــر،  " ذلــك  ب كلــو "
ت�رصيحــات  تهــا يف  ن�رص

�شبكــة "ليفربول اإيكــو" العامليــة: "ال اأعلم 
ملــاذا مل يلعــب حممــد �شــاح ب�شــكل جيــد 

اليــوم، ولكنني ال اأ�شعــر باالإحباط". واأ�شاف: 
"اأنــا هنا مــن اأجل م�شاعــدة الاعبني يف تقدمي 

اأف�شــل اأداء يف كــرة القــدم، هــم يريــدون اأن يقدموا 
كل مــا لديهم بن�شبــة 100 %". ووا�شل: "ولكننا ب�رص، 

يف بع�ــس االأحيــان ال نتمكن من ا�شتغــال الفر�س التي 
نح�شل عليها، �شاح مل يلمع كثرًيا اليوم".

النجم الدويل ال�شابق، احمد را�شي، عن م�رصوعه اال�شرتاتيجي، ل�شمان تاأهل 
املنتخب الوطني اىل كاأ�س العامل 2022 يف قطر. وقال را�شي اإن "امل�رصوع 
اال�شرتاتيجــي، الــذي يت�شمــن خطة تاأهــل املنتخب الوطنــي اىل كاأ�س اآ�شيا، 
�شيب�ــرص النــور قريبًا جداً وبعد �شهر اأو �شهر ون�شــف �شيكون متاحًا لاحتاد 
العراقــي لكرة القــدم". واو�شح اأن "امل�ــرصوع يتمثل ببناء فنــدق يتاألف من 
200 غرفة، يت�شمن قاعة موؤمترات وم�رصح للمحا�رصات واللقاءات ومركز 
طبــي وم�شبح و�شالة ريا�شيــة وعيادات ملعاجلة املنتخبــات". وا�شاف اأن 
"الفكرة تبنى على ا�شا�س ان يتم خ�شم مبلغ الف دوالر من كل العب، ليكون 
عاجــه جماين يف املركز، با�رصاف اطباء اخت�شا�س، وكذلك ال بد من ان�شاء 
قاعــة داخلية متعــددة االغرا�س للخما�شــي، باال�شافــة اىل �شاحة خارجية 
رمليــة ومن اربعة ماعب اىل ثمانيــة للتدريب". وبني اأن "كل هذه اخلدمات 
�شتقــام يف مركــز واحد، حيث ي�شم جميــع منتخبات الفئــات العمرية ابتداًء 
مــن النا�شئني وحتى املنتخب الوطني االول"، م�شــرياً اإىل اأن "املركز يحتاج 
لطاقــم تدريبي متكامل ومن مدر�شــة واحدة". وتابع اأن "امل�رصوع ال يحتاج 
اىل مبالــغ هائلة، حيث �شيكلف مبلغًا يقارب الـ 40 مليون دوالر"، مبينًا اأن 
"هذا امل�رصوع �شينقذ الريا�شة العراقية و�شي�شمن تاأهل املنتخب الوطني اىل 
كاأ�ــس العــامل 2022 يف قطر". وبني را�شي، بالقــول، "حني اكمل امل�رصوع، 
�شاعقــد موؤمتــراً �شحفيًا وادعــوا فيه رئي�س الــوزراء واالحتــاد العراقي لكرة 

القدم وجميع املعنيني بال�شاأن الريا�شي من اجل عر�شه بكامل تفا�شيله".

ميسي "ملك" سانتياجو بيرنابيو يعود إلى حديقته الخاصة في كالسيكو االرض

اتحاد الكرة يدعو الجتماع مع الكادر الترديبي لالولمبي قبيل التصفيات االسيوية
شهد يشكو سوء التحضير

 
 دعــا االحتــاد املركــزي لكــرة القــدم، اجلهــاز الفنــي للمنتخــب 
االوملبــي لعقــد اجتماع اليــوم االثنــني لدرا�شة االمــور اخلا�شة 
مب�شتقبل اعداد املنتخب حت�شريا للدخول يف الت�شفيات اال�شيوية 
املوؤهلة اىل النهائيات القارية التي من املزمع ان ت�شيفها ايران 

يف الثاين والع�رصين من ال�شهر املقبل.
وقــال ع�شو احتاد الكرة، فالح مو�شــى لـ"اجلورنال" اإن "االعداد 
اخلا�ــس باملنتخب االوملبي مل يكن مثاليا ، واالحتاد �شعى بقوة 
لتوفري ما ميكنه على م�شتــوى املع�شكرات التدريبية واملباريات 
الودية ، ولكنه ا�شطدم بامور مرتبطة بعدم وجود الوقت املنا�شب 
ال�شتمــرار الدوري من جانب وقلــة ايام الفيفا دي من جانب اخر 
" . وا�شار يف الوقت ذاته اىل ان "احتاد الكرة دعا اجلهاز الفني 

للمنتخــب االوملبــي بقيــادة املــدرب عبدالغني �شهد اليــوم لعقد 
اجتمــاع يتم من خاله طرح كل االمــور اخلا�شة بباقي مفردات 

االعداد قبل التوجه اىل ايران خلو�س الت�شفيات املونديالية " .
اىل ذلــك اكد املديــر االداري للمنتخب االوملبــي كرمي فرحان ان 
قائمــة املنتخب التــي مت ار�شالهــا اىل االحتاد اال�شيــوي �شهدت 
وجــود 6 العبــني مغرتبــني مت اكمــال اوراقهم الر�شميــة هم كل 
مــن امري العمــاري واريان ابراهيم وقي�س العــاين وايهاب نا�رص 
وا�شيــل حممــد ورياد بول�س، فيمــا مل يتم ت�شجيــل الاعب لوؤي 
العــاين ب�شبب االجــراءات االداريــة اخلا�شة باختــاف البيانات 

اخلا�شة بجوازيه املغربي والعراقي.
وقال: ان املدرب عبدالغني �شهد طلب يف وقت �شابق من االحتاد 
ان يتــم اجراء مباراتني يف االطار التجريبي انطاقا من 10 اذار 
املقبــل ومت بالفعل مفاحتة قطــر وعمان بانتظار ردهما على ان 

نتوجه اىل ايران يف 16 من ال�شهر ذاته.
اجلديــر بالذكر ان االيام القليلة املا�شية �شهدت امتعا�شًا وا�شعًا 
مــن �شهد ب�شبــب االرباك احلا�شل يف حت�شــريات االوملبي وعدم 
تفريــغ الاعبني، االمر الذي دعا احتاد الكرة لعقد اجتماع حل�شم 

م�شتقبل ا�شتعداد االوملبي للت�شفيات اال�شيوية.
مــن جانبه، اكد مــدرب املنتخب االوملبــي، عبد الغنــي �شهد، اأن 
فريقــه �شيدخــل الت�شفيــات اال�شيوية يف ال�شهــر املقبل من دون 

لعب مباريات ودية يف الفرتة احلالية.
وقــال �شهــد اإن "املنتخب االوملبي �شيدخــل الت�شفيات اال�شيوية 
بــا مباريات وديــة جديدة، حيــث مل يتمكن االحتــاد من تاأمني 

مباريات خال الفرتة املقبلة".
واو�شــح اأن "املنتخــب االوملبي، ُحرم من جهــود العبني مواليد 
97 و 98 ب�شبــب تغيــري بياناتهــم �شابقًا"، مبينــًا اأن "االأوراق 

الثبوتيــة لاعب لوؤي العاين تختلف يف العراق عن ما موجود يف 
املغرب".

وا�شــاف اأن "جلنــة املغرتبــني مل تقــدم العمــل املطلــوب منها، 
واكمال اأوراق عدد من الاعبني مت بجهود �شخ�شية ووالد الاعب 

اأمري العماري اكمل اأوراق جنله".
وبــدوره، اكد املدير االداري للمنتخب االوملبي، كرمي فرحان، ان 
املنتخــب االوملبي �شيخو�س مع�شكرا تدريبا يف اربيل للفرتة من 
الـ27 من ال�شهر اجلاري وحتى الـ7 من اذار املقبل على ان تتخله 
عدد من املباريات التجريبية مع اندية اقليم كرد�شتان، الفتا اىل 
ان االحتاد فاحت ثاثة احتادات هي كل من قطر و عمان واالردن 
لتاأمــني مع�شكر تدريبــي خال فرتة توقف الــدوري، يعد الربوفا 
االخرية قبل التوجه اىل مدينة تربيز االيرانية خلو�س الت�شفيات 

اال�شيوية. 

عندليب الفرات يعبر الحدود في ممتاز الكرة

اليزال موقف النجم االأرجنتيني ماورو اإيكاردي مهاجم 
اإنرت ميان بينه وبني فريقه، هو الذي ي�شغل الراأي العام 

الكروي يف اإيطاليا. 
اإيكاردي يغيب عن النريازوري ب�شبب االإ�شابة ح�شب ما 
يتــم تداوله، لكنه يبدو واأن العاقات بني الطرفني تزداد 

�شوًء يف االأونة االأخرية.
مــاورو يرف�ــس التجديــد للنــريازوري، و�شــارة القيادة 
ُت�شحــب منه، ثــم يكت�شف فجــاأة بانه يعاين مــن اإ�شابة 
يف الركبــة، قبــل اأن ي�شــدر النــادي بيانــًا بــاأن النجــم 
االأرجنتينــي على مايرام وال يعــاين من اأي اإ�شابة، ومع 

ذلك يتم ا�شتبعاده من املباريات.
وانــدا اإيــكاردي زوجــة الاعــب ووكيلــه اأعمالــه كانت 
�شيفــه علــى برنامج "تيكي تــاكا" الذي ُيبــث على احد 
الف�شائيــات االإيطاليــة، وتواجــد بنف�س احللقــة مهاجم 

اإيطاليا ال�شابق اأنتونيو كا�شانو.
وبــداأت وانــدا حديثها يف وجود كا�شانــو "يف كرة القدم 
هنــاك الكثري من الظلم مثل ما يتعر�س له اإيكاردي، لقد 
اأعطــى كل �شيء لاإنرت، ومع ذلــك يتم ر�شمه كوح�س يف 

نظر لنا�س، هو لي�س كذلك".
واأ�شافــت "راأينــا جميعًا موقف بريزيت�ــس وعقوبته من 
هنا، لكنهــم مل يقتلوه كما يفعلون مع اإيــكاردي نف�شيًا، 
اإيــكاردي قائد الفريق ويحب اإنرت، عليهم اأن يظهرون له 

جزء مــن االحرتام الذي يظهره لهــم". وا�شتنكرت "كيف 
الإيــكاردي اأن يذهــب لغرفــة خلــع املاب�ــس لكــي يحل 
امل�شاكل، مــا هذه القمامة؟، مل يفعــل �شيئًا ماورو حتى 
يذهــب ويتحــدث معهم، اإنهــا دراما غري موجــودة اأبداً".  
ورد كا�شانو على زوجة املهاجم االأرجنتيني: "اإنهم االأن 
يناف�شون على املركــز الثالث، ينتظرون تواجد اإيكاردي 

وهو ال ي�شح باأن ي�شتمر جال�شًا اأمام التلفاز".
اإيــكاردي، يحتاج ماورو  اأهــداف  "الفريــق بحاجة اإىل 
مــع  موقفــه  وتو�شيــح  املاب�ــس  غرفــة  اإىل  للذهــاب 
الاعبــني حتى ي�شتطيع ا�شتعــادة مكانته يف املجموعة 
حتــى يونيــو علــى االأقــل ونهايــة املو�شم، كل هــذا من 

اأجله".

حقــق نفط الو�شط، فــوزاً مهمــًا على �شيفه 
احلــدود، بتغلبــه عليــه بهــدف دون رد يف 
املبــاراة التــي اقيمــت على ملعــب النجف 
االأوملبي �شمن مناف�شــات اجلولة التا�شعة 
ع�رص من الدوري العراقي املمتاز لكرة القدم 
. وحمل هدف اللقــاء الوحيد توقيع الاعب 
�شالــح �شدير يف الدقيقة 43، ليمنح فريقه 
فــوزاً مهمــًا ارتقــى مــن خالــه فيجدول 
ترتيب الدوري املمتــاز . وبهذا الفوز رفع 
عندليــب الفــرات ر�شيــده اىل النقطة 27 

يف املركــز ال�شاد�ــس، بينمــا توقــف ر�شيد 
احلــدود عند النقطــة 24 يف املركز التا�شع 
. وتتوا�شــل اليوم الثاثاء مباريات اجلولة 
باجــراء خم�س مباريات حيــث �شي�شد فريق 
القــوة اجلويــة ) الو�شيــف ( الرحال �شوب 
مدينــة الب�رصة ملاقــاة فريق نفط اجلنوب 
، ويحــل فريق الكهرباء �شيفًا على مناف�شه 
ال�شمــاوة ، و�شيواجــه فريــق نفــط مي�شــان 
يف ملعبــه فريــق ال�شناعــات الكهربائية ، 
و�شياقــي فريق الكــرخ فريق امانــة بغداد 
يف ملعــب االول ، بينمــا �شيحت�شــن ملعب 
�شتجمــع  التــي  املبــاراة  الــدويل  ال�شعــب 

فريــق الطلبة مع فريــق احل�شني . وت�شتكمل 
مباريــات اجلولة يوم غد االربعــاء باقامة 
مباراتــني حيث �شي�شيــف فريق امليناء يف 
ملعبــه فريق النجف ، و�شيقابل فريق النفط 
فريق الديوانية يف ملعب الثاين. ويف �شياق 
مت�شــل يوا�شــل مــدرب املنتخــب الوطني 
�شرتي�شكو كاتانيت�س متابعة املباريات من 
اجــل �شم العبني جــدد ل�شفــوف املنتخب 
الوطنــي خــال الفــرتة املقبلــة ، حيث من 
املوؤمــل ان ي�شــد قائمته اجلديــدة يف فرتة 
التوقــف بعــد نهايــة املرحلــة االوىل مــن 

البطولة.

�شيكــون ُع�ّشــاق كــرة القــدم علــى موعــد مــع مباراتني 
للكا�شيكــو يف غ�شــون اأ�شبوع واحد، وهــو اأمر ال يتكرر 
كثــرًيا يف اإ�شبانيــا، االأول يف اإيــاب ن�شــف نهائي كاأ�س 
امللــك بال�شابــع والع�رصين مــن ال�شهر اجلــاري، والثاين 
باجلولــة ال�شاد�شــة والع�رصيــن مــن مناف�شــات الليجــا، 
بالثــاين من ال�شهــر القادم. اأحــد االأ�شيــاء امل�شرتكة بني 
املباراتــني هــو ملعــب �شانتياجــو برينابيــو، فمباراتي 
ذهــاب الــدوري والكاأ�ــس اأقيمتــا باأر�شيــة كامــب نــو، 
وانتهتــا بفوز بر�شلونــة بخما�شية يف الــدوري، وتعادل 
بهــدف ملثلــه يف الكاأ�ــس، واالآن فــاإن ريــال مدريد على 

موعد مع الثاأر يف ميدانه.
ُم�شّجعو الفريــق الكاتالوين قد يطماأنــوا قليًا وي�شبحوا 
ُمرتاحــي الفــوؤاد، حيــث لــن يجــدوا م�ّشقــة يف متابعــة 
املباراتني بخوف وترقــب �شديدين كما جرت العادة يف 
اللقــاءات الكــربى للفريق، نظًرا اإىل �ِشٍجــل ليونيل مي�شي 
الكبــري علي اأر�شية ملعب البرينابيــو، والذي فاق نظريه 
يف ملعــب كامب نو. قبل البداأ يف مو�شوع التقرير، يجدر 

االإ�شــارة اإىل اأن مي�شي يرتبع على �شــدارة الئحة هّدايف 
الــدوري االإ�شبــاين بر�شيد 25 هدًفا، كمــا يت�شدر قائمة 

ا بعدما قدم 11 متريرة حا�شمة. ناع االأهداف اأي�شً �شُ
منذ الظهــور االأول له يف ملعب ريال مدريد بالتا�شع من 
نوفمرب 2005 يف فــوز بر�شلونة بثاثية نظيفة، خا�س 
الاعــب 19 مبــاراة بالبرينابيو ومتكــن من حتقيق 10 
انت�شــارات والتدوين على 15 هدًفا، وهو الرقم االأ�شخم 

الأي العب يف تاريخ بر�شلونة على االإطاق..
نرجــع بالذاكــرة اإىل املبــاراة االأوىل التــي كان مي�شــي 
وقتهــا بعمــر الـــ 18 عاًمــا، مل ي�شجــل ومل ي�شنــع، لكن 
الذكــرى مــن تلــك املواجهــة كانــت موجــة الت�شفيقات 
الربازيلــي  للنجــم  البرينابيــو  جماهــري  مــن  احلــارة 
رونالدينيــو.  يف املباراتني الاحقتني ملي�شي يف مدريد 
انهــزم بنتيجــة 0-2 افتتح الاعب �ِشِجلــه التهديفي يف 
ملعــب �شانتياجو برينابيو بتاريخ الثــاين من مايو عام 
2009، عندمــا دّون على ثنائيــة منحت بر�شلونة فوًزا 
ــا بن�شــف د�شتة اأهداف مقابل اإثنــني يف املباراة  عري�شً
االأول لبيــب جوراديوال كمدرًبــا ل ا�شتمرت عملية توهج 
مي�شــي علــى ميدان ريــال مدريد بــدًءا من تلــك املباراة 

ليمتــد اإىل الت�شجيــل يف خم�س مباريــات متتالية )دون 
خ�شائــر(، فقــد زار �شبــاك مدريد علــى اأر�شهــم 8 مرات 
خــال خم�ــس مواجهــات فقــط، يف الفــرتة مــن 2 مايو 
2009 اإىل منت�شف اأغ�شط�س 2011. بر�شلونة على تلك 
االأر�شية باملنا�شبة، وهــي املوقعة التي اأهدت بر�شلونة 

لقب الدوري عملًيا باالأ�شبوع الـ 34.
يف املباريــات اخلم�ــس الاحقــة، �شجــل هدفــني فقــط 
)فوزين لرب�شلونة – فوزين لريال مدريد وتعادل وحيد.

الثالــث والع�رصين مــن مار�س عــام 2014 هو تاريخ ال 
ميكــن اأن ُين�شى ملي�شــي يف مبارياته �شــد ريال مدريد، 
فقــد كان الهاتريك الوحيــد له على ميدانهــم عندما قاد 
بر�شلونــة لتحقيــق فوٍز تاريخي بـــ 3-4. يف املباراتني 
الاحقتــني ف�شل مي�شــي يف معانقة �شبــاك ريال مدريد، 
لكنــه �شاهــم يف فــوز الباوجرانــا يف مبــاراة الـ 4-0 
ال�شهــرية مو�شــم 2016-2015، ومل ينجــح يف اإنقــاذ 
املوقــف باملو�شــم الــذي �شبقــه ليخ�ــرص بر�شلونة 3-1. 
مباراة اأخرى للتاريخ كانت يف اجلولة الثالثة والثاثني 
مــن مو�شــم 2017-2016 عندمــا هّدف مرتــني واأنقذ 
بر�شلونــة من فــخ اخل�شــارة يف الربنابيو، تلــك املباراة 

التــي رفع من خالهــا كلتا يديه ُمتحدًيــا اأن�شار الفريق 
العا�شمي. املبــاراة االأخرية ملي�شي على ملعب برينابيو 
كانــت يف ذهــاب املو�شم املا�شــي بالــدوري االإ�شباين، 
و�شّجــل من خالها هدًفا واحًدا، املباراة ما قبل االأخرية 
�شهدت على خ�شارة بر�شلونة يف ال�شوبر االإ�شباين بهدفني 
نظيفني وبطبيعة احلال مل ي�شجل مي�شي.    يف املباريات 
الثــاث االأخرية فقــط بالليجا علــى اأر�شيــة البرينابيو، 
�شّجــل مي�شي 3 اأهداف وقاد بر�شلونــة للفوز بهم جميًعا 
دون اأي تعــادل اأو خ�شائــر. ميكــن تق�شيم اأهــداف مي�شي 
�شد ريال مدريد من خال املاعب والبطوالت كالتايل.. 
داخــل االأر�ــس "كامــب نــو" )فــاز يف -7 تعــادل -7 
خ�ــرص4( و�شجــل 11 هدًفا، خــارج االأر�ــس "برينابيو" 
)فــاز -10 تعــادل -3 خ�ــرص 6( و�شجــل 15 هدًفا، يف 
اأر�ــس حمايــدة "م�شتايا" )فاز -0 تعــادل -0 خ�رص2( 
ومل ي�شجــل اأهداًفــا، يف الــدوري )فــاز -13 تعادل -5 
خ�ــرص 6( �شجــل 18 هــدًف، يف الكاأ�س )فــاز -1 تعادل 
-3 خ�ــرص 3( ومل ي�شجل اأهداًف، يف كاأ�س ال�شوبر )فاز 
اأهــدا، يف دوري   6 و�شجــل   )3 تعــادل -1 خ�ــرص   2-

االأبطال )فاز -1 تعادل -1 خ�رص0( و�شجل هدفني.

اوديشو يقترب من العودة 
لقيادة النوارس

صالح ال يستطيع التسجيل أمام 
كبار البريميرليج

احمد راضي يكشف مالمح خطته 
االستراتيجية

ِصدام بين زوجة إيكاردي وكاسانو

بغداد -  محمد خليل

بغداد - الجورنال

خاص

بغداد - متابعة

 بغداد - الجورنال

بغداد_ خاص


