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ي�ستع��د مكت��ب رئي�س الوزراء ع��ادل عبد امله��دي، ال�ستقبال وفد 
ر�سمي من نادي ريال مدريد اال�سباين خالل االيام املقبلة، لبحث 

امكانية ان�ساء اكادميية ريا�سة للنادي اال�سباين يف العراق.
وق��ال م�س��در مطل��ع عل��ى ترتيب��ات الزي��ارة اإن "مكت��ب رئي�س 
ال��وزراء ع��ادل عب��د امله��دي، �سي�ستقبل وف��د نادي ري��ال مدريد 

اال�سباين خالل االيام القليلة املقبلة".
واو�س��ح اأن "وف��د الن��ادي اال�سب��اين يتاأل��ف من اع�س��اء الهيئة 
االداري��ة للن��ادي امللكي وه��م كارلو���س ا�سكودي��رو دي بورون 
والدكت��ور ال�سهري انتونيو بوتي��ال غار�سيا وامل�سوؤول عن م�ساريع 

ريال مدريد يف اأفريقيا وال�رشق االأو�سط، اإنييغو اأرينييا�س".
وا�س��اف اأن "رئا�س��ة الوزراء بداأت التح�س��ريات ال�ستقبال الوفد، 
حيث التقى احد اع�ساء مكتب رئي�س الوزراء مبمثلي رئي�س رابطة 
ري��ال مدري��د يف العراق زي��اد البي�ساين املتمث��ل بالنجم الدويل 
ال�ساب��ق نعي��م �س��دام واحد اع�س��اء رابط��ة ريال مدري��د، لبحث 

الرتتيبات اخلا�سة بلقاء الوفد".
واو�س��ح امل�س��در- الذي ف�سل عدم الك�سف ع��ن ا�سمه، اأن "الوفد 
�سُيطل��ع رئا�سة الوزراء على م�رشوع كبري يت�سمن اكادميية ريال 
مدري��د يف الع��راق، �سي�ساهم يف خدمة الك��رة العراقية يف جميع 

حمافظات بالد الرافدين".

ا�سط��ر العب ليفربول، األيك�س اأوك�سليد-ت�سامربلني، العائد من االإ�سابة، 
اإىل اخل��روج من مب��اراة لناديه حتت 23 عامًا بعد مرور 40 دقيقة، لكن 
الن��ادي ال��ذي يناف�س على لق��ب ال��دوري االإجنليزي املمتاز لك��رة القدم 

يعتقد اأنه ال يعاين من �سيء خطري.
وتعر���س العب اإجنلرتا البالغ عمره 25 عام��ًا الإ�سابة بقطع يف الرباط 
ال�سليب��ي للركبة اليمن��ى يف ن�سف نهائي دوري اأبط��ال اأوروبا املو�سم 
املا�سي اأمام روما، وغاب عن نهائيات كاأ�س العامل 2018 يف رو�سيا.

وث��ارت �سك��وك ع��ن اإمكاني��ة غي��اب اأوك�سليد-ت�سامربل��ني ع��ن مو�سم 
2019-2018 باأكمل��ه، لك��ن مدرب ليفرب��ول، يورغن كلوب، قال يف 

الزم��ن دي�سم��رب )كان��ون االأول( املا�سي  ي�ساب��ق  الالع��ب  اإن 
يف للعودة اإىل املالعب و�سمه  الفري��ق  لت�سكيل��ة 

االإق�سائي��ة  بدوري االأبطال.االأدوار 
اأوك�سلي��د- ل��ني وخ��رج  مرب ت�سا

م��ن  دقيق��ة   40 ديربي بع��د  مواجهة 
كاإجراء حت��ت 23 عام��ًا اأم���س  اجلمعة 
واأ�س��در  بيان��ًا اح��رتازي،  ليفرب��ول 
لفحو�س ع�سلية.اأكد اأن الالعب �سيخ�سع 
23 وق��ال م��درب ليفربول  حت��ت 

ن��ه عام��ًا، ني��ل كريت�سل��ي:  اإ "
يع��اين م��ن �س��يء لكن 

يك��ون  اأال  اأمتن��ى 
خط��رياً..  االأم��ر 
ال�سيء اجليد اأن 
االأم��ر ال يتعلق 
ل��ذا  بالركب��ة 

ه��و �سعي��د باأنه 
م�سكلة  توج��د  ال 

فيها".
م��درب  واأ�س��اف 
الردي��ف:  الفري��ق 
يتعل��ق  "رمب��ا 
مب�سكل��ة  االأم��ر 
ع�سلية و�سيخ�سع 
للتعرف  لفحو���س 

على ذلك".

اأج��رى االحتاد االأوروب��ي لكرة "يويفا"، تغيرًيا يف نظ��ام قرعة دور ربع 
نهائ��ي ون�سف نهائ��ي دوري اأبطال اأوروبا له��ذا املو�سم.  وذكر االحتاد 
االأوروب��ي عرب موقع��ه، اأّن "قرعة ن�سف النهائ��ي �ستقام يف نف�س الوقت 
م��ع دور ربع النهائي، حي��ث �ستقام يف نف�س اليوم". واأو�سح االحتاد، اأّن 
"الف��رق امُلتاأهل��ة لدور ربع النهائي �ستعرف م�ساراها يف البطولة بدور 
ن�سف النهائي، بدايٍة من ثمن النهائي". واأ�سار االحتاد اإىل اأّن "مباريات 
ذه��اب دور رب��ع النهائ��ي �ستق��ام اأي��ام 10-9 ني�س��ان، عل��ى اأّن تق��ام 
مواجه��ات االإياب بالدور ذاته يوم��ي 16 و17 ني�سان، فيما ُيقام ذهاب 
ن�س��ف النهائي يف 30 ني�سان- 1 اآيار، وتلعب مباراة االإياب 7/8 اآيار، 
بينم��ا يلع��ب النهائي ي��وم 1 حزيران عل��ى ملعب "وان��د مرتوبوليتانو" 
بالعا�سم��ة االإ�سباني��ة مدري��د". ويعني ذل��ك اأّن �ستكون هن��اك م�سارات 
حُم��ددة للفريق، مبعن��ي اأّن الفريق الفائز من مواجهة رقم )1( على �سبيل 
املث��ال، �سيواجه الفريق الفائز م��ن املواجهة رقم )3(، وهكذا مثل بطولة 

كاأ�س العامل لالأندية.

في يوم المرأة.. منتخب كرة القدم األميركي للسيدات يلجأ للقضاء

الزوراء على موعد مع حدث تأريخي في دوري أبطال آسيا غدا االثنين
عندما يواجه الوصل االماراتي

الو�س��ل  ملواجه��ة  التح�س��ري  ال��زوراء،  ن��ادي  يوا�س��ل   
االمارات��ي يف اجلول��ة الثاني��ة لدوري ابط��ال ا�سيا والتي 
ي�ست�سيفه��ا ملع��ب كربالء ال��دويل غدا االثن��ني، و�ستكون 
املواجه��ة، ه��ي اول مب��اراة تق��ام على ار���س العراق يف 
دوري اأبط��ال اآ�سيا، حيث �سيك��ون النوار�س على موعد مع 
التاري��خ يف ال�ساع��ة اخلام�سة من م�س��اء االثنني. وي�سعى 

فري��ق النوار�س اإىل حتقيق نتيجة ايجابية لتعزيز حظوظه 
يف التاأه��ل للدور القادم بعد ان تع��ادل يف اجلولة االوىل 
ام��ام ذوب اه��ن االي��راين يف اي��ران ب��دون اه��داف، فيما 
�سيح��اول الو�س��ل، املحافظ��ة على �سدارت��ه بعدما تغلب 
يف اوىل مبارياته على فريق الن�رش ال�سعودي بهدف دون 
مقاب��ل يف االم��ارات. يتطلع ن��ادي ال��زوراء، اىل �سناعة 
التاأريخ، حني يواجه فري��ق الو�سل االماراتي غدا االثنني 
�سم��ن مناف�س��ات اجلول��ة الثاني��ة م��ن دور املجموع��ات 

بدوري اأبطال اآ�سيا.
و�سي�سن��ع فريق النوار���س التاأريخ عندم��ا ي�ست�سيف اأول 
مب��اراة يف دوري اأبطال اآ�سيا لكرة القدم على االإطالق يف 
العراق، حيث ي�ستقبل الو�سل االإماراتي على ملعب كربالء 
ال��دويل. احلك��م كوجن م��اك ليو من ه��وجن ك��وجن، �سيقود 
املواجه��ة الت��ي �ستقام يف مت��ام ال�ساعة اخلام�س��ة م�ساًء 

بتوقيت بغداد.
 وكان الزوراء قد تعادل �سلبيًا مع فريق ذوب اآهن االيراين 

ي��وم االثنني املا�سي، ال��ذي �سهد اي�سًا ف��وز الو�سل على 
الن�رش ال�سعودي بنتيجة 0-1، يف املباراة الثانية �سمن 
ذات املجموع��ة االأوىل. وجرت املباراة بني الفريقني على 
ملع��ب فوالذ �سهر االيراين، �سم��ن مباريات اجلولة االوىل 
من مناف�سات املجموعة االوىل لدوري ابطال ا�سيا. واأخطر 
فري��ق ذوب اه��ن مرمى ال��زوراء يف عدة حم��اوالت، لكن 
دفاع ال��زوراء ومن خلفه��م حار�س املرم��ى جالل ح�سن، 

ا�ستطاعوا تاأمني املرمى واخلروج بنقطة من اللقاء.

مورينيو يرفض عرضًا خياليًا من الصين

      يب��دو اأن مق�سل��ة م��درب "املان�ساف��ت" يواكي��م ل��وف 
تقرتب م��ن رقبة جنم ريال مدريد االإ�سب��اين توين كرو�س، 
فالع��ب الو�سط فقد هذا املو�س��م بريقه الكروي ب�سكل الفت 
مع "امللك��ي"، فهل تنتهي قريبًا �سالحي��ة االعتماد عليه 
يف املنتخ��ب االأمل��اين؟. ودون �ساب��ق اإن��ذار، اأنهى مدرب 
ل��وف موؤخ��راً حقبة ثالث��ي بايرن ميون��خ، مات�س هومليز 
وج��ريوم بواتينغ وتوما�س مولر م��ع "املان�سافت".  واأكد 
ل��وف اأن هوؤالء النجوم ال مكان لهم بعد االآن يف املنتخب، 
وق��ال: "ع��ام 2019 بالن�سبة للمنتخب االأمل��اين هو عام 
انطالقة جدي��دة". ويعتزم لوف بانطالقت��ه اجلديدة، �سخ 
دم��اء جدي��دة يف املنتخ��ب ورمب��ا اال�ستغناء ع��ن اأ�سماء 
اآخ��رى كانت حتى وق��ت قريب من االأعم��دة االأ�سا�سية يف 
"املان�ساف��ت". وياأتي جنم ريال مدريد توين كرو�س على 

راأ���س الالعب��ني، الذين قد ي�سحي بهم ل��وف يف امل�ستقبل 
القري��ب.  مو�س��م للن�سيان ويعاين ت��وين كرو�س من تراجع 
وا�س��ح يف امل�ستوى ه��ذا املو�س��م، اإذ فقد متو�س��ط ميدان 
"امللك��ي" بريق��ه ب�س��كل كبري ف��وق امل�ستطي��ل االأخ�رش، 
واأ�سب��ح م�ست��واه ي�س��كل عالم��ة ا�ستفهام كب��رية بالن�سبة 
جلماهري ريال مدريد. وبعدما كانت متريراته تت�سم بالدقة 
وطريق��ة لعب��ه بالب�ساطة والفعالية يف نف���س االآن، ْاأ�سبح 
ت��وين كرو�س يفقد ه��ذا املو�س��م الكثري من الك��رات، ويقع 
يف اأخط��اء غالب��ًا م��ا كان يتفادها يف املوا�س��م االأخرية 
املا�سي��ة، والتي ميزت��ه عن غريه من العب��ي خط الو�سط. 
ال�سحي��ة املقبل��ة!: وقال الالع��ب االأمل��اين ال�سابق اأوالف 
ث��ون: "اأنا متاأكد م��ن اأن بع�س الالعب��ني �سيتبعون اأي�سًا 
ثالث��ي باي��رن ميون��خ، �سيكون ت��وين كرو�س ه��و الالعب 
املقب��ل، الذي �سي�ستبعده لوف م��ن املنتخب االأملاين( ويف 
وق��ت قريب جداً". ورغم اأن ت��وين كرو�س قدم الكثري للكرة 

االأملانية، و�ساعد "املان�سافت" يف الفوز بكاأ�س العامل عام 
2014، اإاّل اأن ذل��ك رمب��ا لن ي�سفع له من اأجل اال�ستمرار 
م��ع املنتخب، اإذ يبدو اأن ل��وف يريد االعتماد على الوجوه 
ال�ساب��ة، واال�ستف��ادة من تعط�سه��ا الإثب��ات نف�سها بهدف 
حتقي��ق النتائ��ج االإيجابي��ة، خا�س��ة واأن اجلماه��ري ل��ن 
تن�س��ى ب�سهولة خ��روج اأملاني��ا املفاجئ من ال��دور االأول 
يف موندي��ال رو�سيا االأخري. حت��ني الفر�سة: وتعج ت�سكيلة 
املنتخ��ب االأمل��اين بالعديد م��ن االأ�سماء الكروي��ة القادرة 
على تعوي���س توين كرو�س يف "املان�سافت"، اإذ ياأتي جنم 
باي��رن ميونخ ليون غوريت�سكا على راأ���س الالعبني الذين 
باإمكانه��م �سغ��ل م��كان كرو���س يف مركز و�س��ط امليدان. 
ويتمتع غوريت�سكا بق��درات فنية ومهارية كبرية، اإذ يجيد 
عملي��ة الرب��ط بني خمتلف اخلط��وط على اأر�سي��ة امللعب، 
زيادة على قتاليته الكبرية وقدرته على ا�ستعادة الكرة من 

اخل�سم، ومنعه من التقدم اإىل الن�سف الثاين من امللعب.

اأورد تقري��ر �سح��ايف اأن جوزي��ه موريني��و، 
رف���س عر�س��َا للتدري��ب بعي��داً ع��ن القارة 
االأوروبي��ة، اإذ اأن امل��درب الربتغ��ايل ب��رر 
قراره برغبته يف موا�سلة العمل يف "القارة 
العج��وز". ورغ��م اإقالت��ه من تدري��ب مان�س�سرت 
يونايتد ب�سبب �سوء النتائج، وم�ساكله العلنية مع عدة 
جن��وم من "ال�سياطني احلمر"، ال يزال جوزيه مورينيو 
حم��ط اأنظار العديد من الف��رق الكبرية، التي ترغب يف 
اال�ستف��ادة من خدمات واحد م��ن اأح�سن املدربني يف 

عامل ال�ساحرة امل�ستديرة.
ومّل��ح املدرب الربتغ��ايل يف اأكرث من م��رة اإىل رغبته 
يف العودة اإىل التدريب قريبًا، اإذ يريد مورينيو خو�س 
حت��د اآخر م��ع فريق، يري��د اعت��الء من�س��ات التتويج، 

والفوز بكل االألقاب املمكنة حمليًا وقاريًا.
لك��ن، يبدو اأن املدرب الربتغ��ايل يريد موا�سلة رحلته 
التدريبية يف القارة االأوروبية فقط، اإذ اأوردت �سحيفة 
م��ريور الربيطاني��ة اأن جوزيه مورين��و، رف�س "�سيكًا 

على بيا�س" لتدريب املنتخب ال�سيني لكرة القدم.
ونقلت مريور عن اإيوان بيكايل، اأحد اأ�سدقاء مورينيو 
املقرب��ني قول��ه: "التقين��ا لتن��اول وجب��ة الفطور يف 

فندق بالقرب من منزله )مورينيو(، واأخربين اأنه تلقى 
عر�س��ًا م��ن ال�سني لت��ويل م�سوؤولية الفري��ق الوطني، 

حيث و�سعوا اأمامه �سيكًا على بيا�س".
وتاب��ع نف�س املتح��دث اأن مورينيو قال ل��ه "اأنا بعمر 
ال���54، اأريد العمل خم�س �سن��وات اإ�سافية يف اأوروبا، 
بع��د ذل��ك �ساأذه��ب اإىل ال�س��ني عندم��ا اأ�سب��ح بعم��ر 
ال���60". من جه��ة اأخرى، ت�سري ع��دة تقارير �سحافية 
اإىل اأن جوزيه مورينيو، اأ�سبح قريبًا للغاية من العودة 
اإىل تدري��ب ري��ال مدري��د، اإذ يرى رئي���س "املرينغي" 
فلورنتين��و بريي��ز اأن امل��درب الربتغايل، ه��و االأن�سب 

خلالفة املدرب احلايل للفريق.

تقدم��ت العبات املنتخب االأمريكي لل�سيدات 
ب�سك��وى، اجلمعة، �سد االحت��اد املحلي لكرة 
القدم عل��ى خلفية التمييز م��ن حيث االأجور 
وظ��روف العم��ل مقارن��ة بالعب��ي منتخ��ب 
الرج��ال، وذلك على الرغم م��ن اأن نتائجهن 

اأف�سل بكثري من نظرائهن الذكور.
وال�سك��وى الت��ي ُقدم��ت يف اإح��دى حماك��م 
لو���س اأجنلي���س مبنا�سب��ة االحتف��ال باليوم 
العاملي حلق��وق املراأة، متث��ل خطوة جديدة 
يف املعرك��ة بني العبات املنتخب االأمريكي 

واالحتاد املحلي.
 ويف ع��ام 2016، قدم��ت خم���س العب��ات، 
وعل��ى راأ�سهن اأف�سل العبة يف العامل لعامي 
اىل  �سك��وى  لوي��د،  كاريل  و2016   2015
جلن��ة تكاف��وؤ فر���س العم��ل، وه��ي منظم��ة 
حكومي��ة م�سوؤولة ع��ن اإنفاذ قان��ون العمل، 
للتندي��د بالف��رق يف املعاملة م��ع زمالئهن 

الذكور.
ويف ال�سكوى اجلماعية املذيلة ب�28 توقيعا، 
راأت الالعب��ات اأن "االحت��اد االأمريكي لكرة 
الق��دم ف�س��ل متام��ا يف تعزيز امل�س��اواة بني 
اجلن�سني... ورف�س بعناد التعامل مع اأع�ساء 
املنتخب الوطني لل�سيدات على قدم امل�ساواة 

مع اأع�ساء املنتخب الوطني للرجال".
االأمريك��ي  االحت��اد  اأن  الالعب��ات  وذك��رت 
للعب��ة "و�سل اإىل حد القول باأن واقع ال�سوق 
ه��و اأن الن�س��اء ال ت�ستح��ق تقا�س��ي روات��ب 
بقدر الرجال )...( حتى عندما جنح املنتخب 
مدخ��وال  يحق��ق  اأن  يف  لل�سي��دات  الوطن��ي 
اأك��رب م��ن االأرباح، لعب وفاز بع��دد اأكرب من 
املباريات، فاز بع��دد اأكرب من البطوالت و/
اأو ا�ستقط��ب ع��ددا اأك��رب م��ن اجلماهري على 

�سا�سات التلفزة".
ويف 2014، منح االحتاد االأمريكي منتخب 
 5،3 الرج��ال مكاف��اآت مالي��ة و�سل��ت اىل 
ملي��ون دوالر نتيجة و�سول��ه اىل الدور ثمن 

الع��ام  ويف  الربازي��ل.  ملوندي��ال  النهائ��ي 
التايل، كوفىء منتخ��ب ال�سيدات مببلغ 1،7 
ملي��ون دوالر فقط بعد ف��وزه بلقبه العاملي 

الثالث يف كندا.
 والتمييز يف املعاملة ال ينح�رش باملكافاآت 
واالأج��ور ب��ل يط��ال اي�س��ا ظ��روف العم��ل، 
فب��ني عام��ي 2014 و2017، لعب منتخب 
ال�سيدات 21 يف املئ��ة من مبارياته البيتية 
عل��ى الع�سب اال�سطناع��ي، مقابل %2 فقط 

ملنتخب الرجال.
عل��ى مالع��ب  "اللع��ب  اأن  الالعب��ات  وراأت 
م��ن م�ست��وى اأدن��ى، مب��ا يف ذل��ك الع�س��ب 
اال�سطناع��ي، ميك��ن اأن ي��وؤدي اىل اإ�سابات 

خطرية قد اأن تهدد امل�سرية الكروية".
واملنتخ��ب االأمريكي ي�س��كل مرجعا يف كرة 
القدم الن�سائي��ة، فهو يت�سدر حاليا ت�سنيف 
الفيف��ا ملنتخبات ال�سي��دات، وتوج بالذهبية 
االأوملبي��ة اأرب��ع م��رات واأحرز كاأ���س العامل 
ثالث مرات اأعوام 1991 و1999 و2015.

ويف املقاب��ل، يبقى الو�س��ول اىل الدور ربع 
النهائ��ي ملوندي��ال 2002 اأف�س��ل نتيج��ة 
ملنتخ��ب الرجال يف كاأ���س العامل اىل جانب 
الن�سخ��ة  النهائ��ي يف  ن�س��ف  اىل  و�سول��ه 

االأوىل عام 1930.
والتميي��ز ب��ني ال�سي��دات والرج��ال يف ك��رة 
القدم لي���س حم�سورا باملنتخ��ب االأمريكي، 
اإذ ك�سفت درا�س��ة اأجرتها يف 2017 النقابة 
املحرتف��ني  الق��دم  ك��رة  لالعب��ي  الدولي��ة 
"فيف��ربو" اأن ن�س��ف الالعب��ات ال يح�سلن 

على رواتبهن من االأندية.
واأ�س��ارت الدرا�سة الت��ي �ساركت يف اإعدادها 
جامعة مان�س�سرت وت�ستند على �سهادة حواىل 
3300 العب��ة يلعنب يف 33 بلدا، مبا فيها 
الواليات املتح��دة واأملانيا وفرن�سا واإنكلرتا 
وال�سوي��د، اأن مئ��ات الالعبات م��ن امل�ستوى 
العايل يتخذن قرار اإنهاء م�سريتهن يف وقت 
مبك��ر من اأج��ل ممار�س��ة مهنة اأك��رث قابلية 

لال�ستمرار اأو من اأجل تاأ�سي�س عائلة.

وفد ريال مدريد في 
مكتب رئيس الوزراء 
خالل االيام المقبلة

تشامبرلين يثير مخاوف ليفربول

"يويفا" يقرر تغيير نظام قرعة 
دوري أبطال أوروبا

بعد ثالثي بايرن.. توني كروس الضحية المقبلة لمدرب ألمانيا
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