
ت�أه��ل اأتلتيكو مدري��د اإىل دور ال�س��تة ع�رش بك�أ�س 
ملك اإ�سب�ني� بفوزه 1-4 على جويخويلو املنتمي 

للق�سم الرابع يف اإي�ب دور ال�32 من امل�س�بقة.
وك�ن اأتلتيكو مدريد ف�ز يف لق�ء الذه�ب ب�سدا�سية 
نظيف��ة، قبل اأن يحرز 4 اأه��داف اأخرى على ملعبه 
يف االإي���ب عن طري��ق نيكوال�س ج�يت���ن، واأنخل 
كوري���، وخوانف��ران، وفرن�ن��دو توري�س، يف حني 
ج�ء ه��دف ال�س��يوف الوحيد عن طري��ق اأنطونيو 

بين�.
ب��دوره، اأك��د قرطبة جدارت��ه ب�لت�أهل لدور ال�س��تة 
ع�رش بف��وزه اإي�ب� على م�س��يفه م�جل� 4-3، بعد 

فوزه ذه�ب� بثن�ئية نظيفة.
لثم��ن  املت�أهل��ني  برك��ب  ب�مل����س  ال���س  وحل��ق 
النه�ئي بفوزه على هوي�سك� 1-2 يف لق�ء االإي�ب 

بعد التع�دل ذه�ب� 2-2.
وحج��ز فريق في�ري�ل مقعده يف دور ال�س��تة ع�رش 
بك�أ���س ملك اإ�س��ب�ني� لكرة القدم، رغ��م تع�دله مع 
�س��يفه طليطلة 1-1 خ��ال مب�راة الع��ودة لدور 

ال�32.
وتق��دم طليطل��ة بهدف �س��جله �س���مويل فيا يف 

الدقيقة 57، وتع�دل األك�سندر ب�تو لفريق في�ري�ل 
بعده� بثاث دق�ئق.

و�س��عد في�ري�ل لدور ال�س��تة ع�رش بفوزه مبجموع 
مب�راتي الذه�ب والعودة 1-4، م�ستفيدا من فوزه 

يف مب�راة الذه�ب -3�سفر.
يذك��ر اأن في�ري���ل ق��دم نت�ئج جي��دة يف الدوري 
االإ�سب�ين هذا املو�سم، حيث يحتل املركز الرابع يف 
ج��دول الرتتيب بر�س��يد 29 نقط��ة، بعد مرور 16 

جولة، بف�رق 4 نق�ط فقط عن اإ�سبيلية، الث�لث.
وحجز ري�ل �سو�سيداد مقعده يف ثمن نه�ئي ك�أ�س 
ملك اإ�سب�ني� لكرة القدم، رغم تع�دله مع بلد الوليد 

ال�32 من البطولة. اإي�ب دور  1-1 يف مب�راة 
تقدم ري�ل �سو�سيداد اأوال عن طريق العبه االإ�سب�ين 
خوامن��ي )ق12(، قبل اأن يه��دي زميله يف الفريق 
م�ي��كل جونزالي���س م�رتينيز هدف التع���دل لبلد 
الولي��د ب�إدخ���ل الك��رة اإىل مرمى فريق��ه ب�خلط�أ 

)ق44(.
وك�ن الفري��ق الب��س��كي ف���ز يف مب���راة الذه�ب 
بنتيج��ة 1-3، وبتع�دل��ه ت�س��بح النتيج��ة 4-2 

ل�س�حله، ليت�أهل اإىل دور ال�16.

وح��ّول اأتانت��� ت�أخره بهدف اأم�م �س��يفه اإمبويل 
اإىل ف��وز 2 / 1 خال املب���راة التي جمعتهم� يف 
افتت�ح مب�ري�ت اجلولة الث�منة ع�رشة من الدوري 

االإيط�يل لكرة القدم.
وتق��دم ليف�ن مت�س��يدليدزي الإمب��ويل يف الدقيقة 
51 وتع�دل فرانك كي�سي الأتانت� يف الدقيقة 71 

قبل اأن ي�س��جل م�ركو دالي�س�ندرو هدف� يف الوقت 
الق�ت��ل وب�لتحدي��د يف الدقيقة الث�لث��ة من الوقت 

املحت�سب بداًل من ال�س�ئع للمب�راة.
ورف��ع اأتانت��� ر�س��يده اإىل 32 نقط��ة يف املرك��ز 
ال�س���د�س وتوقف ر�سيد اإمبويل عند 14 نقطة يف 

املركز ال�س�بع ع�رش.
وف��رط فري��ق بورو�س��ي� دورمتون��د يف نقطت��ني 
ثمينت��ني يف �رشاع��ه عل��ى املن�ف�س��ة عل��ى لق��ب 
)بوند�س��ليج�(،  الق��دم  لك��رة  االأمل���ين  ال��دوري 
بعد �س��قوطه يف ف��خ التع���دل 1-1 اأم�م �س��يفه 
اأوج�س��بورج خ��ال املب���راة الت��ي جمعتهم��� يف 

املرحلة ال�س�د�سة ع�رش من الدوري.
وتقدم اآوج�سبورج بهدف �سجله جي دوجن وون يف 
الدقيق��ة 33، وتع���دل عثم�ن دميبل��ي لدورمتوند 

يف الدقيقة 47.
وبذلك وا�س��ل الفريق االأ�س��فر واالأ�سود تع�دالته، 
حي��ث حق��ق التع���دل الث�ل��ث عل��ى الت��وايل، بعد 

مب�راتي كولن، وهوفنه�مي على الرتتيب.
ورف��ع دورمتوند ر�س��يده اإىل 27 نقطة يف املركز 
الرابع، كم� رفع اأوج�س��بورج ر�سيده اإىل 18 نقطة 

يف املركز الث�ين ع�رش.
ويف مب���راة اأخ��رى �س��من اجلول��ة ذاته���، ف���ز 

فرانكفورت على م�ينت�س -3�سفر.
و�س��جل اأه��داف فرانكف��ورت برانيم��ري هريجوت��� 
)هدفني( يف الدقيقتني 18 و85 واأمين بركوك يف 

الدقيقة 75.
واأنه��ى م�ينت�س املب�راة بع���رشة العبني بعد طرد 

جون كوردوب� يف الدقيقة 56.
ورفع فرانكفورت ر�سيده اإىل 29 نقطة يف املركز 
الث�لث، بينم� توقف ر�سيد م�ينت�س عند 20 نقطة 

يف املركز الت��سع.
وف���ز فري��ق فولف�س��بورج خ���رج قواع��ده عل��ى 
بورو�س��ي� مون�س��نجادب�خ بهدف��ني لواح��د عل��ى 
ملعب بورو�س��ي� ب�رك، يف اجلولة ال�س�د�سة ع�رشة 

للدوري االأمل�ين لكرة القدم.
تق��دم ال�س��يوف مبك��را ج��دا ع��ن طري��ق دانيي��ل 
ه���زارد  ثورج���ن  تع���دل  ث��م  )ق3(،  ك�لي��وري 
الأ�س��ح�ب االأر���س )ق52(، قب��ل اأن يع��ود م�ريو 
جومي��ز لو�س��ع فولف�س��بورج يف املقدم��ة بعده��� 

بخم�س دق�ئق فقط )ق57(.
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الحكومة توجه الوزارات بدعم قضية رفع الحظر عن مالعبنا 

نف��ى املدرب االإيط�يل روبريتو م�ن�س��يني وجود 
اأي اتف���ق م��ع ن���دي ب�ري���س �س���ن جريم���ن 
الفرن�سي خلافة املدرب اإميري اأون�ي يف تدريب 
الفري��ق، موؤك��ًدا اأنه لن ي�س���فر اإىل ب�ري�س خال 

االأي�م املقبلة مثلم� تردد.
ووفًق��� لوك�لة االأنب�ء االإيط�لية، ق�ل م�ن�س��يني: 
"�سفري اإىل ب�ري�س؟ لي�س هن� اأي خطط لذلك يف 

االأي�م املقبلة ".

وك�ن��ت بع�س التق�ري��ر االإعامية قد ربطت بني 
م�ن�س��يني والن���دي الفرن�س��ي يف ظ��ل النت�ئ��ج 
ال�س��يئة الت��ي يحققه��� الفريق هذا املو�س��م حتت 
قي�دة اإميري اأون�ي وابتع�ده عن ني�س املت�س��در 

بف�رق 7 نق�ط ك�ملة.
ُيذكر اأن م�ن�س��يني مت��ت اإق�لته من تدريب االإنرت 
خ��ال �س��هر اأغ�س��ط�س امل��س��ي وقب��ل اأق��ل من 

ا�سبوعني من انطاق املو�سم.

ق���ل )7( م��ن العب��ي منتخ��ب الك�م��ريون اإنهم 
ال يري��دون امل�س���ركة يف نه�ئي���ت ك�أ���س االأمم 
االإفريقية، وهو م� ي�س��عهم يف �س��دام مع احت�د 
ك��رة القدم املحلي، اإ�س���فة الإيق���ف حمتمل عن 

اللعب مع اأنديتهم اأثن�ء البطولة.
وجوي��ل م�تي��ب الع��ب ليفربول ه��و واحد من 7 
العبني اأبلغ��وا املدرب هوجو برو���س ب�أنهم غري 
مهتمني ب�مل�س���ركة يف البطولة التي تنطلق يف 

اجل�بون يف 14 ين�ير/ ك�نون الث�ين.
وق�ل برو�س: "و�س��ع هوؤالء الاعبون م�سلحتهم 
قبل م�س��لحة املنتخب الوطني ويحتفظ االحت�د 
الك�م��ريوين اتخ���ذ اإج��راء بح��ق الاعب��ني مب��� 

يتن��سب مع لوائح الفيف�".
والاعب��ون ال�س��تة االآخرون ه��م: اأندري��ه اأون�ن� 
)اأي�ك���س اأم�س��رتدام(، وجي روالن ندي اأ�س��يمبي 
)ن�ن�س��ي(، واآالن نيوم )و�ست بروميت�س األبيون(، 
ومك�س��يم بوندجي )بوردو(، واأندريهفرانك زامبو 
اأجني�س��� )اأوملبي��ك مر�س��يلي�(، واإبراهي��م اأم���دو 

)ليل(.
ومت ا�س��تدع�ء الاعب��ني ال�س��بعة ه��ذا ال�س��هر يف 
ت�س��كيلة اأولية ت�س��م 35 العب� للبطولة الق�رية، 
حيث �س��تلعب الك�م��ريون يف املجموع��ة االأوىل 
اإىل ج�نب اجل�بون �س���حبة ال�سي�فة وبوركين� 

ف��سو وغيني� بي�س�و.
وميك��ن لاحت�د الك�مريوين لك��رة القدم مط�لبة 
االحت�د ال��دويل )الفيف�( ب�إيق���ف الاعبني على 
م�س��توى االأندية خ��ال البطولة الت��ي تنتهي يف 

اخل�م�س من فرباير/ �سب�ط.
اللع��ب  يري��د  ال  اإن��ه  بي���ن  يف  م�تي��ب  وق���ل 
للك�م��ريون يف الوق��ت احل���يل ب�س��بب "جترب��ة 

�سيئة" مع اجله�ز الفني ال�س�بق.
م��ع  اأمل�ني���  املول��ود يف  الاع��ب  ي�س���رك  ومل 
الك�م��ريون يف اأي مب���راة منذ ك�أ���س الع�مل يف 
الربازي��ل، لك��ن برو���س، الذي ت��وىل امل�س��وؤولية 
يف فرباي��ر/ �س��ب�ط، ذه��ب ملق�بلت��ه مرتني يف 

حم�ولة الإقن�عه ب�لعودة اإىل املنتخب الوطني.

اأث�ر الع��ب التن���س االأرجنتيني خ��وان م�رتني 
ديل بوترو ال�س��كوك حول م�س���ركته يف بطولة 
اأ�س��رتالي� املفتوحة ومواجهة اإيط�لي� يف ك�أ�س 

ديفيز.
دي��ل  وق���ل 

يف  بوت��رو 
مت��ر  موؤ
 : �س��حفي
ن���  اأ "

�س��خ�س 

ذكي. 
اأع��رف 

ن�����������ه  اأ
يتبق��ى 

ع�����ل��ى بط�����ول��ة 
واأول  اأ�س��رتالي� 
 15 يل  بطول��ة 

للتدري��ب.  يوم��� 
هذا اله��دف رمب� ال 
اأحققه رمب� الأنه مع 

لعب بطولتني كبريتني �س�أ�سطر الإ�س�عة الكثري 
من الوقت".

وتق���م بطولة اأ�س��رتالي� يف الفرتة م��ن 16 اإىل 
29 ين�ير / ك�نون ث�ن.

وبخ�س��و�س بطولة دياري بيت�س التي 
تبداأ يف نه�ية فرباير / �س��ب�ط ق�ل ديل 
بوت��رو: "التن���س انتظ��رين مل��دة ع�مني 
وميكن��ه انتظ�ري يف اأ�س��رتالي� لن�س��خة 
اأخرى، اأعرف اأنه� بطولة مهمة، واأنه اذا 
م� �س���رت االأمور ب�س��ورة جيدة 
فقد تقفز كثريا يف الت�س��نيف 
وترت���ح لبقية املو�س��م. اأن� 

يف موقف �سعب".
واأث�ر ديل بوترو ال�س��كوك 
اأي�س� بخ�سو�س م�س�ركته 
يف مواجه��ة اإيط�لي��� من 
م��ن  للخ�م���س  الث�ل��ث 
فرباير / �سب�ط يف ك�أ�س 
ديفيز، حي��ث �رشح: 
"�س�ألعب يف املك�ن 
اأ�س��عر  ال��ذي 
ب�لراح��ة.  في��ه 
اإيط�لي���  اأم���م 
ن  �س��تكو
ت  ي��� ر ملب� ا
عل��ى االأرا�س��ي 
وه��ي  الرملي��ة 
تتطل��ب  نوعي��ة 
جمهودا كبريا مني. مل 

نحدد م� �س�أفعله بعد".

روبيرتو مانشيني ينفي تدريب باريس

الكاميرون تهدد سبعة من العبيها باإليقاف

وق�ل��ت ال��وزارة يف بي���ن اإن "االأم�ن��ة الع�م��ة ملجل���س 
ال��وزراء األزم��ت ك�ف��ة ال��وزارات واحلكوم���ت املحلية يف 
املح�فظ���ت ب�رشورة دع��م امل�رشوع الكبري ال��ذي اأطلقته 
وزارة ال�س��ب�ب والري��س��ة لدفع االحت�د الدويل لكرة القدم 
الفيف��� عل��ى اإع�دة املنتخب���ت الوطني��ة واالأندية املحلية 
للع��ب يف املاع��ب العراقية من جديد بع��د احلرم�ن الذي 
تعر�س له اجلمهور العراقي منذ اأكرث من عقدين من الزمن 
وه��و م��� يعن��ي اأن احلق العراق��ي البد اأن يع��ود وان تعود 
حن�جر جم�هري لت�س��دح من جديد على مدرج�ت املاعب 

العراقية".
واأ�س���فت اأن "املجل���س اأك��د �رشورة تطبي��ق كل املع�يري 
وال���رشوط التي يتطلبه� م�رشوع رف��ع احلظر عن املاعب 
العراقية وا�س��تقب�ل املنتخب���ت االأجنبية وجم�هريه� مع 
الت�أكي��د عل��ى اأهمية م�س���ركة ���رشك�ت القط���ع اخل��س 
ه��ذه  وا�س��تثم�ر  واحل�س���رة  التم��دن  مظ�ه��ر  وب�أعل��ى 

املهرج�ن�ت والبطوالت لتوفري فر�س عمل لل�سب�ب".
واأعل��ن رئي���س جمل�س ال��وزراء حي��در العب�دي ع��ن اتخ�ذ 

املجل�س ق��رارات داعمة لرفع احلظر عن املاعب العراقية، 
فيم��� دع��� اإىل م�س���حلة جمتمعية ب��ني مكون�ت ال�س��عب 

العراقي.
وق�ل العب�دي خال موؤمتر �س��حفي يف بغداد اإن "جمل�س 
الوزراء اتخذ ق��رارات داعمة لقرار رفع احلظر عن املاعب 

العراقية".
واأ�س���ر العب���دي اإىل "اأنن��� بح�جة مل�س���حلة جمتمعية"، 
موؤك��دا اأنه "ال مير يوم م��ن دون حتقيق جن�ح ون�رش على 

داع�س االإره�بي".
وك�نت وزارة ال�س��ب�ب والري��سة قد ك�سفت يف وقت �س�بق 
اأن االحت���د ال��دويل لك��رة الق��دم )فيف�(،اأكد عل��ى اأن جلنة 
التفتي�س �ستزور العراق يف �سوء االتف�ق مع الوفد العراقي 
ال��ذي زار الفيف���، مبين��ة اأن فيف� مل يحدد موع��دا ث�بت� او 
برن�م��ج جلنة التفتي�س، فيم� بينت ان العمل متوا�س��ل يف 

املاعب وو�سل ملراحله النه�ئية.
وق�ل وزير ال�س��ب�ب والري��س��ة عبد احل�س��ني عبط�ن على 
اإن  االجتم�ع��ي  التوا�س��ل  الر�س��مية يف موق��ع  �س��فحته 
"االأنب�ء التي تتحدث عن ت�أجيل زي�رة وفد الفيف� للماعب 
العراقية ع�رية عن ال�سحة"، مبين� اأن "االحت�د الدويل اكد 
اأن وفده �س��يزور املاعب يف الب�رشة وكرباء واربيل بن�ء 

على اتف�ق م�سبق خال زي�رة وفد عراقي ملقر الفيف�".
ون�رش عبط�ن "كت�ب� ر�س��مي� يثبت في��ه حتديد الوفد الذي 
�س��يزور الع��راق، دون حتدي��د موعد حمدد ف�س��ا عن عدم 
ذكر الربن�مج الذي �س��تقوم مبوجب��ه اللجنة ب�لتفتي�س عن 

ج�هزية املاعب املحددة".
ويدر�س االحت���د العراقي لكرة القدم ب�لتن�س��يق مع وزارة 
ال�س��ب�ب والري��س��ة فكرة اإق�مة بطولة دولي��ة لكرة القدم 

على املاعب العراقية بعد رفع احلظر.
وق���ل ع�س��و االحت���د العراق��ي ك�م��ل زغ��ري اإن االحت���د 
بتوجيه من وزارة ال�سب�ب والري��سة يخطط الإق�مة بطولة 
ودي��ة كروية على املاعب العراقية يف ح�ل متت املوافقة 

على رفع احلظر.
واأ�س���ر اإىل اأن االحت���د يتطل��ع الإنه�ء زي���رة وفد االحت�د 
الدويل والتي ت�أخرت ب�سبب بع�س االإجراءات االإدارية ومن 

املتوقع اأن حت�سم خال االي�م القليلة املقبلة.
ومتن��ى ك�مل اأن يك��ون تقرير اللجنة اإيج�بي� وي�س��ب يف 
خدم��ة الك��رة العراقي��ة ومن ث��م املب����رشة مبخ�طبة عدد 
من الدول ال�س��ديقة ودعوته� خلو���س البطولة الدولية يف 

العراق.
واأمت: "ن��درك �س��عوبة املهم��ة خ�سو�س���، واأن املاع��ب 

العراقي��ة بقت لفرتة غري ق�س��رية تع�ين من احلظ��ر، اإال اأن 
ال�س��وء االأخ�رش من االحت���د الدويل �س��يمنح العراق الذي 
ميلك الق��درات االإدارية والتنظيمية والبن��ى التحتية دفعة 

قوية لتنظيم بطولة دولية على ماعبه".
وم��ع اإع��ان "فيف���" اإع���دة النظر بق��رار رف��ع احلظر عن 
املاعب العراقية وحتديد موعد للجنة التي �س��تزور العراق 
انطلق��ت حم��ات وطني��ة الإكم�ل بع���س املوؤ���رشات التي 

ت�سيف للماعب رونق� وجم�ال.
االإع��ام من جهته اأطلق حملة كبرية و�س��مم )بو�س��رتات( 
كب��رية حتيط املاعب داعم��� فيه� ملف رفع احلظر وب�تت 
اأغل��ب الربام��ج التلفزيوني��ة ح��ول ه��ذا املو�س��وع وك�أنه 

ال�سغل ال�س�غل لل�س�رع الري��سي.
يف املق�ب��ل وقف��ت اجلم�ه��ري الري��س��ية ح��ول املاع��ب 
واأعلنوا تطوعهم للم�س���همة يف تنظيف املاعب وت�س��جري 
الطرق املوؤدية اإىل املدن الري��سية و�س�بقوا الزمن يف هذا 

االأمر من اأجل اإكم�ل اجل�هزية.
كذل��ك اطل��ق الفن�ن��ون والري��س��يون النج��وم ال�س���بقون 
حمل��ة كبرية ع��رب مواقع التوا�س��ل االجتم�عي ين��س��دون 
م��ن خاله� رفع احلظ��ر عن ماعبن� وان�س���ف اجلم�هري 

العراقية املحبة لكرة القدم.

مستقبل العبا االنتر غابيغول 
ويوفيتيتش في خطر!

من زاوية 
اخرى

اأملح مدرب اإنرت ميان االيط�يل �س��تيف�نو بيويل احتم�ل 
�س��تيف�ن  املونتينيغ��ري  الفري��ق  العب��ي  ع��ن  التخل��ي 

يوفيتيت�س والربازيلي غ�برييل ب�ربوزا "غ�بيغول".
واأك��د يف الوق��ت ذات��ه اأن امل�لك��ني ال�س��ينيني للن���دي 

�سيربمون �سفق�ت على م�ستوى ع�ل ال�سيف املقبل.
وواج��ه اإن��رت ميان م�س��كات كث��رية منذ بداية املو�س��م 
وا�س��طر اإىل اق�ل��ة امل��درب الهولن��دي فران��ك دي بوي��ر 
واال�س��تع�نة ببي��ويل ب��داًل منه ال�س��هر امل��س��ي، وبداأت 
نت�ئج��ه ب�لتح�س��ن ببطء يف االآونة االأخ��رية ف�رتقى اإىل 
املرك��ز ال�س���بع يف ترتي��ب ال��دوري بر�س��يد 27 نقطة، 

بف�رق 15 نقطة خلف يوفنتو�س املت�سدر.
وو�سط تزايد التكهن�ت ب�أن يوفيتيت�س وغ�بيغول هم� يف 
طريقهم��� اإىل املغ�درة، اعرتف بيويل ب�أن اإنرت �س��يبحث 
االأمر بعد عطلة عيد املياد. ورداً على �سوؤال عن توقع�ته 
ب�لن�سبة اإىل فرتة االنتق�الت ال�ستوية ال�سهر املقبل اأو�سح 
بيويل ل�س��حيفة ال غ�زيت� ديلو �سبورت "ليكن لدين� عدد 
اأقل من الاعبني، وخ�سو�س��ً� بني امله�جمني". و�س���رك 
يوفيتيت�س )27 ع�مً�( العب م�ن�س�س��رت �سيتي االإنكليزي 
ال�س���بق مل��دة 67 دقيقة فق��ط طوال املو�س��م احل�يل، م� 
دف��ع وكيل اأعم�ل��ه اإىل اته���م بيويل ب�ل�س��م�ح لاعبني 

اأ�س��سيني يف الفريق ب�"اختي�ر الت�سكيلة".
وم��ن غ��ري املرج��ح اأن ي�س���رك يوفيتيت�س قريب��ً� اإذ ق�ل 
بي��ويل "يف اجتم���ع مع��ه ك�ن م�س��ت�ء ج��داً م��ن بع�س 
اخلي�رات التي ح�س��لت"، م�س��يفً�: "اأن� اخت���ر الاعبني 

اجل�هزين بكل م� للكلمة من معنى".
يف املق�بل، ك�نت هن�ك اإ�س�دة بغ�بيغول كنجم م�ستقبلي 
حني مت التع�قد معه مق�بل 30 مليون يورو من �س�نتو�س 

الربازيلي يف اآب/اأغ�سط�س امل��سي.
ولكن النج��م الربازيلي طلب االأ�س��بوع امل��س��ي مغ�درة 
الفريق يف ك�نون الث�ين/ين�ير بعد اأن �س�رك مرتني فقط 
حتى االآن وكاعب بديل.  واأو�سح بيويل: "اإنه يعمل بجد 
مت�م��ً� كجميع الاعب��ني االآخرين، ولك��ن يتعني عليه اأن 

يظهر يل اأنه اأف�سل من الاعبني الذين يتن�ف�س معهم".
واأ�س���ف: "مل ا�س��تبعده، ولكنن��ي اأ�رشك الاعب��ني الذين 
ي�س���عدون عل��ى الف��وز". واأ�س���ر بي��ويل اإىل اأن م�لك��ي 
الن�دي �س��يربمون العديد من ال�سفق�ت التي تعيد الفريق 
اإىل مك�نت��ه حملي��ً� واأوروبيً�. وق�ل يف هذا ال�س��دد: "اإن 
الث�ين/ين�ي��ر  ك�ن��ون  يف  ال�س��توية  االنتق���الت  �س��وق 
�س��يكون انتق�لي��ً�، وال اأعتق��د ب�أنن� �س��نجري في��ه الكثري 
م��ن التغيريات". وت�بع "ولكنن� نتطلع اإىل �س��فق�ت على 
م�ستوى ع�ل ال�سيف املقبل، واجلم�هري ميكن اأن تطمئن، 
تريد �س���نينغ )ال�رشكة ال�س��ينية امل�لكة( حق� جعل اإنرت 
واح��داً من الف��رق الكربى يف الع�مل جم��دداً، وميكنني اأن 

اأ�سعر بع�طفة حقيقية من حويل".

اأعلنت وزارة ال�شباب 
والريا�شة اأن جمل�س الوزراء 

وجه الوزارات واحلكومات 
املحلية و�شبكة الإعالم 

العراقي بدعم حملة رفع 
احلظر عن املالعب العراقية 
حلث الفيفا على اإعادة احلق 
بخو�س املنتخبات العراقية 

مبارياتها على اأر�شها.

بغداد- متابعة الجورنال

جدل المالعب

األق�ب  "رول��ز روي�س" و"روي�س ال�س���روخ" ه��ي 
اأطلقت قبل �س��نوات على امله�ج��م االأمل�ين م�ركو 
روي���س، اأحد اأبرز املواهب االأمل�نية، لكن تعر�س��ه 
لاإ�س���بة ح���ل دون اال�س��تمرار بنف�س امل�س��توى 
يف م�س��ريته. ويحتف��ظ م�ركو روي���س )27 ع�م�( 
مه�جم بورو�س��ي� دورمتوند بكرة ك�ن قد لعب به� 
يف مب�راة ليج� وار�س��و البولندي يف دوري اأبط�ل 
اأوروب� قبل نحو �سهر، هذا م� ذكرته جملة "كيكر" 

الري��سية االأمل�نية هذا االأ�سبوع.
يف تل��ك املب���راة، اأب��دع روي���س بع��د عودت��ه من 
اإ�س���بة طويل��ة عل��ى مدى نحو �س��تة اأ�س��هر، حيث 
�س��جل ثاثة اأه��داف )ه�تريك(، و�س��نع اثنني يف 
مب���راة دخلت ت�ريخ الكرة االأوروبية، انتهت بفوز 
دورمتون��د ب 4-8، فهي اأكرب نتيج��ة ملب�راة يف 
ت�ريخ دوري االأبط�ل. لكن االحت�د االأوروبي لكرة 
القدم "يويف�" احت�س��ب من بعد هدفه الث�لث، هدف� 
�س��جله العب وار�س��و خط���أ يف مرم��ى فريقه، وهو 
ق��رار مل يغ�س��ب روي���س واإمن��� اعتربه فق��ط "غري 
�رشوري"، ح�س��ب قوله. ويعد م�ركو روي�س اأف�سل 
هداف لدورمتوند يف ت�ريخ م�س�رك�ته االأوروبية، 
فق��د �س��جل 24 هدف� لفريق��ه منه��� 15 هدف� يف 
دوري اأبط���ل اأوروب���، وبهذا يتقدم بو�س��وح على 
النج��م اجل�بوين اأوب�مي�نغ �س���حب ال���19 هدف�، 

والنجم ال�س�بق ليف�ندوف�سكي )18 هدف�(.
وعلى م�ستوى الدوري االأمل�ين، تظهر االإح�س�ئي�ت 
اأنه يف 112 مب�راة خ��س��ه� روي�س مع دورمتوند 
يف ال��دوري ك�ن فريق��ه يح�س��ل ب�ملتو�س��ط على 
1.94 نقط��ة يف املب���راة الواحدة، اأم� يف غي�به 
يف 39 مب�راة فك�ن متو�سط م� يح�سده دورمتوند 

هو 1.79 نقطة يف املب�راة، ح�سب كيكر.
وي��رى الكثريون اأنه اأف�س��ل موهبة ظهرت يف كرة 
القدم االأمل�نية يف ال�سنوات امل��سية، غري اأن كرثة 
تعر�س��ه لاإ�س���بة حرمت��ه من الت�أل��ق، فغ�ب عن 
البطوالت الكربى مثل ك�أ�س الع�مل ب�لربازيل واأمم 
اأوروب� بفرن�س���. غري اأن عودته اأم�م ليجي� وار�س��و 
والع�ملي��ة حتتف��ي  االأمل�ني��ة  ال�س��ح�فة  جعل��ت 
ب��ه، فتنب�أ موقع "�س��بيجل" ب�نطاق ف�س��ل جديد 
زاهر يف م�س��رية م�ركو روي���س، وزاد االإعج�ب به 
بع��د التع�دل مع ري�ل مدري��د يف برن�بيو بهدفني 

لهدفني.
وحت��دث البع�س عن ع��ودة هذا الاعب وو�س��فوه 
ب "م�رك��و جدي��د" ف���إن جنم دورمتون��د يعرت�س 
عل��ى ذلك ويق��ول لكيكر: "هن� يجب عل��ي اأن اأقدم 
اعرتا�س� مب��رشا، اإذ ال يوجد م�ركو جديد! ف�أن� م� 

زلت هو )م�ركو( القدمي".
اأن تتمك��ن من��ه  "الق��دمي"، قب��ل  م�رك��و روي���س 
االإ�س���بة تلو االأخرى ك�ن ي�س��به الظبي الر�س��يق، 
وقد انه�لت عليه االألق�ب من اأهمه� "رولز روي�س" 
و"روي���س ال�س���روخ"، لك��ن تل��ك االألق���ب مل تعد 
تعني��ه االآن، "عندم� ك�ن عم��ري 21 اأو 22 ع�م� 
كن��ت اأجده��� ظريف��ة، اأم��� االآن فهي ب�لن�س��بة يل 
�س��ي�ن اإىل حد م�، اأن��� اأقراأ القليل مم� يكتب عني"، 
ح�س��ب قوله لكيكر. رغم ذلك فعد�س���ت الك�مريات 
ال تتوقف عن ماحقت��ه، وموؤخرا ن�رش روي�س على 
�سفحته الر�س��مية اأن 70 ك�مريا ك�نت تت�بعه يف 
فقرة ت�س��وير بتقنية "الت�س��وير ثاث��ي االأبع�د"، 
لك��ن امله�جم اخلطري يرى اأنه ال يحت�ج اإىل تركيز 

الراأي الع�م.

أتلتيكو يسحق جويخويلو وأتالنتا يتخطى إمبولي ودورتموند يواصل هدر النقاط

رويس بحاجة لالبتعاد عن االصابات لكي يواصل أداءه المميزديل بوترو يدرس التضحية ببطولة أستراليا


