
�ل�سالمصصة و�لأمن هما عن�صصر�ن جوهريان يف �أي 
حدث ناجح، مبار�ة �أو دورة، ويوؤثر�ن على جميع 
�حلا�رين و�مل�سصصاركني يف �حلدث. من �ملعرتف 
به علصصى نطصصاق و��سصصع �ن �ل�سصصالمة و�لأمن ميكن 
حتقيقهمصصا من خالل تو�زن بني �لتح�ّسصصب )�أهمية 
�لإ�سصصتعد�د �جلّيد(، �لإد�رة �جليدة و�لبنية �لتحتية 

�مل�سّممة جيد�ً.
�ن �لتخل�صصص مصصن ظاهصصرة �سصصصصغب �ملالعصصب تقصصع 
علصصى عاتصصق جميصصع �جلهصصات و�ملوؤ�س�سصصصصات �لتي 
و�لو�سصصصصط  �لنديصصصصة  �د�ر�ت  مصصصصن  د�خصصل   تعمصصل 
بصصصصدًء ومتابعتهصصصصا جلمهورهصصصصا وبصصث  �لكصصصصروي 
�لوعصصي �لثقصصايف وحثه على �لت�سصصصصجيع �لنظيف ، 
مصصرور� باحتاد �لكصصرة و�لعمصصل �لدقيصصق و�لتخطيط 
�ل�سصصليم �لذي ي�سمن عدم �لوقوع يف هفو�ت ولبد 
�ن تكون �ختيار�ته حلكام �ملباريات وم�سصصرفيها 
موفقة وتن�سصصصصجم مصصع قوة وح�سا�سصصصصية �ملبار�ة ، 
فاملوؤ�س�سصصصصة �لمنية �ق�سصصد هنا �من �ملالعب لها 

دور كبصصر بحفظ �لمن د�خصصل �ملالعب من خالل 
�لتعامل بحزم من �جل ردع �ل�سخا�ص �مل�سيئني 
�لذيصصن يحاولصصون �ثارة �ل�سصصغب و�مل�سصصاكل د�خل 
مالعبنصصا �لتصصي مل تاألصصف هصصذه �لمور م�سصصبقا لقد 
ت�سصصكلت هذه �لقوة يف �سصصنة 2003 بعد �ل�سصصقوط 
ومت تعيينهم من قبل قو�ت �لتحالف ومت �دخالهم 
يف دور�ت خا�سصصة يف مكافحصصة �سصصغب �ملالعصصب 
وقد ت�سصصلمو� �ملو�قع �لريا�سية بتاريخ 1 من �سهر 
�لر�بع من �سصصنة 2004 �سمن قانون �د�رة �لدولة 
يف تلك �لفرتة مل ت�سصصكل وز�رة �لد�خلية ول وز�رة 
�لدفصصاع وقد قدمت حماية �مصصن �ملالعب عدد� من 
�ل�سصصهد�ء ومن �جلرحصصى و عملو� علصصى �جناح عدة 
كرنفالت وكافة �لفعاليات �لريا�سية ومباريات 
�لصصدوري وخ�سو�سصصا دوري �لنخبصصة و�لصصذي لقصصب 
بالدوري �لأجر�أ يف �لعامل وبعد ذلك مت �ن�ساء ق�سم 

�خر لهم �سمي بق�سم �لت�ريفات و�من �ملالعب
ومهمة �من �ملالعب تتلخ�ص بالآتي 

-1 �لتن�سصصيق مع �لأحتاد �لعر�قي �ملركزي لكرة 
�لقدم.

-2 ن�صصر قو�ت �أمن �ملالعب على كافة �ملالعب 
�لتي تقام عليها �ملبار�ة.

-3 تاأمني �سصصالمة �لفرق �لريا�سية يف �ملالعب 
�أثناء �ملباريات.

-5 تاأمني �سصصالمة �حلصصكام بالأخ�ص �ىل �مللعب 
�حلمايصصة  تاأمصصني  خصصالل  مصصن  �ملباريصصات  �ثنصصاء 
�لالزمصصة لهصصم �أثنصصاء �ل�سصصوط �لأول مصصن �ملبصصار�ة 

و�ل�سوط �لثاين.
-6 مر�قبصصة �جلماهصصر �لريا�سصصية �لتصصي حت�ر 
�ملباريصصات ومنصصع حصصدوث �لتجصصاوز�ت و�عمصصال 

�ل�سغب.
-7 يقصصوم م�سصصوؤولو �أمن �ملالعب بعدم �ل�سصصماح 
لأي �سصصخ�ص مهمصصا كان �لوقصصوف �و �لتو�جصصد يف 
م�سصصمار �ملالعصصب �ل مصصا ت�سصصمح بصصه �لتعليمصصات 
�ل�سصصادرة من قبل �لأحتاد �لعر�قي �ملركزي لكرة 

�لقدم.
-8 مر�قبصصة �لفرق �لريا�سصصية و�حلكام بالأخ�ص 

بعد �أنتهاء �ملباريات وتاأمني �سالمة خروجها.
-9 رفع �لتقارير �لكاملة عن كل مبار�ة .

منا�سصصبة  جتدهصصا  �لتصصي  �لتو�سصصيات  رفصصع   10-
و�روريصصة �ىل �لأحتصصاد �لعر�قصصي �ملركصصزي لكرة 

�لقدم لنجاح عملية �أمن �ملالعب.
ومصصا �ود �ن �قولصصه يف مو�سصصوعي �ن قصصوة حماية 
�مصصن �ملالعب مل يتم ت�سصصليط �ل�سصصوء عليها كثر� 
وخ�سو�سصصا �نهصصم كانو� �سصصبب من ��سصصباب جناح 
دورينصصا مصصن �سصصنة 2004 وحلصصد �لأن وعملو� يف 
كان  �لصصذي  �ملتدهصصورة  �لأمنيصصة  �لأو�سصصاع  ظصصل 
و2005   2004 �ل�سصصنو�ت  يف  بلدنصصا  يعي�سصصها 
و2006،وهم ي�سصصتحقون كل �لثنصصاء و�لتقدير من 
كل �لريا�سصصيني ونتمنصصى لهم �ملوفقيصصة و�لنجاح 
يف عملهصصم �لد�ئم با�ر�ف وتوجيه من قبل �للو�ر 
�لركصصن عامصصر �سصصد�م �ملالكصصي مدير عصصام حماية 
�ملن�ساآت و�ل�سخ�سيات و�ل�سباط �لخرين يف �من 
�ملالعصصب، لأن ما يبذلونه هصصو جهد كبر ول يقدر 
بثمن و�نا من هذ� �ملنرب �لأعالمي حبيت �ن �حيي 
كل �لعاملصصني يف قوة حمايصصة �من �ملالعب و�ثني 
على عملهم وتفانيهم وحتملهم كل �سصصيء من �جل 

جناح �لدوري �لعر�قي وخدمة �لريا�سيني
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رأسيتان لمحمد داوود تقودان ليوث الرافدين لبلوغ مونديال الناشئين
فوز مميز على اوزبكستان

 رفع �لعر�ق ر�سصصيده من �لو�سمة �مللونة �ىل ت�سعة 
بعصصد �ن �أحصصرز لعصصب �ملنتخصصب �لوطنصصي للكور��صصص 
�سفيان ناظم �ملركز �لثالث بوزن 73 عقب خ�سارته 
�مصصام نظصصره �لرتكم�سصصتاين نورياكديصصا جبصصاروف 
بر�سم مناف�سصصات دورة �للعاب �ل�سيوية �ل�ساطئية 
�جلاريصصة يف مدينصصة د�ننصصك يف فيتنصصام بن�سصصختها 

�خلام�سة.
وكان �لالعب �سفيان ناظم قد بد�أ مناف�ساته �سباح 
�لثنصصني عندمصصا و�جه نظصصره �لهنصصدي، ومتكن من 
�لفوز عليه ليكرر �ل�سصصناريو نف�سه مع لعب منتخب 
�لنيبصصال ليتاأهصصل �ىل �للقاء �سصصبه �لنهائي ويخ�ره 

�مام نظره �لرتكم�ستاين..
 فيمصصا �خفصصق �ملنتخصصب �لوطني لل�سصصلة مصصن �جتياز 
نظره �ملنغويل يف م�سصصتهل م�سو�ر �ملناف�سات بعد 

�ن تعصصادل بالنقصصط 11-11 لتتمصصدد �ملبصصار�ة بعد 
�لتعادل ومن ي�سجل يفوز باللقاء لي�ستغل �ملنتخب 
�خل�سصصم كصصرة ويحصصرز نقطتصصني لتنتهصصي �ملو�جهصصة 

للمنتخب �ملنغويل ،.
مصصدرب �ملنتخصصب �لوطني لل�سصصلة ن�سصصال غامن عرج 
علصصى خ�سصصارة �ملنتخب �ليصصوم باأنها غر م�سصصتحقة 
ب�سصصبب �هصصد�ر �كرث من ثمصصاين رميصصات وحتى عقب 
�لتعادل كانت �لكرة ل�سصصالح منتخبنا �لذي �هدرها 
نتيجة خطاأ و��سصصتغلها �ملنتخب �ملنغويل ل�سصصاحله 

ليحرز نقاط �ل�سبق .
و��سصصار مصصدرب �ملنتخصصب �ىل �ن �غلصصب �ملنتخبصصات 
�ملتو�جدة حاليا منتخبات كبرة مما يوؤكد �سعوبة 
�ملناف�سصصة، ولكننصصا ورغصصم �خل�سصصارة لدينصصا �لثقصصة 
بالعبينا علصصى �لتاأهل وحتقيصصق �لنجاح يف �ملهمة 
�لر�سمية �ملوكلة �لينا. معربا عن �سكره لدعم رئي�ص 
�للجنصصة �لوملبيصصة رعصصد حمصصودي حل�سصصوره �للقاء 

برفقة رئي�ص �لبعثة �لعر�قية حيدر �جلميلي .

��سصصتدعى �ملديصصر �لفنصصي للمنتخصصب �لوطني ر��سصصي 
�سني�سل �لالعب �ملحرتف يف �لدوري �ل�سويدي برو� 
نصصوري لالنخصصر�ط بتدريبات �ملنتخب �لتي �سصصتقام 
يف ماليزيصصا ومتثيصصل �لفريصصق يف مبار�تصصي �ليابان 
بصصرو�  �لعر�قصصي �ملغصصرتب  �لالعصصب  وتايلنصصد. وكان 
نوري، �لذي يلعب يف �لدوري �ل�سصصويدي، و�سصصل �إىل 
�لعا�سصصمة بغد�د، يف 22 من �ب �ملا�سصصي، من �أجل 
�إكمال �إجر�ء�ت ح�سصصوله على جو�ز �سصصفر عر�قي ثم 

�لن�سمام �ىل �سفوف منتخب بالده.
وكان وزير �ل�سباب و�لريا�سة، عبد�حل�سني عبطان، 
قصصال �ل�سصصهر �ملا�سصصي �إنصصه متَّ �لت�سصصال بالالعصصب 

�ملحرتف يف �سصصفوف فريق �أو�سرت �سوند �ل�سويدي، 
مصصن �أجصصل �حل�سصصور �إىل �لعا�سصصمة بغصصد�د ل�سصصتالم 
جو�ز �سصصفره �لعر�قصصي. وجاء هذ� بعصصد �إجناز �جلو�ز 
من مديرية �جلن�سصصية و�جلو�ز�ت يف وز�رة �لد�خلية 
�لصصوزر�ء  جمل�صصص  مو�فقصصة  �إىل  ��سصصتناد�  �لعر�قيصصة، 
علصصى منحصصه �جلو�ز بنصصاًء على طلب تقصصّدم به �حتاد 
�لكصصرة عن طريق وز�رة �ل�سصصباب و�لريا�سصصة. وكان 
�حتصصاد �لكصصرة �أعلصصن �لثنصصني �ملا�سصصي �أن �ملنتخب 
�لوطنصصي �سصصيدخل مع�سصصكًر� تدريبًيصصا خارجًيا يقام 
يف �لعا�سصصمة �ملاليزية كو�لملبصصور �م�ص �لثالثاء، 
��سصصتعد�د� ملبار�تي �ليابان وتايالند �سصصمن �جلولة 
�لثالثة و�لر�بعة من �لت�سصصفيات �لأ�سصصيوية �ملوؤهلة 

لنهائيات كاأ�ص �لعامل برو�سيا 2018.

زوجة  بال�سي  �إيصصالري  �لأزيصصاء  عار�سة  �سنت 
رومصصا،  نصصادي  وقائد  لعصصب  توتي  فر�ن�سي�سكو 
�ملدير  �سباليتي  لوت�سيانو  على  حاًد�  هجوًما 

�لفني للفريق.
وتوترت �لعالقة بني �سباليتي وتوتي يف مطلع 
للفريق،  �سباليتي  قيادة  بد�ية  مع  �لعام،  هذ� 

حيث ن�سبت عدة �أزمات بني �لثنائي.
ل�سحيفة  حصصو�رهصصا  خصصصالل  بصصال�صصسصصي،  وقصصالصصت 
"�أنا  �لإيطالية:  �سبورت"  ديللو  "لجازيتا 
�لت�رفات  �نتقد  ولكن  �لصصقصصر�ر�ت،  �أنتقد  ل 

�ل�سخ�سية، و�سباليتي رجل �سغر".
ح�سا�سية،  �أكرث  يكون  �أن  ميكن  "كان  وتابعت: 
لكنه مل يفعل ذلك، و�أحكم على �لنا�ص على هذ 
منخف�سة  عالمة  �إعطائه  وميكنني  �لأ�سا�ص، 

جًد�".
وعاد توتي جمدًد� خلطط �سباليتي خالل �لفرتة 
�لأخرة، بعدما ��ستعاد ن�سبة كبرة من لياقته، 
�لفريق  ح�سد  يف  و�ساهم  جيًد�،  بدياًل  و�أ�سبح 

موؤخًر� �لعديد من �لنقاط.
�لصصهصصزميصصة �لأخصصصصصرة  و�صصصسصصصارك تصصصوتصصصي يف 

 ،)3-1( تورينو  �أمصصصام  للجيالورو�سي 
و�أحرز هدف روما �لوحيد يف �للقاء يف 

�لدقيقة 55 من ركلة جز�ء.
�لإيطايل  تعر�ص  �أخصصرى،  جهة  من 
نادي  مهاجم  �ل�سعرو�ي  �ستيفان 
ت�سبب يف حتطم  �سر  روما، حلادث 

�سيارته.
ووقصصعصصت �حلصصصادثصصصة، عصصقصصب �خلصص�صصسصصارة 

�لدوري  يف   )3-1( تورينو  �أمصصام 
�لإيطايل، حيث كان عائًد� ملنزله.

و��سطدم �ل�سعرو�ي، ب�سيارة رجل )40 عاًما(، 
�لرجل  عك�ص  على  �إ�سابات،  لأية  يتعر�ص  ومل 
بعد  �لعالج  لتلقى  للم�ست�سفى،  نقله  مت  �لصصذي 
�إ�سابته بعدة كدمات، وفًقا ل�سحيفة "كوريري 

دي ل �سر�".
 ،71 �لدقيقة  يف  كبديل  �ل�سعر�وي  و�صصسصصارك 
مناف�سات  �سمن  تورينو،  �أمام  �خل�سارة  خالل 

�ل�ساد�سة  مصصصصصصصصصصصصصصن �جلولة 
�لكالت�سيو.

االوسمة تزين صدور رياضيينا في شاطئية آسيا شنيشل يستدعي المحترف بروا نوري لتمثيل الوطني زوجة توتي تشن هجوما الذعا ضد سباليتي 

 

 ويعصصود �لف�سصصل فيمصصا حتقق للكصصرة �لعر�قية �ىل �لعمصصل �لدوؤوب 
للجهصصاز �لفني بقيادة �ملدرب قحطان جثر وفتيته �لذين قدمو� 
و�حصصدة من �جمل �ملالحم �لكروية و�سصصطرو� �روع �سصصور �لتفوق 
يف ملعصصب GMC  �تالنتيك، ووفقو� فيمصصا خططو� �ليه قبل �ن 
يدينو� بالف�سل �ىل �لنجم �ملميز حممد د�وود �لذي خطف هديف 
�لفوز بر�أ�سيتني جميلتني منح من خاللها ليوث �لر�فدين بطاقة 
�ملصصرور باللعب يف كا�صصص �لعامل للمرة �لثانية بعد �ن �سصصبق و�ن 

بلغها للمرة �لوىل عام 2013.
 و��سصصهم يف �سصصناعة هذ� �للصصون �لكروي �ملوؤطر بصصالد�ء �ملتميز 
لعبونا �لذين �ثبتو� قدر�تهم عرب �ن�سصصباطهم �لعايل د�خل �دمي 
ملعب �ملبار�ة وتنفيذهم للو�جبات �ملناطة بهم بحذ�فرها، يف 
وقت تفوقت �مكانية مدربنا �ملجتهد قحطان جثر على ح�ساب 
غرميصصه �ملخ�رم، تيمور عصصامل خوجاييف، بعدما عرف من �ين 

توؤكل �لكتف �لوزبكية يف �لدمي �لخ�ر و��سصصتطاع من �خر�ج 
�ملبار�ة بالطريقة �لتي يريدها، بينما ت�سصصاعفت قدر�ت لعبينا 
مع مصصرور دقائق �للقاء، وفقصصد�ن �لغرمي لإتز�نصصه وتر�جعه �مام 
تفوق لعبينا �لذين خا�سو� ��سلوب �للعب �ل�ساغط د�خل �ساحة 

�خل�سم.
�لت�صصرع  لصصول  باملناف�صصص،  يبط�صصص  �ن  �لبطصصل  فريقنصصا  وكاد   
�لنهائيصصات  �ىل  و�لفتقصصار  �لهجمصصات،  �نهصصاء  يف  و�لع�سصصو�ئية 
�ل�سحيحة �مام مرمى �حلار�ص �لوزبكي نيماتوف �لذي �هتزت 
�سباكه بهدف يف �لدقيقة �ل�ساد�سة عرب ر�أ�سية حممد د�وود �لذي 
�علن عن تفوق �لعر�ق مبكر� بكرة مررها �سصصيف خالد �ىل حممد 
ر�سصصا مصصن جهة �لي�سصصار مل يتصصو�ن يف ت�سصصديدها �ىل ر�أ�ص د�وود 
فلعبهصصا مبا�صصرة د�خل �ملرمى، هصصدٌف رمبا جاء تاأثره �سصصلبيا 
علصصى �ملناف�صصص �لذي �سل�سصصلة من �لخطصصاء �لفادحصصة يف منطقة 
�لو�سصصط و�عطصصى �مل�سصصاحات مفتوحصصة لالعبينصصا �لذيصصن �سصصالو� 

وجالو�.
 غصصر �ن �لفريصصق �لوزكصصي حاول ت�سصصحيح م�سصصاره بالعودة �ىل 
�للقصصاء بتحصصركات قائده �ورنصصوف �لذي كان من ح�سصصة لعبينا 

�سصصيف خالد وموؤمل كصصرمي ومنتظر عبد �ل�سصصادة يف حرمانه من 
�سصصناعة �لهجمصصات �ملتوقعة �عتماد� على �ل�سصصلوب �لذي يتبعه 
�لفريصصق، مبقابصصل ��سصصغال عصصالء عدنصصان وحممد ر�سصصا لدفاعات 
�خل�سصصم وتنفيذ �لظهرين حبيب حممد وعمار حممد و�جلناحني 
منتظصصر حممصصد وحممصصد د�وود للو�جبات �لفنيصصة بحذ�فرها، يف 
وقت قطع قلب �لدفاع علي �حمد ر��سصصي كل �لكر�ت �لتي كادت 
�ن ت�سصصكل خطورة على مرمى علي عبادي �حلار�ص �لمني �لذي 

حمى عرينه بكل ب�سالة.
 ونتيجصصة لالخفاقصصة �لوزبكي، فقصصد تعمد �لفريصصق للعب بطريقة 
مت�سصصنجة، كونه فقد فر�سة �للعب بكاأ�ص �لعامل، فقد ��سهر �حلكم 
ونصصغ دي �لبطاقصصة �ل�سصصفر�ء �لثانية لالعصصب �لوزبكي نيماتوف 
�سصصكرت ب�سصصبب �ربه لعلي �حمد ر��سصصي يف �لدقيقة 81.. ولن 
�مل�سصصائب ل تاأتصصي فر�د� علصصى �لفريق �لوزبكي، فقد �سصصبق ذلك 
��سصصابة �لالعب مايد�نوف �بو بكر، و��سصصتنفاذ �لفريق �لوزبكي 
لتغير�تصصه �لتي �جر�هصصا مدربه مطلع �ل�سصصوط �لول يف حماولة 
منصصه لتغير �سصصورة فريقه فيمصصا تبقى من وقت، لكنه ف�سصصل يف 

در��سة �د�ء لعبينا �ملندفعني بدنيا ونف�سيا.

 وهكصصذ� خرجصصت �ملبصصار�ة مصصن يصصدي مدربهصصم �ملخ�رم و�سصصط 
�لهيمنصصة �لعر�قيصصة علصصى �مليصصد�ن وتفوقهم على ح�سصصاب غريهم، 
ولول �لفتقار �ىل �لنهايات �ل�سصصليمة، لكن فريقنا قد خرج بفوز 
بفصصوق �لهدفني ويبط�صصص يف مناف�سصصه �لذي �نهصصار متاما وخرج 
باقصصل �لهز�ئم �ملمكنة لعبصصا ونتيجة.. فيمصصا زج مدربنا قحطان 
جثصصر باحمد �رتيصصب يف �لدقيقة �لخرة بدل من حممد ر�سصصا 
�لصصذي متكن من �لظهور ب�سصصكل �يجابي مع باقي ��سصصماء �لكتيبة 
�لتي �سعنت جمد� جديد� وكتبت تاريخا م�رفا للكرة �لعر�قية.

 هذ� وو��سصصل لعبونا تدريباتهم، �م�صصص �لثالثاء، بقيادة �جلهاز 
�لفني ملنتخب �لنا�سصصئني تاأهبا ملو�جهصصة �ليابان، ظهر يوم غٍد 
�خلمي�ص، يف �لدور ن�سصصف �لنهائي لبطولة كاأ�ص �آ�سصصيا دون 16 
عامصصا، يف �للقصصاء �لصصذي يجرى يف متصصام �ل�سصصاعة �لر�بعة ع�ر� 
بتوقيت �لهند، �لو�حدة و�لن�سصصف ظهر� بتوقيت بغد�د على ملعب 
GMC  �تالنتصصك وهصصي �ملبصصار�ة �لتي توؤهصصل �لفائز منها �ىل 
�ملبصصار�ة �لنهائيصصة للبطولصصة ومو�جهصصة �لفائصصز من لقصصاء كوريا 
�ل�سصصمالية و�إير�ن، و�سصصتحدد نتيجة �ملبار�تصصني، �لطرفني �للذين 

�سيلتقيان يف نهائي كاأ�ص �آ�سيا يف ن�سختها �لص 17.

رسالة للجماهير بعد 
البداية الكارثية

من زاوية 
اخرى

قال �لرئي�سان �مل�ساركان لنادي و�ست هام يونايتد �لإجنليزي 
لكرة �لقدم، �إن �لفريق �سصصينه�ص من بد�يته �ل�سيئة يف �لدوري 

هذ� �ملو�سم، و�لتي تركته ي�سارع لتفادي �لهبوط.
وكانت �خل�سارة، �لتي تلقاها �لفريق من �ساوثهامبون �سفر-
3، هي �خلام�سة للفريق هذ� �ملو�سم، ليقبع يف �ملركز �لثامن 

ع�ر يف جدول �لرتتيب.
وقال رئي�سصصا �لنادي ديفيد جولد، وديفيد �سوليفان، يف ر�سالة 
للجماهر على �ملوقع �لر�سصصمي: "لي�ص هناك �سك يف �أن بد�ية 
هصصذ� �ملو�سصصم مل نكن نريدها، ولكن �طماأنصصو� نحن نبذل ما يف 

و�سعنا لإ�سالح �ملوقف".
وتابعصصا: "�حلقائق و��سصصحة �أمصصام �جلميع لروؤيتهصصا. نعلم �أننا 
ن�سصصتقبل �أهد�فا كثرة، ول ن�سصصجل ما يكفي، ولكن تاأكدو� �أننا 

�سنحل هذه �مل�ساكل".
وحث جولد و�سوليفان �جلماهر �أن تبقى "�إيجابية".

و�أو�سصصحا: "نعرف �إنه وقت �سعب للم�سجعني يف تلك �للحظة، 
ولكننصصا نود �أن ن�سصصكركم ب�سصصفة خا�سصصة وب�سصصدة لبقائكم يف 
مصصوؤ�زرة مصصع �لنادي. �سصصوف نعمصصل من �جل �حصصد�ث حتول يف 

�ملو�سم".
كانت �لتوقعات كبرة مع بد�ية �ملو�سصصم خا�سصصة، و�أن و�سصصت 
هام ي�سارك يف دور حتديد �لتاأهل لدور �ملجموعات بالدوري 
�لأوروبي، كما �أن �لفريق �سصصينتقل للعب على ملعبه �جلديد يف 

�مللعب �لأوملبي �ل�سابق بلندن.
ولكصصن و�سصصت هصصام خ�صصر مصصن �أ�سصصرت� جيورجيصصو �لروماين يف 
�لدوري �لأوروبي، وتعر�ص لهزمية يف وقت قاتل من ت�سيل�سي 

يف �فتتاحية مباريات �لفريق يف �لدوري �لإجنليزي.
وبعدما تغلب على بورمنوث �سصصاءت �لأمور، حيث تلقت �سباك 

فريق �ل�سو�كي�ص 14 هدفا يف �آخر �أربع مباريات.
وو�سصصف قائد �لفريق، مارك نوبل، دفاع �لفريق "بامل�سحك"، 

وقال �إنه ل يعتقد �أن �لأمور ميكن �ن تزد�د �سوء�.
و�عصصرتف �سصصالفني بيليت�ص، �ملديصصر �لفني للفريق، �إن �ل�سصصغط 
يصصزد�د عليصصه وعلى فريقه. وقال "�إنه �أمصصر حمبط للغاية. ميكن 
لالعب و�حد �أن يخطئ، ولكننا نتحدث عن �أربع مباريات. �إنه 
خطاأ جماعي. �لأخطاء حتدث يف �أربع مباريات علينا �أن غر 

هذ�".
فيما �أعرب كري�ص �سصصمولينج، مد�فع نادي مان�س�سصصرت يونايتد 
�لإجنليصصزي، عن ثقتصصه باأن زميلصصه وقائد �لفريصصق، و�ين روين، 
�سصصيعود بقوة، بعد �أن ��سصصتبعد عن �ملبار�ة �لأخصصرة، �لتي فاز 
فيها "�ل�سصصياطني �حلمر" 4 / 1 على لي�سصصرت �سيتي يف �لدوري 

�لإجنليزي.
وو�جصصه قائصصد مان�س�سصصرت يونايتد �نتقصصاد�ت لذعة بعصصد �لأد�ء 
�لباهصصت، �لصصذي ظهصصر به مصصع �نطالق �ملو�سصصم �جلصصاري، ليقرر 
�ملدير �لفني للفريق، �لربتغايل جوزيه مورينيو، �لحتفاظ به 
على مقاعد �لبدلء يف مبار�ته �أمام لي�سصصرت �سيتي، حامل لقب 

�لدوري �لإجنليزي.
وقدم مان�س�سصصرت يونايتد �أد�ء ر�ئعا يف ظصصل غياب روين، �لذي 
ظل حبي�سصصا ملقاعد �لبدلء. و�أ�سصصار �سمولينج �أن روين مل يتاأثر 
بقصصر�ر مورينيصصو و�أنه يثصصق باأن زميلصصه يف مان�س�سصصرت يونايتد 

و�ملنتخب �لإجنليزي �سيعود قويا.

 بلغ العبو منتخب العراق دون 16 
عاما، م�ساء ام�س االول االثنني، 

مونديال النا�سئني، للمرة الثانية يف 
تاأريخهم، بخطفهم الثمن االنت�سارات 

على ح�ساب مناف�سهم االوزبك�ستاين 
يف الدور ربع النهائي ملناف�سات 

بطولة كاأ�س اآ�سيا اجلارية يف مدينة 
غوا الهندية، خاطفني اال�سواء من كل 
االجتاهات، بعد مباراة العمر الفا�سلة 
والتي اثبتوا فيها احقيتهم يف متثيل 

عرب اآ�سيا بني اقوياء العامل.

غوا الهندية ــ عمـار سـاطع
موفد االتحاد العراقي للصحافة الرياضية

�أعلصصن �لحتصصاد �لصصدويل لكصصرة �لقدم �أنصصه �أنهى 
مهمة جمموعة �لعمل �سصصد �لعن�رية موؤكد�ً 
�أنها "حققصصت �أهد�فها"، بيصصد �أن قر�ره خلف 

�نتقاد�ت.
و�أو�سصصحت �لأمينصصة �لعامة لالحتصصاد �لدويل 
فاطمة �سصصامور� خصصالل �سصصوكريك�ص غلوبال 
فوتبصصول كونفنت�صصص وهصصو جتمع كبصصر حول 
كصصرة �لقدم نظصصم يف مان�س�سصصرت، �أن جمموعة 
�لعمل "كانت لديهصصا ولية حمددة جد�ً و�أنها 
�أ�سصصدرت تو�سصصيات قوية جصصد�ً دفعت �لحتاد 

�لدويل �إىل �تخاذ �إجر�ء�ت".
و�سصصددت �سامور� )54 عامًا( �لتي مت تعيينها 
يف �أيار/مايو �ملا�سي على �أن "هناك �لعديد 

من �حلالت �لعن�رية يف �لفرق، وقد جنحنا 
يف �تخصصاذ تد�بصصر قويصصة، مصصع �أ�سصص�ص قانونية 

متينة".
و�سكلت هذه �ملجموعة عام 2013 من طرف 
�لرئي�صصص �ملخلوع للفيفا �ل�سصصوي�ري جوزيف 

بالتر للق�ساء على �لعن�رية يف كرة �لقدم.
وك�سصصفت و�سائل �لإعالم �أن يف ر�سالة وجهها 
موؤخصصر�ً �إىل �أع�سصصاء هصصذه �ملجموعة، �أو�سصصح 
�لفيفا �أنهصصا "�أكملت متامًا مهمتهصصا �ملوؤقتة" 
وبالتايل "مت حلها ومل تعد تقوم بوظيفتها".

و�أثار هذ� �لإعالن �سل�سلة من �لنتقاد�ت. ففي 
بيصصان لالأمر علي بن �حل�سصصني رئي�ص �لحتاد 
�لأردين للعبة، �عترب �أن �لقر�ر "مقلق للغاية".

فيفا ينهي مهمة مجموعة العمل ضد العنصرية

 الجورنال- علي زهير الربيعي

بغداد - الجورنال

داننك - رحيم الدراجي
 اعالم اللجنة االولمبية

أمن المالعب في العراق.. تحديات كبيرة ونجاح منقطع النظير في مالعبنا الرياضية
جدل المالعب


