
اأق��ال الحتاد القطري لكرة الق��دم الأوروغوياين 
داني��ال كارينيو مدرب املنتخب الأول وذلك بعد 
اخل�سارتني اللتني تكبدهم��ا العنابي يف م�ستهل 
م�س��واره يف ت�سفي��ات كاأ���س العامل اأم��ام اإيران 

واأوزبك�ستان.
ومل يك�سف الحتاد عن املدرب البديل واإن كانت 
املوؤ�رشات ترجح ع��ودة مواطنه جورج فو�ساتي 
مدرب الريان حاليًا والذي تويل تدريب املنتخب 
)2007 - 2008(، واجلزائ��ري جمال بلما�سي 
م��درب خلويا وال��ذي درب املنتخب اأي�سًا وحقق 
والع�رشي��ن  الثاني��ة  اخللي��ج  كاأ���س  لق��ب  مع��ه 

بال�سعودية.
و�ستك��ون مهم��ة امل��درب اجلدي��د قي��ادة الفريق 
يف مباراته ال�سعب��ة اأمام كوريا اجلنوبية يف 6 
ت�رشي��ن الأول/اأكتوبر القادم بكوري��ا علمًا باأن 
ال�ستعدادات لهذه املواجه��ة �سوف تنطلق اليوم 

الأحد.
وك�س��ف الأوروغوياين خورخ��ي فو�ساتي مدرب 
الري��ان ع��ن اجتماع بين��ه وبني رئي���س الحتاد 

القط��ري حمد ب��ن خليفة بن اأحم��د اآل ثاين اأم�س 
ال�سبت حل�سم اأمر تر�سيحه لتويل تدريب املنتخب 

خلفا ملواطنه دانيال كارينيو.
وق��ال فو�سات��ي يف موؤمتر �سحايف بع��د انتهاء 
مب��اراة الريان حامل اللق��ب واأم �سالل )�سفر-
�سفر( يف الدوري املحلي، اإّنه اجتمع منذ يومني 
م��ع رئي�س الحت��اد "وكان احلديث ع��ن الريان، 
واإّن��ه حت��ى الآن مل يتل��ق اأي عر���س ر�سم��ي من 

الحتاد لدرا�سته".
واأ�س��اف فو�سات��ي: "قطر له��ا مكانة خا�سة يف 
قلب��ي، واإذا طلب مني تدري��ب املنتخب لن اأتردد 
يف ذلك، والقرار بيد رئي�س الحتاد، الآن اأنا اأركز 

على عملي والتزامي مع الريان".
وتاب��ع: "م��ن ال�سعب التعام��ل مع ه��ذا الو�سع 
وهناك الكثري من الأخبار وال�سائعات ولن اأ�سمح 
ب��اأن توؤثر عل��ى الري��ان وعلى عمل��ي يف الوقت 

الراهن".
ويف ح��ال التفاق م��ع الحتاد، �سيب��داأ فو�ساتي 
مهمت��ه الي��وم الأحد والإ�رشاف عل��ى اأول تدريب 

للمنتخب ا�ستع��دادا للقاء امل�س��ريي مع م�سيفه 
الك��وري اجلنوب��ي يف 6 ت�رشي��ن الأول/اأكتوب��ر 
يف اجلول��ة الثالثة من ال��دور احلا�سم للت�سفيات 

الآ�سيوي��ة املوؤهلة اإىل نهائيات مونديال 2018 
يف رو�سي��ا، ث��م لق��اء �سوري��ا يف 11 من��ه يف 

الدوحة.

املنتخ��ب  تدري��ب  ت��وىل  اأن  لفو�سات��ي  و�سب��ق 
ف�س��خ  ومّت   ،2008 اإىل   2007 م��ن  القط��ري 
العقد معه بالرتا�س��ي اإثر تعر�سه حلالة مر�سية 
واإجرائ��ه عملية جراحية بع��د اجلولة الثانية من 
الت�سفيات احلا�سمة ملونديال 2010 يف جنوب 

اأفريقيا.
بع��د  كاريني��و  اأق��ال  القط��ري  الحت��اد  وكان 
اإي��ران  اأم��ام  جولت��ني  اأول  يف  اخل�سارت��ني 

واأوزبك�ستان.
فيم��ا ق��رر اي�سا ن��ادي اله��الل ال�سع��ودي اإقالة 
مدربه الأوروغوياين غو�ستافو ماتو�سا�س، وذلك 
بع��د الجتماعات العدي��دة التي عقدته��ا الإدارة 
بع��د اخل�س��ارة اأم��ام التف��اق 2-1 يف املرحلة 

الثالثة من الدوري ال�سعودي لكرة القدم.
وجاء يف بي��ان للنادي اأن الجتماعات ا�ستمرت 
حتى قبل مباراة القاد�سية اخلمي�س "عالوة على 
القرارات الفنية الغريبة اآخرها القائمة الأ�سا�سية 
للفري��ق الت��ي ب��داأ فيها مبواجه��ة القاد�سي��ة، اإذ 
اأ���رشك لعبني يف غري مراكزهم، وا�ستبعد اآخرين 

رغم جاهزيتهم".
واأ�س��ارت اإدارة اله��الل اإىل اأنه��ا اأقال��ت املدرب 
ب�سب��ب "اإ�رشاره على توجهاته.. ونظًرا لقناعاته 
ا اأنه مل يوظف عنا�رش الفريق  الغريب��ة، خ�سو�سً
التوظيف الأمث��ل، ومل ي�ستفد م��ن اأ�سلحة الفريق 
املتوف��رة لدي��ه، والت��ي يتمناه��ا اأي م��درب يف 

الدوري ال�سعودي".
و�سيتوىل املدير الفني للفريق الأوملبي الروماين 
ماريو���س �سيبريي��ا مهمة قي��ادة الفري��ق الأول 
ب�س��كل موق��ت يف مب��اراة الرائد الثن��ني املقبل 
�سم��ن مناف�سات كاأ���س ويل العهد، عل��ى اأن يتم 
لحق��ًا الك�سف ع��ن اجله��از الفني ال��ذي �سيقود 

الفريق مبناف�سات املو�سم الريا�سي احلايل.
وحقق الهالل فوًزا �سعبًا على م�سيفه القاد�سية 
1-2 اخلمي�س املا�سي على ا�ستاد الأمري حممد 

بن فهد بالدمام واأ�سبح ثالثًا بر�سيد 9 نقاط.
وكان اله��الل تعاقد مع ماتو�سا���س )51 عامًا( 
يف حزيران/يوني��و املا�سي ملو�س��م واحد قابل 

للتجديد.
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رفع العلم العراقي وعزف الن�سيد الوطني يف مرا�سم 
رفع اعالم ال��دول ال�سيوية امل�ساركة يف مناف�سات 
ال�ساطئي��ة بن�سخته��ا اخلام�س��ة  ال��دورة ال�سيوي��ة 

اجلارية ف�سولها يف مدينة داننك الفيتنامية .
وتب��ادل رئي���س البعث��ة العراقي��ة لل��دورة ال�سيوية 
حي��در اجلميل��ي، ال��ذي ح���رش مرا�س��م رف��ع العل��م 
العراق��ي وع��زف الن�سيد الوطني، الهداي��ا التذكارية 
برفق��ة اداري البعث��ة هيث��م عب��د احلمي��د وم��درب 
املنتخ��ب الوطني للمواي ت��اي م�سطفى جبار علك 
م��ع عمدة مدين��ة داننك الت��ي حتت�س��ن املناف�سات 
والذي متنى فيها الخري للبعثة العراقية النجاح يف 

مهمتهم الر�سمية وحتقيق النتائج اليجابية .
وثم��ن اجلميل��ي ح�س��ن ال�ستقب��ال وال�سياف��ة م��ن 
قبل دول��ة فيتنام اىل البعثة العراقي��ة وعلى راأ�سها 
عم��دة مدين��ة دانن��ك الت��ي ت�ست�سي��ف املناف�س��ات 
ال�سيوي��ة. معرب��ا ع��ن ثق��ة ب��اأن يفل��ح ريا�سيونا 
يف اداء واجباته��م عل��ى اكم��ل وج��ه م��ن خ��الل 
الن�سباط وتقدمي العرو���س الطيبة ويعود لعبونا 
اىل العا�سم��ة بغ��داد وقاماته��م با�سق��ة كالنخي��ل 

والو�سمة تطرز �سدورهم .
وك�س��ف رئي���س البعث��ة العراقي��ة لل��دورة ال�سيوية 
ع��ن ان طموحات البعثة ازادت بكث��ري بعد امل�ساهد 
واللمح��ات الفني��ة الت��ي اظهره��ا لعب��و منتخ��ب 
املواي ت��اي �سد ابطال دول الع��امل، ويف مقدمتهم 
الالعب��ان اك��رم ح�سن مناح��ي واحمد عب��ود، حيث 
اثبت ه��ذان البطالن انه��م ي�ستحق��ان الوقوف على 
من�س��ات التتويج مل��ا ميتلكاه من مواه��ب متعددة 

كان��ت وا�سح��ة للعي��ان داخل حلب��ة الن��زال والتي 
انته��ت بتف��وق البط��ل اك��رم ح�س��ن مناح��ي �س��د 
لعب��ي املنتخبني الفيتنام��ي والتايلندي بال�رشبة 
القا�سية، وكذلك البطل احمد عبود يف وزن 60�سد 
نظ��ريه من قريغ�ستان ميربب��ك �ساركتاملاكوف يف 

مواجهة �ساخنة انتهت لبطلنا.
ومتنى اجلميل��ي ان يتاألق لعبو منتخباتنا الوطني 
لل�سلة واجلوجيت�س��و والكورا�س يف مناف�ساتهم التي 
�ستنطل��ق قريب��ا، ع��ادا تواج��د تل��ك املنتخبات هي 
ب�سب��ب م��ا متتلكه من ق��درات عالية عل��ى التناف�س 
يف املهم��ات الكربى، موؤك��دا وقوف رئي���س اللجنة 
الوملبي��ة رعد حم��ودي واع�ساء املكت��ب التنفيذي 
الريا�س��ة  لإثب��ات عل��و كع��ب  الريا�سي��ني  خل��ف 

العراقية يف القارة ال�سفراء .

ق��رر جمل�س ال��وزراء تعيني عدد م��ن امل�سوؤولني 
والريا�سيني يف اللجن��ة الباراوملبية على مالك 
وزارة ال�سب��اب والريا�سة ا�ستثن��اًء من قرار رقم 
)1( ل�سنة 2016. وقال وزير ال�سباب والريا�سة 
ال�سي��د عب��د احل�س��ني عبط��ان ان��ه بن��اًء على ما 
عر�ست��ه ب�س��كل ط��ارئ خ��الل جل�س��ة جمل���س 
ال��وزراء، فان الخري قرر تعي��ني كل من الدكتور 
عقي��ل حمي��د وح�سن ك��رم وول��دان ن��زار وعبيد 
عني��د و�س��امل علي��وي عل��ى م��الك ال��وزارة وفق 
القرار الذي حمل الرقم 247 ل�سنة 2016. وقدم 

عبط��ان �سكره وتقديره اىل جمل�س الوزراء لدعمه 
املتوا�س��ل للريا�س��ة العراقية وتق��دمي كل انواع 
ال�سن��اد لأ�سحاب الجنازات الذين يرفعون ا�سم 

العراق عاليا يف املحافل الدولية.
وكان وف��د منتخ��ب الباراوملبي��ة امل�س��ارك يف 
يف  اقيم��ت  الت��ي  الباراوملبي��ة  اللع��اب  دورة 
الربازي��ل حق��ق خم�س��ة او�سم��ة ملون��ة توزع��ت 
بواق��ع ذهبيت��ني ع��ن طري��ق كوف��ان ح�س��ن يف 
رمي الرمح وج��راح ن�سار يف رمي الثقل وثالث 
ف�سي��ات اأحرزها ولدان نزار برمي الرمح ولعب 
رف��ع الثقال ر�سول كاظ��م والالعب عمار هادي 

ب�سالح �سيف املبارزة

اتفق��ت جلنة مكافحة العن��ف يف اإ�سبانيا، على 
ت�سنيف املباراة التي �سي�ست�سيف فيها اأتلتيكو 
مدري��د نظ��ريه باي��رن ميوني��خ الأمل��اين ي��وم 
الأربع��اء املقب��ل يف ملعب فيثنت��ي كالديرون 
�سم��ن ثاين جولت دور املجموعات يف دوري 

الأبطال الأوروبي، باأنها عالية املخاطر.
ويتقا�س��م باي��رن واأتلتيكو �س��دارة املجموعة 
الفري��ق  ف��از  حي��ث  نق��اط،  بث��الث  الرابع��ة 
الباف��اري 0-5 على رو�ست��وف الرو�سي، فيما 
حقق نظ��ريه املدريدي انت�س��ارا �سعبا خارج 

الديار بهدف على اآيندهوفن الهولندي.

كانت اللجن��ة نف�سها �سنفت لق��اء اليوم الأحد 
عل��ى  لكوروني��ا  وديبورتيف��و  اأتلتيك��و  ب��ني 
اأن��ه مرتفع املخاط��ر اأي�سا، وذل��ك يف �ساد�س 

جولت الليجا.
ووقع��ت اأح��داث عنف ب��ني م�سجع��ي الفريقني 
الإ�سباني��ني يف نوفمرب/ت�رشي��ن ث��ان 2014 
ق��رب الكالديرون قبل �ساعات من مواجهتهما، 

اأ�سفرت عن مقتل م�سجع متاأثرا باإ�سابته.
وا�ستمرت املباراة على الرغم من الأحداث التي 
وقعت خ��ارج ال�ست��اد، وانتهت بف��وز اأتلتيكو 

بهدفني نظيفني.

اأم��رت املحكم��ة الوطني��ة الإ�سباني��ة القا�سي 
ق�سي��ة  فت��ح  باإع��ادة  مات��ا  ل  دي  خو�سي��ه 
الربازيل��ي  الالع��ب  فيه��ا  املت��ورط  الف�س��اد 

نيمار، ملحاكمة مهاجم بر�سلونة ووالده 
ورئي���س الرب�س��ا ال�ساب��ق �ساندرو 

�سانتو���س  وفري��ق  رو�سي��ل 
الربازيل��ي ال��ذي انتق��ل من��ه 
الكتالوين  للفري��ق  املهاج��م 
وت��رى  الحتي��ال.  بتهم��ة 
املحكم��ة اأن��ه مت الحتيال 
عل��ى ال�سن��دوق الربازيلي 
 )DIS( لال�ستثم��ارات 
 40% ال��ذي كان ميل��ك 
م��ن احلق��وق الريا�سية 
يخ���س  فيم��ا  لنيم��ار، 
انتق��ال  قيم��ة �سفق��ة 

الالعب اإىل بر�سلونة.
واألغ��ت املحكم��ة هكذا 

الق�سي��ة  حف��ظ  ق��رار 
الذي كان قد اتخذه دي ل 

ماتا يف يوليو/متوز املا�سي واأمرته 
باإعادة فتحها.

ق��د  تك��ون املحكم��ة  وبقراره��ا ه��ذا 
قبل��ت الطع��ن املقدم م��ن قب��ل النيابة 
الإ�سباني��ة يف ق��رار دي ل مات��ا بحفظ 
الق�سية، بعدما اعترب اأنه على الرغم من 

اأن الدع��وى املرفوعة من قبل ال�سندوق 
الربازيل��ي ميك��ن اأن يك��ون له��ا �س��دى 

فاإنها  وان�سباطي”،  واأخالق��ي  “ريا�سي 
ل ت�سلح لرفع دعوى ق�سائية.

ويقول ال�سن��دوق الربازيلي اإنه مل يح�سل 
على م�ستحقاته املالية من �سفقة انتقال 
الالعب م��ن نادي �سانتو�س اإىل بر�سلونة 
يف �سي��ف 2013. ومن جانبها اعتربت 
النيابة لدى تقدميها الطعن اأن عملية 
ف�ساد حتي��ط ب�سفقة ان�سمام نيمار 
للرب�س��ا، نظ��را لأن بر�سلون��ة دف��ع 
كمق��دم  ي��ورو  ملي��ون   40 مبل��غ 
لنيم��ار ل�سمان التعاق��د معه، يف 
ح��ني اأعل��ن ان �سع��ره احلقيق��ي 
ه��و 17.1 مليون فقط كما ورد 
بالعقد، م��ا اأحدث تغيريات يف 
�س��وق النتق��الت خا�سة واأن 
ريال مدري��د كان يعر�س 36 
الالع��ب.  ي��ورو ل�س��م  ملي��ون 
واأعرب��ت اإدارة ن��ادي بر�سلونة 
الإ�سب��اين ع��ن "ع��دم ارتياحها" 
الإ�سباني��ة  الوطني��ة  املحكم��ة  لق��رار 
بقبول طعن النياب��ة ومطالبة القا�سي 
فت��ح  باإع��ادة  مات��ا  ل  دي  خو�سي��ه 
ق�سية الف�س��اد املت��ورط فيها الالعب 
الربازيل��ي نيم��ار، موؤك��دة يف الوق��ت 
وب��راءة  براءته��ا  �ستظه��ر  اأنه��ا  ذات��ه 
الالع��ب. واأك��د النادي الكتال��وين يف بيان 
له "قرر القا�سي، الذي اأ�سدر قرارا من قبل 
بغل��ق الق�سية متاما، اإعادة فتح الق�سية من 
جدي��د. ويف هذا ال�سدد، يوؤك��د نادي بر�سلونة 
اأن��ه �سيظل على موقف��ه الوا�سح طول املحاكمة 

و�سيظهر براءة جميع من هم قيد التحقيق".

تفاؤل بتفوق رياضيينا في شاطئية اسيا في داننك الفيتنامية  مجلس الوزراء يعين عدد من المسؤولين والرياضيين 
في الباراولمبية على مالك وزارة الشباب والرياضة

طوارئ في مدريد قبل استقبال بايرن 

المحكمة الوطنية اإلسبانية تأمر بمحاكمة نيمار بتهمة االحتيال

 
البع���س يع��زو �سبب ك��رة انتق��الت احُلرا�س ب��ني الأندية 
للبح��ث عن اج��ور اأعل��ى والبع���س الآخر ن�سب��ه اإىل خوف 
بع���س احُلرا���س ِم��ن امُلناف�س��ة مع حار���س ق��ّوي ُكّل هذه 
الأ�سب��اب وغريه��ا طرحته��ا �سحيف��ة "اجلورن��ال" َعل��ى 

ُمدربي ُحرا�س املرمى وا�ستطلعت اآرائهم.
حتدث ُمدرب امُلنتخب الوطني �سهيل �سابر، قائاًل: "يعرف 
اجلمي��ع ان ال�ستق��رار ُي�ساع��د َعل��ى التط��ور والتق��دم نحو 
الأح�س��ن يف ُكّل املج��الت وخا�سًة يف ُك��َرة القدم اإن كان 
ِمن ناحية امُلدربني اأو الالِعبني، فيجب ان ي�سود ال�ستقرار 

يف الأندية، ولكن ان كان العمل مع احُلرا�س بطريقة علمية 
وان�سج��ام ب��ني امُل��درب واحُلرا�س. ام��ا بالن�سب��ة ل�ستقرار 
احلار���س الأ�سا�سي فهذا عمل جّي��د ولكن الرتكيز َعلى بقية 
احُلرا���س وتطويره��م وع��دم التفرق��ة بينهم يف اأّي��ة ناحية 
كان��ت، لن امل�س��اواة بينه��م ي��وؤدي اإىل العالق��ة الطيب��ة 
واإىل امُلناف�س��ة ال�رشيف��ة اأي�س��ًا وبالأخري ي��وؤدي اإىل تطور 

ُم�ستواهم وهذا ي�سب يف خدمة النادي وامُلنتخبات".
واعقب��ه باحلدي��ث احلار�س ال��دويل الأ�سب��ق اإبراهيم �سامل، 
قائ��اًل: "بالتاأكيد، ال�ستقرار مطل��وب حلار�س املرمى وهو 
���رش جناحه. كرة النتقال وتغري الأج��واء وامُلدربني يوؤثر 
يف طريق��ة اإعداد احلار�س ولُكّل ُم��درب اأ�سلوب يختلف عن 
بقي��ة امُلدربني. مركز احلرا�سة عامل خا�س وتعامل يختلف 

ع��ن بقية مراك��ز اللع��ب، لذلك ال�ستق��رار مطل��وب. اما يف 
دورين��ا احلار�س يهتم مببل��غ العقد َعلى ح�س��اب امُل�ستوى 
وذل��ك ب�سب��ب قلة احُلرا���س املتميزين. ونالح��ظ ان الأندية 
تتعاق��د م��ع حار���س مل يق��دم ُم�ستوى بل �ساه��م يف تردي 
نتائ��ج فريق��ه، والي��وم نح��ن نعي���س عامل الح��رتاف فقط 
بال�س��م. واأكيد حار�س امُلنتخب ل ي�ستقر مع كرة النتقال 
والدليل يف ُكّل ُبطولة نرى حار�سًا جديداً مع امُلنتخب َعلى 
عك���س ما موجود يف ُمنتخبات العامل نالحظ ان اأكر مركز 

يجب ان يكون ُم�ستقراً هو مركز حرا�سة املرمى".
واختت��م احلديث حار�س ن��ادي ""الطلب��ة" الأ�سبق وُمدرب 
ُحرا���س ن��ادي "زاخو" جمي��ل حمود، قائ��اًل: "ب��ُكّل تاأكيد 
التنقل بني الأندية يوؤثر َعلى امُل�ستوى الفني للحار�س وَعلى 

م�ست��وى الفريق ب�س��ورة عامة، وال�سبب يف ذل��ك يعود اإىل 
الناحي��ة املادية وال�سعي وراء املك�سب املادي َعلى ح�ساب 
ال�ستق��رار الفني والنف�س��ي. م�ساألة ال�ستق��رار مطلوبة بني 
اأع�س��اء الفريق الواح��د ف�ساًل عن حال��ة الن�سجام الذهني 
واخلطط��ي وتطبي��ق واجب��ات امُلدربني وهذا م��ا لحظناه 
�سابق��ًا ببق��اء ُحرا���س املرمى �سن��وات طوال م��ع اأنديتهم، 
بالإ�ساف��ة اإىل جتربة ُحرا���س مرمى الأندي��ة وامُلنتخبات 
العاملي��ة وال�سواهد كثرية. الِبناء اأ�سع��ب ِمن الهدم واق�سد 
بذلك النتقال لتمثيل فريق اآخر مُلّدة طويلة ِمن اأجل التعود 
والتكي��ف َعلى الأجواء والتعرف َعل��ى امُلدربني والالِعبني 
واأفكارهم و�سخ�سياته��م تختلف عما تعود عليه يف ناديه 

الذي انتقل منه". 

يحتفل بعيد ميالده 
للمّرة األخيرة في الملعب

من زاوية 
اخرى

بع���س املع��ادن حتتف��ظ بقيمتها ورمب��ا تزداد قيم��ة كلما 
م��ر الزم��ن، هك��ذا يب��دو اأي�س��ًا النج��م الإيط��ايل املخ�رشم 
فران�سي�سك��و توت��ي، ف��ال ي��زال م�س��واره مع روم��ا الإيطايل 
يكت�س��ب قيمة اإ�سافية رغم اأنه يق�سي حاليًا ما يفرت�س اأنه 

املو�سم الأخري يف م�سريته كالعب كرة قدم.
ويحتفل توتي، قائد روما واأبرز هدافيه واأحد رموز النادي، 
بعيد ميالده الأربعني يوم الثالثاء املقبل فيما يبدو مبثابة 
احتف��ال �سخ��م يتفاعل معه ع�س��اق كرة الق��دم ب�سكل عام، 
ويعي��د اإىل الأذه��ان الأهداف ال�ساحرة الت��ي �سجلها وكذلك 
اإجنازات��ه واإح�ساءات��ه. ويف 11 اأيلول/�سبتم��رب اجل��اري، 
اأظهر من جديد املخ���رشم توتي قدرته الفائقة على احل�سم، 
حي��ث اأن��ه بعد غياب��ه عن �سف��وف روم��ا يف اأول مباراتني 
بال��دوري الإيط��ايل يف مو�سم��ه اجلدي��د، �س��ارك يف ال�سوط 
الث��اين م��ن املباراة اأم��ام �سامبدوريا ولع��ب دورا بارزا يف 
حتوي��ل تاأخر فري��ق العا�سمة على ملعب��ه 1 - 2 اإىل الفوز 
3 - 2 . فقد �ساعد توتي زميله اإدين دزيكو يف ت�سجيل هدف 
التع��ادل 2 - 2 لروما قبل اأن ي�سجل توتي هدف الفوز 3 - 
2 م��ن �رشبة ج��زاء يف الثواين الأخرية من املباراة. ورفع 
توت��ي ر�سيده بذل��ك اإىل 249 هدف��ًا يف ال��دوري الإيطايل 
و305 اأهداف يف كل امل�سابقات، وذلك يف املو�سم اخلام�س 
والع�رشي��ن ل��ه �سم��ن �سف��وف روم��ا. ويف ني�سان/اأبري��ل 
املا�س��ي، ا�ستعر�س توتي جنوميته ب�س��كل اأكرب، فقد �سارك 
خ��الل اآخر اأربع دقائ��ق من مباراة �سهدت ظ��روف م�سابهة 
اأم��ام تورينو، و�سجل للفريق ثنائي��ة حينذاك ليحول تاأخره 
1 - 2 اإىل الفوز 3 - 2 . ووقع توتي عقد ا�ستمراره للعام 
الأخ��ري يف حزيران/يونيو املا�سي وتردد اأن��ه ت�سمن بنداً 
يفي��د ببقائ��ه م��ع الن��ادي يف من�س��ب اإداري بع��د اعتزال��ه 
كالعب، لكنه اأثار موؤخراً التكهنات حول خططه امل�ستقبلية.
وتعاق��د نادي روم��ا اأول مرة مع توتي ع��ام 1989 عندما 
كان يف الثالث��ة ع���رش م��ن عمره. وب��داأ م�س��واره الحرتايف 
بالظه��ور الأول يف دوري الدرجة الأوىل الإيطايل يف اآذار/
مار���س 1993 قب��ل اأن يرت��دي �س��ارة القي��ادة يف 1998 

ويتوج مع روما بلقب الدوري عام 2001 .
وكان��ت اأب��رز اإجنازاته على امل�ست��وى ال��دويل، التتويج مع 
املنتخب الإيطايل بلقب كاأ�س العامل 2006 باأملانيا، وذلك 
بع��د اأ�سه��ر قليلة من اإ�سابته بك�رش يف ال�س��اق الي�رشى. وقد 
ت��وج بجائزة احلذاء الذهبي يف ع��ام 2007 باعتباره اأبرز 

هدايف اأوروبا بر�سيد 26 هدًفا.
وكان الراح��ل نيل���س ليده��ومل، ال��ذي درب توت��ي يف ع��ام 
1997 ، ق��د توقع يف وقت مبكر م�سرية حافلة لتوتي بعد 
امل�ستويات الت��ي قدمها الالعب خالل م�سواره بفرق الفئات 

العمرية بنادي روما.
وق��ال ليده��ومل "النا�س �سي�س��رتون التذاكر فق��ط مل�ساهدته 
وهو يلعب". وت�ساءلت فر�س توتي يف امل�ساركة الأ�سا�سية 

خالل الأعوام الأخرية لكن ذلك مل يوؤثر على جنوميته.
فف��ي املو�س��م املا�س��ي، �سج��ل خم�س��ة اأه��داف خ��الل 13 
م�سارك��ة، كان��ت جميعها م��ن مقعد الب��دلء، ليبل��غ معدله 

التهديفي هدًفا لكل �ساعة.

لحظنا يف ال�سنوات الأخرية 
تناوب عدد ِمن ُحرا�س املرمى 
َعلى الدفاع عن �سباك الأندية 
واملُنتخبات َعلى العك�س ِمن 
العقد الأخري ِمن ت�سعينيات 

القرن املا�سي وما �سبقها 
ِمن ثبات لبع�س الأ�سماء 

مع الأندية ومع املُنتخبات 
ل�سنوات طوال.

بغداد – أحمد عبد الكريم حميد

داننك -رحيم الدراجي - اعالم اللجنة االولمبية

بغداد - الجورنال

إقالة كارينيو من تدريب منتخب قطر وماتوساس من تدريب الهالل
جدل المالعب


