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اأعرب النجم الفرن�س��ي كرمي بنزمية، مهاجم ريال مدريد الإ�سباين، 
عن �س��عادته بعد اأن اأ�س��بح يتوىل قيادة هج��وم "املرينغي" عقب 

رحيل زميله ال�سابق كري�ستيانو رونالدو اإىل يوفنتو�س الإ�سباين.
وق��ال بنزمي��ة يف ت�رصيحات �س��حفية: " عندما كان كري�س��تيانو 
يلعب معنا كان دوري اأنه اأ�س��اعده يف ت�س��جيل اأكرث من 50 هدفا 

يف املو�سم عرب تقدمي التمريرات احلا�سمة له".
ونق��ل موق��ع "Goal" الريا�س��ي عن �س��احب رق��م 9 قوله: "لقد 
�س��كلت مع �س��اروخ ماديرا �رصاكة جيدة على مدى 8 �س��نوات يف 
ريال مدريد، ولكنني الآن اأنا قائد الهجوم يف الفريق، الأمر مرتوك 
يل لإحداث الفارق. اأنا �سعيد جًدا لأنني الآن اأ�ستطيع لعب كرة القدم 
احلقيقية ". ورغم اأن بنزمية �س��جل الكثري من الأهداف هذا املو�سم 
بخ��اف ما كان يحدث معه يف الأعوام املا�س��ية، غ��ري اأنه يعتقد 
اأن دور املهاجم لي�س فقط ت�س��جيل الأهداف، م�س��يفا: "اأنا اأ�س��اعد 
زمائي الآخرين يف التهدف والت�س��جيل عرب فتح امل�س��احات لهم، 
وع��ن طريق اإرهاق دفاعات الفريق اخل�س��م، ناهي��ك عن اإمدادهم 
بالتمري��رات احلا�س��مة". وتابع: " بناء على ذل��ك ل يجوز التعامل 
مع كرة القدم على اإنها جمرد اأرقام واإح�سائيات، بل ينبغي النظر 

اإىل امل�ساألة من كافة جوانبها".
واعت��رب مهاج��م "البانكو���س" البال��غ م��ن العم��ر 31 عام��ا، اأن 
م�س��وؤولياته اأي�س��ا اأن يكون قدوة ومنوذجا يحتذى به لدى لعبي 
فريق ال�س��باب وتقدمي الن�س��ح لهم، م�سريا اإىل اأن الاعب الربازيلي 
فينيو���س جوني��ور يقدم م�س��تويات لفتة، مردف��ا: "هو ل يزال يف 
الثامن��ة ع�رصة م��ن عمره، لكنه يتمتع بق��وة اإرادة ورغبة قوية يف 

اللعب والتطور".
واأخ��ريا، ع��رب بنزمية ع��ن رغبت��ه يف حتقي��ق نتائج جي��دة خال 
مباراتي الكا�سيكو التي �ستجمع الريال مع غرميه بر�سلونة يومي 

الأربعاء وال�سبت يف اإطار مناف�سات كاأ�س امللك والليغا.

يف وق��ت ينتظر ع�س��اق ك��رة الق��دم مواجهتي الكا�س��يكو املقبلتن ب��ن عماقي 
كرة القدم الإ�س��بانية، ريال مدريد وبر�س��لونة، يف اإياب ن�سف نهائي الكاأ�س اليوم 
الأربعاء، ودور الإياب بالدوري الإ�سباين )الليغا(، قرر النادي "امللكي" اأن ي�سفح 
عن لعبه الويلزي غاريث بيل. ويبدو اأن اإدارة الريال �س��تعفو عن الت�رصف الأخري 
"غري املن�سبط" ال�سادر من املهاجم الويلزي يف مباراة ليفانتي، عقب ت�سجيله 
لله��دف الث��اين م��ن ركلة جزاء ورف�س��ه الحتف��ال به، لاإع��راب عن ا�س��تيائه من 
اجللو�س على مقاعد الحتياط. وك�سفت �سحيفة ماركا اأن مدرب الفريق "امللكي"، 
�س��انتياغو �س��ولري، تغا�س��ى عن �س��لوك الويلزي، ول ينوي معاقبت��ه، بل ويفكر 
يف الدفع به كاأ�سا�س��ي هذا الأ�س��بوع اأمام بر�س��لونة. وياأتي ذلك يف الو�س��ع الذي 

م��ع اأ�س��بحت يف ال�س��حافة املحلية الريا�سية ت�سكك يف  بي��ل  م��ردود 
وحت��ى ع��دم ري��ال مدريد وع��دم لعبه لدور قي��ادي بالفريق، 

اأن اهتمامه بتعلم الإ�س��بانية ليتاأقلم ب�سكل اأكرب،  رغ��م 
املا�سي، الب��اب اأ�س��بح مفتوح��ًا اأمام��ه منذ ال�س��يف 
رونال��دو وحتدي��داً بع��د رحي��ل الربتغ��ايل كري�س��تيانو 
لق��اء  وكان  الإيط��ايل.  يوفنتو���س  ب ل�س��فوف  ه��ا لذ ا
ب��ي يف ن�س��ف نهائ��ي الكاأ���س انته��ى بالتع��ادل  يجا لإ ا

به��دف ملثل��ه يف معق��ل الرب�س��ا، 
كام��ب ن��و، ل��ذا ف��اإن الري��ال 

لتع��ادل  بحاج��ة  �س��يكون 
�سلبي لبلوغ النهائي، بينما 
�س��يكون التع��ادل باأكرث من 
هدف يف �س��الح بر�س��لونة. 
"البلوغران��ا"  وينف��رد 
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نقط��ة، مبتع��داً بت�س��ع نقاط 
عن ري��ال مدري��د، وكان لقاء 

الذه��اب بينهم��ا يف كام��ب نو 
انته��ى ل�س��الح اأ�س��حاب الأر�س 

بنتيجة كبرية 5-1.

عاقب نادي ت�سل�س��ي الإجنليزي، حار�س مرماه الإ�سباين كيبا اأريزابالغا بعد 
احلادث��ة الت��ي ج��رت يف نهائي كاأ�س رابط��ة الأندية الإجنليزي��ة يف مواجهة 
مان�س�س��رت �س��يتي ي��وم الأحد املا�س��ي. احلادث��ة الغريب��ة وقع��ت يف الثواين 
الأخ��رية م��ن عم��ر املب��اراة حن رف���س حار�س مرمى ت�سل�س��ي اخل��روج من 
امللعب، وا�س��تبداله بحار�س اآخر. وخ�رص "البلوز" اللقب اأمام نادي مان�س�س��رت 
�س��يتي، بركات الرتجيح 4-3، بعد نهاية الوقت الأ�س��لي للمباراة بالتعادل 
ال�سلبي. ويف الوقت املحت�سب بدل من ال�سائع، رف�س كيبا اأن ينفذ توجيهات 
املدير الفني للفريق الإيطايل ماوريت�س��يو �س��اري، وي�س��تبدل باحلار�س ويلي 
كاباي��ريو ا�س��تعدادا خلو���س ركات الرتجيح. وظ��ل احلار�س الإ�س��باين على 
اأر�سية امللعب، راف�سا اأمر �ساري بال�ستبدال، رغم الإ�سابة التي تعر�سه لها.
واأثار هذا الت�رصف غ�سب �ساري، ودخل يف م�سادة مع م�ساعده زول، ثم راح 
يلق��ي باأ�س��ياء على مقاع��د البدلء قبل اأن يرتك اأر�س��ية امللع��ب. واأكمل كيبا 
اللق��اء حت��ى ركات الرتجيح، و�س��ط ده�س��ة اجلماهري ولعب��ي الفريقن، يف 
ت�رّصف و�س��ف بالف�سيحة. واأ�سدر كيبا بيانا، ن�رصه املوقع الر�سمي للنادي، 
اعتذر في��ه لزمائه وملدرب الفريق وللحار���س الأرجنتيني كابايريو، معتربا 
اأنه اأ�س��اء الت�رصف. من جهته، اأكد �س��اري اأن ما جرى كان ب�سبب �سوء تفاهم، 
واعترب اأن الأمر انق�سى، تاركا اأمر عقوبة احلار�س من عدمها اإىل اإدارة الفريق.
وبالفعل قررت اإدارة البلوز، اقتطاع اأجور اأ�سبوع من مرتب احلار�س الإ�سباين، 
دون اأن حترم��ه م��ن امل�س��اركة، حيث �س��يكون حا�رصا يف مواجه��ة توتنهام 
يوم الأربعاء. و�س��يتربع ت�سل�س��ي بالأموال املقتطعة من مرتب كيبا لاأعمال 

اخلريية.

إقالة المدربين.. رقم قياسي غير مسبوق بالدوري السعودي

الزوراء يستعين بحكيم شاكر إلنقاذه من أزمته قبل أبطال آسيا

ا�س��تعان فريق الزوراء لكرة القدم، مبدرب منتخب "اأ�س��ود 
الرافدي��ن" ال�س��ابق حكي��م �س��اكر، لإنق��اذه م��ن اأزمت��ه 
احلقيقي��ة خال الفرتة املقبلة، وذلك بعد ا�س��تقالة مدربه 
اأيوب اأودي�س��و اجلمعة املا�سي، ب�سبب الأزمة املالية التي 

تع�سف بالفريق.
وقررت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، ت�سمية �ساكر مدربًا 
للفري��ق خ��ال املرحلة املقبلة، وي�س��اعده كل من �س��فاء 

عدنان و�س��امر �س��عيد وحيدر عبد اأمري، وعب��د اأمري ناجي 
حملًا فنيًا، وعامر عبد الوهاب مدربًا حلرا�س املرمى.

وق��ال ع�س��و الهيئة الإداري��ة واملتحدث الر�س��مي للنادي 
عب��د الرحم��ن ر�س��يد اإن "الاع��ب ال��ويل ال�س��ابق �س��امر 
�س��عيد اعتذر عن اللتح��اق بالكادري التدريبي امل�س��اعد 
ملدرب الفريق حكيم �س��اكر". واأ�س��اف ر�س��يد، اأن "الكادر 
التدريبي امل�ساعد �س��يتاألف من �سفاء عدنان وحيدر عبد 
الأم��ري وعامر عب��د الوهاب مدرب��ًا للحرا���س وعبد الأمري 
ناج��ي حمل��ًا". ويعاين فريق ال��زوراء من اأزم��ة حقيقية، 

بع��د تذبذب م�س��تواه ونتائجه يف املو�س��م احل��ايل بعد اأن 
كان بطًا للم�س��ابقة يف املو�س��م املا�س��ي، لتاأتي الأزمة 
املالية يف وقت غري منا�س��ب للفريق الذي ي�س��تعد لتمثيل 
العراق يف م�سابقة اأبطال اآ�سيا، البطولة الأقوى يف القارة 
الآ�س��يوية، حيث �س��تعود الأندي��ة العراقية للم�س��اركة يف 
اأبط��ال اآ�س��يا، بعد غي��اب دام 11 عامًا، و�س��يلعب الزوراء 
يف املجموع��ة الوىل اإىل جانب اأندي��ة ذوب اآهن الإيراين 
والن�رص ال�س��عودي والو�س��ل الإماراتي. ومل ي�س��تلم لعبو 
فري��ق الزوراء امل�س��تحقات املالية للمو�س��م احلايل، الأمر 

ال��ذي يهدد م�س��رية الفريق قب��ل خو�س مباري��ات اأبطال 
اآ�س��ي�ا، لكون��ه مل يتعاق��د مع لعب��ن على م�س��توى عاٍل. 
وتوا�س��ت اأزمات "النوار�س"، بعد اأن �سقط بخ�سارة كبرية 
اأم��ام م�س��يفه اأربي��ل باأربعة اأهداف م��ن دون مقابل، يف 
املواجه��ة الت��ي اأقيم��ت عل��ى ملع��ب "فران�س��و حري��ري" 
حل�س��اب الدور التا�س��ع ع�رص من ال��دوري العراقي املمتاز 
لكرة القدم، الأمر الذي �سعب املوقف على الفريق الأبي�س 
يف رحل��ة احلفاظ على لقبه، بع��د اأن تراجع للمركز الرابع 

بر�سيد 36 نقطة.

اتحاد السلة يصدر قرارات االنضباطية على خلفية احداث مباراة الميناء والشرطة

    يتعن على م��درب ليفربول، الأملاين يورغن كلوب، 
�س��حذ همة لعبيه الذي��ن تراجع م�س��تواهم يف الآونة 
الأخرية عندما، ي�س��تقبل واتف��ورد اليوم  الأربعاء، يف 
وقت بداأت كتيبته تعاين من ال�س��غوطات النف�س��ية يف 
الأمت��ار الأخرية من ال�س��باق نحو اللقب املحلي، الذي 

يلهث وراءه الفريق الأحمر منذ عام 1990.
و�س��قط ليفرب��ول يف ف��خ التع��ادل ث��اث م��رات يف 
اآخ��ر اأرب��ع مباريات مع لي�س��رت �س��يتي ووي�س��ت هام 
ومان�س�س��رت يونايت��د، ما ر�س��م عامة ا�س��تفهام حول 
ق��درة اأف��راد الفري��ق يف التعام��ل مع ال�س��غوطات، ل 

�س��يما ب��اأن معظ��م لعبي��ه مل يعي�س��وا ه��ذه التجربة 
يف ال�س��نوات الأخ��رية، لأن فريقه��م مل يكن يف �س��لب 

املناف�سة على اللقب.
بي��د اأن الظهري الأي�رص الإ�س��كتلندي اأندرو روبرت�س��ون 
يوؤكد قدرة فريقه على التعامل مع ال�سغوطات بقوله: 
"اإنها جزء من اللعبة.. بطبيعة احلال، ال�سغوطات اأكرب 
لأن ف��ارق النق��اط بيننا ومان�س�س��رت �س��يتي متقارب، 
لك��ن يتع��ن علين��ا التعامل مع ه��ذا الأم��ر.. اإذا اأردت 
اإحراز لقب ال��دوري املحلي يجب عليك ان تتفوق على 

الآخرين".
ويت�س��در ليفرب��ول بفارق نقطة واحدة عن مان�س�س��رت 
م��ع  التع��ادل  بع��د  املا�س��ي،  املو�س��م  بط��ل  �س��يتي 

عل��ى   0-0 يونايت��د  مان�س�س��رت  التقلي��دي  الغ��رمي 
ملع��ب اأولدترافورد الأح��د، لكن كثريي��ن اعتربوا بان 
الفري��ق الأحم��ر فق��د نقطت��ن ثمينت��ن، ل �س��يما يف 
ظل ال�س��عوبات التي عانى منها مناف�س��ه الذي خ�رص 
ثاث��ة لعبن بنهاية ال�س��وط الأول بداعي ال�س��ابة، 
وه��م الإ�س��بانيان اأندير هرييرا وخوان ماتا وجي�س��ي 
لينغ��ارد. وبدًل من اأن ي�س��غط ليفربول على مناف�س��ه 
م�س��تغًا احلال��ة املعنوي��ة ال�س��عبة التي مي��ر بها، مل 
يج��ازف بالهجوم ومل يهدد مرمى احلار�س الإ�س��باين 
ديفي��د دي خي��ا اإطاق��ًا يف ال�س��وط الث��اين. وحاف��ظ 
روبرت�س��ون على تفاوؤله بقول��ه: "لو قدمتم اإىل كل من 
ل��ه عاق��ة بليفربول ان نك��ون متقدمن يف ال�س��دارة 

ا�س��در الحت��اد العراقي لك��رة ال�س��لة، جملة من 
القرارات الن�سباطية على خلفية احداث مبتاراة 
امليناء وال�رصطة �سمن مناف�سات اجلولة الثامنة 

من الدوري املمتاز.
وق��ال الحت��اد يف بي��ان ، اإن "الحت��اد العراقي 
لكرة ال�س��لة املاب�س��ات التي ح�سلت يف مباراة 
يف  ج��رت  والت��ي  واملين��اء  ال�رصط��ة  نادي��ي 
حمافظ��ة الب���رصة عل��ى قاع��ة ممثلي��ة اللجنة 
الوملبية يف الب�رصة وقد اطلع الحتاد العراقي 
على تقارير احلكام واملراقب الفني واطلع اي�سًا 

على الفديوات وال�سور".

واو�س��ح اأن "الحتاد قرر حرمان الاعب جا�سم 
�س��ياء م��ن امل�س��اركة م��ع فريق��ه يف مبارات��ه 
القادم��ة م��ع تغرميه مبل��غ ق��دره ) 250،000 
( فق��ط مائت��ان وخم�س��ون ال��ف دين��ار وكذل��ك 
تق��رر من��ع جمه��ور ن��ادي امليناء من احل�س��ور 
للمباري��ات الت��ي تق��ام عل��ى ملعب��ه اىل نهاية 

املو�سم" .
ن��ادي  تغ��رمي  ق��رر  "الحت��اد  اأن  وا�س��اف 
 500،000  ( ق��دره  مبل��غ  الريا�س��ي  املين��اء 
( فق��ط خم�س��مائة ال��ف دين��ار لغريه��ا وذل��ك 
لتم��ادي ال��كادر التدريب��ي والداري والاعبن 
عل��ى ت�س��جيع اجلمه��ور عل��ى ال�س��اءة والقيام 
بالهتافات العن�رصية وفر�س غرامة لعب نادي 

ال�رصط��ة المريكي ) ازيا �س��ايك�س ( مبلغ قدره ) 
500،000 ( فقط خم�س��مائة ال��ف دينار وذلك 
لقيامه بالرد املتب��ادل برمي القناين بينه وبن 

اجلمهور".
وتاب��ع ان "الحت��اد قرر تغ��رمي ن��ادي ال�رصطة 
فق��ط   )  500،000  ( ق��دره  مبل��غ  الريا�س��ي 
خم�سمائة الف دينار لغريها وذلك لقيام اداري 
ن��ادي ال�رصطة املعاقب �س��ابقًا ) عبا�س خ�س��ري 
( بالمي��اء اىل جمه��ور ن��ادي املين��اء باميائ��ة 
خارج الذوق وبعيدة عن التعامل الرتبوي ال�سليم 
)بحذائه("، مبينًا اأنه "لن ي�س��مح الحتاد لناديي 
ال�رصط��ة وامليناء خو���س مباراتهما القادمة اإل 
بعد دفع كافة الغرامات الواقعة على النادين".

   قبل ت�سع مراحل من النهاية، �سجل دوري كاأ�س الأمري 
حممد بن �س��لمان للمحرتفن لكرة القدم، رقمًا قيا�س��يًا 
غ��ري م�س��بوق يف تاريخ الدوري ال�س��عودي، حيث �س��هد 
اإقال��ة 15 مدرب��ًا، بينم��ا ل ي��زال خم�س��ة مدربن فقط 
خارج مق�س��لة الإق��الت حت��ى الآن. وكان الأرجنتيني 
رام��ون دياز اأول �س��حايا الإقال��ة، عندما ق��ررت اإدارة 
ن��ادي الحت��اد ال�س��تغناء عن��ه بعد مرحلت��ن فقط من 
البداية ليبداأ م�سل�س��ل ت�س��اقط الروؤو���س التدريبية، حيث 
ت��اه اإع��ان ن��ادي الفي�س��لي اإقال��ة الروماين مري�س��يا 
ريدن��ك بع��د نهاي��ة املرحل��ة اخلام�س��ة ل�س��وء النتائج. 
وبعدها اأقي��ل البلجيكي فران��ك فريوكاترين من تدريب 
الباطن قبل �ساعات من انطاقة اجلولة الثامنة ليتواىل 
انف��راط عق��د ال�س��تقرار الفن��ي ب�س��كل كبري مع ا�س��تداد 
املناف�س��ة، ويق��رر بعده��ا ن��ادي القاد�س��ية ف�س��خ عقد 

املدرب ال�رصبي األك�سندر �ستانوجيفت�س.
واأق��ال ن��ادي الن���رص امل��درب الأوروغوي��اين داني��ال 
كارين��و وتبع��ه اأندي��ة التف��اق، باإقال��ة الأوروغوي��اين 

لين��اردو رامو���س ون��ادي الوح��دة، باإقال��ة الربازيل��ي 
فابي��و كاريل��ي ون��ادي الأهل��ي، باإقال��ة الأرجنتين��ي 
بابل��و ج��ودي ون��ادي الفيح��اء ، باإقال��ة الأرجنتين��ي 
جو�ستافو كو�س��تا�س ونادي اأحد ، باإقالة الأوروغوياين 
فران�سي�س��كو ار�س��ي. ومل ين��ج م��ن املق�س��لة، الربتغايل 
جورجي جي�س��و�س ال��ذي اأعلنت اإدارة اله��ال اإقالته يف 
الوق��ت ال��ذي كان فيه الفريق يت�س��در الدوري بر�س��يد 
اأربعن نقطة. ومع احتدام املناف�سات ب�سكل اأكرب، عادت 
بع�س الأندية للت�سحية مرة اأخرى باملدربن اجلدد فقد 
عاد ن��ادي اأحد باإعان التغيري التدريب��ي الثاين باإقالة 
الربتغ��ايل باول��و األفي�س ليتبع��ه نادي الفيح��اء باإقالة 
ال�رصبي �سافيوليوب مو�س��يلن ويختتم نادي الحتاد 
امل�س��هد احلايل باإقالة مدربه الكرواتي �س��افن بيليت�س 
م�س��تعينًا مبدربه ال�س��ابق الت�سيلي خو�س��يه �سيريا فيما 
ف�س��ل ال�سعودي يو�سف الغدير النف�سال بالرتا�سي عن 

قيادة نادي الباطن.
ال�س��باب  ن��ادي  م��درب  �س��ومديكا  الروم��اين  وجن��ح 
والبلجيكي بي�سنيك ها�سي مدرب نادي الرائد والروماين 
داني��ال اي�س��ال م��درب ن��ادي احل��زم والتون�س��ي فتحي 

اجلب��ال مدرب نادي الفتح والربتغ��ايل بيدرو اميانويل 
مدرب نادي التعاون، يف ال�سمود اأمام م�سل�سل الإقالت 
حيث يقودون فرقهم منذ انطاقة املو�س��م. وقال مدرب 
املنتخب ال�س��عودي ال�سابق واملحا�رص الآ�سيوي حاليًا، 

حممد اخلرا�س��ي، اإن��ه كان يتوقع اإقالة خم�س��ة اأو �س��تة 
مدرب��ن هذا املو�س��م، مبديًا ده�س��ته من و�س��ول العدد 
اإىل رق��م كب��ري وغري م�س��بوق. واأ�س��اف: "دعن��ي اأكون 
�رصيح��ا للغاي��ة ، نحن الآن نعاين من ات�س��اع ال�س��ورة 

ال�س��لبية للك��رة ال�س��عودية يف اخل��ارج، فه��ذا العدد من 
املدربن املغادرين يوؤك��د اأن هناك خلًا خطرياً باإدارة 
منظوم��ة كرة الق��دم يف الأندي��ة وع�س��وائية يف اختيار 
املدربن وهدر مايل متزايد ب�سكل يدعو للوقوف بجديه 
لإغاق��ه ف��وراً". وتاب��ع: "اأ�س��باب كثرية له��ذه الأرقام 
املرعب��ة منها توغ��ل ال�س��ما�رصة يف الأندية ال�س��عودية 
وطريقتهم امل�س��للة يف ت�س��ويق املدربن باأموال مبالغ 
اإدارات الأندي��ة لاأ�س��ماء  فيه��ا وكذل��ك �س��وء اختي��ار 
التدريبية املنا�س��بة لواقع اأنديتهم، فهم يف�سلون ال�سم 
على املزامن��ة وهو اأمر خطري جعل تل��ك الأندية كجهاز 
�رصافة مالية يقف عنده��ا املدرب بع�س الوقت ليغادر 
حمما مبق��دم العقد والرواتب وال�رصط اجلزائي". وانتقد 
اخلرا�سي ظاهرة الت�س��خم باأعداد امل�ساعدين والأجهزة 
املعاون��ة التي تاأتي مع املدرب��ن ، قائًا: "لحظنا يف 
ال�سنوات الأخرية ت�سخما رقميا يف عدد املعاونن الذي 
ياأت��ون مع املدرب��ن لذلك تعتقد اأنهم جاءوا لل�س��عودية 
ك�س��ياحة موؤقت��ة فا فائدة منهم �س��وى اأنه��م اأقرباء اأو 
اأ�س��دقاء للم��درب ال��ذي يفر���س وجوده��م، فيم��ا تقف 
الأندية عاجزة عن رف�س��هم". وحول احللول التي يراها 

لوقف م�سل�س��ل الإقالت، قال اخلرا�س��ي: "لبد من و�سع 
ا�س��رتاتيجية كاملة ملو�س��وع مدربي الأندي��ة ، فرتكها 
به��ذا ال�س��كل يعن��ي نزيف��ًا ح��اداً بالهدر امل��ايل وكذلك 
�س��ياعا للجهد والطم��وح وابتعادا ع��ن الحرتافية وهو 
ما يعن��ي اأن تتدخل الهيئة العامة للريا�س��ة يف و�س��ع 
ا�س��رتاطات خا�س��ة ومعايري لوق��ف ظاه��رة الإقالت ، 
منه��ا اأن ل ي�س��مح لأي ناد باإلغاء عقد اأي مدرب �س��وى 
بع��د ال��دور الأول م��ن ال��دوري ومل��رة واحدة فق��ط لأن 
الن��ادي ه��و من اخت��ار وعلي��ه اأن يتحم��ل ق��راره اأمام 
جماهريه والإع��ام، والأمر الآخر اأن يتم درا�س��ة اإجبار 
الأندي��ة عل��ى تعين مدربن �س��عودين يف حال��ة اإلغاء 
عقود مدربيهم الأجانب ، ففي ال�سعودية يتواجد ع�رصات 
املدربن املتمكنن لكنهم ل يح�س��لون على الفر�س��ة". 
واأ�س��اف: "عل��ى احت��اد الك��رة األ ي�س��مح با�س��تقدام اأي 
م��درب اإل بعد التاأكد من املخال�س��ة املالية مع املدرب 
ال�س��ابق لأي ن��اد ووج��ود اإثبات��ات ر�س��مية عل��ى ذلك، 
فالق�سايا التي ت�سل للفيفا )الحتاد الدويل لكرة القدم( 
تدمر �س��معة الكرة ال�س��عودية اأي�س��ًا". وانتقد اخلرا�س��ي 

بحث املدربن الأجانب عن املال يف ال�سعودية .

بنزيمة: أنا ألعب "كرة قدم 
حقيقية" بعد رحيل رونالدو
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تشلسي يعاقب حارسه كيبا بعد 
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