
اتخذ الع��ب ال��وس��ط إيفان 
راكيتيتش »القرار األصعب« 
ف��ي مسيرته، وذل���ك بعد أن 
وضع حدا ملشواره مع املنتخب 
ال��ك��روات��ي ال���ذي وص��ل معه 
ف��ي صيف 2018 ال��ى نهائي 
ك���أس ال��ع��ال��م ل��ل��م��رة األول���ى 
في تاريخه، بحسب ما أعلن 

اإلثنني االحتاد احمللي للعبة.
ونقل االحتاد الكرواتي عن 
راكيتيتش العائد هذا املوسم 
ال��ى فريقه السابق إشبيلية 
اإلس���ب���ان���ي ب��ع��د أن ت��رك��ه 
ف��ي 2014 للدفاع ع��ن أل��وان 
العمالق الكاتالوني برشلونة، 
ق��ول��ه »ت��ودي��ع ك��روات��ي��ا كان 
أص���ع���ب ق�����رار ات���خ���ذه في 
مسيرتي. لكني شعرت بأن 

الوقت حان... التخاذ القرار«.
ولم يكشف ابن ال�32 عاما 
ع��ن السبب ال���ذي دف��ع��ه الى 
االعتزال الدولي، لكنه أكد أنه 
»استمتعت بكل مباراة خضتها 
مع وطني، وستبقى اللحظات 
التي ال تنسى من كأس العالم 
)2018( م��ن ب��ني ال��ذك��ري��ات 

املفضلة في حياتي«.
ودافع راكيتيتش عن ألوان 
بالده في 106 مباريات، أولها 
ك��ان ف��ي ع��ام 2007، مسجال 

15 هدفا.
واعتبر االحت��اد الكرواتي 
لكرة القدم بأن راكيتيتش كان 
أح��د الالعبني الرئيسيني في 

مشوار املنتخب نحو وصافة 
مونديال روسيا 2018 حيث 
خسرت كرواتيا النهائي أمام 

فرنسا 4-2.
وذك���ر االحت���اد بالركلتني 
الترجيحيتني اللتني سجلهما 
ض��د ال���دمن���ارك وروس��ي��ا في 
ثمن ورب���ع نهائي مونديال 
2018، ممهدا الطريق أم��ام 
ب���الده ل��ل��وص��ول ال���ى نهائي 
كأس العالم للمرة األول��ى في 

تاريخها.
وك��ش��ف م����درب املنتخب 
زالتكو داليتش أنه حتدث مع 
راكيتيتش بشأن قراره، مشيرا 
الى أنه يأسف لهذا القرار لكنه 
يحترمه. وق���ال داليتش في 
ب��ي��ان »خ���اض إي��ف��ان مسيرة 
رائ��ع��ة ف��ي املنتخب الوطني 
ولن ينسى أحد برودة أعصابه 
خ�����الل رك������الت ال��ت��رج��ي��ح 

احلاسمة في كأس العالم«.

ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن خ��س��ارت��ه مواجهتي 
امل��وس��م امل��اض��ي م��ع ولفرهامبتون على 
أرضه وخارجها، رفض مانشستر سيتي أن 
يتخلى عن التقليد الذي رسخه في مبارياته 
االفتتاحية وأعلن عن نفسه بقوة بعودته 
من ملعب »مولينو ستاديوم« بالفوز 1-3 
اإلثنني في ختام املرحلة الثانية من الدوري 

اإلنكليزي لكرة القدم.
وغاب فريق امل��درب اإلسباني جوسيب 
غ��واردي��وال ع��ن املرحلة األول���ى للموسم 
من أجل منحه فرصة التقاط أنفاسه بعد 
موسمه املُ��َط��ول نتيجة وصوله ال��ى ربع 
نهائي دوري أب��ط��ال أوروب���ا حيث خرج 
على يد ليون الفرنسي )1-3(، ويبدو أنه 
استفاد من هذه األيام اإلضافية لكي يتحضر 
بأفضل طريقة لبدء حملته نحو استعادة 
اللقب من ليفربول. وكرس سيتي تقليده في 
بداية املوسم، إذ لم يخسر أيا من مبارياته 
االفتتاحية للموسم الثاني عشر تواليا، 
محققا ف��وزه العاشر تواليا ف��ي مستهل 

الدوري، وهو اجناز لم يسبق ألي فريق آخر 
أن حققه.

وبدأ سيتي مسعاه الستعادة اللقب الذي 
توج به عامي 2018 و2019 قبل أن ينتزعه 
منه ليفربول ويحرز لقبه األول في الدوري 
منذ 1990، مع اإلع��الن عن إصابة العب 
وسطه األملاني إيلكاي غوندوغان بفيروس 
كورونا املستجد، لينضم بذلك الى الفرنسي 
إمييريك البورت واجلزائري رياض محرز 

الذي شفي وكان حاضرا على دكة البدالء.
كما يستمر غياب الهداف األرجنتيني 
سيرخيو أغويرو لشهرين إضافيني بعد 
خ��ض��وع��ه لعملية ج��راح��ي��ة ف��ي ركبته 
ف��ي يونيو، فيما خسر ال�«سيتيزينس« 
جهود أحد أبرز العبيه في األعوام األخيرة 
اإلسباني داف��ي��د سيلفا املنتقل ال��ى ري��ال 
سوسييداد. وشهدت املباراة األولى للموسم 
مشاركة الوافد اجلديد املدافع الهولندي 
ن��اي��ث��ن آك���ي ال���ق���ادم م��ن اخل��ص��م احمللي 
بورمنوث بعقد خلمسة أع��وام مقابل 40 

مليون جنيه استرليني.
وكانت بداية سيتي مثالية، إذ افتتح 
التسجيل منذ الدقيقة 20 بركلة جزاء نفذها 
البلجيكي كيفن دي بروين بعدما انتزعها 

بنفسه من املغربي رومان سايس.
ولم يكن ولفرهامبتون الذي خسر جهود 
مدافعه البرازيلي اجلديد فرناندو مارشال 
منذ الدقيقة اخلامسة بسبب اإلصابة، من 
صدمة ركلة اجل��زاء حتى اهتزت شباكه 
بهدف ث��ان ج��اء إث��ر لعبة جماعية مميزة 
وسلسلة من التمريرات، آخرها عرضية من 
رحيم سترلينغ املتوغل في اجلهة اليسرى 
ملنطقة اجلزاء الى فيل فودن فأودعها األخير 

شباك البرتغالي روي باتريسيو.
ورغ��م بعض احمل���اوالت م��ن الفريقني، 
بقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 78 
حني أشعل فريق امل��درب البرتغالي نونو 
سانتو اللقاء بتقليصه ال��ف��ارق عبر كرة 
رأسية من املكسيكي راوول خيمينس إثر 

عرضية من البرتغالي دانيال بودينسي.

فيال يفك عقدته أمام شيفيلد
وحاول سابع املوسم املاضي في الدقائق 
املتبقية م��ن اللقاء أن يخرج بالتعادل، 
فحاصر سيتي ف��ي منطقته لكن األخير 
صمد وأبقى على تقدمه ثم وجه الضربة 
القاضية ملضيفه بتسجيله الهدف الثالث في 
الدقيقة اخلامسة من الوقت بدل الضائع عبر 
البرازيلي غابريال جيزوس بعد مجهود 
فردي ومساعدة من املدافع الذي حتولت منه 

الكرة وخدعت حارسه باتريسيو.
وب��ذل��ك، أحل��ق سيتي مبضيفه هزمية 
ثانية في غضون خمسة أي��ام، بعد التي 
تعرض لها اخلميس على أرضه أيضا ضد 
ستوك سيتي )صفر1-( في ال��دور الثاني 
لكأس الرابطة التي يحمل لقبها سيتي 
بالذات، وهو يبدأ مشواره فيها اخلميس 
بلقاء بورمنوث في ال��دور الثالث، قبل أن 
يخوض مباراته األول��ى في ال��دوري على 
أرضه األحد في اختبار صعب للغاية ضد 

ليستر سيتي.
وبدأ أستون فيال أيضا موسمه بطريقة 
إيجابية من خالل حتقيق فوزه األول على 
ملعبه ضد شيفيلد يونايتد منذ 2007، 
بتغلبه عليه 1 -صفر. وبعد أن كان قاب 
قوسني أو أدنى في يوليو املاضي من توديع 
الدوري املمتاز الذي عاد اليه للمرة األولى 
منذ موسم 2015-2016، خ��رج فيال من 
اختباره األول للموسم اجلديد بالنقاط 
الثالث بعدما استفاد من النقص العددي في 
صفوف شيفيلد الذي اضطر الكمال اللقاء 
بعشرة العبني منذ الدقيقة 12 بعد طرد 
مدافعه اإليرلندي ج��ون إيغان بالبطاقة 
احلمراء. وانتظر صاحب األرض الذي غاب 
ع��ن املرحلة األول���ى مب��ا أن امل��ب��اراة كانت 
أم��ام مانشستر سيتي، حتى الدقيقة 61 
لالستفادة من التفوق العددي وتسجيل 
هدف النقاط الثالث بكرة رأسية إليزري 
كونسا بعد مت��ري��رة ب��ال��رأس أي��ض��ا من 

تايرون مينغز إثر ركلة ركنية.
وهو الفوز األول لفريق ال�«فيلينز« على 
أرض��ه ضد شيفيلد منذ مايو 2007 حني 
خرج منتصرا بثالثية نظيفة، ملحقا بضيفه 
هزمية ثالثة تواليا بعد اللتني تعرض لهما 
في املرحلة االفتتاحية ضد ولفرهامبتون 
)صفر2-( ثم في الدور الثاني لكأس رابطة 
األن��دي��ة احملترفة ب��رك��الت الترجيح ضد 

بيرنلي.

فرحة العبي مانشستر سيتي 
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تداعيات  من  متخوف  بافاريا  وزراء  رئيس 
املجر في  األوروبية  السوبر  الكأس  إقامة 

ماركوس سويدر 
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مانشستر سيتي يستهل مشواره في البرمييرليغ بثالثية في شباك ولفرهامبتون 

أعرب رئيس وزراء مقاطعة بافاريا ماركوس 
سويدر اإلثنني عن مخاوفه من تداعيات إقامة 
مباراة الكأس السوبر األوروبية بني العمالق 
األمل��ان��ي ب��اي��رن ميونيخ وإشبيلية اإلسباني 
األس��ب��وع املقبل ف��ي ب��وداب��س��ت، وذل��ك بسبب 
الصعود الكبير في ع��دد اإلص��اب��ات بفيروس 

كورونا املستجد في املجر.
وتستضيف العاصمة امل��ج��ري��ة اخلميس 
املقبل مباراة الكأس السوبر القارية التي جتمع 
سنويا بني بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري 

األوروبي »يوروبا ليغ«.
لكن أملانيا أعلنت بودابست منطقة خطرة، 
بعد أن جت��اوزت اإلصابات اجلديدة عتبة 50 

حالة جديدة لكل 100 ألف شخص.
وأع��ل��ن االحت���اد األوروب����ي للعبة )وي��ف��ا( 
اخلميس املاضي أنه يجري محادثات مع بايرن 
بشأن الكأس السوبر االوروب��ي��ة، مضيفا أنه 
بالرغم م��ن حت��ذي��رات السفر ال��ى بودابست 
ال��ص��ادرة عن احلكومة االملانية، ف��ان املباراة 
ستقام في موعدها احملدد على ملعب »بوشكاش 

أرينا« في بودابست.
وت��اب��ع »+وي��ف��ا+ على ات��ص��ال م��ع بايرن 
ميونيخ. مت التباحث بتأثير ق��رار السلطات 
االملانية على اجلماهير التي قامت بشراء تذاكر 

الدخول«.
وم��ن املتوقع أن يسافر 3000 أالف مشجع 

للنادي البافاري الى بودابست حلضور مباراة 
بايرن، املتوج املوسم املنصرم بثالثية الدوري 
وال��ك��أس احملليني ودوري أبطال أوروب���ا، مع 
حتديد العدد اإلجمالي للجمهور ب�20 ألف مشجع 
سيوزعون على 67 ألف مقعد في مدرجات ملعب 

»بوشكاش أرينا«.
وال يبدو أن السفر ال��ى ب��وداب��س��ت يحظى 
مبوافقة س��وي��در ال��ذي ش��دد »يجب أن نكون 
حذرين للغاية حتى ال جنازف بنوع جديد من 
إيشغل-كروية«، في إش��ارة منه ال��ى منتجع 
التزلج النمسوي »إيشغل« حيث أصيب آالف 
الزوار بالفيروس في بداية تفشي اجلائحة في 

أوروبا.
ورأى سويدر أنه من املفضل عدم الذهاب الى 
العاصمة املجرية، مضيفا »أصاب حقا بآالم في 
املعدة في ما يتعلق بالكأس السوبر. ال ميكننا 
املجازفة بوجود ألفني أو ثالثة آالف شخص أمام 
إمكانية االرمت��اء في أحضان بعضهم البعض 
لالحتفال، وبعد ذلك سنكون أمام موجة عدوى 
هائلة«. وعبر مدرب بايرن هانزي فليك أيضا عن 
مخاوفه من إقامة املباراة في بودابست، متحدثا 

عن مخاطر غير ضرورية يواجهها فريق.
وأغلقت املجر هذا الشهر حدودها أمام األجانب 
في محاولة للحد من انتشار »كوفيد19-«، 
مستثنية الالعبني واجلمهور القادم حلضور 

األحداث الرياضية والثقافية الدولية.

راكيتيتش يضع حدًا ملشواره مع 
املنتخب الكرواتي

راكيتيتش

ذك����ر ت��ق��ري��ر إع���الم���ي، اإلث���ن���ني، أن 
األوروج��واي��ان��ي لويس س��واري��ز، مهاجم 
برشلونة، فسخ عقده مع الفريق الكتالوني.

ووفًقا إلذاعة »RAC1« اإلسبانية، فإن 
برشلونة توصل التفاق كامل مع سواريز، 

من أجل فسخ عقده، هذا الصيف.
وأض��اف��ت أنَّ س��واري��ز ق��رر التخلي عن 
السنة املتبقية ف��ي عقده م��ع برشلونة، 

وسيرحل مجاًنا عن النادي الكتالوني.
ي��أت��ي ذل���ك ف��ي ظ��ل م��ا ذك��رت��ه تقارير 
صحفية متطابقة من أن سواريز، بات قريًبا 
من االنتقال ألتلتيكو مدريد، وأن��ه توصل 
التفاق كامل معهم على الشروط الشخصية، 
إال أن هناك تفاصيل بسيطة تفصل الالعب 

عن االنضمام لألتلتي.
وقالت صحيفة »موندو ديبورتيفو«، 
اإلسبانية، إن أتلتيكو م��دري��د، اتفق مع 
لويس سواريز، على إبرام عقد بني الطرفني 

ملدة موسمني.
وتابعت الصحيفة أن الثنائي ميجيل 
أنخيل جيل م��اري��ن ال��رئ��ي��س التنفيذي 
ألتلتيكو، واملدير الفني دييجو سيميوني، 

وراء موافقة سواريز على االنتقال للفريق.
ون��وه��ت  إل��ى أن »ه��ن��اك عقبة لضمه، 
وتتمثل في أن أتلتيكو يحتاج للتخلص من 

دييجو كوستا، للتعاقد مع سواريز«.
ووصل املهاجم اإلسباني ألفارو موراتا، 

إل���ى م��دي��ن��ة ت��وري��ن��و اإلي��ط��ال��ي��ة، لوضع 
ال��رت��وش األخ��ي��رة ع��ل��ى صفقة انتقاله 
لصفوف يوفنتوس قادما من أتلتيكو مدريد 

اإلسباني.
ووص��ل صاحب ال�27 عاما إل��ى مطار 
تورينو الدولي بعد منتصف ليل الثالثاء، 

وفقا ملا جاء في مقطع فيديو مت تداوله عبر 
اإلنترنت. ومن املرجح أن يخضع للكشف 
الطبي قبل توقيع العقود التي سيعود 
مبقتضاها الرتداء قميص »البانكونيري«، 
ولكن هذه املرة حتت إمرة زميله السابق في 
الفريق واملدير الفني احلالي، النجم أندريا 

بيرلو.
وكان موراتا قد انتقل لصفوف يوفنتوس 
في صيف 2014 بعقد ميتد ل�5 مواسم، لكنه 
ظل موسمني فقط مع الفريق، قبل أن ينتقل 
بعدها لتشيلسي اإلجنليزي، سجل خاللهما 

27 هدفا خالل 93 مباراة.
وسينتقل م��ورات��ا لبطل إيطاليا ملدة 
موسم على سبيل اإلعارة مقابل 10 ماليني 
يورو، مع إمكانية الشراء نهائيا مقابل 45 
مليون يورو، حسبما كشفت وسائل إعالم 

إيطالية.
وتتضمن الصفقة أيضا إمكانية متديد 
اإلعارة ملوسم آخر مقابل 10 ماليني أخرى، 
مع تفعيل بند ال��ش��راء النهائي في العام 

التالي مقابل 35 مليون يورو.
من جهة أخ��رى أع��ار برشلونة ظهيره 
االمي��ن السنغالي موسى واغيه إلى باوك 
سالونيكي اليوناني ملوسم واحد، كما اعلن 
النادي الكاتالوني. وسبق لبرشلونة انا 
اع��ار واغيه ال��ى ن��ادي نيس الفرنسي في 

القسم الثاني من املوسم املاضي.

سواريز

سواريز إلى أتلتيكو مدريد.. وموراتا يعود ليوفنتوس

قاد املهاجم املخضرم السويدي زالتان 
إبراهيموفيتش فريقه ميالن للفوز على 
ضيفه بولونيا 2 -صفر اإلثنني في ختام 
املرحلة االول��ى من بطولة ايطاليا لكرة 
ال��ق��دم. وس��ج��ل إبراهيموفيتش هدفي 
النقاط الثالث في الدقيقني 35 و51 من 
ركلة جزاء، رافعا رصيده إلى 134 هدفا 

في ال� »سيري أ«.
وس��ي��ك��ون م��ي��الن ال���ذي ح��ل سادسا 
العام املاضي مرشحا للمنافسة، أقله على 

التأهل الى دوري األبطال، علما ان الفريق 
قرر االعتماد مجددا على إبراهيموفيتش 
ص��اح��ب 10 أه���داف ف��ي 18 م��ب��اراة في 

الدوري املوسم املاضي.
ويعول ميالن ال��ذي كان آخر األندية 
التي تتوج بلقب الدوري عام 2011 قبل 
أن يحتكره يوفنتوس، على حنكة وخبرة 
إبراهيموفيتش )39 ع��ام��ا( وش��ب��اب 
وح��م��اس ال��واف��د اجل��دي��د م��ن بريشيا 

ساندرو تونالي )20 عاما(.

وكان ميالن استهل موسمه بفوز على 
شامروك روف��رز اإليرلندي -2صفر في 
الدور التمهيدي الثاني ملسابقة الدوري 
االوروب���ي »ي��وروب��ا ل��ي��غ«. على ملعب 
»جيوسيبي مياتسا« ف��ي ميالنو، كاد 
بولونيا أن يفتتح التسجيل بعد دقيقتني 
من صافرة بداية الشوط االول اثر خطأ 
دف��اع��ي م��ن اص��ح��اب االرض استغله 
روبرتو سوريانو بتسديدة قوية مرت 
مب��ح��اذاة القائم بعد اصطدامها باحد 

املدافعني.
وظهرت خطورة إبراهيموفيتش بعد 
متريرة داخل املنطقة من دافيدي كاالبريا، 
فراوغ مدافع بولونيا وسدد بجانب القائم 
)12(، قبل أن يتحول السويدي إلى ممرر 
لكرة عرضية صدها احل��ارس البولندي 
لوكس سكوروبسكي وتهيأت امام ابن ال� 
22 عاما اجلزائري الدولي اسماعيل بن 
ناصر الذي أطاح بها فوق املرمى اخلالي 

من حارسه )28(.
ولم يتأخر إبراهيموفيتش املتربص 
داخل املنطقة في هز شباك الفريق الضيف 
بعدما ارتقى لتمريرة عرضية من املدافع 
الفرنسي تيو هرنانديس حولها برأسه 

في الشباك )36(.
تابع ميالن ضغطه في الشوط الثاني 
على أم��ل تسجيل الهدف الثاني، فحقق 
مبتغاه عبر إبراهيموفيتش الذي ترجم 
بنجاح بتسديدة قوية في الزاوية اليمنى 
ركلة جزاء احتسبها احلكم بعد احتكامه 
ال��ى تقنية حكم الفيديو املساعد »في 
آي��ه آر« الح��ت��س��اب خطأ م��ن ري��ك��اردو 

أورسيليني على بن ناصر )51(.
وم���رة اخ���رى ك��ان ال��س��وي��دي االكثر 
خ��ط��ورة عبر تسديدة قوية م��ن خ��ارج 
املنطقة صدها احل��ارس سكوروبسكي 
)54(. وشكل بولونيا خطرا على مضيفه 
في الدقائق األخ��ي��رة، فهدد مرماه عبر 
ال��ب��دي��ل ال��دمن��ارك��ي أن��دري��اس سكوف 
أولسن بتسديدة بقدمه اليسرى من وسط 
منطقة اجلزاء صدها احلارس جانلويجي 
دوناروما )79( الذي تعملق مجددا امام 
تسديدة نيكوال سانسوني )84(.وطرد 
احلكم مدافع بولونيا الهولندي ميتشل 
دايكس في الدقيقة 88 لنيله بطاقة صفراء 

ثانية.

إبراهيموفيتش

ثنائية إبراهيموفيتش تقود ميالن للفوز على بولونيا في »الكالتشيو«

أحيا االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( املسيرة 
الدولية لالعبني أصحاب اجلنسيات املزدوجة أو 
املتعددة بعدما أقر السماح لهم بتغيير املنتخبات 

التي سبق ودافعوا عن ألوانها، ولكن بشروط.
وصادق االحتاد الدولي اجلمعة خالل مؤمتره 
ال�70 عبر الفيديو على توصيات جلنة العمل التي 
شكلها في سبتمبر 2019 لتعديل القوانني املنظمة 
لتمثيل الالعبني ملنتخباتهم الوطنية وذلك بناء 

على طلب العديد من االحتادات الوطنية.
بارقة أمل للعديد من املواهب 

واشترط االحتاد الدولي في تعديالته اجلديدة 
أال يكون الالعب قد شارك في أكثر من 3 مباريات 
كحد أقصى مع املنتخب الذي بدأ معه مسيرته 
الدولية، مبا في ذلك مباريات التصفيات املؤهلة 
إلى املنافسات العاملية والقارية، وذلك قبل بلوغه 
س��ن احل��ادي��ة والعشرين، باإلضافة إل��ى عدم 
مشاركته في بطولة دولية أو قارية مثل كأس 

العالم أو كأس أوروبا.
ولم يكن االحت��اد الدولي يسمح في لوائحه 
السابقة، ألي العب بتغيير منتخبه الوطني، في 
حال مّثل املنتخب األول في مباريات لتصفيات 

قارية، حتى ملباراة واحدة رسمية.
وتشكل التعديالت اجلديدة لالحتاد الدولي 

ب��ارق��ة أم��ل للعديد م��ن امل��واه��ب الكروية التي 
أصيبت باالحباط عقب استبعادها من صفوف 
املنتخبات التي ق��ررت متثيلها للمرة األول��ى 
وأغلبها من القارة العجوز، وهي التي كانت تعلق 
آم��اال كبيرة ليس فقط على اللعب مع منتخب 
أوروبي عمالق ولكن من أجل رفع أسهمها وقيمته 

التسويقية في سوق االنتقاالت.
وتعاني امل��واه��ب الصاعدة وخصوصاً من 
القارتني األميركية اجلنوبية واإلفريقية من 
ضغوطات كبيرة وق��ت ات��خ��اذه��ا ق��رار متثيل 
منتخباتها األصلية أو اإلقامة بالنظر إلى صغر 
سنها وطموحاتها الكبيرة، فضال عن ضغوطات 
م��ن ممثلي األن��دي��ة التي يدافعون ع��ن ألوانها 
وال��ذي��ن يعرضونهم ال��ى االب��ت��زاز إل��ى درج��ة 

تهديدهم بفقدان مراكزهم في صفوف أنديتهم.
 املغرب واحلدادي أبرز املستفيدين                 

وُيعّد العب برشلونة اإلسباني السابق منير 
احل��دادي ذو اجلذور املغربية، أبرز املستفيدين 
من التعديالت اجلديد إن لم يكن هو واالحت��اد 
املغربي للعبة أب��رز املطالبني بتغيير القوانني 
بسبب القضية التي كافحوا من أجلها منذ عام 
2018 ورفضتها محكمة التحكيم الرياضي 

)»كاس«(.

فيفا يحيي املسيرة الدولية ملزدوجي ومتعددي اجلنسية


