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عقد االحتاد املركزي بكرة ال�شلة ، بت�شكيلته اجلديدة بعد االنتخابات 
التي جرت موؤخراً ، اول اجتماع له مع عموم االحتادات الفرعية يف 
حمافظ��ات العراق ، وذل��ك م�شاء اخلمي�س املا�ش��ي يف مقره بقاعة 

ال�شعب املغلقة.
وق��د رح��ب رئي�س االحت��اد ، ح�شني العمي��دي ، يف بداي��ة االجتماع 
، باحلا�رضي��ن ، ومتن��ى له��م التوفي��ق والنج��اح يف ط��رح االآراء 
واملقرتح��ات االيجابية والهادفة لتو�شيع قاع��دة اللعبة وتطويرها 
. موؤك��داً ان االحت��اد �شيتكف��ل بتغطي��ة نفق��ات البط��والت اخلا�شة 
بالالعب��ني ال�شغار النا�شئني ، ودعم م�شرية الالعبني ال�شباب �شمن 
خطت��ه املر�شومة برفد اللعبة بالدماء اجلديدة التي تكون هي الرافد 

احلقيقي بالقدرات املتميزة واملوهوبة لدعم م�شرية اللعبة .
واو�ش��ح العميدي ان االندية الريا�شية يف حمافظات العراقية غنية 
وتزخ��ر باملواهب العديدة ، بال�شكل الذي يحف��ز االحتادات الفرعية 
مل��د يد العون له��ا لرعاية مواهبها ، واحلر���س على تهيئة مقومات 
تطوي��ر قدراتها ، ومنها على وج��ه اخل�شو�س التجهيزات الريا�شية 
املتكامل��ة ، والت��ي مل يبخل االحتاد املركزي فيه��ا، كما ان االكثار 
م��ن اقام��ة البط��والت اخلا�ش��ة بالنا�شئ��ني ، وبطوالت ك��رة ال�شلة 
امل�شغ��رة ، يدخ��ل يف منهجي��ة واهتم��ام االحتاد، وكذل��ك الدورات 
التدريبي��ة والتحكيمي��ة التي يعول عليها ال�ش��يء الكثري يف دميومة 

اللعبة وتطورها .
ولي���س بعي��داً ع��ن الك��رة الربتقالية، عاد جن��م ن��ادي ال�رضطة لكرة 
ال�شلة، حممد �شالح، اإىل املالعب من جديد بعد تعافيه من االإ�شابة 

التي تعر�س لها املو�شم املا�شي.
واأو�ش��ح اأن "ال�شدفة �شاءت اأن تكون عودتي من نف�س ال�شالة التي 
اأ�شب��ت فيها املو�ش��م املا�شي"، مبينًا بالق��ول: "�شاأ�شتعيد م�شتواي 
ال�شاب��ق مبرور االأي��ام من اجل قي��ادة الفريق واملناف�ش��ة على لقب 

الدوري املمتاز".

دافع ج��وردي األبا، الظهري االأي�رض لفريق بر�شلون��ة، عن �شريجيو رامو�س 
قائد ريال مدريد، الذي اُتهم موؤخًرا بتناول املن�شطات، قبل نهائي دوري 

اأبطال اأوروبا 2017 اأمام يوفنتو�س.
وق��ال األب��ا يف ت�رضيحات اأبرزته��ا �شحيفة "�شب��ورت" االإ�شبانية اليوم 
االأح��د: "هن��اك عدد قليل من املحرتف��ني مثله. اإنه ميوت م��ن اأجل ريال 

مدريد واملنتخب االإ�شباين".
واأ�ش��اف "اأعتقد اأنه عل��ى �شواب، واأن ما يقال لي�س �شحيًحا. ال اأحب اأن 

اأحتدث عن الهراء".
وع��ن مب��اراة اأتلتيكو مدري��د، التي انته��ت بالتع��ادل االإيجابي )1-1( 
اأم���س ال�شبت بالليج��ا، قال: "اأتلتيك��و ميلك العبني رائع��ني يف الهجوم، 
وطريقته��م يف اللع��ب منحتهم العدي��د من النجاحات. عم��ل �شيميوين ال 

ت�شوبه �شائبة، ولن يتغري".
واأ�ش��اف: "كل الف��رق ُته��در الكثري من النق��اط ولي�س 
نحن فح�شب. جئنا بحًثا عن الفوز ومن ال�شعب اللعب 
هن��ا، واأم��ام فريق يقف يف اخللف.. لي���س من ال�شهل 

خلق فر�س".
واأ�شار األبا اإىل اأنَّ فريقه حاول حتريك 

اللع��ب طوال املب��اراة، مو�شًحا 
واأن  يفل��ح،  مل  االأم��ر  اأن 

اأتلتيك��و �شج��ل هدف��ه من 
خالل لعبة اإ�شرتاتيجية.
الظه��ري  واأ�ش��اد 

االإ�شب��اين،  ال��دويل 
الفرن�ش��ي  بزميل��ه 
دميبل��ي  عثم��ان 
ح��ب  ف �شا هد

التع��ادل لرب�شلونة 
قائ��اًل: "نحن يف الدقيق��ة االأخرية 

�شعداء من اأجل��ه. اإنه هادئ جًدا، وهذا 
اأمر جيد".

وحول جتدي��د عقده مع الفريق الكتالوين 
ق��ال: "لي�ش��ت ل��دي معلوم��ات. اأن��ا ه��ادئ 

اأع��رف  ال  جي��د.  ب�ش��كل  دوري  اأوؤدي  ما الأنن��ي 
ال��ذي يعتقده الن��ادي ب�ش��اأين. ما يح��دث اأمر 

غري��ب الأن عق��دي اق��رتب م��ن االنتهاء، 
لكنني اأعتزم البقاء هنا".

اعلن نادي الديوانية الريا�شي، اليوم ال�شبت، ف�شخ عقد مدرب فريق الكرة 
وم�شاعده ب�شبب تراجع نتائج فريقه الكروي يف الدوري املمتاز .

وذك��ر بي��ان للنادي تلقت ) اجلورن��ال ( ن�شخة من��ه ، " قررنا ف�شخ العقد 
م��ع املدربني علي ها�شم وجا�شب �شلطان ب�ش��ب النتائج ال�شلبية االخرية 

وجتدد تركهم للفريق خالل اليومني املا�شيني " .
واو�شح البيان ، انه " �شتكون  مهمة قيادة الفريق خالل املباراة املقبلة 
م��ع اربيل يوم االأربع��اء للكباتن حيدر كرمي وماجد عب��د احلميد و�شفاء 

كاظم " .
يذكر ان نادي الديوانية يعاين من ازمة مالية خانقة دفعت مدرب الفريق 

اىل اال�رضاب عن ح�شور الوحدات التدريبية .
ودخل��ت ادارة نادي الديوانية، يف مفاو�شات م��ع مدربني اثنني خلالفة 

املدرب املقال علي ها�شم يف قيادة الفريق . 
وق��ال م�ش��در يف ادارة الن��ادي يف ت�رضي��ح ل��� ) اجلورن��ال ( ان " ادارة 
النادي فتحت باب املفاو�شات مع املدربني حازم �شالح وحيدر حممود 
لقي��ادة الفريق يف املو�ش��م اجلاري " . واو�ش��ح ان " االدارة عينت كادرا 
تدريبي��ًا موؤقتا لقيادة الفريق ، يتالف من حيدر كرمي وماجد عبد احلميد 
و�شف��اء كاظم، حلني اكم��ال املفاو�شات مع امل��درب اجلديد " . يذكر ان 
ن��ادي الديوانية اعلن ، ام���س ال�شبت ، انهاء عقد مدرب الفريق علي ها�شم 

بالرتا�شي ب�شبب تراجع النتائج . 

موسم للنسيان.. ريال مدريد تائه ويتبع سياسة "دفن" الرؤوس في الرمال

إيقاف الدوري الممتاز لمدة 50 يومًا بسبب استعدادات المنتخب الوطني لكأس آسيا

بسبب تحضيرات أسود الرافدين

ك�شف��ت جلنة امل�شابق��ات يف االإحت��اد العراقي لك��رة القدم، اأن 
بطول��ة الدوري املمتاز �شتتوقف ملدة 50 يومًا ب�شبب م�شاركة 
املنتخب الوطني يف كاأ�س اآ�شيا باالإمارات 2019. وقال نائب 
رئي���س جلنة امل�شابقات �شعد مالح يف ت�رضيح ل� ) اجلورنال (، 
اأن “ال��دوري العراق��ي املمتاز �شيتوقف عن��د اجلولة ال�13 من 
البطول��ة قبل التوقف مل��دة 50 يومًا ب�شب��ب م�شاركة املنتخب 
الوطن��ي يف كاأ���س اآ�شي��ا”. واأو�ش��ح اأن “بطول��ة كاأ���س اآ�شي��ا 
�شت�شتغ��رق �شه��راً، وكذل��ك ف��اأن املنتخب الوطن��ي �شيدخل يف 
مع�شك��ر تدريبي بقطر وم��ن بعدها امل�شارك��ة يف بطولة كاأ�س 
اآ�شي��ا الت��ي �شتق��ام يف االإم��ارات مطلع الع��ام املقب��ل”. اعلن 
م��درب املنتخب الوطن��ي، �شرتي�شك��و كاتانيت�س، ع��ن القائمة 

اآ�شي��ا 2019.  و�شم��ت  االولي��ة ال�ش��ود الرافدي��ن يف كاأ���س 
القائم��ة اال�شم��اء التالي��ة : احلرا�س : حممد كا�ش��د )اجلوية( و 
حمم��د حمي��د )ال�رضطة( و فه��د طالب )اجلوي��ة( و جالل ح�شن 
)ال��زوراء( املدافعني : احم��د ابراهيم )العرب��ي القطري( و �شعد 
ناط��ق )اجلوية( و رعد ف��ر )النفط( و علي فائ��ز )اخلريطيات( 
و ريب��ني �شوالق��ا )اخل��ور القط��ري( و عل��ي عدن��ان )اتالنت��ا 
االيط��ايل( و فران���س بطر���س )هوب��رو الدمنارك��ي( و �رضغام 
ا�شماعي��ل )ريزا�شبور الرتكي( و ح�شام كاظم )ال�رضطة( و عالء 
مه��اوي )ال�رضط��ة( و وليد �ش��امل )ال�رضط��ة( و هوبري م�شطفى 
)ما�شرتخ��ت الهولندي( و احمد عبدالر�شا )اجلوية( و م�شطفى 
حمم��د )ال��زوراء(. العبي الو�ش��ط : �شعد عبداالم��ري )ال�رضطة( و 
ب��روا ن��وري )ب��ايل االندونو�ش��ي( و اجمد عط��وان )ال�رضطة( و 
�شفاء هادي )الزوراء( و مهدي كامل )ال�رضطة( و ا�شامة ر�شيد 

)�شانتا كالرا( و ب�شار ر�شن )بري�شبولي�س االيراين( و ميثم جبار 
)الكرخ( و حممد قا�شم )اجلوية( االأجنحة : احمد يا�شني )اخلور 
القط��ري( و هم��ام ط��ارق )اال�شتق��الل االي��راين( و ح�شني علي 
)قطر القطري( و علي ح�شني )اجلوية( و مازن فيا�س )النفط( 
و ابراهي��م باي�س )اجلوي��ة( املهاجمني : مهند علي )ال�رضطة( و 
مهند عبدالرحيم )الزوراء(و حممد داوود )النفط( و امين ح�شني 
)ال�شفاق�ش��ي التون�ش��ي( و حم��ادي احم��د )اجلوي��ة( و حممود 
خلي��ل )الكرخ( و عالء عبا���س )الزوراء(و و�ش��ام �شعدون )نفط 
مي�شان(. و�شيواجه املنتخب الوطني منتخبي ال�شني وفل�شطني 
يف الراب��ع والع�رضي��ن والثام��ن والع�رضي��ن م��ن كان��ون االول 
املقب��ل. ويف �شي��اق مت�ش��ل، ك�ش��ف املدي��ر االإداري للمنتخب 
الوطن��ي با�ش��ل كوركي�س، اأن مب��اراة املنتخ��ب الوطني املقرر 

اقامتها امام نظريه ال�شيني �شتكون مغلقة اعالميًا.

"مب��اراة  اإن   ) ل��� ) اجلورن��ال  وق��ال كوركي���س يف ت�رضي��ح 
املنتخ��ب الوطن��ي اأمام نظ��ريه ال�شين��ي �شتكون مغلق��ة اأمام 
و�شائ��ل االإع��الم ولن تك��ون منقولة ع��رب التف��از". واو�شح اأن 
"االحت��اد ال�شيني هو من طالب االحت��اد العراقي، باأن تكون 
ه��ذه املب��اراة بعيداً ع��ن اأعني و�شائ��ل االإعالم"، الفت��ًا اإىل اأن 
"االحت��اد وافق على طلب اجلان��ب ال�شيني". و�شتقام املباراة 
يف الرابع والع�رضين من �شه��ر كانون الثاين املقبل بالعا�شمة 
القطرية الدوحة. و�شيحاول االحتاد العراقي لكرة القدم، تامني 
مب��اراة ودي��ة ثالثة ال�شود الرافدين ، حيث م��ن املوؤمل اأن تبداأ 
مبخاطب��ة ا�شرتالي��ا لتكون اخ��ر مواجهة لال�ش��ود قبل خو�س 
نهائي��ات اآ�شي��ا ، حيث �شي�شتغل االحت��اد العراقي تواجد نظريه 
اال�ش��رتايل يف قط��ر، اإذ �شيخو�س االخري مع�شك��راً تدريبيًا قبل 

الولوج بنهائيات اآ�شيا.

السليمانية تحضر طائرة الشرطة للموسم الجديد

 وق��ع حار�س مرمى املنتخب اليمني حممد عيا�س عقداً 
مدته �شتة اأ�شهر مع نادي اأربيل العراقي.

عيا���س، ال��ذي م��ن املتوق��ع اأن يك��ون قائ��د منتخ��ب 
اليم��ن يف نهائي��ات كاأ�س اآ�شيا لك��رة القدم 2019 يف 
االإمارات، و�ش��ل اإىل اأربيل، لتوقيع العقد، والذي ين�س 

على خيار التجديد.
ويحت��ل فري��ق اأربيل حالي��ًا املرك��ز الثامن عل��ى �شلم 
ترتيب الفرق يف الدوري العراقي املمتاز، وذلك بعد اأن 

لعبت ثماين جوالت حتى االآن.
ولع��ب عيا���س البالغ م��ن العمر 32 عام��ًا دوراً قياديًا 

تاأه��ل منتخ��ب اليم��ن الأول م��رة اإىل نهائي��ات كاأ���س 
اآ�شي��ا )تاأهل جنوب اليمن يف عام 1976(، حيث احتل 
املنتخ��ب الغرب اآ�شيوي املرك��ز الثاين �شمن مناف�شات 
املجموع��ة ال�شاد�ش��ة م��ن الت�شفي��ات خل��ف املت�شدر 

منتخب الفلبني.
وي�ش��ارك املنتخب اليمن��ي يف املجموعة الرابعة خالل 
نهائي��ات كاأ���س اآ�شي��ا 2019 يف االإم��ارات اإىل جانب 

منتخبات اإيران والعراق وفيتنام.
 ويفتت��ح املنتخب اليمني م�ش��واره يف البطولة القارية 
من خ��الل مالقاة منتخ��ب اإيران يف 7 كان��ون الثاين، 
ويواج��ه منتخب العراق بعد خم�شة اأيام، يف حني يكمل 
املنتخ��ب اليمن��ي مباريات��ه يف دور املجموعات اأمام 

فيتنام يف 16 كانون الثاين.
وات��ى االتفاق مع عيا�س عل��ى االنتقال ل�شفوف نادي 
اأربي��ل بعد ان ظهر يف الفرتة االخرية مب�شتوى رائع مع 
منتخبنا الوطني يف ت�شفيات كاأ�س اآ�شيا وبطولة كاأ�س 
خليج��ي 23 التي اقيمت بالكوي��ت ، رغم عدم ارتباطة 
ب��اي عق��د اح��رتايف م��ع اي نادي ك��روي ، حي��ث كان 
عيا�س ميار�س هوايت��ه املف�شلة يف الفرتة االخرية مع 
ن��ادي الهالل ال�شاحلي قب��ل اأن يغادر اإىل مدينة املكال 
يف �شهر اكتوبر املا�شي للم�شاركة يف مع�شكر منتخبنا 
الوطن��ي الذي ي�شتمر اإىل غاي��ة االآن يف الريا�س وذلك 
ا�شتع��داداً للم�شارك��ة يف نهائي��ات اأمم اآ�شي��ا االإمارات 
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يتوج��ه فري��ق ال�رضطة بالكرة الطائ��رة يف الثامن 
من ال�شهر املقبل اىل حمافظة ال�شليمانية حت�شريا 
لول��وج ال��دوري من بواب��ة املجموع��ة “A” التي 
�شتنطل��ق مناف�شاته��ا يف العا�رض م��ن �شهر كانون 
لطائ��رة  االداري  املدي��ر  وق��ال  املقب��ل.  االول 
وحداتن��ا  تتوا�ش��ل  يعق��وب:  عل��ي  ال�رضط��ة، 
التدريبي��ة �شباحا وم�شاًء ب�ش��كل يومي على 
قاعة املدر�ش��ة التخ�ش�شي��ة التابعة لوزارة 
ال�شب��اب والريا�شة، ا�شاف��ة اىل قاعة نادي 
ال�رضطة ا�شتعدادا النطالق الدوري املزمع 

دوران عجلته من جديد يف العا�رض من �شهر كانون 
االول املقبل، من بوابة جتمع ال�شليمانية.

وا�ش��اف: االحت��اد املرك��زي باللعبة ق�ش��م الفرق 
امل�شاركة على جمموعتني، حيث �شمت املجموعة 
“A” كل م��ن ) قارقو���س و اربيل وبي�س مركة و 
ارارات واحلباني��ة و بلد ا�شاف��ة اىل فريقنا(، فيما 
�شم��ت املجموع��ة “B” كل م��ن ) غ��از اجلنوب و 
ال�شناع��ة و الق��وة اجلوي��ة و البح��ري و اجلباي�س 
ونف��ط مي�ش��ان، فيما �شه��دت املجموع��ة ان�شحاب 

البحري(.
: الدور االول �شي�شهد اقامة جتمعني، االول يف  وبنينّ
ال�شليمانية والث��اين يف اخلام�س من كانون الثاين 

م��ن العام املقب��ل يف اربي��ل بالن�شب��ة للمجموعة 
“A” ، عل��ى ان ت�شي��ف الب���رضة وبغداد جتمعي 

.”B “ املجموعة
الفت��ا اىل: ان اآلية الدوري �شتكون على وفق تر�شح 
الفرق ا�شحاب املراكز االربعة االوىل لت�شكيل فرق 

النخبة ال�8 خلو�س دوري عام من مرحلتني. 
واختت��م حديثه، قائ��اًل: ن�شعى بق��وة اىل ان يكون 
فريقن��ا املو�شم احلايل يف طليع��ة الفرق املناف�شة 
م��ن اج��ل التتوي��ج باللق��ب الغائ��ب ع��ن اخلزائن 
اخل���رضاء، حيث مت تعزيز �شفوف الفريق بالعبني 
عل��ى م�شت��وى عال قادري��ن على �شناع��ة الفارق 

وبلوغ من�شات التتويج.

 يعي�س فريق ريال مدري��د مو�شًما كارثًيا حتى 
االآن، تدهورت فيه نتائج الفريق ب�شكل خميف، 
حي��ث بات يتلقى الهزائم ب��كل �شهولة، واأ�شبح 
يف املرتب��ة الثالث��ة كاأك��ر الف��رق يف الليغ��ا 
��ا للخ�شائ��ر، بر�شي��د 5 مباري��ات، م��ن  تعر�شً
�شمن 13 مباراة، ويتواجد يف املركز ال�شاد�س، 
وه��و اأم��ر مزعج وحمبط وال يتقبل��ه بكل تاأكيد 

اأن�شاره.
ولك��ن مل��اذا و�ش��ل ه��ذا احل��ال بفري��ق كان 
معظ��م العبيه �شمن اأف�ش��ل العبو العامل ح�شب 
اإختي��ارات الفيف��ا والعامل، وحمق��ق لقب اأف�شل 

بطولة قارية للفرق يف العامل؟
كل اأ�شاب��ع االإته��ام بخ�شو���س ه��ذا املوقف، 
رئي�ش��ه  وخا�ش��ة  الن��ادي،  اإدارة  نح��و  ت�ش��ري 
فلورنتينو بريي��ز، باأنهم ال�شب��ب احلقيقي وراء 
هذه احلالة املرتدية للفريق، والتي تنذر مبو�شم 
. من اأ�شواأ موا�شم الفريق منذ بداية القرن احلايلنّ

لك��ن ما هي خطايا برييز؟ حتى ال نتهم باإلقاء 
التهم ُجزاًفا وبال اأدلة على �شدق كالمنا.. وهو 
م��ا �شيجعلنا ن�ش��وق اأ�شباًبا توؤكد عل��ى اأن تلك 
االإدارة مار�ش��ت ُجرًم��ا جتاه الفري��ق- بالطبع 
عن ق�شد- لكن فعلت اأخطاءا وتغافلت عن حل 
م�شاكل، مب��ا ي�شبه "دفن" الروؤو�س يف الرمال.. 

وهو ما �شنذكره تالًيا يف نقاط حمددة.
جنوم باالإ�شم فقط..وبال اإ�شافة للفريق

عندما يتواجد لديك جنوما كاأ�شماء فقط، ولكن 
حقيقة االأمر اأنه��م على اأر�س الواقع-امللعب- 
ب��ال جنومي��ة حقيقي��ة، ب��ل حتول��وا اإىل اأ�شباح 
جن��وم �شابقة، وت�رض عل��ى اإ�شتمراره��م مو�شم 
تلو االآخر فهو اأمر يتنافى مع العقالنية، وي�رض 

مب�شلحة الفريق.
اأعمار العبني مرتفعة

اأي متاب��ع للفري��ق ولدي��ه روؤي��ة ول��و ب�شيطة، 
�شيدرك من الوهلة االأوىل اأن معدل اأعمار العبي 
الفري��ق االأ�شا�شيني، مرتفع ب�شكل كبري، فمعظم 
الالعبني تخط��وا اأو قاربوا عل��ى تخطي حاجز 

الثالث��ون عاًما، وترك هذا االأمر حتى ي�شتفحل، 
ويع��اين الفريق بعد كل اأ�شب��وع مباريات فيفا، 
م��ن عدم تعايف الالعب��ني بدنًيا، اأو عند تالحق 
املباري��ات املحلي��ة مع الت�شامبيون��ز، فهو اأمر 
ال يح��دث �شوى م��ن اإدارة غ��ري موؤهل��ة للروؤية 

ال�شليمة مل�شتقبل الفريق وحا�رضه.

�شح يف ال�شفقات
ما ي�شغل بال اجلميع طوال املو�شمني االأخريين، 
ملاذا ه��ذا التقاع�س من قب��ل االإدارة يف تدعيم 
الفريق، و�شخ دم��اء جديدة بنجوم ت�شتطيع اأن 
ت�شان��د الفريق ط��وال منعرج��ات املو�شم، وحل 
اأي م�شكل��ة ب�شبب اإ�شاب��ة اأو اإيقاف جنم لفرتة، 

فال��كل يعلم اأن خواء دكة ب��دالء املريينغي من 
النجوم، اأثر فنًيا عل��ى تناف�شيته، بل وتناف�شية 
الالعب��ني االأ�شا�شي��ني اأنف�شه��م، و�شع��روا ب��اأن 
مركزهم يف اأمان وبال تهديد من اأي العب اآخر، 
وهو اأمر تعيه اأي اإدارة لنادي، وهو توفري بدالء 

على م�شتوى مقارب لالأ�شا�شيني.
التخلي عن العبني مهمني

م��ن الغرائب يف اإدارة برييز الأم��ور الفريق، اأنه 
ال يتوق��ف فق��ط عن عقد �شفق��ات وجلب جنوم 
ج��دد، بل تعدى االأم��ر اإىل التفريط يف الالعبني 
كوفا�شت���س  خ��روج  ف�شاهدن��ا  املتواجدي��ن، 
ورودريغي��ز، وكالهم��ا كان اإ�شتمرارهم��ا م��ع 
الفري��ق اأم��ر ه��ام للغاي��ة، ف��االآن كا�شيم��ريو 
م�ش��اب وال يوج��د بديل كفء ل��ه، ومودريت�س 
مره��ق وال يوج��د بدي��ل ك��فء له، ف�ش��اًل لبيع 
رونال��دو اأيقون��ة الفري��ق وهداف��ه، دون اإيجاد 

البديل.
بذخ املناف�س يف االإنتدابات

وو�ش��ط كل ه��ذه االألغ��از واملتناق�ش��ات الت��ي 

تق��وم به��ا اإدارة اللو���س بالنكو���س، جت��د يف 
املقاب��ل اأن املناف���س التقليدي وه��و بر�شلونة، 
ينف��ق ببذخ يف اإنتدابات جلل��ب جنوما لفريقه، 
وكاأن الرب�شا لديه خزائن قارون، وريال مدريد 
ن��اٍد فق��ري! وه��و اأم��ر يحب��ط اجلماه��ري ورمبا 
ا، مب�شاهدة الغرمي يقوي �شفوفه  الالعبون اأي�شً
كل مو�ش��م ويف املقاب��ل فريق��ه يج��ري �شفقة 

خالل مو�شمني.
جلب مدربني �شيئني.. اأو الرديف

من اأ�شواأ ما يفعله برييز واأعوانه يف ملف اإدارة 
الفري��ق، ه��و اإختياراته��م للمدرب��ني، ف��� برييز 
م�شه��ور باإختي��ارات ملدربني لي�ش��وا من جنوم 
ال�ش��ف االأول يف ع��امل التدري��ب، ب��ل ميزته��م 
اأنه��م �شع��اف ال�شخ�شي��ة ينف��ذون م��ا ميلي��ه 
عليه��م، ولعل تعاقده مع رافا بينتيز، لوبتيغي، 
�شوالري، من نف�س العينة، حتى تعيينه ل� زيدان 
كان ب�شكل موؤقت فقط، ولوال اأن زيزو جلب لقب 
الت�شامبيون��ز، وقدم م��ردودا طيًب��ا الأعاده اإىل 

تدريب الفريق من جديد.
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