
حقق ري��ال مدريد فوز�ً �رصيحًا عل��ى �شيفه �إ�شبيلية 
-4�شفر يف �ملرحل��ة �لثالثني من �لدوري �لإ�شباين 
لك��رة �لق��دم، ليوّج��ه ر�شال��ة �إىل بر�شلون��ة باأّن��ه لن 
يك��ون مناف�شًا �شه��اًل يف �لكال�شيكو.وعل��ى �لرغم من 
�بتع��اد ريال مدري��د منطقيًا عن �ملناف�ش��ة على لقب 
�ل��دوري �لإ�شباين �لذي يت�ش��دره بر�شلونة بفارق 10 
نق��اط عنه و9 عن �أتلتيكو �إل �أّن ه��ذ� �لفوز يعّد مهمًا 
ج��د�ً قبل �أقل م��ن �أ�شبوعني على مو�جه��ة �لكال�شيكو 

�ملنتظرة.
وعل��ى ملعبه �شانتياغو برنابي��و و�أمام نحو 73 �ألف 
متف��رج، ف��از ريال يف مب��ار�ة �شهدت �شي��اع ركلتي 
ج��ز�ء �لأوىل لل�شي��وف ع��ر �لفرن�شي كيف��ن غامريو 
)27(، و�لثاني��ة لأ�شح��اب �لأر���ض �أهدره��ا �لنج��م 
�لرتغ��ايل كري�شتيان��و رونال��دو )58(.و�أنع���ض ريال 
مدري��د �آمال��ه يف �إح��ر�ز لق��ب �لو�شي��ف بعدم��ا رفع 
ر�شيده �إىل 66 نقطة وبات على بعد نقطة و�حدة من 

ج��اره �أتلتيكو مدريد، فيما وقف ر�شي��د �إ�شبيلية عند 
48 نقط��ة باملرك��ز �ل�شاد�ض.و�فتت��ح �لفرن�شي كرمي 
بنزمي��ة �لعائد م��ن �إ�شاب��ة �لت�شجيل للفري��ق �مللكي 
يف وق��ت مبك��ر عندما �أكمل يف �ل�شب��اك كرة عر�شية 
م��ن �لويلزي غاريث بايل )6( ر�فع��ًا ر�شيده �إىل 20 
هدف��ًا يف �لبطولة.و�شنح��ت �لفر�ش��ة �أم��ام �إ�شبيلي��ة 
رفائي��ل  �لفرن�ش��ي  �رتك��ب  عندم��ا  �لتع��ادل  لإدر�ك 
ف��ار�ن خط��اأ �ش��د مو�طنه ع��ادل ر�م��ي يف �ملنطقة 
�ملحظ��ورة و�أه��در �لفرن�ش��ي �لثال��ث غام��ريو ركل��ة 
�جل��ز�ء )27(، علم��ًا �أّن �حلك��م �ألغ��ى هدف��ًا �شحيحًا 
لري��ال قبله��ا بقر�ب��ة 10 دقائق بحجة وج��ود ت�شلل 
على بايل.ويف �ل�شوط �لث��اين، مل يكن رونالدو �أف�شل 
حظ��ًا و�أ�ش��اع بدوره ركلة ج��ز�ء ت�شبب به��ا خو�شيه 
�أنطوني��و ريي���ض بارتكابه خط��اأ �ش��د �لكرو�تي لوكا 
مودريت���ض )58(.لكن رونالدو خالفًا لغامريو عو�ض 
بع��د قليل حني �أ�شاف �لهدف �لث��اين لفريقه م�شتفيد�ً 
م��ن عر�شي��ة �لر�زيل��ي د�نيل��و )64( م�شج��اًل هدفه 
�لثام��ن و�لع�رصين يف �شد�رة ترتي��ب �لهد�فني.وعزز 

باي��ل �له��دف �لثال��ث �إث��ر متري��رة من بنزمي��ة )66( 
م�شج��اًل هدف��ه �خلام�ض ع���رص، و�ختتم بديل��ه خي�شي 
�ملهرج��ان بت�شجيل��ه �له��دف �لر�ب��ع بت�شدي��دة م��ن 
د�خ��ل �ملنطق��ة )86(.و�أه��در بر�شلونة حام��ل �للقب 
ف��وز�ً كان يف متناوله على م�شيف��ه فياريال بعد �أن 
تقدم بهدفني نظيف��ني قبل �أن يكتفي بالتعادل 2-2 
يف �ملرحلة �لثالثني من �لدوري �لإ�شباين لكرة �لقدم.
عل��ى ملع��ب "�إل مادريغال" و�أمام �أك��ر من 24 �ألف 
متف��رج، تق��دم �لفري��ق �لكاتال��وين بهدف��ني نظيفني 
يف �ل�ش��وط �لأول قب��ل �أن تهتز �شباك��ه بهدفني �أي�شًا 
يف �لث��اين ف�شار ر�شيده 76 نقط��ة ومل ي�شتغل جيد�ً 
خ�ش��ارة مط��ارده �أتلتيك��و مدري��د )67 نقط��ة( �أمام 
�شبورتين��غ خيخون �أحد فرق �ملوؤخ��رة 2-1.و�فتتح 
بر�شلون��ة �لت�شجي��ل بعد ركل��ة حرة ومتابع��ة مركزة 
من �لكرو�تي �إيف��ان ر�كيتيت�ض )20(.وعّزز �لر�زيلي 
نيم��ار باله��دف �لثاين من ركل��ة جز�ء ح�ش��ل عليها 
بنف�شه �إثر خما�شنته من قبل �حلار�ض �شريخيو �إ�شنخو 
)41( ر�فع��ًا ر�شي��ده �إىل 21 هدف��ًا يف �ملركز �لر�بع 

على لئحة ترتيب �لهد�فني.ويف �ل�شوط �لثاين �نقلبت 
�ل�ش��ورة متامًا، وقّل�ض �لكونغ��ويل �شيدريك باكامبو 
�لف��ارق لأ�شحاب �لأر�ض �إثر ك��رة مرتدة من ت�شديدة 
زميل��ه ديني���ض �شو�ري��ز فرو�شه��ا و�أطلقه��ا يف قلب 

مرمى �حلار�ض �لت�شيلي كالوديو بر�فو )57(.
و�أثم��ر �شغ��ط فياري��ال عل��ى لعب��ي بر�شلون��ة يف 
منطقت��ه هدفًا ثانيًا بالن��ري�ن �ل�شديقة عندما حاول 
�ملد�ف��ع �لفرن�شي جريميي ماتيو �إبع��اد كرة فحولها 
�إىل �شب��اك �لت�شيلي بر�فو )63( ومنح نقطة لفياريال 

�لر�بع �لذي �شار ر�شيده 54 نقطة.
وعل��ى ملع��ب "مي�شتاي��ا"، �شق��ط فالن�شي��ا يف وق��ت 
متاأخ��ر �أم��ام �شيف��ه �شلت��ا فيغ��و �شف��ر2- فتوقف 
ر�شي��ده عند 34 نقطة يف �ملرك��ز �لر�بع ع�رص مقابل 

�إىل �ملركز �خلام�ض. 48 ل�شلتا فيغو �لذي �نتقل 
وفتت��ح �ل�شوي��دي جون غيديت��ي �لت�شجي��ل لل�شيوف 
�أوريان��ا )80(، وع��ّزز هوغ��و ماي��و  مب�شاع��دة م��ن 
بالهدف �لثاين بت�شديدة من ز�وية �شعبة بعد كرة من 

بالنا�ض )84(.
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التحاق ضرغام اسماعيل ومروان حسين بصفوف المنتخب ورسن بدال من ياسين
منتخبنا الوطني يواصل تدريباته ووصول الوفد التايلندي

�أك��دت وز�رة �ل�شب��اب و�لريا�ش��ة �ملغربي��ة �عتز�زه��ا 
وتقديره��ا للجه��ود �لت��ي يق��وم به��ا �لحت��اد �لعربي 
لل�شحاف��ة �لريا�شية يف دعم وتطور �لعالم �لريا�شي 
و�لريا�ش��ة يف �لوط��ن �لعرب��ي و�شعادته��ا باملو�فق��ة 
عل��ى ��شت�شاف��ة حفل �ل�شتفت��اء �لث��اين لتكرمي جنوم 
�لريا�شة �لعربية �أو�خ��ر �شهر �أيار مايو �لقادم و�شمن 
ن�شاط��ات "�لرب��اط عا�شم��ة �ل�شب��اب �لعرب��ي " �لذي 
ت�شتع��د �ل��وز�رة لإقامت��ه لتحقي��ق �أهد�فه��ا بالتوج��ه 
بالأ�شا�ض جليل �ل�شباب. جاء ذلك خالل ��شتقبال �ل�شيد 
حل�ش��ن �ل�شك��وري وزي��ر �ل�شب��اب و�لريا�ش��ة �ملغربي 

مبكتبه بالرباط �لزميل حممد جميل عبد �لقادر رئي�ض 
�لإحت��اد �لعرب��ي لل�شحاف��ة �لريا�شية ير�فق��ه �لزميل 
ب��در �لدي��ن �لإدري�ش��ي نائب رئي���ض �لإحت��اد بح�شور 
�لأ�شت��اذ م�شطف��ى �أزرو�ل مدي��ر �لريا�ش��ة بال��وز�رة. 
حي��ث رحب �لوزي��ر بوفد �لإحت��اد �لعرب��ي، و�أ�شار �ىل 
�أهمي��ة �لتع��اون �ملثمر بني �لإع��الم �لريا�شي �لعربي 
و�لريا�ش��ة �لعربي��ة. موؤك��د� باأن �ملغ��رب يتطلع د�ئما 
لتعزي��ز �لت�شامن من خالل �لريا�شة �لتي �أ�شبحت من 
�أهم مظاهر ه��ذ� �لع�رص، فهي تعمل على بناء �لأخالق 
و�لقيم و�ملفاهي��م و�لتوجه��ات �لإيجابية �لتي حتمي 
�شبابن��ا م��ن �ل�شلبيات �لت��ي تو�جهه خا�ش��ة �لتطرف 

و�لتع�شب و�لعنف وتغر�ض �لولء و�لإنتماء.

ح�ش��م مان�ش�ش��ر يونايت��د دربي �ملدين��ة �ل�شمالية 
بالف��وز عل��ى م�شيف��ه وج��اره �شيتي به��دف دون 
رد يف �ملب��ار�ة �لت��ي �أقيم��ت عل��ى ملع��ب �لحتاد 
يف �إط��ار �ملرحل��ة �حلادية و�لثالثني م��ن �لدوري 
�لإنكلي��زي �ملمت��از لك��رة �لقدم.و�شج��ل ر��شف��ورد 
�له��دف بعدم��ا تلقى كرة د�خ��ل �ملنطقة يف �جلهة 
�لي�رصى من �ل�شباين خو�ن ماتا تابعها بيمناه يف 

قلب �ملرم��ى يف �لدقيقة 16.وحقق يونايتد �لذي 
خرج خ��ايل �لوفا�ض من �مل�شابق��ات �لأوروبية، 

خطوة مهمة ر�فعًا ر�شيده �ىل 50 نقطة يف �ملركز 
�ل�شاد���ض بفارق �لأهد�ف خل��ف و�شت هام ونقطة 
و�ح��دة خل��ف �شيتي �شاح��ب �ملرك��ز �لر�بع �لذي 
يوؤه��ل �شاحبه �مل�شاركة يف �لأدو�ر �لتمهيدية من 

م�شابقة دوري �أبطال �أوروبا.

باي��رن  مط��اردة  دورمتون��د  بورو�شي��ا  و��ش��ل 
ميوني��خ �ملت�شدر و�ل�شاعي �إىل �لحتفاظ باللقب 
بف��وزه على م�شيف��ه �آوغ�شب��ورغ 1-3 يف ختام 
�ملرحل��ة �ل�شابعة و�لع�رصي��ن من �لدوري �لأملاين 
لك��رة �لقدم.وفوجئ بورو�شي��ا دورمتوند باهتز�ز 
�شباك��ه يف وق��ت مبك��ر ع��ر �لآي�شلن��دي �ألفري��د 
فينبوغا�ش��ون �ل��ذي تابع من م�شاف��ة قريبة جد�ً 
كرة و�شلته من �لر�زيلي كايوبي )16(.ومار�ض 
دورمتون��د �شغطًا كبري�ً عل��ى �أ�شحاب �لأر�ض مل 
ي�شفر ع��ن �لتع��ادل �إل قبيل نهاي��ة �ل�شوط �لأول 
عندم��ا تلق��ى �لأرمين��ي هرني��ك خميتاريان كرة 
عن��د نقط��ة �جل��ز�ء م��ن �لرك��ي ن��وري �شاه��ني 

�أر�شله��ا قوية يف �ل�شب��اك )45(.ويف �ل�شوط 
�لث��اين، تاب��ع دورمتون��د �شغط��ه ومعاناته 

عل��ى ح��د �ش��و�ء، ومتك��ن م��ن ك���رص �لتعادل 
ع��ر بديل ماركو روي�ض كا�ش��رو م�شتفيد�ً من 

ك��رة �لكولومبي �أدريان ر�مو���ض )69(.و�ختتم 
ر�مو���ض �لثالثية بعد ركني��ة ومتابعة �لكرة من 

م�شافة قريب��ة )75(.ورفع دورمتوند ر�شيده �إىل 
5 نقاط مع بايرن  64 نقطة مقل�شًا �لفارق �إىل 
ميوني��خ �لذي تغلب ب�شعوب��ة على م�شيفه كولن 
�لأول  ف��وزه  ليفرك��وزن  باي��ر  -1�شفر.وحق��ق 
يف �آخ��ر 5 مباري��ات عندم��ا تغّلب عل��ى م�شيفه 

�شتوتغارت -2�شفر.

�أح��رز دي��رك نوفيت�شكي 40 نقط��ة تاريخية لي�شع د�ل���ض مافريك�ض 
ح��د� خلم���ض هز�ئ��م متتالي��ة عل��ى �أر�ش��ه بف��وزه 120-132 عل��ى 
بورتالند تريل بليزرز بعد وقت �إ�شايف يف دوري كرة �ل�شلة �لأمريكي 
للمحرفني.وحق��ق مافريك���ض )35 ف��وز� مقاب��ل 35 
هزمي��ة( �نت�ش��اره �لأول عل��ى ملعب��ه �أمري��كان 
�إيرلين��ز �شنر من��ذ �أول مار���ض/ �آذ�ر وح�شم 
تفوق��ه ه��ذ� �ملو�ش��م عل��ى تري��ل بلي��زرز 
)35-36(.و�شج��ل �شبع��ة لعبني ع�رص 
نق��اط �أو �أك��ر ليفوز يوت��ا جاز على 
ميلووكي باك�ض 85-94 وي�شتمر 
عل��ى  مافريك���ض  مط��اردة  يف 
و�لأخ��رية  �لثامن��ة  �لبطاق��ة 
�لإق�شائية  لالأدو�ر  �ملوؤهلة 

عن �لق�شم �لغربي.
�ل�رصق��ي  �لق�ش��م  ويف 
تورونت��و  و��ش��ل 
مناف�ش��ة  ر�بت��ورز 
كليفالند كافالريز على 
ه��زم  بعدم��ا  �ل�ش��د�رة 
�أورلن��دو ماجيك -105
100، وبانت�ش��اره قل�ض 
 )48-21( ر�بت��ورز 
كافالريز  م��ع  �لف��ارق 

 .)49-20(

المغرب يضيف حفل اإلستفتاء الثاني 
لتكريم نجوم الرياضة العربية

يونايتد يحسم دربي مانشستر ويقترب 
من دوري األبطال

دورتموند يرفض االستسالم 

حيث �ن�ش��م �ىل �شفوف �لفريق �ملد�ف��ع علي ح�شني رحيمة 
�ل��ذي و�شل ي��وم �ل�شبت �ملا�شي  فيما و�ش��ل يوم �ول �م�ض 
�لحد �لالعبان �رصغ��ام ��شماعيل ومرو�ن ح�شني �لذي متت 
دعوت��ه بديال عن �مل�شاب �مي��ن ح�شني، يف �لوقت �لذي كان 
�لالع��ب �حم��د يا�شني ين��وي �كم��ال مبار�ته م��ع فريقه �يك 
�ل�شويدي ليلتح��ق باملنتخب �لوطني بطهر�ن بعد �ن تعر�ض 
�ىل ��شاب��ة يف ع�شل��ة  �لفخ��ذ �خللفية ��شطر عل��ى �ثرها �ن 
ي��رك �ملب��ار�ة . ثم ق��رر طبيب �لفريق منعه م��ن �للعب لعدة 
�ي��ام. وقد �ت�شلت �د�رة �لوف��د بالالعب يا�شني حني �شماعها 
بنب��اأ ��شابته لالطمئنان على حالت��ه وخاللها �عتذر يا�شني 
ع��ن �للتحاق باملنتخب �لوطني ) ح�ش��ب توجيهات �لطبيب 
( وقرر�ملدي��ر �لفن��ي للمنتخب �لوطني يحي��ى علو�ن توجيه 
�لدع��وة ) �لفوري��ة ( �ىل لعب �لقوة �جلوية ب�ش��ار ر�شن. ومت 
�كم��ال �ور�ق �ل�شف��ر و�لتذك��رة وقد �لتحق ر�ش��ن ع�رص �م�ض 

�لثنني ب�شفوف �لفريق يف طهر�ن.
وم��ن �ملق��رر و�ش��ول �لالعب��ني علي عدن��ان و��شام��ة ر�شيد 
يف �شاع��ة متاخ��رة من لي��ل �م�ض �لثنني ليكتم��ل بذلك عقد 
�ملنتخب �لذي �شيخو�ض مبار�ته �لوىل يف �ل�شاعة �خلام�شة 
)بتوقي��ت بغ��د�د( م��ن م�ش��اء �خلمي���ض �ملقبل . فيم��ا يقابل 

منتخب فيتنام  يف 29 من �ذ�ر �جلاري  .
و�شول رئي�ض �لحتاد �لعر�قي لكرة �لقدم �ىل طهر�ن

وعل��ى �شعيد مت�شل و�شل م�شاء �م���ض �لول )�لحد( رئي�ض 
�لحت��اد �لعر�قي لكرة �لقدم عبد�خلالق م�شعود �ىل �لعا�شمة 
�لير�ني��ة طه��ر�ن. وح��ني و�شول��ه �لتقى م�شعود م��ع رئي�ض  
�لوف��د علي جبار نائب رئي�ض �لحتاد و�ع�شاء �لوفد �لعر�قي 
و�أك��د على دعم �لحتاد وم�شاندت��ه للمنتخب �لوطني وتذليل 
كاف��ة �ل�شع��اب �لتي تو�ج��ه رحلته نح��و �لتاه��ل �ىل �لدور 
�لثاين و�ثنى على �جله��ود �لطيبة �لتي بذلها �لكادر�ن �لفني 
و�لد�ري للوف��د ول�شيم��ا جلنة �لتنظي��م و�ملتابعة يف �عد�د 
وتنظي��م �لم��ور �لد�ري��ة و�لفنية لوف��ود منتخب��ات �شوريا 
وتايلن��د وفيتنام. ودعا �لالعب��ني �ىل بذل ق�شارى جهودهم 

للف��وز باملبار�تني �ملتبقيتني وحتقي��ق طموحات �جلماهري 
�لتي تنتظر فرحة وب�رصى �خرى .  

يون�ض حممود : �طمئن �جلماهري.. فريقنا بخري  
ويف ت�رصي��ح ملوف��د �لحت��اد �لعر�ق��ي لل�شحاف��ة قال جنم 
�ملنتخب �لوطني �لالعب يون�ض حممود: على �لرغم من تطور 
ك��رة �لقدم �حلا�شل يف دول ���رصق ��شيا �ل �ن �لكرة �لعر�قية 
تبق��ى ممي��زة ومتقدم��ة وق��ادرة عل��ى جتاوزها وكل��ي ثقة 
بالعبي منتخبنا من �لفوز يف �ملبار�تني �ملتبقيتني و�ود �ن 
�طمئ��ن جماهرين��ا و�ن نكون عن��د ح�شن �لظ��ن �ن �شاء �هلل . 
ولكن نبقى بحاجة �ىل �لدعم �لعالمي و�جلماهريي و�متنى 
�ن يك��ون �لالعب��ون )بيومه��م( لك��ي ن�شع��د �شعبن��ا �لعر�قي 
�ملحتاج له��ذه �لفرحة. و��شاف حمم��ود: �ن مهمتي ت�شجيل 
�له��د�ف وهي مهنتي و�متنى �لت�شجي��ل يف كل مبار�ة  لكي 

�كون �شببا يف �ي�شال �ل�شعادة للنا�ض .
و��شتك��ى يون�ض حممود من �ر�شية �مللع��ب �لذي جرت عليه 
مبار�تن��ا �م��ام �شوري��ا وق��ال �نها �ر�شي��ة )�شلب��ة( وقوية 
وتره��ق �لالعبني و�متن��ى �ن يعمل �جلميع عل��ى رفع �حلظر 

ع��ن مالعبنا فلدينا مالعب ممت��ازة يف �لب�رصة و�ربيل و�ن 
�شاء �هلل �شيكون ملعب كربالء ��شافة جديدة .

و�شول �لوفد �لتايلندي 
وم��ن جان��ب �خر و�ش��ل يوم �ل�شب��ت �ملا�شي وف��د �ملنتخب 
�لتايلن��دي برئا�شة رئي���ض �لحتاد �لتايلن��دي وقد �شم عدد� 
كب��ري� م��ن �لد�ريني و�لعالمي��ني �ىل جانب �جله��از �لفني 
و�لطب��ي و�لالعب��ني ، وكان يف ��شتقب��ال �لوف��د ممث��ل ع��ن 
�ل�شفارة �لعر�قية بطه��ر�ن و�ل�شيد حممد جو�د �ل�شائغ ع�شو 
�لحتاد �لعر�ق��ي لكرة �لقدم رئي�ض جلن��ة �لتنظيم و�ملتابعة 
يف طه��ر�ن و�حلكم �لدويل �ل�شابق عبا�ض عبد �حل�شني زويني 
)ع�ش��و �للجن��ة( و�ل�شف��ري �لتايلن��دي بطه��ر�ن . وق��د هياأت 
�للجن��ة �شيار�ت لنق��ل رئي�ض �لوفد و�ع�ش��اء �لوفد و�شيار�ت 
لنق��ل �حلقائ��ب و�ملعد�ت �لخ��رى ومت �ي�شاله��م �ىل �لفندق 
�ملخ�ش���ض )فن��دق لل��ه( �ل��ذي مت حج��زه يف وق��ت �شابق . 
وق��د �ثنى رئي���ض �لوفد على ح�شن �ل�شتقب��ال و�ل�شيافة من 
�جلان��ب �لعر�ق��ي و�لذي ياتي يف �ط��ار �لتع��اون و�ل�شد�قة 

�لدولية.

من المالعب 
الى المقابر
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لقي �صخ�ص����ان على �لأق����ل م�صرعهما و�أ�صي����ب 54 �أخرون 
يف مو�جه����ات عنيف����ة �ندلع����ت ب����ن م�صجعي فري����ق �لرجاء 
�لبي�ص����اوي �ملغربي، يف ��صتاد �ملل����ك حممد �خلام�س بالد�ر 

�لبي�صاء، ح�صبما �أفادت �ل�صرطة �ملغربية يف بيان لها.
فعق����ب �نتهاء مب����ار�ة �لفريق �أمام �صب����اب �لريف �حل�صيمي 
)2�1( ل�صال����ح �لرجاء �ل�صبت، �ندلعت مو�جهات عنيفة بن 
م�صجع����ي �لأخري يف مدرجات �ل�صتاد حي����ث تر��صقو� فيما 

بينهم باحلجارة و�ل�صماريخ.
وبع����د �ملو�جهات، نقل �لعديد م����ن �لأ�صخا�س �إىل م�صت�صفى 
مولي يو�صف، وفق����د �أحدهم حياته بعد �أن نزف �لكثري من 
�لدم����اء، بينما تويف �آخ����ر دون وجود �أثار عنف ظاهرة على 
جثته. و�أك����دت بع�س و�صائل �لإع����ام �ملحلية مقتل �صخ�س 

ثالث.
و��صتم����رت �ل�صتب����اكات عل����ى بو�ب����ة �خل����روج يف �ل�صتاد 
حي����ث دمر جم�صع����و �لرجاء 11 �صي����ارة على �لأق����ل بعد �أن 

ر�صقوها باحلجارة.
وتدخلت �ل�صرط����ة لف�س �ل�صتباكات و�عتقلت 31 �صخ�صا، 
بجان����ب 10 �أخرين �ألقي �لقب�س عليه����م يف �لدقائق �لأوىل 

من زمن �ملبار�ة ."
م����رة �خ����رى نق����ف وجها لوج����ه �مام لوح����ة دموي����ة ببعدها 
�لن�ص����اين كروية يف بعدها �لفني .. فه����ل حقا �ن كرة �لقدم 
به����ذ� �ل�صوء �و ه����ذه �لق�صوة �لتي تدف����ع بع�صاقها وحمبيها 

ممن يحملون �صفة م�صجع �ىل �مل�صايف بل �ىل �ملقابر ؟
ل�ص����ك �ن �لك����رة يف �طاره����ا �لفن����ي بريئ����ة م����ن ه����ذ� �لفعل 
لنها �ول و�خ����ري� هي لعبة وج����دت للت�صلية و�لرتويح عن 
�لنفو�����س �لت����ي �رهقتها �لهموم و�عباء �حلي����اة فزحفت �ىل 
�ملاع����ب لتن�صى ل�صاعتن من �لزمن و�قعها وتعي�س يف عامل 
مفرد�ت����ه �لب����د�ع �ملحاط باملحبة �نطاقا م����ن مبادئ �لروح 
�لريا�صية وحتى بعيد� عن من يركبهم �لهم فان متعة متابعة 

مبار�ة بكرة �لقدم تبقى من و�صائل �لرتفيه �لر�ئعة ..
ه����ذه ه����ي �حلقيق����ة �لوردية �لت����ي �صارت جم����رد ذكرى يف 
�لكث����ري من ماعب �لك����رة يف م�صارق �لر�����س ويف مغاربها 
�ذ حل����ت حملها �حلقيق����ة �حلمر�ء �لتي ينق����ل لنا خرب �ليوم 
م����ن �ملاع����ب �ملغربي����ة �ل�صقيقة �ص����ورة من �صوره����ا �ملوؤملة 
ومم����ا ي�صاعف م����ن �لمل �ن �لرباط حتتف����ل بكونها عا�صمة 
�ل�صب����اب �لعربي هذ� �لعام مما يوج����ب �للتفات �ىل ظاهرة 
�ل�صغ����ب يف �ملاعب �لعربي����ة ب�صورها �ملتع����ددة و�ملتكررة 
على م�صتوى �لوط����ن �لكبري..فمن ين�صى جمزرة بور�صعيد 
�لت����ي ر�ح �صحيتها �لع�صر�ت بعد مب����ار�ة �لهلي و�مل�صري 

وماآ�س �خرى يف ماعب عربية �خرى ..
ومم����ا ييث����ري �لنتب����اه يف ه����ذ� �خل����رب ف�ص����ا ع����ن بد�يت����ه 
�ل�صادمة خامتته �ملحرية �لتي ت�صري �ىل �ن ع�صرة م�صجعن 
ق����د �عتقلو� منذ �لدقائ����ق �لوىل  للمب����ار�ة .. �لي�س يف هذ� 

دللة تدعو �ىل در��صة ؟
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يو��صل منتخبنا �لوطني  بكرة 
�لقدم تدريباته �ليومية على 

ملعب نادي با�س �لير�ين 
��صتعد�د� خلو�س مبارتي 

�لت�صفيات �ملزدوجة  لنهائيات 
كا�س �لعامل و�مم ��صيا. 

طهران/ قاسم حسون الدراجي – موفد 
االتحاد العراقي للصحافة الرياضية

 عمان / الجورنال

بغداد ــ محمد مأمون

ريال مدريد يبعث رسالة تحد لبرشلونة أن ال يغره جدار النقاط العشر
قبل الكالسيكو.. جدل المالعب

40 نقطة تاريخية تنهي مسلسل 
الهزائم


