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ح�ص��د بايرن ميونخ لقب دوري الدرج��ة الأوىل الأملاين لكرة القدم 
للم��رة ال�صابع��ة على الت��وايل يف اجلولة الأخ��رة ، بانت�صاره 5-1 
عل��ى اأينرتاخت فرانكفورت، لكن فوزه بع��د اأ�صعب مناف�صة يف عقد 

من الزمن اأظهرت حاجته لإعادة بناء الفريق.
وا�صتمتع��ت جماهر الكرة الأملانية ب���راع متكافئ على اللقب 
ب��ن باي��رن وبرو�صي��ا دورمتوند، وال��ذي ح�صم��ه الفريق 
الباف��اري بح�صوله على 78 نقطة، وه��ي اأقل ح�صيلة 
من النقاط يف �صبعة موا�صم فر�ض فيها �صيطرته على 

امل�صابقة.
وانته��ت اأي��ام هيمنت��ه املطلق��ة حتت قي��ادة يوب 
اأن�صيلوت��ي  هاينك���ض وبي��ب غواردي��ول وكارل��و 

عندما كان ينال اللقب مبكراً يف مار�ض )اآذار(.
وعندما قرر بايرن عدم دفع اأي مبالغ مالية ل�صم 
لعب��ن ج��دد خ��ال ال�صي��ف املا�ص��ي، كان ذلك 
يعن��ي اأن م�صوؤولي��ة الفري��ق �صتذه��ب اإىل م��درب ل 
يح�صل على اأموال طائلة مثل نيكو كوفات�ض القادم 

من اإينرتاخت.
ورغ��م اأن باي��رن م��ا زال يناف���ض عل��ى الثنائي��ة 
املحلي��ة، عان��ى امل��درب الكروات��ي من مو�ص��م اأول 

متقلب ويحيط الغمو�ض مب�صتقبله.
وواج��ه البط��ل مناف�ص��ة قوية ه��ذا املو�ص��م وتاأخر 
بف��ارق ت�صع نقاط عن دورمتوند املت�صدر يف نهاية 
2018. وبعد بداية قوية يف اأغ�صط�ض )اآب( املا�صي، 
واأربع��ة انت�ص��ارات متتالي��ة، مل يف��ز باي��رن �ص��وى 

مرتن يف املباريات الثماين التالية.

اأعل��ن نادي مان�ص�ص��رت �صيتي عن رحي��ل مدافعه فين�صن��ت كومباين بعد 
نهاية مو�صم 2018/2019 من خال املركاتو ال�صيفي املقبل، حيث 

ينتهي عقده يف حزيران املقبل.
و�ص��ارك الدويل البلجيكي يف اآخر مبارياته مع فريقه الإجنليزي ال�صبت، 

اأمام واتفورد يف نهائي بطولة كاأ�ض الحتاد الإجنليزي.
وذك��ر املوق��ع الر�صم��ي للن��ادي اأن "كومب��اين ق��د ق��رر مغ��ادرة ملعب 
"الحتاد" بعد 11 �صنة ، جنح خالها يف الفوز بلقب الدوري الإجنليزي 
يف 4 م��رات، كاأ���ض الحتاد الإجنلي��زي مرتن، كاأ���ض الرابطة 4 مرات، 

ومرتن لكاأ�ض الدرع اخلرية".
ولع��ب قائ��د ال�صيت��زن خال تل��ك الفرتة 360 مب��اراة، و�صج��ل خالها 
20 هدًف��ا كان اآخرها يف �صب��اك لي�صرت �صيتي يف الربمييرليج ببداية 
ال�صه��ر احلايل. وانتق��ل كومباين يف عام 2008 م��ن �صفوف هامبورج 
اإىل مان�ص�صرت �صيتي، وكانت بدايته يف عام 2003 �صمن �صفوف نادي 

اأندرخلت قبل الرحيل منه يف عام 2006 اإىل ناديه الأملاين ال�صابق.

يتوج��ه وفد نادي ال��زوراء، اىل دولة المارات العربية املتح��دة، ا�صتعداداً 
ملواجه��ة فريق الو�ص��ل يف اجلولة الخ��رة من دور املجموع��ات بدوري 
ابطال اآ�صيا. وانهى النوار�ض التح�صرات يف العا�صمة بغداد، بعدما اجرى 
الفري��ق وحداته التدريبية بانتظام على ملعب��ه، حيث من املوؤمل ان ي�صل 
اىل دب��ي فجر الي��وم. وكانت مباراة الذهاب بن الفريق��ن قد انتهت بفوز 
ال��زوراء بخما�صية بي�صاء. يذكر ان الفريقن ودعا ر�صميًا مناف�صات دوري 
ابط��ال اآ�صيا، حيث يحتل النوار�ض املركز الثال��ث بر�صيد اربع نقاط، فيما 

يتذيل الو�صل ترتيب املجموعة الوىل بر�صيد اربع نقاط.
وغ��ادر الزوراء ر�صمًيا دوري اأبط��ال اآ�صيا، بتعادله اأمام ذوب اأهن الإيراين 

بهدفن لكا الفريقن يف املباراة التي اأقيمت يف ملعب كرباء الدويل.
و�صه��دت املباراة هدًفا قاتًا لذوب اأهن يف الدقيقة الثانية من الوقت بدل 

من ال�صائع ت�صبب يف اأق�صاء الزوراء ب�صكل ر�صمي من البطولة.
و�صج��ل هدف��ا ذوب اأهن حمم��د زبر نيكنافا���ض ور�ص��ا زاده، فيما �صجل 

للزوراء عاء عبا�ض ومهند عبدالرحيم.

أبــرز النجــوم الراحـلــة هــذا الموســم

دعوة العبي ريال مدريد لحضور افتتاح ملعب الزوراء

وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس ريال مدريد لبحث التعاون المشترك

التق��ى وزير ال�صب��اب والريا�ص��ة احمد ريا���ض، برئي�ض 
ن��ادي ري��ال مدري��د، فلورنتين��و بري��ز، م��ن اجل بحث 

التعاون امل�صرتك بن اجلانبن.
ون���ر ريا�ض ع��رب �صفحت��ه الر�صمية عل��ى "في�صبوك"، 
قائ��ًا: "خال لقاءن��ا مع فلورنتينو بري��ز رئي�ض ريال 
مدري��د والدعوة الت��ي تلقتها من الن��ادي امللكي للبحث 
يف �صب��ل التعاون امل�صرتك من خال عدة م�صاريع مهمة 

للريا�صة العراقية والتي �صنك�صف عنها قريبًا".
وم��ن املوؤمل ان يبح��ث الوزير م��ع ادارة النادي امللكي 
�صب��ل التع��اون من اجل افتت��اح مدار�ض كروي��ة للنادي 
يف ع��دد من املحافظ��ات العراقية وكذل��ك توجيه دعوة 

لع�ص��اء النادي ولعبيه حل�ص��ور افتتاح ملعب الزوراء 
وال�صتف��ادة م��ن خ��ربات الفري��ق امللكي يف ك��رة القدم 

وكرة ال�صلة.
وق��ال م�صدر يف وزارة ال�صب��اب والريا�صة بوقت �صابق 
اإن "وزي��ر ال�صب��اب والريا�صة، احمد ريا���ض، توجه اىل 

ا�صبانيا بدعوة من نادي ريال مدريد".
واو�ص��ح اأن "الوزي��ر �صيبحث م��ع ادارة الن��ادي امللكي 
�صب��ل التعاون من اجل افتتاح مدار�ض كروية للنادي يف 

عدد من املحافظات العراقية".
وا�صاف اأن "الوزير �صيوجه دعوة لعدد من لعبي نادي 
ري��ال مدري��د من اج��ل التواج��د يف حفل افتت��اح ملعب 

نادي الزوراء خال ال�صهر املقبلة".
واإعل��ن ع��ن اإن�ص��اء اكادميي��ة ري��ال مدري��د الكروية يف 

عق��د يف  موؤمت��ر �صحف��ي  ر�صم��ي، يف  ب�ص��كل  الع��راق 
العا�صمة بغداد.

وياأت��ي ه��ذا الم��ر كر�صالة اىل الع��امل، عل��ى اأن الو�صع 
الأمن��ي يف الع��راق حت�ص��ن ب�صكل كب��ر. وبذل��ك، اأ�صبح 
الع��راق اأكرث ا�صتقطاب��ا للموؤ�ص�ص��ات الريا�صية، وهذا ما 
ي�صكل مك�صب لل�صب��اب الريا�صين ودعم للكرة العراقية، 

نظرا لعراقة هذا النادي.
وقال رئي�ض رابطة م�صجعي ريال مدريد يف العراق واحد 
اع�صاء ادارة الكادميية، زياد البي�صاين اإن "اإدارة نادي 
ريال مدريد، تعتزم افتتاح اكادميية يف العا�صمة بغداد 

لتطوير و�صقل املواهب الكروية العراقية".
واو�ص��ح اأن "اإدارة الن��ادي �صرت�ص��ل وف��داً اىل العا�صمة 
بغ��داد خال �صهر اآذار املقبل، م��ن اجل الطاع ميدانيًا 

عل��ى املواق��ع املر�صح��ة لقامة ماع��ب الكادميية يف 
العا�صم��ة". وا�ص��اف ان "القائم بالأعم��ال املوؤقت يف 
مدري��د عماد حمم��د م��رزا وال�صكرت��ر الول يا�ر عبد 
احل�ص��ن، اجروا زي��ارة اىل مق��ر ريال مدري��د وكان يف 
ا�صتقبالهم نائب رئي�ض النادي بيرتجينو، حيث مت بحث 
العاق��ة ب��ن الع��راق والن��ادي ال�صباين وموع��د زيارة 

الوفد ال�صباين للعا�صمة بغداد".
وب��ن البي�ص��اين، اأن "جه��وداً كب��رة بذلته��ا ال�صف��ارة 
العراقي��ة يف ا�صباني��ا م��ن اج��ل توطي��د العاق��ات بن 
البلدين وكذلك كان لل�صحفي ال�صباين توما�ض رون�صرو 
دوراً ب��ارزاً اي�صًا، حن ق��ام بالرتويج للعراق لدى اإدارة 
النادي امللكي وت�صجيعهم على القدام بان�صاء اكادميية 

له يف باد الرافدين"

علي عدنان ينقذ فانكوفر من الخسارة في الدوري االميركي

م��ع اق��رتاب املو�صم من نهايت��ه، ترتقب جماهر يوفنتو���ض الإيطايل ال�صم 
ال��ذي �صيعل��ن عنه النادي خلافة امل��درب ما�صيمليانو األيغ��ري مع "ال�صيدة 
العج��وز". ور�صحت و�صائل الإع��ام وال�صحف الإيطالي��ة 4 مدربن خلافة 
األيغ��ري، اأبرزهم املدرب ال�صاب��ق ل�"ال�صيدة العجوز" اأنطوني��و كونتي، الذي 
�صهد بداية حقبة احتكار "البيانكونري" للقب الدوري الإيطايل لكرة القدم.

عودة كونتي
اأ�ص��ار تقارير عدة اإىل اإحتمالية عودة مدرب الفريق ال�صابق اأنطونيو كونتي، 
لي�صغل من�صب املدير الفني، خا�صة واأنه مل يرتبط باأي فريق منذ رحيله عن 

ت�صيل�صي الإجنليزي خال ال�صيف املا�صي.
وارتب��ط اإ�ص��م كونت��ي بت��ويل القيادة الفني��ة لنادي اإن��رت بداية م��ن املو�صم 
املقب��ل، ولكن امل��درب يف�صل الع��ودة اإىل "ال�صيدة العج��وز" اإذا ما توا�صلت 

معه اإدارة النادي.
بوكيتينو

ويعد الأرجنتيني ماوري�صيو بوكيتينو واحداً من اأف�صل املدربن على ال�صاحة 
الأوروبي��ة يف الوقت احلايل، بعد العرو�ض املميزة التي يقدمها رفقة فريقه 

توتنهام الإجنلي��زي، الذي قاده للتفوق عل��ى اأندية لندن الأخرى، 
والو�صول لنهائي دوري اأبطال اأوروبا هذا املو�صم لأول مرة يف 

تاريخه، اإذ �صيواجه ليفربول يف مدريد.
دي�صامب

بات ا�ص��م الفرن�صي ديديه دي�صامب م��ن �صمن الأ�صماء 
ولك��ن  "البيانكون��ري"،  طاول��ة  عل��ى  املطروح��ة 

موافق��ة مدرب "الدي��وك" تعني ت�صحيت��ه بفر�صة 
قي��ادة منتخب ب��اده يف كاأ���ض اأمم اأوروبا العام 

املقبل.
غوارديول

بالرغ��م من اأن الأم��ر يبدو م�صتبع��داً بع�ض ال�صيء، 
اإل اأن العدي��د م��ن الو�صائ��ل الإعامي��ة ر�صح��ت م��درب مان�ص�ص��رت �صيتي 

الإجنليزي، الإ�صباين بيب غوارديول، لتويل مهمة تدريب يوفنتو�ض.
و�صي���رف بي��ب غوارديول، يف حال انتقال��ه اإىل يوفنتو�ض، على تدريب 
النج��م الربتغ��ايل كري�صتيان��و رونال��دو، اإذ يع��رف الثنائ��ي بع�صهم��ا 
البع���ض جيداً، حيث التقيا �صابقًا يف عدة مباريات حا�صمة خال تدريب 

غوارديول فريق بر�صلونة.

ا�صتط��اع لع��ب املنتخ��ب الوطني العراق��ي ونادي 
فانكوف��ر وايتكاب�ض الكندي، علي عدن��ان، ان ينقذ 
فريق��ه م��ن اخل�ص��ارة ب�صناعت��ه له��دف حا�صم يف 
مب��اراة فريقه امام �صبورتين��غ كان�صا�ض �صيتي يف 

.MLS الدوري المركي
املب��اراة انتهت بالتع��ادل اليجابي به��دف ملثله، 

ح��ث كان فانكوف��ر متاخ��راً به��دف نظي��ف حت��ى 
الدقيق��ة 90، حن مرر علي عدن��ان عر�صية متقنة 
لزميله ديريك كورنيليو�ض، الذي بدوره ا�صكن الكرة 

يف ال�صباك.
عدن��ان قدم مب��اراة رائع��ة وح�صد تقييم��ًا جيداً ب� 

.10 7.5 من 
وفيما يلي ارقام الاعب يف املباراة:

الت�صديدات: 2.

ن�صبة ال�صتحواذ: 5.7%.
ن�صبة التمريرات الناجحة: 79%.

املراوغات الناجحة: 2.
اللتحام��ات الهوائية الناجحة: 

.1
التدخات الناجحة: 2.

الركنيات: 2.
�صناعة الهداف: 1.

بع��د نهاية مو�صم خمي��ب للبع�ض، وحاف��ل للبع�ض 
الآخر، تنطلق دراما �صوق النتقالت ال�صيفية، التي 

تبداً يف يونيو )حزيران( املقبل.
وم��ن املتوق��ع اأن ي�صه��د "املركات��و" املقبل رحيل 
العدي��د م��ن النجوم ع��ن اأنديتهم، فمنه��م من يبحث 
ع��ن مغام��رة جدي��دة يف م�صرت��ه الكروي��ة، فيم��ا 
لعب��ون يف الهروب بعيداً عن فرقه��م احلالية، التي 

ل يعي�صون معها اأوقات �صعيدة.
احلائر غريزمان

ولع��ل النج��م الفرن�ص��ي اأنط��وان غريزمان م��ن اأكرث 
الأخ��رة،  الآون��ة  يف  تداوله��ا  مت  الت��ي  الأ�صم��اء 
فاحلديث هنا عن رحيله عن �صفوف اأتلتيكو مدريد، 
ال��ذي ان�ص��م اإلي��ه يف ع��ام 2014، والن�صمام اإىل 
بر�صلونة، الذي كان قريبًا منه يف املو�صم املا�صي.

هازارد "اأزرق" اأم "اأبي�ض"
اإيدي��ن ه��ازارد يف ح��رة  البلجيك��ي  النج��م  يق��ع 
م��ن اأم��ره، فبع��د اأن �رح ب�ص��كل علن��ي رغبته يف 

اللع��ب ب�صفوف ريال مدري��د الإ�صباين، عقد الحتاد 
الأوروب��ي )يويف��ا( املهمة على الاع��ب، حن اأعلن 
حرم��ان فريق��ه ت�صيل�ص��ي م��ن اإب��رام اأي تعاق��دات 
جدي��دة. ورحيل ه��ازارد يعن��ي اأن ت�صيل�صي �صيفتقر 
اإىل النج��م احلا�ص��م يف �صف��وف الفري��ق، مما يعطل 

من رحيله.
ثاثي اأياك�ض

لكل ق�صة جميلة نهاية، وحكاية اأياك�ض مع مواهبه 
ال�صاب��ة كتبت ف�صلها الأخر، م��ع تتويجه بالدوري 
الهولن��دي للم��رة 34 يف تاريخ��ه، بجان��ب و�صوله 

لن�صف نهائي دوري اأبطال اأوروبا.
 19( ليخي��ت  املداف��ع دي  اأن  املوؤك��د  م��ن  وب��ات 
عام��ًا( واملهاجم املغربي حكي��م زيا�ض )26 عامًا( 
�صي�ص��ران على خطى زمليهم��ا دي يونغ، الذي وقع 
على عقد ر�صمي م��ع بر�صلونة، اإذ يبحث الثنائي عن 
متثي��ل اأحد كبار اأندية اأوروبا، التي تت�صارع العديد 

منها ل�صم زيا�ض ودي ليخيت. 
اأزمة كوتينيو

م��ع قدوم غريزم��ان املنتظ��ر، وان�صم��ام دي يونغ 

بر�صلون��ة  م��درب  توج��ه  بجان��ب  ر�صم��ي،  ب�ص��كل 
لاعتم��اد على عثم��ان ديبمبلي بجان��ب الأ�صطورة 
الأرجنتينية ليونيل مي�صي، �صت�صبح فر�ض كوتينيو 
بالبق��اء �صئيل��ة ج��داً. ومل يق��دم كوتيني��و، الاعب 
الأغل��ى يف تاري��خ �صفق��ات بر�صلون��ة، امل�صت��وى 
املنتظ��ر منه، وبات حبي�ص��ًا ملقاعد البدلء يف كثر 

من مباريات املو�صم.
اأندي��ة  اأن  بريطاني��ة  �صحافي��ة  تقاري��ر  واأ�ص��ارت 
اإجنليزي ترغ��ب يف �صم كوتينيو، الذي كلفت عملية 
انتقال��ه م��ن ليفربول اإىل بر�صلونة م��ا يقارب 190 

مليون دولر، اأبرزها ت�صيل�صي واآر�صنال.
كومباين

قال املدافع البلجيك��ي فين�صن كومباين اليوم الأحد 
اإن��ه �صي��رتك مان�ص�ص��رت �صيت��ي بع��د اأن �صاع��ده يف 
التتوي��ج بلقب ال��دوري املمتاز لكرة الق��دم لي�صبح 

اأول فريق اإجنليزي يحقق الثاثية املحلية.
ون���ر قائ��د �صيت��ي خطاب��ًا وجه��ه للجماه��ر عرب 
ح�صاب��ه عل��ى في�ض ب��وك قائ��ًا: "اختتمن��ا مو�صمًا 
مذهًا، وه��و املو�صم 11 يل مع الفري��ق، ول اأ�صدق 

اأنن��ي اأكتب ه��ذا.. اإنه مو�صم��ي الأخر مع 
�صيتي".

الوداع العاطفي
حر�ص��ت جماهر باي��رن ميونخ عل��ى تقدمي تكرمي 
خا���ض للفرن�صي فران��ك ريبري والهولن��دي اآرين 
روب��ن، خال مباراة الفري��ق اأم�ض ال�صبت يف اجلولة 
الأخ��رة اأم��ام اإينرتاخ��ت فرانكف��ورت، والتي توج 
بعده��ا ببطول��ة ال��دوري الأمل��اين للمو�ص��م ال�صابع 
عل��ى الت��وايل. ورفعت اجلماه��ر "تيف��و" ت�صكر بها 
الاعب��ن على اجلهود املبذولة يف ال�صنوات الطويلة 
مع الفريق، وبدا اأنهما على م�صارف البكاء، تاأثراً مع 
زميلهم��ا رافينيا ال��ذي بدوره يودع باي��رن واأليانز 

اأرينا� وكان حا�راً يف التكرمي.
ثورة يف قلعة "امللكي"

اأب��رزت و�صائ��ل اإع��ام فرن�صي��ة اأن باري���ض �ص��ان 
جرمان ينوي تقدمي عر���ض لريال مدريد، من اأجل 
�ص��م الثاثي الويلزي غاريث بي��ل والإ�صباين اإي�صكو 
والأمل��اين ت��وين كرو�ض، مببلغ مايل ق��د ي�صل 210 

يورو.

بايرن ميونخ 
يبحث عن إعادة البناء

النوارس تطير الى االمارات 
تحضيرًا للقاء الوصل

رسميًا.. مانشستر سيتي يعلن 
رحيل كومباني

4 مرشحين لخالفة أليغري في يوفنتوس
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