
 اأعل��ن االحت��اد ال��دويل لك��رة الق��دم )فيف��ا(، 
اأن��ه تكب��د خ�سائ��ر قيا�سي��ة يف الع��ام 2016 
بلغ��ت 369 ملي��ون دوالر اأمريك��ي، عازيًا ذلك 
اإىل ا�ستثم��ارات غ��ري جمدي��ة وتبع��ات ف�سائح 
الف�ساد، بح�سب تقريره امل��ايل ال�سنوي اجلمعة. 
اإىل  تع��ود  اخل�سائ��ر  اأن  اإىل  االحت��اد  واأ�س��ار 
اعتم��اده معاي��ري جدي��دة يف جم��ال املحا�سبة 
املالي��ة، والكلفة املالي��ة للدعاوى والتحقيقات 
يف ف�سائ��ح الف�ساد التي �سهدته��ا الهيئة العام 
املا�س��ي، حم��ذراً يف الوق��ت نف�سه م��ن تراجع 
احتياطه املايل وتوقعه خ�سائر اأكرب يف 2017 

قد تبلغ 489 مليونًا.
واأ�س��اف اأن اال�ستثم��ارات التي كب��دت خ�سائر 
هي "متح��ف الفيفا" وفن��دق اآ�سكوت حيث مقر 

االحتاد يف مدينة زوريخ ال�سوي�رسية.
وج��اء يف التقري��ر امل��ايل "يف 2016، واج��ه 
الفيف��ا اأي�س��ًا �سل�سل��ة م�ساريف غ��ري متوقعة، 
منها التكاليف الق�سائية املرتبطة بالتحقيقات 
اجلاري��ة من ال�سلطات ال�سوي�رسية واالأمريكية"، 
الكونغر���س  تنظي��م  "تكالي��ف  اإىل  ا�ساف��ة 

�سباط/فرباي��ر  يف  اال�ستثنائ��ي  االنتخاب��ي 
2016" ال��ذي �سهد انتخ��اب ال�سوي�رسي جاين 
انفانتين��و خلفًا ملواطنه جوزي��ف بالتر. واأ�سار 
الفيفا اإىل اأن احتياطه املايل تراجع ب�سبب هذه 
اخل�سائ��ر م��ن 1.4 ملي��ار دوالر يف 2015 اإىل 
1.04 ملي��ار يف 2016، وميك��ن اأن ينخف�س 
اإىل 605 مالي��ن دوالر فقط يف نهاية 2017. 
اال اأن االحت��اد اأك��د اأن هذا االحتي��اط �سي�ستعيد 
عافيت��ه خالل ال��دورة املالية 2015-2018، 
متوقعًا اأن يبلغ مع نهايتها 1.65 مليار دوالر، 
ال �سيما ب�سبب العائ��دات املالية التي �سيوفرها 
موندي��ال رو�سيا 2018. و�سّدد االحتاد على اأن 
نظ��ام املحا�سب��ة املالية اجلديد ال��ذي يعتمده، 
يوف��ر ل��ه "معرف��ة اأف�س��ل مب�س��ادر االي��رادات 
خالل ال��دورة املالي��ة التي متتد اأرب��ع �سنوات، 
علمًا اأن الث��الث االأوىل منها ت�سهد انفاقًا اأكرب" 
من االأخرية التي ت�سهد تنظيم كاأ�س العامل لكرة 
الق��دم. وه��زت االحت��اد بدءاً م��ن نهاي��ة العام 
2015، �سل�سلة من ف�سائح الف�ساد التي ال تزال 

تبعاتها املالية والق�سائية متوا�سلة.

ال�رسط��ة  داهم��ت   ،2015 اأيار/ماي��و  فف��ي 
ال�سوي�رسي��ة فندق��ًا ك��ان يقي��م في��ه ع��دد م��ن 

م�س��وؤويل االحت��اد امل�سارك��ن يف اجتم��اع له، 
ومت توقيف عدد منه��م. ومنذ ذلك احلن، اأوقف 

م�سوؤول��ون كب��ار يف االحت��اد يتقدمه��م بالت��ر 
ونائبيه واالأمن الع��ام جريوم فالك وامل�سوؤول 
امل��ايل ماركو�س كاترن، ع��ن مزاولة الن�ساطات 
الريا�سي��ة اأو اأق�سوا من مهامه��م. وقال الفيفا 
وفال��ك  بالت��ر  اأن   2016 حزيران/يوني��و  يف 
به��دف  دوالر  ملي��ون   80 تقا�سم��وا  وكان��ر 
"ال��راء ال�سخ�سي" عرب عقود وتعوي�سات على 
م��دة خم�سة اأعوام، ال �سيم��ا من خالل الزيادات 
ال�سنوية واملكافاآت. وا�ستقال بالتر من من�سبه 
يف حزيران/يوني��و 2015، وانتخب انفانتينو 
بداًل من��ه مطلع 2016. وقال اإنفانتينو اأن عام 
2016 "ك��ان نقطة حتول مع اتخاذ اخلطوات 
االأوىل واحليوي��ة الإع��ادة الثق��ة اإىل املنظم��ة"، 
"طريق��ة م�سوؤول��ة  اأن ذل��ك ي�سم��ل  اإىل  م�س��رياً 
و�سفافة يف اإدارة العائدات وامل�ساريف". واأ�سار 
الفيف��ا يف تقري��ره اجلمع��ة اإىل اأن م��ن اأ�سب��اب 
اخل�سائر القيا�سي��ة نظم املحا�سبة اجلديدة التي 
يعتمده��ا. فعلى �سبيل املث��ال، كان االحتاد يف 
ال�ساب��ق ي��درج العائ��دات املالي��ة للعق��ود منذ 
تاري��خ توقيعها، بينما ب��ات االأمر حاليًا يرتبط 

باإمتام العقود، كما هو احلال مثاًل مع كاأ�س 
الع��امل. اال اأن خ��رباء املحا�سبة يقول��ون اأن هذا 
التغي��ري �ساه��م فق��ط يف 35 ملي��ون دوالر من 
خ�سائ��ر 2016. واأورد الفيف��ا اأن كلفة االنفاق 

على الف�سائح بلغت 50 مليونًا.
واأ�س��اف اأن اال�ستثم��ارات التي كب��دت خ�سائر 
هي "متح��ف الفيفا" وفن��دق اآ�سكوت حيث مقر 

االحتاد يف مدينة زوريخ ال�سوي�رسية.
وبلغت اخل�سائر من املتحف الذي عده بالتر اأحد 
اأهم م�ساريعه، 50 مليون دوالر. واأنفق االحتاد 
138 ملي��ون دوالر على املتح��ف املوؤلف من 
ث��الث طبقات، اال اأنه مل ي�ستقط��ب منذ افتتاحه 
الع��ام املا�س��ي، �س��وى 11 األ��ف زائ��ر كمعدل 

�سهري، وهو ن�سف العدد املتوقع.
وعلى رغم اإلغ��اء 36 وظيفة يف املتحف، يوؤكد 

الفيفا عدم نيته اغالقه.
كما تكبد االحتاد خ�سائر مبالين الدوالرات من 
ا�ستحواذه عل��ى فندق "اآ�سك��وت" قرب املتحف 
يف زوري��خ، وال��ذي كان يوؤمل من��ه توفري كلفة 

ا�ستئجار الغرف الفندقية على كاهل االحتاد.
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اأك��د اأدين��ور ليون��اردو بات�س��ي "تيت��ي"، املدي��ر الفن��ي للمنتخ��ب 
الربازيل��ي، اأن نيم��ار دا �سيلف��ا، الع��ب املنتخب وبر�سلون��ة، تفوق 
عل��ى الثنائ��ي كري�ستيان��و رونال��دو، جن��م ري��ال مدري��د، وليونيل 
مي�س��ي، هداف البار�سا، يف ع��ام 2017. وقاد نيمار منتخب بالده 
ل�س��دارة جدول ترتيب الت�سفيات املوؤهلة ملونديال رو�سيا، بر�سيد 
ا يف  33 نقط��ة، واالقراب من التاأهل ب�سك��ل ر�سمي، و�سارك اأي�سً
التاأه��ل التاريخي لرب�سلونة لربع نهائ��ي دوري اأبطال اأوروبا على 
ح�س��اب باري�س �سان جريمان الفرن�سي، بعد االنت�سار يف اإياب دور 
ال���16 بنتيجة )1-6(، رغ��م الهزمية يف الذهاب برباعية دون 
رد. وق��ال تيتي، خالل ت�رسيحات نقلته��ا �سحيفة "ديلي 
ميل" الربيطانية، "يف اآخر 4 �سهور، نيمار هو االأف�سل". 
لكن��ه �س��دد على اأن رونال��دو ومي�سي هم��ا االأف�سل على 
م��دار االأعوام ال���10 االأخرية، وهي الف��رة التي �سهدت 
احتكارهم��ا جوائ��ز االأف�سل يف الع��امل. واأ�ساف مدرب 
الربازي��ل "اأخ��ربت نيمار باأين اأري��ده اأن ي�سع��ر بالراحة 
ب��دوره م��ع املنتخ��ب، واأخ��ربين باأنن��ي ميكنني 
وتاأت��ي  م�ستع��د".  واأن��ه  علي��ه،  االعتم��اد 
ت�رسيح��ات تيت��ي رغ��م اأن مي�س��ي يت�سدر 
ج��دول ترتيب ه��دايف الليجا ه��ذا املو�سم 
بر�سي��د 27 هدفا، فيما ياأتي رونالدو يف 
املرك��ز الثال��ث ب�19 هدف��ا، بينما �سجل 
نيم��ار 9 اأه��داف فقط. واأ�س��ار تيتي اإىل 
اأن منتخبات فرن�سا، واإ�سبانيا، واأملانيا، 
والربتغ��ال،  وبلجيك��ا،  واإيطالي��ا، 
يف  �رسيح��ة  تهدي��دات  �ست�سك��ل 
نهائي��ات املوندي��ال برو�سيا 2018. 
واختت��م تيت��ي حديث��ه ح��ول معان��اة 
املنتخ��ب االأرجنتين��ي، نح��و التاأهل، 
قائ��ال "بغ���س النظر ع��ن الت�سفيات، 
اإدجاردو باوزا )املدير الفني ملنتخب 
االأرجنت��ن( ميل��ك فريقا جي��دا، ومن 

�سمن االأف�سل يف العامل". 

اأك��دت �سحيف��ة "ليكي��ب" الفرن�سية، ا�ستعداد ن��ادي ريال مدري��د االإ�سباين 
الإب��رام �سفقة من العي��ار الثقيل يف فرة االنتق��االت ال�سيفية عقب نهاية 

املو�س��م اجلاري. واأ�سارت ال�سحيف��ة اإىل اأن زين الدين زيدان املدير 
الفن��ي للفري��ق امللكي، طال��ب رئي�س الن��ادي فلورنتينو 

بريي��ز ب�رسورة التعاق��د مع اإيدين ه��ازارد جنم 
فري��ق  األع��اب  و�سان��ع  بلجيك��ا،  منتخ��ب 

ت�سيل�سي االإجنليزي.
واأ�ساف��ت ال�سحيف��ة اأن بريي��ز عل��ى 

ا�ستع��داد الإنف��اق مبل��غ �سخ��م م��ن 
يف  ه��ازارد  �سفق��ة  اإمت��ام  ال�سيف، اأج��ل 
ل��ه،  الدعاي��ة  يف  �س��ة ال�ستغالله��ا  خا
ى اأن انتخاب��ات نادي ريال مدريد،  �ستج��ر

"ليكي��ب" يف �سهر يولي��و املقبل. واأكدت 
ل��ن اأن رئي�س نادي ريال مدريد، 
�سي��ف يبخل مع زي��دان مثلما فعل 

ع��ادة العام املا�س��ي، عندما اكتفى فقط  باإ
األف��ارو مورات��ا م��ن يوفنتو�س االإيط��ايل، اإ�سافة 
اإىل ا�س��رداد الثنائ��ي املع��ار فابي��و كوين��راو، 
ومارك��و اأ�سين�سيو. ولفت��ت ال�سحيفة اإىل اأن زين 
الدي��ن زيدان، ينتظر من رئي�س ريال مدريد هذه 
الهدي��ة يف ال�سيف، خا�س��ة بعدما رفع االحتاد 

الدويل لك��رة القدم "فيفا" العقوب��ة املوقعة على 
ن��ادي امللكي مبنعه من اإبرام �سفقات يف مريكاتو 
ال�ست��اء. وك��ان الالعب ال�ساب��ق يف �سفوف نادي 

ت�سيل�س��ي االإجنلي��زي، مايك��ل ب��االك، ق��د ح��ذر 
ه��ازارد، من الرحي��ل اإىل ريال مدري��د ال�سيف 

املقبل، مبينًا اأن "هازارد رمبا ال ميلك القدرة 
العقلي��ة للمناف�سة م��ع غرور ري��ال مدريد". 
واأكمل: "هو واحد من جنوم النادي ويعي�س 
يف مدين��ة رائعة، اأعتقد اأنه �سيكون الالعب 
االأ�سا�س��ي لت�سيل�س��ي يف ال�سن��وات القليل��ة 

املقبلة".

فضائح الفساد تكبد الفيفا خسائر قياسية في 2016

"مونتشي" سالح إشبيلية السري ومهندس الصفقات التأريخية يبحث عن ناٍد جديد
مدي��ر  انتق��ال  خ��رب  يك��ون  اأن  الن��ادر  م��ن   
ريا�س��ي ن��ادي معن اإىل ن��اٍد اآخر حمّط 
وم�سجع��ي  ال�سحافي��ن  اأنظ��ار 
الت��ي  كالطريق��ة  الق��دم  ك��رة 
غ��ادر به��ا رام��ون فريديخو 
املع��روف  رودريجي��ز 
با�سم "مونت�سي" فريق 
اإ�سبيلي��ة. يف مو�سمه 
ه��ذا  يف  االأول 

ملن�س��ب  اإ�سبيلي��ة، ا م��ع 
الن��ادي  اإىل �سع��د  االأندل�س��ي 

يومها الدرج��ة االأوىل م��ن  ومن  جديد، 
حت��ى اللحظة حاف��ظ اإ�سبيلية عل��ى مركزه �سمن 

الع���رس االأوائ��ل يف الليغا. حقق اإ�سبيلي��ة �سنة 2006 اأول 
لق��ب اأوروب��ي خالل فرة مونت�سي بع��د فوزهم يف نهائي 
ال��دوري االأوروب��ي )كاأ�س االحت��اد االأوروبي لك��رة القدم 
�سابق��ًا( اأم��ام فري��ق ميدلزبره بنتيج��ة 0-4 حتت قيادة 
مدربه��م اجلدي��د اآنذاك خوان��دي رامو�س، من ث��م افتتحوا 
االأوروب��ي ح��ن  ال�سوب��ر  بلق��ب   2006/2007 مو�س��م 
واجهوا بطل دوري االأبطال فريق بر�سلونة بنتيجة 3-0، 
ا�ستكم��ل الفري��ق االأندل�سي حتقي��ق االإجن��ازات االأوروبية 
بع��د فوزه اأم��ام مواطن��ه االإ�سب��اين اأ�سباني��ول يف بطولة 
ال��دوري االأوروبي كذلك بف�سل �رسب��ات احلظ، كما حقق 
فري��ق اإ�سبيلي��ة كاأ���س ملك اإ�سباني��ا اأمام فري��ق خيتايف، 
يومه��ا �سجل املهاج��م املايل كانوتي اله��دف الوحيد يف 
تل��ك املب��اراة، وه��و الذي يعت��رب واحداً من اأق��رب الالعب 

ملونت�س��ي.   حق��ق اإ�سبيلي��ة كاأ���س ال�سوبر االإ�سب��اين اأمام 
 2007/2008 مو�س��م  بداي��ة  يف  مدري��د  ري��ال  فري��ق 
وع��اد الفري��ق للتاأل��ق املحلي م��ن جديد بعد ف��وزه 2-0 
اأم��ام فري��ق اأتلتيك��و مدريد يف نهائ��ي كاأ�س املل��ك �سنة 
2010.   يف بداي��ة ع��ام 2013، ب�سبب مواجهة الفريق 
لبع���س امل�ساك��ل املادي��ة ا�س��ط لبي��ع كل م��ن خي�سو�س 
نفا���س واألف��ارو نغري��دو، معو�سًا مكانهم��ا باملهاجمن 
الكولومبي كارلو�س باكا والفرن�سي كيفن غامريو، اأنهى 
اإ�سبيلي��ة مو�سمه متوجًا بلقب اليوروب��ا ليغ للمرة الثالثة 
بع��د فوزه اأمام نظريه بنفيكا الربتغ��ايل. عاد االأندل�سيون 
ورفعوا لقب ذات امل�سابقة �سنة 2015 للمرة الرابعة اأمام 
فري��ق دنيربو االأوكراين.   مل يخط��ئ الذي قال باأن بطولة 
الدوري االأوروبي اأ�سبحت ماركة م�سجلة با�سم "اإ�سبيلية" 

اإذ ف��از الفريق بقيادة املدرب اأون��اي اإميري للمرة الثالثة 
على التوايل �سن��ة 2016 اأمام ليفربول االإجنليزي، وبات 
حينه��ا الفري��ق االأك��ر تتويجًا بتل��ك البطول��ة يف القارة 
العجوز بخم�س��ة األقاب يف ع�رس �سنوات فقط. اأنهى الثعلب 
االإ�سب��اين مونت�س��ي م�س��واره م��ع اأ�سبيلي��ة حمقق��ًا ع�رسة 
األق��اب حملية واأوروبية، ف�سباح 31 مار�س/ اآذار 2017 
اأعل��ن اإ�سبيلية ر�سمي��ًا ف�سخ تعاقده م��ع مونت�سى بعد 17 
عام��ًا مثمرة م��ن االإجنازات والنجاح��ات الفنية واملالية 
حي��ث ت�س��ري التقاري��ر اإىل اأنه قري��ب جداً م��ن التعاقد مع 
روم��ا االإيطايل. ُع��رف مونت�سي بذكائ��ه وحنكته يف �سّم 
الالعبن ال�سباب من اأجل ا�ستثمارهم يف النادي، ومن ثم 
بيعه��م مببالغ عالي��ة حيث مل ي�سم اأي الع��ب بقيمة تزيد 

عن 15 مليون يورو.  

هازارد "هدية" بيريز لزيدان

صالح: روما يحتاج التطور لحصد البطوالت

هاميلتون أول المنطلقين في جائزة الصين الكبرى

قال امل�رسي حممد �س��الح، جناح فريق 
روم��ا االإيط��ايل، اإن اجليالرو�س��ي يحتاج 
اإىل التط��ور كفري��ق عل��ى اأر�سي��ة امللعب، 
مو�سًح��ا اأنهم مل يفتقروا ل�سيء هذا املو�سم، 
رغ��م اأن الفريق يف طريق��ه الإنهاء العام دون 
بطوالت. ووّدع روما بطولة الدوري االأوروبي 
عل��ى يد لي��ون الفرن�سي، م��ن دور ال�16، كما 
خرج من ن�سف نهائي كاأ�س اإيطاليا 
على يد جاره الت�سيو، واالآن ياأتي 
خلف يوفنتو�س مت�سدر ال�سرييا 
واأو�س��ح  نق��اط.   6 بف��ارق  اآ 
�س��الح، يف ت�رسيح��ات ل�سبكة 

"�سك��اي �سبورت اإيطالي��ا": "لي�س من ال�سهل 
اأن نخ���رس اأمام الت�سي��و )يف كاأ���س اإيطاليا(، 
ب��ازل  الق��دم" واأ�س��اف جن��م  ولكنه��ا ك��رة 
وت�سيل�س��ي ال�ساب��ق: "ما الذي نفتق��ر اإليه هذا 
املو�س��م؟ ال �سيء، لق��د اأّدينا ب�سكل جيد وفزنا 
يف الكث��ري من املباري��ات، وحاولنا اأن نكون 
يف املناف�سة دائًما". واأو�سح الدويل امل�رسي: 
"كم��ا ك��ان االأمر كذلك �س��د الت�سيو، وليون، 
وبولوني��ا، �سيك��ون م��ن ال�سع��ب ولك��ن كان 
يتوجب علينا الفوز باأي ثمن". وتابع: "100 
هدف مت ت�سجيلها بوا�سط��ة روما؟ لقد �سجلنا 
كث��رًيا، اإنه��ا حقيق��ة ولك��ن نحن نحت��اج اإىل 

التح�س��ن كفريق". ووا�س��ل: "نحن على بعد 6 
نقاط من يوفنتو�س، ويجب علينا اأن نتح�سن، 
الي��ويف فري��ق جيد، ميل��ك عدد م��ن الالعبن 
املتاح��ن مثلم��ا حدث اأم��ام ناب��ويل، ولكن 
نح��ن نفكر يف اأنف�سنا". واأكم��ل: اإدين دزيكو؟ 
لق��د �سجلن��ا الكثري م��ن االأه��داف، ولكن كما 
قلت نح��ن يف حاجة اإىل التط��ور كفريق على 
اأر�سي��ة امللع��ب". واأمت حديثه ع��ن لوت�سيانو 
�سباليت��ي، املدير الفني للذئ��اب، قائاًل: "منذ 
و�سول��ه، ونحن نلع��ب ب�سكل اأف�س��ل، ونحقق 
نتائ��ج جي��دة، ل�سوء احل��ظ خ�رسن��ا مبارتن 

ب�سبب االإرهاق".
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تف��ّوق الربيط��اين لوي���س هاميلت��ون �سائ��ق 
فري��ق مر�سيد���س االأملاين، ام���س ال�سبت، على 
لل�سائق��ن  الع��امل  بطول��ة  ترتي��ب  مت�س��در 
االأمل��اين �سيبا�ستيان فيت��ل )فرياري(، ليكون 
ال�س��ن  جائ��زة  �سب��اق  يف  املنطلق��ن  اأول 
الك��ربى الي��وم االأحد. وحق��ق هاميلتون بطل 
الع��امل ثالث مرات اآخرها عام 2015، اأ�رسع 
وق��ت يف التج��ارب التاأهيلي��ة ال�سب��ت بزمن 
1:31.678 )دقيق��ة و31 ثاني��ة و678 من 
االألف من الثانية(، متقدمًا بفارق 0،2 ثانية 
تقريبًا عن مناف�س��ه االأملاين بطل العامل اأربع 
مرات. ويع��د توقيت هاميلت��ون االأ�رسع على 
حلب��ة �سنغه��اي، علم��ًا اأّن التوقي��ت ال�ساب��ق 
1:32.238 حققه االأملاين ميكايل �سوماخر 

عام 2004. كما ب��ات الربيطاين على مقربة 
م��ن رق��م اآخ��ر لل�سائ��ق االأ�سط��وري االأملاين 
ال��ذي اأحرز بطولة العامل �سبع م��رات، اإذ بات 
يف حوزة هاميلت��ون 63 انطالقة من املركز 
االأول، يف مقابل 68 ل�سوماخر. وهيمن فريقا 
مر�سيد���س وف��رياري عل��ى مراك��ز االإنط��الق 
االأربع��ة االأوىل يف ال�س��ن، بالرتي��ب نف�سه 
جلائزة اأ�سراليا الكربى التي اأقيمت منت�سف 
اآذار/مار�س، وكانت ال�سباق االأول من بطولة 
العامل 2017. وفاز فيتل بال�سباق االأ�سرايل، 
بفارق ناهز 10 ثوان عن هاميلتون الذي حل 
ثانيًا. وينطلق من املركز الثالث االأحد �سائق 
مر�سيد���س الفنلن��دي فالت��ريي بوتا���س بديل 
بط��ل الع��امل 2016 االأمل��اين نيك��و روزبرغ 

املعتزل، يليه بط��ل العامل ال�سابق و�سائق 
ف��رياري الفنلندي كيم��ي رايكونن. وقال 
هاميلت��ون ال��ذي حقق مرك��ز االإنطالق 
االأول للم��رة الرابع��ة يف ال�سن خالل 
خم�سة اأعوام "كن��ا نعرف اأّن املناف�سة 
�ستكون قريب��ة". واأ�ساف: "االأمر مثري 
الأنن��ا نقات��ل فع��اًل م��ع ه��وؤالء"، يف 
اإ�س��ارة اىل �سائق��ي ف��رياري، متابع��ًا 
اإىل رفع  ال�سباقات. تدفعك  "هذه هي 
امل�ست��وى ك��ل م��رة".  اإاّل اأّن فيت��ل مل 
يتقب��ل ب�سهول��ة حلوله ثاني��ًا، قائاًل: 
"ال اأ�سدق ذلك، كانت اللفة مثالية"، 
يف  االأف�س��ل  ك��ان  فيت��ل  اأّن  علم��ًا 

التجارب احلرة ال�سبت".

مدربه: نيمار أفضل العب في العالم


