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ا�س��تغل اأندري�س اإنيي�ستا العب نادي بر�سلونة ال�سابق عطلة نهاية العام ملتابعة 
ئ��ه  مال ال�سابق��ن يف مباراتهم اأم��ام �سيلتا فيغو �سم��ن اجلولة ال�17 ز

يف الليغا والتي انتهت 0-2 ل�سالح البلوغرانا. وذكرت 
�سحيف��ة "مون��دو ديبورتيفو" االإ�سباني��ة، اأن الر�سام 
االإ�سب��اين حظي بتك��رمي خا�س، حيث ق��دم له رئي�س 
الن��ادي الكتالوين، درعا يحمل �سع��ار "ما ال نهاية"، 
وه��و نف���س الرقم ال��ذي كان يرتدي��ه اإنيي�ستا حينما 
كان العب��ا يف �سف��وف بر�سلونة. واأب��دى اإنيي�ستا 
رغب��ة قوي��ة يف ت��ويل تدريب فريق��ه الكتالوين يف 
امل�ستقب��ل، وق��ال يف ح��وار اأجرته مع��ه ال�سحيفة 
االإ�سباني��ة: "ال اأع��رف م��اذا يخف��ي امل�ستقبل يل، 
اأرغب يف تدريب بر�سلونة، عندما اأترك كرة القدم، 
�س��وف اأفك��ر يف االأم��ر". وب�سوؤال��ه ع��ن اإمكانية 
وجود مناف�سة مع مي�سي وت�سايف وبو�سكيت�س 
لتدري��ب البار�س��ا، اأو�س��ح جنم خ��ط الو�سط 
قائ��ال: "اأعتقد اأن ذل��ك لن يحدث، يجب على 
اجلميع اختيار الوقت املنا�سب لي�سبحوا فيه 
مدرب��ن، اأريد اأن اأعود الأنق��ل كل ما تعلمته لهذا النادي". 
جدي��ر بالذك��ر اأن اإنيي�ست��ا انتقل اإىل ن��ادي في�سيل كوبي 
الياباين خالل االنتقاالت ال�سيفية املا�سية، بعد اأن اأم�سى 
م�سريت��ه بالكامل يف �سف��وف بر�سلونة حيث حقق معه 32 لقبا 
خمتلف��ا، بواقع 9 األق��اب يف الدوري االإ�سب��اين، و6 األقاب مب�سابقة 
كاأ���س املل��ك، و7 يف كاأ���س ال�سوب��ر االإ�سب��اين، و4 ب��دوري اأبط��ال 

اأوروبا، و3 يف ال�سوبر االأوروبي، ومثلها بكاأ�س العامل لالأندية.

اأكد النائب االول ل رئي�س االحتاد العراقي لكرة القدم، �رشار حيدر، اأن تربئة مدرب 
منتخ��ب النا�سئ��ن علي هادي من تهمة التزوير، جاءت كردة فعل على ا�ستقالتي 
من االحتاد. وقال حيدر يف حديث �سحفي اإن "ملف تدقيق وفح�س اأعمار العبي 
منتخب��ات الفئات العمري��ة، تعاملت معه ب�سكل مهني موؤ�س�سات��ي ولي�س لدي اأي 
�س��يء �سخ�سي جتاه اح��د". وبن اأن "مدرب��ي ال�سباب و االوملب��ي قحطان جثري 
و عب��د الغن��ي �سه��د مل يعرت�سا يف وقتها عل��ى اإ�رشاري فح�س اأعم��ار الالعبن 
يف وزارة الداخلي��ة و التحقق من جوازاتهم قب��ل ال�سفر". واأو�سح اأن "مدرب علي 
ه��ادي مل يعر���س على جلن��ة التاأكد من اأعم��ار الالعبن التي ت�س��م �سباطًا من 

وزارة الداخلية اإ�سوًة مبنتخبي ال�سباب و االوملبي".

اأي��ام مع��دودة وينته��ي ع��ام 2018 لكن �رشاع��ا كروي��ا اأعتدن��اه يف ال�سنوات 
االأخرية حول من �سي�سبح هداف العام، هل اأ�سطورة بر�سلونة االأرجنتيني ليونيل 

مي�سي، اأم جنم يوفينتو�س كري�ستيانو رونالدو؟
ورمب��ا اعتق��د البع�س بعد رحي��ل رونالدو اإىل يوفنتو���س يف ال�سيف املا�سي اأن 
املعرك��ة �ستنته��ي لكن ال���رشاع على لق��ب هداف ع��ام 2018 م��ا زال م�ستمرا.  
مي�س��ي يف جعبت��ه حت��ى االآن 50 هدف��ا اأحرزه��ا م��ع املنتخ��ب االأرجنتين��ي 
وبر�سلونة، ليتفوق على الربتغايل بفارق ثالثة اأهداف فقط، لكن الفر�سة ما زالت 
متاح��ة اأم��ام �س��اروخ ماديرا لك�سب الره��ان كون يوفينتو�س بق��ي اأمامه ثالث 
مباري��ات يف ال��دوري االإيط��ايل قبل نهاية الع��ام اإذ يواجه الي��وم اليويف نظريه 
روم��ا ومن ث��م اأتالالنتا يف ال���26 من دي�سم��رب و�سامبدوريا يف ال���29 من هذا 
ال�سه��ر. فيم��ا يتبق��ى للفري��ق الكاتالوين مب��اراة واحدة اأم��ام �سيلت��ا فيغو اليوم 
ال�سب��ت �سم��ن اجلولة ال�سابع��ة يف الدوري االإ�سب��اين، وبالتايل �ستك��ون الفر�سة 
الوحي��دة اأم��ام "الربغوث" لتو�سيع الف��ارق. يبدو اأن النجمن يتف��ردا باملناف�سة 
عل��ى اللقب ال�رشيف له��داف العام دون تدخل مناف�سن اآخري��ن ب�سبب ابتعادهما 
باالإح�سائي��ات عن اأقرب مناف�سيهما. لكن الفر�سة تبقى اأمام املهاجم البولندي 
روبرت ليفاندوف�سكي ويف ر�سيده 42 هدفا خالل مباراة فريقه بايرين ميونيخ 

االأخرية لهذا العام اأمام فرانكفورت اليوم ال�سبت.
يف ح��ن �سجل اأنطوان غريزم��ان مهاجم اأتلتيكو مدري��د 38 هدفا ولديه مباراة 
متبقية اأم��ام اإ�سبانيول يف الدوري االإ�سباين يليه املهاجم االإجنليزي هاري كن 
العب توتنهام هوت�سرب بر�سيد 37 هدفا وما زال لديه 3 مباريات اأمام اإيفرتون 

وج��اء وبورمنوث  النج��م امل���رشي حمم��د �سالح ولفرهامبت��ون. 
جم  ل مها ب��و املرك��ز ليفر يف  االإجنلي��زي 

بر�سي��د  ال�ساد���س 
زال  وم��ا  هدف��ا   37
اأم��ام  مبارات��ان  لدي��ه 

نيوكا�سل واأر�سنال.
يذكر اأن لقب هداف 
املا�س��ي  الع��ام 
اأح��رزه   2017
االإجنليزي هاري 
بت�سجيل��ه  ك��ن 
هدف��ا   56
متفوق��ا عل��ى 
ليوني��ل مي�سي 

بهدفن فقط.

الكرة العربية في أمم آسيا.. قليل من األفراح وكثير من الجراح

تحضيرًا آلسيا .. األولمبي يغادر إلى الدوحة للدخول في معسكر تدريبي

�ساف��ر االح��د، اإىل العا�سم��ة القطري��ة الدوح��ة، وفد 
املنتخ��ب االوملبي وذلك للدخول يف مع�سكر تدريبي 
ي�ستمر لغاية الثاين م��ن ال�سهر املقبل وذلك حت�سريا 

لت�سفيات ا�سيا حتت 23 عاما.
و�سيلع��ب منتخبن��ا االوملب��ي يف املجموع��ة الثالثة 
لت�سفي��ات اآ�سي��ا اإىل جانب منتخبات اي��ران واليمن 
وتركمان�ستان، يف املجموعة التي �ستلعب مبارياتها 
يف العا�سمة االيرانية طهران خالل �سهر اذار املقبل.

وذكر املدير االداري للمنتخب االوملبي كرمي فرحان 
يف بي��ان اأن املنتخ��ب �س��د الرح��ال اإىل العا�سم��ة 
القطري��ة الدوح��ة م�س��اء االح��د يف مت��ام ال�ساع��ة 

اخلام�سة م�ساًء بتوقيت العا�سمة بغداد.
واأ�س��اف فرح��ان ان املع�سك��ر ي�ستمر لغاي��ة الثاين 
م��ن ال�سه��ر املقب��ل، و�سيخو���س املنتخب ع��ددا من 

املباريات الودية مع االندية القطرية.
واأو�س��ح اأن قائم��ة املنتخ��ب املغ��ادرة اإىل الدوحة 
الالعب��ن  قائم��ة  عل��ى  طفيف��ة  تغي��ريات  �ست�سه��د 
املدعوي��ن للمع�سك��ر وذل��ك ب�سب��ب اإج��راءات ادارية 

خا�سة.
املنتخ��ب  �سيالع��ب  االوملب��ي  املنتخ��ب  ان  وب��ن 
ال�س��وري عل��ى مرتن باخلام�س ع���رش والثامن ع�رش 
م��ن ال�سه��ر املقب��ل ودي��ًا يف كرب��الء، يف املحط��ة 

االخرية قبل خو�س الت�سفيات االآ�سيوية.
واعل��ن م��درب املنتخ��ب االوملبي، عبد الغن��ي �سهد، 
قائم��ة فريق��ه ل مع�سك��ر الدوح��ة خالل �سه��ر كانون 

االول اجلاري، و�سمت القائمة 28 العبًا وهم:
 عل��ي كاظم، منتظر عبد ال�سادة،ح�سنن جبار، اريان 
ابراهي��م، زي��اد بول���س، ح�سام مهدي، عب��د العبا�س 

اي��اد، م�سطفى حممد جرب، منتظ��ر �ستار جبار، جنم 
�س��وان، ح�س��ن رائد، ع��الء رع��د، ا�سيل حمم��د، لوؤي 
ماج��د �سربي، ايه��اب نا���رش، امري العم��اري، علي 
كاظم مو�س��ى، ح�سن جبار عبود، م��راد حممد، علي 
قا�س��م يو�سف، حممد مزهر، احم��د عبد الرزاق، معن 
احم��د عبد الرا�س��ا، احمد فرحان م���رشف، م�سطفى 
عل��ي نعمة، ح�سن عبد الكرمي، احم��د �رشتيب، منتظر 

عادل نعمة
وم��ن املقرر ان يتوجه االوملب��ي اىل عمان ملواجهة 

ا�سحاب االر�س وديًا.

ساديو ماني يكشف حقيقة زواجه من فتاة تونسية 

ك�س��ف ال�سنغ��ايل �ساديو م��اين، جنم هجوم 
االأخب��ار  حقيق��ة  االإجنلي��زي،  ليفرب��ول 

املتداولة عن زواجه من فتاة تون�سية.
وكت��ب �سادي��و م��اين ع��رب ح�ساب��ه مبوق��ع 
"�سع��رت  اخلمي���س،  الي��وم  "في�سب��وك" 
بده�س��ة وا�ستي��اء عندما علم��ت اأن املباراة 
اال�ستعرا�سية التي من املفرت�س اأن اأنظمها 
يف �سو�س��ة بتون���س حتول��ت اإىل حدي��ث عن 

زواجي".

وتاب��ع العب منتخب ال�سنغال، اأريد اأن اأنفي 
متام��ا ه��ذه املعلوم��ات. مل اأر�س��ل اأو اأطلب 
من طرف ثال��ث احلديث بالنياب��ة عني اإىل 

البلدية اأو ال�سلطات املحلية".
ال��زواج  حف��ل  اأن  اإبالغك��م  "اأود  واأ�س��اف 
ه��ذه  كل  واأن  حقيق��ي،  غ��ري  املزع��وم 
له��ا م��ن  اأ�سا���س  املعلوم��ات خاطئ��ة وال 

ال�سحة".
واأردف، "�ساأوا�سل الرتكيز على عملي واأود 

اإبالغكم اأن كل الوثائق لي�ست من طريف".
ي�س��ار اإىل اأن اخل��رب انت���رش بع��د اأن ك�س��ف 

ع�س��و املجل���س البلدي ملحافظ��ة �سو�سة 
التون�سي��ة، ح�س��ن جنيح، اأن وال��د النجم 
ال�سينغ��ايل �ساديو ماين قدم طلبا ر�سميا 
اإىل رئي���س البلدي��ة؛ لتنظي��م حفل زفاف 

ابنه ب�سابة تون�سية.
واأك��د جني��ح اأن طل��ب ترخي���س حف��ل 
اأعم��ال  وكي��ل  م��ن  مم�س��ي  الزف��اف 
الالع��ب، م�سريا اإىل اأن��ه �سي�سهد ح�سور 
ع��دة �سخ�سي��ات مرموق��ة عل��ى غ��رار 

الفرن�سي��ن بول بوغبا وعثمان دميبيلي 
واالإيف��واري ديديي��ه دروغب��ا والكامريوين 

   عندم��ا تنطل��ق فعالي��ات بطول��ة كاأ���س اأمم اآ�سي��ا يف 
ن�سختها املقبلة باالإمارات خالل الفرتة من اخلام�س من 
يناير )كانون الثاين( حتى اأول فرباير )�سباط( املقبلن، 
�ستحم��ل ه��ذه الن�سخة رقم��ًا قيا�سيًا جدي��داً بوجود 24 

منتخبًا من خمتلف اأرجاء القارة الكبرية.
كم��ا ت�سه��د ه��ذه الن�سخ��ة اأي�س��ًا رقم��ًا قيا�سي��ًا يتعل��ق 
بامل�س��اركات العربي��ة، حي��ث يخو���س فعالي��ات ه��ذه 
11 منتخب��ًا عربي��ًا للم��رة االأوىل يف تاري��خ  الن�سخ��ة 

بطوالت كاأ�س اآ�سيا.
وكان��ت الن�سخة املا�سية ع��ام 2015 باأ�سرتاليا �سهدت 
م�سارك��ة ت�سع��ة منتخب��ات عربي��ة �سكلت رقم��ًا قيا�سيًا 
جدي��داً وقته��ا اأي�س��ًا. وعل��ى م��دار تاريخ ه��ذه البطولة 
القاري��ة العريقة، عا�ست الك��رة العربية كثرياً من اجلراح 
وقلي��اًل م��ن االأف��راح، والدليل على ذلك اأن��ه منذ انطالقة 
هذه البطولة مل تفز الكرة العربية باللقب اإال خم�س مرات 
منه��ا ثالثة األقاب من ن�سيب ال�سعودية ومرة واحدة لكل 
م��ن الكويت والع��راق اأي ما يقل عن ثل��ث األقاب البطولة 
الت��ي اأقيم��ت منه��ا 16 ن�سخة حت��ى االآن، فيم��ا يت�سدر 
املنتخ��ب الياباين ال�سجل الذهبي لبطولة القارة ال�سفراء 

بر�سيد اأربعة األقاب.
ود�س��ن املنتخ��ب الكويتي االألق��اب العربي��ة يف البطولة 

االأ�سيوي��ة من خ��الل ن�سخ��ة 1980 ثم اأعقب��ه املنتخب 
و1988   1984 ن�س��خ  يف  األق��اب  بثالث��ة  ال�سع��ودي 
و1996، فيم��ا اأح��رز املنتخ��ب العراق��ي اللق��ب العربي 
اخلام���س يف البطولة من خالل ن�سخة 2007. ومنذ ذلك 
التاري��خ، غاب��ت املنتخب��ات العربية عن من�س��ة املركز 
االأول. ولتو�سي��ح االأ�سب��اب الت��ي جعل��ت الك��رة العربية 
تبتع��د ع��ن اللق��ب من��ذ 2007 واقت�س��ار ر�سيده��ا من 
االألق��اب يف البطول��ة عل��ى خم�سة األقاب رغ��م امل�ساركة 
بعدد كب��ري من املنتخب��ات واالأ�سباب الت��ي اأدت بالكرة 
ب��داأت  اإذ  الق��ارة،  �س��دارة  ع��ن  االبتع��اد  اإىل  العربي��ة 
امل�س��اركات العربي��ة يف البطول��ة من الن�سخ��ة اخلام�سة 
التي اأقيمت يف 1972 وتفاوتت ن�سبة امل�ساركة العربية 
يف البطول��ة من ن�سخة الأخ��رى حيث اقت�رشت امل�ساركة 
العربي��ة يف الن�سخة اخلام�سة ع��ام 1972 على منتخبي 
الكوي��ت والع��راق وتك��رر نف���س الع��دد م��ن خ��الل نف�س 
املنتخب��ن يف الن�سخ��ة ال�ساد�س��ة ع��ام 1976. وارتفع 
الع��دد بع��د ذلك اإىل اأربع��ة منتخبات عربي��ة يف الن�سخة 
ال�سابع��ة ع��ام 1980 هي االإم��ارات و�سوري��ا والكويت 
وقط��ر. ويف الن�سخة الثامنة عام 1984، �ساركت خم�سة 
منتخب��ات عربي��ة ه��ي ال�سعودي��ة والكوي��ت واالإمارات 
و�سوري��ا وقطر. ويف الن�سخة التا�سعة عام 1988، ارتفع 
ع��دد املنتخب��ات العربي��ة امل�ساركة اإىل �ست��ة منتخبات 
هي ال�سعودي��ة واالإم��ارات والكويت والبحري��ن و�سوريا 

وقط��ر ولكن��ه تراجع يف الن�سخ��ة العا�رشة ع��ام 1992 
اإىل ثالث��ة منتخبات فقط هي االإمارات وال�سعودية وقطر 
ث��م ارتف��ع اإىل خم�س��ة منتخب��ات يف كل م��ن الن�سختن 
احلادي��ة ع�رشة ع��ام 1996 والثانية ع�رشة عام 2000 
والع��راق  وال�سعودي��ة  والكوي��ت  االإم��ارات  مبنتخب��ات 
و�سوري��ا ويف الن�سخة االأخرى منتخب��ات العراق ولبنان 
والكوي��ت وال�سعودي��ة وقط��ر. ويف الن�سخ��ة الثالثة ع�رش 
عام 2004، ارتفع العدد الأول مرة اإىل ثمانية منتخبات 
واالأردن  والبحري��ن  والكوي��ت  االإم��ارات  ه��ي  عربي��ة 
وال�سعودي��ة والع��راق وقط��ر وعمان ثم تراج��ع العدد يف 
الن�سخ��ة التالية ع��ام 2007 اإىل �ست��ة منتخبات عربية 
ه��ي الع��راق وعم��ان واالإم��ارات وال�سعودي��ة والبحرين 
وقط��ر وارتف��ع جم��دداً لثماني��ة منتخب��ات يف الن�سخ��ة 
اخلام�س��ة ع�رش ع��ام 2011 وهي ال�سعودي��ة واالإمارات 
و�سوري��ا واالأردن والكوي��ت والبحري��ن وقط��ر والع��راق. 
و�سه��دت الن�سخ��ة املا�سي��ة ع��ام 2015 و�س��ول العدد 
اإىل ت�سع��ة منتخب��ات ه��ي عم��ان والكوي��ت وال�سعودية 
واالإم��ارات والبحرين واالأردن والع��راق وقطر وفل�سطن 
قب��ل اأن يرتف��ع يف الن�سخ��ة ال�سابع��ة ع���رش املرتقبة يف 
2019، والت��ي تنطل��ق بع��د اأيام يف االإم��ارات اإىل رقم 
قيا�س��ي جديد وهو 11 منتخبًا هي االإمارات وال�سعودية 
والبحري��ن وعم��ان واالأردن و�سوري��ا واليم��ن وفل�سطن 

والعراق ولبنان وقطر.

إنييستا يرغب بالعودة 
لبرشلونة كمدرب

شرار حيدر: اتحاد الكرة رد على 
استقالتي بتبرئة علي هادي

الصراع على لقب هداف 2018 .. 
ميسي أم رونالدو؟
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و�سلت الق�سية املرفوعة يف حمكمة كا�س �سد احتاد 
الك��رة بخ�سو���س انتخابات��ه االخ��رية اىل مراحله��ا 

االخرية .
املعني��ة  ،االط��راف  ان  �سحفي��ة  م�س��ادر  وقال��ت 
بالق�سي��ة اكمل��ت دفوعاتها اخلطي��ة و�ستكون هناك 
جل�سة ا�ستماع موحدة للق�سايا الثالث املرفوعة ومن 
�سمنها اال�ستماع اليفادات ال�سهود و حتديد ان كانوا 
يتحدث��ون اللغ��ة االنكليزية ام يحتاج��ون اىل مرتجم 
ولك��ن حلد االن مل يتم حتديد موعدا لهذه اجلل�سة ومن 

املتوق��ع ان تك��ون يف الفرتة ما بن �سه��ر �سباط اىل 
�سهر ني�سان ٢٠١٩ .

و�سيق��دم احت��اد الكرة اعرتا�سا اال�سب��وع املقبل على 
بع���س ا�سم��اء ال�سه��ود ال�سب��اب عدي��دة يف مقدمتها 
ان جزء منهم مل يق��دم املعرت�سون ايفاداتهم اخلطية 
وبع���س االيف��ادات ال�سلة له��ا مبو�سوعي��ة الطعون 

املقدمة �سد اخلروقات املزعومة .
و�ستتاألف قائمة ا�سماء ال�سهود يف هذه الق�سية وهم :  

١-حممد حيدر ح�سون
٢-احمد عودة زامل املو�سوي

٣-جنم عبد العواد-رئي�س احتاد دياىل

٤-رعد �سليم
٥-طه عبد حالته

٦-قي�س حممد ا�سود
٧-عدي جواد الالمي

٨-خالد ابراهيم املهداوي
٩-حممد �سليم

وه��ذه الق�سي��ة فيه��ا الكث��ري م��ن التفا�سي��ل لذل��ك 
وبح�س��ب املعطي��ات احلالية فاأن املحكم��ة �ستحتاج 
م��ن ٣ اىل ٦ ا�سه��ر للنطق باحلك��م النهائي وبالتايل 
م��ن الغ��ري املتوقع ان ي�س��در احلكم قب��ل حزيران او 

متوز من عام ٢٠١٩ وقد تطول املدة الكرث ذلك .

محكمة كاس تدعو أطراف قضية انتخابات اتحاد الكرة العراقي 
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