
تاأهل تورين��و لدور �ل�16 من كاأ���س �إيطاليا بعد 
تغلبه 0-4 على مناف�س��ه بي��ز� يف �ملبار�ة �لتي 

جمعتهما بدور �ل�32 من �لبطولة.
�نتهى وقت �ملبار�ة �لأ�س��لي بالتعادل �ل�س��لبي، 
ليدخل �لفريقان �إىل �لوقت �لإ�س��ايف �لذي �سجل 
خالل��ه تورينو �أربعة �هد�ف دفعة و�حدة )ق93( 
عن طريق �ل�رصبي �آدم لياييت�س، و)ق111( عرب 
�لأرجنتيني ماك�س��ي لوبيز، و)ق113( بو��س��طة 
�لأرجنتين��ي �أي�س��ا لوكا�س بوي، قب��ل �أن يختتم 
�لليل��ة به��دف ر�ب��ع  �أندري��ا بيلوت��ي  �لإيط��ايل 

)ق117(.
بالت��ايل يبل��غ تورين��و دور �ل���16 حي��ث يو�جه 
ميالن يف 11 يناير/كانون �لثاين �ملقبل، بينما 

يودع بيز� �لبطولة.
وت�س��تكمل باق��ي مباريات دور �ل���32 مببار�تي 
جنوى مع بريوجيا وبولونيا مع هيال�س فريونا.
  وخطف �إ�سبانيول تعادًل من م�سيفه �ألكوركون 
يف ذه��اب دور �ل���32 بكاأ�س ملك �إ�س��بانيا لكرة 
�لقدم �لذي �س��هد �أي�س��ا ف��وز �إيبار على م�س��يفه 

خيخون يف �لرمق �لأخري.

وتع��ادل �إ�س��بانيول م��ع �ألكورك��ون، بع��د تق��دم 
�أ�س��حاب �لأر���س يف �لدقيق��ة )51( ع��رب �ألبارو 
خيمين��ز ولك��ن �ل�س��يوف تعادل��و� )ق 84( ع��رب 

بابلو بياتي.
وعلى ملعب �ملولينون، خ�رص خيخون من �س��يفه 
�يبار �لذي كان تقدم مبكر� )ق2( بو��سطة تياجو 
مانوي��ل بيب��ي ولك��ن �أ�س��حاب �لأر���س تعادلو� 
)ق62( بو��س��طة بورخ��ا فيج��ري�، �إل �أن �لن��ادي 
�لبا�س��كي عاد وخطف �لفوز )ق89( بهدف د�فيد 

خونكا.
وتقام مبار�تا �لإياب يف 21 من �ل�سهر �ملقبل.

 ومتكن هال �س��يتي من بلوغ ن�سف نهائي كاأ�س 
�لر�بط��ة �لإجنليزي بعد فوزه بركالت �جلز�ء على 
مناف�سه نيوكا�سل )1-3( يف ربع نهائي �لبطولة 
ليلح��ق بذلك بليفربول �لذي كان قد و�س��ل نف�س 

�لدور بعد تغلبه على ليدز يونايتد 2-0.
�نته��ى وقت �ملبار�ة �لأ�س��لي بالتعادل �ل�س��لبي 
ليحتكم �لفريقان �إىل �لوقت �لإ�س��ايف �لذي �سهد 
ت�س��جيل �لفرن�س��ي �سنغايل �لأ�س��ل حممد ديامي 
هدف ل�س��الح نيوكا�س��ل )ق98( قب��ل �أن يعادل 

�ل�س��كتلندي روبرت �سنودجر��س �لنتيجة �رصيعا 
بهدف لهال �سيتي )ق99(.

وجل��اأ �لفريق��ان ل��ركالت �لرتجيح وجن��ح لعبو 
هال �سيتي يف ت�س��جيل ثالث ركالت، بينما جنح 
لعبو نيوكا�سل يف ت�سجيل و�حدة و�إهد�ر �ثنتني، 
ليف��وز هال �س��يتي ويتاأهل لن�س��ف نهائي كاأ�س 

�لر�بطة.
وتخط��ى ليفربول، بالعبي �ل�س��ف �لثاين، حاجز 
�س��يفه لي��دز يونايت��د، وتغل��ب علي��ه 0-2 على 
ملع��ب "�أنفيل��د رود"، يف �لدور رب��ع �لنهائي من 
م�س��ابقة كاأ���س ر�بط��ة �ملحرتف��ني �لإجنليزي��ة، 

ليحجز مقعده يف �لدور ن�سف �لنهائي.
و�أح��رز ليفرب��ول هدفي��ه يف �ل�س��وط �لث��اين عن 
طريق ديفوك �أوريجي )76(، وبن وودو�رد )81(.
ووقف �لفريقان دقيقة �س��مت على روح �سحايا 
فري��ق �سابيكوين�س��ي �لرب�زيل��ي �لذي��ن ماتو� يف 

حادث حتطم طائرتهم يف كولومبيا.
و�أجرى مدرب ليفربول يورجن كلوب 8 تغيري�ت 
على ت�س��كيلته �لأ�سا�س��ية �لت��ي بد�أ به��ا �ملبار�ة 
�ل��دوري  �أم��ام �س��ندرلند )0-2( يف  �ملا�س��ية 

�ملمتاز.
وع��اد �لبلجيكي �س��يمون مينيوليه حلماية عرين 
�لفريق بدل من �لأملاين لوري�س كاريو�س، وتكون 
خط �لدفاع من �لرب�زيلي لوكا�س ليفا و�لإ�ستوين 
ر�جنار كالفان و�لإ�س��باين �إلربتو مورينو �إ�سافة 

�إىل �ل�ساب ترينت �ألك�سندر-�أرنولد.
وقاد �لأملاين �إميري ت�س��ان خط �لو�س��ط مب�ساندة 
م��ن �لهولندي جورجين��و فينال��دوم و�لإجنليزي 
كيف��ن �س��تيور�ت، فيم��ا لع��ب �لبلجيك��ي ديفوك 
�أوريجي دور ر�أ�س �حلربة ومن حوله �أويف �إياريا 

و�ل�سنغايل �ساديو ماين.
و�أو�س��ك ليدز عل��ى مفاجاأة ليفرب��ول يف �لدقيقة 
�لثالث��ة عندما مرر �س��تيو�رت د�ل���س كرة بينية 
�إىل ه��ادي �س��اخو �ل��ذي ك���رص م�س��يدة �لت�س��لل 
و�س��دد كرة ت�س��دى له��ا مينيولي��ه و�أخرجها �إىل 
ركني��ة، ثم �س��دد كيم��ار روف من خ��ارج منطقة 
�جلز�ء كرة قوية �س��يطر عليه��ا مينيوليه باقتد�ر، 
ومل ي�س��تطع ليفرب��ول �لرد حت��ى �لدقيقة 12 عن 
طري��ق فينالدوم �لذي تلقى متريرة �إياريا و�س��دد 

كرة �أبعدها �حلار�س.

�س��يطر ليفربول على و�س��ط �مللعب بف�س��ل جهود 
لي��دز يف  و�عتم��د  وفينال��دوم،  ت�س��ان  �لثنائ��ي 
منطقت��ه  �لك��رة يف  ��س��تخال�س  عل��ى  يونايت��د 
و�لنط��الق بهجم��ات �رصيعة �س��كلت قلقا لدفاع 
ليفربول، وف�س��ل مينيولي��ه يف �لتعامل مع ركلة 
ركنية �س��قطت بها �لكرة �أمام رونالدو فيري� �لذي 

�سددها يف �أقد�م �ملد�فعني.
��س��طر م��درب ليدز ج��اري مونك لإج��ر�ء تبديل 
مبك��ر يف �لدقيق��ة 27، فاأدخ��ل كالف��ن فيليب�س 
م��كان يون��ان �أوكاي��ن �ل��ذي تعر�س لالإ�س��ابة، 
و�ق��رتب ليفربول م��ن �لت�س��جيل يف �لدقيقة 33 
عندم��ا �نق���س ت�س��ان على ك��رة خاطئ��ة عائدة 
م��ن �لدف��اع نحو �حلار���س وغمزه��ا بطيئة مرت 
مبحاذ�ة �لقائم. وقبل نهاية �ل�س��وط �لأول �رتدت 
ك��رة عالي��ة يف منطقة جز�ء ليفرب��ول �إىل �لبديل 
فيليب�س �لذي �س��ددها يف قدم �ملد�فع لتخرج �إىل 
ركنية مل تثمر. ز�دت جر�أة ليدز مع بد�ية �ل�س��وط 
�لث��اين، و�لتزم بخطته �لتي كادت تثمر عن هدف 
يف �لدقيق��ة 53، عندما ��س��تغل ك��رة خاطئة من 
دف��اع ليفرب��ول ولح��ظ مينيولي��ه متقدم��ا عن 

مرم��اه و�س��دد ك��رة ملتف��ة ��س��طدمت بالقائ��م 
�لأي�رص، و��س��طدم ليفرب��ول بدفاع منظم من قبل 
�ل�س��يوف ومل ي�ستطع تهديدهم حتى �لدقيقة 59 
عندما ��ستقرت ت�س��ديدة ت�سان بني يدي �حلار�س 

�ثر �رتد�دها من قدم �أحد �ملد�فعني.
وطال��ب لعب��و ليفربول بركل��ة جز�ء بع��د �إعاقة 
تعر�س لها فينالدوم دون �أن ي�س��تمع �حلكم لهم، 
ثم �أ�س��اع ليدز فر�سة خطرية عندما مرت ر�أ�سية 
قائ��ده كاي��ل بارتل��ي بجان��ب �ملرم��ى، وبعدها 
بدقيقتني عاد روف لي�س��دد كرة �أنقذها مينيوليه 
برب�ع��ة، و�أجرى ليفرب��ول تبديل��ه �لأول باإ�رص�ك 

�لو�عد بن وودو�رد مكان كيفن �ستيو�رت.
�لع�رصي��ن  �لدقائ��ق  يف  ليفرب��ول  �أد�ء  حت�س��ن 
�لأخ��رية، و�أ�س��اب فينال��دوم �لقائ��م يف �لدقيقة 
72، قبل �أن ير�س��ل �ألك�سندر �أرنولد كرة عر�سية 
من �جلهة �ليمنى غمزها �أوريجي بر�أ�س قدمه يف 
�ل�س��باك من م�س��افة قريبة معلنا تقدم فريقه، ثم 
�أ�س��اف وودو�رد �له��دف �لث��اين يف �لدقيقة 81 
بع��د متابعته��ا لكرة م��ن فينال��دوم مبا�رصة يف 

�ملرمى.
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ذكر نادي ليفرب��ول �لإنكليزي �أن جنمه �لرب�زيلي 
فيليب كوتينيو يحتاج لنحو خم�س��ة �أ�سابيع حتى 
يتعافى من �لإ�س��ابة �لتي حلق��ت يف كاحل قدمه 
�ليمنى يف �ملبار�ة �س��د �س��ندرلند �سمن �لدوري 
�ملمت��از. و�أك��د �لري��دز �أن لعب��ه وبعد �أن خ�س��ع 
للفحو�س��ات بالأ�س��عة تبني �أنه يع��اين من ت�رصر 
�أح��د �أربط��ة �لكاحل. ويحت��اج لفرتة ق��د تزيد عن 

�لأ�سابيع �خلم�سة للعودة �إىل �ملالعب.
وق��ال م��درب �لفري��ق "�لحم��ر" �لأمل��اين يورغن 

كل��وب قبل �ملبار�ة مع ليدز يونايتد )درجة �أوىل( 
يف رب��ع نهائ��ي كاأ���س ر�بط��ة �لأندي��ة �ملحرتفة: 
�أ�سابيع حتى يعود  �أو عدة   5 "فيليبي يحتاج �ىل 
�لين��ا. �نه لي�س معن��ا �لآن، و�س��يغيب عن عدد من 

�ملباريات �ملقبلة".
وق��د يغي��ب كوتيني��و )24 عام��ًا(، �أح��د �لعنا�رص 
�لأ�سا�س��ية يف ت�س��كيلة كلوب و�س��احب 6 �أهد�ف 
يف 13 مبار�ة يف خمتلف �مل�سابقات هذ� �ملو�سم، 

حتى بد�ية �لعام �ملقبل.

ف��از حتال��ف �رصكة �ل�س��كك �حلديدية �ل�س��ينية مع 
�رصك��ة حمد ب��ن خال��د �لقطري��ة للمق��اولت، بعقد 
بناء ��س��تاد لو�س��يل �ل��ذي �سي�ست�س��يف �ملبار�تني 
�لفتتاحي��ة و�لنهائية ملوندي��ال قطر 2022 لكرة 
�لق��دم، بح�س��ب م��ا �أعلن �ملنظمون. و�س��تبلغ �س��عة 
�مللع��ب 80 �ألف متفرج، ويقع يف لو�س��يل على بعد 
نحو 20 كلم �س��مايل �لعا�سمة �لدوحة. ويتوقع �أن 
ينته��ي �لعمل يف �مللعب عام 2020. وقال ح�س��ن 
�ل��ذو�دي �لأم��ني �لع��ام للجن��ة �لعلي��ا للم�س��اريع 
و�لإرث: "ي�رصن��ا �لإع��الن ع��ن من��ح عق��د �ملقاول 
�لرئي�س ل�س��تاد لو�س��يل لتحالف ���رصكات حمد بن 
خالد للمقاولت و�رصكة �ل�س��كك �حلديدية �ل�سينية 
�لدولي��ة �ملح��دودة". و�أ�س��اف: "يف ف��رتة م��ا بعد 

�لبطولة �س��نعيد تهيئة �ل�ستاد لي�ستفيد منه �لقطاع 
�خلا�س ويتحول �إىل وجهة رئي�س��ية ل�س��كان مدينة 
لو�س��يل ودول��ة قط��ر. و�س��يكون موعد �لك�س��ف عن 
ت�سميم �ل�ستاد خالل �لعام �ملقبل". وي�سغل ��ستاد 
لو�س��يل م�س��احة كيلومرت مربع يف �جله��ة �لغربية 
من مدينة لو�س��يل على ط��رف �لطريق �ل�رصيع �لذي 
ي�س��ل �إىل مدينة �خلور، بينما يقع �جلانب �جلنوبي 
لال�س��تاد مقاب��ل �جل��ادة �لتجارية ملدينة لو�س��يل. 
وذك��رت �للجن��ة �لعليا للم�س��اريع و�لإرث يف بيان 
�أنه "من �ملتوقع �أن يبلغ تعد�د �سكان مدينة لو�سيل 
ح��و�يل 200 �ألف ن�س��مة عن��د �كتماله��ا، وذلك �إىل 
جانب 170 �ألف �سخ�س يعملون يف خمتلف مر�فق 

�ملدينة بحلول موعد �لبطولة".

ع��اد �لنج��م �لأرجنتين��ي خ��و�ن مارت��ن دل 
بوت��رو وزمالوؤه يف منتخب �لأرجنتني �أبطاًل 
�إىل بوينو���س �آير�س بعد �أن �أهدو� بالدهم �أول 
لقب يف م�سابقة كاأ�س ديفي�س لكرة �مل�رصب.
وتغلب منتخ��ب �لأرجنت��ني يف �لنهائي على 
نهاي��ة  زغ��رب  يف   3-2 �لكرو�ت��ي  نظ��ريه 

�لأ�سبوع �ملا�سي.
وقال دل بوترو مهند�س �لنت�س��ار يف موؤمتر 
�س��حايف: "هذ� �س��يء تاريخي. �إن��ه حلم. �إنه 
�أف�س��ل عام يف حياتي على �س��عيد لعبة كرة 

�مل�رصب".
و�س��هدت ع��ودة دل بوت��رو )28 عام��ًا( ه��ذ� 
�لع��ام بع��د �نقطاع نح��و 3 �أع��و�م وعمليتني 
يف يديه، جناحًا كب��ري�ً حيث بلغ �لنهائي يف 
�أوملبي��اد 2016 يف ري��و دي جانريو، وربع 
نهائي بطولة فال�س��ينغ ميدوز �لأمريكية �آخر 
�لبط��ولت �لأربع �لكربى قب��ل �أن يتوج بلقبه 

�لأول منذ 3 �سنو�ت يف دورة �ستوكهومل.
و�عت��رب دل بوترو �أن ع��ام 2016 كان ر�ئعًا 

ج��د�ً، وقال: "�أري��د بكل ب�س��اطة �أن �ألعب كرة 
�مل�رصب. �حللم حتقق ول �أطلب �أكرث من ذلك. 
لقد فزت مبيد�لية )ف�س��ية( يف دورة �لألعاب 
�لأوملبية، و�أ�س��تطيع بعد هذ� �لفوز �لتاريخي 

�أن �أنام هادئًا".
وقبل دل بوت��رو �مللقب ب�"برج تانديل" نظر�ً 
لط��ول قامت��ه )1.98م(، مل ي�س��تطع غيريمو 
فيال�س ود�فيد نالبانديان وغا�ستون غاوديو 

منح هذ� �لكاأ�س لالأرجنتني.
�نت�س��ار  مهند���س  بوت��رو  دل  كان  و�إذ� 
�لأرجنت��ني، ف��ان �لف�س��ل �لأك��رب يع��ود �إىل 
41 عاملي��ًا  فيديريك��و دلبوني���س �مل�س��نف 
�لذي فاز يف �ملبار�ة �خلام�س��ة �حلا�سمة على 
�لعم��الق �لكرو�تي �إيفو كارلوفيت�س �س��احب 

�لإر�سالت �لقاتلة.
�ملنتخ��ب يف  �أع�س��اء  م��ع  ��س��تقباله  وبع��د 
�لق�رص �جلمهوري من قبل �لرئي�س ماوري�سيو 
ناكري، �سيتوجه دل بوترو �إىل مدينة تانديل 

م�سقط ر�أ�سه لعر�س �لكاأ�س �أمام �أن�ساره.

نجم ليفربول كوتينيو يعود الى المالعب العام المقبل

تحالف قطري ـ صيني لبناء ملعب افتتاح 
ونهائي مونديال )2022(

بع��د �لجتماع �لذي عقد م��ع رئي�س �لحتاد �لدويل لكرة 
�لقدم �نفانتينيو وجلان فيفا �لعاملة.

ونق��ل �لوزير ر�س��الة من رئي���س �لوزر�ء �لدكت��ور حيدر 
�لعب��ادي �ىل رئي���س فيفا يطالبه ب���رصورة �لتحرك من 
�جل رفع �حلظر �ملفرو�س على �ملالعب �لعر�قية، موؤكد� 
�ن �لنت�سار�ت �لكبرية �لتي حتققها �لقو�ت �لمنية على 
ع�س��ابات د�ع�س �لرهابية و�لنج��اح �لباهر يف تاأمني 
�لزيار�ت �ملليونية من د�خل وخارج �لعر�ق يف زيارتي 
عا�س��ور�ء و�لربعينية �ملقد�س��تني، يع��زز �مللف �لمني 

�لذي طرحناه يف �لجتماع.
ومت خ��الل �لجتم��اع عر���س �ملل��ف �لأمن��ي �ملدع��وم 
بتقرير من منظم��ات دولية وملف �ملالعب وفيلم فيديو 
خا�س بال��دوري �لعر�قي و�لعر�ق ب�س��ورة عامة وملف 
ريا�س��ي مف�س��ل عن كرة �لق��دم �لعر�قية وع��دد �لندية 
وممار�س��ي كرة �لقدم ور�س��الة د. حي��در �لعبادي رئي�س 

�لوزر�ء ور�س��الة �لحتاد �لعر�قي )هيئ��ة �د�رة �لحتاد( 
وملف عن �ملطار�ت و�لفنادق ومر�كز �لت�سوق يف خم�س 
حمافظات هي بغد�د و�لب�رصة وكربالء ودهوك و�ربيل.

و�و�س��ح رئي�س �لحتاد �لعر�قي لك��رة �لقدم عبد �خلالق 
م�س��عود �ن �ب��رز ما حتقق م��ن �للقاء �ل��ذي كان مثمر�، 
ه��و جن��اح  �لوف��د �لعر�ق��ي يف ط��رح ملفات��ه �ملتعلقة 
باحلظ��ر �ملفرو���س على �ملالع��ب �لعر�قية، م�س��ري� �ىل 
�ن �نفانتيني��و �وع��ز بان تنطل��ق جلان فيفا �ملخت�س��ة 
بالتقيي��م و�لك�س��ف منت�س��ف �ل�س��هر �ملقب��ل �ىل �لعر�ق 
لزيارة مالعب بغ��د�د و�لب�رصة وكربالء ودهوك و�ربيل 
من �جل رفع تقرير مو�س��ع �ىل �ملكت��ب �لتنفيذي للفيفا 
عن مدى جاهزية تلك �ملالعب ومطابقتها للمو��س��فات 
�لدولي��ة على �أمل مناق�س��تها يف �جتم��اع �لفيفا �ملقبل 

منت�سف �سهر كانون �لثاين 2017.
و��س��ار م�س��عود �ىل �ن �لوفد قدم �رصحا عن ��س��تعد�د�ت 
�لع��ر�ق يف ت�س��ييف �لف��رق وما ميتلكه م��ن بنى حتتية 

و�لدعم �حلكومي �ملقدم للريا�سة �لعر�قية

من جهته قدم �سفري �لعر�ق يف �سوي�رص� تقرير� عن �همية 
كرة �لقدم كلعبة �سعبية �وىل يف �لعر�ق مع تفا�سيل عن 
�لدع��م �حلكوم��ي �ملقدم لالأندي��ة و�ملنتخب��ات �لوطنية 

و�حتاد �لكرة.
ويف نهاي��ة �لجتم��اع  �ع��رب �نفانتين��و ع��ن �س��عادته 
بلق��اء �لوف��د �لعر�قي و�لدع��م �حلكومي �ملتمي��ز، و�وعز 
�ىل جل��ان �لفيف��ا بالتح��رك �رصيعا لختي��ار �لوفد �لذي 
�س��يزور �لعر�ق يف �خلام�س ع�رص من �ل�سهر �ملقبل، ومن 
ث��م  �ملو�فقة عل��ى �إقامة مب��ار�ة ودية جتم��ع �ملنتخب 
�لعر�قي مع �حدى �ملنتخبات يف �سهر كانون �لثاين بعد 

مو�فقة �لفيفا.
و�س��م وف��د �لفيفا رفي��ع �مل�س��توى نائب رئي���س �للجنة 
�لأوملبية وع�سو وفد �ملكتب �لتنفيذي ماتيا�س  ورئي�س 

�لحتاد�ت �لدولية ف�سال عن ممثلي �للجان.
وك�س��فت وز�رة �ل�س��باب و�لريا�س��ة ع��ن �مللف��ات �لتي 
عر�س��ها �لوف��د �لعر�ق��ي خ��الل �جتماع��ه م��ع �لحتاد 
�لدويل لكرة �لقدم )فيفا( ب�س��اأن رفع �حلظر عن �ملالعب 

�لعر�قي��ة، مو�س��حًة �أن��ه م��ن ب��ني تل��ك �مللف��ات مل��ف 
�أمن��ي مدع��وم بتقري��ر من منظم��ات دولية، بالإ�س��افة 
�إىل مل��ف ع��ن �ملط��ار�ت و�لفن��ادق ومر�ك��ز �لت�س��وق 
يف خم���س حمافظ��ات عر�قي��ة. وق��ال مدي��ر �لعالق��ات 
و�لتعاون �ل��دويل يف �لوز�رة �أحمد �ملو�س��وي �إن "�لوفد 
�لعر�قي برئا�س��ة وزير �ل�س��باب و�لريا�س��ة عبد �حل�سني 
عبط��ان عر���س، خ��الل �جتماعه �ل��ذي عقد م��ع رئي�س 
�لحتاد �لدويل بكرة �لقدم �نفانتينو بح�س��ور وفد رفيع 
�مل�س��توى، ملف��ًا �أمني��ًا مدعوم��ًا بتقري��ر م��ن منظمات 
دولية، وملف �ملالعب". و�أ�س��اف �ملو�س��وي، �أن "�لوفد 
�لعر�ق��ي عر�س �أي�س��ًا، فيلمًا فيديويًا خا�س��ًا بالدوري 
�لعر�قي و�لعر�ق ب�س��ورة عامة، وملفًا ريا�س��يًا مف�سل 
ع��ن ك��رة �لق��دم �لعر�قية وع��دد �لأندية وممار�س��ي كرة 
�لقدم، ور�س��الة رئي�س �ل��وزر�ء حيدر �لعبادي، ور�س��الة 
هيئ��ة �إد�رة �لحت��اد �لعر�قي، بالإ�س��افة �إىل �ملطار�ت 
و�لفن��ادق ومر�ك��ز �لت�س��وق يف خم���س حمافظ��ات هي 

بغد�د و�لب�رصة وكربالء ودهوك و�أربيل".

حداد 
في البرازيل !

من زاوية 
اخرى

�عل��ن �لرئي���س �لرب�زيلي مي�س��ال تامر �حل��د�د �لوطني 
لثالث��ة �أيام بعد حتطم �لطائرة �لتي كانت تقل �أع�س��اء 
فريق ت�سابيكوين�س��ي �لرب�زيلي لك��رة �لقدم ، ويف بيان 
ر�س��مي، �أع��رب �لرئي���س �لرب�زيل��ي ع��ن �أ�س��فه لوق��وع 

�حلادث وعر�س م�ساعدة �حلكومة لأهايل �ل�سحايا.
وق��ال تام��ر: "يف هذه �ل�س��اعة �ملفعمة بالأ�س��ى، �لتي 
حتم��ل �حل��زن �إىل �لع���رص�ت م��ن �لعائ��الت �لرب�زيلية، 
ن�س��خر جميع �لو�س��ائل م��ن �أجل م�س��اعدة ه��ذه �لأ�رص 

وتقدمي كل �لدعم �ملمكن".
و�أ�ساف: "هيئة �لطري�ن ووز�رة �خلارجية بد�أتا �لعمل، 
�حلكومة �س��تقوم بكل ما ميكنها م��ن �أجل تخفيف �آلم 
عائالت و�أ�سدقاء �سحايا �ملجال �لريا�سي و�ل�سحافة 

�لقومية".
ومن جانبها، �أعلنت حكومة �إقليم �سانتا كاترينا �حلد�د 
ثالث��ة �أيام، كما �أفادت وز�رة �خلارجية �لرب�زيلية �أنها 
�لكولومبي��ة  �لعا�س��مة  �س��فارتها يف  �ستتو��س��ل م��ع 

بوجوتا.
و�أعلنت �ل�س��لطات �لكولومبية �أن ح�سيلة حادث حتطم 
طائ��رة يف كولومبي��ا كان عل��ى متنه��ا �أع�س��اء فريق 
ت�سابيكوين�س��ي �لرب�زيلي لكرة �لقدم هي 71 قتياًل و6 
ناجني بعدما تبني �أن �أربعة ممن وردت �أ�س��ماوؤهم على 

قائمة �لركاب مل ي�سافرو�.
وقال��ت �لوكال��ة �لوطني��ة لإد�رة �ملخاط��ر و�لك��و�رث 
�ن "عملي��ات �لبح��ث و�لنقاذ �أتاحت �لعث��ور على 71 
�س��حية و�س��تة ناجني". وكان��ت هيئة �لط��ري�ن �ملدين 
�أعلنت يف ح�سيلة �سابقة مقتل 75 �سخ�سًا يف �حلادث، 
لكن تب��ني لحق��ًا �أن �أربعة ممن وردت �أ�س��ماوؤهم على 

قائمة �لركاب مل ي�ستقلو� يف �لو�قع طائرة �ملوت.
و�لناجون هم 3 لعبني: جاك�سون فوملان و�لن رو�سيل 
وهيلي��و هريميت��و ز�مبي��ري نيتو، وعن���رص�ن من طاقم 

�لطائرة و�سحايف.
وكان��ت �لطائرة وه��ي من ط��ر�ز بريتي�س �يرو�س��بي�س 
146 تابعة ل�رصكة "لميا" �لبوليفية حتطمت �لطائرة 
ليل �لثنني �ملا�س��ي يف منطقة �إل غ��وردو �جلبلية يف 
د�ئ��رة ل �ونيون عل��ى بعد حو�ىل 50 كل��م من ميديني 

)�سمال غرب( ثاين كربى مدن كولومبيا.
�رصك��ة  م��ع  تعاق��د  ق��د  ت�سابيكوين�س��ي  ن��ادي  وكان 
لمي��ا �لبوليفية للط��ري�ن لنقل فريقه �لك��روي وبع�س 
�مل�سجعني و�ل�سحفيني �إىل مدينة ميديلني �لكولومبية، 
�لت��ي كان��ت م��ن �ملق��رر �أن ت�ست�س��يف �أم���س �لأربعاء 
مب��ار�ة �لذه��اب لنهائي بطول��ة كاأ�س �س��ود �أمرييكانا 
ب��ني �أتلتيكو نا�س��يونال �لكولومبي ونظ��ريه �لرب�زيلي 
ت�سابيكوين�س��ي، و�ل��ذي تق��رر �إلغاوؤه��ا م��ن قبل �حتاد 

�أمريكا �جلنوبية لكرة �لقدم "كومنيبول".

جنح وفد العراق برئا�سة 
وزير ال�سباب والريا�سة 

عبد احل�سني عبطان 
وع�سوية رئي�س االحتاد 
العراقي لكرة القدم عبد 

اخلالق م�سعود والرئي�س 
االأ�سبق لالحتاد ح�سني 

�سعيد و�سفري العراق يف 
�سوي�سرا يف اخلروج 

بنتائج ايجابية

بغداد- الجورنال

جدل المالعب

�أعلن نادي ريال مدريد، مت�سدر 
�لأوىل  �لدرج��ة  دوري  ترتي��ب 
�ل�س��باين لكرة �لق��دم، �أن لعبه 
جلر�ح��ة  خ�س��ع  بي��ل  جاري��ث 
يف  �لأمي��ن  كاحل��ه  يف  ناجح��ة 

لندن.
�س��يب  �أ و

لع��ب منتخ��ب ويلز 
بتمزق يف �أوتار �لكاحل 

1-2 عل��ى  �لف��وز  خ��الل 
يف  ل�س��بونة  �س��بورتنج 

يف  �أوروب��ا  �أبط��ال  دوري 
22 نوفم��رب/ ت�رصين �لثاين 

�جلاري.
وذكر ريال يف بيان: "خ�س��ع 
جاري��ث بيل جلر�ح��ة ناجحة 
�ليوم ملعاجلة �أوتار مت�رصرة 

يف كاحله �لأمين".
و�أ�س��اف �لبي��ان: "جرت 

م�ست�س��فى  يف  �لعملي��ة 
�ل�س��ابع  �دو�رد  �ملل��ك 
يف لن��دن م��ن جان��ب 
�لطبي��ب جيم�س كالدر 
�ر�م��ربي  وماي��كل 

�ح��د �لأطب��اء يف ريال 

مدريد حت��ت �إ�رص�ف �لطبيب خي�س��و�س 
�وملو م�س��وؤول �جلهاز �لطبي يف ريال 

مدريد."
و�سجل �لالعب �لبالغ عمره 27 عاما 
�س��بعة �أهد�ف و�سنع ثالثة �أخرى يف 
16 مبار�ة لعبها �أ�سا�سيا 
مع ريال يف كافة 
�مل�س��ابقات 

هذ� �ملو�سم.
ومل يحدد �لنادي موعًد� لعودة 

�لالعب للمناف�سات.
ويحت��ل فريق �مل��درب زين 
�لدين زيد�ن �س��د�رة جدول 
�لرتتي��ب بفارق �س��ت نقاط 
ع��ن غرمي��ه بر�س��لونة قب��ل 
�ملبار�ة �ملرتقبة بينهما يوم 

�ل�سبت �ملقبل.

تورينو يتأهل لثمن نهائي كوبا إيطاليا وإيبار يهزم خيخون في كأس ملك إسبانيا 

ريال مدريد يتلقى خبًرا ساًرا بشأن جاريث بيلدل بوترو يعود إلى بالده بطال


