
كشفت وسائل إعللام إسبانية، اجلمعة، 
أن صداًما جديًدا ظهر على الساحة بني نادي 
ريال مدريد ورابطة الدوري اإلسباني لكرة 

القدم »الليغا«.
وبللدأت تتشكل أزمللة بني اجلانبني، بعد 
أن تقدمت الرابطة بشكوى ضد جنم النادي 
امللكي، جاريث بيل، للجنة املسابقات على 
خلفية قيام الاعب بللإشللارة غير أخاقية 
جلماهير أتلتيكو مدريد خال لقاء الفريقني 
األحد املاضي. وجاءت شكوى رابطة الدوري 
اإلسباني جاءت بعد خمسة أيام من انتهاء 
املللبللاراة التي فللاز بها ريللال مدريد بنتيجة 
)3-1(، على ملعب »واندا ميتروبوليتانو«، 
في اللللدوري اإلسباني. وأثللار موعد تقدمي 
الشكوى، شكوك النادي املدريدي جتاه نوايا 
خافيير تيباس، رئيس رابللطللة »الليجا«، 
حيث أن هذه ليست املرة األولللى التي يعلن 
فيها تيباس عن مناهضته لريال مدريد بشكل 
واضللح.  وتعد مشكلة بيل حلقة جديدة من 
الصراع بني رابطة الليجا وريال مدريد بعد 
اخلللافللات التي نشبت بني الطرفني بسبب 
قانون الرياضة اجلديد في إسبانيا وبسبب 
تقنية حكم الفيديو املساعد »فلللار«، التي 
تعرضت لهجوم وانتقادات الذعللة من قبل 

نادي العاصمة اإلسبانية.
 واشتعل اجلدل بني ريال مدريد ورابطة 
الليجا في 6  فبراير املللاضللي، عقب هزمية 

النادي امللكي بهدفني نظيفني على ملعبه أمام 
ريال سوسيداد.  وادعى ريال مدريد في تلك 
املباراة بأن العبه البرازيلي فينيسيوس كان 
يستحق احلصول على ركلة جزاء، لكن حكم 
اللقاء رفض احتسابها رغم االحتكام لتقنية 
»فللار«، مما أثللار غضب قيادات ريللال مدريد 

وانتقاداتهم ضد هذه التقنية اجلديدة.
 وعقب تلك املباراة بأيام قليلة، اعترف 
رئيس االحتاد اإلسباني لكرة القدم، لويس 
روبياليس، بأن فلورينتيو بيريز، رئيس 

ريال مدريد، اتصل به تليفونيا لإلعراب عن 
امتعاضه من طريقة تطبيق تقنية »فار« في 
الللدوري اإلسباني.  وباإلضافة إلى مشكلة 
»فللار«، اصطدم ريال مدريد برابطة الدوري 
اإلسباني بعد أن صّدقت احلكومة اإلسبانية 
على مشروع قانون الرياضة اجلديد، ولكن 
تيباس أعلن عللن رفضه لبعض نصوص 
هذا املشروع التشريعي، متهما رئيس ريال 
مدريد بالتدخل والتأثير بشكل مباشر على 

صياغة هذا القانون.

قدمت مؤسسة ميسي، التي تديرها 
أسللرة جنللم برشلونة، األرجنتيني 
للليللونلليللل ملليللسللي، تللبللرعللات مالية 
ملللسللتللشللفللى فلللي بللويللنللوس أيلللرس، 
متخصصة في عاج سرطان األطفال، 

بللهللدف مساعدة املللركللز الطبي على 
تعزيز قنوات البحث في مجال أورام 

املخ لدى األطفال.
وأوضلللح الطبيب املنسق للطب 
الللدقلليللق فلللي مللسللتللشللفللى غلللاراهلللان 

بالعاصمة األرجنتينية، أن »التبرعات 
الللتللي سيتلقاها املللركللز الللطللبللي من 
مؤسسة ميسي ستكون خطوة كبيرة 
كي يتمكن املستشفى، بحلول نهاية 
العام اجلللاري، من تقدمي عاج أكثر 

فاعلية وأقل سمية«.
وهللذا ما تقدمه بالفعل مستشفى 
سان جوان دي ديو مبدينة برشلونة 
اإلسللبللانلليللة )شللمللال شللللرق(، التي 
ستتعاون مع املركز الطبي األرجنتيني 

لتطوير هذا النوع من العاج.
من جانبه والد املهاجم األرجنتيني 
ومللديللر املللؤسللسللة الللتللي حتمل اسم 
األسلللللرة، صلللرح خللورخللي ميسي: 
»يسعدنا مساعدة مستشفى غاراهان 
في مشروع بهذه األهمية، ألننا نعلم 
مللاذا يعني هذا لكل أطفال هذا البلد، 
سنواصل العمل والتعاون في األبحاث 

ألن هذا هو املستقبل لصحة أفضل«.
وتلللقلللدم مللؤسللسللة ملليللسللي الللتللي 
تديرها أسرة الاعب منذ عام 2007، 
مساهمات لتحسني أحللوال الطفولة 

في األرجنتني وفي كل أنحاء العالم في 
مجال الصحة والرياضة والتعليم.

وستمنح املؤسسة 100 ألف يورو 
ملستشفى غللاراهللان للمساهمة في 
تطوير سبل البحث في مجال أورام 
امللللخ، وكللذلللك طللرق الللعللاج، وذلللك 
بالتعاون مع مستشفى سان جوان دي 
ديو اإلسبانية، التي تساهم بالفعل 
في عدة مشروعات مع املركز الطبي 

األرجنتيني منذ عام 2006.
يشار إلى أنه يتم تشخيص مرض 
السرطان لدى عدد يتراوح بني ألف 
و300 وأللللف و400 طللفللل سنوياً 
في األرجنتني، وتستقبل مستشفى 
غاراهان 500 حالة جديدة كل عام، 
بينها ما يقرب من 150 حالة إصابة 

بسرطان املخ.
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ميسي

ميسي يدعم مستشفى لعالج سرطان 
األطفال في األرجنتني

الليغا ورابطة  الريال  بني  احلرب  تشعل  بيل  شكوى 

300 مليون دوالر  »فيفا«: 
تضيع على األندية الصغيرة

أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، أن أندية حول العالم، أغلبها 
صغيرة من أمريكا اجلنوبية وأفريقيا، ضاع عليها نحو 300 مليون دوالر 
مقابل ما يسمى حقوق الرعاية، وذلك عقب تنشئتها لاعبني صاعدين 

استطاعوا إكمال مسيرتهم وحتقيق جناحات كبيرة في أوروبا.
ووفقاً لقواعد »فيفا«، فإن النادي الللذي ينشأ فيه الاعب يفترض 
أن يحصل على نسبة من عقده في كل مرة يلعب فيها ألحد األندية عبر 
صفقة انتقال دولية. وبدأ الكثير من كبار الاعبني في العالم مسيرتهم في 
اندية صغيرة حيث يكون لبضعة االف من الدوالرات الكثير من األهمية 
ألنديتهم التي نشأوا فيها. ومع ذلك، فإن عدم وجود سجات دقيقة إضافة 
حلقيقة أن تلك األموال ال يتم حتويلها بشكل آلي يعني أن األموال تضيع 
على األندية في األغلب. واملشكلة األخللرى أن نسبة حقوق الرعاية لم 
تتغير منذ 2001. ويعمل »فيفا« حالياً لصياغة إصاحات واسعة النطاق 
على نظام االنتقاالت وقال إن »أحد األهداف يتمثل في حتسني ما يسمى 

حق الرعاية والتنشئة«.
واقر مجلس »فيفا« املنوط به صناعة سياسة االحتاد الدولي إنشاء 

غرفة مقاصة لإلشراف على سوق االنتقاالت الدولية.
وأضاف مجلس »فيفا« أن هذا سيجعل املدفوعات املصاحبة لصفقات 
االنتقال، مثل حق الرعاية والتنشئة وعموالت الوكاء، تتم بشكل مركزي 

وبسيط.

بعد جتديد عقده.. فالفيردي 
ال يضمن البقاء مع برشلونة

على الرغم من جتديد مدرب فريق برشلونة، إرنستو فالفيردي، 
عقده مع الفريق الكاتالوني ملوسم آخللر، باإلضافة إلللى موسم 
اختياري، إال أنه يعي متاماً أنه لن يتمكن من إكماله في حال عدم فوز 

الفريق.
وقال املدرب: »دائماً ما تكون نوايا األندية واملدربني عند توقيع 
عقداً جديداً هي األفضل، ولكن في النهاية نعلم جميعاً ماهية كرة 

القدم وأنها تعتمد فقط على النتائج«.
وبسؤاله حول إمكانية رحيله عن »البلوغرانا« إذا لم ينجح 
في حتقيق أية بطولة خال املوسم احلالي، رفض فالفيردي الرد 
واالستفاضة في هذا األمر على الرغم من تأكيده أن »االستقرار ال 

يعتمد على العقود بل النتائج«.
وصرح املدرب اإلسباني: »لاستمرار خال األربعة أعوام هذه 
يجب عليك أن تفوز دائللمللاً وحتقق البطوالت، ألن هللذه الطريقة 

الوحيدة التي تضمن لك االستمرار داخل األندية الكبرى«.

الكوريتان تعلنان نيتهما 
2032 استضافة أوملبياد 

أعلن وزير الرياضة الكوري اجلنوبي، دو جونغ هوان ونظيره 
الكوري الشمالي، كيم إيل جوك، عن نية بلديهما في استضافة دورة 
األلعاب األوملبية الصيفية لعام 2032، طبقاً ملا ذكرته شبكة »كيه.

بي.إس.وورلد« اإلذاعية الكورية اجلنوبية السبت.
وقللال الللوزيللر الللكللوري اجلنوبي إن »رئلليللس اللجنة األوملبية 
الدولية، توماس باخ، أعرب عن دعمه لذلك، ووصف هذا العرض 
بأنه تاريخي، وأضاف أن اللجنة الدولية ستساعد في حتقيق تلك 

االستضافة املشتركة«.
كما قال الوزير الكوري الشمالي إن »الرياضة لديها قوة عظمى 

خاصة، وإنها ميكن أن تساهم في السام العاملي وحتقيق الوحدة«.
كانت الكوريتان تسعيان الستضافة دورة األلعاب الصيفية 
بصورة مشتركة، منذ االتفاق على ذلك خال قمتهما في سبتمبر 

املاضي.
واختارت كوريا اجلنوبية العاصمة سول الستضافة األلعاب، 

بينما اختار الشمال مدينة بيونغ يانغ.
وإلى جانب الكوريتني، تقدمت الصني وأملانيا وأستراليا أيضاً 
بطلب الستضافة دورة األلعاب الصيفية لعام 2032، وسيتم اإلعان 

عن الفائز باستضافة الدورة قبل 7 سنوات من احلدث.

 22 مانشستر يونايتد دفع 
مليون يورو للتخلص من مورينيو

ال يزال اإلعللام البريطاني مهتم بكواليس الطاق البائن ما بني 
جوزيه مورينيو ونللادي مانشستر يونايتد اإلجنليزي، وتوالت 

التقديرات حول كلفة رحيله عن النادي، لكن اآلن كشف السر رسمياً.
وخلصت تقارير إعامية بريطانية إلى أن نادي مانشستر يونايتد 
اضطر لدفع 22 مليون يورو للتخلص من مدربه السابق، البرتغالي 
جوزيه مورينيو، واعتمدت التقارير املتطابقة على كشف امليزانية 
الداخلي لنادي »الشياطني احلمر« والللذي نشر رسمياً بداية هذا 
األسبوع. وأورد هذا التقرير حتت مسمى النفقات اخلاصة، مبلغ 
19،6 مليون جنيه إسترليني ملورينيو وستة عناصر من طاقمه الفني 
آنذاك. يذكر أنه وفي نهاية ديسمبر املاضي فسخ يونايتد عقده مع 
املللدرب املثير للجدل، نتيجة للنتائج الكارثية التي حققها صاحب 

األرقام القياسية في ألقاب الدوري اإلجنليزي منذ انطاق املوسم.
ومللن مجموع 17 مللبللاراة على مستوى البرمييير ليغ، لم يفز 
يونايتد سوى بسبع مباريات، وكان من املفترض بقاء مورينيو على 

سفينة »الشياطني احلمر« إلى غاية صيف 2020.

يوفنتوس يعزز صدارته لـ »الكالتشيو« بثالثية في مرمى فروزينوني

الثالث يوفنتوس  بهدف  ديباال  مع  يحتفل  رونالدو 

عزز يوفنتوس صدارته لدوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم بفوز مريح بعدما سجل 
هدفني في أول 20 دقيقة في االنتصار -3صفر على ضيفه املتعثر فروزينوني اجلمعة.

ورفع يوفنتوس، حامل اللقب، رصيده إلى 66 نقطة من 24 مباراة متقدما بفارق 14 نقطة عن 
نابولي صاحب املركز الثاني الذي سيستضيف تورينو اليوم األحد بينما ظل فروزينوني في املركز 

قبل األخير برصيد 16 نقطة.
وافتتح األرجنتيني باولو ديباال التسجيل بعد ست دقائق من البداية بتسديدة هائلة من عند 
حدود منطقة اجلزاء بعد متريرة من كريستيانو رونالدو وضاعف املدافع ليوناردو بونوتشي، 

العائد من اإلصابة، النتيجة في الدقيقة 17.
وفي الشوط الثاني جنح رونالدو، الذي رفع رصيده في صدارة هدافي املسابقة إلى 19 هدفا، في 
تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 63 بتسديدة قوية من داخل منطقة اجلزاء بعد متريرة من زميله 

الكرواتي ماريو مانزوكيتش.
واقترب يوفنتوس، الذي سيحل ضيفا على أتليتيكو مدريد في ذهاب دور الستة عشر لدوري 

أبطال أوروبا يوم األربعاء املقبل، خطوة جديدة التتويج بلقبه احمللي الثامن على التوالي.

هاليب تتأهل ملواجهة ميرتنز في نهائي بطولة قطر للتنس
عللادت املصنفة األوللللى سيمونا هاليب 
في النتيجة بعد أن كانت متأخرة 4-1 في 
املجموعة الفاصلة لتفوز اجلمعة على ايلينا 
سفيتولينا 6-3 و3-6 و6-4 في الدور قبل 
النهائي لبطولة قطر املفتوحة للتنس وحتقق 
أول انتصار لها على منافستها األوكرانية منذ 

ما يقرب من عامني.
وبدأت هاليب املباراة بقوة وكسرت إرسال 

منافستها مبكرا بضربة خلفية ناجحة قوية 
لتضبط ايقاع املباراة لصاحلها.

وانتزعت الاعبة الرومانية املجموعة 
االفتتاحية قبل أن تستعيد سفيتولينا الفائزة 
بالبطولة اخلتامية قوة ضرباتها من اخلط 
اخللفي وتكسر إرسللال منافستها وتتقدم 
2-1 في املجموعة الثانية. وبعد أن فازت 
باملجموعة الثانية، جنحت سفيتولينا في 

كسر إرسلللال هاليب مبكرا فللي املجموعة 
احلاسمة وأحبطت منافستها الرومانية 
بسبب قدرتها على السيطرة على كافة جنبات 
امللعب. وسعت سفيتولينا لكسر إرسللال 
هاليب مرة اخرى لتقترب من حسم املباراة 
وتفوقت في عدة مرات تبادلت فيها الاعبتان 
الضربات لفترات طويلة في الشوط السادس 

الذي استغرق ثماني دقائق.


