
العراقي��ة  الوطني��ة  االوملبي��ة  اللجن��ة  رئي���س  اأك��د 
رع��د حم��ودي انه ل��ن ي�ضم��ح لالحت��ادات الريا�ضية 
بامل�ضاركة يف اوملبي��اد ريودي جانريو عرب البطاقة 
املجانية، جاء ذلك خالل ا�ضتقباله املالكم وحيد عبد 
الر�ضا الذي تاأهل ر�ضميا اىل اوملبياد الربازيل موؤخرا. 

و�ض��دد رئي���س اللجن��ة االوملبي��ة خ��الل اللق��اء الذي 
ح�رضه رئي�س احتاد املالكمة ب�ضار م�ضطفى واجلهاز 
التدريب��ي املوؤلف من بط��والت نيازي وح�ضني جا�ضم 
والزمي��ل ال�ضحفي حم�ضن التميم��ي املرافق للوفد يف 
مناف�ض��ات كاأ���س العامل يف اذربيجان انن��ا لن ن�ضمح 
ب��ان تكون م�ضاركاتنا عرب البطاقة املجانية الأن هذا 
النه��ج ا�ضبح م��ن املا�ضي وعل��ى الريا�ضيني التاأهل 

اىل االوملبي��اد بقوته��م وذراعه��م ولي���س بالبطاق��ة 
املجاني��ة الن ذلك ال�ضيناريو ال يليق ب�ضمعة الريا�ضة 
العراقية وال بالدعم املقدم للريا�ضة العراقية. وطالب 
حمودي جميع االحت��ادات الريا�ضية بان تكون فيما 
بينه��ا حالة م��ن التناف�س الريا�ض��ي ، الذي يك�ضف او 
يب��ني اال�ضباب احلقيقية الت��ي ادت اىل تاأهل ريا�ضي 
يف ه��ذا االحتاد وعدم تاأه��ل الريا�ضي يف احتاد اآخر 
على الرغم م��ن ان الدعم الذي تبديه اللجنة االوملبية 
جلمي��ع االحت��ادات هو عل��ى م�ضافة واح��دة ، نريد ان 
ن��رى امل��ردودات االيجابي��ة للريا�ضة العراقي��ة واأالاّ 
تك��ون ريا�ضتنا لل�ضف��ر وال�ضياحة كما يتوهم البع�س 
الأنن��ا مل ولن ن�ضمح بذلك وعل��ى االحتادات الريا�ضية 
ان تراج��ع ح�ضاباتها وان ت�ض��ع ن�ضب اعينها حتقيق 
اليه��ا  الت��ي نطم��ح  الك��ربى  الريا�ضي��ة  االجن��ازات 
كم�ضوؤول��ني ع��ن ريا�ض��ة االجناز الع��ايل ال غري . من 
جانب��ه ق��داّم رئي���س احت��اد املالكمة ب�ض��ار م�ضطفى 
ال�ضك��ر والتقدي��ر اىل رئي�س اللجن��ة االوملبية الكابنت 
رع��د حمودي على ا�ضتقباله املالكم وحيد عبد الر�ضا 
واجله��از التدريب��ي للمنتخ��ب الوطني مبين��ا ان ذلك 
االهتم��ام �ضيك��ون عام��ال ا�ضا�ضيا يف حتقي��ق نتائج 

طيبة يف اأوملبياد الربازيل املقبل.

هاج��م العب��ون اإجنلي��ز �ضابق��ون وو�ضائ��ل اع��الم 
حملي��ة منتخب اإجنل��را لكرة القدم بع��د واحدة من 
اأك��ر الهزائم املذلة يف تاريخ البالد وهي اخل�ضارة 
1-2 اأمام اأي�ضلندا ال�ضغرية التي اأطاحت بالفريق 

خارج بطولة اوروبا 2016.
اإجنل��را  "منتخ��ب  وكتب��ت �ضحيف��ة ديل��ي مي��ل: 
ذه��ب اإىل حي��ث األق��ت"، واحتاجت �ضحيف��ة ديلي 
اك�ضربي���س اإىل كلم��ة واح��دة فقط "�ضذاج��ة" بينما 
قال��ت ديل��ي تليج��راف االأك��ر حتفظ��ا يف املعتاد 

"اأكرب هزمية مذلة يف تاريخ اإجنلرا".
وبع��د اأيام م��ن ت�ضويت الربيطاني��ني على اخلروج 
م��ن االحت��اد االأوروب��ي يف ا�ضتفت��اء �ضب��ب �ضدمة 
للع��امل ق��ام العب��و ك��رة الق��دم االإجنلي��ز بخ��روج 
اأوروب��ي خا�س بهم يف ني���س كان مفاجئا بالقدر 

نف�ضه.

وب��دا امل�ضجعون الذين كان��وا يغادرون اال�ضتاد يف 
ني���س يرنحون م��ن ه��ول ال�ضدمة. وق��ال اأحدهم 
"نح��ن دول��ة بها ح��وايل 60 مليون ن�ضم��ة. وهذا 

اأف�ضل ما نفعله؟ اإنها مزحة."
وق��ال بع�س املتابعني اإن ه��ذه النتيجة هي االأ�ضواأ 
الإجنل��را منذ خ�ضارتها اأم��ام الواليات املتحدة يف 
كاأ�س العامل 1950 بينم��ا اأ�ضار اآخرون اإىل هزمية 

ثقيلة اأخرى على يد املجر يف 1954.
لك��ن اجلمي��ع اتفق��وا عل��ى �ض��يء واح��د وه��و اأنها 
خ�ض��ارة �ضيئة للغاية وم��الأت الدعاب��ات االنرنت 

بعد اللقاء مبا�رضة.
وانت���رضت مزح��ة عل��ى الف��ور ح��ول عري�ض��ة يتم 
االع��داد له��ا م��ن اأج��ل اع��ادة املب��اراة يف اإ�ضارة 
اللتما���س وقع عليه اأكر م��ن 2.4 مليون بريطاين 
يف موق��ع الربمل��ان عل��ى االنرن��ت دعوا في��ه اإىل 

ا�ضتفتاء اآخر حول اخلروج من االحتاد االوروبي.
واق��رح كثريون اأن ي�ضغل املدرب روي هودج�ضون 
لديفي��د  خلف��ا  بريطاني��ا  وزراء  رئي���س  من�ض��ب 
كام��ريون امل�ضتقيل "الأنه �ضيكون ال�ضخ�س املثايل 

لقيادة البالد اإىل خارج اوروبا".
ومثلم��ا قال كام��ريون اإنه �ضي�ضتقيل بع��د ا�ضتفتاء 
خ��روج بريطاني��ا م��ن االحت��اد االوروب��ي ا�ضتقال 
هودج�ضون يف اأعقاب هزمية اجنلرا قائال اإن عقده 

كان �ضينتهي بنهاية البطولة.
وكت��ب املهاج��م ال�ضابق جاري لينيك��ر يف ح�ضابه 
عل��ى توي��ر "اأ�ض��وء هزمي��ة يف تاريخن��ا. اجنل��را 
خ���رضت اأم��ام دولة لديه��ا براكني اأك��ر من العبي 

كرة القدم. اأح�ضنت يا اي�ضلندا."
وم��ا جع��ل الهزمية اأك��ر اإيالم��ا اأن اجنل��را بداأت 
املب��اراة جي��دا جدا �ضد دول��ة يبلغ تع��داد �ضكانها 

330 األ��ف ن�ضم��ة. وو�ض��ع وي��ن روين اجنلرا يف 
املقدم��ة م��ن ركل��ة ج��زاء يف الدقيق��ة الرابعة لكن 
اي�ضلن��دا تعادلت بعد دقيقتني ث��م انتزعت تقدما مل 

تتخل عنه مطلقا �ضد هجوم اجنليزي بال اأنياب.
واإن�ض��م اإىل لينيك��ر العدي��د من الالعب��ني االجنليز 

ال�ضابقني يف انتقاد فريق هودج�ضون.
وق��ال اآالن �ضرير: "منتخب اجنل��را.. �ضادم ومثري 
لل�ضفق��ة وغ��ري كفوؤ" بينم��ا كان نقد بي��ر كراوت�س 
-ال��ذي �ض��ارك يف كاأ���س الع��امل مرت��ني -قا�ضي��ا 
اأي�ض��ا. وق��ال يف التلفزي��ون الربيط��اين: "منتخ��ب 
اي�ضلن��دا ب��دا منظم��ا اأك��ر من��ا. اإنها نتيج��ة مذلة. 
ال يوج��د مربر لها." كم��ا اأبدى اإي��ان رايت مهاجم 
ار�ضن��ال واجنلرا ال�ضابق �ضخط��ه. وقال يف حمطة 
اآي.ت��ي.يف التلفزيونية: "مل يلعبوا اليوم. كانوا مثل 

احلثالة."
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بطولة كأس العالم بكرة القدم للصم

رويض يحمل الالعبين مسؤولية الخسارة ويستغرب الصيام عن التهديف

ملخ�س ال�ضوط االول
مل يرت��ق ه��ذا ال�ضوط اىل امل�ضت��وى ال��ذي كان ينتظر، ب�ضبب 
انح�ض��ار اللع��ب يف منطقة الو�ض��ط، واالعتماد عل��ى الكرات 
العالي��ة خل��ف املدافعني، م��ع �ضيط��رة عراقية عل��ى منطقة 
االخ��رية  اللم�ض��ة  اىل  افتقدن��ا  كالع��ادة  ولك��ن  العملي��ات، 
الت��ي حت�ض��م املب��اراة، فف��ي الرب��ع االول من ال�ض��وط �ضيطر 
منتخبن��ا عل��ى اغلب جمري��ات املب��اراة، ومل يعط��ي فر�ضة 
للفري��ق اليون��اين يف ت�ضكيل خط��ورة على املرم��ى، )د 10( 
الع��ب االرتكاز ح�ضن مرع��ي ي�ضدد كرة قوي��ة الم�ضت القائم 
وخرجت، بعدها بثالث دقائق علي فوزي ي�ضدد كرة قوية من 
حرة مبا�رضة جانبت القائم االمين، قابلها املنتخب اليوناين 
بهجم��ة معاك�ض��ة مل ت�ضف��ر عن �ض��يء، ويف الدقيق��ة 21 من 
املب��اراة ومن �رضب��ة ركنية، �ضجل املنتخ��ب اليوناين هدفه 

االول، ب�ضب��ب �ضع��ف التغطية الدفاعية، بعده��ا ن�ضط الفريق 
العراق��ي يف حماول��ة ملعادلة الكف��ة، ويف الدقيقة 23 ومن 
�رضب��ة ح��رة ي�ضدده��ا علي ف��وزي قوية ا�ضطدم��ت باجلدار 
اليون��اين، هجمات عراقي��ة متتالية مل��د 10 دقائق مل ت�ضفر 
ع��ن �ضيء، ب�ضبب ع��دم ح�ضن التعامل مع الك��رات يف اللم�ضة 
االخ��رية ،قابل��ه الفري��ق اليون��اين بهجمات خجول��ة، لتعود 
بعدها ال�ضيط��رة عراقية حتى نهاية ال�ضوط ، لكن دون تغيري 
يف النتيج��ة، لينته��ي ال�ضوط االول بتق��دم املنتخب اليوناين 

بالهدف الوحيد.
ال�ضوط الثاين

ب��دا منتخبنا املب��اراة �ضاغطًا يف حماولة الإع��ادة املباراة 
اىل نقط��ة البداية، و�ضنح��ت لالعبيه فر�س �ضهلة ، ولكنهم مل 
ي�ضتغلوه��ا، ونتيجًة الندفاع العبين��ا اىل االمام، فقد ا�ضتغل 
الفريق اليوناين هذا التقدم، ولعب كرة خلف املدافعني متكن 
املهاج��م اليوناين م��ن ال�ضيطرة على الك��رة ، ولعبها ار�ضية 
اىل الزاوي��ة الي�رضى للحار���س، و�ضط ذه��ول العبينا)د 50( 
، ويف الدقيق��ة  55 م��ن املب��اراة زج امل��درب ها�ضم روي�س 

بالالع��ب عل��ي ك��رمي ب��داًل م��ن ع��الء �ض��الم لزي��ادة القوة 
الهجومي��ة، الدقيق��ة 56 مرت�ضى حممد ي�ض��دد كرة قوية من 
م�ضاف��ة 20 م��ر ترتطم بالعار�ض��ة ، ويف الدقيقة 62 ح�ضن 
مرعي ي�ضيطر على كرته ويطلقها قوية علت العار�ضة بقليل، 
وبع��د 3 دقائق ومن �رضبة زاوية علي كرمي را�ضية قوية اىل 
الزاوية يبعدها احلار�س اليوناين، ثم تبديل اخر لالعب حيدر 
فائ��ز ليدخ��ل حمله �ضجاد كاظ��م، ومن ثم هجم��ات متتالية 
ولع��ب يف منطقة الفريق اخل�ض��م، و�ضيطرة مطلقة، لكن دون 
تركي��ز، اذ ان اغل��ب الك��رات  الت��ي كانت تلعب عل��ى منطقة 
اجل��زاء اليوناين تقطع من املدافع��ني الذين ميتازون بالبنية 
اجل�ضماني��ة القوية وطول القامة، ومن هجمة يونانية مرتدة 
اث��ري عقيل ينقذ املوقف، ومن اجل زي��ادة الزخم الهجومي ، 
اج��رى املدرب تبديل اخر ، حيث اخ��رج الالعب ح�ضن مرعي 
ليحل حمله عبد الفت��اح علي)د 80( ، الدقائق الكرة االخرية 
م��ن املباراة �ضه��دت �ضيطرة عراقي��ة مطلق��ة ، ب�ضبب تراجع 
الفري��ق اليون��اين، )د 84( وم��ن �رضبة حرة خ��ارج املنطقة 
عل��ي كرمي ي�ض��دد كرة قوي��ة ترتط��م بالعا�ض��ة، اردفها اثري 

عقي��ل بكرة قوي��ة زاحفة ابعدها احلار���س، بعدها اعلن حكم 
املب��اراة ع��ن 5 دقائ��ق ا�ضافي��ة بداًل ع��ن الوق��ت ال�ضائع، 
ولكنه��ا مل ت�ضع��ف منتخبن��ا يف تغيري يف النتيج��ة، لتنتهي 

املباراة بفوز الفريق اليوناين بهدفني دون رد.
افتقدنا اللم�ضة االخرية

وحتدث م��درب املنتخب ها�ض��م روي�س بعد املب��اراة قائاًل: 
احم��ل الالعبني م�ضوؤولي��ة اخل�ضارة، الأنه لي���س من املعقول 
ان ت�ضيط��ر عل��ى جمري��ات املب��اراة ب�ض��ورة كامل��ة ول��ن 
ت�ضج��ل، م�ضيف��ًا ب��ان العبينا قدم��وا م�ضتوى جي��د وت�ضيدوا 
ارج��اء امللعب يف اغلب وقت املباراة، م��ن خالل اال�ضتحواذ 
وال�ضيط��رة، ولكنهم افتقدوا اللم�ضة االخ��رية، وهذا ما جعلنا 
حت��ت ال�ضغ��ط املتوا�ض��ل ج��راء ع��دم الت�ضجيل، موؤك��داً بان 
العار�ض��ة انق��ذت املنتخ��ب اليون��اين من هدف��ني حمققني، 
واخ��رى الم�ضت القائم، معلق��ًا على ذلك بان احلظ مل ي�ضعفنا 
ووق��ف بجانب املنتخ��ب اليوناين، الذي متك��ن من فر�ضتني 
فق��ط ت�ضجي��ل هدف��ني، م�ض��رياً اىل ان العبينا يفتق��دون اىل 

ثقافة لعب الكرة

انتهاء الحقبة 
الذهبية لالسبان يوميات

اليورو

مثل �سقوط مالكم �لوزن �لثقيل �نتهت �آمال �إ�سبانيا يف لقب ثالث 
على �لتو�يل يف بطولة �أوروبا لكرة �لقدم، با�ست�س���المها للهزمية 
)-2�سف���ر( �أم���ام �إيطاليا لتكت���ب نهاية حقبة ذهبي���ة يف تاريخها 
�لك���روي. وه���ز جيورجي���و كيلين���ي �ل�س���باك يف �ل�س���وط �لأول 
و�أ�ساف جر�ت�سيانو بيلي �لهدف �لثاين يف �لوقت �ملحت�سب بدل 
�ل�سائ���ع لل�سوط �لثاين لتتاأهل �يطالي���ا �إىل دور �لثمانية وترتك 
�إ�سباني���ا تع���اين من �لإخف���اق �لثاين على �لت���و�يل على �مل�ستوى 
�ل���دويل. وجاءت �إ�سبانيا �إىل �لبطول���ة بهدف ��ستعادة �سيطرتها 
عل���ى �للعب���ة و�إثبات �أن �خل���روج �ملبكر �ملفاجئ م���ن كاأ�س �لعامل 

قاعدة. ولي�س  ��ستثناء  كان   2014
لك���ن �إخفاقها جاء �أمام فري���ق �إيطايل �أظه���ر �أن �لفريق �لإ�سباين 
�لفائ���ز باآخر لقبني يف بطولة �أوروبا وكاأ�س �لعامل 2010 ميكن 

�أن يطري مثل �لفر��سة لكن ل يلدغ مثل �لنحلة.
وكان���ت �إيطاليا �أكرث تنظيما وتاأثري� عندم���ا ت�ستحوذ على �لكرة 
و�سر�س���ة يف كل �جلو�ن���ب. ومل يظه���ر �لدف���اع �لإيط���ايل �لأكرث 
�سر�م���ة يف كرة �لق���دم �أي قلق جت���اه طريقة لع���ب �ملناف�س �لتي 
تعتم���د عل���ى �لتمري���ر�ت. وظه���ر �لثنائ���ي �سريجي���و بو�سكيت�س 
و�ندري�س �إنيي�ستا �لذي كان �سببا يف �سيطرة �إ�سبانيا يف �ملا�سي 
بطيئا وثقيل �حلركة. و�عتادت �إ�سبانيا على جعل �ملناف�س يطارد 
�أ�سباحا بالتمرير �ل�سريع للكرة لكن �إىل �أن �سجلت �إيطاليا هدفها 

�لأول تقا�سما �ل�ستحو�ذ على �لكرة.
وق���ال �إنيي�ست���ا: "كنا �أك���رث �هتماما يف �ل�س���وط �لأول مب�ساهدة 
طريقة لعب �ملناف�س من �لهتمام بطريقتنا". وكان �ألفارو مور�تا 
معزول وبال حول �أو قوة يف �لهجوم وظال ملجموعة من �لالعبني 
مث���ل ديفي���د فيا وفرنان���دو توري�س ق���ادو� �إ�سباني���ا لل�سيطرة يف 

�ملا�سي وعندما خرج من �مللعب عادت �حلياة �إىل �لفريق.
ول حتت���اج �جلماهري �لإ�سبانية �لت���ي �حت�سدت يف ملعب فرن�سا 
�ل���دويل �إىل �لنظ���ر �إىل �لح�س���اء�ت لتع���رف �أن فريقه���ا بعي���د 
للغاي���ة عن �لبطل �ل�سابق لكن �لأرق���ام تو�سح �ل�سورة �حلقيقية 
ملاأ�ساته���ا. وه���ي �مل���رة �لأوىل �لتي تهت���ز فيها �سب���اك �إ�سبانيا يف 
�أدو�ر خ���روج �ملغلوب يف بطولة كربى من���ذ �أن �سجل زين �لدين 
زي���د�ن �له���دف �لثالث يف فوز فرن�سا 1-3 عل���ى �إ�سبانيا يف دور 

�ل�ستة ع�سر يف كاأ�س �لعامل 2006.
وه���ي �لهزمية �لر�بعة يف �آخر �سبع مباري���ات يف بطولة �أوروبا 
وكاأ����س �لع���امل و�أكرث بهزمي���ة و�حدة يف 31 مب���ار�ة يف بطولة 

كربى قبل ذلك.
و�أي�سا ه���ي �ملرة �لأوىل �لت���ي تخ�سر فيها �إ�سباني���ا �أمام �إيطاليا 
من���ذ كاأ�س �لع���امل 1994 و�لثاني���ة يف 12 مو�جهة هي جمموع 

�ملباريات بني �لفريقني.
وق���ال في�سنت���ي دي���ل بو�سك���ي: "رمب���ا كان �ملناف�س ه���و �لطرف 
�لأف�س���ل. ل تق���دم �إيطالي���ا �أد�ء ر�ئع���ا لك���ن �لالعب���ني �أقوياء يف 
�ألع���اب �له���و�ء ولديهم ق���وة بدني���ة وي�سكلون خط���ورة كبرية". 
و�أ�ساف: "حاولنا فعل كل �سيء لكننا مل ن�سجل". وت�سري تقارير 
�إىل �أن دي���ل بو�سك���ي �لبالغ عم���ره 65 عاما، وق���اد �إ�سبانيا للقب 
كاأ�س �لع���امل 2010 وبطولة �أوروب���ا 2012 يفكر يف م�ستقبله 
و�سيتناق����س م���ع �لحت���اد �لإ�سب���اين. و�إذ� قرر �لرحي���ل �سيكون 
ف�س���ال جدي���د� يف نهاي���ة �حلقب���ة �لذهبي���ة �لتي ه���ي �لآن مبثابة 

�ملا�سي لإ�سبانيا.

تعر�س منتخبنا �لوطني بكرة �لقدم 
�مل�سارك يف بطولة كاأ�س �لعامل �لثالثة 

لل�سم، �جلارية مناف�ساتها يف مدينة 
نابويل �ليطالية، خل�سارة غري متوقعة 

من نظريه �ليوناين بهدفني دون رد، 
يف �ملبار�ة �لتي جمعتهما على ملعب 

�يبويل)Epoli( يف �ل�ساعة �لعا�سرة من 
�سباح يوم �لثنني، وتاأتي هذه  �ملبار�ة 

�سمن �لت�سنيف �لدويل للمنتخبات �لتي 
�حتلت �ملركز �لر�بع يف �ملجموعات 

�لربعة، لحتالل �ملر�كز من 13 �ىل 
�ملركز 16 .

نابولي-  رافـد البدري
 موفد االتحاد العراقي للصحافة الرياضية

بغداد  - رحيم الدراجي

عاصفة من االنتقادات الساخرة إلنجلترا بعد االنهيار أمام أيسلندا
جدل المالعب

ت��رك في�ضنت��ي دي��ل بو�ضك��ي، الب��اب مفتوًح��ا ح��ول م�ضتقبله م��ع املنتخب 
االإ�ضباين، عقب اخلروج من بطولة االأمم االأوروبية لكرة القدم "يورو 2016"، 
املقام��ة حالي��ا بفرن�ضا م��ن دور ال�ضتة ع���رض، اإثر الهزمية اأم��ام اإيطاليا 2 / 
�ضفر. كان ديل بو�ضكي "64 عاًما"، اأملح يف املا�ضي اإىل اأنه لن يكمل عمله 
كمدي��ر فن��ي للمنتخ��ب االإ�ضباين عقب البطول��ة، لكن مل ي�ضل حل��د اال�ضتقالة 
الفورية بعد اخل�ضارة على ملعب �ضتاد دو فران�س، قائاًل: اإنه �ضيتحدث اأوال مع 
رئي���س االحتاد االإ�ضباين لكرة القدم اأجنل ماري��ا فيالر لونا. وقال يف موؤمتر 
�ضحف��ي بع��د املباراة: "مل اأقل نعم اأو ال. فه��و ال�ضخ�س الذي اأتى بي اإىل هنا. 
�ضرنى ما هو االأف�ضل للكرة االإ�ضبانية". وتوىل ديل بو�ضكي، تدريب املنتخب 
االإ�ضب��اين خلفا للوي���س اأراجوني�س الذي قاد املنتخب االإ�ضب��اين للفوز بيورو 
2008، وق��اد دل بو�ضك��ي املنتخ��ب االإ�ضباين للفوز بكاأ���س العامل 2010، 
ويورو 2012، ولكنه كان قريبا من االبتعاد عن من�ضبه بعد اخلروج املبكر 
م��ن كاأ�س الع��امل 2014 . ويف يورو 2016، كان املنتخ��ب االإ�ضباين ي�ضعى 
لي�ضب��ح اأول منتخ��ب يف��وز بثالثة األق��اب متتالية لليورو واللق��ب الرابع يف 
تاريخ��ه، حيث كان قد ف��از باللقب يف عام 1964، لك��ن املنتخب االإ�ضباين 
�ضق��ط يف ف��خ الهزمية اأمام اإيطاليا، التي تغل��ب عليها ب�رضبات الرجيح يف 
دور الثماني��ة بي��ورو 2008، و4 / �ضف��ر يف نهائي ي��ورو 2012، بهدفني 

�ضجلهما جورجيو كيلليني وجرات�ضيانو بيلي.

اأع��رب جورجي��و كيلين��ي مداف��ع منتخ��ب اإيطاليا ع��ن �ضعادته 
الكب��رية بالف��وز عل��ى اإ�ضبانيا بهدف��ني والتاأهل ل��دور الثمانية 

لكاأ�س اأمم اأوروبا "يورو 2016".
وق��ال كيلين��ي يف ت�رضيح��ات ع��رب موق��ع االحت��اد االأوروبي: 
"بع��د 3 مباري��ات حمبطة اأمام اإ�ضبانيا يف مدن كييف وفيينا 

وفورتاليزا، كان علينا االنتقام من هذه النتائج املحبطة".
وكان املنتخب االإيطايل تعادل مع اإيطاليا 1-1 يف الدور االأول 
ليورو 2012 ثم هزمه برباعية نظيفة يف نهائي نف�س البطولة، 
وف��از االإ�ضبان بركالت الرجي��ح يف الدور الثاين لكاأ�س القارات 
ع��ام 2013 بالربازي��ل. واأ�ض��اف مداف��ع يوفنتو���س: "ولكنن��ا 
ن�ضتح��ق الف��وز يف املب��اراة، وقتلنا املب��اراة يف وق��ت متاأخر، 
ووجدن��ا �ضعوب��ة كبرية للغاي��ة، خا�ضة اآخ��ر 15 دقيقة، ولكن 
كان خلفن��ا احلار���س القدي���س بوفون الذي ت�ضدى ل��كل �ضيء". 
واأ�ضار جورجيو كيليني اإىل اأن م�ضوار منتخب بالده يف البطولة 
احلالي��ة كان مليًئ��ا بامل�ضاعب، حيث لعب اأم��ام منتخبني من 
اأف�ض��ل ف��رق العامل خالل ف��رة زمنية ق�ض��رية. وكان املنتخب 
االإيطايل تاأهل بت�ضدر املجموعة اخلام�ضة بفوزين على بلجيكا 

وال�ضويد وخ�ضارة من جمهورية اأيرلندا.

 ا�ضتقبل مئات امل�ضجعني، املنتخب االأرجنتيني، عند 
عودت��ه اإىل العا�ضم��ة بوين���س اآير���س، بع��د خ�ضارته 
يف نهائ��ي بطولة كوب��ا اأمريكا )املئوي��ة(، مطالبني 
الالع��ب ليونيل مي�ضي مبراجعة قراره باعتزال اللعب 

الدويل.
"مي�ض��ي ال ترحل اأب��دا، اإذا لعب��ت يف ال�ضماء �ضاأقتل 
نف�ض��ي الأراك"، كان��ت ه��ذه اإح��دى الالفت��ات الت��ي 

للعا�ضم��ة  ال��دويل  املط��ار  يف  اجلماه��ري  حملته��ا 
االأرجنتينية واأمام املرك��ز الريا�ضي التابع لالحتاد 

االأرجنتيني لكرة القدم، و�ضط اأجواء باردة ممطرة.
وبعد و�ضول املنتخب اإىل املطار، ا�ضتقل الفريق اإحدى 
احلافالت ال�ضغرية، الت��ي اأقلته اإىل املركز الريا�ضي 
التاب��ع لالحتاد االأرجنتيني لكرة القدم، حيث مل يكن 
هن��اك اأي توا�ضل مع ال�ضحفي��ني اأو اجلماهري، التي 

احت�ضدت من اأجل م�ضاندة مي�ضي، الذي اأعلن يف وقت 
�ضابق ع��دم ا�ضتم��راره اللعب ل�ضال��ح منتخب بالده. 
وبينم��ا كان مي�ض��ي من ب��ني العائدين م��ع املنتخب 
االأرجنتين��ي اإىل بوين�س اآير�س، ف�ضل بع�س الالعبني 
االأخرين مث��ل �ضريجيو روم��ريو وجابرييل مريكادو 
واأوجو�ضتو فرينانديز وهيجواين، البقاء يف الواليات 

املتحدة االأمريكية.

 اأ�ضي��ب م��ا ال يقل ع��ن ثماني��ة اأ�ضخا�س يف 
انفج��ار وق��ع ب�ضبب اإلق��اء قنبلة عل��ى حانة 
يف كواالملب��ور، عا�ضمة ماليزيا، حيث كانوا 
ي�ضاهدون اإح��دى مباريات بطولة اأمم اأوروبا 
2016". ووق��ع االنفج��ار يف حانة  "ي��ورو 
كان ي�ضاه��د فيه��ا نح��و 20 �ضخ�ض��ا مباراة 
اإيطالي��ا واإ�ضباني��ا، وينتظ��رون متابعة لقاء 

اإجنلرا واأي�ضلندا. وذكرت �ضحيفة )ذي �ضتار( 
الهج��وم  اأن  اأو�ضح��ت  ال�رضط��ة  اأن  املحلي��ة 
لي���س ذي طابع اإرهابي، وق��د مت فتح حتقيق 
للوق��وف عل��ى مالب�ضاته. وق��ال نائب رئي�س 
اإن  ال�رضط��ة املحلي��ة، عب��د الرحي��م جعف��ر، 
االعت��داء قد يكون ناجما ع��ن ثاأر �ضخ�ضي اأو 

تناحر بني ع�ضابتني يف املنطقة.

ديل بوسكي يترك الباب مفتوحا 
حول مستقبله مع إسبانيا

كيليني: انتقمنا من إسبانيا 
بعد 3 مباريات محبطة

 )8( مصابين في انفجار أثناء مشاهدة مباراة إسبانيا وإيطالياالمئات يحتشدون لدعم ميسي بعد العودة لألرجنتين

حمودي : زمن البطاقات المجانية صار من الماضي


