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اأب��دى الظه��ري االأي���ر الفرن�س��ي، فريالن��د 
مين��دي، �سعادت��ه بتقدمي��ه كالع��ب جدي��د 
بنادي ريال مدري��د، ويف اأول كلمات يديل 
بها كالعب بالفريق "امللكي" يف مق�سورة 
ال�رف مبلع��ب �سانتياغو برنابيو، اأكد اأنه 
ي�سعر بالفحر الن�سمامه اإىل "اأعظم ناد يف 

العامل".
عق��ب توقي��ع عق��د ميت��د 6 موا�س��م م��ع 
االأوىل  بر�سالت��ه  مين��دي  بع��ث  الري��ال، 
عقب ت�ريحات رئي���س النادي االإ�سباين 

فلورنتينو برييز.
وق��ال الالع��ب الفرن�س��ي: "���رف يل اأن 
اأك��ون يف ري��ال مدري��د، اأعظ��م ن��اد يف 
الع��امل، �سكراً للرئي���س على ثقت��ه، و�سكراً 

جزيال للنادي، حتيا مدريد".
وخ�س��ع مين��دي )24 عام��ًا( يف وق��ت 
�سابق لفح���س طبي، اأظهر عدم اإ�سابته 
ب��اأي م�س��كالت، على عك�س م��ا ن�رته 
بع���س و�سائ��ل االإع��الم ع��ن اإ�سابت��ه 

مب�سكالت يف الفخذ اأّجلت تقدميه.

ق��رر االحتاد العراقي للك��رة الطائرة اقامة مناف�س��ات بطولة دوري اأندية 
العراق بالكرة الطائ��رة فئة ) ب( للمتقدمني للمجموعتني االوىل والثانية 
ملنطق��ة الفرات االو�سط واجلنوب يف حمافظ��ة كربالء املقد�سة للفرتة من 

احلادي والع�رين ولغاية الرابع والع�رين من ال�سهر احلايل .
وقال االمني املايل لالحتاد رئي�س االحتاد الفرعي للعبة يف كربالء حبيب 
عل��ي طاهر ان" ثمانية اأندي��ة �ست�سارك يف البطولة ق�سمت اىل جمموعتني 
االوىل ت�سم اأندية الدغارة من الديوانية والها�سمية من بابل  والرو�ستني 
م��ن كرب��الء وامل�سخاب من النج��ف ، فيما ت�سم املجموع��ة الثانية اأندية 
الرميث��ة م��ن ال�سم��اوة والهندية من كرب��الء واملدحتية م��ن بابل و�سوق 

ال�سيوخ من النا�رية ".
وا�سار ان" املباريات �ستقام باأ�سلوب اللعب لدوري مرحلة واحدة على اأن 
يتاأهل فريقان من كل جمموعة لتمثيل املنطقتني الو�سطى واجلنوبية يف 
مرحلة النهائيات بع��د اإنتهاء مناف�سات جمموعة بغداد واملنطقة الغربية 
الت��ي �ستنطل��ق يف العا�سمة بغ��داد واملجموعة ال�سمالي��ة يف ال�سليمانية 
حيث �سيتاأهل فريق��ان من كل جمموعة اأي�سا لي�سبح العدد الكلي ثمانية 
فرق ت�سرتك يف املرحل��ة االخرية للمناف�سة على بطاقتي التاأهيل للدرجة 
املمتازة فئة ) اأ ( للمو�سم املقبل والتي �سيتحدد زمان ومكان ا�ست�سافتها 
قريب��ا" م�س��ريا اىل اأن "ثماني��ة ع�ر فريق��ا �ساركت يف ن�سخ��ة هذا العام 

وعلى �سيغة نظام دوري الأربع جماميع".

اأو�سى �سيخ االأزهر اأحمد الطيب، الالعب امل�ري حممد �سالح ب�"التم�سك 
بالتوا�س��ع وحب الفق��راء وم�ساعدة ال�سعفاء"، فيما وع��د �سالح ب�"البقاء 

على العهد".
وذك��رت و�سائل اعالم م�رية ، اأن �سيخ االأزه��ر اأحمد الطيب تلقى ات�سااًل 
هاتفي��ًا م��ن الع��ب املنتخب امل���ري ون��ادي ليفرب��ول االنكليزي حممد 
�س��الح، مبين��ًة اأن �س��الح اأعرب ع��ن "تقديره" ل�سي��خ االأزه��ر و"�سعادته 

الغامرة" باحلديث معه.
وو�س��ف �سيخ االأزهر، بح�س��ب ال�سحيفة، �سالح ب�"االب��ن اخللوق والقدوة 
املتمي��زة لل�سب��اب"، مو�سي��ًا اإي��اه بع��دة و�ساي��ا: "اأن�سح��ك بالتم�س��ك 
بالتوا�سع دائمًا، فهو �سبيلك اإىل االرتقاء اأكرث واأكرث، واأن ُتداوم على اإ�سداء 

اخلري وحب الفقراء، وم�ساعدة ال�سعفاء".
من جانبه، وعد �سالح �سيخ االأزهر ب�"البقاء على العهد والتم�سك" بو�سايا 
�سي��خ االأزهر، واأنه �سوف يجتهد دائمًا ليكون "عند ح�سن ظن" �سيخ االأزهر 

وحمبيه وداعميه واأهله.

اعلن وزير ال�سباب والريا�سة، احمد ريا�س، اأن تذاكر مباراة الكال�سيكو 
ب��ني ال��زوراء والقوة اجلوية يوم االح��د املقبل، �ستك��ون متاحة جمانًا 
جلماه��ري الفريقني. ويلتق��ي النوار�س امام ال�سق��ور يف مباراة موؤجلة 
م��ن اجلول��ة 16 لل��دوري العراق��ي املمت��از لك��رة القدم، حي��ث �سهدت 
ح�سوراً جماهرييًا غفرياً ادى اىل نزول الالعبني اىل ار�س امللعب، مما 

دفع القائمني على املباراة اىل تاأجيلها حفاظًا على �سالمة اجلميع.
ون���ر ريا�س عرب �سفحته الر�سمية عل��ى "في�سبوك" قائاًل: "جمهورنا 
الريا�س��ي العزيز.. خدمة ل�سبابنا االعزاء وتعوي�س��ًا لدخولهم املباراة 
امللغ��اة �سابق��ًا، تق��رر ان يك��ون دخول اجلماه��ري اىل مب��اراة الزوراء 
والق��وة اجلوي��ة يوم االحد املقب��ل جمان��ًا". وتابع "ار�سم��وا لنا لوحة 
جميل��ة للم�ساهم��ة برفع احلظر عن العا�سمة بغ��داد". يذكر ان املباراة 
�ستق��ام يف مت��ام ال�ساع��ة الثامنة والن�س��ف بتوقيت بغ��داد يوم االحد 

املقبل.

بالتيني.. الصندوق األسود

مشكلة جوازات الالعبين.. اتحاد الكرة يعتزم االستعانة برئيس البرلمان 
يعت��زم االحتاد العراقي لكرة الق��دم، اللجوء اىل رئي�س 
الربملان حممد احللبو�سي، من اجل التدخل حلل م�سكلة 

العبي ا�سود الرافدين املتالعب بجوازات �سفرهم.
احت��اد الك��رة، كان ق��د تلق��ى كتابًا من جلن��ة النزاهة 
للمطالب��ة بن�سخ��ة م��ن هوية االح��وال املدني��ة ل�72 
العب��ًا يف املنتخ��ب الوطني، كون هن��اك �سكوك حول 

�سحة اوراقهم الثبوتية.
وبح�سب م�سادر ، فاإن "رئي�س احتاد الكرة عبد اخلالق 
م�سع��ود، �سيطال��ب رئي���س الربملان حمم��د احللبو�سي 

بالتدخل اليجاد حل لهذه امل�سكلة".
وا�ساف اأن "وزارة الداخلي��ة تدر�س حرمان الالعبني 

ال���72، م��ن ال�سف��ر اىل خ��ارج الع��راق، حت��ى تكتمل 
التحقيقات ب�سحة اوراقهم".

م��ن جانبه، عل��ق �ساكر حامد، املتح��دث باأ�سم رئي�س 
جمل���س الن��واب حمم��د احللبو�س��ي، عل��ى انب��اء جلوء 
االحت��اد اىل احللبو�س��ي للتدخ��ل م��ن اج��ل ايجاد حل 

لهذه امل�سكلة.
وق��ال حام��د ، اإن "رئي���س الربملان، مل ي�س��ل اليه اي 
طلب من اجل التدخل وايجاد حل مل�سكلة اوراق العبي 

املنتخب الوطني".
وتنتظ��ر ا�سود الرافدين بطولة غ��رب ا�سيا التي �ستقام 

على ملعبي كربالء واربيل خالل �سهر اب املقبل.
واكد احتاد غرب اآ�سيا لكرة القدم اإن" وفداً منه �سيقوم 
بزي��ارات تفقدي��ة للعراق ملتابع��ة التح�س��ري لبطولة 

غ��رب ا�سيا التي �ستقام بني الث��اين وحتى الرابع ع�ر 
م��ن اآب املقبل على ملعب��ي كربالء واربي��ل مب�ساركة 

ت�سع دول .
وقال احتاد غرب اآ�سيا يف بيان على موقعه الر�سمي اإن 
" وفداً منه �سيقوم بزيارات تفقدية مكثفة اعتباراً من 
�سهر متوز حل��ني موعد انطالق البطول��ة للوقوف على 
اآخ��ر امل�ستجدات ومتابعة �س��ري االأعمال بالتن�سيق مع 
احتاد كرة القدم العراقي للتاأّكد من كافة اال�ستعدادات 
واجلهوزية التام��ة لت�سييف هذه البطولة"، م�سريا اىل 
ان " ه��ذا احل��دث الكروي الكبري �سيك��ون مبثابة اإعداد 
قوي للمنتخب��ات امل�ساركة قب��ل دخولها الر�سمي يف 
الت�سفي��ات امل�سرتكة للمونديال وكاأ���س اآ�سيا 2023 
الت��ي �ستنطل��ق ي��وم اخلام�س من �سه��ر اأيل��ول القادم 

وت�ستمر لغاية التا�سع من حزيران  2020".
با�س��ل  العراق��ي  للمنتخ��ب  االداري  املدي��ر  وق��ال 
كوركي���س:" ان املدرب ال�سلوفين��ي كاتانيت�س �سيعول 
عل��ى مباريات غرب اآ�سي��ا لتكون حمطة اع��داد مهمة 

للفريق قبل ال�روع يف ت�سفيات كاأ�س العامل ". 
وا�س��اف :" ان مباري��ات بطول��ة غ��رب اآ�سي��ا �ستكون 
خ��ارج اي��ام الفيف��ا ، وبالت��ايل قد ال يلتح��ق عدد من 
الالعب��ني املحرتفني و�ستكون الفر�س��ة االأخرية لعدد 
من الالعبني املحليني وال�سباب الذين قد تتم دعوتهم 

للبطولة ".
يذك��ر ان حت��اد غ��رب اآ�سي��ا حدد موع��د اإج��راء قرعة 
البطول��ة ب��ني ١٨ و٢٠ مت��وز املقبل يف مق��ر االحتاد 

العراقي لكرة القدم يف بغداد.

صيغة جديدة لدوري أبطال أوروبا تخضع للمناقشة

اأعل��ن االحتاد االإجنليزي لكرة القدم، اأنه مت تغرمي 
الع��ب مان�س�س��رت يونايت��د ال�سابق، ب��ول �سكولز، 
مبل��غ 8 اآالف جني��ه اإ�سرتليني )10062 دوالر(، 
وحتذيره م��ن اأي ت�رف م�ستقبل��ي، عقب اإقراره 

ب�سوء الت�رف فيما يتعلق مبراهنات قام بها.
ذك��ر اأن الالع��ب ال�سابق ملنتخب اإجنل��رتا، اأجرى 

140 عملي��ة مراهنة على مباريات كرة قدم يف 
الف��رتة من اأغ�سط�س )اآب( 2015، ويناير )كانون 

الثاين( 2019.
و�سائ��ل  عل��ى  بي��ان وزع  �سكول��ز يف  واأ�س��اف 
اإع��الم بريطانية: "اأتقبل احلك��م ال�سادر االأ�سبوع 
املا�س��ي، اأود االعت��ذار، واأتفه��م واأتقب��ل ب�س��دة 
الغرامة املوقعة علي من قبل االحتاد االإجنليزي، 
اإن��ه حم���س خط��اأ، ومل يح��دث ب�سبب وج��ود اأي 

نية متعم��دة لال�ستهان��ة بالقواعد". 
وتاب��ع: "فهم��ت اأنه طامل��ا ال توجد 
اأي  وب��ني  بين��ي،  �سخ�سي��ة  �سل��ة 
مب��اراة م��ن تل��ك املباري��ات الت��ي 
اأراه��ن عليها فال توج��د اأي م�سكلة، 
ومع ذلك فاإنن��ي اأتفهم االآن اأن هذه 

لي�س��ت ه��ي الق�سي��ة، ويج��ب اأن اأقوم 
بخطوات للتاأكد من ذلك".

ذكر تقرير اإخباري، اأن �سيغة جديدة للتعديالت 
املقرتح��ة على دوري اأبط��ال اأوروبا لكرة القدم 
تخ�س��ع للمناق�سة، وذلك بع��د اأن واجهت �سيغة 

�سابقة مقرتحة موجة من االنتقادات.
االأملاني��ة  بيل��د  �سب��ورت  �سحيف��ة  اأو�سح��ت 
االأ�سبوعية، اأن ال�سيغة اجلديدة املقرتحة تق�سي 
مب�سارك��ة 36 فريق��ًا، يج��رى تق�سيمه��م على 6 
جمموع��ات، مع اآلية جديدة للتاأهل، على اأن يبداأ 

تطبيقها اعتباراً من 2024.
وكان��ت بع���س م�سابق��ات ال��دوري وع��دد م��ن 
االأندية ق��د وجهوا انتقادات ملق��رتح التعديالت 
 32 مب�سارك��ة  يق�س��ي  كان  ال��ذي  ال�ساب��ق، 
فريق��ًا مق�سمني على 4 جمموع��ات، اعتباراً من 
2024، ويتاأه��ل منهم 24 فريقًا ب�سكل مبا�ر 

اإىل البطول��ة يف املو�سم الت��ايل بغ�س النظر عن 
مراكزه��م يف م�سابق��ات ال��دوري املحلية، التي 
�سيح�س��م من خاللها 4 مقاعد فق��ط يف البطولة 

االأوروبية.
اجلدي��دة  ال�سيغ��ة  اأن  بيل��د  �سب��ورت  وذك��رت 
دور  ف��رق  جمي��ع  بتاأه��ل  تق�س��ي  املقرتح��ة 
الثمانية مبا�رة اإىل البطولة يف املو�سم التايل، 
اإىل جان��ب تاأهل الف��رق االأربعة يف الدور ن�سف 

النهائي بالدوري االأوروبي.
كذل��ك تت�سم��ن تاأه��ل 18 ناديًا م��ن م�سابقات 
ال��دوري �ساحب��ة اأعلى 10 مراك��ز يف ت�سنيف 
"يويف��ا"، و6 اأندية من م�سابقات الدوري االأقل 
ت�سنيفًا، و�سيح�سم ذلك عرب نتائج تلك الفرق يف 

م�سابقات الدوري.
وتق�س��ي اأي�س��ًا بتق�سيم الف��رق امل�ساركة اإىل 6 
جمموع��ات ت�سم كل منها 6 ف��رق، ويتاأهل اأول 

وث��اين كل جمموعة اإىل جانب 
اأف�سل اأربعة فرق من اأ�سحاب 

املركز الثالث، اإىل دور 16.
يجتم��ع  اأن  املق��رر  وم��ن 
االأندي��ة  ورابط��ة  "يويف��ا" 

وممثل��و  االأوروبي��ة، 
ال��دوري  م�سابق��ات 

 11 يف  االأوروبي��ة، 
)اأيل��ول(  �سبتم��رب 

ملناق�س��ة  املقب��ل 
املقرتحة  ال�سيغ 

للتعديالت.

   كث��ريون من يبدعون يف ع��امل كرة القدم كالعبني، 
ولكن القليلون من ي�ستمرون باحلفاظ على اإجنازاتهم 
و�سمعتهم على امل�ستوى االإداري، فعلى �سبيل املثال، 
هناك الفرن�س��ي مي�سال بالتيني، الذي حا�رته تهم 
الف�ساد من كل حدب و�سوب منذ عمله رئي�سًا لالحتاد 
االأوروبي لك��رة القدم، حتى اإيقاف��ه من قبل ال�رطة 
الق�سائي��ة الفرن�سي��ة للتحقيق مع��ه يف عملية ف�ساد 
متعلقة بالت�سويت ال��ذي جرى يف 2010 ملنح قطر 

حق ا�ست�سافة مونديال 2022.
بع��د ا�ستجواب بالتيني ل�ساع��ات طويلة، اأخلي �سبيل 
الفرن�س��ي االأربعاء، وبدا على العب يوفنتو�س ال�سابق 
)63 عام��ًا( عالم��ات االإره��اق ل��دى مغادرته مركز 

�رطة مكافحة الف�ساد يف نانتري.
وق��ال بالت��ني لل�سحافي��ني: "كان التحقي��ق طوياًل، 
بالنظ��ر اإىل ع��دد االأ�سئلة ال ميك��ن اإال اأن يكون طوياًل 
مبا اأنني �سئلت عن كاأ�س اأوروبا 2016، كاأ�س العامل 

يف رو�سيا، كاأ�س العامل يف قطر، و"فيفا".

واأ�ساف: "مل اأرتكب اأي خمالفات".
واأك��د حمام��ي بالتين��ي، ولي��ام ب��وردون، اأن موكله 
بريء من كافة االتهام��ات املوجهة اإليه، واأنه جرى 

ا�ستجوابه "الأ�سباب فنية".
وبعيداً عن تلك الق�سي��ة املثارة حاليًا، فاإن بالتيني 
ال��ذي تراأ���س االحتاد الق��اري ب��ني 2007 و2015، 
تعر���س لالإيق��اف ع��ن ممار�س��ة اأي ن�س��اط ك��روي 
لثماني��ة اأع��وام يف منت�سف دي�سم��رب )كانون االأول( 
 4 اإىل  2015، قل�سته��ا حمكمة التحكي��م الريا�سي 
اأع��وام يف الع��ام الت��ايل، لقبوله دفع��ة م�سبوهة عام 
2011 بقيم��ة 1.8 مليون يورو عن عمل ا�ست�ساري 
ق��ام به للرئي���س ال�سابق لالحتاد ال��دويل ال�سوي�ري 
جوزي��ف بالت��ر ع��ام 2002، مل يك��ن مرتبط��ًا بعقد 

مكتوب.
وكان��ت النياب��ة العام��ة املالي��ة فتح��ت يف 2016 
حتقيقًا اأولي��ًا حول "ف�ساد خا���س" و"تاآمر جنائي" 
و"ا�ستغ��الل نف��وذ"، ح��ول من��ح رو�سي��ا وقط��ر حق 
ا�ست�ساف��ة مونديايل 2018 و2022، ومت اال�ستماع 
االأول(  )كان��ون  دي�سم��رب  ك�ساه��د يف  بالتين��ي  اإىل 

2017. ووجهت وقتها النيابة اتهامات كثرية لقطر 
بخ�سو���س فوزها ب�رف تنظيم املونديال االأول يف 
تاريخه��ا، كما اتهمت يف 2018 باأنها وظفت �ركة 
عالقات عام��ة وموظفني �سابق��ني يف اال�ستخبارات 
االأمريكي��ة، لتقوي���س ملف��ات دول مناف�س��ة والف��وز 

بتنظيم كاأ�س العامل 2022.
واأو�سح��ت التقاري��ر اأن الرئي���س الفرن�س��ي ال�ساب��ق 
�ساركوزي اأ�سدر اأوامره لبالتيني ب�رورة الت�سويت 

مع املقربني منه ل�سالح قطر، ح�سبما �رح بالتر.
وح�س��ل بالتين��ي نظري �سوت��ه ودوره عل��ى دفعات 
مالية م�سبوهة اإىل جانب 4 م�سوؤولني اآخرين، والذين 
رجح��ت اأ�سواتهم كفة قطر يف �سب��اق الت�سويت �سد 

الواليات املتحدة االأمريكية.
ويعت��رب بالتيني اأح��د اأبرز الريا�سي��ني وجنوم الكرة 
يف فرن�س��ا، اإذ ق��اد الالع��ب منتخ��ب ب��الده للف��وز 
ببطولة اأوروب��ا 1984، كما يعد ثاين اأعظم الهدافني 
الفرن�سي��ني بعد تيريي هرني، حي��ث �سجل 41 هدفًا 
خ��الل 72 مب��اراة. و�سب��ق للنج��م الفرن�س��ي الف��وز 
بجائ��زة الك��رة الذهبي��ة 3 م��رات متتالي��ة. واأك��دت 

م�س��ادر ق�سائي��ة، ، اأن ال�سلطات الفرن�سية 
�ستوا�س��ل التحقيقات ح��ول مزاعم الف�س��اد املتعلقة 
بالت�سويت على منح قطر حق ا�ست�سافة كاأ�س العامل 
2022، رغم اإطالق ���راح الرئي�س ال�سابق لالحتاد 

االأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مي�سيل بالتيني.
اأطل��ق ���راح بالتين��ي )63 عام��ًا(، بع��د اأن احتج��ز 
ل�ساعات يف مكتب مكافحة الف�ساد لل�رطة الق�سائية 

على م�سارف باري�س.
وكانت قطر ح�سلت عل��ى حق ا�ست�سافة كاأ�س العامل 
2022 عرب ت�سويت اللجنة التنفيذية لالحتاد الدويل 
للعب��ة )فيف��ا(، وال��ذي اأج��ري يف 2010، واأث��ريت 
موج��ات م��ن اجل��دل ومزاع��م الف�س��اد ح��ول عملي��ة 

الت�سويت.
ويف �ساع��ات ال�سب��اح االأوىل م��ن االأربع��اء، ك�س��ف 
وليام ب��وردون حمامي بالتيني، اأن��ه مت االإفراج عن 
موكل��ه دون اأن توج��ه اإليه اأي ته��م، م�سيفا اأنه كان 

"هناك الكثري من ال�سو�ساء حول ال �سيء".
وب��دا بالتيني )63 عاما( مرهقا لدى مغادرته مركز 

�رطة مكافحة الف�ساد يف نانتري غرب باري�س.

أول تصريح لميندي 
بعد انضمامه رسميًا 

لريال مدريد

كربالء تحتضن دوري أندية 
العراق لمنطقة الفرات االوسط 

والجنوب بالكرة الطائرة

شيخ األزهر يوصي صالح 
بثالث وصايا

رسميًا.. دخول مجاني لكالسيكو 
العراق بين النوارس والصقور

االتحاد اإلنجليزي يغرم سكولز
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