
�أفل��ت ري��ال مدري��د م��ن ف��خ �ضيف��ه ديبورتيف��و ال 
كورونيا وحقق فوز� ب�ضق �لنف�س 2-3 �بقى �لفارق 
6 نق��اط بين��ه وبني غرميه �لتقلي��دي بر�ضلونة يف 
�ملرحل��ة �خلام�ض��ة ع���رة م��ن �ل��دوري �ال�ضب��اين 
لكرة �لق��دم. وو��ضل ريال مدري��د ومدربه �لفرن�ضي 
زين �لدين زيد�ن �ضل�ضل��ة �ل�ضجل �خلايل من �لهز�ئم 
ورفعه��ا �ىل 35 حمطم��ا �لرق��م �ل�ضاب��ق �لذي كان 
بح��وزة مدربه �لهولن��دي ليو بينهاك��ر وحققه معه 

مو�ضم 1988-1989.
ورف��ع ريال مدريد ر�ضيده �ىل 37 نقطة مقابل 31 
نقط��ة لرب�ضلون��ة.  ويع��ود �لف�ضل لنجم��ه �ضريخيو 
ر�مو���س �ل��ذي عل��ى عادته ق��ال كلمت��ه يف �لوقت 
�لقاتل. فعلى ملعب �ضانتياغو برنابيو، غامر زيد�ن 
ع�ضي��ة �ضفر فريق��ه للم�ضاركة يف موندي��ال �الأندية 
�ملقام��ة يف �لياب��ان، وخا���س �ملبار�ة م��ع �ضيفه 
ديبورتيفو الكورونيا بت�ضكيل��ة �ضبه �حتياطية غري 
�آب��ه بنتيج��ة �الخ��ري �ل��ذي �أذل �ال�ضب��وع �ملا�ض��ي 

�ضيفه ريال �ضو�ضييد�د �لر�بع 5-1.
ومل ي�ض��ع زيد�ن �ملهاجمني �لربتغ��ايل كري�ضتيانو 
رونال��دو و�لفرن�ض��ي ك��رمي بنزمي��ة والع��ب �لو�ضط 
�ضان��ع �الألع��اب �لكرو�ت��ي ل��وكا مودريت���س عل��ى 
ورق��ة �ملب��ار�ة، فيما �ضم��ت دكة �الحتي��اط �أ�ضماء 
ف��ار�ن  ر�فائي��ل  و�لفرن�ض��ي  مار�ضيل��و  �لرب�زيل��ي 

ود�ني��ال كارفاخ��ال بهدف توف��ري جهودهم، فكاد 
يدف��ع �لثمن حيث تخل��ف 2-1 بعدما كان �ضاحب 
�ل�ضب��ق ل��وال �لر�أ���س "�لذهبي��ة" لقائ��ده �ضريخي��و 
ر�مو���س �لذي �ضجل هدف �لف��وز يف �لدقيقة �لثانية 

من �لوقت بدل �ل�ضائع.
و�ضيط��ر ب��دالء ري��ال مدري��د وع�ضك��رو� يف منطقة 
�ل�ضي��وف و�أهدر �الأملاين ط��وين كرو�س )7( و�ي�ضكو 
)13 و18( وعل��ت ك��رة ر�مو���س م��ن ركل��ة ح��رة 

�لعار�ضة بقليل )26(.
و�ض��دد �لكو�ضتاريكي �ضيل�ض��و بورغي�س كرة خطرية 
جن��ح مو�طن��ه كيل��ور نافا���س حار���س ري��ال يف 
�لت�ض��دي له��ا )28(، و��ض��اع �لكولومب��ي خامي�س 
رودريغي��ز �أغن��ى فر�ض��ة عندم��ا �ض��دد �لك��رة بقدم 
حار���س ديبورتيف��و م��ن �نف��ر�د ت��ام )29(. ون��اب 
�أ�ضف��ل �لقائم �الأمين عن نافا�س يف �لت�ضدي لر�أ�ضية 
بورغي���س )34(، و�أبع��د دف��اع ديبورتيف��و كرة من 
�أم��ام �لف��ارو مور�تا �ملرتب�س ق��رب �ملرمى )39(، 
ومرت متابعة خامي�س بجانب �لقائم �الأمين )41(.

ويف �ل�ض��وط �لثاين، �ضج��ل مور�تا هدف��ا ر�ئعا جد� 
بعدم��ا تلق��ى متري��رة ق�ضرية م��ن �ي�ضكو �ض��ار بها 
خط��و�ت قليل��ة و�أطلقها قوي��ة على ي�ض��ار �حلار�س 

�لبولندي برميي�ضالف تيتون )50(.
وقل��ب خو�ضيلو، بديل �لرتكي �ميري جوالق، �لو�ضع 

ل�ضال��ح فريق��ه و�ضج��ل �لهدف �الأول بع��د 5 دقائق 
م��ن نزول��ه عن��دم �رتك��ب �لرب�زيل��ي خط��اأ دفاعيا 
قات��ال فخطف��ت �لكرة منه و�أر�ضل��ت �ىل خو�ضيلو يف 
�جلهة �لي���رى �ضددها من �نف��ر�د ودون رقابة من 
ح��دود �ملنطق��ة يف �ضق��ف �ل�ضبك��ة )63(. و�أ�ضاف 

�لبدي��ل نف�ض��ه �لذي د�ف��ع عن �لو�ن �لن��ادي �مللكي 
ع��ام 2011، �له��دف �لث��اين بع��د متري��رة موزونة 
م��ن فلورين �ندوين تابعها بيمن��اه يف قلب �ملرمى 
)65(. و��ضتف��اد زي��د�ن ب��دوره م��ن جترب��ة �لبدالء 
فمرر لوكا�س فا�ضكيز كرة عر�ضية �ىل �لدومينيكاين 

ماريان��و دياز تابعها من عند نقطة �جلز�ء يف �على 
�لز�وية �ليمنى )84(.

وج��اء دور "�ملنق��ذ" �ضريخيو ر�مو���س كالعادة يف 
�لدقائ��ق �الخرية فتاب��ع بر�أ�ضه ك��رة نفذها كرو�س 

من ركلة ركنية )90+2(.
ويف �ل��دوري �النكليزي حقق لي�ض��رت �ضيتي ومدربه 
�اليط��ايل كالودي��و ر�ني��ريي �نتفا�ض��ة قوي��ة على 
ح�ض��اب �ضيف��ه مان�ض�ضرت�ضيت��ي ومدرب��ه �ال�ضباين 
جو�ضي��ب غو�رديوال وف��از علي��ه 2-4 يف �ملرحلة 
�خلام�ض��ة ع�رة من �لدوري �الإنكليزي �ملمتاز لكرة 
�لق��دم. وهو �لف��وز �الأول لفريق لي�ض��رت بعد تعادلني 
و4 هز�ئ��م يف �ل��دوري �ملحل��ي وهزمي��ة خام�ض��ة 
�الأربع��اء �أم��ام بورت��و �لربتغ��ايل يف دوري �أبطال 
�أوروب��ا. و�هتزت �ضباك مان�ض�ض��رت �ضيتي مرتني يف 
�لدقائ��ق �خلم�س �الأوىل الأول م��رة منذ 11 �ضنة، ثم 

للمرة �لثالثة يف �لدقيقة 20.
وعل��ى ملعب ووكرز �ضتادي��وم وحتت �أمطار غزيرة، 
�فتت��ح لي�ضرت �لت�ضجي��ل بو��ضطة هد�ف��ه يف �ملو�ضم 
�ملا�ضي جيمي ف��اردي �لذي ��ضتثمر كرة بينية من 
�جلز�ئري ��ضالم �ضليماين و�أنهاها �ىل ميني �حلار�س 

�لت�ضيلي كالوديو بر�فو يف �أ�ضفل �لز�وية )3(.
و�أ�ض��اف �أن��دي كين��غ �لث��اين بع��د متري��رة خ��ارج 
�ملنطق��ة من �ضليم��اين نف�ضه �أطلقه��ا قوية يف �أعلى 

�لز�وية �ليمنى و�ضط ذهول العبي مان�ض�ضرت )5(.
وتابع فاردي تاألق��ه، و�أ�ضاف هدفه �لثاين و�لثالث 
لفريق��ه �ث��ر عر�ضي��ة م��ن �جلز�ئري ريا���س حمرز 
�نف��رد عل��ى �ثره��ا باحلار���س بر�ف��و وتالع��ب ب��ه 
ث��م و�ضعه��ا يف �ل�ضب��اك )20(. وه��ي �أول متري��رة 
حا�ضمة ه��ذ� �ملو�ضم من حمرز لفاردي بعد �ن �ضكل 
�لالعب��ان ثنائيًا ب��ارز�ً �ملو�ض��م �ملا�ضي �ضاهم يف 

�حر�ز لي�ضرت �للقب �الأول يف تاريخه.
وب��د� و��ضح��ًا تاأث��ر مان�ض�ضرت �ضيتي بغي��اب هد�فه 
�الأرجنتيني �ضريخي��و �أغويرو، ثاين ترتيب �لهد�فني 

)10 �أهد�ف(، و�ملوقوف 4 مباريات.
و�مت�س مان�ض�ضرت �ضيت��ي �ل�ضدمة تدريجيًا، وبادل 
م�ضيف��ه �لهجم��ات و�ملح��اوالت، �ال �أن لي�ضرت بقي 
متفوق��ًا ميد�ني��ًا.  ويف �ل�ض��وط �لثاين، حت�ض��ن �أد�ء 
مان�ض�ضرت �ضيتي، وكان لالعبيه حماوالت عدة جتاه 
�ملرم��ى مل ت��وؤد �ىل نتيجة.  وبعد �ج��ر�ء غو�رديوال 
تبديالت��ه �لثالثة، �رتكب مد�فع��ه جون �ضتونز خطاأً 
قات��اًل باإع��ادة �لك��رة �إىل �حلار�س بر�ف��و، فخطفها 
ف��اردي ور�وغ �الأخ��ري و�ضدده��ا منحرف��ة �رتطمت 
باأ�ضف��ل �لقائ��م �الأمي��ن وتخط��ت �ملرم��ى قب��ل �أن 
يبعده��ا �لفرن�ض��ي ب��كاري �ضاني��ا، فاحت�ضب �حلكم 
�له��دف )78( ليكم��ل ب��ه ف��اردي ثالثيت��ه �الأوىل، 

وهدفه �خلام�س فقط يف �لدوري هذ� �ملو�ضم.

7 رياضة Mon.12 Dec. 2016 issue no 241
االثنين 12 كانون االول 2016 العدد 241

مختصون: التكاتف داخل األسرة الرياضية سيعزز موقف العراق في رفع الحظر عن مالعبنا

ق��اد �لكولومب��ي فالكاو، فريق��ه موناكو لف��وز �ضاحق 
عل��ى م�ضيفه ب��وردو 0-4، يف �إطار �جلولة �ل� 17 من 

�لدوري �لفرن�ضي.
وتكف��ل فالكاو بت�ضجيل ثالثي��ة "هاتريك" يف �لدقائق 
5 و50 و64، لريف��ع ر�ضي��ده �إىل 10 �أه��د�ف، بينما 
�أحرز �لفرن�ضي جربي��ل �ضيدبي هدف موناكو �الأول يف 

�لدقيقة �لثانية.
و�ضه��دت �ملب��ار�ة ط��رد �جلز�ئ��ري �أدم ونا���س، الع��ب 
ب��وردو، يف �لدقيق��ة 68 ب�ضب��ب تدخ��ل عني��ف عل��ى 

�ضيدبي.

و�نتزع موناكو �ضد�رة �لدوري من ني�س موؤقًتا، بعدما 
رفع ر�ضيده �إىل 39 نقطة، ليتفوق بفارق �الأهد�ف عن 
�ملت�ضدر �ل�ضابق، و�ل��ذي يو�جه باري�س �ضان جريمان 

�ليوم على ��ضتاد حديقة �الأمر�ء.
وجتمد ر�ضيد بوردو عند 24 نقطة، ليرت�جع للمركز �ل� 

8 بفارق �الأهد�ف عن مار�ضيليا.
وفاز تول��وز على �ضيفه لوري��ان بنتيجة 2-3، �ضمن 

مناف�ضات �جلولة �ل� 17 للدوري �لفرن�ضي لكرة �لقدم.
ورف��ع تول��وز ر�ضي��ده �إىل 25 نقط��ة يف �ملرك��ز �ل� 7 
موؤقًت��ا، فيما ظل لوريان يف ذي��ل �لرتتيب بر�ضيد 12 

نقط��ة. كان �لفريق �مل�ضيف هو �ملبادر بالتهديف عن 
طري��ق تويفون��ني يف �لدقيقت��ني 8 و20، فيم��ا �ضج��ل 

للزو�ر بنيامني موكاندجو يف �لدقيقة 27.
وع��اد تويفون��ني للت�ضجيل من جدي��د يف �لدقيقة 61، 
قبل �أن ي�ضيف �لالعب �لغاين عبد �ملجيد و�ري�س هدف 

�ل�ضيوف �لثاين يف �لدقيقة 90.
كم��ا تغل��ب لي��ل عل��ى �ضيف��ه مونبليي��ه 1-2، لريفع 
ر�ضي��ده للنقط��ة رق��م 20 يف �ملرك��ز �ل��� 11 ب�ض��كل 
موؤق��ت، بينم��ا جتم��د ر�ضيد �ل��زو�ر عن��د 19 نقطة يف 
�ملركز �ل� 13. �ضجل نيكوال�س دي بريفيل �لهدف �الأول 

الأ�ضح��اب �ل�ضياف��ة يف �لدقيق��ة 5، قب��ل �أن ي�ضاعف 
يونو�س �لنتيجة يف �لدقيقة 38، ثم قل�س �ضتيف موين 

�لنتيجة يف �لدقيقة 81.
ويف نف�س �جلولة، تغل��ب نان�ضي، �مل�ضيف، على �أجنيه 
بنتيجة 0-2، لريف��ع ر�ضيده �إىل 19 نقطة يف �ملركز 
�ل� 14 موؤقًتا، وهو نف�س ر�ضيد �ل�ضيوف �لذين يحتلون 

�ملركز �ل� 12 بفارق �الأهد�ف.
وحق��ق با�ضتيا �نت�ضاره �لر�بع هذ� �ملو�ضم على �ضيفه 
ميت��ز 0-2، لريفع ر�ضي��ده �إىل 17 نقطة يف �ملركز �ل� 

18 نقطة. 16 موؤقًتا، بينما جتمد ر�ضيد ميتز عند 

فاز الت�ضيو، على م�ضيفه �ضامبدوريا )2�1(، خالل �ملبار�ة �لتي 
جمعتهم��ا يف �ملرحل��ة �ل�ضاد�ضة ع���رة من �ل��دوري �الإيطايل، 

ا فوز كروتوين على بي�ضكار� بذ�ت �لنتيجة. �لتي �ضهدت �أي�ضً
�ضجل هديف الت�ضي��و �ضريجي ميلينكوفيت���س �ضافيت�س، وماركو 
بارول��و يف �لدقيقت��ني )40، و44(، فيما �ضج��ل هدف حفظ ماء 

�لوجه ل�ضامبدوريا باتريك �ضت�ضيك يف �لدقيقة )89(.
ورف��ع الت�ضي��و، ر�ضي��ده، �إىل 31 نقطة يف �ملرك��ز �لر�بع، فيما 

توقف ر�ضيد �ضامبدوريا، عند 22 نقطة باملركز �لتا�ضع.
وهذ� ه��و �لفوز �لتا�ضع لالت�ضيو هذ� �ملو�ضم، مقابل �خل�ضارة يف 
3 مباري��ات، و�لتع��ادل يف �أربع، فيما تع��د هذه �خل�ضارة، هي 
�ل�ضاد�ضة ل�ضامبدوريا ه��ذ� �ملو�ضم مقابل �لفوز يف 6 مباريات، 

و�لتع��ادل يف �أرب��ع. و�نت��زع كروتوين، ف��وًز� �ضعبا م��ن �ضيفه 
بي�ضكار� )2�1(.

�ضج��ل ه��ديف كروت��وين، ر�فايلي باالدين��و من ركل��ة جز�ء، يف 
�لدقيق��ة )24(، وجيامنارك��و ف��ري�ري يف �لدقيق��ة )83(، فيما 
�ضج��ل ه��دف بي�ض��كار� �لوحيد هوج��و �أرمان��دو كامبانيارو يف 

�لدقيقة )82(.
و�ضه��دت �ملب��ار�ة، ط��رد �ألبريت��و �أكوي��الين، العب بي�ض��كار� يف 

�لدقيقة )73(.
ورف��ع كروت��وين ر�ضيده، �إىل 9 نق��اط يف �ملرك��ز �لثامن ع�ر، 
فيم��ا توق��ف ر�ضيد بي�ض��كار� عند 8 نق��اط، يف �ملرك��ز �لتا�ضع 

ع�ر، قبل �الأخري.

�ض��دد �ملحقق �لكندي ريت�ض��ارد ماكالرين على 
ع��دم وجود �أدل��ة على ت��ورط �لرئي�س فالدميري 
بوت��ني يف تن�ض��ط ر�ضم��ي ممنه��ج للريا�ضي��ني 
�لرو���س، وذل��ك يف ت�ريحات لوكال��ة فر�ن�س 
بر���س. و�أت��ت �لت�ريحات بعد ن���ر ماكالرين 
كام��ل تقري��ر �لتحقي��ق �ل��ذي �أج��ر�ه بطلب من 
�لوكال��ة �لدولي��ة ملكافح��ة �ملن�ضط��ات، و�لذي 
�أظه��ر �أن �أكرث من �ألف ريا�ض��ي رو�ضي �ضاركو� 
و�ل�ضتوي��ة  �ل�ضيفي��ة  �الأوملبي��ة  �الألع��اب  يف 
و�اللع��اب �لبار�ملبي��ة "ميك��ن حتديده��م على 
�أنه��م ق��د تورط��و� �أو ��ضتف��ادو� م��ن �لتالعبات 
للت�ضرت عل��ى فحو�س �إيجابي��ة". وبرغم حديث 
ماكالري��ن ع��ن ت��ورط "كب��ار �مل�ضوؤولني" يف 

�إال  �لتن�ض��ط،  نظ��ام  يف  �لريا�ض��ة  وز�رة 
�أن��ه مل يج��د �أي ر�ب��ط يدي��ن بوت��ني 

"ال  وق��ال ماكالري��ن  مبا���رة. 
�أمل��ك �أدل��ة باأن��ه كان يعل��م �أي 
�ضيء من هذ� �لقبيل". ورد�ً على 
�ض��وؤ�ل كي��ف لربنام��ج �لتن�ضط 
�أن يحظ��ى "برعاي��ة م��ن قبل 
�حلكوم��ة" �إذ� مل يك��ن �لرئي�س 

على علم بذلك، �أج��اب ماكالرين  
�إنه��ا م�ضاأل��ة تتعل��ق باملف��رد�ت. 

وق��ال: "�إذ� كنت متلك نظامًا مركزيًا 
وبنية حتتية وتعتمد على �أجز�ء 

خمتلفة ملنظمات حتت 

مظل��ة وز�رة �لريا�ضة، ميكن��ك و�ضف ذلك باأنه 
تن�ضط حكومي". و�أ�ض��اف: "ال �أعتقد �أن �لرو�س 
يفكرون على هذ� �لنحو، الأنهم يعتربون �لنظام 
�حلكوم��ي �ملمنه��ج مرتب��ط ب�ضن��اع �لقر�ر يف 
�حلكوم��ة �ملركزية، وهذ� يعن��ي بوتني ود�ئرته 
�لد�خلي��ة... لي�ض��و� متورط��ني، ل��ذ� م��ن وجه��ة 
نظره��م ال ترعاه��ا �لدول��ة. لك��ن �إذ� نظرمت �إىل 
�لوقائع، نعلم �أن وز�رة �لريا�ضة �ضالعة. �أعتقد 
�أن �لنا���س قد تختلف يف و�ضف ذلك. هي جمرد 
لعبة مفرد�ت". و�أ�ضار تقرير ماكالرين �أن وز�رة 
�لريا�ض��ة بقي��ادة فيت��ايل موتكو �ل��ذي �أ�ضبح 
ر�هن��ًا نائب��ًا لرئي�س �ل��وزر�ء، تول��ت �الإ�ر�ف 
عل��ى برنامج �لتن�ضط �لر�ضمي ب��دًء من 2012، 
خوف��ًا من ك�ض��ف عملية �لغ���س. ومل تتم 
ت�ضمي��ة موتكو �ضخ�ضي��ًا علمًا باأنه 

نفى با�ضتمر�ر �ضلوعه.
�الأوملبي��ة  �للجن��ة  ومنع��ت 
�لدولية موتك��و من �لذهاب 
�إىل �ألعاب ري��و دي جانريو 
�ملا�ضي،  �ل�ضيف  �الأوملبية 
�إىل  رفع��ه  بوت��ني  �أن  بي��د 

من�ضب نائب رئي�س �لوزر�ء.

ثالثية فالكاو تقود موناكو لسحق بوردو برباعية

التسيو يتخطى سامبدوريا بالدوري اإليطالي

ماكالرين: ال أدلة حول تورط بوتين في فضيحة المنشطات

وق��د ب��ني عدد م��ن �ملتخ�ض�ض��ني بال�ض��اأن �لريا�ض��ي جملة من 
�لق�ضاي��ا فق��د �و�ض��ح م��درب حر��س مرم��ى منتخبن��ا �الوملبي 
�لكاب��ن �ضالح حميد �ن عملية رفع �حلظر �ليوم تعد ذ�ت �همية 
كبرية ك��ون كرة �لقدم ه��ي ر�ضالة �لوحدة و�ملحب��ة �لتي يلتقي 
عنده��ا �لعر�قيون جميعا وهي مثال ح��ي للوحدة �لوطنية ومن 
ح��ق �جلماهري رفع �لغنب وال�ضيما �نن��ا ��ضبحنا على مقربة من 
�نهاء هذ� �مللف �ل�ضائك مبينا �ن حالة �لتما�ضك و�لت�ضامن د�خل 
�ال�رة �لريا�ضية و�عتماد �ضخ�ضيات وجنوم لها مكانتها خطوة 

جيدة، �متنى �ن يكون �لدور جلميع �لنجوم بجميع �اللعاب.  
وق��ال جنم منتخبنا �لوطني �ل�ضابق �لكابن ح�ضن كمال �ن على 
�جلمي��ع من ريا�ضي��ني وجماهري وك��و�در ر�ضمية وغ��ري ر�ضمية 
�ن ي�ضتنف��ر جهوده لتذلي��ل وت�ضهيل مهمة ه��ذه �للجنة و�ي�ضال 
�ل�ض��ورة �مل�رقة عن عر�ق �ليوم الأنن��ا حتملنا �لكثري من �لظلم 

و�الجح��اف لذلك على �جلميع �لتع��اون ونكر�ن �لذ�ت و�ن يكون 
�لتن�ضي��ق على �على م�ضت��وى لتجاوز �ية حال��ة مربكة مع علمي 
�ن �الخ��وة يف �لب�رة وكربالء و�ربيل قد �عدو� �لعدة بالتعاون 
م��ع وز�رة �ل�ضب��اب و�لريا�ض��ة و�حت��اد �لكرة الأجل ه��ذ� �لهدف 
�لوطني �لذي بانت مالمح �النفر�ج فيه مع �عالن عدد من �لدول 

��ضتعد�دها للح�ضور �ىل بغد�د 
و�كد �ملدرب �ملحرتف يف دولة قطر �ضامي بحت �نه حق م�روع 
للع��ر�ق يف �ملطالب��ة برفع �حلظر وقد ح��ان �لوقت من �جل رفع 
ه��ذ� �لظلم �لقائم على كرة �لقدم �لعر�قي��ة وجمهورها �لكبري بل 
وعل��ى �لريا�ض��ة �لعر�قية، م�ض��ري� �ن جلان فيفا ت��درك �كرث من 
غريه��ا �ن هن��اك بع�س �لدول ال تتمتع برب��ع ما لدى �لعر�ق من 
�مكاني��ات و�و�ض��اع م�ضتقرة ومع ذلك لي�س هن��اك �ي �عرت��س 

على ت�ضييفها للبطوالت �خلارجية. 
و��ض��ار بح��ت �ىل �ن لالإعالم دور كبري لل�ضغ��ط وحتريك �ل�ضارع 
لي���س يف �لع��ر�ق فق��ط بل يف �ل��دول �ل�ضديق��ة و�ملوؤث��رة �ي�ضا، 

ويجب عل��ى �لقائمني عل��ى �لريا�ضة �لعر�قي��ة و�لدولة �لعر�قية 
�لتح��رك عل��ى جمي��ع �ال�ضع��دة و��ضتثم��ار �لعالق��ات �لدولي��ة 
ومعاه��د�ت �ل�ضد�ق��ة وتهيئة كل �ضب��ل �لنجاح من �ج��ل ��ضد�ر 
ق��ر�ر رفع �حلظر و�لتح��رك على �لدول �ملوؤث��رة يف �لقر�ر �لدويل 
و�الآ�ضي��وي م��ن خالل ملف��ات مقنعة تكون كفيل��ة بتعاطف هذه 

�لدول مع ملف �لعر�ق ورفع �حلظر نهائيا.
وم��ن جهت��ه �كد مدير عام د�ئ��رة �لرتبية �لبدني��ة و�لريا�ضة يف 
وز�رة �ل�ضب��اب و�لريا�ض��ة رئي���س جلن��ة ��ضتكم��ال �لتح�ضري�ت 
�خلا�ض��ة باملدين��ة �لريا�ضي��ة يف حمافظ��ة �لب���رة �لدكت��ور 
ع��الء عبد �لقادر �ن �العمال جتري عل��ى قدم و�ضاق يف �لب�رة 
ال�ضتقب��ال وف��د �الحت��اد �ل��دويل لك��رة �لق��دم )فيف��ا( منت�ض��ف 
�ل�ضه��ر �جلاري، مبين��ا �ن مالكات وز�رة �ل�ضب��اب و�لريا�ضة مع 
جه��ود �لدو�ئ��ر �خلدمية يف �ملحافظ��ة م�ضتنف��رة الإكمال جميع 
�مله��ام �ملناطة بهم وال�ضيما �ن حماف��ظ �لب�رة �لدكتور ماجد 
�لن�ر�وي قدم كل ��ضكال �لدعم و�ال�ضناد ملهمة �لوز�رة من �جل 

�جناح ملف �لعر�ق ورفع �حلظر عن �لكرة �لعر�قية.
و��ضاف عب��د �لقادر �ن �ملدينة �لريا�ضية يف �لب�رة ومالعبها 
جاه��زة ال�ضتقبال وفد فيفا، وق��د ��ضتنفرت جميع �لطاقات �ضو�ء 
�خلدمية منها �لتي تتعلق بعمليات �لتنظيف و�لتخطيط للمالعب 
�و تهيئ��ة �لطرق و�ي�ضا توفري �لتيار �لكهربائي و�لبد�ئل �الخرى 
و�لعالم��ات �الر�ضادي��ة وكل �ض��يء يخ���س �ملدين��ة �لريا�ضي��ة 
��ضبح��ت على �أف�ضل ما ي��ر�م، موؤكد� �ن �الجهزة �المنية ورجال 

�ملرور يقدمون جهود� كبرية لتاأمني متطلبات �جناح �ملهمة.
وب��ني �ن ملعب جذع �لنخلة �ل��ذي يت�ضع ل�65 �لف متفرج �ف�ضل 
بكث��ري من مالعب ��ضيا، و�نا �تكلم بحكم ��ر�يف على �ملباريات 
يف �مل�ضابقات �ال�ضيوية، و�رى �لفرق �لكبري بينهما، لذ� ناأمل من 
جلن��ة فيفا �ن تك��ون من�ضفة وتكتب �لتقرير �ل��ذي يعطي �ل�ضوء 
�الخ���ر للمكت��ب �لتنفيذي للفيفا متهيد� لرف��ع �حلظر عن �لكرة 
�لعر�قي��ة، وعودة �جلماهري �ىل مدرج��ات �ملالعب �لعر�قية �لتي 

بقت حمرومة لعقود من �ل�ضنني.

رونالدو يحذر 
موظفيه ! 

من زاوية 
اخرى

يب��دو �أن ت�ريب��ات »فوتب��ول ليك���س« ال ت��ز�ل يف بد�يته��ا، 
فبع��د ت�ريب��ه وثائق، تتعل��ق بتهرب �لربتغ��ايل كري�ضتيانو 
رونال��دو من �ل�ر�ئ��ب، �لتي يجتهد »�ل��دون« �لربتغايل يف 
نفيها حاليًا، �أورد �ملوقع �لذي ظهر للمرة �الأوىل يف �ضبتمرب 
2015، تفا�ضيل مثرية يف �لعقود �خلا�ضة مبوظفي �لنجم 
�لربتغ��ايل. وك�ضف �ملوق��ع �أن �لعقود �لت��ي يوقعها رونالدو 
مع �أي من موظفي��ه، حتى عامل �حلديقة يف منزله، تت�ضمن 
�رط��ًا مين��ع �أي منهم �حلديث ع��ن رونال��دو و�أ�رته، حتى 
بعد �ضبعني عام��ًا من وفاة �لربتغايل، و�أن من �ضيخالف هذ� 
�ل���رط، فعلي��ه �أن يدف��ع غر�م��ة مالية ت�ض��ل �إىل 254 �ألف 
ي��ورو، �أو خم�س �أ�ضعاف �الأجر، �لذي دفعه له رونالدو خالل 
�ضن��و�ت م��ن عمله م��ع �لربتغ��ايل، �أيهما �أكرث، كم��ا تت�ضمن 
عق��ود �لنج��م �لربتغ��ايل م��ع موظفيه �رط��ًا �آخ��ر لل�رية، 
يفر���س عليهم عدم �حلديث عنه، وع��ن ن�ضاطاته و�أ�رته يف 
�لف��رتة �حلالية، وم��ن يثبت عليه �لقيام بذل��ك، حتى ولو يف 
حدود �ضيقة، ولي�س لو�ضائل �الإعالم، فاإنه ملزم بدفع غر�مة 

مالية ل�ضالح »�لدون« ت�ضل �إىل 300 �ألف يورو.
وك�ض��ف �ملوقع �أن ���رط عدم �حلديث عن رونال��دو و�أ�رته 
بع��د موت��ه موج��ود يف عق��ود �ملوظف��ني منذ ع��ام 2012، 
وحت��ى �الآن، و�أ�ضي��ف �إليه ���رط �ل�رية �ملطلق��ة، منذ عام 
2014. وك�ض��ف موقع »فوتبول ليك���س« عن �لبنود �ل�رية 
�لت��ي �أقنع��ت �لرنويج��ي �لياف��ع مارت��ني �أوديغ��ارد برف�س 
عر���س بايرن ميونيخ، وتف�ضي��ل �لتعاقد مع �لنادي �مللكي، 
و�أب��ان �ملوقع �أن �ل�رط �لرئي���س �لذي تفوق به ريال مدريد 
عل��ى بايرن ميوني��خ، هو منح �أوديغ��ارد �أف�ضلي��ة �ملعاملة 
كنج��م كب��ري، حيث و�ف��ق �لنادي عل��ى منح �لالع��ب �ليافع 
»16 عام��ًا«، عند توقيعه لريال مدري��د، ميزة �حل�ضول على 
غرف��ة خا�ضة يف فندق جنوم �لفريق يف منطقة فالدبايز يف 
�لعا�ضم��ة �الإ�ضبانية مدريد، كما يحق له �حل�ضول على مبلغ 
50 �ألف يورو عن كل مبار�ة ي�ضارك فيها مع �لفريق �الأول، 
�إ�ضاف��ة �إىل حق��ه يف �لت��درب خم�ض��ة �أي��ام يف �الأ�ضبوع مع 
�لفري��ق �الأول للن��ادي �مللكي، ولي�س �لفري��ق �لثاين، وهو ما 
دف��ع بالالعب لرف�س �لتدرب مع فري��ق ريال مدريد كا�ضتيا 

»�لفريق �لثاين«، عندما كان زيد�ن مدربًا للفريق �لثاين.
وك�ض��ف �ملوق��ع عن ���رط رئي�س و�ضع��ه �لرب�زيل��ي تياغو 
�ضيلف��ا، عند �نتقاله من �أي �ضي مي��الن �الإيطايل �إىل باري�س 
�ض��ان جريمان �لفرن�ضي، حيث ��ض��رتط �ملد�فع �لرب�زيلي، �أن 
يتوىل �لنادي �لفرن�ضي جميع معامالته �ل�ريبية �ملتاأخرة 
يف �إيطالي��ا، م��ع عدم حتمل��ه هو �أو ن��ادي مي��الن �أي مبلغ 
متاأخ��ر علي��ه، �أو مرتتب عل��ى �نتقاله �إىل �لن��ادي �لفرن�ضي، 
�ل��ذي و�فق على �ل�رط، ودف��ع �ل�ر�ئب �ملتاأخرة على قلب 
دف��اع منتخ��ب �لرب�زي��ل، و�ل��ذي كان يدين ل��وز�رة �خلز�نة 

�الإيطالية، مببلغ جتاوز 2 مليون يورو.

تعي�ش جماهرينا الريا�ضية حالة من 
الرتقب واالنتظار حتى اخلام�ش 

ع�ضر من ال�ضهر احلايل وترنوا 
باأب�ضارها �ضوب الب�ضرة وكربالء 

املقد�ضة واربيل التي ت�ضتعد ال�ضتقبال 
اللجنة الفنية اخلا�ضة باالحتاد 

الدويل لكرة القدم )فيفا( وتقييمها 
للمالعب واحلالة االمنية واللوج�ضتية 

لتقدمي تقريرها اىل املكتب التنفيذي 
التخاذ قرار رفع احلظر عن املالعب 

العراقية الذي طال امده ي�ضاحبها 
حالة من اال�ضتعداد الفني الر�ضمي 

واجلماهريي التطوعي لتكون مدننا 
باأجمل حلة وتعود زاهية لت�ضييف 

البطوالت الدولية.

بغداد - خاص

راموس يقود ريال مدريد لرقم قياسي وفاردي يذيق غوارديوال المر
جدل المالعب


