
وا�ش��ل بر�شلونة نزي��ف النقاط للمب��اراة الثانية 
عل��ى الت��وايل يف ال��دوري الإ�شب��اين لك��رة القدم، 
عقب تعادله 1-1مع م�شيفه ريال �شو�شييداد يف 

املرحلة الثالثة ع�رشة للم�شابقة.
واأه��در الفري��ق الكتال��وين، ال��ذي تع��ادل �شلبي��ا 
م��ع �شيف��ه ملق��ة يف املرحلة املا�شي��ة، نقطتني 
ثمينت��ني يف �شباق املناف�شة عل��ى اللقب، لي�شبح 
ر�شي��ده 27 نقط��ة يف املركز الث��اين، بفارق �شت 
نق��اط كاملة خل��ف غرميه التقلي��دي ريال مدريد 
)املت�ش��در(، فيما ارتفع ر�شيد �شو�شييداد اإىل 23 

نقطة يف املركز اخلام�س.
وظه��ر بر�شلون��ة ب�ش��كل باه��ت للغاية عل��ى مدار 
�شوطي املباراة، خا�شة يف ال�شوط الأول، لي�شيب 
جماهريه بقلق بالغ قبل لقائه املرتقب مع الريال 
يف كال�شيكو الكرة الأ�شباني��ة يوم ال�شبت القادم، 
وكان الق��در رحيما به يف اأكرث من منا�شبة بعدما 
وق��ف القائم والعار�شة حائ��ال دون تلقي �شباكه 

للمزيد من الأهداف يف ال�شوط الثاين.
كم��ا ح��رم حك��م املب��اراة الفري��ق البا�شك��ي من 
هدف��ا  األغ��ى  بعدم��ا  الث��الث  النق��اط  اقتنا���س 

�شحيحا �شجله لعبه خوامني يف ال�شوط الثاين.
وترجم �شو�شييداد �شيطرته على جمريات املباراة 
بعدم��ا بادر لعبه ويلي��ان خو�شيه بالت�شجيل يف 
الدقيق��ة 53، ولك��ن ال�شاحر الأرجنتين��ي ليونيل 
مي�شي اأدرك التعادل �رشيعا لرب�شلونة يف الدقيقة 

.59
واأخف��ق بر�شلونة بتلك النتيج��ة يف فك عقدته مع 
ملع��ب )اأنويتا( معقل �شو�شيي��داد، بعدما ف�شل يف 
حتقي��ق اأي انت�ش��ار عليه منذ اخلام���س من اأيار/

مايو عام 2007.
وانتق��ل اتلتيكو مدريد، و�شيف بطل دوري اأبطال 
اأوروب��ا، موقت��ا اىل املرك��ز الرابع اإث��ر فوزه على 
م�شيف��ه اأو�شا�شونا -3�شف��ر يف املرحلة الثالثة 

ع�رشة من الدوري ال�شباين لكرة القدم.
عل��ى ملعب "ال �شادار"، امتل��ك اأو�شا�شونا فر�شة 
افتت��اح الت�شجي��ل بعدم��ا ارتك��ب مداف��ع اأتلتيكو 
الوروغوي��اين خو�شيه خيمينيز خطاأ �شد اورويل 
ري��ريا يف املنطقة املحرمة وعوق��ب بركلة جزاء، 

لكن روبرتو توري�س ف�شل يف ترجمتها )14(.
و�شم��د اأو�شا�شون��ا اأم��ام زح��ف رج��ال امل��درب 

كل  واأبط��ل  �شيمي��وين  دييغ��و  الأرجنتين��ي 
حماولتهم قبل اأن تهتز �شباكه مرتني يف اقل من 
دقيقت��ني: الأوىل بع��د اأن نفذ كوك��ي ركلة ركنية 
اأنهاه��ا اأف�ش��ل الأوروغوي��اين دييغ��و غودين يف 

ال�شباك )36(.
وجاء الهدف الثاين بعد اأقل من دقيقة عندما مرر 
الأرجنتيني اأنخل كوريا كرة يف اجلهة اليمنى اىل 
الفرن�ش��ي كيف��ن غامريو الذي ه��رب من مدافعني 
اثنني وواجه احلار�س واأر�شلها اأر�شية �رشيعة اىل 

اأ�شفل الزاوية اليمنى )37(.
ويف الدقيق��ة الأخ��رية م��ن ال�ش��وط الث��اين، اأك��د 
البلجيك��ي ياني��ك فريي��را كرا�شكو ف��وز ال�شيوف 
بالهدف الثالث بت�شديدة من داخل املنطقة )90(.
ورف��ع اأتلتيكو ر�شيده اىل 24 نقطة وتقدم بفارق 
نقطت��ني عل��ى فياريال ال��ذي �شق��ط يف عقر داره 
اأم��ام اآلفي���س بهدف��ني نظيف��ني �شجلهم��ا ايباي 
غوميز )8( وفيكتور كامارا�شا )17(، وعمق �شلتا 
فيغو جراح �شيفه غرناطة �شاحب املركز الأخري 
بف��وزه عليه بثالث��ة اأهداف لياغ��و ا�شبا�س )23( 
والبلجيك��ي ثي��و بونغون��دا )39( واب��ن التا�شع��ة 

ع���رشة ال�شنغ��ايل ال�شل ب��اب �شيخ دي��وب غييه 
)90( مقاب��ل ه��دف لالأوك��راين ارتي��م كرافت���س 

.)87(
وارتفع ر�شيد �شلتا فيغو اىل 20 نقطة يف املركز 
الثام��ن. ويف مناف�ش��ات ال��دوري النكلي��زي مل 
يخرج فري��ق املدرب الربتغ��ايل جوزيه مورينيو 
م��ن نف��ق النتائ��ج ال�شلبي��ة وذلك عندم��ا تعادل 
1-1 مع و�شت هام يونايتد يف املرحلة 13 من 

الدوري املمتاز.
وعل��ى ملع��ب اأول��د تراف��ورد، توا�شل��ت معان��اة 
مان�ش�شرت يونايتد ال��ذي مل يحقق �شوى فوز يتيم 
يف املراح��ل ال�شبع الأخ��رية وفوزين يف املراحل 
الع���رش وذلك بتعادل��ه على اأر�شه للم��رة الرابعة 
عل��ى التوايل ولأول مرة من��ذ 1990، اأمام و�شت 
ه��ام يونايت��د 1-1 لي�شب��ح فري��ق الربتغ��ايل 
جوزي��ه موريني��و متخلف��ا بف��ارق 11 نقطة عن 

ت�شيل�شي املت�شدر.
و�شه��دت املباراة جلو���س لعب الو�ش��ط الأملاين 
با�شتي��ان �شفاين�شتايغر على مقاعد البدلء، وهو 
ال��ذي مل يلع��ب اأي دقيقة ه��ذا املو�ش��م مع فريق 

"ال�شياطني احلمر" بقرار من مورينيو وحتى اأنه 
ا�شتبع��د ع��ن ت�شكيلة الفري��ق يف م�شابقة الدوري 
الأوروب��ي "يوروب��ا لي��غ" وو�ش��ع يف ميزاني��ة 
الن��ادي يف خانة "النفقات ال�شتثنائية"، معترباً 
مبل��غ ال��� 6.7 مالي��ني جني��ه ال��ذي انفق��ه عليه 
"قيم��ة �شائعة" لأن الالعب الذي مل يذكر ا�شمه 
ب�رشاح��ة "مل يعد يعترب ع�ش��واً يف الفريق الأول 

للنادي".
وع��اد لعب بايرن ميوني��خ ال�شابق اإىل تدريبات 
الفري��ق الأول يف اأواخ��ر ال�شه��ر املا�ش��ي بعدما 
اأج��ربه موريني��و عل��ى الكتف��اء بالتماري��ن مع 
الفريق الرديف حتى اأن "�شفايني" مل يظهر حتى 

يف ال�شورة الر�شمية للفريق.
ومل تك��ن البداي��ة مثالي��ة على الط��الق بالن�شبة 
لرج��ال مورينيو اإذ تلقى يونايتد هدفًا بعد مرور 
دقيق��ة ون�شف فقط عرب راأ�شي��ة لل�شنغايل ديافرا 
�شاخ��و اإثر ركلة ركنية نفذه��ا الفرن�شي دمييرتي 

باييت.
وزم��ام  توازن��ه  ا�شتع��ادة  يف  يونايت��د  وجن��ح 
املبادرة واأدرك التع��ادل يف الدقيقة 22 براأ�شية 

م��ن جنمه ال�شويدي زلت��ان اإبراهيموفيت�س الذي 
و�شلت��ه الكرة من متري��رة طولية متقن��ة اأر�شلها 
الفرن�ش��ي بول بوغب��ا اإثر �شل�شلة م��ن 22 متريرة 

بني لعبي مورينيو.
وا�شط��ر يونايتد اإىل اإكمال اللق��اء دون مورينيو 
للمرة الثانية منذ بداية املو�شم بعدما طرده احلكم 
اإىل املدرج��ات نتيجة ركله عب��وة مياه اعرتا�شًا 
عل��ى بطاق��ة �شف��راء يف وج��ه بوغب��ا )28(، ما 
يعني غيابه عن مباراة يوم غد الأربعاء يف الدور 
ربع النهائي من م�شابقة كاأ�س الرابطة �شد و�شت 

هام بالذات وعلى "اأولدترافورد" اأي�شًا.
وحاول يونايتد جاهداً الو�شول جمدداً اإىل �شباك 
و�ش��ت ه��ام ودخل واي��ن روين يف ال�ش��وط الثاين 
لكن احلار���س الآيرلن��دي دارن راندول��ف تعملق 
وحرم��ه من الت�شجي��ل يف مرماه رغم املحاولت 
العديدة كما تدخل القائم الأمين يف وجه ت�شديدة 
البديل الآخ��ر الأرميني هرنيك خميتاريان )76( 
ليكتف��ي يونايت��د بنقطة جمدداً وه��ذه املرة �شد 
فري��ق مل يحقق �ش��وى فوزي��ن يف زياراته ال�24 

الأخرية اإىل "اأولدترافورد" يف الدوري املمتاز.
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عبطان: لن نسكت على  قرار رفض رفع الحظر عن مالعبنا الكروية
الوفد في طريقه الى مقر الفيفا 

ت��ّوج �شائق مر�شيد�س، الأملاين نيكو روزبرغ بلقب 
بطولة الع��امل ل�شباق��ات ال�"فورم��ول وان" للمرة 
الأوىل يف م�شريته عق��ب حلوله ثانيًا خلف زميله 
يف الفري��ق، الربيط��اين لوي���س هاميلت��ون، �شمن 
مناف�ش��ات ال�شباق اخلتامي ال��ذي احت�شنته حلبة 
اأبوظبي.  "يا���س مارين��ا" بالعا�شمة الإماراتي��ة 
وكان الأملاين روزبرغ بحاجة فقط للحلول �شمن 
اأح��د املراك��ز الثالث��ة الأوىل م��ع نهاي��ة ال�شب��اق 
ليتّوج بلقب البطولة خلفًا لهاميلتون حامل اللقب 

يف اآخر مو�شمني.
جدير بالإ�شارة، اإىل اأّن الأملاين الآخر �شيبا�شتيان 
فيتيل، �شائق فرياري، قد حّل ثالثًا يف هذا ال�شباق.
وا�شتخدم هاميلت��ون ا�شرتاتيجية "امللجاأ الأخري" 
عندم��ا خف��ف �رشعت��ه به��دف ال�شم��اح لل�شائقني 
الآخري��ن بت�شييق اخلناق على روزبرغ وجتاوزه، 
خ�شو�شًا يف ظ��ل الوترية "ال�شاروخية" لالأملاين 
الآخر �شيبا�شتيان فيت��ل )فرياري(، لكن جنل بطل 
العامل ال�شابق كيكي روزبرغ )1982( حافظ على 
رباط��ة جاأ�شه ومتك��ن من اإبقاء فيت��ل والهولندي 
ال�ش��اب ماك���س فر�شتابن )ريد بول-ت��اغ هيوير( 
خل��ف، لينه��ي البطول��ة وهو اأم��ام زميل��ه اللدود 

بفارق 5 نقاط )385 مقابل 380(.
وه��ذه امل��رة الأوىل التي يتوج فيه��ا �شائق اأملاين 

بلقب بطل العامل على منت �شيارة املانية.
وكان هاميلت��ون اأول املنطلق��ني اأمام زميله وهو 
حافظ على مرك��زه بعد النطالق كما حال زميله، 
فيما �شع��د الفنلندي كيمي رايكونن )فرياري( من 
املرك��ز الراب��ع اإىل الثالث على ح�ش��اب الأ�شرتايل 
دانيي��ل ريكي��اردو )ري��د ب��ول( يف الوق��ت ال��ذي 
تعر���س في��ه فر�شتابن حل��ادث مع الأمل��اين نيكو 

هولكن��ربغ )فو�س انديا - مر�شيد���س( ما اأدى اإىل 
تراجعه من املركز ال�شاد�س اإىل موؤخرة الرتتيب.

وبقيت الأمور هادئة بع��د حما�س النطالق وبقي 
روزبرغ قريبًا جداً من هاميلتون مع تقدم اللفات، 
فيما بداأ فر�شتابن عملية العودة وجتاوز مناف�شيه 
الواح��د تل��و الآخر حت��ى اأ�شبح يف املرك��ز الرابع 

ع�رش بعد 4 لفات.
وب��داأت ال�شيارات تدخل اإىل خ��ط احلظائر من اأجل 
التوق��ف الأول من��ذ اللفة الثامنة ب�شب��ب ا�شتخدام 
الط��ارات الفائقة الليون��ة "اولرتا �شوفت" وبينهم 
هاميلت��ون ال��ذي تاله روزب��رغ يف اللف��ة التالية، 
وق��د خرج �شائق��ًا مر�شيد���س اأم��ام رايكونن الذي 
ب��دوره، فيم��ا ت�ش��در ريكي��اردو موؤقت��ًا  توق��ف 
اأم��ام املك�شيك��ي �شريخي��و برييز )فور���س انديا-

مر�شيد�س( وهاميلتون وفري�شتابن.
وعاد هاميلتون اإىل ال�شدارة بعد توقف ريكياردو 
لك��ن روزب��رغ عل��ق خل��ف فري�شتابن وم��ن خلفه 
رايكون��ن وريكياردو وفيت��ل وذلك رغم اأن ال�شائق 
الهولندي ال�ش��اب كان على الطارات الأكرث ليونة 

"�شوبر �شوفت".
ع��ن  هاميلت��ون  ابتع��اد  يف  فر�شتاب��ن  و�شاه��م 
روزب��رغ بع���س ال�ش��يء ووا�ش��ل الف��ارق بينهما 
اإىل ح��وايل 4 ث��وان م��ع الو�ش��ول اىل اللف��ة 18 
لك��ن ال�شائق الأمل��اين ا�شتفاد من معان��اة ال�شاب 
الهولندي مع الط��ارات املتاآكلة لكي يتخطاه يف 

اللفة 20 بحركة جريئة.
ا�شط��ر بعدها فر�شتابن اإىل اإجراء توقفه الأول يف 
اللف��ة 22 يف الوقت الذي بداأ فيه روزبرغ تقلي�س 
الفارق الذي يف�شله عن هاميلتون على اأمل و�شع 

زميله حتت ال�شغط.

اأم��ام  مفتوح��ة  ليفرب��ول  اأكادميي��ة  اأب��واب 
جريارد

اأك��دت �شحيف��ة "تيليغ��راف" الربيطاني��ة اأن 
املحيطني بن��ادي ليفربول يدفعون نحو منح 
�شتيف��ن جريارد مهم��ات يف اأكادميية النادي 
خا�ش��ة مع رغبته يف العم��ل مع الفريق الذي 

ن�شاأ وترعرع فيه.
اإن  ال�شحيف��ة  وقال��ت 

الكث��ري  ميل��ك  ج��ريارد 
اخلي��ارات  م��ن 
اإىل  الع��ودة  اأهمه��ا 
لالإ�رشاف  ليفرب��ول 
اإح��دى  عل��ى 
يف  ال�شب��اب  ف��رق 
اأكادميي��ة الن��ادي، 
خا�ش��ة واأن��ه كان 
الأكادميي��ة  ي��زور 

بف�ش��ل  با�شتم��رار 
املوؤث��رة  �شخ�شيت��ه 

الفريق  لأ�شب��ال  وامللهمة 
الأحمر.

ع��رب  و

ج��ريارد يف حدي��ث تلفزي��وين ع��ن حتم�ش��ه 
للم�شتقبل ورغبت��ه يف البقاء قريبًا من اأجواء 
غ��رف تبدي��ل املالب�س لأن��ه يظن اأن��ه مازال 

باإمكانه امل�شاعدة.
ويب��دو اأن ليفربول يتجه نح��و منح اأ�شطورته 
مكان��ة مميزة يف الأكادميي��ة ل�شقل مهاراته 
التدريبي��ة متهيداً ل�شتالم��ه الفريق الأول يف 
امل�شتقب��ل رمبا. م��ن جهته عرب املدرب 
الأمل��اين يورغ��ن كلوب ع��ن رغبته 
يف م�شاع��دة جريارد عل��ى اإطالق 
م�شريته كمدرب موؤكداً اأن النادي 
به��ذا  لعب��ًا  ي�شتغ��ل  اأن  يج��ب 

امل�شتوى الرفيع يف الأكادميية.
ج��ريارد م��ازال ل يع��رف م��ا 
يري��د حتدي��داً، رمبا ه��ي فرتة 
ا�شرتخ��اء بع��د العت��زال، ث��م 
�شيب��داأ يف البح��ث ع��ن مكان��ه 
ب��ني خرباء الدك��ة. واأعلن جريارد 
الأربع��اء املا�ش��ي اعتزال��ه اللع��ب 
لع��ب  طويل��ة  م�ش��رية  بع��د  نهائي��ًا 
خالله��ا لفريقي ليفربول الإنكليزي 
غالك�ش��ي  اأجنلي���س  ولو���س 

الأمريكي.

األلماني روزبرغ يتربع على عرش الفورموال وان

 واك��د وزير ال�شب��اب والريا�شة عبد احل�ش��ني عبطان ان وفد 
العراق اىل الحتاد ال��دويل لكرة القدم )فيفا( �شيطرح ملفات 
عدي��دة، اأبرزها رف��ع احلظر املفرو���س على الك��رة العراقية 
وا�شتع��ادة العراق حقه يف اللعب عل��ى ار�شه وبني جمهوره 

يف ال�شتحقاقات الر�شمية.
وق��ال عبط��ان ان العراق �شي�شعى اىل رف��ع احلظر غري املربر 
ع��ن الكرة العراقي��ة ول�شيما بعد توفر ال���رشوط املو�شوعية 
الت��ي تع��زز مطالبن��ا امل�رشوعة ف�ش��ال عن الطلب م��ن فيفا 
دعم الك��رة العراقية من خ��الل اقامة ال��دورات واملع�شكرات 
التدريبي��ة ملنتخباتن��ا الوطني��ة، مبين��ا ان لدين��ا طروحات 
اخ��رى يف ح��ال ع��دم رفع احلظ��ر ب�ش��كل نهائي م��ن بينها 
منحن��ا مدة �شتة ا�شهر لقامة املباريات الودية على ار�شنا، 
حت��ت ا�رشاف الفيف��ا من خالل ار�ش��ال الخري اللج��ان التي 
تقف عل��ى ا�شتعدادات العراق يف تنظي��م املباريات ول�شيما 
يف اجلوان��ب اللوج�شتي��ة والفنية والمنية والنق��ل التلفازي 

والت�شوي��ق والعالن��ات وغريها من المور الت��ي تبني قدرة 
الع��راق على ت�شييف اللقاءات بع��د ان اجنزنا البنى التحتية 
يف مدين��ة الب���رشة الريا�شي��ة ومدين��ة كرب��الء الريا�شي��ة 
وهيئن��ا ملعب ال�شعب الدويل بعد اعم��اره، ف�شال عن مالعب 

اقليم كرد�شتان.
وب��ني الوزير ان مهمة رفع احلظر ع��ن الكرة العراقية حتتاج 
اىل جه��ود كب��رية، و�شنوا�ش��ل امل�شاع��ي يف ع��دة اجتاهات 
حتى نعيد حقنا امل���رشوع، و�شبق وان كانت لنا حماولة مع 
الفيفا، ولن ن�شكت، م�شتدركا ان املهمة لي�شت �شهلة يف اقناع 
امل�شوؤول��ني يف الفيف��ا، وناأم��ل ان تتكلل جهودن��ا بالنجاح 
ون�شاه��د فرقنا تلعب يف بغداد واملحافظات خالل البطولت 

ال�شيوية والدولية.
وتاب��ع ان النتائ��ج اليجابية الت��ي حقتتها الك��رة يف املدة 
ال�شابقة، وابرزها اللعب يف م�شابقة كرة القدم بدورة اللعاب 
الوملبي��ة يف ري��و دي جان��ريو 2016 واح��راز العراق لقب 
ا�شي��ا للنا�شئ��ني 2016 والتواجد يف نهائي��ات كا�س العامل 
للنا�شئ��ني يف الهن��د 2017، كما ان فر�شة املنتخب الوطني 

لت��زال قائم��ة يف ت�شفيات كا�س الع��امل يف رو�شيا 2018، 
حمطات مهمة لدعم ملف العراق م�شريا اىل ان وزارة ال�شباب 
والريا�شة �شتبقى داعمة وم�شاندة لالحتاد العراقي املركزي 

لكرة القدم حتى ا�شتعادة حقنا يف اللعب على ارا�شينا.
ي�ش��ار اىل ان مدينة الب���رشة الريا�شية ت�شم ملعبني دوليني 
�شع��ة 65 ال��ف متف��رج و10 الف متف��رج واربع��ة مالع��ب 
للتدريبات وفنادق ومن�شاآت اخرى، فيما ت�شم مدينة كربالء 
الريا�شي��ة الت��ي مت افتتاحه��ا موؤخرا ملعبا دولي��ا �شعة 30 

الف متفرج ومرافق ريا�شية متنوعة. 
وم��ن جهت��ه اكد الم��ني الع��ام لالحت��اد العرب��ي لل�شحافة 
الريا�شي��ة الردين ع��وين فري��ج ان احلكوم��ة العراقية تويل 
اهتمام��ا كب��ريا لرفع احلظر عن املالع��ب العراقية من خالل 
ت�شكي��ل وفد برئا�شة وزير ال�شب��اب والريا�شة للقاء م�شوؤويل 

الفيفا يف �شوي�رشا.
وا�شاف فري��ج ان الوفد العراقي لديه تطلعات كبرية لقناع 
م�ش��وؤويل الفيف��ا ورئي�شه��م انفانتينو بان الع��راق قادر على 
ت�شيي��ف مبارياته الر�شمية على الرا�شي العراقية وهو حق 

م�رشوع.
وتابع ان جهود العراق ممثال بوزارة ال�شباب والريا�شة لرفع 
احلظ��ر ع��ن املالعب العراقي��ه هي بال �شك ت�ش��ب يف �شالح 
الريا�شة العراقي��ه وكرة القدم على وجه التحديد باعتبارها 
ق�شي��ة مت�س ح��ق ال�شق��اء يف الع��راق بخو���س املناف�شات 
الكروية على ار�شهم وبني جمهورهم كما انه حق للجماهري 
الوفي��ة ان حتظى مبتابعة فرقه��ا ومنتخباتها الوطنية وهي 
تخو���س املناف�ش��ات الدولي��ة بع��د ان طالت املعان��اة كثريا 

وبات الو�شع ل يحتمل الت�شويف واملماطلة.
وزاد ان جه��ود الوزارة كبرية يف ه��ذا الجتاه بدليل اهتمام 
الوزي��ر وماميثل��ه م��ن ثق��ل �شيا�شي كب��ري لقن��اع م�شوؤويل 
الحت��اد الدويل بحق العراق يف اللعب على ار�شه متمنيا يف 
ختام حديث��ه ان تنجح اجلهود العراقي��ة بالعودة بقرار رفع 
احلظر حت��ى تعود الك��رة العراقية لو�شعه��ا الطبيعي وتعود 
اجلماه��ري لت�شجيع منتخباته��ا الوطنية والوقوف خلفها يف 
ال�شتحقاق��ات الدولية املختلفة وكل التوفيق للكرة العراقية 

العريقة.

بيرهوف ينتقد 
الفيفا!

من زاوية 
اخرى

انتق��د اأوليفر بريه��وف مدير املنتخب الأمل��اين لكرة القدم 
الحتاد ال��دويل للعبة )فيف��ا( ب�شبب املبال��غ الهزيلة التي 
�شيح�ش��ل بط��ل الع��امل نظ��ري م�شاركت��ه يف بطول��ة كاأ�س 

القارات العام املقبل يف رو�شيا.
وقال بريهوف على هام�س قرعة كاأ�س القارات التي جرت 
ال�شب��ت املا�ش��ي يف كازان: "ل اأرى اأن��ه م��ن املنا�شب اأن 
ن�شارك يف البطولة هنا يف وقت �شعب ثم تدفع تكلفة ذلك 

كاحتاد كرة".
واأ�ش��اف: "لقد جئنا كاأبطال الع��امل، كفريق كبري، نحاول 
اأن نكون اأ�شدقاء للدولة املنظمة، ويف النهاية نح�شل على 

1.6 مليون دولر".
ووفق��ا لبريهوف ف��اإن امل�شاركة يف بطول��ة كاأ�س القارات 
خ��الل الف��رتة ب��ني 17 حزيران/يونيو وحت��ى الثاين من 
متوز/يولي��و 2017 �شتكل��ف احت��اد الك��رة الأمل��اين اأكرث 
من الأم��وال التي يح�شل عليها من الفيفا حتى لو توج يف 

النهاية باللقب.
واأ�ش��اف: "فقط يتم دفع نفقات الإقامة يف الفنادق لأعداد 
�شغ��رية من البعثة، وفقا للو�ش��ع الراهن فاإننا �شندفع من 

جيوبنا كاحتاد حتى لو فزنا باللقب".
وح�ش��ل املنتخ��ب الأمل��اين عل��ى 35 ملي��ون دولر بع��د 
ف��وزه بلقب مونديال الربازي��ل 2014 ولكن على النقي�س 
فاإن��ه �شيتم توزي��ع 20 مليون دولر على الف��رق الثمانية 
امل�شارك��ة يف كاأ�س القارات، و�شتذه��ب 4.1 مليون دولر 
للفري��ق الفائ��ز باللق��ب. ومل ي��رد الفيفا ب�ش��كل فوري على 
انتقادات بريهوف حيث اأن جياين اإنفانتينو رئي�س الحتاد 
ال��دويل كان ق��د ع��اد اإىل زيوريخ قبل �ش��دور ت�رشيحات 

امل�شوؤول الأملاين.
ووفق��ا للمعلوم��ات الت��ي ح�شل��ت عليه��ا وكال��ة الأنب��اء 
الأملاني��ة )د.ب.اأ( ف��اإن الدول امل�شارك��ة يف كاأ�س القارات 
طرح��ت هذه امل�شاأل��ة مع الفيف��ا خالل ور�ش��ة العمل التي 
�شبق��ت اإج��راء قرع��ة البطول��ة، ويتعام��ل الفيف��ا م��ع هذه 
امل�شاأل��ة بجدي��ة، لك��ن دون اأن تظهر اأي حل��ول جذرية يف 
الأف��ق. وتن�س لوائح كاأ�س القارات عل��ى اأن الفيفا يتحمل 
نفق��ات ال�شف��ر والإقام��ة يف الفنادق لإجم��ايل 40 ع�شواً 
ب��كل منتخب وطني، ولك��ن مع ح�شاب القائم��ة التي ت�شم 
وامل�شوؤول��ني  الفن��ي  اجله��از  اإىل  بالإ�شاف��ة  لعب��ًا   23
وامل�شاعدي��ن ف��اإن احتاد الك��رة الأملاين �شري�ش��ل 60 فرداً 
اإىل رو�شيا. واأ�شار بريه��وف: "من ال�شعب التعامل مع هذا 

الأمر، ل يوجد مكافاأة لالعبني املوجودين يف القائمة".
وتاب��ع: "ه��ذا لي���س انتق��اد لرو�شيا، ولك��ن للفيف��ا، الفيفا 

ينبغي اأن ياأخذ هذا الأمر يف احل�شبان".
و�ش��دد بريه��وف عل��ى اأن حديث��ه ل يقت���رش عل��ى اأملانيا 
فق��ط لكن��ه يرى اأن هن��اك منتخبات ل ميكنه��ا حتمل هذه 

التكاليف مثل نيوزلندا.

يغادر اليوم الثالثاء  اىل مدينة 
زيوريخ ال�سوي�سرية حيث 

مقر االحتاد الدويل لكرة القدم 
)فيفا(، وفد ر�سمي يرتاأ�سه  وزير 

ال�سباب والريا�سة عبد احل�سني 
عبطان وي�سم رئي�س احتاد الكرة 
عبد اخلالق م�سعود وجنم الكرة 

العراقية ال�سابق ح�سني �سعيد 
وذلك للقاء رئي�س االحتاد الدويل 

جياين انفانتينو

بغداد- الجورنال

جدل المالعب

اأ�شع��ل مهاجم تورينو وه��ّداف الدوري الإيطايل، 
اأندري��ا بيلوت��ي، ال���رشاع ب��ني نادي��ه ون��ادي 
اجلنوب الإيطايل، نابويل، الطامح اإىل ال�شتفادة 
من خدماته يف املريكاتو ال�شتوي الذي بات على 

الأبواب.
وتع��ّد نقطة اخلالف املحورية يف هذا املو�شوع، 
ع��دم رغب��ة تورين��و يف بيع لعبه خ��الل ال�شتاء 
وحماول��ة جتدي��د عق��ده ببن��د ت�رشيح��ي �شخ��م 
ي�شم��ن للن��ادي عائ��دات مالي��ة كب��رية يف ظل 
الت��ورو" يف  "قّنا���س  املتوق��ع عل��ى  ال���رشاع 

مريكاتو ال�شيف.
ويف ه��ذا ال�ش��دد، كان رّد جيانل��وكا بيرتات�شي، 
الرج��ل الق��وي واملدي��ر الريا�ش��ي يف تورين��و، 
وا�شحًا ج��داً بح�شب ما اأوردت��ه اإلكوريريي ديلو 
�شب��ورت عل��ى ل�شان��ه: "بيلوت��ي لن يغ��ادر. لقد 

اتفقنا على ذلك. قريبًا نعلن جتديد العقد".
من جانبها اإدارة نابويل، تنوي "الإ�شتيالء" على 
بيلوت��ي )22 عامًا( مببلغ مقب��ول، قبل اأن يرّتب 
كب��ار ال�"كالت�شيو" اأوراقهم ويعودون اإىل واجهة 

املناف�ش��ة ول �شيم��ا قطب��ا ميالن، ه��ذا دون اأن 
نن�ش��ى احلاجة الفنية امللحة للمدرب ماوريت�شيو 
�ش��اري ملهاج��م فّع��ال ي�ش��ّد ال�شغور ال��ذي تركه 
غونزال��و هيغواي��ن ال��ذي ان�ش��م اإىل يوفنتو���س، 
وحت��ى امل�ش��اب اأركاديوز ميلي��ك، يف ظّل عجز 

مانولو غابياديني عن تقدمي الإ�شافة.
بدوره، رئي�س نابويل املثري للجدل دومًا، اأوريليو 
دي لورنتي���س، مل يخف رغب��ة ناديه القوية يف 
اأعلنه��ا �رشاح��ة:  التعاق��د م��ع بيلوت��ي، ح��ني 
"�شنب��ذل جهودنا ل�شتقدامه )بيلوتي( واإذا جنح 
تورين��و يف الحتف��اظ ب��ه يف ال�شت��اء ف�شنعي��د 

املحاولة يف ال�شيف".
يف خ�ش��ّم كل ه��ذا، م��ا زالت ال�رشاع��ات قائمة 
وب�ش��دة بني اإدارت��ي ال�"ت��ورو" وال�"بارتينوبي" 
عل��ى اجلوه��رة اجلدي��دة لالأت��زوري )3 اأه��داف 
دولي��ة يف 5 م�ش��اركات(، الذي يتزّع��م منا�شفة 
م��ع البو�ش��ي اإدين دزيك��و )روم��ا( والأرجنتيني 
ماورو اإي��كاردي )اإنرت ميالن( �ش��دارة الهّدافني 

ب� 10 اأهداف.

صراع ملتهب بين نابولي وتورينو سببه بيلوتي

برشلونة ينجو من خسارة مستحقة ومعاناة يونايتد تستمر  

 باكياو يتصادم  بمايويذر مجددًا


