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تتوا�س��ل مناف�س��ات اجلولة 11 من الدوري العراق��ي املمتاز لكرة 
الق��دم، الي��وم اخلمي�س، باج��راء 4 مواجهات، ففي االوىل ي�س��يف 
فريق نفط الو�س��ط على ملعبه املت�س��در فريق الزوراء، وميتلك نفط 
الو�سط يف ر�سيده 38 نقطة يف املركز التا�سع، وللزوراء 68 نقطة، 
ويف ملع��ب عفك االوملبي �س��يكون لق��اء الديوانية ونفط مي�س��ان، 
حيث يحتل الديوانية املركز 18 بر�س��يد 24 نقطة، ولنفط مي�سان 
36 نقطة يف املركز 11، وي�سد فريق النفط الرحال �سوب حمافظة 
الب�رصة للقاء فريق البحري على ملعب الزبري، وميتلك فريق النفط 
59 يف املركز الرابع، وللبحري 25 نقطة يف املركز 17، و�سيكون 
ملعب ال�س��عب الدويل م�رصحًا للقاء فري��ق القوة اجلوية والكهرباء، 
ويحت��ل القوة اجلوية املركز الثاين بر�س��يد 62 نقطة، فيما ميتلك 
الكهرب��اء 44 نقطة يف املركز ال�س��اد�س، وتختتم مباريات اجلولة 
بع��د غد اجلمع��ة باجراء 4 لقاءات، فاللقاء االول الذي �سيحت�س��نه 
ملعب ال�س��عب الدويل �س��يجمع الطلبة واحل�سني، حيث يحتل الطلبة 
املرك��ز 13 بر�س��يد 33 نقطة، بينما ميتلك احل�س��ني 27 نقطة يف 
املركز 16، وي�س��د فري��ق ال�رصطة الرحال �س��وب حمافظة النجف 
للق��اء فريقها، ويحت��ل الفريق ال�رصط��اوي املركز الثالث بر�س��يد 
60 نقط��ة، وللنج��ف 47 نقط��ة يف املركز اخلام���س، ويف ملعب 
الزب��ري �س��يقام ديرب��ي حمافظة الب���رصة الذي يجم��ع فريقي نفط 
اجلنوب وامليناء، ويحتل نفط اجلنوب املركز ال�س��ابع بر�س��يد 40 
نقط��ة، فيم��ا ميتلك امليناء 38 نقطة يف املرك��ز العا�رص، ويف اخر 
لقاءات اجلولة الذي يحت�سنه ملعب التاجي يلتقي احلدود و�سيفه 
ال�س��ماوة، حيث يحتل فريق احلدود املركز 12 بر�س��يد 33 نقطة، 

اما فريق ال�سماوة �ساحب الرتتيب 14 بر�سيد 30 نقطة.

حدد نادي بر�سلونة االإ�سباين، البديل الذي ينوي التحرك نحو التعاقد معه 
يف �س��وق االنتقاالت ال�سيفي املقبل، يف حال ف�س��ل التعاقد مع الفرن�سي 
"اأنطوان جريزمان" مهاجم اأتلتيكو مدريد. وك�س��فت تقارير �سحفية عن 

رف���س اإدارة اأتلتيك��و مدري��د رحيل "جريزمان" لرب�س��لونة؛ حيث 
تن��وي اإدارة بطل الدوري االأوروب��ي متديد تعاقد الالعب مع 

النادي. وذكرت �س��حيفة "اآ�س" االإ�سبانية يف تقرير لها 
�س��باح االأربعاء، اأنه مت عر�س الالعب الدويل امل�رصي 
عل��ى  االإجنلي��زي  ليفرب��ول  �س��الح" جن��اح  "حمم��د 

م�سوؤويل النادي الكتالوين. واأ�سارت ال�سحيفة "�سالح" 
�سيكون اأف�سل بديل ل�"جريزمان" بعد املو�سم اجليد الذي 

قدمه مع الريدز، حيث قاد فريق حمر املري�سي�س��ايد لنهائي 
دوري اأبطال اأوروبا؛ حيث من املرجح اأن تكلف ال�س��فقة اأكرث 

م��ن 100 مليون ي��ورو. واأفادت ال�س��حيفة اأن ليفربول 
�س��يوافق عل��ى بيع "�س��الح" يف حال��ة واحدة 

فق��ط، وه��ي النجاح يف التعاق��د مع الدويل 
الفرن�سي "نبيل فقري" والذي ي�سبه "مومو" 
كث��رًيا؛ حي��ث �س��تكون اإدارة الري��دز على 
ا�ستعدادا للتفاو�س ب�س��اأن رحيل الالعب 
عن قلعة االآنفيل��د. ُيذكر اأن "مومو" قدم 

ا�س��تثنائًيا م��ع ليفرب��ول يف  مو�س��ًما 
املو�س��م املنق�س��ي، حي��ث اأح��رز 44 
هدًفا وقدم 16 متريرة حا�س��مة خالل 
52 مباراة مبختلف امل�سابقات، وتوج 
هداًف��ا للربميريلي��ج، كما ح�س��ل على 

لقب العب العام حمقًقا جناحات كبرية 
عل��ى امل�س��توى الفردي. ويث��ق الن��ادي املدريدي 
ب��اإن "اأنط��وان جريزم��ان" �س��ريف�س الرحي��ل اإىل 
بر�سلونة، رغم نية االإدارة يف كامب نو بدفع مبلغ 
ال�رصط اجلزائ��ي يف عقد الفرن�س��ي وقيمته 100 

مليون يورو.

اأعرب مدافع فريق امليناء، عمار كاظم، عن حزنه ملا مير به النادي من 
و�س��ع ماأ�ساوي . وقال عمار كاظم: يعي�س النادي االآن يف ا�سواأ مرحلة 
له، وحاله ال ي�رص عدوا وال �سديقا بالرغم من اننا �سعينا جهد االإمكان 
اىل ان ننه���س بواقع النادي وحتملنا الكثري ، وبالتايل كل هذه االمور 
مل تنف��ع م��ع االدارة التي وقفت عاجزة عن توفري رواتب الالعبني ملدة 
٨ اأ�سهر ، واي�سًا عدم دفع اجور الفندق، ما �سبب بطردنا )بليلة ظلمة(.

وا�س��اف كاظ��م: جمي��ع م��ا يح��دث يف الن��ادي تتحمل��ه االدارة بعدم 
توافقه��ا مع وزارة النقل، وبالتحديد الوزير كاظم فنجان احلمامي، ما 
اأدى اىل امتناعهم عن اإطالق امليزانية، وبالتايل و�سل النادي اىل هذا 

احلال لعدم ت�سلم الالعبني م�ستحقاتهم منذ 8 اأ�سهر .
واك��د كاظ��م: البع���س يتحدث ب��اأن هناك موؤام��رة اأحيك��ت من املالك 
التدريب��ي والالعب��ني بغية االإطاحة ب��االإدارة، وكل هذا الكالم عار عن 
ال�س��حة، وال يوجد مثل هذا الكالم، و�ساكمل امل�سوار مع ال�سفانة خالل 
هذا املو�س��م، والفريق قد خا�س الفريق يوم االحد املا�سي مباراته مع 
فريق نفط الو�س��ط والتي انتهت بالتعادل ال�س��لبي بعد انقطاع ملدة 20 
يوما للفريق ليعود ويخطف نقطة من ال�س��يوف نفط الو�سط، وما حدث 
�سببه االول واالخري م�ساألة )املال( التي ع�سفت بالنادي، ما ت�سبب يف 
تدهور نتائج الفريق، واي�سًا عزوف بع�س اجلماهري عن موؤازرة الفريق 

ب�سبب هذه الظروف التي مير فيها النادي.

رئيس االتحاد الفلسطيني يعتبر إلغاء مباراة األرجنتين "بطاقة حمراء" في وجه إسرائيل

أرضية ملعب الشعب الدولي "متهالكة" واللون األصفر يغزو المستطيل األخضر
بسبب زخم المباريات

بداأت البقع ال�س��فراء تغطي م�ساحات وا�سعة من اأر�سية ملعب 
ال�س��عب ال��دويل ب�س��بب زخم اإقام��ة مباريات ال��دوري العراقي 
املمتاز لكرة القدم عليها. وظهرت عالمات تلف االأر�سية 
وتهالكها وا�س��حة ملتابعي مباريات الدوري املمتاز، 
االأم��ر ال��ذي يوؤث��ر ب�س��كل �س��لبي عل��ى اأداء الالعب��ني 
بجعلهم اأكرث عر�س��ة لالإ�سابات اخلطرية. مدير ملعب 
ال�سعب الدويل، ب�س��ري عبود ارجع �سبب هذه االأزمة اإىل 
زخم املباريات، حيث اأكد بالقول، اأن "�س��بب تلف بع�س 
مناطق اأر�س��ية ملعب ال�س��عب الدويل، هو كرثة املباريات 
على اأر�س��يته يف االآونة االأخرية وخا�س��ة يف �سهر رم�سان، 
اإذ تق��ام م��ا يقارب من ث��الث اإىل اأرب��ع مباريات يف 

االأ�س��بوع الواح��د". واأو�س��ح اأن "احت��اد الكرة هو الذي �س��غط 
ج��دول املباريات واأ�س��بحت تقام بكرثة على ملعب ال�س��عب"، 
مبينًا بالقول، نحن "مل يبدر منا اأي تاأخري اأو تق�سري، فامللعب 
جاهز من جميع اجلوانب الفنية، لكن امل�س��تطيل االأخ�رص بداأت 
تظهر عليه بقع �سفراء ب�سبب كرثة مباريات الدوري املمتاز".

وع��ن حلول اأزمة االأر�س��ية، اأكد عبود بالق��ول: "يف حال اأردنا 
اإرج��اع اللون االأخ�رص اإىل امللعب، حينها �س��نحتاج اإىل اإيقاف 
ال��دوري مل��دة 15 يومًا، لنق��وم باإزالة البقع ال�س��فراء وزراعة 
خ���رصاء بداًل منها ، لكن االحت��اد لن يتمكن من اإيقاف الدوري 

الن توقيتات مبارياته غري �سحيحة". 
وتعتم��د اأندية ال��زوراء وال�رصطة والقوة اجلوي��ة والطلبة، على 

ملعب ال�سعب الدويل، اأر�سًا لفرقها يف الدوري املمتاز.
جلنة الرتاخي�س يف احتاد الكرة بحثت عن حل لهذه امل�س��كلة، 

اإذ اأعلن��ت عن عدد االأندية التي �سي�س��مح لها باللعب على ملعب 
واحد يف املو�س��م املقبل. مدير الرتاخي�س، �سيف الق�ساب، قال 
يف بي��ان تلقت )اجلورنال( ن�س��خة من��ه، اإن "دائرة الرتاخي�س 
قد حددت عدد الفرق التي �س��وف ت�س��مح لها باللعب على ملعب 
واح��د وهو ناديني لكل ملعب". واأو�س��ح بالقول، "على االأندية 
اأن تبداأ من االآن يف التعاقد اأو ا�ستح�سال موافقة ال�سماح للعب 
عل��ى امللع��ب بالن�س��بة اإىل االأندية التي ال متتل��ك ملعب يخ�س 
املباريات الر�س��مية للدوري املحلي للمو�سم الكروي 2018 – 
2019". الل��وم يج��ب اأن ال يلقى فقط على احتاد الكرة، الذي 
اختار توقيتات متقاربة فح�سب، واإمنا توجه اأ�سهم االنتقاد اإىل 
اإدارات االأندية، التي مل تعتني مبالعبها ومن�س��اأتها الريا�س��ية 

وركزت على اإبرام تعاقدات مببالغ مالية �سخمة.
ويف ه��ذا ال�س��دد، كان ملدي��ر دائرة االأقالي��م واملحافظات يف 

وزارة ال�س��باب والريا�س��ة، طال��ب املو�س��وي راأي، اإذ اأك��د يف 
حدي��ث ل�"فوتبول"، اأن "اأندية ال��دوري املمتاز، يجب اأن يكون 
لها اإ�سرتاتيجية للمدى البعيد، من حيث تطوير وترميم مالعبها 

اخلا�سة، بداًل من االعتماد الكلي على ملعب ال�سعب الدويل".
وانتقد املو�س��وي، اآلية وجدول مباريات الدوري املمتاز، حيث 
اأو�س��ح اأن "جميع الدوريات املمت��ازة يف جميع البلدان، تلعب 
4 مباريات يف ال�سهر الواحد، با�ستثناء الدوري العراقي، الذي 

تقام فيه 4 مباريات خالل االأ�سبوع الواحد".
ومل جتد جلنة امل�س��ابقات يف احتاد الكرة، اأي ملعب اآخر تتوفر 
في��ه �رصوط تراخي���س االحتاد االآ�س��يوي يف العا�س��مة بغداد، 
ال�س��يما االأ�س��واء الكا�س��فة، بالتايل فاإن االعتم��اد على ملعب 
ال�س��عب الدويل يف املباريات التي تقام لياًل، اأ�سبح اأمراً حتميًا 

وال بديل عنه. 

شباب ألعاب القوى يستهدف ارقامًا مميزة ببطولة العالم

رف���س مداف��ع املنتخب الوطن��ي احم��د اإبراهيم، 
عر�س��ًا لالحرتاف يف ال��دوري الكويت��ي املمتاز 
لك��رة القدم. وق��رر نادي االتفاق ال�س��عودي، عدم 
جتدي��د عق��د اإبراهي��م بع��د مو�س��م واح��د ق�س��اه 
م��ع الفري��ق. وق��ال جن��م عب��د حمم��د يف حديث 
ل�)اجلورنال( اإن "اإبراهيم رف�س��ًا عر�س��ًا ر�س��ميًا 
لالن�س��مام اإىل اح��د االأندية يف ال��دوري الكويتي 
املمتاز لكرة القدم". واأو�س��ح اأن "املدافع ال يفكر 

يف خو�س جترب��ة يف الدوري الكويتي يف الوقت 
احل��ايل"، مبين��ًا اأنه "دخل يف مفاو�س��ات جادة 
م��ع احد االأندية ال�س��عودية للدفاع ع��ن األوانه يف 
املو�سم املقبل". وف�سل عبد حممد عدم الك�سف عن 
هوية الفريق الذي يفاو�س��ه ابراهيم حلني انتهاء 
املفاو�س��ات الر�س��مية مع الالعب. وبخ�س��و�س 
نهاي��ة عق��ده م��ع االتف��اق، اك��د جن��م اأن  "اإدارة 
االتفاق قررت ح�س��م مو�سوع جتديد عقد املدافع 
احم��د اإبراهيم مع الفريق".  واأو�س��ح اأن "االإدارة 
ح�س��مت االأمر بعد التجديد البراهيم، حيث بعدما 

فا�س��لت بني الالعب وبني �سفقات اأخرى تدر�س 
اإبرامه��ا خالل االنتقاالت احلالية". وبني عبد اهلل 
بالق��ول، "االآن ب��داأت ات�س��االتي اجلدية من اجل 
نقل الالع��ب اإىل ال��دوري االإماراتي وال�س��عودي، 
حيث هن��اك عدد من االأندية التي اأبدت اهتمامها 
بالالعب". وانتقل اإبراهيم اإىل االتفاق ال�س��عودي 
خالل فرتة االنتقاالت ال�سيفية املو�سم املا�سي، 
اإذ �س��ارك يف 23 مب��اراة يف دوري املحرتف��ني 
ال�س��عودي واأ�س��هم مع زمالئه يف احتالل االتفاق 

املركز الرابع بعد بداية مو�سم �سعبة.

يوا�سل منتخب �س��باب العراق 
حت�س��رياته  الق��وى  باألع��اب 
لبطول��ة ا�س��يا بن�س��ختها الثامنة 
غ��د  ي��وم  �س��تنطلق  الت��ي  ع���رصة 
يف  ها�س��يما  مدين��ة  يف  اخلمي���س 
الياب��ان، حي��ث اج��رى الفري��ق مرانه 
اليوم��ي يف امللع��ب الثان��وي ، حتت 
ا���رصاف خم�س��ة مدرب��ني ملختل��ف 
م��ن  �سي�س��ارك  الت��ي  الفعالي��ات 

خالله��ا الع��راق يف البطولة ، وقد جت��اوز املنتخب 
العراقي ارهاق ال�س��فر الطويل من بغداد اىل طوكيو 
، وبا���رص تدريبات��ه بانتظ��ام.. )املالع��ب( اج��رت 
هذا اال�س��تطالع م��ع البعثة العراقي��ة املتواجدة يف 
الياب��ان للوق��وف عل��ى م��دى جاهزيته��م. املدرب 
حي��در املن�س��ور، قال: ان البطولة ت�س��هد م�س��اركة 
وا�س��عة م��ن املنتخب��ات اال�س��يوية ، وهن��اك ارقام 
ممي��زة لبع���س الالعب��ني، م��ا يوؤك��د ان املناف�س��ة 
�س��تكون حمتدم��ة ب��ني الالعب��ني والالعب��ات على 
: ان الرحل��ة الطويل��ة م��ن  ج��دول االو�س��مة. وب��نينّ
بغداد اىل طوكيو ا�س��تغرقت 25 �س��اعة مع �ساعات 

االنتظار، وبالتايل فوتت علينا وحدتني تدريبيتني 
، و�س��عينا لرفع اجلهد واالرهاق من الالعبني، ومن 
ث��م حت�س��ريهم بدني��ا ومعنويا للبطولة. مو�س��حا: 
ان الالع��ب ال��ذي ي���رصف على تدريبه ح�س��ن �س��عد 
بجاهزي��ة جي��دة ومعنوي��ات طيب��ة ، ونتمن��ى ان 
نحق��ق نتائ��ج تلب��ي الطموح��ات. وا�س��ار اىل: ان 
املنتخ��ب العراق��ي دائم��ا م��ا يفاج��ئ املنتخب��ات 
االخرى ، ومنني النف�س باأن ت�سهد امل�ساركة حتقيق 
ارقام تاأهيلية لبطولة العامل ، وكذلك املناف�سة على 
جدول االو�س��مة ، فبع�س ريا�سيينا موؤهلون رقميا 

لتحقيق نتائج مميزة.

اعترب رئي�س االحتاد الفل�س��طيني لكرة القدم جربيل 
الرجوب، االأربع��اء اأن "اإلغاء املب��اراة الودية التي 
كان��ت مقررة بني االأرجنت��ني واإ�رصائيل يف القد�س 
ال�س��بت، يع��د مبثاب��ة "بطاق��ة حم��راء" يف وج��ه 
الدولة العربية". وكانت املباراة التي تاأتي �س��من 
ا�ستعدادات االأرجنتني للم�ساركة يف نهائيات كاأ�س 
الع��امل يف رو�س��يا 2018، األغيت بع��د احتجاجات 
اعتربته��ا  خط��وة  يف  اإقامته��ا،  عل��ى  فل�س��طينية 

اإ�رصائيل خ�سوعًا "للذين ي�سمرون الكراهية" لها.
ع��رب وزي��ر الدف��اع االإ�رصائيل��ي اأفيغ��دور ليربمان 
الي��وم االأربع��اء، عن اأ�س��فه الإلغاء املب��اراة الودية 
املنتخب��ني  ب��ني  ال�س��بت،  مق��ررة  كان��ت  الت��ي 
معت��رباً  القد���س،  يف  واالإ�رصائيل��ي  االإرجنتين��ي 
اأن الفري��ق االأرجنتين��ي "خ�س��ع للذين ي�س��مرون 

الكراهية الإ�رصائيل".
وبع��د اإع��الن ال�س��فارة االإ�رصائيلي��ة يف بوينو���س 
اآيري���س اإلغ��اء املب��اراة الودي��ة ب�س��بب "تهدي��دات 
وا�س��تفزازات" �س��د النج��م ليوني��ل مي�س��ي، ق��ال 
الق��دم  ك��رة  فري��ق  اأن  املوؤ�س��ف  "م��ن  ليربم��ان: 
االأرجنتين��ي مل يق��اوم �س��غوط الذي��ن ي�س��مرون 
الكراهي��ة الإ�رصائيل وهدفهم الوحي��د انتهاك حقنا 

االأ�سا�سي يف الدفاع عنا وتدمري اإ�رصائيل".
وه��و اأول تعلي��ق مل�س��وؤول حكوم��ي اإ�رصائيلي منذ 
االإع��الن ع��ن اإلغ��اء املب��اراة. واأت��ى اإع��الن اإلغاء 
املباراة عقب احتجاجات فل�س��طينية على اإقامتها، 
وموق��ف اجلهاز الفني للمنتخب االأرجنتيني الفاتر 
منها.  وكان رئي�س االحتاد الفل�س��طيني لكرة القدم 
جربي��ل الرج��وب، قد دعا االأحد، اإىل "حرق" �س��ور 
جن��م املنتخب االأرجنتيني ليونيل مي�س��ي يف حال 
قدومه للم�س��اركة يف املباراة التي تقام يف القد�س 
الغربية. وقال الرجوب بعد ت�س��ليم ر�سالة احتجاج 
الغربي��ة  ال�س��فة  يف  االأرجنتيني��ة  املمثلي��ة  اإىل 
املحتلة: "مي�س��ي هو رمز للمحبة وال�س��الم نطالبه 
اأال يك��ون ج�رصاً لتبيي���س وجه االحت��الل"، موؤكداً 
اأن��ه "ابت��داء م��ن الي��وم )االأحد( �س��نبداأ حملة �س��د 
االحتاد االأرجنتيني ن�ستهدف فيها مي�سي �سخ�سيًا 
ال��ذي يحظ��ى بع���رصات املالي��ني م��ن املعجب��ني 
يف ال��دول العربية واالإ�س��المية". و�س��كلت ر�س��الة 
الرجوب اإىل اجلانب ال�س��غط الكب��ري على املنتخب 
ليوني��ل  خا�س��ة  الكب��ار  بنجوم��ه  االأرجنتين��ي 
مي�س��ي، �س��ببًا اآخر الإلغاء املب��اراة.  وانهالت ردود 
االأفع��ال االإ�رصائيلية بعد االإلغ��اء، متهمة املنتخب 

االأرجنتيني باال�ست�س��الم، وعل��ق وزير االأمن العام 
االإ�رصائيلي غلعاد اردان على اإلغاء املباراة، قائاًل: 

"تربطن��ا باالأرجنت��ني عالقة جيدة، وما حدث هو 
اأق��ل من اأن يق��ال مقاطعة الإ�رصائي��ل، عالقتنا بهم 

رائع��ة"، وفق ما ذك��رت �س��حيفة "هاآرت�س" اليوم 
االأربع��اء. ولكن��ه اأ�س��اف اأن "التحري���س من قبل 
جربي��ل الرجوب ودعوته حلرق �س��ور مي�س��ي دفع 
املنتخ��ب االأرجنتيني الإلغاء املباراة، اإ�س��افًة اإىل 
خوف الفريق م��ن التعر�س العتداءات يف القد�س". 
مو�س��حًا: "املنتخ��ب االأرجنتيني ف�س��ل ترك االأمر 
برمت��ه".  ودع��ا نائ��ب وزي��ر الدف��اع االإ�رصائيلي، 
اإيلي بن داه��ان، رئي�س الوزراء بنيامني نتانياهو، 
الإلغ��اء ت�رصيح رئي�س االحتاد الفل�س��طيني جربيل 
الرج��وب، ومنع��ه م��ن دخ��ول اإ�رصائيل قائ��اًل، اإن 
"الرجوب عدو خ�سي�س، يجب على اإ�رصائيل اأن تعلنه 
ع��دواً حقيقيًا". من جهة اأخرى، قال رئي�س القائمة 
العربي��ة امل�س��رتكة يف الكني�س��ت االإ�رصائيلي، اأمين 
عودة: "قد تك�س��ب حكوم��ة نتانياهو دع��م ترامب، 
لكنه��ا تخ�رص الع��امل باأكمله".  واأ�س��اف عودة: "ال 
ميك��ن اال�س��تمتاع مبث��ل ه��ذه املباراي��ات بينم��ا 
ُي�س��حق الفل�س��طينيون وحرمانه��م م��ن حقوقه��م، 
هناك طريقة واحدة للفوز: اإنهاء االحتالل واإر�س��اء 
ال�س��الم".  واأ�س��ادت ع�سو الكني�س��ت حنني الزعبي 
بالق��رار االأرجنتين��ي قائل��ة، اإن "عق��د املباراة يف 
القد���س بني املنتخب��ني االأرجنتين��ي واالإ�رصائيلي 

يف الوق��ت الذي يوا�س��ل فيه جن��ود االحتالل ذبح 
الفل�سطينيني يجعل اأمر القتل م�رصوعًا بطريقة ما".
و قالت �س��حيفة يديعوت اأحرونوت يف خرب عاجل 
له��ا اأن هن��اك اأنب��اء اأكي��دة من م�س��ادر م�س��وؤولة 
باإ�رصائي��ل توؤك��د اإلغاء املب��اراة الودي��ة التي كان 
م��ن املنتظ��ر اأن يخو�س��ها املنتخ��ب االأرجنتين��ي 
مع اإ�رصائيل ال�س��بت املقبل، قب��ل انطالق مباريات 
موقعه��ا  ع��رب  ال�س��حيفة  واأ�س��ارت  املوندي��ال.  
االإلك��رتوين اإىل اأن بع���س م��ن التقارير االإ�س��بانية 
اأو املواقع ال�س��حيفة ال�س��ادرة باالأرجنتني خالل 
ال�س��اعات املا�س��ية زعمت ب��اأن الق��رار مت اتخاذه 
بالفعل و�س��يتم اإلغاء املباراة الودية التي كان من 

املقرر اأن تقام يف القد�س املحتلة. 
الراعي��ة  ال�رصك��ة  اأن  اأي�س��ًا  ال�س��حيفة  وزعم��ت 
للمب��اراة يف اإ�رصائي��ل تلق��ت ر�س��الة "�رصي��ة" من 
بيوين�س اآيري�س بهذا اخل�س��و�س، اإذ تعلل م�س��وؤوىل 
االحت��اد االأرجنتين��ي لك��رة الق��دم باأن ال�س��بب يف 
ذلك ياأتي نتيجة لل�سغوط التي متار�سها جماعات 
ال�سغط واملوؤيدة للفل�س��طينيني يف اأوروبا والعامل، 
وهو اأمر اأ�س��اب منظمي املباراة بال�سدمة املدوية 

يف اإ�رصائيل.
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