
 يتطل��ع باي��رن ميوني��خ اإىل ف���ض اال�شتباك على 
�شدارة الدوري االأملاين لك��رة القدم )بوند�شليجا( 
م��ن خالل مبارات��ه املرتقبة الي��وم االأربعاء اأمام 
�شيف��ه و�رشيك��ه يف ال�شدارة اليبزي��ج وذلك قبل 
الدخ��ول يف فرتة "البي��ات ال�شتوي" بعد مباريات 
املرحل��ة ال�شاد�شة ع�رشة من امل�شابقة والتي تقام 
على م��دار اليومني املقبلني. ويت�شدر بايرن حمل 
اللق��ب جدول امل�شابقة بر�شي��د 36 نقطة وبفارق 
االأه��داف فقط اأمام اليبزيج مفاج��اأة البطولة هذا 
املو�ش��م. وله��ذا، �شتك��ون املباراة بينهم��ا بعد غد 
قم��ة غري تقليدية يف البوند�شليجا قبل بدء العطلة 
ال�شتوي��ة الت��ي ت�شتم��ر حت��ى ا�شتئن��اف فعاليات 
امل�شابقة يف 20 كان��ون ثان/يناير املقبل بلقاء 
فرايبورج مع باي��رن اأي�شا. ومل يكن نادي "اآر بي 
اليبزيج" موج��ودا عندما واجه باي��رن اآخر فريق 
�شاع��د ل��دوري الدرجة االأوىل يطم��ح يف مناف�شة 
ومناطح��ة الكب��ار. وكان نادي "اآر ب��ي اليبزيج" 
تاأ�ش���ض يف اأيار/ماي��و 2009 وانطل��ق ب�رشع��ة 
ال�ش��اروخ ليتقدم من الدرجة ال�شابعة يف بطوالت 
ال��دوري باأملاني��ا حتى �شعد ه��ذا املو�شم لدوري 

الدرج��ة االأوىل علما باأنه يحظ��ى بالدعم من قبل 
�رشك��ة من�شاوي��ة عمالقة مل�رشوب��ات الطاقة. ومل 
تتوق��ف انطالقة اليبزيج عند ه��ذا احلد حيث قدم 
الفري��ق م�ش��رية ناجحة يف مو�شم��ه االأول بدوري 
الدرج��ة االأوىل وت�ش��در ج��دول امل�شابق��ة قبل اأن 
يرتاج��ع موؤخرا للمركز الثاين بفارق االأهداف فقط 

خلف بايرن.
الفن��ي لفري��ق  وق��ال رال��ف ها�شنهوت��ل املدي��ر 
اليبزي��ج: "كل �ش��يء اجتهدنا من اأجل��ه ي�شمح لنا 

باأن نخو�ض مباراة يوم االأربعاء بقوة كبرية".
وق��ال النم�شاوي �شتيفان اإل�شانك��ر مدافع الفريق: 
"نواج��ه اأف�شل فريق باأملانيا عل��ى مدار �شنوات 
اإن مل يك��ن على م��دار عقود، نتطلع له��ذه املباراة 

ب�شغف كبري".
ويب��دو اليبزي��ج م�شتعدا له��ذه املواجه��ة ال�شعبة 
حي��ث ا�شتعاد الفري��ق اتزانه �رشيعا بع��د الهزمية 
�شفر0-1 اأمام اإجنول�شتات، وهي الهزمية االأوىل 
ل��ه يف املو�ش��م احل��ايل ، وف��از 0-2 عل��ى هريتا 

برلني �شاحب املركز الرابع.
ويف املقاب��ل، ظه��ر بايرن بقي��ادة مدي��ره الفني 

االإيطايل كارل��و اأن�شيلوتي ب�شكل غري مقنع جمددا 
رغم ف��وزه 0-1 على دارم�شت��ات �شاحب املركز 
االأخ��ري يف ج��دول امل�شابق��ة وذل��ك بف�ش��ل مل�شة 

�شحرية من الالعب العبقري دوجال�ض كو�شتا.
وفيم��ا يواج��ه اليبزي��ج كراهي��ة كبرية م��ن عدد 
كب��ري من امل�شجعني االأملان، ن��ال الفريق ال�شاعد 

اح��رتام مناف�شيه بف�ش��ل االأداء ال�رشي��ع والتنفيذ 
الرائع للمرت��دات ال�رشيعة. اىل ذلك قاد ال�شينغايل 
"ديرب��ي  ليفرب��ول حل�ش��م  فريق��ه  م��اين  �شادي��و 
مري�شي�شايد" به��دف نظيف اأمام ج��اره اإيفرتون، 
يف خت��ام املرحل��ة ال�شابع��ة ع���رشة م��ن الدوري 

االإنكليزي املمتاز.
وج��اء هدف املب��اراة الوحي��د يف الدقيقة 90+4 
ع��ر ال�شنغ��ايل �شادي��و ماين، ال��ذي ا�شتثم��ر كرة 
مرت��دة م��ن القائ��م اإث��ر ت�شدي��دة م��ن العائ��د من 
االإ�شابة دانيال �شتوريدج وو�شع الكرة يف �شباك 

الغرمي التقليدي للريدز.
ورف��ع ليفرب��ول ر�شي��ده اإىل 37 نقط��ة وانف��رد 
باملرك��ز الث��اين، بف��ارق 6 نقاط خل��ف املت�شدر 
ت�شيل�ش��ي، ونقط��ة اأم��ام مان�ش�شرت �شيت��ي الثالث، 
فيم��ا جتم��د ر�شي��د اإيفرت��ون عن��د 23 نقط��ة يف 
املرك��ز التا�ش��ع. ق��دم الفريق��ان عر�ش��ًا اأق��ل من 
امل�شت��وى املتوقع منهم��ا يف ال�ش��وط االأول الذي 
غاب��ت عن��ه االألع��اب اجلميل��ة والفر���ض املنظمة 
عل��ى املرميني، خ�شو�ش��ًا من ليفرب��ول الذي بدا 
ح��ذراً ج��داً. ب��داأ اإيفرتون املب��اراة �شاغط��ًا بحثًا 

ع��ن ت�شجي��ل ه��دف مبك��ر، ف��كان االأك��ر �شيطرة 
على الك��رة يف الدقائق ال�25 االأوىل لكن من دون 
فر�شة خطرة عل��ى املرمى، يف حني تراجع العبو 
ليفرب��ول اإىل منطقته��م ومل تك��ن له��م حم��اوالت 
هجومية تذكر. املحاولة االأوىل على املرمى كانت 
الإيفرت��ون اإثر كرة قوي��ة لرو�ض باركلي من خارج 
املنطقة مرت على ميني مرمى احلار�ض البلجيكي 
م��ن  ليفرب��ول  )24(. خ��رج  مينيولي��ه  �شامي��ون 
منطقته تدريجي��ًا، وكانت اأوىل فر�شه يف الدقيقة 
27 ح��ني �ش��دد الهولندي جيورجيني��و فينالدوم 

كرة عالية عن املرمى.
حت�ش��ن االإداء قلي��اًل يف رب��ع ال�شاع��ة االأخ��ري من 
ال�ش��وط االأول، وكان��ت اأخطر فر�ش��ة لليفربول اإثر 
هجم��ة �رشيع��ة و�شلت منه��ا الك��رة اإىل ماين يف 
اجلهة اليمنى فح�رشها للبلجيكي ديفوك اأوريجي 
اأم��ام املرمى مل يح�شن ا�شتغاللها يف الدقيقة 37. 
ولك��ن اأخط��ر فر�ش��ة من��ذ انط��الق ال�ش��وط كانت 
الإيفرت��ون حني تاب��ع االأرجنتين��ي فوني�ض موري 
براأ�ش��ه كرة من ركل��ة ركنية مرت قريب��ة جداً من 

القائم االأي�رش ملينيوليه )43(.
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ن���رش اجلن��اح الويل��زي جاريث بيل، ع��ر مواقع 
التوا�ش��ل االجتماع��ي، مقطع فيدي��و و�شورة له 
يف بداية مرحلة التعايف من اإ�شابته، من منتجع 

فالديبيبا�ض الريا�شي التابع لريال مدريد.
كان بي��ل "27 عاًما"، تعر�ض الإ�شابة يف اأوتار 
الكاح��ل بالقدم اليمنى خالل مباراة فريقه اأمام 
�شبورتين��ج ل�شبون��ة الرتغ��ايل يف دوري اأبطال 

اأوروبا يوم 22 نوفمر/ت�رشين ثان املا�شي.
وبينما بداأ باقي زمالءه يف املريينجي، عطالتهم 
بعد الفوز مبونديال االأندية والعودة من اليابان، 

ب��داأ بيل مرحل��ة تعافيه من االإ�شاب��ة، وا�شتهلها 
بالعمل يف املدينة الريا�شية للنادي امللكي.

كان الالع��ب الويل��زي، خ�ش��ع يف 29 نوفمر/
ت�رشي��ن ثان املا�ش��ي جلراحة يف لن��دن؛ ب�شبب 
اإ�شاب��ة يف الكاح��ل، رقد بعده��ا مبنزله مب�شقط 
راأ�ش��ه، قب��ل اأن يتواج��د مبدريد من اأج��ل مرحلة 

التعايف. 
يذك��ر اأن بي��ل، �شجل �شبعة اأه��داف و�شنع ثالثة 
اأخ��رى يف 16 مباراة لعبها اأ�شا�شيا مع ريال يف 

كافة امل�شابقات هذا املو�شم.

حق��ق اأتلتي��ك بلباو فوزاً ثمينًا عل��ى �شيفه �شلتا 
فيغ��و 1-2 يف الوقت القات��ل يف ختام املرحلة 
ال�شاد�شة ع�رشة من الدوري االإ�شباين لكرة القدم، 
م�شتفيداً من النق�ض العددي الذي اأربك ح�شابات 

ال�شيف.
تقدم �شلتا فيغو عر اإياغو اأ�شبا�ض )56(، وعادل 
بلباو بوا�شطة اأريتز اأدوريز )82 من ركلة جزاء(، 
ث��م منحه �شان خو�شيه الف��وز يف الدقيقة الثالثة 

من الوقت ال�شائع.
وا�شتف��اد بلب��او من ط��رد االأرجنتين��ي فاكوندو 

رونكاغلي��ا )80( بع��د ت�شبب��ه بركل��ة ج��زاء اأتى 
منها الهدف االأول.

ورفع بلباو ال�شابع ر�شيده اإىل 26 نقطة، بفارق 
نقطتني فق��ط خلف اأتلتيكو مدريد، وجتّمد ر�شيد 

�شلتا فيغو عند 21 نقطة.
مدري��د  ري��ال  م��ع  فالن�شي��ا  مب��اراة  وارجئ��ت 
املت�ش��در نظراً مل�شاركة االأخ��ري يف كاأ�ض العامل 
لالأندي��ة يف اليابان، اإذ تّوج بطاًل لها بفوزه على 
كا�شيما انتلرز الياباين 2-4 بعد التمديد )الوقت 

االأ�شلي 2-2(.

اأختري اأنطوان غريزم��ان مهاجم اأتلتيكو مدريد 
االإ�شب��اين االثن��ني اأف�ش��ل الع��ب فرن�ش��ي لكرة 

الق��دم يف 2016 م��ن قب��ل جمل��ة "فران���ض 
فوتبول".

كان غريزم��ان ح��ّل قبل اأ�شب��وع خلف 
جائ��زة  يف  اأي�ش��ًا  ومي�ش��ي  رونال��دو 
الك��رة الذهبي��ة التي متنحه��ا "فران�ض 

فوتبول" بالذات.
بجائ��زة  غريزم��ان  ف��از  اأن  و�شب��ق 

االإ�شب��اين  ال��دوري  يف  الع��ب  اأف�ش��ل 
متفوق��ًا   ،2015-2016 مو�ش��م 

عل��ى االأرجنتين��ي ليوني��ل مي�ش��ي 
كري�شتيان��و  والرتغ��ايل 

رونالدو.

وح�شل غريزمان )25 عامًا( على جائزة اأف�شل 
الع��ب يف كاأ�ض اأوروبا 2016، كما اأحرز 
لق��ب الهداف فيها )6( بعد اأن قاد 
املب��اراة  اإىل  ب��الده  منتخ��ب 
النهائي��ة على اأر�ش��ه قبل اأن 
يخ�رش اأمام نظريه الرتغايل 

�شفر1- بعد التمديد.
و�شاه��م املهاج��م الفرن�ش��ي 
اأي�شًا بو�ش��ول فريقه اأتلتيكو 
مدري��د اإىل املب��اراة النهائي��ة 
ل��دوري اأبط��ال اأوروب��ا يف اأي��ار/
ماي��و املا�شي، لكن��ه خ�رش اأمام 
جاره ري��ال مدريد بركالت 

الرتجيح.

جماهير ريال مدريد تتلقى نبأ سعيدا 
بشأن جاريث بيل

طرد رونكاغليا يمنح بلباو ثالث نقاط 
من سلتا فيغو

 مبين��ا اأن عبطان قرر اإقام��ة املباراة على ملعب كربالء 
الدويل، فيما اأعرب عن �شكره لوزير ال�شباب والريا�شة.

وق��ال حت�شني األيا�رشي اإن "وزير ال�شباب والريا�شة عبد 
احل�ش��ني عبطان، تدخل يف اإ�شكالي��ة حتديد امللعب الذي 
�شتق��ام عليه مباراة فري��ق ال�رشطة وكرب��الء التي تاأتي 
�شم��ن مناف�شات اجلولة ال�13 من دوري الكرة املمتاز"، 
مبين��ا اأن "عبط��ان ق��رر اأن تق��ام املب��اراة عل��ى ملع��ب 

كربالء الدويل".
واأ�ش��اف اليا���رشي اأن "الهي��اأة االإدارية لن��ادي ال�رشطة 
الريا�ش��ي، تع��رب ع��ن �شكره��ا وتثمينها ملوق��ف وزير 
ال�شب��اب والريا�ش��ة، وتدخل��ه م��ن اأج��ل دميوم��ة العمل 

الريا�شي مبا ي�شمن جناح امل�شابقة".
وكان ن��ادي ال�رشطة هدد باالن�شح��اب من الدوري فيما 
ل��و مت نق��ل مباراته مع كربالء من ملع��ب كربالء الدويل 
اىل امللع��ب الق��دمي. و�شتحت�شن املدين��ة الريا�شية لقاء 
النج��ف ونفط اجلنوب، ويحل فري��ق الكهرباء �شيفا على 
النف��ط، يف حني ي�شيف فريق كربالء ال�رشطة، ويحت�شن 
ملع��ب ال�شعب لق��اء الق��وة اجلوية وفري��ق احل�شني، فيما 
تختت��م املناف�ش��ات بلقاء فريق��ي ال��زوراء والبحري يف 

ال�شاع��ة اخلام�ش��ة ع���رشا عل��ى ملع��ب ال�شعب ال��دويل". 
وتاب��ع ان "اللجن��ة ق��ررت اإرج��اء مب��اراة نف��ط الو�ش��ط 
وامان��ة بغداد الرتب��اط االول مبناف�ش��ات بطولة االندية 
العربي��ة، فيما مت ارجاء مباراتي ال�شماوة وزاخو واربيل 
واملين��اء". من جانبه اكد مدرب نادي القوة اجلوية لكرة 
القدم با�شم قا�ش��م، جاهزية فريقه خلو�ض مباراته امام 
نادي احل�ش��ني �شمن اجلولة 13 من الدوري وقال قا�شم 
ان "م�شل�شل الغياب��ات م�شتمر يف الفريق، يف ظل ا�شابة 
�شامال �شعيد و�شامح �شعيد واجمد را�شي وهلكورد املال 
حممد"، م�شتدركا ان "فريقنا يقدم نتائج طيبة وم�شتوى 
ثابت��ا رغم الغياب��ات". وتابع ان "الالع��ب همام طارق 
ع��اد اىل الت�شكيلة، ون�شع��ى لتعزيز �شفوف الفريق خالل 
ف��رتة االنتقاالت ال�شتوية"، م�ش��ريا اىل ان "فريقنا جاهز 
خلو���ض مباراته امام نادي احل�شني، ونحن ننظر يف كل 
مباراة اىل النق��اط الثالثة بغ�ض النظر عن هوية الفريق 
املناف���ض". ه��ذا ومت تاأجي��ل مباراة نف��ط مي�شان وزاخو 
�شمن مناف�ش��ات اجلولة اخلام�شة ع�رشة اإىل ا�شعار اخر ، 
لع��دم بيان موقف زاخو النهائي من االن�شحاب اأو البقاء 

يف الدوري “.
وطال��ب وزي��ر ال�شب��اب والريا�ش��ة عبد احل�ش��ني عبطان 
االحت��اد العراق��ي املركزي لكرة الق��دم بتخفيف العقوبة 
الت��ي اتخ��ذت بح��ق ن��ادي النجف عق��ب االح��داث التي 

رافقت مباراته امام فريق اربيل واال�شاءة التي بدرت من 
ا�شخا���ض ال ميثلون جماهري النج��ف واهلها املعروفني 

بكرمهم وح�شن ا�شتقبالهم ل�شيوفهم.
وق��ال عبطان " انن��ا �شجبنا الت�رشف��ات التي بدرت من 
عدد م��ن املح�شوبني على جماهري النج��ف، ولكن نعتقد 
ان العقوب��ات الت��ي طالت النادي كان��ت �شديدة ونطالب 
االحت��اد بدرا�ش��ة امكاني��ة تخفيفه��ا وح�ش��ب ال�شواب��ط 

واللوائح القانونية".
وبني عبطان انه" على توا�شل مع االخوة امل�شوؤولني عن 
الريا�ش��ة يف اقليم كرد�شت��ان من اجل تطوي��ق امل�شكلة 
وجتاوز االم��ر، وا�شتم��رار اندية االقلي��م يف م�شاركاتها 
الريا�شي��ة وعدم التاأثر بتلك احلادث��ة وال�شيما اننا على 
اعت��اب مهم��ة تتطل��ب تظاف��ر اجله��ود الإظه��ار ال�شورة 
احلقيقي��ة للريا�ش��ة العراقية امام جلن��ة االحتاد الدويل 
لك��رة الق��دم فيفا الت��ي �شتزور مالعب الب���رشة وكربالء 
املقد�ش��ة واربي��ل م��ن اج��ل رف��ع احلظ��ر ع��ن املالع��ب 

العراقية".
واكد انه �شيلتقي رئي�ض حكومة اقليم كرد�شتان نيچرفان 
برزاين لبح��ث عدد من الق�شايا التي تخ�ض الريا�شة يف 
االقلي��م واملركز و�شيتم بحث جت��اوز هذه االزمة ملا فيه 

امل�شلحة العامة للريا�شة العراقية.
وطال��ب حمافظ النجف ل��وؤي اليا�رشي جلن��ة االن�شباط 

يف احت��اد الك��رة اأع��ادة النظ��ر يف قرارها ال��ذي و�شفه 
باملت�رشع �شد ادارة وجمهور نادي النجف الريا�شي.

وق��ال اأنه " بعد انتهاء مباراة نادي النجف واربيل زرنا 
وف��د اأدارة ن��ادي اربي��ل الريا�ش��ي وكانت االأج��واء جدا 
طيب��ة وق��د تفهم الوفد حر���ض احلكومة املحلي��ة وادارة 
ن��ادي النج��ف الريا�ش��ي، معربني ع��ن �شعادته��م وهو 
�شي��وف يف مدين��ة النج��ف اال���رشف وموؤكدي��ن اأن م��ا 
حدث من بع�ض امل�شجعني ال ميثل ادارة وم�شجعي نادي 

النجف الريا�شي العريق ".
واأ�ش��اف ان��ه " غالب��ا م��ا تق��ع يف املباري��ات الكب��رية 
واجلماهريي��ة اح��داث هنا وهن��اك وجند حل��وال �رشيعة 
واني��ة وهذا م��ا مل�شناه من ادارة وجمه��ور نادي النجف 

خالل مباراتهم مع نادي اربيل ".
وتابع اليا�رشي: "تفاجاأن��ا ب�شدور عدة قرارات جمحفة 
وظامل��ة بحق نادي النجف الريا�ش��ي وجمهوره العريق 
ومنه��ا حرمان الن��ادي ملدة 4 مباريات خ��ارج النجف 
وبدون جمهور وهذا االأمر يعتر غري منطقي وغري مقبول 
، ك��ون اجلمه��ور النجف��ي اأي�ش��ا وّجه ل��ه اأكر م��ن مرة 
عبارات وكالم جارح م��ن قبل بع�ض جماهري اربيل فلم 
نر جلنة االن�شباط يف احتاد الكرة تتخذ قرارا مثل هذا " 
داعيا اإىل اإعادة النظر بالقرار وعدم ايالء املو�شوع اكر 

من حجمه الطبيعي والكيل مبكيالني ، بح�شب تعبريه.

الكويت تتعهد بتعديل 
قوانينها الرياضية

من زاوية 
اخرى

تعه��دت ال�شلط��ات الكويتي��ة العمل على تعدي��ل القوانني 
الريا�شي��ة �شعيًا الإنه��اء االإيقاف املفرو���ض من اللجنة 
االأوملبي��ة الدولية واالحتاد الدويل لك��رة القدم، وطالبت 

يف الوقت نف�شه بتعليق االإيقاف مرحليًا.
وت�شه��د الكويت منذ اأ�شه��ر اأزمة ريا�شية حادة دفعت اإىل 

تعليق م�شاركتها يف املحافل الدولية.
واأدى اإيق��اف الكوي��ت من��ذ اأك��ر من ع��ام، اإىل حرمانها 
امل�شارك��ة يف امل�شابق��ات الدولي��ة عل��ى خلفي��ة تدخ��ل 

احلكومة يف ال�شاأن الريا�شي.
واأح��ال جمل���ض الوزراء عل��ى جمل���ض االأم��ة، ر�شالة من 
الهياأة العام��ة للريا�شة )احلكومي��ة( تتعهد فيها اقرتاح 
"م�رشوع قانون جديد يف �شاأن الريا�شة متطور و�شامل 
تتع��اون م��ع ال�شلط��ة الت�رشيعي��ة الإ�ش��داره خ��الل �شتة 
اأ�شه��ر"، بح�شب ن���ض الر�شالة التي ن�رشه��ا ع�شو جمل�ض 
االأم��ة عب��د الوه��اب البابطني عل��ى ح�شابه عل��ى موقع 
"تويرت". واأكدت الهياأة اأن امل�رشوع الذي تنوي اقرتاحه 
"يواكب التطورات التي طراأت على الت�رشيعات الريا�شية 
الدولية وامليثاق االأوملبي ومبا ال يتعار�ض مع الد�شتور 
و�شي��ادة دولة الكوي��ت وقوانينها وحماية امل��ال العام، 
على اأن تلتزم املنظمات الريا�شية الدولية برفع االإيقاف 
ب�ش��كل موؤقت لتمكني ال�شباب الريا�شي من امل�شاركة يف 

البطوالت امل�شتحقة القادمة".
وح��رم قرار االإيق��اف الكويت م��ن امل�شارك��ة ر�شميًا يف 
دورة االألع��اب االأوملبي��ة ال�شيفي��ة 2016 يف ري��و دي 
جان��ريو، والت�شفي��ات املوؤهلة لكاأ�ض الع��امل لكرة القدم 
2018. و�ش��ارك ريا�شيون كويتيون يف االأوملبياد لكن 
حت��ت الراي��ة االأوملبي��ة. ويف ك��رة الق��دم، من��ح االحتاد 
ال��دويل )فيف��ا( الكوي��ت مهلة حت��ى 23 كان��ون االأول/
دي�شمر لت�شوية اأو�شاعها، قبل ال�شماح لها امل�شاركة يف 

ت�شفيات كاأ�ض اآ�شيا 2019.
واأ�ش��ارت الهياأة اإىل اأنها �شتدع��و االحتاد الدويل واللجنة 
االأوملبي��ة "للح�ش��ور اإىل دولة الكوي��ت ملناق�شة الو�شع 
الريا�ش��ي )...( متهي��داً للو�ش��ول اإىل ال�شيغ��ة التوافقية 

التي يرت�شيها كافة االأطراف".
وبات��ت االأزم��ة عن���رش �شغ��ط يف احلي��اة ال�شيا�شية، ما 
دف��ع اأع�شاء جمل�ض االأمة اجلدي��د اإىل اإ�شدار تو�شية غري 
ملزم��ة يف جل�شت��ه االأوىل االأح��د املا�ش��ي، يطل��ب فيها 
م��ن احلكومة التعه��د "بتحقيق املتطلب��ات الالزمة لرفع 

االإيقاف الريا�شي الذي تتعر�ض له الكويت".
وتعهد املجل�ض "اإج��راء التعديالت الالزمة للت�رشيعات"، 
فيم��ا يعتقد اأنه اإ�شارة اإىل تعديل اأج��راه املجل�ض ال�شابق 
يف حزيران/يوني��و، منح مبوجبه احلكومة �شالحية حل 
االحت��ادات، ما اعتر اأداة اإ�شافي��ة تتيح التدخل الر�شمي 
يف ال�شاأن الريا�شي، بعك�ض ما تطالب به الهياآت الدولية.

اأكد املتحدث الإعالمي 
لنادي ال�ضرطة الريا�ضي، 

حت�ضني اليا�ضري اأن وزير 
ال�ضباب والريا�ضة عبد 

احل�ضني عبطان، تدخل يف 
ق�ضية حتديد ملعب مباراة 

فريق ال�ضرطة وكربالء 
اليوم الربعاء �ضمن 

مناف�ضات الدوري املمتاز.

بغداد- متابعة الجورنال

جدل المالعب

ع��اد ليونيل مي�ش��ي رمبا للمرة االأل��ف لتقدمي اأداء 
ا�شتثنائ��ي من كوكب اآخر يف ف��وز فريقه بر�شلونة 
على غرمي��ه اإ�شبانيول باأربعة اأه��داف لواحد على 
اإ�شباني��ول يف ديرب��ي كتالوني��ا باجلول��ة ال���16 
م��ن الليجا. ي�شتح��ق اأداء مي�شي يف ه��ذه املباراة 
الدخول لتاريخ الكرة على وقع مو�شيقى ت�شويرية 
م�شابهة لتل��ك التي عزفها املذي��ع االأوروجواياين 
ال�شه��ري فيكت��ور هوج��و مورالي���ض، حينم��ا �شجل 
االأ�شط��ورة دييجو اأرماندو مارادونا، هدفه ال�شهري 
يف مرمى اإجنلرتا مبونديال املك�شيك عام 1986. 
"عبق��ري! عبق��ري! عبق��ري! هدف! ه��دف! هدف! 
اأرغ��ب يف البكاء. تبارك الرب ولتحيا كرة القدم".. 
هك��ذا كان ي���رشخ فيكت��ور هوج��و حينم��ا كان 
"جنم الكون يرتك الكثري من االإجنليز يف طريقه"، 
تقريب��ا وبنف�ض الطريقة - ب��ل ورمبا اأف�شل- كرر 
عبق��ري كوكب رو�شاريو ه��ذا االأمر ط��وال مباراة 
االأم�ض تقريبا. حتك��م ومتريرات و"كباري" وتغري 
اجتاه��ات الكاحل بطريقة ال ميكن ت�شديقها �شواء 
كان االأم��ر بزاوي��ة اأو بدونه.. ه��ذه كانت ح�شيلة 
الدر���ض الذي قدم��ه مي�شي جم��ددا. وكان يجب اأن 
تنتهي احل�شة به��دف ال ميكن الأحد �شواه ت�شجيله 
بني �شاقي احلار�ض بعد تبادل علوي للكرة دون اأن 
تلم�ض االأخرية االأر�ض. بداأت ح�شة ليو على ملعب 
كام��ب نو بدر���ض يف املراوغ��ات م��ن كل االألوان 
انتهى بهدف للوي�ض �شواريز، وا�شتمرت بدر�ض اآخر 
انتهى بهدف جوردي األبا، ثم اأختتمها ب�"كوبري" 

ال ي�شدق بني �شاقي احلار�ض.
هن��اك اأهداف تع��د مرجعيات يف عامل ك��رة القدم 
ت�شدي��دة  اأو  ال��رب" ملارادون��ا  "ي��د  ه��دف  مث��ل 

اأو ذل��ك الذي  "العق��رب" الألفري��دو دي �شتيفان��و 
�شجل��ه يوهان كرويف يف اأتلتيك��و مدريد بالليجا 
اأو ت�شدي��دة زيدان من مرة واحدة يف نهائي دوري 
االأبط��ال ال��ذي من��ح ري��ال مدري��د لقب��ه التا�ش��ع 
اأو ركل��ة اجل��زاء الت��ي ابتكره��ا بانين��كا، ولك��ن 
مرجعي��ات اإبداع مي�شي كث��رية. رمبا تكون كثرية 
بق��در عدد املوا�شم التي ق�شاها يف فريق بر�شلونة 
من��ذ جعله امل��درب فرانك ريكارد ي�ش��ارك يف اأول 
مب��اراة ر�شمية له مع الفريق االأول اأمام اإ�شبانيول 
من��ذ   .2004 ع��ام  اأول  اأكتوبر/ت�رشي��ن   16 يف 
هذا احلني متك��ن الرغوث من الف��وز بكل االألقاب 
املمكن��ة على �شعيد االأندية وف��از بالكرة الذهبية 
خم�ض مرات واكت�شح كل االأرقام القيا�شية اخلا�شة 
بالن��ادي الكتالوين، ولكن بخالف هذا ميكن القول 
اإن كل ما مييز الكرة االأرجنتينية من جمال وروعة 
ورون��ق جت�شد بني �شاقي ذلك اجل�شد ال�شئيل الذي 
ال يتعدى طوله 170 �ش��م ولكن قامته عالية -اإن 

مل تكن االأعلى-يف مقيا�ض اأ�شاطري كرة القدم.
جت�ش��دت كل الكرة االأرجنتيني��ة يف مي�شي، ولكنه 
ال ي��زال يدي��ن لها ب�شيء واحد وه��و التتويج بلقب 
كاأ���ض الع��امل معه��ا، كم��ا �شب��ق وفع��ل كارلو�ض 
بيالردو ودييجو مارادونا. اإذا ما متكن مي�شي من 
حتقي��ق االأم��ر يف 2018 مبونديال رو�شي��ا، فاإنه 
ب��كل تاأكيد �شي�شتح��ق مو�شيقى ت�شويري��ة اإذاعية 
مثل تل��ك التي خ�ش�شها فيكت��ور هوجو مورالي�ض 
ملارادون��ا حينم��ا ق��ال: "ال�شك��ر لل��رب عل��ى كرة 
الق��دم.. على مارادون��ا.. على هذه الدم��وع .. على 
0-2 يف اإجنلرتا"، و�شيح�شل على الغر�ض االأخري 

الذي ينق�ض "كوكب ليو".

بايرن ميونيخ يطمح لفض االشتباك على صدارة البوندسليجا 

كوكب ميسي السحري يفتقد إنجازا وحيداغريزمان أفضل العب فرنسي في 2016


