
جن��ا منتخ��ب ك��وت ديفوار لك��رة الق��دم من فخ 
�ضيف��ه امل��ايل عندم��ا قل��ب تخلف��ه اأمام��ه اإىل 
ف��وز 1-3 يف بواكي��ه يف اجلول��ة الأوىل م��ن 
ت�ضفي��ات املجموعة الفريقي��ة الثالثة املوؤهلة 

اإىل نهائيات مونديال 2018 يف رو�ضيا.
و�ضالي��ف   )26( كودجي��ا  جوناث��ان  و�ضج��ل 
كوليب��ايل )31 خط��اأ يف مرم��ى منتخب بالده( 
وكوا�ضي ج��ريف "جرفينيو" )34( اأهداف كوت 

ديفوار، و�ضامبو ياتاباريه )18( هدف مايل.
وت�ض��درت ك��وت ديف��وار املجموع��ة بر�ضيد 3 
نق��اط بف��ارق نقطتني اأم��ام املغ��رب والغابون 

مقابل ل�ضىء ملايل.
وكان��ت مايل البادئة بالت�ضجيل عرب لعب و�ضط 
فردر برمي��ن الأملاين ياتاباري��ه عندما ا�ضتغل 
كرة خل��ف الدف��اع وخروج��ًا خاطئ��ًا للحار�س 
اليفواري فلعبها �ضاقط��ة داخل املرمى اخلايل 

.)18(
ومل ت��دم فرحة ال�ضي��وف �ض��وى 8 دقائق حيث 

جن��ح مهاجم اأ�ضت��ون فيال النكلي��زي جوناثان 
كودجيا يف اإدراك التعادل بت�ضديدة قوية بيمناه 
م��ن خ��ارج املنطق��ة ا�ضكنه��ا الزاوي��ة اليمن��ى 

البعيدة للحار�س املايل.
وتقدمت كوت ديف��وار بالنران ال�ضديقة عندما 
�ضج��ل مدافع مازميبي الكونغ��ويل الدميوقراطي 
�ضالي��ف كوليبايل خطاأ يف مرمى منتخب بالده 
اث��ر حماولت��ه ابع��اد ك��رة عر�ضي��ة م��ن اجلهة 
اليمن��ى فتابعها بي�رساه خادع��ا حار�س مرماه 

.)31(
اأر�ضن��ال النكلي��زي وروم��ا  واأ�ض��اف مهاج��م 
فورت�ض��ن  ت�ضاين��ا  وهيب��ي  ال�ضاب��ق  اليط��ايل 
ال�ضين��ي حالي��ًا كوا�ض��ي ج��ريف "جرفيني��و" 
م��ن  بي���رساه  قوي��ة  بت�ضدي��دة  الثال��ث  اله��دف 
داخ��ل املنطقة اأ�ضكنها الزاوي��ة الي�رسى البعيدة 

للحار�س املايل )34(.
وا�ضتهل املنتخ��ب املغربي م�ضواره بالت�ضفيات 
 2018 الأفريقي��ة املوؤهل��ة ملوندي��ال رو�ضي��ا 

بالتعادل �ضلبيًا مع م�ضيفه الغابوين يف اجلولة 
الأوىل من مناف�ضات املجموعة الثالثة.

بقي��ادة  املغرب��ي  املنتخ��ب  بام��كان  وكان 
مدرب��ه الفرن�ضي هرفيه رين��ار العودة بالنقاط 
الثالث كون��ه كان الأف�ضل اأغلب فرتات املباراة 
خ�ضو�ضًا يف �ضوطها الأول حيث كان م�ضتحوذاً 
للكرة ب�ضكل كامل وفر�س نف�ضه يف و�ضط امللعب 
وح��اول �ضن��ع العدي��د م��ن الفر�س م��رات عدة 
اأخطرها كرتان ملهاجمي �ضانت اتيان الفرن�ضي 

اأ�ضامة طنان وخلويا القطري يو�ضف العربي.
ال�ضاع��ي للع��ودة  وتراج��ع املنتخ��ب املغرب��ي 
اإىل العر���س العامل��ي بع��د غي��اب من��ذ مونديال 
الث��اين  ال�ض��وط  1998 يف فرن�ض��ا، ن�ضبي��ًا يف 
دون اأن مينع��ه ذل��ك م��ن القرتاب م��ن املرمى 
الغابوين عرب مهاجم �ضلتا فيغو ال�ضباين يو�ضف 
الن�ض��ري، بدي��ل العرب��ي، ل��ول تدخ��ل حار�س 

مرمى اأو�ضتنده البلجيكي ديدييه اوفونو.
العدي��د  املب��اراة يف غي��اب  املغ��رب  وخا���س 

م��ن جنوم��ه يف مقدمته��م قائ��ده قط��ب دف��اع 
يوفنتو���س الإيط��ايل املهدي بنعطي��ة وجناحه 
املوهوب مهاجم �ضاوثمبتون النكليزي �ضفيان 
بوفال وقائد موناكو الفرن�ضي نبيل درار ولعب 
و�ضط لي��ل الفرن�ضي منر عبادي ومدافع با�ضتيا 

الفرن�ضي عبد احلميد الكوثري ب�ضبب ال�ضابة.
وب��داأ املنتخب املغرب��ي املباراة متخوف��ًا �ضيئًا 
ما م��ن اأ�ضحاب الأر�س يف ظ��ل ف�ضله يف الفوز 
عليه��م يف املباريات الر�ضمي��ة منذ عام 2003 
خ��الل ت�ضفيات كاأ���س افريقي��ا 2004 )ذهابًا 
-1�ضف��ر يف ليربفيل وايابا -2�ضفر يف الدار 
البي�ض��اء(، حي��ث ردت الغاب��ون الدي��ن يف عام 
2009 يف الت�ضفيات املوؤهلة ملونديال 2010 
حي��ث ف��ازت 1-2 ذهاب��ًا يف ال��دار البي�ض��اء، 
واياب��ًا 1-3 يف ليربفي��ل، ث��م ف��ازت 2-3 يف 
ال��دور الأول لنهائيات كاأ�س اأمم اأفريقيا 2012 

يف الغابون بالذات.
لكن �رسعان ما بداأ ا�ضود الطل�س بفر�س اأ�ضلوب 

لعبهم وك��رت حماولته��م الت��ي كان اأخطرها 
لطن��ان ال��ذي تالعب باأح��د املدافعني يف اجلهة 
اليمنى وتوغ��ل داخل املنطقة قبل ان ي�ضدد كرة 

زاحفة مرت بجوار القائم الأي�رس )28(.
وتدخل املدافع برونو اكويلي يف توقيت منا�ضب 
لإبع��اد كرة عر�ضية لأ�رسف لزعر اإىل ركنية من 

اأمام يو�ضف العربي )45(.
ودف��ع رين��ار بالن�ضري م��كان العرب��ي مطلع 
ال�ضوط الثاين، وكاد البديل مينح التقدم ملنتخب 
ب��الده عندم��ا ا�ضتغل ك��رة خلف الدف��اع داخل 
املنطق��ة ف�ضدده��ا قوي��ة بيمن��اه بج��وار القائم 
الأي���رس )50(. وكاد اأوباميانغ يفعلها بت�ضديدة 
اأكروباتي��ة من م�ضافة قريبة اإثر متريرة عر�ضية 

ملالك ايفونا مرت بجوار القائم الأمين )66(.
واأنق��ذ احلار�س منر املحم��دي مرماه من هدف 
حمق��ق بابع��اد راأ�ضي��ة لأوباميانغ م��ن م�ضافة 

قريبة اإثر متريرة عر�ضية ليفونا جمدداً )68(.
و�ضغط املنتخب الغاب��وين يف الدقائق املتبقية 

لك��ن دون خط��ورة تذك��ر، فيم��ا جل��اأ املنتخ��ب 
املغربي اىل الهجمات املرتدة دون جدوى، لكنه 
انتزع نقطة ثمينة يف اأفق خو�ضه مباراتني على 
اأر�ض��ه اأمام �ضاح��ل العاج وم��ايل يف اجلولتني 
الثاني��ة والثالثة مطلع ال�ضه��ر املقبل و28 اأب/
اأغ�ضط���س 2017، قب��ل اأن يحل على الأخرة يف 
الرابعة يف 2 اأيلول/�ضبتمرب 2017 وي�ضت�ضيف 
الأول/ ت�رسي��ن   2 يف  اخلام�ض��ة  يف  الغاب��ون 
اأكتوب��ر من الع��ام ذات��ه، وينهي ال��دور احلا�ضم 
يف �ضياف��ة �ضاحل الع��اج يف 6 ت�رسين الثاين/

نوفمرب 2017.
وتلتقي الغابون م��ع م�ضيفتها مايل يف اجلولة 
الثانية، ثم ت�ضت�ضي��ف �ضاحل العاج يف الثالثة، 
قب��ل اأن حت��ل �ضيف��ة عليه��ا يف الرابع��ة وعلى 
املغ��رب يف اخلام�ض��ة، ث��م ت�ضت�ضي��ف مايل يف 

ال�ضاد�ضة الأخرة.
ويتاأه��ل مت�ضدر املجموعة فق��ط اإىل النهائيات 

املقررة يف رو�ضيا.
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اسود الرافدين يواصلون استعداداتهم للقاء المنتخب التايالندي على ملعب باص واتحاد الكرة يعلن عن دخول الجماهير مجانًا 
شنيشل: عملنا على اخراج الالعبين من حالة االحباط التي مروا بها بعد مباراة اليابان 

اأك��د عمدة مدين��ة ماراكايبو الفنزويلي��ة �ضابقا، 
جيانكارل��و دي مارتينو، اأنه ا�ضطر لدفع مليون 
دولر مل�ضوؤول��ني باحتاد اأمري��كا اجلنوبية لكرة 
الق��دم )كومنيب��ول( من اأج��ل ا�ضت�ضاف��ة املدينة 
لنهائ��ي كوبا اأمري��كا 2007. واأكد دي مارتينو 
املحلي��ة  )بانورام��ا(  جري��دة  م��ع  مقابل��ة  يف 
اليومي��ة: "كان علينا دفع مبل��غ كبر من املال، 
م��ن اأج��ل ا�ضت�ضاف��ة ه��ذا النهائ��ي. املبلغ كان 

مليون دولر".
واأ�ض��اف اأنه خالل تناول��ه الع�ضاء مع م�ضوؤولني 
من الحت��اد الق��اري، طل��ب �رساح��ة ا�ضت�ضافة 
بعده��ا  لي�ضاأله��م  البطول��ة،  لنهائ��ي  مدينت��ه 
"م��اذا تطلب��ون؟"، ليجيب عليه املح��اور "نريد 

اأن رئي���س  ملي��ون دولر". وذك��ر دي مارتين��و 
الحتاد القاري حينئ��ذ، الأوروجواياين اأوخينيو 
فيجريدو، ه��و من اأدار التف��اق بح�ضور رئي�س 

الحتاد الدويل للعبة )فيفا( جوزيف بالتر.
واأو�ض��ح عم��دة املدين��ة ال�ضاب��ق اأن��ه ا�ضتط��اع 
حت�ضي��ل ه��ذا املبل��غ ع��ن طري��ق "التح��دث مع 
العدي��د من رج��ال الأعمال" لأن��ه، وفقا لكالمه، 
"ل متتل��ك موؤ�ض�ض��ة حكومية عام��ة مثل رئا�ضة 

البلدية هذه الدولرات".
يذكر اأن فنزوي��ال ا�ضت�ضافت بطولة كوبا اأمريكا 
2007 و�ضه��دت تتوي��ج الربازي��ل بلقبه��ا بع��د 
تغلبها يف النهائ��ي الذي اأقيم مبدينة ماراكايبو 

على الأرجنتني بثالثية نظيفة.

منتخب��ي  اأن  �رسبي��ة  اإع��الم  و�ضائ��ل  اأعلن��ت 
كرواتي��ا وكو�ضوف��و لك��رة القدم يواجه��ان �ضبح 
الغرام��ات املالي��ة ب�ضب��ب الهتاف��ات املتطرف��ة 
م��ن قب��ل جماه��ر الفريق��ني خ��الل مباراتهما 
يف مدين��ة �ضك��ودرا الألبانية الأ�ضب��وع املا�ضي 
�ضم��ن الت�ضفي��ات الأوروبي��ة املوؤهل��ة لكاأ���س 
الع��امل 2018 . وخ��الل املب��اراة، الت��ي انته��ت 
بف��وز �ضاحق -6 �ضفر للمنتخب الكرواتي، هتف 

م�ضجعو املنتخبني ب�ضعارات �ضد �رسبيا.
وذكرت �ضحيف��ة "24 �ضاتا" ال�رسبية: "كل من 
احتادي كرة الق��دم يف كو�ضوفو وكرواتيا يواجه 
الآن �ضبح التعر�س لغرامة مالية من قبل الحتاد 

الدويل لكرة القدم )فيفا(".
واأدان الحت��اد الكرواتي: "الهتافات غر الالئقة 
الت��ي ل تتما�ضى مع روح الت�ضامح والحرتام يف 
اأوروبا" مناديا اجلماهر بت�ضجيع فريقها ب�ضكل 

لئق.
وذك��ر الحت��اد يف بي��ان ن���رسه مبوقع��ه عل��ى 
الإنرتن��ت: "الحت��اد الكرواتي لكرة الق��دم يناأى 
بنف�ضه ويدين الت���رسف الذي قامت به جمموعة 
حم��دودة م��ن الأ�ضخا���س وال��ذي اأ���رس ب�ض��كل 
مبا���رس بالو�ض��ع احل�ضا���س بالفعل لك��رة القدم 
الكرواتي��ة ل��دى الفيف��ا واليويف��ا ب�ضب��ب �ضل��وك 

امل�ضجعني".

ف��از املنتخب املك�ضيكي لك��رة القدم بهدفني 
له��دف عل��ى منتخ��ب نيوزيلن��دا يف مب��اراة 
ودي��ة جمع��ت بينهم��ا يف مدين��ة ن�ضافي��ل 
الأمريكية وذلك يف اإطار ا�ضتعدادات "الرتي" 
لت�ضفيات احتاد اأمري��كا ال�ضمالية والو�ضطى 
والكاريب��ي )كون��كاكاف( املوؤهلة ملونديال 

2018 يف رو�ضيا.
وجاء الهدف الأول م��ن �رسبة جزاء ل�ضالح 
املك�ضي��ك �ضجله��ا جيوفاين دو���س �ضانتو�س 
مارك��و  لل�"ت��ري"  الف��وز  و�ضم��ن  )ق29( 
فابي��ان )ق55( بعد اأربع دقائق من ت�ضجيل 
نيوزيلندا لهدف التعادل بف�ضل هدف ماركو 

روخا�س.
ومن املق��رر اأن تواجه املك�ضيك يوم الثالثاء 

�ضيكاغ��و  مدين��ة  يف  ودي��ا  بنم��ا  الق��ادم 
لل��دور  ال�ضتع��دادات  اإط��ار  يف  الأمريكي��ة 
النهائ��ي بت�ضفي��ات الكون��كاكاف املوؤهل��ة 

ملونديال رو�ضيا 2018.
وم��ن املعروف اأن ال��دور النهائي بت�ضفيات 
الكون��كاكاف تناف���س في��ه �ضت��ة منتخب��ات 
على ث��الث بطاقات تاأهل مبا�رسة ملونديال 
2018 بينم��ا يلعب �ضاح��ب املركز الرابع 

ملحقا فا�ضال.
و�ضتنطلق مناف�ضات الدور النهائي بت�ضفيات 
نوفمرب/ت�رسي��ن   11 يف  الكون��كاكاف 
ث��ان املقبل مبواجه��ات تريني��داد وتوباجو 
اأم��ام كو�ضتاريكا، والولي��ات املتحدة اأمام 

املك�ضيك، وهندورا�س اأمام بنما.

المركز الدولي لألمن الرياضي يسعى لتعزيز 
النزاهة المالية

مسؤول فنزويلي سابق يعترف بدفع رشوة 

الغرامات تهدد كرواتيا وكوسوفو 

المكسيك تهزم نيوزيلندا بثنائية وديا

 
 

حي��ث اجرى املنتخ��ب الوطني لكرة الق��دم �ضباح يوم ام�س 
الول ال�ضبت اول وحدة تدريبية له على ملعب با�س ا�ضتملت 
على بع�س التمرينات اخلفيفة و ال�ضت�ضفائية بعد رحلة �ضفر 
طويل��ة امتدت من مطار ناريتا يف طوكيو اىل مطار بانكوك 
يف تايالن��د وم��ن ثم اىل مط��ار المام اخلمين��ي يف طهران 
ع��رب اخلطوط اجلوية التايالندية ، لتتح��ول بعدها الوحدات 
التدريبي��ة اليومية اىل التوقيت امل�ضائي على امللعب نف�ضه ، 
و حتدي��دا يف ال�ضاعة الثالثة و الن�ض��ف ع�رساً ، الوقت الذي 
�ضي�ضه��د لقاء املنتخب��ني العراقي و التايالن��دي ، و ت�ضمنت 
التدريب��ات تطبي��ق الواجبات الفردي��ة واجلماعية و الرتكيز 
على عدد من املناطق التي يجيد املنتخب التايالندي اللعب 
فيه��ا و ملء الفراغات و عدم اإعط��اء م�ضاحة كافية للخ�ضم 
ليلع��ب باأريحية كبرة داخل امل�ضتطيل الأخ�رس ، بال�ضافة 
اىل املحا���رسات النظري��ة اليومي��ة قبل كل وح��دة تدريبية 
ا�ضتملت على عر�س طريقة لعب املنتخب التايالندي بنظام 

الداتا�ض��و و معرف��ة عنا���رسه التي ق��د ت�ضكل خط��ورة على 
املرم��ى العراقي . زوال الحباط  و ق��ال مدير اجلهاز الفني 
امل��درب را�ض��ي �ضني�ضل يف ت�رسيح ملوف��د الحتاد العراقي 
لل�ضحافة الريا�ضي��ة " ان الكادر التدريبي عمل على اخراج 
لعبي املنتخب من حالة الحباط التي مروا بها بعد مباراة 
الياب��ان نتيجة الأخطاء الوا�ضحة للحكم الكوري اجلنوبي و 
تعاطف��ه الكبر م��ع اليابانيني و التي ت�ضبب��ت بخ�ضارة غر 
م�ضتحق��ة لأ�ضود الرافدين، ف�ضال ع��ن مراجعتنا لعب الفريق 
يف تل��ك املب��اراة بال�ضقني الهجوم��ي و الدفاع��ي ، و العمل 
عل��ى ت�ضحي��ح الأخطاء ، و �ضمان ع��دم تكرارها يف مباراة 
الثالث��اء .  و اأ�ض��اف " ان لعب��ي املنتخ��ب يتمتع��ون بثقة 
عالي��ة و كله��م عزمية و ا���رسار يف حتقيق نتيج��ة ايجابية 
امام تايالن��د بعد الأداء املتميز يف املباراة ال�ضابقة ، مبينا 
ان املنتخ��ب التايالن��دي تط��ور كثراً يف الف��رتة الخرة و 
يع��د م��ن املنتخب��ات القوي��ة يف املجموعة . ���رسف كبر و 
ع��رب لعب الدوري ال�ضويدي بروا نوري عن �رسوره بتواجده 
يف �ضف��وف املنتخ��ب الوطني و قال " انه �رسف كبر يل ان 
اأتواج��د مع ا�ضود الرافدين يف هذا املحفل املهم الذي يتطلب 

من��ا ان نك��ون جميع��ا عل��ى ق��در امل�ضوؤولية و اأ�ض��اف " ان 
احل��ظ مل يق��ف بجانبنا يف املباراة ال�ضابق��ة برغم امل�ضتوى 
الطيب الذي ظهر به ا�ضود الرافدين ، ف�ضاًل عن اخطاء احلكم 
الك��وري اجلنوب��ي وال��ذي كان اح��د ال�ضب��اب الرئي�ض��ة يف 
خ�ضارتن��ا ، و متنى نوري ان ي�ضارك مع املنتخب يف مباراة 
تايالن��د لإظه��ار م�ضتواه احلقيق��ي و امل�ضاهم��ة يف حتقيق 
نتيج��ة طيب��ة. املوؤمت��ران ال�ضحف��ي و الفن��ي و يق��ام اليوم 
املوؤمتران ال�ضحفي و الفني ملباراة العراق و تايالند لتحديد 
زي لعب��ي املنتخبني و ادلء املدربني باآرائهم و توقعاتهم 
للق��اء الثالثاء، الذي من املوؤمل ان ي�ضهد ح�ضورا جماهريا 
كبرا م��ن اجلانب العراقي ملا متثله هذه املباراة من اهمية 
كب��رة للكرة العراقية بعد ان منيت بثالث خ�ضارات متتالية 
يف ه��ذه الت�ضفي��ات امام منتخبات ا�ضرتالي��ا و ال�ضعودية و 
الياب��ان. الدخول جمانًا و اأعلن م�رسف املنتخب كامل زغر 
ان احت��اد الك��رة قرر دخ��ول اجلمهور مللعب با���س جمانًا ، 
لت�ضجي��ع وموؤازرة املنتخب الوطني يف مباراته املهمة امام 
نظ��ره التايالن��دي غ��داً ، و اأ�ض��اف " نعمل عل��ى ا�ضتقطاب 
اك��رب عدد م��ن اجلالية العراقية يف املحافظ��ات الإيرانية او 

الذي��ن �ضيتج�ضم��ون عن��اء ال�ضفر م��ن العراق و بل��دان اخرى 
مل��وؤازرة املنتخ��ب الوطن��ي يف مبارات��ه التي ل��ن تخلو من 
ال�ضعوب��ة متمنيا التوفيق لأ�ضود الرافدي��ن و حتقيق نتيجة 
ت�ضع��د اجلماه��ر العراقي��ة و يق��ود املباراة طاق��م حتكيمي 
�ضين��ي موؤلف من ما نن��ك حكم و�ضط و وانك ديك�ضن م�ضاعد 
اول و كاو ي��ي م�ضاع��د ثاين و ال كي��ون حكم رابع و م�رسف 
املب��اراة كان��غ جني بو م��ن ال�ض��ني تايبه و مقي��م احلكام 
الإي��راين عناي��ات م�ضعود و ممثل الحت��اد الآ�ضيوي يو جني 
هوو م��ن كوريا اجلنوبية. موؤازرة حكومي��ة ومن املوؤمل ان 
ي�ض��ل اليوم الثنني وزي��ر ال�ضباب و الريا�ض��ة عبد احل�ضني 
عبطان رفقة عدد من الالعب��ني الدوليني ال�ضابقني لت�ضجيع 
و م��وؤازرة املنتخ��ب الوطن��ي و حث الالعبني عل��ى موا�ضلة 
تق��دمي امل�ضتوى الطي��ب و حتقيق نتيجة ايجابي��ة. و اأقامت 
رئا�ض��ة البعث��ة العراقي��ة ماأدب��ة ع�ض��اء لع�ض��اء املنتخب 
الوطن��ي يف احد املطاعم الفاخرة يف طهران بهدف اخلروج 
من دائرة ال�ضغط املحيطة بالالعبني و اجلهاز الفني و رفع 
احلالة املعنوية للفريق ، ف�ضال عن نحرها اخلراف يف ملعب 

با�س لك�رس حاجز النح�س الذي يرافق ا�ضود الرافدين .    

 قمة اولمبية ودراسة 
اسبانية صادمة! 

من زاوية 
اخرى

افتت��ح رئي�س اللجنة الأوملبي��ة الدولية الأملاين توما�س 
ب��اخ يف لوزان قم��ة تناق�س تقدمي مقرتح��ات لإ�ضالح 
نظام مكافحة املن�ضط��ات يف الوكالة الدولية ملكافحة 
املن�ضط��ات "وادا"، وذل��ك بعد �ضهرين م��ن انتهاء دورة 
الألعاب الأوملبي��ة ال�ضيفية يف ريو دي جانرو واإبعاد 

فريق األعاب القوى الرو�ضي.
ويلتق��ي اأب��رز الق��ادة الريا�ضي��ني يف الع��امل بعيداً عن 
الأ�ض��واء، للبح��ث يف تداب��ر رامي��ة اإىل جع��ل مكافحة 
املن�ضط��ات "اأك��ر ق��وة، جناع��ة وا�ضتقاللي��ة"، بح�ضب 

اللجنة الأوملبية الدولية.
وجتم��ع القمة، برئا�ض��ة باخ، اأع�ضاء اللجن��ة التنفيذية، 
وروؤ�ضاء اأب��رز الحتادات الريا�ضي��ة الدولية، من بينهم 
الربيطاين �ضيبا�ضتيان كو رئي�س الحتاد الدويل لألعاب 
الق��وى وال�ضوي���رسي ج��اين اينفانتين��و رئي���س الحتاد 

الدويل لكرة القدم.
كم��ا يح���رس القمة روؤ�ض��اء اللجان الأوملبي��ة الرو�ضية، 
ال�ضيني��ة والأمركية ورئي���س الوكالة الدولية ملكافحة 

املن�ضطات الربيطاين كريغ ريدي.
وق��ال اينفانتني��و قب��ل افتت��اح القم��ة: "ه��ذه اأول قمة 

اأوملبية يل. �ضاأ�ضتمع اأوًل قبل التحدث".
واأ�ض��اف فيلي��ب كريف��ن رئي���س اللجن��ة الباراليمبي��ة 
الدولي��ة، الت��ي خالف��ًا للجن��ة الدولي��ة اأبع��دت جمي��ع 
الريا�ضي��ني الرو���س ع��ن الألع��اب الأخ��رة: "يجب اأن 
تتح��رك العائل��ة الريا�ضي��ة موح��دة اإىل الأم��ام، وه��ذ 
الر�ضال��ة الت��ي وجهه��ا الرئي���س ب��اخ يف ع�ض��اء الليلة 
املا�ضي��ة". فيما اأ�ض��ارت درا�ضة اأجراه��ا مركز البحوث 
يف تاري��خ واإح�ضائي��ات ك��رة الق��دم الإ�ضباني��ة اإىل اأن 
الالعب��ني راوؤول جونزالي�س و�ضي��زار رودريجيز وتيلمو 
زارا، والأرجنتين��ي ليوني��ل مي�ض��ي، واإنريك��ي كا�ضرتو 
"كيني"، هم اأف�ضل لعبني يف تاريخ الليجا على مدار 

موا�ضمها ال�85.
وج��اءت نتائ��ج ه��ذه الدرا�ض��ة بناء عل��ى تقيي��م لأداء 
ت�ضع��ة اآلف و117 لع��ب ك��رة ق��دم لعب��وا يف دوري 
الدرجة الأوىل الإ�ضباين بني مو�ضمي )1928-1929( 

و)2016-2015( احلايل.
واعت��رب القائمون على الدرا�ضة اأن��ه يف كرة القدم ميكن 
تقيي��م اأداء الالعب��ني بنف���س املعاي��ر امل�ضتخدم��ة يف 
ك��رة ال�ضل��ة م��ن حي��ث النق��اط امل�ضجل��ة وامل�ضاع��دات 
والقدرة على اأخذ الكرة، بالإ�ضافة اإىل الأخطاء الفردية، 
مذكري��ن باأن رابطة لعب��ي التن�س املحرتفني والحتاد 

الدويل للدرجات ي�ضتخدمان معاير م�ضابهة.
ويف ه��ذه الدرا�ض��ة، يتم منح 24 نقط��ة لكل لعب وفقا 
للدقائ��ق التي لعبها يف كل مو�ضم، ونقطة عن كل هدف 
�ضجل��ه، بالإ�ضاف��ة اإىل 0.60 نقطة ع��ن كل هدف جاء 

من ركلة جزاء.
وبالت��وازي، يت��م خ�ض��م 0.40 نقطة م��ن كل لعب عن 
كل ه��دف �ضجله يف مرماه باخلطاأ، و1.50 عن كل مرة 

تعر�س فيها للطرد.

يوا�صل املنتخب الوطني 
حت�صرياته خلو�ض مباراته 

الرابعة يف  الت�صفيات اال�صيوية 
املوؤهلة اىل كا�ض العامل يف 

رو�صيا ٢٠١٨ ،يوم غد الثالثاء 
بلقاء املنتخب التايالندي 

على ملعب با�ض يف العا�صمة 
االإيرانية طهران يف متام ال�صاعة 

الثالثة والن�صف بتوقيت بغداد.

 طهران - احمد العلوجي - موفد االتحاد 
العراقي للصحافة الرياضية 

األفيال تنجو من الفخ وتعادل المغرب مع الغابون والسنغال تهزم الرأس األخضر
تصفيات افريقيا المؤهلة للمونديال  جدل المالعب

ط��رح املركز الدويل لالأم��ن الريا�ضي اأمام موؤمتر 
القادة يف كرة القدم يف لندن خطة �ضاملة لتعزيز 
النزاه��ة املالي��ة يف اللعب��ة حول الع��امل من اأجل 
مواجهة حتديات احلوكمة يف الريا�ضة. وت�ضمنت 
خطة املركز ال��دويل لالأمن الريا�ضي��ة �ضت نقاط 
اأ�ضا�ضي��ة بينه��ا تنفي��ذ معاي��ر عاملي��ة موح��دة 
للجوانب املالي��ة على امل�ضت��وى املحلي والدويل 
بالحت��اد  اخلا���س  النتق��الت  نظ��ام  وتطوي��ر 
تطوي��ر  نح��و  اأوىل  "كخط��وة  )الفيف��ا(:  ال��دويل 
نظام للمعام��الت املالية عل��ى امل�ضتوى الوطني 
والدويل". واأو�ضى املرك��ز اأي�ضا "مبراجعة لوائح 
الفيف��ا املتعلق��ة باأن�ضط��ة )وكالء الالعب��ني( مبا 
يف ذل��ك تعزيز اجلوانب املتعلق��ة بت�ضجيلهم على 
اأن تك��ون املدفوع��ات الت��ي يح�ضل��ون عليها من 

الأندية والالعبني اإلزامًا عرب نظام مايل خا�س."
وقال اإميانويل ميديريو�س املدير التنفيذي ملكتب 
املركز الدويل لالأمن الريا�ضي يف اأوروبا واأمريكا 
الالتينية اأمام موؤمتر القادة يف كرة القدم: "هناك 
اأزم��ة ثق��ة ل �ضاب��ق له��ا يف الريا�ض��ة �ضاع��ف 
م��ن تداعياتها ع��دد م��ن الف�ضائح الت��ي ع�ضفت 
بالريا�ض��ة وك��رة الق��دم وم��ن الوا�ض��ح اأن اإدارة 

الريا�ضة ينق�ضها عنا�رس ومقومات النزاهة." 
واأ�ض��اف: "الريا�ضة العاملية مل تكن يف تاريخها 
اأكر �ضهرة وتاأثراً يف املجتمعات عنها يف الوقت 
احل��ايل .. لكن من الوا�ضح متاما اأن الريا�ضة تدار 
يف غي��اب كام��ل للو�ضائ��ل الأخالقي��ة والأنظمة 
احلالي��ة التي ت��دار بها الريا�ضة غ��ر قادرة على 

وقف الف�ضاد."


