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ل��وَّح عل��ي ها�س��م ، م��درب الديواني��ة ، باال�ستقال��ة ح��ال 
ا�ستم��رت ال�سائقة املالي��ة دون حلول ، والت��ي باتت توؤثر 

ب�سكل كبري على عطاء الالعبني يف امللعب .
وقال ها�سم يف ت�رصيحات �سحفية ، اإنَّ " الفريق ُيعاين من 
ال�سائقة املالية والالعبني ممتع�سني لتاأخري م�ستحقاتهم 

املالية منذ بداية املو�سم " .
واأ�س��ار اإىل اأنَّ " ال�سائق��ة املالي��ة ب��داأ اأثره��ا يظه��ر عل��ى 
الالعب��ني داخل امللع��ب، ولهم احلق يف ذلك ، الأن الالعبني 

اء تاأخر م�ستحقاتهم املالية " . ي�سعرون باالإحباط؛ جرَّ
وب��ني " تاأث��ري احلال��ة النف�سي��ة ظه��ر يف مب��اراة اجلول��ة 
ال�سابعة اأمام احل�سني، وبرغم االأف�سلية لفريقنا و�سيطرتنا 
عل��ى املب��اراة ، اإال اأن الالعب��ني اأه��دروا عدًدا م��ن الفر�ص 
املمكن��ة م��ا يدل عل��ى عدم تركيزه��م ب�سب��ب م�ستحقاتهم 

املالية " .
واأو�س��ح " احلال��ة بات��ت ته��دد الفري��ق واأمتن��ى اأن يلتفت 
امل�سوؤول��ون يف الن��ادي لو�س��ع الفري��ق؛ الأن احلالة تتاأزم 
جولة بعد اأخرى " ، الفًتا اإىل اأنه " يف حال ا�ستمرار الو�سع 

احلايل �ساأعلن ا�ستقالتي من الفريق " .
يذك��ر اأنَّ الديواني��ة تع��ادل م��ع احل�س��ني )1 - 1  ( �سمن 

املرحلة ال�سابعة من الدوري العراقي .
عرف��ت اجلولة ال�ساد�سة من ال��دوري العراقي املمتاز، التي 
اأُ�س��دل ال�ستار عليها ي��وم االحد املا�س��ي ، بع�ص امل�ساهد 

الالفتة.
وج��اء عل��ى راأ���ص ه��ذه امل�ساه��د، املم��ر ال���رصيف، ال��ذي 
مت تنظيم��ه الأول م��رة يف امل�سابق��ة، حي��ث احتف��ل فري��ق 
الديوانية باالإجناز الق��اري، الذي حققه خ�سمه يف مباراة 

القوة اجلوية ، املتوج موؤخًرا بكاأ�ص االحتاد االآ�سيوي .

ك�سفت تقارير �سحفي��ة، اليوم، اأن العب فريق مان�س�سرت يونايتد "األيك�سي�ص 
�سان�سيز" حري�ص على مغادرة النادي االإجنليزي يف العام القادم. 

الالع��ب الت�سيلي انتق��ل اإىل االأولد تراف��ورد قادًما من فري��ق اآر�سنال مطلع 
الع��ام احل��ايل. ومل يتمك��ن الع��ب بر�سلون��ة ال�ساب��ق م��ن اإثب��ات نف�سه مع 
ال�سياط��ني احلم��ر ومتك��ن م��ن ت�سجي��ل 4 اأهداف فق��ط يف 28 مب��اراة يف 
خمتل��ف امل�سابق��ات. وذكرت �سحيف��ة "تامي��ز" االإجنليزي��ة اأن "�سان�سيز" 
يع��اين يف الوقت احلايل حيث مل يتمكن من اال�ستقرار يف مان�س�سرت يونايتد 
ويف املدين��ة. واأ�س��ارت اإىل اأن "�سان�سي��ز" يرغ��ب يف الرحي��ل ع��ن الن��ادي 

االإجنليزي واالنتقال اإىل �سفوف فريق باري�ص �سان جريمان الفرن�سي.
وزعم��ت تقاري��ر يف الف��رتة املا�سي��ة اأن بطل ال��دوري الفرن�س��ي يريد �سم 

2019 لتعزيز �سفوف الفريق. "�سان�سيز" يف عام 
واأو�سح��ت اأن وكي��ل الالعب �ساح��ب ال�29 عاًما 

ب��داأ البحث ع��ن اأندية حمتمل��ة ل�"�سان�سيز" ومن 
�سمنها �س��ان جريمان ودخ��ل يف مفاو�سات 

مبداأية.
وح�س��ب ال�سحيفة ذاتها، ف��اإن اإدارة اليونايتد 

ق��د ت�سع��ر بحالة من ال��رتدد جت��اه املوافقة 
على بيع "�سان�سي��ز" نظًرا لق�رص مدة 

تواجده يف الفريق.
فينج��ر"  "اآر�س��ني  و�س��ح  و 

املدي��ر الفني ال�ساب��ق لنادي 
اآر�سنال ال�سب��ب وراء معاناة 
م��ع  �سان�سي��ز"  "األك�سي���ص 
مان�س�س��رت  احل��ايل  فريق��ه 
يونايتد وحتت قي��ادة "بيب 

جوارديوال". 
يف  "فينج��ر"  وق��ال 
"ب��ي  ل�سبك��ة  ت�رصيح��ات 
الريا�سي��ة:  �سبورت���ص"  اإن 
"اعتقد اأن �سان�سيز فقد الثقة 
يف قدرته على قيادة هجوم 
فريق��ه، الأن اأه��م م��ا مييزه 

هو املراوغ��ة وحماولة بناء 
الهجم��ة م��ع زمالئ��ه اأم��ام 

املناف�ص".

فت��ح رئي�ص نادي الكرخ ���رصار حيدر، النار على ح��كام الدوري العراقي 
املمت��از بعد مب��اراة فريقه اأمام النف��ط يف اجلولة ال�سابع��ة من الدوري 
املمت��از، ام���ص االول اجلمع��ة.  وقال حي��در يف ت�رصيح للجورن��ال، اإن 
"املب��اراة �رصقت من فريق الك��رخ ب�سبب اأخطاء احلكم زيد ثامر، حيث 
اأ�س��اف دقيقة فوق الوقت بدل ال�سائ��ع واحت�سب من خاللها ركلة جزاء 
غري �سحيحة �سدنا". واأو�سح اأن "الكرة مل تالم�ص يد مدافع الكرخ واإمنا 
الم�س��ت ظه��ره، ال يوجد حكم يف الع��امل يحت�سب مثل ه��ذه احلالة، هذه 
االأخط��اء يجب اأن ال مت��ر مرور الكرام، فهذه الكمية م��ن االأخطاء �ستوؤثر 
عل��ى مباريات الدوري املمت��از". واأ�ساف حيدر، قائ��اًل: "ملاذا ال ميكن 
لفريق �ساب حتقيق الفوز يف املباراة، جهد فريق كامل ذهب �سدى ب�سبب 
اأخطاء احل��كام"، مبينًا اأنه "يتوجب على احلكام تطوير م�ستوياتهم وان 
ال يغ��ريوا نتائج املباريات بقرارت غري �سحيحة". جتدر االإ�سارة اإىل اأن 
املب��اراة انته��ت بتعادل الك��رخ مع النفط بهدف ملثل��ه يف املباراة التي 
جمع��ت الفريقني على ملع��ب الكرخ �سمن مناف�سات اجل��وة ال�سابعة من 
ال��دوري العاقي املمت��از. وافتتح الكرخ الت�سجي��ل اوال عن طريق ح�سني 
جبار يف الدقيقة 39 ، لكن النفط عدل النتجية يف اخر دقيقة من الوقت 

اال�سايف عن طريق الالعب حممد داود من ركلة جزاء يف الدقيقة 98.
وبه��ذا التع��ادل و�سل الكرخ اىل النقطة 12 يف املرك��ز ال�سابع، يتخطاه 

النفط بفارق االهداف فقط يف املركز ال�ساد�ص.

غرفة مالبس برشلونة تثور على ديمبيلي بعد تصرفاته الصبيانية

تشكيل لجنة مشتركة بين الشباب والرياضة واالولمبية لضمان سالمة إجراءات العملية االنتخابية
إلضفاء الصبغة القانونية

عق��د وزير ال�سباب والريا�سة، اأحمد العبيدي ورئي�ص اللجنة 
االأوملبية الوطني��ة العراقية رعد حمودي، اإجتماعًا م�سرتكًا 
يف مق��ر اإقام��ة الوزي��ر ملناق�س��ة واق��ع الريا�س��ة العراقية 
و�س��ري العملية االنتخابية لالحت��ادات الريا�سية عطفًا على 
التطورات وامل�ستجدات االخرية وقرار جمل�ص الوزراء بالرقم 
)406( ال�س��ادر ع��ن اجلل�س��ة احلادي��ة واالأربع��ني بتاريخ 
23/10/2018 . ويفيِ م�ستهل اللقاء رحب العبيدي برئي�ص 
اللجن��ة االأوملبي��ة و الوف��د املرافق له موؤكداً عل��ى ان وزارة 
ال�سب��اب والريا�سة ت�سعى للتن�سي��ق والتعاون امل�سرتك بني 
الطرف��ني ولن تقف عائق��ًا امام اي عملي��ة انتخابية ت�ستند 
عل��ى القوان��ني الناف��ذة، لك��ون القان��ون هو ال��ذي يحكمنا 
واملظل��ة التي نحتمي به��ا، وعلينا منذ ه��ذه اللحظة العمل 
على وف��ق خطة و�سرتاتيجية م�سرتكة م��ع اللجنة االأوملبية 

لك��ي ال حت�سل تقاطع��ات توؤثر �سلبًا عل��ى ريا�سة االإجناز. 
واأ�س��اف العبي��دي انن��ا يجب ان ن�سع��ى لقوان��ني ريا�سية 
على وف��ق امليثاق االوملب��ي واللوائح الدولي��ة التي تنطبق 
على اجلميع ولي���ص على ال�سخو�ص، واللجان امل�سرتكة بني 
الطرف��ني ه��ي التي توحد ال��روؤى وتنب��ذ التقاطعات ويكون 
الق��رار واحداً يخدم ال�سال��ح العام كوننا اخوة على ال�سعيد 
الريا�س��ي �سابق��ًا والعمل االداري حالي��ًا، واحلوار هو اللغة 
الت��ي تفكك �سفرة كل االختالفات باالآراء لقطع الطريق على 
املت�سيدين يف املاء العكر، وروؤيتنا احلالية عن االنتخابات 
اأك��دت على جزئية تتعلق باالأندي��ة وعدم اكتمال انتخابات 

كونها متثل الهيئة العامة لالحتادات.
و خت��م بالقول ان امل�ستقبل القريب �سي�سهد جلو�ص الطرفني 
عل��ى طاولة واح��دة ل�سياغة قوانني تتناغ��م مع املتغريات 
احلالي��ة، والروؤي��ة القادم��ة لن��ا ه��ي كيفية اإيج��اد احللول 
للم�س��اكل التي عرقلت عجلة تقدم الريا�سة العراقية، ويجب 

ان يك��ون االإعالم عام��اًل اإيجابيًا و�رصي��كًا حقيقيًا لنا عرب 
النقد البناء وت�سخي�ص مكامن اخللل وطرح احللول الناجعة 
م��ع ا�سحاب القرار.  من جانبه قدم رئي�ص اللجنة االأوملبية 
رع��د حمودي �رصحًا موجزاً لواق��ع الريا�سة العراقية واأ�سار 
فيه اىل الدخ��الء والطارئني الذين ت�سيدوا امل�سهد الريا�سي 
و اأث��روا �سلب��ًا عل��ى احلركة الريا�سي��ة ووقفوا عائق��ًا امام 
تطورها و�سخروها خلدمة م�ساحلهم ال�سخ�سية، وتطرق اىل 
العملي��ة االنتخابية لالحتادات الريا�سي��ة وتو�سية اللجنة 
االأوملبي��ة الدولية بعدم التدخل بعمل هذه االحتادات كونها 
تتمتع ب�سخ�سية معنوي��ة م�ستقلة على الرغم من انها تاخذ 
اأمواله��ا من اللجنة االأوملبية الت��ي ت�ستلم تخ�سي�ساتها من 
احلكوم��ة. وقال حمودي نحن ملزم��ون باإجراء االنتخابات 
بالتوقيت��ات املحددة على وفق خطاب��ات اللجنة االأوملبية 
الدولي��ة واالحت��ادات الدولية مع االحت��ادات الوطنية، على 
الرغ��م من ان الكثري يرغب يف ال�سري باجتاه الهيئة املوؤقتة، 

لك��ن نح��ن ال نخ�سع ملزاج��ات االآخرين ومع��اين الريا�سة 
ال�سامية هي التي جتمع ال�سعوب ومن لديه حلول وعالجات 
ناجع��ة للريا�سة العراقي��ة يجب ان يجل�ص معن��ا و يعطينا 

حلواًل واقعية بعيداً عن الفل�سفة واملثالية.
واأثن��ى عل��ى كالم العبي��دي موؤك��داً ان ال��وزارة واالأوملبية 
واجهة الدولة والتن�سي��ق والتعاون �رصورة واجبة، والَنّا�ص 
الذين ي�سخ��رون االعالم باالجتاه امُل�س��اد يجب ان يدركوا 
انه��م �سيوؤث��رون على م�س��رية الريا�سة العراقي��ة، ويجب اأن 
جنل���ص مع ال��وزارة لت�رصي��ع قوانني تليق بريا�س��ة العراق، 
وعندم��ا حت���رص االإرادة احلقيقية �سنم�سي �س��وب ريا�سة 
اف�س��ل، اذ ال ميك��ن ت�رصيع قان��ون دون اخ��ذ راأي املوؤ�س�سة 
املعني��ة، وبالن�سبة لالأندية فاللجنة االأوملبية الدولية تقول 
الهيئ��ات العامة هي �ساحبة الكلمة الف�سل، ونحن مل ن�سغ 
القان��ون عل��ى اأنف�سن��ا واالإطار الع��ام للقان��ون موجود اما 

التفا�سيل فهي من اخت�سا�ص الهيئة العامة.

اسبانيول يستقبل صغار أكاديميته في العراق

اعتذر مداف��ع املنتخب الوطني احمد اإبراهيم، 
م��ن االلتح��اق ب�سف��وف ا�س��ود الرافدي��ن يف 
تعر�س��ه  ب�سب��ب  الودي��ة  بوليفي��ا  مواجه��ة 
لالإ�سابة مع فريقه العربي بدوري جنوم قطر.
وقال جنم عبد حممد، وكيل اأعمال الالعب يف 
ت�رصيح للجورن��ال اإن "الالعب احمد ابراهيم 
تعر���ص لالإ�ساب��ة بع��د نهاية مب��اراة فريقه 
اأمام الدحي��ل يف اجلولة 11 من دوري جنوم 

قطر".
الفحو�س��ات  اج��رى  "ابراهي��م  اأن  واأو�س��ح 

الطبي��ة وتبني تعر�سه لك��دة يف ال�ساق، حيث 
ابلغ��ه ال��كادر الطب��ي للن��ادي باأن��ه يحت��اج 
للراح��ة والعالج مل��دة ا�سبوعني قب��ل العودة 

جمدداً لتدريبات الفريق".
جتدر االإ�سارة اإىل اأن اإبراهيم يعد من االأعمدة 
الوطن��ي  املنتخ��ب  ت�سكيل��ة  يف  االأ�سا�سي��ة 

�سرتي�سكو كاتانيت�ص.
ويف �سياق مت�سل، اعلن االحتاد العراقي لكرة 
القدم، غياب املدافع احمد ابراهيم عن مباراة 
املنتخ��ب الوطن��ي الودي��ة اأم��ام بوليفيا يف 

ال�20 من ت�رصين الثاين اجلاري.
وقال املدي��ر االداري ملنتخبنا الوطني با�سل 

كوركي���ص يف بي��ان لالحت��اد، اإن " الالع��ب 
احم��د ابراهيم اعتذر ع��ن االن�سمام للمنتخب 
الوطني خالل مبارات��ه القادمة امام بوليفيا 

يف الع�رصين من ال�سهر احلايل يف دبي " .
واو�س��ح اأن " ابراهي��م �سيغي��ب ع��ن املباراة 
ب�سب��ب تعر�س��ه ال�ساب��ة يف الع�سل��ة خ��الل 
مباري��ات فريقه العربي يف ال��دوري القطري 
مم��ا يتطلب منه العالج والراحة بح�سب تقرير 

الطبيب املخت�ص للنادي القطري".
وانتق��ل احم��د ابراهي��م اىل �سف��وف العرب��ي 
القط��ري قادمًا م��ن نادي االتف��اق ال�سعودي 

يف االنتقاالت ال�سيفية املا�سية .

ا�ستقبل نادي ا�سبانيول اال�سباين، �سغار اكادمييته 
يف العراق مبع�سكر تدريبي ميتد ال�سبوع واحد يف 

مدينة بر�سلونة.
وقال رئي�ص االكادميية طه ابو رغيف يف ت�رصيح 
للجورن��ال اإن "االأكادميية ب��داأت مع�سكراً تدريبيًا 
داخ��ل مالع��ب  اال�سباني��ة  بر�سلون��ة  يف مدين��ة 

واروقة نادي ا�سبانيول اال�سباين".
واأو�س��ح اأن "املع�سكر �سي�سم��ل مباريات جتريبية 
مع ف��رق ا�سبانية، باالإ�ساف��ة اإىل اإجراء تدريبات 
عل��ى مالع��ب ن��ادي ا�سباني��ول، وكذل��ك �سي�سمل 

املع�سك��ر حما���رصات تدريبي��ة م��ن قب��ل مدربني 
ا�سبانيني خمت�سني".

يذك��ر اأن اأكادميي��ة ا�سباني��ول يف الع��راق، �ستتيح 
الأف�سل ثالثة العب��ني باالن�سمام للفريق اال�سباين 

نهاية املو�سم احلايل.
وق��ال ابو رغيف اإن "م���رصوع اأكادميية ا�سبانيول، 
ه��و مواكب��ة متاأخ��رة لالأ�س���ص ال�سحيح��ة، لبن��اء 
اجيال بكرة القدم، فمدار�ص الكرة لالندية العاملية 
منت���رصة باغلب البلدان ومنه��ا انطلق جنوم العامل 
نح��و املالع��ب". وا�س��اف ان "تاأ�سي���ص اكادميية 
الناجع��ة  احلل��ول  اح��د  ه��و  الع��راق،  عاملي��ة يف 
مل�ستقب��ل الكرة ومنذ �سن��ة تقريبًا كنت حتركت من 

اجل اكادميية لنادي بر�سلونة او ريال مدريد ولكن 
الزالت �رصوط الناديني التوؤام ظروف العراق".

وتاب��ع بالق��ول، "اجري��ت بحث��ًا عن اف�س��ل نادي 
بال���رصق  ف��روع  ولدي��ه  باالكادميي��ات  ا�سب��اين 
االو�س��ط ف��كان ن��ادي ا�سبانيول مبقدمته��ا وبدات 
املفاو�س��ات �سخ�سيًا معهم بو�ساط��ة االخ ح�سني 
ال�سي��د ناجي ممث��ل االكادميي��ة يف بر�سلونة وبعد 
ت�سع��ة ا�سه��ر و�سلن��ا اىل نقط��ة االتف��اق النهائ��ي 
واحلم��دهلل كان لالخ��وة جمل���ص ادارة االكادميي��ة 
وه��م الكابن عبا���ص عبيد والكاب��ن �سامي بحت 
والزم��الء ام��ني ���رصاد و�سيف عل��ي دور مهم بدفع 

االمور نحو النجاح".

 حماق��ة جدي��دة ارتكبه��ا الفرن�سي عثم��ان دميبلي 
بالتاأخ��ر عن التدري��ب لنحو �ساعة ون�س��ف ال�ساعة 
حي��ث ف�سلت جميع املحاوالت داخل ناديه بر�سلونة 
للو�س��ول اإليه حتى ظه��ر يف نهاية املطاف متاأخرا 
وبعده��ا غ��ادر امللعب. ك�سف��ت �سحيف��ة "�سبورت" 
االإ�سبانية عن انقالب غرفة املالب�ص داخل بر�سلونة 
يف  االأخ��رية  الف��رتة  يف  دميبل��ي  الفرن�س��ي  عل��ى 
الوقت ال��ذي �سريبح الربازيلي مالك��وم دي اأوليفريا 
الفر�س��ة من اأجل الظهور اأم��ام ريال بيتي�ص يف ظل 
ا�ستم��رار حال��ة الالمباالة من ث��اين اأغلب توقيع يف 
تاري��خ البلوغرانا "دميبل��ي". وا�ستنتجت ال�سحيفة 
اأن دميبل��ي �سيج��ري تهمي�سه يف الف��رتة املقبلة يف 
الوق��ت ال��ذي ب��ات موق��ف االإدارة يف غاي��ة الدق��ة 
اأي�س��ا بعدم��ا قامت بدف��ع نحو 140 ملي��ون يورو 
"قيم��ة الالعب بجانب املتغ��ريات" ل�سالح برو�سيا 
دورمتون��د وح�سل��ت على الع��ب ال ي�ستطي��ع اإدارك 
قيم��ة النادي الذي يرت��دي قمي�س��ه.  واإذا ما قررت 
اإدارة بر�سلون��ة بي��ع دميبل��ي ف��اإن ع��دم ان�سباط��ه 
امل�ستم��ر �سيكون عام��ال يف تراجع قيمت��ه ال�سوقية 

الأن��ه من غ��ري املنطقي اأن يح�س��ل فريق على العب 
مببلغ كبري ويتغيب عن التدريبات.

وارتكب دميبلي قائمة من املخالفات بداية من عدم 
اإط��الع اجله��از الطبي عل��ى اأي اأمل ي�سعر به من اأجل 
امل�سارك��ة يف املباريات والتاأخر عن موعد التدريب 
واللج��وء اإىل االأطعم��ة ال�رصيع��ة الت��ي ت�سبب��ت يف 
�ست اإدارة بر�سلونة �سائًقا كي ينتقل  اإ�سابته. وخ�سّ
�رصيًع��ا اإىل ملع��ب التدريب ولك��ن ا�ستمر الالعب يف 
خمالفات��ه ليدخ��ل الالع��ب النف��ق املظل��م لي�سب��ح 
مر�سح��ا للخ��روج م��ن البلوغران��ا يف اأق��رب وق��ت. 
وكان دميبلي قد �سارك يف مباراة رايو فاييكانو يف 
اجلول��ة املا�سية من الليغ��ا االإ�سبانية و�سجل هدفا 
ولكن مل يحتفل اأي من عنا�رص الفريق بالهدف الذي 

�سجله وهو ما ر�سدته قناة "كواترو" االإ�سبانية.
وم��ن املتوق��ع غياب دميبلي ع��ن مب��اراة بر�سلونة 
املقبلة اأمام ريال بيتي���ص يف الليغا االإ�سبانية على 
ملع��ب الكامب نو وهو ما �سي�سغط على الالعب اأكرث 
خا�س��ة اأن البع���ص ال ي��زال ي�سف��ه باملراهق الذي 
ال يتحم��ل م�سوؤولي��ة تواج��ده داخ��ل البلوغرانا يف 

الوق��ت ال��ذي �سي�سع��ب بيع��ه يف املرحل��ة املقبلة. 
ومن جانبها اأك��دت �سحيف��ة "لي�سبورتيو" املقربة 

م��ن بر�سلونة اأن دميبلي اأث��ار الغ�سب داخل النادي 
واأن جمي��ه و�سائ��ل االإعالم انتق��دت الالعب خا�سة 

اأن ه��ذه لي�ست امل��رة االأوىل التي يرتك��ب فيها مثل 
ه��ذه احلماق��ات. وعل��ى جان��ب اآخر رجح��ت بع�ص 
ال�سحف اأن يلج��اأ بر�سلونة اإىل النجم ليونيل مي�سي 
اأم��ام ري��ال بيتي�ص لبع�ص الوق��ت بعدما اقرتب من 
التماثل لل�سفاء و�س��ارك يف التدريبات وكان غيابه 
ع��ن مب��اراة اإن��رت مي��الن يف دوري اأبط��ال اأوروب��ا 
كاإج��راء احرتازي خ�سي��ة اأن يتاأثر باأج��واء املباراة 
ال�ساخنة واالإ�سلوب االإيط��ايل الذي يت�سم باخل�سونة 
والعن��ف. امل��درب اأرن�ست��و فالف��ريدي وبح�س��ب ما 
ن�رصت��ه ال�سحف املقربة م��ن بر�سلونة، كان م�ستاًءا 
بدرج��ة كب��رية بعدم��ا ّق�س��م احل�س���ص التدريبي��ة 
ووزعه��ا عل��ى الالعب��ني، وكان لدميبيل��ي ن�سي��ب 
منه��ا. وقال��ت ال�سحيف��ة اأن اإداري��ي الن��ادي قاموا 
باالت�س��ال بعثم��ان مل��دة �ساعة ون�س��ف متوا�سلة 
مراًرا وتكراًرا قبل اأن يرد الالعب على هاتفه ويعتذر 
عن الغي��اب، ُمعزًيا ال�سب��ب اإىل التهابات يف املعدة 
منعت��ه من ح�س��ور التدريب��ات.  و�رصع��ان ما بعث 
��ا من طاقمه الطبي اإىل منزل الالعب،  النادي ببع�سً
حيث تبني بالفعل اأنه م�ساب بالتهابات يف املعدة، 

حيث تلقى العالج والرعاية الطبية الالزمة. 
التقاري��ر اأك��ّدت اأن اإدارة الفري��ق اأب��دت غ�سبها من 
املوق��ف، خا�س��ة اأنه لي�ص االأول م��ن نوعه بالن�سبة 
لالع��ب الفرن�سي الذي اأقدم على الفعل ذاته من قبل، 

�سواء بالغياب عن احل�س�ص التدريبية اأو التاأخري. 
فقب��ل مب��اراة بر�سلون��ة �س��د اإن��رت ميالن��و ال�سه��ر 
املا�سي بدوري االأبطال، و�سل دميبيلي متاأخًرا اإىل 
ملع��ب كامب ن��و بن�سف �ساعة تقريًب��ا وهو ما اأثار 
حفيظ��ة املدرب فالف��ريدي، اأما زميل��ه بيكيه فقال 
اأن ج��روب وات�ساب الفريق ي�سري ب�سكل جيد بالن�سبة 

للجميع ماعدا دميبيلي الذي دائًما ما يرد متاأخًرا.
دميبيلي كان قد �س��ارك يف لقاء اإنرت ميالنو االأخري 
ا  ب��دوري اأبطال اأوروبا، حيث قدم م��ردوًدا متناق�سً
بعدما فقد الك��رة 19 مرة بينما �سنع نحو 4 فر�ص 
حمقق��ة للت�سجي��ل، ويف غي��اب ليوني��ل مي�س��ي مل 
يعتم��د عليه املدرب فالفريدي كث��رًيا ومنح رافينيا 
األكانت��ارا الفر�س��ة مبب��اراة الكال�سيك��و، الت��ي نزل 
م��ن خاللها عثم��ان كبديل و�سنع اله��دف اخلام�ص 

لفيدال.
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