
تقدَّم يوفنتو���س، خطوة مهمة، نحو احلفاظ على 
لقب��ه كبطل لل��دوري الإيطايل، بع��د حتقيقه فوز 
�ضعب، على �ضيفه روما )1�0(، يف املباراة التي 
جرت على ملعب يوفنتو�س اأرينا، �ضمن املرحلة 

ال�17 من الكالت�ضيو.
ويدي��ن يوفنتو�س بفوزه، ملهاجم��ه الأرجنتيني 
جونزالو هيجواين، الذي �ضجل الهدف الوحيد يف 

الدقيقة )14(.
��ع يوفنتو�س، الفارق بينه، وبني روما، على  وو�ضَّ
ال�ض��دارة، اإىل 7 نق��اط، بعدما رف��ع ر�ضيده اإىل 

35 نقطة لروما. 42 نقطة، مقابل 
اختار امل��درب األيجري، طريق��ة )4-3-1-2(، 
مانًح��ا لع��ب روما ال�ضاب��ق مريالي��م بيانيت�س، 
موقًع��ا خلف املهاجم��ني يف اأول مواجهة له مع 
فريقه ال�ضابق، مف�ض��ًا الإبقاء على الأرجنتيني 

ديبال، على مقاعد البدلء.
اأم��ا امل��درب �ضباليتي، فاخت��ار طريقة )-4-2
��ًا الإبق��اء عل��ى النج��م امل�رصي  1-3(، مف�ضِّ
حممد �ض��اح، على مقاع��د الب��دلء، خمالفًا كل 
التقاري��ر الإعامية التي اأكدت وجوده منذ بداية 

اللقاء.
ودف��ع �ضباليت��ي، بالاعب الربازيل��ي جري�ضون، 
�ضم��ن الت�ضكيل��ة الأ�ضا�ضية، يف ح��دث ا�ضتثنائي 

ل يحدث كثرًيا.
�ضيطر يوفنتو���س متاًما على جمريات اللعب منذ 
الدقيقة الأوىل، و�ضط ت�ضجيع جنوين من جماهري 

الفريق املحت�ضدة يف املدرجات.
ويف الدقيق��ة )14( وم��ن جمه��ود ف��ردي رائ��ع، 
يرتجم هيجواين بت�ضديدة ي�ضارية مميزة �ضيطرة 

فريقه بت�ضجيل الهدف الأول لت�ضتعل الأجواء.
ظ��ل يوفنتو�س م�ضيطًرا عل��ى جمريات اللعب بعد 
الهدف، وو�ضح اإ���رصار لعبيه على ح�ضم اللقاء، 
واإنه��اء املناف�ض��ة عملًيا على اللق��ب مبكًرا برفع 

الفارق ل�7 نقاط.
حت�ض��ن اأداء روم��ا ن�ضبًي��ا م��ع و�ض��ول ال�ض��وط 
ملنعطف��ه الأخ��ري م��ن حي��ث ال�ضتح��واذ عل��ى 
الك��رة، لكن دون اأي خط��ورة حقيقية على مرمى 

احلار�س بوفون.
مرت الدقائق املتبقي��ة، دون جديد ليطلق احلكم 
�ضافرت��ه معلًن��ا نهاية ال�ضوط بتق��دم يوفنتو�س 

بهدف دون مقابل.
ب��داأ ال�ض��وط الث��اين، باإج��راء  �ضباليت��ي تبدي��ًا 
هجومي��ًا بالدفع بالنج��م امل�رصي حممد �ضاح 
ب��دًل من جري�ضون، يف حماول��ة لتن�ضيط الهجوم 

واإدراك التعادل.
بعده��ا بدقائق قليلة وحتدي��ًدا يف الدقيقة )51( 
ي�ضط��ر األيج��ري لإج��راء اأوىل تبديات��ه، ب�ضكل 
ا�ضط��راري باإخ��راج بيانيت�س امل�ض��اب، ويدفع 

بدًل منه بالكوملبي كوادرادو.
مل يتغ��ري �ضكل اللقاء يف �ضوط��ه الثاين عما كان 
علي��ه يف �ضوط��ه الأول، فظلت ال�ضيط��رة لاعبي 
يوفنتو���س على جمريات اللع��ب ووا�ضل املدرب 
األيج��ري باقتدار اإغاق كل امل�ضاحات املوجودة 
اأمام مفاتيح لعب روما. ويف الدقيقة )70( يقوم 
احلار���س البولندي ت�ضيزيني بت�ضدي رائع يحرم 
في��ه �ضت��ورارو، م��ن م�ضاعفة النتيج��ة ويحافظ 
على اآمال فريق��ه يف العودة جمدًدا للقاء. حت�ضن 
اأداء روم��ا مع و�ضول اللقاء للربع �ضاعة الأخرية 
و�ضغ��ط لعب��وه بحثًا ع��ن هدف التع��ادل قابله 

ا�ضتب�ضال دفاعي من قبل لعبي يوفنتو�س.
م��رت الدقائ��ق املتبقي��ة م��ن اللق��اء عل��ى نف�س 
الوترية ليطلق احلكم �ضافرته معلنًا نهاية اللقاء 

بفوز يوفنتو�س بهدف دون مقابل.
ويف فرن�ضا زاد غانغان حمن �ضيفه باري�س �ضان 
جريمان بط��ل املوا�ضم الأربع��ة املا�ضية بفوزه 
عليه 1-2 يف املرحلة الثامنة ع�رصة من بطولة 

فرن�ضا لكرة القدم.
�ضجل لغانغان ياني�س �ضاليبور )66( والبلجيكي 

نيل ديب��و )70(، ول�ضان جريمان الأوروغواياين 
اإدين�ضون كافاين )80(.

ومل يف��ز فري��ق العا�ضم��ة يف مباريات��ه الثاثة 
م�ضيف��ه  اأم��ام  ف�ضق��ط  ال��دوري،  يف  الأخ��رية 
مونبليي��ه �ضف��ر3- ث��م تع��ادل عل��ى اأر�ضه مع 

ني�س 2-2 يف املرحلتني ال�ضابقتني.
وهو فاز على ليل 1-3 الأربعاء املا�ضي وتاأهل 
اإىل ربع نهائي كاأ�س الرابطة الفرن�ضية التي توج 

بطا لها يف املوا�ضم الثاثة ال�ضابقة.
وكان باري���س �ض��ان جريم��ان يت�ض��در الرتتيب 
بف��ارق كب��ري ع��ن اأق��رب مناف�ضي��ه يف املوا�ضم 
املا�ضي��ة الت��ي احتك��ر فيه��ا الألق��اب املحلي��ة 

ب�ضهولة تامة.
وحاول��ت اإدارة النادي اإ�ضاف��ة مزيد من اخلربة 
الأوروبي��ة يف اجله��از الفن��ي لنق��ل النجاح��ات 
م��ع  فتعاق��دت  القاري��ة  ال�ضاح��ة  اىل  املحلي��ة 
امل��درب الإ�ضب��اين اأوناي اإميري ب��دل من الدويل 
الفرن�ضي ال�ضابق لوران بان، بعد اأن قاد اإ�ضبيلية 
اإىل لق��ب بطولة الدوري الأوروب��ي )يوروبا ليغ( 

يف املوا�ضم الثاثة املا�ضية.
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ناب��ويل  م��درب  �ض��اري،  ماوري�ضي��و  اعت��رب 
الإيط��ايل، اأن ري��ال مدري��د الإ�ضب��اين، الذي 
�ضيواجهه يف ثمن نهائي دوري الأبطال، يعد 

خ�ضًما ل يرغب اأحد يف مقابلته.
وع��دَّ �ض��اري، مبوؤمت��ر �ضحف��ي: اللع��ب على 
ملع��ب �ضانتياج��و برنابي��و، "�ضيك��ون �رصًفا 

لكل لعبي نابويل".
وقال �ضاري: "اإنها مب��اراة لها هيبتها، اأمام 
خ�ض��م ل يرغب اأح��د يف مواجهته. هو حامل 
لقب البطول��ة. احلقيقة اأين حتى هذه اللحظة، 

مل اأفكر يف هذه املباراة كثرًيا".

الو�ض��ول  اأن  الإيط��ايل،  امل��درب  واع��رتف 
للمناف�ض��ة ب��دوري الأبط��ال، كان من �ضمن 

اأهدافه ال�ضخ�ضية التي و�ضعها لنف�ضه.
وتابع �ض��اري: "كنت قد عاه��دت نف�ضي على 
اللع��ب ب��دوري الأبط��ال، وجنح��ت يف الأمر. 
�ضيكون اللعب يف الربنابي��و، ومواجهة ريال 

مدريد �ضيًئا م�رصًفا".
ن على  و�ضدد املدرب، عل��ى اأن نابويل، يتح�ضَّ
ال�ضعي��د الذهني، واأنه ياأم��ل لو�ضول الفريق 
لقم��ة م�ضت��واه، خال �ضه��ري فرباير/�ضباط، 

ومار�س/اآذار.

اأو�ض��ح جاب��ي فرناندي��ز، لعب و�ض��ط نادي 
اأتلتيك��و مدري��د، بع��د ف��وز فريقه عل��ى ل�س 
باملا�س 0-1، يف الليجا، اأنهم كانوا بحاجة 
وتخط��ي  ال�ضلبي��ة،  ال�ضل�ضل��ة  لإنه��اء  للف��وز 
حال��ة القلق ب�ضبب النتائ��ج ال�ضيئة يف الفرتة 

الأخرية.
وق��ال جابي عقب اللقاء: "كنا بحاجة للفوز، 
انتابتني م�ضاعر جي��دة وخ�ضو�ضا يف بداية 
املب��اراة، كان الطم��وح مياأ الفري��ق وكذلك 
الرغب��ة يف التح�ضن". ويرى قائ��د الأتلتي اأن 
هذه املباراة الأخرية يف الليجا لعام 2016 

احلايل، تختتم "عاما تاريخيا" للفريق.
واأو�ض��ح جاب��ي: "لق��د اأ�ضعدنا الف��وز، عندما 
ل تف��وز تب��داأ ال�ضك��وك يف الزدي��اد وي�ضبح 

اجلميع متوت��ًرا وهو لي�س اأمرا جيدا. لقد كان 
الفوز هو الأهم".

املهاجم��ني  اإ�ضاع��ة  عل��ى  جاب��ي  وعل��ق 
لفر���س التهدي��ف: "نث��ق كث��ريا فيه��م، ويف 
اأنه��م �ضي�ضجل��ون يف اقرب فر�ض��ة لنزع هذا 

احل��مل".
كم��ا اأ�ضاد قائ��د الفريق املدري��دي باحلار�س 
الحتياط��ي ميجي��ل موي��ا، وال��ذي �ضيت��وىل 
حماي��ة عرين الأتلتي خ��ال الأ�ضهر القادمة 

ب�ضبب اإ�ضابة ال�ضلوفيني يان اأوباك.
واختت��م جابي ت�رصيحات��ه قائا: "لقد اأظهر 
موي��ا يف منا�ضبات عدة ما لدي��ه، لقد اجتهد 
كثريا يف الظ��ل، وهو لعب مهم جدا بالن�ضبة 

لنا".

رج��ح قائ��د فري��ق يوفنتو���س واملنتخ��ب 
احلار���س  الق��دم  لك��رة  اليط��ايل 

جانلويجي بوف��ون، اأن يعتزل بعد 
كاأ�س الع��امل 2018 يف رو�ضيا، 
بح�ض��ب م��ا نقل��ت عن��ه م�ضادر 

اإعام فرن�ضية.
 39 يت��م  ال��ذي  بوف��ون  وق��ال 

عاما اأواخ��ر كانون الثاين/يناير، 
ل�ضحيف��ة  �ض��وؤال  عل��ى  رداً 

الفرن�ضي��ة  "ليكي��ب" 
احتم��ال  ع��ن 

بع��د  اعتزال��ه 
 : ل ي��ا ند ملو ا
الأم��ر  "نع��م، 

مرجح جداً".
�ض��ح  و اأ و
بوف��ون الذي 
يعد م��ن اأبرز 

���س  ا حر
م��ى  ملر ا

مر  على 

التاريخ: 
حقق��ت  "اذا 

كاأ���س  بخو���س  ه��ديف 
الع��امل للم��رة ال�ضاد�ض��ة، 
ج��داً  �ضعي��داً  �ضاأك��ون 
بالفع��ل. ه��ذا ه��و هديف 

الأخري".
يف  بوف��ون  و�ض��ارك 

خم�س بط��ولت لكاأ�س العامل، وه��و رقم قيا�ضي 
يت�ضاركه مع املك�ضيكي اأنطونيو كارباخال 
ح��ال  ويف  ماتيو���س.  لوث��ر  والأمل��اين 
�ض��ارك يف موندي��ال 2018، �ضي�ضب��ح 
بوف��ون حام��ل الرق��م القيا�ض��ي ب�ضت 

بطولت.
وقال احلار�س: "اللعب بعد ذلك �ضنتني 

اأو ثاث ل يهمني مطلقًا".
واأح��رز بوفون الكاأ���س املرموقة 
يف  ب��اده  منتخ��ب  م��ع 
بعد  باأملانيا،   2006
الف��وز عل��ى فرن�ضا 
املب��اراة  يف 
ئي��ة  لنها ا
ت  كا ب��ر

الرتجيح.
بوف��ون  وب��داأ 
م��ع  م�ض��واره 
يف  املنتخ��ب 
ويف   .1997
ي��ن  ت�رص
/ ين لث��ا ا
 ، فم��رب نو
الرق��م  ع��ادل 
الأوروب��ي  القيا�ض��ي 
املباري��ات  لع��دد 
 ،)167( الدولي��ة 
وال��ذي يت�ضارك��ه م��ع 
احلار�س ال�ضباين ايكر 

كا�ضيا�س.

ساري: ريال مدريد خصم لم أرغب في مواجهته

جابي: أتلتيكو مدريد كان بحاجة شديدة للفوز في الليجا

 وقال املن�ضق العامي لنادي اربيل ريبني رمزي ان 
"اجتماع ادارتي النادي ورئي�س الحتاد الكرد�ضتاين 
لك��رة القدم وحمافظي اربي��ل ودهوك ا�ضفر عن تعليق 
جمي��ع ن�ضاط��ات ن��ادي اربيل ون��ادي زاخ��و بدوري 
الك��رة العراق��ي، ا�ضاف��ة اىل زيارة جلن��ة متكونة من 
جهات خمت�ضة من وزارة ال�ضباب والريا�ضة والحتاد 
العراقي لك��رة القدم وجهات ريا�ضية اخرى اإىل اإقليم 
كرد�ضتان لغر���س التباحث يف م�ضببات تلك الأحداث 
وكيفية معاجلتها".وتاب��ع رمزي ان "الجتماع ا�ضفر 
اي�ضا عن ان�ضحاب نادي زاخو من دوري ال�ضلة العراقي، 
ا�ضاف��ة اىل تاأجيل مباريات نادي��ي اربيل وزاخو يف 
دوري الكرة العراق��ي حلني اإيجاد حل لتلك امل�ضكلة"، 
مبين��ا ان��ه "يف حال عدم اإيجاد حل��ول �ضنن�ضحب من 
جمي��ع الن�ضاطات الريا�ضية وجلمي��ع الألعاب". واأكد 
احت��اد الك��رة اأن��ه مل يت�ضلم كتاب��ا ر�ضميا م��ن ناديي 
اأربيل وزاخو ب�ضاأن ان�ضحابهما من الدوري، م�ضريا اإىل 
وجود م�ض��اع لت�ضكيل وفد لرتطيب الأجواء مع اأربيل، 

فيم��ا هدد الأخري ب�ضحب جمي��ع الن�ضاطات الريا�ضية 
م��ن الدوري العراقي. وقال ع�ضو الحتاد فالح مو�ضى 
اإن "الحت��اد يتعام��ل باملخاطب��ات الر�ضمية، وهناك 
ني��ة لت�ضكيل وف��د م�ضرتك م��ن الحت��اد واإدارة نادي 
النج��ف لزيارة نادي اأربيل من اأجل ترطيب الأجواء". 
واأ�ض��اف مو�ضى اأن "ذلك ياأت��ي لإ�ضعارهم باأن اإدارة 
نادي النجف غري را�ضية عن تلك الت�رصفات"، موؤكدا 
"اأنن��ا مل نت�ضل��م اأي كت��اب ر�ضمي م��ن اأربيل وزاخو 
ب�ض��اأن ان�ضحابهما من الدوري". وك�ضف م�ضدر مقرب 
اأن رئي���س حكوم��ة اقليم كرد�ضت��ان نيجرفان برزاين، 
رف���س ان�ضحاب نادي��ي اربيل وزاخو م��ن الن�ضاطات 
الريا�ضي��ة، مبين��ا اأن اجتماع��ا مهم��ا �ضيعق��د نهاية 
الأ�ضب��وع حللحل��ة الأزمة.وق��ال امل�ض��در اإن "رئي���س 
حكوم��ة اإقليم كرد�ضت��ان نيجرفان ب��رزان اأعرب عن 
رف�ض��ه لق��رار نادي��ي اربي��ل وزاخ��و بالن�ضحاب من 
دوري الك��رة وامل�ضابقات الأخرى، على خلفية اأحداث 
مباراة فريقي النجف واربيل التي جرت �ضمن اجلولة 
12 م��ن دوري الك��رة املمت��از". وا�ض��اف امل�ض��در 
اأن "اجتماع��ا مهم��ا لكب��ار امل�ضوؤول��ني يف الريا�ضة 
العراقي��ة مع رئي�س حكوم��ة الإقليم، نهاي��ة الأ�ضبوع 

احل��ايل، حللحلة الأزم��ة واإنهاء التداعي��ات". وطالب 
حماف��ظ النجف ل��وؤي اليا���رصي جلن��ة الن�ضباط يف 
احت��اد الك��رة اأع��ادة النظ��ر يف قراره��ا ال��ذي و�ضفه 
باملت�رصع �ضد ادارة وجمهور نادي النجف الريا�ضي. 
وق��ال  اأن��ه " بعد انتهاء مباراة ن��ادي النجف واربيل 
زرن��ا وفد اأدارة نادي اربيل الريا�ضي وكانت الأجواء 
ج��دا طيبة وقد تفه��م الوفد حر�س احلكوم��ة املحلية 
وادارة نادي النجف الريا�ضي ، معربني عن �ضعادتهم 
وهم �ضي��وف يف مدينة النجف ال�رصف وموؤكدين اأن 
ما حدث من بع�س امل�ضجعني ل ميثل ادارة وم�ضجعي 
نادي النجف الريا�ضي العريق                ".واأ�ضاف انه 
" غالبا م��ا تقع يف املباريات الكبرية واجلماهريية 
اح��داث هن��ا وهناك وجن��د حلول �رصيع��ة واآنية وهذا 
م��ا مل�ضن��اه م��ن ادارة وجمه��ور ن��ادي النجف خال 
 ": اليا���رصي  ".وتاب��ع  مباراته��م م��ع ن��ادي اربي��ل 
تفاجاأن��ا ب�ضدور ع��دة قرارات جمحف��ة وظاملة بحق 
ن��ادي النج��ف الريا�ض��ي وجمه��وره العري��ق ومنها 
حرمان النادي ملدة 4 مباريات خارج النجف وبدون 
جمه��ور وه��ذا الأمر يعت��رب غري منطقي وغ��ري مقبول 
، ك��ون اجلمهور النجف��ي اأي�ضا وّجه ل��ه اأكرث من مرة 

عب��ارات وكام جارح من قبل بع���س جماهري اربيل 
فل��م نر جلن��ة الن�ضب��اط يف احتاد الك��رة تتخذ قرارا 
مث��ل هذا " داعيا اإىل اإع��ادة النظر بالقرار وعدم اياء 
املو�ضوع اكرب من حجمه الطبيعي والكيل مبكيالني ، 
بح�ض��ب تعبريه. وقررت جلنة الن�ضباط حرمان فريق 
النج��ف م��ن اللعب عل��ى ملعب��ه اربع مباري��ات على 
خلفي��ة احداث املباراة التي جرت امام اربيل و انتهت 
مل�ضلح��ة النجف به��دف دون رد الت��ي �ضهدت دخول 
اجلماه��ري للملع��ب بعد نهاي��ة املباراة .وق��ال رئي�س 
جلن��ة الن�ضباط طه عب��د حاته ان جلن��ة الن�ضباط 
اجتمع��ت ب�ضكل ط��ارئ للنظر بتقرير م���رصف مباراة 
النج��ف واربيل الت��ي جرت يف النج��ف والتي توقفت 
خم�س دقائق قبل ان ت�ضتكمل .من جانبه قال م�رصف 
املب��اراة فا�ضل عزيز ان اللجنة ق��ررت معاقبة نادي 
النجف اربع مباراة تلعب خارج ملعبة وبدون جمهور 
وتوجي��ه ان��ذار �ضدي��د اللهج��ة لإدارة ن��ادي النج��ف 
ومفاحت��ة الحتاد مكت��ب حمافظ النج��ف بخ�ضو�س 
تاأم��ني احلماي��ات للملع��ب وحماي��ة الف��رق واحلكام 
ومعاقب��ة حي��در جبار م�ضاع��د مدرب النج��ف مباراة 

واحدة من مرافقة الفريق.

ليستر سيتي
في أزمة !

من زاوية 
اخرى

رمب��ا يتعر���س ن��ادي لي�ض��رت �ضيت��ي لأزمة م��ع الحتاد 
الإجنليزي، بعد احتجاج��ات الاعبني واملدرب كاوديو 
راني��ريي ب�ضكل عنيف خال لق��اء انتهى بالتعادل 2-2 

مع �ضتوك �ضيتي واأنهاه الفريق بع�رصة لعبني.
وخ��رج رانيريي ع��ن الهدوء املعت��اد، وتوجه نحو احلكم 
كرايج باو�ضون بغ�ضب بعد نهاية ال�ضوط الأول الذي �ضهد 
طرد الهداف جيمي فاردي وتاأخر لي�ضرت بهدفني دون رد.
لكن املدرب الإيطايل عاد اإىل طبيعته واأ�ضاد بالنتفا�ضة 

الهائلة لاعبيه خال ال�ضوط الثاين من اللقاء.
وتوجه رانيريي وجمموعة من لعبيه بغ�ضب نحو احلكم 
باو�ض��ون، الذي ا�ضطحبه اأف��راد الأمن اإىل خارج امللعب، 

بينما بدا اأن م�ضجعي لي�ضرت األقوا نحوه عمات معدنية.
وو�ضلت املباراة اإىل درجة عالية من التوتر عندما اأ�ضهر 
باو�ض��ون البطاق��ة احلمراء لف��اردي بعدم��ا ارتكب خطاأ 
با�ضتخ��دام قدمي��ه مًعا �ض��د مامي ب��ريام �ضيوف لعب 

�ضتوك.
وي��وم الأربع��اء املا�ضي حدثت واقع��ة م�ضابهة، واكتفى 
احلك��م باو�ضون باإنذار ماركو�س روخ��و مدافع مان�ض�ضرت 

يونايتد بعد خطاأ �ضد اأحد لعبي كري�ضتال بال�س.
وع��ن الخت��اف يف قرار احلكم ق��ال راني��ريي: "ل اأريد 
احلدي��ث ع��ن ذل��ك. كل مب��اراة خمتلفة. يج��ب اأن نحرتم 

احلكم طوال الوقت".
واأ�ض��اف: "مل اأق��ل ل��ه اأي �ضيء بني ال�ضوط��ني. كنت اأريد 
فق��ط اأن اأظه��ر للم�ضجعني ولاعبني اأنن��ي هنا. مل اأرتكب 

اأي خطاأ".
وبع��د ط��رد ف��اردي خرج��ت البطاق��ة ال�ضف��راء 5 مرات 
لاعب��ي لي�ض��رت يف غ�ض��ون 7 دقائق قبل نهاي��ة ال�ضوط 
الأول، بينما خرج الإنذار ال�ضاد�س يف بداية ال�ضوط الثاين 

لي�ضبح لي�ضرت معر�ضا لعقوبات من الحتاد الإجنليزي.
وع��ن اإلق��اء عم��ات معدني��ة عل��ى اأر�ضية امللع��ب قال 
راني��ريي: "مل اأ�ضاه��د ذلك. بالطبع �ضاأ�ضع��ر بالإحباط لو 

حدث ذلك".
وه��داأ كا�ضرب �ضمايكل حار�س لي�ض��رت من غ�ضب رانيريي 

بني ال�ضوطني ومنعه من الو�ضول اإىل احلكم باو�ضون.
وق��ال رانيريي: "كنت غا�ضب��ا لأين تابعت عدة �ضجارات 
لاعب��ي فريقي. ظهرت البطاقة ال�ضفراء كثريا ويف راأيي 

اأنها كانت معركة معتادة يف الدوري الإجنليزي".
واأ�ض��اف: "حتدثنا ب��ني ال�ضوطني كثريا وكن��ا نعتقد اأنه 
يبقى من املمك��ن حدوث �ضيء جيد.. اأحتل��ى بالإيجابية 

دائما".
لكن رمبا حتى رانيريي نف�ضه مل يتوقع اأن ينتف�س لي�ضرت 
يف اآخ��ر رب��ع �ضاع��ة وي�ضجل هدف��ني عن طري��ق البديل 
ليون��اردو اأولوا ودانييل اأمارت��ي، ليح�ضد الفريق النقطة 

الثانية فقط من مبارياته خارج اأر�ضه باملو�ضم.

 قرر ناديا �أربيل 
وز�خو تعليق 

ن�شاطاتهما بدوري 
�لكرة �لعر�قي �ملمتاز 

حتى ��شعار �خر.

بغداد- متابعة الجورنال

جدل المالعب

قال راينهارد جرين��دل، رئي�س الحتاد الأملاين 
لك��رة القدم، اأنه قد يتعاي�س مع فكرة زيادة عدد 
املنتخب��ات امل�ضارك��ة يف كاأ�س الع��امل اإىل 48 

فريقا طاملا لن تزيد عدد مباريات البطولة.
واأو�ضح جريندل ل�ضحيفة "فرانكفورتر اجلمني 
زيتون��غ" اأن الحت��اد الأملاين لك��رة القدم لديه 
حتفظات ب�ض��اأن مقرتح زيادة ع��دد املنتخبات 
امل�ضارك��ة يف املونديال اإىل اأكرث من 32 فريقًا 
بدء من ن�ضخ��ة 2026، ولكن هناك �ضغوط من 
الحت��ادات القارية خ��ارج اأوروب��ا لزيادة عدد 

الفرق.
وم��ن املق��رر اأن يناق���س الحت��اد ال��دويل لكرة 
القدم )فيف��ا( مقرتح زيادة عدد املنتخبات بني 
40 و48 فريقًا خ��ال اجتماعه يومي التا�ضع 
والعا���رص من كان��ون ثان/يناي��ر املقبل، ولكن 
مل يت�ض��ح بع��د م��ا اإذا كان �ضيتم اتخ��اذ القرار 
النهائ��ي يف ه��ذا ال�ض��دد خال ذل��ك الجتماع 

اأم ل.
واأكد ال�ضوي�رصي جي��اين اإنفانتينو رئي�س الفيفا 

اأن زيادة عدد املنتخبات امل�ضاركة يف نهائيات 
كاأ���س الع��امل اإىل 48 منتخبًا ل��ن يتطلب زيادة 
يف ع��دد املباري��ات الت��ي يخو�ضه��ا كل فريق، 
م�ضرياً اإىل اأن املنتخ��ب الذي �ضيخو�س املباراة 
النهائي��ة يف ه��ذه احلال��ة لن يخو���س اأكرث من 
�ضب��ع مباري��ات مثلم��ا هو احل��ال حالي��ًا، رغم 

وجود 32 فريقًا فقط يف النهائيات.
واأ�ض��ار جريندل اإىل اأنه قد يف�ض��ل هذا النموذج 
لأنه نظراً "لو�ضعنا يف الت�ضنيف العاملي فاإننا 
بالتاأكي��د �ضنكون من بني الفرق ال�16 امل�ضنفة 
بنف���س  �ضتق��ام  البطول��ة  اأن  كم��ا  للموندي��ال، 

الأجندة التي تقام بها حاليًا".
و�ض��ّدد "ينبغ��ي األ يك��ون هن��اك اأكرث م��ن �ضبع 

مباريات لأي فريق".
م��ن  قوي��ة  "�ضغ��وط  ع��ن  جرين��دل  وحت��دث 
الحت��ادات القارية خ��ارج اأوروب��ا لزيادة عدد 
الف��رق"، وح��ذر م��ن اأن اأوروبا رمب��ا ل حت�ضل 
عل��ى 13 مقعداً يف البطولة اإذا ا�ضتمر املونديال 

على ما هو عليه مب�ضاركة 32 فريقًا.
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