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كما تتجه الأنظار ب�صدة �صوب ا�صتاد "يوهان كرويف" بالعا�صمة 
الهولندي��ة اأم�صرتدام ملتابعة املواجهة املرتقبة اليوم بني اأياك�س 
الهولندي ، الذي اأطاح بريال مدريد الإ�صباين حامل اللقب من دور 
ال�صت��ة ع�رش للبطولة ، و�صيفه يوفنتو���س الإيطايل الذي ياأمل يف 
عودة جنم هجوم��ه الربتغايل كري�صتيانو رونال��دو للم�صاركة مع 
الفريق. ويف املقابل، يحل يوفنتو�س �صيفا على اأياك�س غدا بكثري 
م��ن احلذر حيث اأطاح اأياك���س بفريق ريال مدريد م��ن دور ال�صتة 
ع���رش للبطولة احلالي��ة. وكان يوفنتو�س فاز بث��اين لقبني له فقط 
يف امل�صابقة عام 1996 بالتغلب على اأياك�س بالذات يف املباراة 
النهائي��ة للبطول��ة. وع��اد رونالدو م��ن الإ�صابة ب�ص��د يف ع�صلة 
الفخ��ذ لي�ص��ارك يف مع�صك��ر يوفنتو���س قب��ل مباراة الغ��د وينتظر 
اأن يك��ون �صم��ن قائمة الفري��ق للمباراة لك��ن م�صاركته يف اللقاء 

مرهونة براأي الطاقم الطبي والتدريبي.
البطول��ة  بلق��ب  الفائ��ز   ، رونال��دو  وكان 
مان�ص�ص��رت  م��ع  �صابق��ة  م��رات  خم���س 
يونايت��د والريال ، �صجل ثالثة اأهداف 
اإىل  يوفنتو���س  ليق��ود  )هاتري��ك( 
الإطاح��ة باأتلتيك��و مدريد الإ�صباين 
من دور ال�صتة ع���رش للبطولة ال�صهر 
ما�صيميليان��و  وق��ال  املا�ص��ي. 
األيجري املدير الفن��ي ليوفنتو�س 
بتح�ص��ن  ي�صع��ر  "كري�صتيان��و   :
جي��دة  فر���س  وهن��اك 
مل�صاركته يف اللقاء... ن�صعر 
بالثقة ويرى رونالدو اأنه 

جاهز للم�صاركة".

يف وق��ت تتزايد فيه التقارير ح��ول اقرتاب ريال مدريد الإ�صباين من �صم 
جنم ت�صيل�صي الإجنليزي، البلجيكي اإيدين هازارد، خالل فرتة النتقالت 

ال�صيفية املقبلة، بداأت ال�صحافة يف و�صع اأراقم خيالية لل�صفقة.
وكان��ت �صحيف��ة دايلي مي��ل الربيطاني��ة اأك��دت اأن ت�صيل�ص��ي يطمح يف 
احل�ص��ول عل��ى مقاب��ل �صخ��م لرحي��ل جنم��ه الأول، لكنه قال��ت اإن ذلك 
ا�صط��دم بتعن��ت اإدارة ريال مدريد، التي ل ترى ج��دوى من اإنفاق مبالغ 
باهظ��ة لتاأمني ال�صفقة، خا�صة اأن عقد ه��ازارد ينتهي مع "البلوز" بعد 

مو�صم واحد، يف �صيف 2020.
ومل تب��د اإدارة ري��ال مدري��د اأي ا�صتع��داد لفتح جمال للجن��ون يف �صفقة 
هازارد، وبناًء على ذلك لن يدفع نادي العا�صمة الإ�صبانية مبلغ ال�116 

مليون يورو، التي يطلبها ت�صيل�صي لرحيل هازارد، بح�صب دايلي ميل.
واأ�صاف��ت ال�صحيفة اأن اإدارة ريال مدريد ترف�س دفع هذا املبلغ خا�صة، 
اأن عق��د هازارد ينتهي بنهاية املو�صم املقبل، ويريد النادي الإ�صباين من 
الالع��ب اأن يفر�س رغبته، ويطالب بالرحي��ل، اإذا مل تتخَل اإدارة "البلوز" 

عن طلباتها املالية املبالغ فيها.
وم��ن جانبها اأ�صارت �صحيفة مون��دو ديبورتيفو الإ�صبانية، اإىل اأن هناك 
من بني م�صوؤويل ريال مدريد من يعتقدون اأن اإمتام �صفقة هازارد م�صاألة 

وقت، ورمبا يوقع الالعب قبل فتح باب النتقالت ال�صيفية.

اأنه��ى املالك التدريبي التدريبي ملنتخب النا�صئني اختبارات حمافظة دهوك 
بتواج��د ١٩ لعبا فق��ط على ملعب نادي دهوك الث��اين يف اإطار الرحلة التي 

ت�صمل جميع حمافظات العراق.
وقال مدرب املنتخ��ب الوطني للنا�صئني، عماد حممد يف بيان لحتاد الكرة، 
اإن "الختب��ارات، وبالرغم من ح�صور عدد قليل جداً من الالعبني ب�صبب عدم 
تبلي��غ اللجنة امل�رشفة على الختبارات والت�صارب باملواعيد، بالرغم من ان 
التبليغ كان قبل اكرث من ١٠ اأيام، على العك�س من التواجد والهتمام الكبري 

الذي �صاهدناه يف حمافظة كركوك وبقية املحافظات الأخرى".
واأ�صاف عماد حممد، ان "املالك التدريبي اأبدى اإعجابه باإمكانات ٣ لعبني 
ب�صكل اأويل والذين �صيلتحقون مع بقية الالعبني يف بغداد، والدخول يف فرتة 
اختبار قوية قبل الو�صول اإىل الت�صكيلة التي �صتدخل عملية الإعداد الأخرية".
واأ�صار جنم املنتخب الوطني ال�صابق اإىل ان "املالك التدريبي �صيتواجد اليوم 
الثالثاء يف حمافظة املو�صل، بعد ان مت تهيئة جميع الأمور اخلا�صة لإجراء 
عملية الختبار للمحافظة على ملعب نادي املو�صل يف متام ال�صاعة الواحدة 

ظهراً، والتي ناأمل ان يتواجد فيها عدد اكرب من الالعبني املوهوبني".

نجوم عرب في ربع نهائي أبطال أوروبا..من سيخطف األضواء؟

بمبادرة من اتحاد الكرة.. أزمة رواتب األولمبية ستنتهي خالل 48 ساعة

اأك��د ع�ص��و الحت��اد العراقي لك��رة الق��دم، عل��ي الأ�صدي، 
الثالث��اء، اأنه ق��ام بت�صليم "ب��ودرة" روات��ب العاملني يف 

اللجنة الأوملبية اإىل وزارة ال�صباب والريا�صة.
ومل يت�صل��م العامل��ون يف اللجنة م�صتحقاته��م املالية ملا 
يق��ارب ال��� 50 يومًا، بعدم��ا اأ�صدر جمل�س ال��وزراء القرار 
رق��م )60( ل�صن��ة 2019 بت�صكي��ل جلن��ة ثالثي��ة موؤلف��ة 
م��ن وزارة ال�صب��اب والريا�صة واللجن��ة الأوملبية وديوان 
الرقاب��ة املالية، برئا�ص��ة وزير ال�صب��اب والريا�صة، اأحمد 
ريا�س، اإذ تكون مهمتها تدقيق الموال املخ�ص�صة للجنة 
الأوملبي��ة. وق��ال الأ�ص��دي يف حدي��ث �صحف��ي، "اأو�صلت 
�صب��اح اليوم، بودرة اأ�صماء املوظفني العاملني يف اللجنة 

الأوملبية اإىل وزير ال�صاب والريا�صة اأحمد ريا�س من اأجل 
�رشف مرتباتهم".

واأو�ص��ح، اأن "اأزم��ة املرتب��ات يف طريقه��ا لل��زوال خالل 
اليوم��ني املقبل��ني بع��د موافقة اللجن��ة الثالثي��ة برئا�صة 
الوزي��ر اأحمد ريا���س"، مبينًا اأن "اجلانب��ني كانت لديهم 

روؤية مرتكة لإنهاء اأزمة املرتبات".
من جهته ع�صو جلنة املتابعة املنبثقة عن القرار رقم 60 
اخلا�س مبجل�س الوزراء لتن�صيق العمل الرقابي مع اللجنة 
الوملبي��ة الوطني��ة، �صب��اح الكن��اين، ان ، رواتب موظفي 
اللجنة الوملبية �صت�رشف خالل ال 48 �صاعة املقبلة بعد 
التو�ص��ل اىل �صيغة نهائية حل�ص��م امللف مب�صاركة معايل 

وزير ال�صباب والريا�صة احمد ريا�س.
وقال الكناين اإن “اجلوانب الن�صانية اخذت بعني العتبار 

ملئ��ات املوظف��ني املن�صوين حت��ت مظلة اللجن��ة وندرك 
متاما انه��م بحاجة ما�صة ملرتباتهم مهما تعددت ا�صباب 
اخلروق��ات يف عم��ل الوملبي��ة ، منوه��ا ان ذل��ك ليعفي 
اي �صخ�س م��ن متابعة م�صوؤوليات��ه والوقوف لرد ملفات 
الف�ص��اد والعبث بامل��ال العام الذي جن��د انف�صنا قد وقفنا 

على اول الطريق ليقافه تهائيا من مف�صل الريا�صة”.
واعلن مدير عام دائرة الرتبية البدنية والريا�صة يف وزارة 
ال�صباب والريا�صة عالء عبد القادر ان الوزارة ما�صية يف 
�رشف رواتب وعقود العاملني يف اللجنة الوملبية ح�صب 

توجيهات وزير ال�صباب والريا�صة الدكتور احمد ريا�س.
و ق��ال عب��د الق��ادر يف بي��ان، انه التق��ى برئي���س اللجنة 
الوملبي��ة الوطني��ة العراقية رعد حمودي بع��د زيارة مقر 
الوملبي��ة مبهم��ة ر�صمي��ة ل�صت��الم ب��ودرة الرواتب، غري 

ان حم��ودي طل��ب ا�صتي�ص��اح من المان��ة العامة ملجل�س 
ال��وزراء ب�صان تطبيق القرار رقم 60 لعام 2019، متمنيا 

ان ت�صري المور ب�صكل �صل�س يف اليام املقبلة.
واو�صح ان اللقاء كان وديا ولدينا تف�صرينا الوا�صح، ومن 
حقه��م ال�صتف�ص��ار و�صيات��ي الرد خالل ال�صب��وع احلايل، 

والمور �صتكون وا�صحة.
وكان��ت اللجن��ة الوملبية اعلن��ت ان العامل��ني يف اللجنة 
مل يت�صل��م م�صتحقاته��م املالي��ة مل��ا يقارب ال��� 50 يومًا، 
بعدما ا�صدر جمل�س الوزراء القرار رقم )60( ل�صنة 2019 
بت�صكيل جلنة ثالثية موؤلفة م��ن وزارة ال�صباب والريا�صة 
واللجن��ة الوملبية وديوان الرقاب��ة املالية، برئا�صة وزير 
ال�صب��اب والريا�صة، احمد ريا�س، اإذ تكون مهمتها تدقيق 

الموال املخ�ص�صة للجنة الوملبية.

طموحات مانشستر يونايتد تصطدم بأحالم برشلونة

ل ين��وي احلار���س الكو�صتاريك��ي ال��دويل كايل��ور 
نافا���س النظ��ر اإىل العرو���س الأوروبي��ة الك��ربى 
املقدم��ة م��ن اأجل الف��وز بخدماته بنهاي��ة املو�صم 

احلايل.
وكان��ت �صحيف��ة اآ���س اأ�ص��ارت لرغب��ة اإدارة ري��ال 
مدري��د يف بي��ع كايلور نافا���س 32 عام��ا بنهاية 
املو�ص��م احل��ايل م��ع عودة اآن��دري لون��ني احلار�س 
ال�ص��اب املعار لليجاني���س لي�صب��ح احلار�س الثاين 
لري��ال مدري��د يف املو�ص��م املقبل خلف��ا للبلجيكي 

تيبو كورتوا حار�س الفريق احلايل.
اأخ��رب  نافا���س  ف��اإن  "م��اركا"  ل�صحيف��ة  ووفق��ا 
املقرب��ني من��ه اأن��ه يريد البق��اء يف �صف��وف ريال 

مدري��د وانهاء م�صريته الكروية يف النادي الأبي�س 
الإ�صب��اين و�ص��وف يعمل ب�صتى الط��رق املمكنة من 

اأج��ل البق��اء يف �صفوف الن��ادي لأطول فرتة 
ممكنة.

ع��ن  الرحي��ل  فك��رة  نافا���س  ميان��ع  ول 
�صف��وف ري��ال مدري��د يف ح��ال طلب منه 

الن��ادي الرحي��ل لكن��ه يف الوقت احلايل 
يف انتظ��ار حدي��ث زيدان والن��ادي معه 

من اأجل حتديد موقفه ب�صفة نهائية.
الوق��ت  الكو�صتاريك��ي يرك��ز يف  احلار���س 

احل��ايل يف التدريب��ات واملباري��ات عل��ى اأم��ل 
تق��دمي م�صتويات مميزة تقن��ع زيدان باحلفاظ على 
خدمات��ه يف �صفوف النادي ملو�ص��م اآخر والرتاجع 

عن فكرة بيعه بنهاية املو�صم احلايل.

رغ��م اأن��ه الأق��ل تر�صيحًا من ب��ني الف��رق الإجنليزية 
الأربع��ة املتاأهل��ة له��ذا ال��دور، يجت��ذب مان�ص�ص��رت 
يونايت��د ق��دراً هائاًل م��ن الهتمام والرتكي��ز عندما 
يخو���س مباراته املرتقبة الي��وم الأربعاء يف ذهاب 
دور الثماني��ة ل��دوري اأبط��ال اأوروب��ا، اإذ ي�صت�صي��ف 

بر�صلونة الإ�صباين، اأحد اأقوى املر�صحني للقب.
احل��ايل  املو�ص��م  يف  الف��وز  اإىل  بر�صلون��ة  ويتطل��ع 
بالثالثي��ة )دوري وكاأ�س اإ�صباني��ا ودوري الأبطال( 

للم��رة الثالث��ة يف تاريخه، اإذ �صبق ل��ه التتويج بهذه 
الثالثية يف كل من عامي 2009 و2015.

ويق��رتب بر�صلونة ب�صدة من الدف��اع عن لقب الدوري 
الإ�صب��اين، كم��ا و�ص��ل الفري��ق لنهائ��ي كاأ���س مل��ك 
اإ�صبانيا اإ�صافة للرت�صيح��ات الهائلة التي ترافقه يف 

دوري الأبطال.
وودع بر�صلون��ة البطول��ة م��ن دور الثماني��ة يف كل 
م��ن املوا�صم الثالث��ة املا�صية، ولك��ن الفريق بقيادة 
املهاج��م الأرجنتين��ي ليوني��ل مي�ص��ي يب��دو مفعمًا 
بالثق��ة حاليًا بع��د الفوز عل��ى اأتلتيك��و مدريد 2-0 

ال�صب��ت املا�صي، وهو الفوز ال��ذي و�صع الفريق على 
اأعتاب الفوز بلقب الدوري الإ�صباين.

و�صبق لرب�صلون��ة اأن تغلب على مان�ص�صرت يونايتد يف 
نهائ��ي البطولة عام��ي 2009 و2011، لكنه مل يفز 
عل��ى مان�ص�ص��رت يونايت��د يف عق��ر داره با�صت��اد اأولد 

ترافورد يف اأي مواجهة �صابقة بينهما.
وق��ال املدي��ر الفن��ي لرب�صلون��ة، اإرن�صت��و فالفريدي: 
"مان�ص�صرت يونايتد فريق قوي ويتمتع حاليًا ب�صجل 
جي��د يف املباريات التي خا�صه��ا يف الآونة الأخرية 

وهو ما رفع معنويات الفريق.

تع��ود عجل��ة م�صابقة دوري اأبطال اأوروب��ا لكرة القدم، 
لل��دوران م��ن جدي��د بانط��الق مناف�ص��ات ال��دور رب��ع 
النهائ��ي من امل�صابقة الأوروبي��ة ال�صهرية التي حتظى 

مبتابعة جماهريية وا�صعة النطاق.
وعرفت الفرق الثمانية املتاأهلة لهذا الدور املواجهات 
ال�صه��ر  الت��ي �صحب��ت  للقرع��ة  الت��ي تنتظره��ا وفق��ا 
املا�ص��ي، والتي اأوقع��ت مان�ص�صرت �صيت��ي يف مواجهة 
توتنه��ام وليفرب��ول يف �صدام مع بورت��و فيما �صيلعب 
بر�صلون��ة �ص��د مان�ص�ص��رت يونايت��د ويلتق��ي يوفنتو�س 

بنظريه اأياك�س اأم�صرتدام الهولندي.
وترتق��ب العي��ون �رشاعا من ن��وع اآخر، يحم��ل النكهة 
العربي��ة يف امل�صابقة الأوروبية الكبرية، اإذ ي�صهد الدور 
رب��ع النهائي م��ن البطولة تواجدا عربي��ا لفتا، بعدما 
و�ص��ل �صتة لعبني ع��رب لهذا الدور م��ع فرقهم، وبات 
اجلمي��ع ينتظ��ر م��اذا �صي�صنع ه��وؤلء خلدم��ة اأنديتهم 

واإمتاع اجلماهري العربية العا�صقة لنجوميتهم.

وو�صل ثالثة مغاربة وم�رشي وجزائريان لربع نهائي 
الأبط��ال، وه��م النج��م امل���رشي حمم��د �ص��الح لعب 
ليفرب��ول الإنكلي��زي واجلزائ��ري ريا�س حم��رز لعب 
مان�ص�ص��رت �صيت��ي اإىل جانب مواطنه يا�ص��ني براهيمي 
لع��ب بورتو الربتغ��ايل، اإ�صافة لنج��وم املغرب حكيم 
زيا���س ون�ص��ري م��زراوي وزكري��ا لبي���س م��ع اأياك�س 

الهولندي.
و�صيك��ون ربع النهائي �صاهدا عل��ى �صباق عربي عربي 
الت��ي �صتجم��ع  ب��ني الالعب��ني، حتدي��دا يف املوقع��ة 
ليفرب��ول مع بورتو والتي �صتك��ون بني النجمني حممد 
�ص��الح ويا�ص��ني براهيمي، فيم��ا يواجه بقي��ة النجوم 
الع��رب حتدي��ات خمتلفة، في�ص��ارك ريا���س حمرز مع 
ال�صيتي �صد توتنهام يف موقعة اإنكليزية بحتة، ويلعب 
الثالث��ي املغربي زيا�س وم��زراوي ولبي�س يف موقعة 

قوية �صد يوفنتو�س بقيادة رونالدو.
�صالح..اأحالم بالعودة للنهائي

مثلما ق��اد فريقه املو�ص��م املا�صي للمب��اراة النهائية 
ل��دوري اأبط��ال اأوروب��ا، ياأم��ل النجم امل���رشي حممد 

�ص��الح موا�صل��ة اإبداعات��ه "الري��دز" وامل�ص��ي قدم��ا 
باأحالم��ه واأح��الم اجلماه��ري الإنكليزي��ة وامل�رشي��ة 
والعربي��ة ب�صكل عام، بحثا ع��ن النت�صار على ح�صاب 

بورتو ذهابا واإيابا وموا�صلة الرحلة �صوب النهائي.
براهيمي..اأمل فريق "التنانني"

لطامل��ا كان اجلزائ��ري يا�ص��ني براهيمي ح��ال مثاليا 
لتحقي��ق طموح��ات بورت��و الربتغ��ايل امللق��ب بفريق 
اأح��الم  ملوا�صل��ة  �صي�صع��ى  فاإن��ه  وعلي��ه  التنان��ني، 
دوري  يف  التلي��دة  اأجماده��م  وا�صتع��ادة  الربتغال��ني 
اأبط��ال اأوروب��ا ع��رب موقع��ة ليفرب��ول الق��وي وال��ذي 
تدي��ن ل��ه النتائ��ج التاريخية ب��ني الفريق��ني، ويطمح 
حم��ارب ال�صحراء لأن يكون حلقة الإبداع يف اللقاءين 

احلا�صمني ملوا�صلة الرحلة الأوروبية.
حمرز.. ثقة لتحقيق الطموح

عانى النجم اجلزائري ريا�س حمرز كثريا يف مان�ص�صرت 
�صيت��ي الإنكلي��زي نظ��ري اجللو���س الطوي��ل عل��ى دكة 
الب��دلء، لكن الالعب املتوج بلقب الربمييريليغ 2016 
ي�صع��ى ل�صتغ��الل الثق��ة التي ق��د مينحها له��ا املدرب 

بي��ب غوارديول ليكون رقم��ا �صعبا يف الفريق املدجج 
بالنجوم، ويف حال ا�صتعان به املدرب، يريد اجلزائري 
اإثبات اأنه قادر على ا�صتعادة ثقته بنف�صه كنجم ل ي�صق 
له غب��ار وكذلك باأن يكون حا�صم��ا باأهدافه الرائعة اأو 
متريرات��ه احلريرية لزمالئ��ه يف الفريق �ص��د توتنهام 
هوت�صبري الذي يعرفه ال�صيتي وحمرز جيدا يف البطولة.

اأ�صود مغربية ترتب�س
�ص��كل اأياك���س اأم�ص��رتدام الهولندي حلظ��ات فارقة يف 
دوري اأبط��ال اأوروب��ا ه��ذا املو�ص��م، لأ�صب��اب عدي��دة 
م��ن اأهمه��ا الأداء ال��ذي ظه��ر علي��ه الفري��ق وجناحه 
باإق�ص��اء البطل التاريخ��ي للم�صابقة ريال مدريد، وكل 
تل��ك الإجن��ازات مل تاأت اإل بجه��ود عربية يف مقدمتها 
الإب��داع ال��ذي ي�صنعه حكي��م زيا�س ورفاق��ه املغاربة 
يف الفري��ق الهولن��دي. زيا���س يعت��رب رقم��ا �صعبا يف 
الن��ادي الهولن��دي العري��ق، فه��و اأح��د ه��دايف الفريق 
و�صانع الألعاب املميز الذي يتم�صك به املدرب اأ�صا�صيا 
با�صتم��رار، كم��ا اأن لزميلي��ه ن�ص��ري م��زراوي وزكريا 

لبي�س دور اأقل نوعا ما يف تاألق الفريق.

مواهب أياكس تتربص 
بنجوم يوفنتوس

المالك التدريبي للناشئين ينهي اختبارات 
دهوك.. والموصل تفتح ذراعيها
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