
دور  م��ن  والأخ��رة  ال�ساد�س��ة  اجلول��ة  ت�سه��د 
مب��اراة  اأوروب��ا،  اأبط��ال  ب��دوري  املجموع��ات، 
يغل��ب عليها ا�ستعرا�ض الق��وى، �سمن املجموعة 
ال�ساد�سة، والتي مت ح�سم بطاقات التاأهل الأربعة 

بهما، للدور الثاين.
فف��ي املجموعة ال�ساد�سة، تاأه��ل فريقا بورو�سيا 
دورمتون��د الأملاين، وريال مدري��د الإ�سباين، قبل 
مواجهتهما اليوم الأربعاء على ملعب "�سانتياجو 

برنابيو"، يف العا�سمة الإ�سبانية مدريد.
ويتوق��ع اأن يتناف���ض دورمتون��د، ب�رشا�س��ة م��ع 
م�سيف��ه ري��ال مدري��د عل��ى �س��دارة املجموعة، 
حي��ث يحتل دورمتوند املرك��ز الأول، بر�سيد 13 

نقطة، وبفارق نقطتني فقط اأمام الريال.
وكث��ًرا م��ا ا�ستح��وذت املواجه��ات )الأملاني��ة 
-  الإ�سباني��ة( عل��ى الأ�س��واء ب�س��كل كبر خالل 
الأع��وام الأخ��رة، وق��د تغلب باي��رن ودورمتوند 
عل��ى العمالق��ني الإ�سباني��ني بر�سلون��ة وري��ال 
مدري��د على الرتتيب، ليتاأهل عل��ى ح�سابهما اإىل 

نهائي البطولة الأوروبية يف 2013.
لك��ن بايرن ميونيخ، خرج من الدور قبل النهائي 

يف املوا�س��م الثالثة التالية، على يد ريال مدريد، 
وبر�سلون��ة، واأتلتيك��و مدريد، عل��ى الرتتيب، كما 
الري��ال ببورو�سي��ا دورمتون��د، م��ن دور  اأط��اح 

الثمانية يف 2014 .
ويتجدد ال�رشاع الآن بني ريال مدريد ودورمتوند 
عل��ى اإ�ست��اد الربنابي��و، يف مباراة يحت��اج فيها 
دورمتون��د اإىل التع��ادل اأو الف��وز للحف��اظ عل��ى 
موقعه يف ال�سدارة اآمال مبواجهة اأكرث �سهولة يف 

دور ال�ستة ع�رش.
يف  ال�ساد���ض  املرك��ز  دورمتون��د،  ويحت��ل 
البوند�سليج��ا، بع��د اأن تعر�ض لع��دد من الكبوات 
ه��ذا املو�س��م، لكن��ه جن��ح من خ��الل ف��وزه على 
مون�سنجالدب��اخ يف تخفي��ف ح��دة النتق��ادات 

املوجهة ملديره الفني توما�ض توخيل.
وتاأل��ق خ��الل مب��اراة مون�سنجالدب��اخ، القائ��د 
مارك��و ريو���ض، العائد م��ن غياب طوي��ل؛ ب�سبب 
الإ�ساب��ة، و�سنع ثالثة اأه��داف، كما قدم عثمان 
دميبل��ي مب��اراة رائع��ة و�سجل ه��دف، كما �سجل 
بي��ر اإميريك اأوبامياجن ثنائية لرفع ر�سيده اإىل 
15 هدًفا يف �سدارة قائمة هدايف البوند�سليجا.

وق��ال توخي��ل: "الآن ع��اد مارك��و )ريو���ض( من 
جدي��د وق��د حق��ق ذل��ك بطريق��ة رائع��ة، واأب��دى 

اإ�رشاًرا كبًرا خالل الأ�سابيع القليلة املا�سية".
ا �سعادت��ه بعودة ريو�ض،  واأب��دى اأوبامي��اجن اأي�سً
قائ��ال: "اأن��ا �سعيد للغاي��ة بعودته. اإن��ه واحد من 

اأف�سل الالعبني لدينا".
اأوبامي��اجن،  زميل��ه  كلم��ات  عل��ى  ريو���ض  ورد 
قائ��اًل: "كما كان احل��ال يف العام املا�سي. نحن 
فق��ط بحاجة لأه��داف اأوبامي��اجن. عندما ي�سجل 

اأوبامياجن الأهداف، ن�سعر جميًعا بال�سعادة".
ويحت��اج دورمتوند، له��دف واحد ليع��ادل الرقم 
القيا�س��ي لعدد الأهداف امل�سجلة، من فريق واحد 

خالل دور املجموعات بالبطولة وهو 20 هدًفا.
واأعلن الحتاد الأوروبي لكرة القدم، حكم مباراة 
الي��وم الثاين من اجلولة الأخرة يف بطولة دوري 

اأبطال اأوروبا، والتي تقام اليوم الأربعاء.
ووفًقا مل��ا ذكرته �سحيفة "�سب��ورت" الإ�سبانية 
ف��اإن البولندي �سيزم��ون ماكرينياك، �سوف يقود 
مب��اراة ري��ال مدري��د وبورو�سي��ا دورمتون��د يف 
���رشاع عل��ى قم��ة املجموع��ة ب��ني الفريقني يف 

�سانتياجو برنابيو معقل النادي امللكي.
وتعت��رب ه��ذه هي املب��اراة الثانية الت��ي يقودها 
ماكرينياك حتكيميا لريال مدريد، اإذا قام بقيادة 
مباراة الفريق امللكي اأمام روما يف ذات البطولة 
املو�س��م املا�سي، عل��ى ملع��ب الأوملبيكو والتي 
ف��از فيه��ا املرينج��ي 0-2، بينما ه��ي املباراة 

الأوىل مع دورمتوند.
ومت تعي��ني ال�سوي��دي جونا�ض اإيرك�س��ون لقيادة 
مب��اراة لي��ون الفرن�س��ي واإ�سبيلي��ة الإ�سباين، يف 

�رشاع التاأهل للدور املقبل بني الفريقني.
وكان اإيرك�س��ون ق��د ق��اد مباراة نهائ��ي الدوري 
اإ�سبيلي��ة.  ب��ني  املا�س��ي  املو�س��م  الأوروب��ي 

وليفربول والذي ُتوج بلقبه النادي الأندل�سي.
من جهته، يحتاج اأوملبيك ليون للتخل�ض �رشيًعا 
م��ن �سدم��ة الألعاب الناري��ة، الت��ي انهالت نحو 
احلار���ض اأنط��وين لوبيز، عندم��ا يواج��ه اإ�سبيلية 
يف مباراة حا�سم��ة يف دوري اأبطال اأوروبا لكرة 

القدم اليوم الأربعاء.
واألغي��ت مب��اراة لي��ون، �س��د ميت��ز يف ال��دوري 
الفرن�س��ي، بع��د اإلق��اء األع��اب ناري��ة عل��ى اأر�ض 

امللع��ب، يف ال�س��وط الأول بالق��رب م��ن لوبي��ز، 
ال��ذي عانى ب�س��دة من �سوت احل��ادث، وُنقل اإىل 

امل�ست�سفى.
املجموع��ة  يف  الثال��ث  املرك��ز  لي��ون،  ويحت��ل 
الثامن��ة، بف��ارق 3 نق��اط ع��ن اإ�سبيلي��ة، ث��اين 

الرتتيب.
وبع��د خ�س��ارة لي��ون )1�0( يف لق��اء الذهاب يف 
اإ�سباني��ا، فاإنه يحت��اج للفوز عل��ى اأر�سه بفارق 
هدفني من اأجل التاأهل اإىل دور ال�ستة ع�رشة، على 
ح�ساب مناف�سه البطل ال�سابق للدوري الأوروبي.

ولن يك��ون بو�سع دينامو زغرب، متذيل الرتتيب، 
اجتياز ليون واأ�سبيلية، والتاأهل حتى لو فاز على 

يوفنتو�ض املتاأهل بالفعل للدور املقبل.
لكن لي��ون، بدا متاأثًرا ب�سدة باحل��ادث الذي وقع 
للوبي��ز، ونق��ل ب�سببه اإىل امل�ست�سف��ى بعد انفجار 

األعاب نارية بالقرب منه، ال�سبت املا�سي.
وق��ال ليون، يف بي��ان: "مل تت�رشر طبل��ة الأذن، 

لكن لوبيز يعاين من �سمم".
واأو�سح احلار�ض، ع��رب اإن�ستجرام، اأنه يحتاج اإىل 
ا�سبوع��ني من اأجل التعايف ب�سكل تام. ومل يت�سح 

موقف لوبيز من امل�ساركة اليوم.
واأ�ساف النادي: "يوؤكد ليون حقيقة اأن الت�سكيلة 

باأكملها فزعت وتاأثرت ب�سدة بهذا العتداء".
ويعتم��د ليون، الذي تاأهل للدور قبل النهائي، يف 
دوري الأبطال، عام 2010، على املتاألق موؤخرا 
ماتي��و فالبوينا حلجز مكان يف دور ال�ستة ع�رشة 

لأول مرة يف ثالث �سنوات.
وبع��د بداي��ة متوا�سع��ة، ه��ذا املو�سم، ب��دا لعب 
منتخب فرن�سا، يف حالة رائعة و�سجل هدفني يف 

اآخر مباراتني.
يف  الثال��ث  املرك��ز  �ساح��ب  اإ�سبيلي��ة،  وخ���رش 
الدوري الإ�سباين، اأمام غرناطة 1-2 يف مباراته 
الأخ��رة، و�سيتع��ني علي��ه التحل��ي برتكي��ز تام 
للتاأهل لدور ال�ستة ع�رشة لأول مرة، منذ 2010.

وميل��ك اإ�سبيلية، فر�سة �سئيل��ة لنتزاع ال�سدارة 
من يوفنتو�ض، اإذ يبتعد عنه بنقطة واحدة.

وق��ال في�سنت��ي اإيب��ورا، لعب و�س��ط اإ�سبيلية بعد 
الهزمي��ة الأخ��رة: "اأعتق��د اأنن��ا ان�سغلن��ا قلي��اًل 
ب��دوري الأبط��ال"، بينم��ا قال امل��درب خورخي 

�سامباويل: "مل نقدم اأف�سل ما لدينا".
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تاأل��ق كالي طوم�سون، و�سج��ل 60 نقطة، ليقود 
جول��دن �ستي��ت وريورز، لف��وز �ساح��ق )-142
106( عل��ى اإنديانا بي�رشز يف دوري كرة ال�سلة 

الأمريكي للمحرتفني.
وميث��ل ه��ذا اأك��رب، ع��دد م��ن النق��اط، ي�سجل��ه 
طوم�س��ون يف مب��اراة واح��دة، خ��الل م�س��واره، 
بعدم��ا �سج��ل 52 نقطة، اأم��ام �سكرامنتو كينجز 

العام املا�سي.
وجن��ح طوم�سون، يف ت�سجي��ل 21 رمية، من 33 
حماول��ة، واأح��رز ثم��اين رميات ثالثي��ة من 14 

حماولة.

و�سج��ل طوم�سون بذلك اأكرب ع��دد من النقاط يف 
مباراة واحدة هذا املو�سم، ومنذ فعلها املخ�رشم 
كوبي برايان��ت، عندما اأحرز 60 نقطة يف ختام 
م�س��واره م��ع لو���ض اأجنلي���ض ليك��رز، يف اأبريل/ 

ني�سان املا�سي.
ويف لق��اء اآخر، اأحرز لي��ربون جيم�ض، 34 نقطة، 
واأ�س��اف كيف��ن لف 28 نقطة، ليف��وز كليفالند 

كافالرز )112-116( على تورونتو رابتورز.
كم��ا ا�ستحوذ تري�ستان طوم�س��ون، على 14 كرة 
مرت��دة، ليحقق كافال��رز انت�س��اره الرابع ع�رش 

هذا املو�سم، مقابل خ�سارته خم�ض مرات.

اأعل��ن م�سوؤول��ون فرن�سيون اأن جائ��زة فرن�سا 
الك��ربى ل�سباقات الفورم��ول وان �ستعود اإىل 
روزنام��ة بطول��ة العامل بدًء م��ن �سنة 2018 
بع��د غي��اب 10 �سن��وات، عل��ى اأن تق��ام على 

حلبة بولريكار يف جنوب �رشق البالد.
ويف موؤمت��ر �سح��ايف عق��د يف باري���ض، قال 
كري�ستيان اأ�سرتوزي، رئي�ض منطقة بروفان�ض 
كوت دازور حي��ث تقع احللبة، "جائزة فرن�سا 
الك��ربى �ستع��ود يف �سن��ة 2018، على حلبة 

بول-ريكار".
واأ�س��اف: "ه��ذا طم��وح كبر لفرن�س��ا" خالل 
املوؤمت��ر ال�سحايف الذي اأقيم يف نادي فرن�سا 
لل�سي��ارات بباري�ض، والذي ت��وىل تنظيم اأوىل 
�سباق��ات اجلائزة الكربى لفرن�سا مطلع القرن 

الع�رشين.
واأقي��م اآخر �سب��اق جائزة ك��ربى فرن�سي عام 
و�س��ط  مانيي���ك��ور  ح���ل��ب��ة  ع���ل��ى   2008

البالد. 
و�سيع��ود ال�سب��اق اإىل فرن�سا اإث��ر مفاو�سات 
ا�ستم��رت اأ�سه��راً ب�رشي��ة تام��ة، م��ع �رشك��ة 
"فورم��ول وان ماناجمن��ت" برئا�س��ة برين 
�سباق��ات  تنظي��م  مالك��ة حق��وق  اإكل�ست��ون، 

اجلائزة الكربى.
بولري��كار  حلب��ة  اأن  اإىل  اأ�س��رتوزي  واأ�س��ار 
الأعوام  ال�ستثمارات خ��الل  باأك��رب  "قام��ت 
املا�سية: 80 مليون يورو من م�ساهميها منذ 
2002، بينها 12 مليونًا خالل خم�سة اأعوام 

لت�سبح مطابقة للمعاير املطلوبة.

روب��رت  البولن��دي،  املهاج��م  اأو�س��ك 
ليفاندوف�سك��ي، عل��ى جتدي��د تعاقده مع 
نادي��ه احل��ايل باي��رن ميون��خ الأملاين 
حتى 2021، وفقا ملا قاله وكيله مايك 

بارثل.
ن�رشه��ا  ت�رشيح��ات  ويف 

املوقع الإلكرتوين 
ملجل��ة 

 ) كيك��ر (

وكي��ل  ق��ال  الأملاني��ة، 
يتب��ق  "مل  ليفاندوف�سك��ي: 
الكثر م��ن الوقت لك��ي نوقع 
على جتدي��د تعاق��د البولندي 
البالغ من العمر 28 عاما مع 

النادي البافاري".
وم��ن املنتظ��ر اأن يت��م التوقيع 
على جتدي��د التعاقد قب��ل نهاية 
الع��ام احلايل، علما ب��اأن عقده 
ع��ام  حت��ى  ميت��د  احل��ايل 

.2019
وكان "ليف��ا" ق��د ان�س��م 
يف  ميون��خ  باي��رن  اإىل 
2014 قادما من برو�سيا 
ال��ذي  الفري��ق  دورمتون��د، 
كان ق��د ت��وج مع��ه مرت��ني 
بال��دوري الأملاين لكرة القدم 
املحلي��ة  الكاأ���ض  وببطول��ة 

مرة واحدة.
جتدي��د  اأن  اإىل  ي�س��ار 
ف�سك��ي  و ند ليفا
م��ع  لتعاق��ده 
ن  ي��ر با
ن  كا

حم��ل 
�سك نظرا 

وردت للتقاري��ر الإخباري��ة  الت��ي 
موؤخ��را ع��ن اإمكاني��ة انتقال��ه اإىل اأندي��ة 

كربى يف اأوروبا من بينها ريال مدريد.

طومسون يقود وريورز لفوز ساحق بدوري السلة األمريكي

جائزة فرنسا الكبرى تعود في 2018

وحقق فريق نف��ط الو�سط الفوز على �سيفه كربالء بهدفني 
مقابل هدف واحد، يف اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب 
الول مبدين��ة النجف. وبه��ذه النتيجة حاف��ظ نفط الو�سط 
على �س��دارة الدوري بر�سيد 23 نقطة، بينما جتمد ر�سيد 
كرب��الء عند اأربع نقاط باملركز الخر يف الدوري. وتغلب 
فري��ق نفط مي�سان على م�سيفه ال�سماوة، بهدف نظيف يف 
مباراتهم��ا التي جرت �سمن اجلولة العا�رشة لدوري الكرة 
املمت��از، ويف مباراة اأخ��رى حقق فريق النف��ط الفوز على 
م�سيف��ه الكرخ بهدف��ني لواحد. ومل يتمك��ن فريق ال�سماوة 
م��ن ا�ستثم��ار اللع��ب عل��ى اأر�س��ه وام��ام جماه��ره، يف 
املباراة التي �سه��دت متيزاً لفريق نفط مي�سان، الذي �سجل 
ه��دف الفوز عن طريق الالعب اأحم��د �سعد لتنتهي املباراة 
بالهدف الوحي��د. ويف املباراة الأخرى التي �سهدها ملعب 
الكرخ، حقق فريق النفط الفوز بهدفني لواحد على اأ�سحاب 

الر���ض. اعلن��ت جلن��ة امل�سابق��ات يف الحت��اد العراق��ي 
لك��رة القدم عن ا�ستغالله��ا لفرتة التوقف ب��ني املرحلتني 
والبالغ��ة 30 يومًا لإقامة املباري��ات املوؤجلة من اجلولة 
الوىل مل�سابق��ة الدوري املحلي. وذكر نائب رئي�ض اللجنة 
وع�س��و الحتاد العراقي يحيى ك��رمي “ان اللجنة اجتمعت 
لتحدي��د مواعي��د املباري��ات املوؤجلة م��ن املرحلة الوىل 
ووج��دت ان ف��رتة التوقف ما ب��ني املرحلتني ه��ي الفرتة 
الن�س��ب لإقامته��ا. وا�س��ار ان “اللجن��ة ق��ررت ان ف��رتة 
التوق��ف البالغ��ة 30 يوما �سيتم من خالله��ا اقامة جميع 
املباريات املوؤجلة وقبل ال�رشوع ببدء املرحلة الثانية من 
الدوري �ستك��ون اللجنة قد انتهت م��ن املباريات املوؤجلة 
“. وتابع “ان اللجنة �ستقوم بتحديد وو�سع جدول خا�ض 
باملباري��ات املوؤجل��ة �سيتم الع��الن عنه حت��ى ت�ستطيع 
الف��رق التعرف عليه وال�ستعداد له”. من اجلدير بالذكر ان 
هنالك ع��دد من مباريات الدوري قام��ت جلنة امل�سابقات 
بتاأجيلها لأ�سباب خمتلف��ة اأبرزها ان�سغالها ببطولة كاأ�ض 
الحتاد ال�سي��وي بالن�سبة للجوي��ة، وم�ساركة املنتخبات 

الوطني��ة وا�ستدعاء اأك��رث من اأربعة لعبني م��ن كل فريق. 
م��ن جهته اأكد مدرب فريق نف��ط الو�سط عبد الغني �سهد اأن 
فريق��ه مل يظهر بال�س��كل املطلوب يف مباراته اأمام كربالء 
ب�سب��ب الغياب��ات الكث��رة الت��ي عانى منها وحت��دث �سهد 
قائ��اًل: املباراة كان��ت كبرة بالن�سبة لن��ا ولعبوا كربالء 
قدم��وا م�ستوى فني متميز عايل على امل�ستويني الهجومي 
والدفاعي وبالطرف املقاب��ل ح�سمنا نقاطها ب�سبب خربة 
لعبين��ا يف ظ��ل غي��اب م��ا يق��ارب ال�ستة لعب��ني ب�سبب 
الإ�ساب��ة واحلرمان”. واأ�س��اف: احللول كان��ت قليلة جدا 
ب�سب��ب ا�رشاك بع���ض الالعبني بغ��ر مراكزه��م الأ�سا�سية 
مما اأثر ذلك على امل�ستوى العام للفريق، وكان من املمكن 
فقدان نقاط املباراة ل�سالح ال�سيوف لكن بالأخر حققنا 
الف��وز امله��م ومت�سكنا بال�س��دارة هو ال�س��يء الأهم والذي 
�سيكون مبثابة احلاف��ز الكبر لنا باملباراة القادمة. وقال 
املدرب امل�ساعد لفريق كربالء ح�سن عبا�ض على ظلم حكم 
مب��اراة فريق��ه مب�سيف��ه نف��ط الو�س��ط والتي انته��ت بفوز 
ا�سحاب الر���ض بهدفني لهدف. وقال ح�سن عبا�ض عامل 

اخل��ربة ح�س��م نتيج��ة اللق��اء فاأ�سحاب الر���ض ميتلكون 
الكث��ر من لعب��ي املنتخبات الوطني��ة وباملقابل فريقنا 
يغل��ب عليه الطاب��ع ال�سبابي، ويف ظل هذا فاأن التحكيم مل 
يكن موفق يف املباراة وظلم الفريق وذبحه من الوريد اىل 
الوريد بعدم احت�س��اب ركلة جزاء وا�سحة و�سوح ال�سم�ض. 
واأ�س��اف: ال��دوري قوي وقرعت��ه مل تخدمنا اطالق��ًا لأننا 
الفري��ق الوحيد ال��ذي لعب مباريات متتالي��ة اأمام الزوراء 
واجلوية والطلبة واأربيل يف اربيل ولدينا مباراة مهمة يف 
الب���رشة مع امليناء، وك�سفت الهيئ��ة الدارية لنادي زاخو 
الريا�سي عن ت��رك مدرب فريقها الكروي النادي من دون 
�سابق انذار. وقال امني �رش النادي خليل احمد ان "الدارة 
م�ستغرب��ة من قيام مدرب الفري��ق ماريان ميخائيل برتك 
الفري��ق وال�سفر اىل بالده م��ن دون �سابق انذار"، وتابع ان 
"الدارة كرمت اجلهاز التدريبي للفريق يف �سوء امل�ستوى 
الذي قدم��ه زاخو امام ال�رشطة"، مرجح��ا ان "يكون �سبب 
مغ��ادرة املدرب ه��و النتائج ال�سلبية الت��ي حتققت للفريق 

على يده خالل مباريات الدوري املمتاز".

بالتر
 يستسلم !

من زاوية 
اخرى

األق��ى الرئي���ض ال�سابق للفيف��ا، ال�سوي���رشي جوزيف بالتر 
ال�س��الح يف معركته لتنظيف �سجله، واأعلن اأنه لن ي�ستاأنف 
ق��رار حمكم��ة التحكي��م الريا�س��ي "كا�ض"، وال��ذي ق�سى 

بتثبيت عقوبة الإيقاف بحقه 6 اأعوام.
وبذلك، تك��ون امل�سرة الريا�سية لبالت��ر )80 عامًا( الذي 
حظ��ي بنف��وذ غر م�سب��وق يف عامل ك��رة الق��دم حتى قبل 
ت�سلم��ه م�سوؤوليات��ه عل��ى راأ���ض الحت��اد ع��ام 1998، قد 
انته��ت عمليًا على خلفية ق�سية ف�ساد تتمثل ب�سداد مليوين 
دولر اأمريك��ي للرئي�ض ال�سابق لالحت��اد الأوروبي مي�سال 
بالتيني، مقابل خدمة ا�ست�سارية غر مربرة بعقد مكتوب.

وعللت املحكمة تثبي��ت العقوبة، باأن بالتر "خالف قانون 
الأخالقي��ات يف الفيف��ا"، م��ن خ��الل الدفعة الت��ي منحت 

للفرن�سي بالتيني عام 2011.
وتعليق��ا على القرار، ق��ال بالتر لوكالة فران���ض بر�ض "لن 

ا�ستاأنف احلكم".
واأ�س��اف: "لقد اأخ��ذت علمًا بالأمر )...( ل اأري��د اأن اأ�سارع 
طواحني اله��واء. لدي اأولويات اأكرث اأهمي��ة، منها �سحتي، 

وهي جيدة الآن، وعائلتي واحلب وم�ساريع اأخرى".
و�سبق ت�رشيح بالتر، اإ�سداره بيانًا اعترب فيه اأن اإدانته يف 
الق�سية غ��ر مثبتة، واأن مبداأ الإدان��ة من خالل املحاكمة 

"مل يتم تطبيقه".
واأ�ساف "على رغم ذلك، اأنظر بعني الر�سى اإىل كل الأعوام 
الت��ي متكن��ت خاللها م��ن حتقيق مبادئ��ي بالن�سب��ة لكرة 

القدم وخدمة الفيفا".
وكان��ت الدفع��ة املمنوح��ة اإىل بالتين��ي واح��دة فق��د من 
ق�ساي��ا ف�س��اد ع��دة طال��ت بالتر خ��الل عهده ال��ذي امتد 
18 عام��ًا. واملبلغ الذي دفع للنجم الفرن�سي ال�سابق عام 
2011، كان نظ��ر خدمة ا�ست�ساري��ة قدمت قبل عقد من 
ذل��ك، ونظر اإليه��ا كتعاون "حت��ت الطاولة" ب��ني الرجلني 
القويني يف عامل كرة القدم، اإذ اأن بالتيني كان يعد اخللف 

املرجح لبالتر.
وكان��ت جلن��ة الأخ��الق التابعة لالحت��اد اأوقف��ت بالتر 8 
اأع��وام عن ممار�سة اأي ن�ساط يرتبط بكرة القدم، يف كانون 
الأول/دي�سم��رب 2015. وا�سطر ال�سوي�رشي لال�ستقالة من 

رئا�سة الفيفا التي تولها عام 1998.
واأوق��ف الفرن�سي بالتين��ي للمدة نف�سه��ا. وقل�ست حمكمة 

التحكيم الريا�سي عقوبته اإىل 4 اأعوام يف اأيار/مايو.
وقال بالتر وبالتيني اإن الدفعة كانت مربرة مبوجب "عقد 
�سف��وي"، اإل اأن حمكم��ة التحكي��م الريا�س��ي رف�س��ت ه��ذا 
التربير ب�س��كل قاطع، واألزمت ال�سوي�رشي بدفع غرامة تبلغ 

األف فرنك �سوي�رشي.  50
ال��دويل  اأن العق��د املوق��ع ب��ني الحت��اد  وراأت املحكم��ة 
وبالتين��ي يف الع��ام 1999، يلغ��ي اأي اتفاق��ات �سفوي��ة 

�سابقة بني الطرفني.

حافظ فريق نفط الو�سط 
على �سدارة ترتيب 

فرق دوري الكرة املمتاز 
اإثر تغلبه على �سيفه 

كربالء بهدفني لواحد 
�سمن مناف�سات اجلولة 
العا�سرة للدوري املمتاز

بغداد- متابعة الجورنال

جدل المالعب

اته��م الحت��اد الإنكلي��زي لك��رة الق��دم ت�سيل�سي 
املت�س��در ومان�س�سرت �سيتي الرابع بعدم ال�سيطرة 
على لعبيهما خالل الإ�سكال الذي وقع يف الوقت 
ب��دل ال�سائع من لقاء القمة ال�سبت املا�سي على 

ملعب الحتاد.
واأن��زل الحت��اد عقوب��ات اإيق��اف قا�سي��ة بح��ق 
لعبني من الفريق��ني، اأبرزها وقف هداف �سيتي 

الأرجنتيني �سرجيو اأغويرو اأربع مباريات.
واأو�س��ح الحت��اد يف بي��ان: "مان�س�س��رت �سيت��ي 
وت�سيل�س��ي متهم��ان بالف�س��ل يف التاأك��د م��ن اأن 

لعبيهما يت�رشفون بطريقة عقالنية".
ولدى الفريقني فر�سة حت��ى م�ساء اخلمي�ض للرد 
على التهام املوجه من قبل جلنة الن�سباط يف 
الحت��اد، علم��ًا اأنهم��ا يواجهان احتم��ال فر�ض 

غرامات مالية عليهما.
و�سه��دت املب��اراة التي فاز فيه��ا ت�سيل�سي 3-1 
عل��ى ملع��ب مان�س�س��رت �سيت��ي، اإ�سكاًل ح��اداً يف 
الدقيق��ة اخلام�سة من الوقت بدل ال�سائع، حينما 
ركل هداف �سيتي الأرجنتين��ي �سرجيو اأغويرو، 
بطريق��ة عنيفة، مدافع ت�سيل�س��ي الربازيلي دافيد 

لويز، فنال بطاقة حمراء.

وتط��ورت الأمور بني الالعبني الذين ت�سابك عدد 
منه��م بالأيدي، خ�سو�س��ًا الربازيلي فرناندينيو 
)�سيتي( والإ�سباين �سي�سك فابريغا�ض )ت�سيل�سي(. 
دف��ع  لأن��ه  اأي�س��ًا  الأول بطاق��ة حم��راء  ون��ال 
الإ�سب��اين جتاه لوحات العالن��ات، بينما عوقب 

الأخر بال�سفراء لت�رشفه العدائي.
ويواج��ه فابريغا���ض، لع��ب بر�سلون��ة �سابق��ًا، 
عقوب��ة اأ�سد لحقًا بعد تفح�ض �رشيط الفيديو من 
قب��ل جلنة الن�سباط لأنه وج��ه �سفعة قوية اإىل 

الربازيلي مل ي�ساهدها احلكم.
 4 بالإيق��اف  اأغوي��رو  عقوب��ة  الحت��اد  واأك��د 
مباري��ات بع��د نيل��ه البطاق��ة احلم��راء، 3 منها 
اإيق��اف تلقائ��ي ح�س��ب القوان��ني املعم��ول بها، 
ومب��اراة اإ�سافية لأنه �سبق اأن اأوقف 3 مباريات 
اأواخ��ر اآب/اأغ�سط�ض لتوجيهه �رشبة بالكوع اإىل 

مدافع و�ست هام وين�ستون ريد.
بدوره، اأوقف فرناندينيو 3 مباريات، فيما اأوقف 
مداف��ع �سيت��ي الأرجنتيني نيكول���ض اأوتامندي 
مباراة واحدة بعد ح�سوله على البطاقة ال�سفراء 
اخلام�سة، و�سيغيب عن املباراة �سد لي�سرت �سيتي 

ال�سبت املقبل.

بوروسيا دورتموند على موعد مع التاريخ ومواجهة حاسمة بين ليون واشبيلية
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