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اأعل��ن الحتاد الأوروبي لكرة القدم »يويف��ا«، عن حكام مباريات غدا 
الثالثاء بذهاب ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا. 

و�سيواجه ليفربول نظريه بورتو الربتغايل على ملعب »اآنفيلد«.
كم��ا ي�س��تقبل توتنه��ام نظريه مان�س�س��ر �س��يتي يف اإط��ار مباريات 
اجلول��ة ذاته��ا. واختار »يويفا« احلكم الإ�س��باين ماتي��و لهوز لإدارة 
مباراة ليفربول وبورتو، و�سيكون مواطنه جيل مانزانو، امل�سوؤول عن 

.»VAR« تقنية الفيديو
اأم��ا الهولن��دي بي��ورن كويرب���س �س��يدير مباراة ال�س��بريز وال�س��يتي، 

واحلكم امل�سوؤول عن تقنية الفيديو »VAR« �سيكون داين ماكيلي.
لهوز ومانزانو من اأكرث احلكام املثريان للجدل يف مناف�سات الليجا.

وعل��ى ال�س��عيد الأوروبي، فقد اأدار لهوز هذا املو�س��م، مباراة للريدز 
اأم��ام النج��م الأحم��ر ال�رصب��ي يف دور املجموع��ات وتعر���س فيها 

ليفربول لهزمية بهدفني دون رد.
كم��ا اأدار مب��اراة توتنهام وبورو�س��يا دورمتوند بثم��ن النهائي وفاز 

ال�سبريز )3-0(.
ويف املو�س��م املا�س��ي اأدار مباراة ليفربول ومان�س�س��ر �س��يتي بربع 

النهائي وحقق الريدز الفوز بهدفني لهدف.
ومبو�س��م 2015/16، اأدار مباراة لبورتو اأمام ت�سيل�سي وفاز الفريق 

الربتغايل بهدفني لهدف يف دور املجموعات.
حك��م تقني��ة الفيدي��و، مانزان��و، كان اأدار مب��اراة بر�س��لونة واأتلتيكو 

مدريد اأم�س بالليجا، وقام بطرد دييجو كو�ستا لعب الأتليتي.
والهولن��دي كويرب���س، اأدار ع��دة مباري��ات ه��ذا املو�س��م يف دوري 
الأبط��ال، اأبرزها مباراة العودة ليوفنتو���س اأمام اأتلتيكو مدريد بثمن 

النهائي والتي فاز فيها اليويف بثالثية كري�ستيانو رونالدو.
اأدار كذل��ك مواجه��ة ري��ال مدري��د وروما ب��دور املجوع��ات )3-0(، 

ونابويل وباري�س �سان جريمان )1-1(.
بورو�س��يا  اأم��ام  لل�س��يتي  مب��اراة  اأدار   ،2016/17 مو�س��م  يف 
مون�س��نجالدباخ ب��دور املجموعات وفاز الفري��ق الإجنليزي برباعية 
نظيف��ة. واأدار كذلك مباراة لتوتنهام اأم��ام موناكو بدور املجموعات 

وفاز الفريق الفرن�سي بهدفني لهدف.

»يويفا« يعلن حكام مباريات الثالثاء بدوري األبطال
اعلن��ت جلن��ة امل�س��ابقات يف الحت��اد العراقي لك��رة القدم، عن مواعي��د اجلولة الثالث��ة من املرحلة 

الثانية للدوري العراقي املمتاز لكرة القدم.
و�س��تنطلق مناف�س��ات اجلولة يوم اخلمي�س املقبل، باإقامة اربع مباريات، اإذ �سيحل املت�سدر ال�رصطة 
�س��يفًا على النفط مبلعب ال�س��ناعة ويالقي فريق الطلبة م�سيفه احلدود على ملعب التاجي، ويواجه 
نفط الو�سط فريق النجف يف مباراة الديربي على ملعب النجف الدويل، فيما �سيالعب الديوانية على 

ملعبه فريق ال�سناعات الكهربائية.
ويف اليوم التايل، ت�س��تكمل مباريات اجلولة باقامة اربع مباريات اي�سًا، حيث �سيواجه اربيل فريق 
نفط اجلنوب على ملعب فران�س��وا حريري ويالقي الكرخ على ملعبه فريق ال�س��ماوة، ويالعب البحري 
فريق امليناء على ملعب الفيحاء، فيما يواجه فريق احل�سني �سيفه الكهرباء على ملعب ال�500 الف 

متفرج.
وتختتم مناف�سات اجلولة يوم ال�سبت املقبل، باقامة مواجهتني، حني يالقي الزوراء فريق بغداد على 

ملعب ال�سعب الدويل، بينما يواجه نفط مي�سان فريق القوة اجلوية على ملعب مي�سان.

ك�س��فت الهيئة الدارية لنادي ال�رصطة الريا�س��ي، عن عقد اجتماع مهم يجمع ممثلي وزارة الداخلية 
مبدير �رصكة نوردك �سبورت، بح�سور ممثل عن الدارة، غد الثالثاء حل�سم موعد انطالق العمل جمددا 

يف مدينة نادي ال�رصطة الريا�سية.
وق��ال نائ��ب رئي�س الهيئ��ة الدارية لنادي ال�رصط��ة، وهاب الطائ��ي يف بيان للن��ادي، اإن »املدينة 
الريا�س��ية ال�س��غل ال�س��اغل لدارة النادي ملا لذلك املو�س��وع من اهمية كبرية على �س��عيد التطوير 
والرتق��اء بواق��ع العابن��ا اىل جان��ب توفري جانب م��ايل كبري بحكم ا�ست�س��افة ا�س��تحقاقاتنا على 

مالعبنا وقاعتنا«.
وا�س��اف اأن »الدارة ت��ويل املو�س��وع اهمي��ة ق�س��وى م��ن خ��الل املتابع��ة احلثيثة للوق��وف على 
املعرقالت وجتاوزها من اجل ا�ستئناف العمل املتوقف منذ عدة �سنوات«، مبينًا اأن »هناك اجتماع 
بع��د غ��د الثالثاء �س��يجمع ممثل��ي وزارة الداخلية ع��ن دوائر التخطي��ط والعقود واملالي��ة اىل جانب 
ال�رصك��ة املنف��ذة للم���رصوع )نوردك �س��بورت(، من اج��ل انهاء الو�س��ع القائم متهي��دا لتحديد موعد 

ل�ستئناف العمل يف املدينة الريا�سية التي �ستكون بها الأولوية لبناء امللعبني«.
واختت��م حديث��ه قائاًل: »لن نبخل باي جهود كادارة لعادة العمل يف املدينة الريا�س��ية وعلى وجه 
اخل�سو�س امللعبني ل�سمان خو�س مبارياتنا يف امل�ستقبل القريب على ملعبنا وهذا ما �سي�سب يف 

م�سلحتنا على �سعيد املناف�سة«.

المسابقات تعلن مواعيد الجولة 
المقبلة من الدوري الممتاز

اجتماع مهم لتحديد موعد انطالق 
العمل بمدينة الشرطة الرياضية

يفت��ح ملعب املل��ك فهد اأبوابه ل�ست�س��افة مباراة جتم��ع بني الزوراء 
والن���رص، وذلك الي��وم الإثنني 8 اأبريل 2019 ، يف اجلولة الثالثة من 

دور املجموعات لدوري اأبطال اآ�سيا 2018-19.
يدخل الزوراء  هذا اللقاء وهو قادم من فوز كبري على ح�ساب الو�سل 
الماراتي بخما�س��ية دون رد ا�سيويا ومن تعادل خميب امام ال�رصطة 
حملي��ا يف قم��ة لقاءات ال�س��بوع الثاين من املرحل��ة الثانية للدوري 
العراق��ي املمت��از لك��رة القدم، التع��ادل رفع من ر�س��يد ال��زوراء اىل 
النقطة 38 يف املركز الرابع، اأما يف دوري اأبطال اآ�س��يا خا�س فريق 
ال��زوراء مبارتني حتى الآن يف دور املجموعات بدوري اأبطال اآ�س��يا، 
وا�س��تطاع الفريق اأن يت�سدر املجموعة الأوىل بر�سيد اأربع نقاط من 
فوز كبري على ح�س��اب الو�سل بخما�سية دون رد، وتعادل �سلبي اأمام 

فريق ذوب اآهن الإيراين.
ولن يفتقد الزوراء اأي لعب بداعي الإ�سابة اأو الإيقاف يف هذا اللقاء، 

و�ستكون جميع اأ�سلحة الفريق جاهزة لإ�سطياد الثالث نقاط.
ل��ن يغري املدرب حكيم �س��اكر يف طريقته املعت��اد عليها مع الفريق، 
و�سيدخل بالثنائي قا�سم عبا�س و�سامال و�سعيد يف مركز قلب الدفاع، 
و�س��يعتمد على ع��الء عبا�س يف مرك��ز املهاجم ال�رصي��ح ومن خلفه 

الثالثي اأحمد جالل، عمر من�سوري، اأحمد فا�سل.
و�س��يفتقد الن�رص الماراتي لعبه املغربي نور 
الدي��ن اأمرابط ب�س��بب الإ�س��ابة الت��ي تعر�س 

لها اأمام فريق الرائد يف الدوري، و�س��يكون 

العنا���رص املتبقية متاحة اأمام املدرب الربتغ��ايل يف اجلولة الثالثة 
من دور املجموعات لدوري اأبطال اآ�سيا.

ول��ن يغري امل��درب روي فيتوري��ا طريقت��ه املعتاد عليها من��ذ توليه 
املهمة، و�سيدفع بعبد اهلل مادو وعمر هو�ساوي يف مركز قلب الدفاع، 
بينم��ا �س��يعتمد عل��ى عبد ال��رزاق حم��د اهلل يف خط الهج��وم، وخلفه 

الثالثي اأحمد مو�سي، جوليانو فيكتور، عبد الرحمن الدو�رصي. 
ع�سو اأدارة نادي الزوراء عبد الرحمن الر�سيد قال ان الفريق و�سل اإىل 
العا�س��مة ال�س��عودية الريا�س وخا�س وحدة تدريبية حال و�س��ولنا 
لرفع اجلهد وعناء ال�س��فر عن الالعبني والتح�س��ري ب�سكل جيد ملباراة 
اليوم الثنني ، لفتا اأن فريق الن�رص لي�س بال�سهل رغم اأن نتائجه يف 
املباراتني املا�س��يتني مل تكن بامل�س��توى املطلوب لكن الفريق ميلك 

�سخ�سية كبرية وقادر على تغيري و�سعه.
 وب��ني اأن الفريق جاهز للمباراة بعد اأن خا���س الفريق مباراة عالية 
امل�س��توى اأم��ام ال�رصطة يف ال��دوري املحلي والفري��ق بحالة معنوية 

جيدة وحالة ا�ستقرار فني ممتازة.
 واأ�سار اإىل اأن الزوراء يطمح لتحقيق نتيجة اإيجابية والقراب خطوة 
باجت��اه التاأه��ل، منوه��ا اأن ال��زوراء �س��اعي للحفاظ عل��ى متيزه يف 
البطولة الأ�س��يوية بعد البداية امل�سجعة يف البطولة، وبالتايل �سيكون 

هدفنا النقاط الثالث.
 ي�س��ار اإىل اأن ال��زوراء اأفتت��ح مباريات��ه يف املجموع��ة بالتعادل مع 
ذوب اأهن الإيراين �س��لبيا وفاز على فريق الو�سل الإماراتي بخما�سية 

بي�ساء.

الزوراء يبحث عن تأمين الصدارة من بوابة النصر السعودي في دوري أبطال آسيا
على استاد الملك فهد الدولي

جن��م  اأن  �س��حفية،  تقاري��ر  اأ�س��ارت 
ت�سل�س��ي اإيدي��ن ه��ازارد، اق��رب كثريا 
م��ن الن�س��مام ل�س��فوف ري��ال مدريد 
الإ�س��باين يف �سفقة تبلغ قيمتها 210 
ملي��ون جنيه اإ�س��رليني، اأي ما يعادل 

373 مليون دولر تقريبا.
واأب��دى امل�س��وؤولون يف الن��ادي امللك��ي 
ا�س��تعدادهم للتوقيع مع الالعب البالغ من 
العمر 28 عاما ملدة �ست �سنوات، ودفع 110 
مالي��ني جنيه اإ�س��رليني لالع��ب، و100 مليون 

اإ�سرليني لل�«بلوز«.
وبح�س��ب ما نقلت �س��حيفة »�س��ن« الربيطانية عن تقارير 
اإ�س��بانية، فاإن��ه �س��يعلن ع��ن ال�س��فقة »خالل اأي��ام«، عقب 

تو�سل الناديني لتفاق.
وكان الالع��ب البلجيك��ي اأعل��ن يف اأك��رث م��ن منا�س��بة عن 
رغبته يف اللعب �س��من كتيبة املدرب الفرن�س��ي زين الدين 
زيدان، حيث قال يف اإحدى لقاءاته ال�سحفية: »ريال مدريد 
اأف�س��ل ناد يف العامل، وحلمت باللعب �س��من �س��فوفه منذ 

كنت طفال.
ويف ح��ال اإمت��ام ال�س��فقة وف��ق املبل��غ املذكور، �س��يكون 
هازارد �سمن قائمة اأعلى الرواتب يف عامل كرة القدم، حيث 
�سيح�س��ل على اأجر اأ�س��بوعي ي�س��ل ل�350 األف اإ�س��رليني 

)نحو 450 األف دولر( على مدار �ست �سنوات.

واأب��دى م��درب ري��ال مدري��د، زي��ن الدي��ن زي��دان، اجلمعة 
املا�س��ي، تقدي��ره ل��� »الالع��ب الرائ��ع« البلجيك��ي، اإدي��ن 

هازارد، املرتبط حاليا مع ت�سل�سي الإجنليزي.
وتعليقا على �س��وؤال ب�س��اأن ه��ازارد، قال زي��دان يف موؤمتر 
�س��حفي ع�س��ية مب��اراة �س��د اإيب��ار يف املرحل��ة احلادي��ة 
والثالثني من الدوري:«ما ميكنني قوله هو اأنه لعب اأقدره، 

واجلميع يعلم ذلك«.
وتابع:«�سبق له اأن لعب يف فرن�سا )مع ليل(، وتابعته كثريا 
واأعرفه �سخ�س��يا. لكن ل جديد ب�س��اأن راأي��ي به كالعب: هو 

لعب رائع«.
لك��ن زي��دان رف���س التط��رق اإىل م��ا اإذا كان ري��ال مدري��د 
�س��يحاول التعاق��د مع �س��انع الألع��اب البلجيك��ي، مكتفيا 
بالقول: »لن اأديل براأيي اخلا�س، �س��نتحدث بهذا ال�ساأن يف 

نهاية املو�سم احلايل اأو بداية املو�سم املقبل«.
ويرتبط هازارد )28 عاما( بعقد مع ت�سل�س��ي حتى 2020، 
لكن م�س��تقبله مع الفريق اللندين ل يزال منذ اأ�سهر مدار اأخذ 
ورد، اأكان م��ن خ��الل التقاري��ر ال�س��حفية، اأو ت�رصيحاته 
اخلا�س��ة، اأو تل��ك التي يديل ب��ه مدربه احلايل يف ت�سل�س��ي 
الإيط��ايل ماوريت�س��يو �س��اري.. وم��ن جان��ب اخ��ر ذك��رت 
�س��حيفة »ماركا« الإ�سبانية، اأن ريال مدريد حول اهتمامه 
يف املريكات��و ال�س��يفي القادم نح��و النجم الفرن�س��ي، بول 

بوغبا، م�سرية اإىل اإنه على و�سك اإطالق »عملية بوغبا«.
واأو�سح امل�سدر »النادي امللكي يرغب يف تعزيز مركز خط 

الو�س��ط، لذلك فاإنه ي�ستهدف ب�ستى الطرف الالعب الفرن�سي 
بوغبا، رغم �سعوبة ال�سفقة«.

وتابع: »�س��عوبة ال�س��فقة تتجلى يف اأن مان�س�سر يونايتد 
�س��يقوم بكل �س��يء من اأجل الحتفاظ بخدم��ات بوغبا، اإىل 
جان��ب قيم��ة الالع��ب املالي��ة الكب��رية، حيث تف��وق 120 

مليون يورو )134 مليون دولر(«.
وق��ال م��درب ري��ال مدري��د، زي��ن الدين زي��دان، الأ�س��بوع 
املا�س��ي، خ��الل رده عل��ى �س��وؤال اأحد ال�س��حفيني ب�س��اأن 
بوغبا »اأنا يف احلقيقة معجب بالالعب لأنني اأعرفه ب�س��كل 
�سخ�س��ي.. اإنه لعب خمتل��ف ويقدم ال�س��يء الكثري لفريقه، 

حيث يعرف كيف يدافع ويهاجم ويحتفظ بالكرة«.
وك�س��ف ب��ول بوغب��ا )26 عام��ا( يف ت�رصيحات �س��حفية 
�س��ابقة، اأن حلمه اللعب ل�س��الح »النادي امللكي«، م�س��يفا 
اأنه يود التواجد مع فريق مرتبط بنجم الكرة الفرن�س��ية زين 

الدين زيدان.
واأو�س��ح، خ��الل ندوة �س��حفية م��ع منتخب بالده فرن�س��ا: 
»الآن عاد زي��دان اإىل تدريب الفريق.. زيدان مدرب الأحالم 
بالن�س��بة ل��كل الالعب��ني.. لك��ن اأن��ا حالي��ا م��ع مان�س�س��ر 
يونايت��د«، م�س��يفا »ل اأح��د يع��رف ما الذي ق��د يحدث يف 

امل�ستقبل«.
وي���رص مان�س�س��ر يونايتد على اأن بوغب��ا لي�س للبيع خالل 
مو�س��م النتقالت ال�س��يفية املقبل، خ�سو�س��ا بع��د الأداء 

اجليد الذي قدمه موؤخرا.

الصفقة »الفلكية«.. هازارد في ريال مدريد 
وتحضيرات الطالق »عملية بوغبا«


