
انطلق��ت اأم�س االربع��اء يف العا�صمة االذربيجانية 
باك��� بط�لة العامل باملالكمة امل�ؤهلة اىل اوملبياد 
ري ودي جان��رو يف الربازي��ل مب�ص��اركة اكرث من 
439 مالكم��ا يتبارون عل��ى املقاعد امل�ؤهلة اىل 
االوملبياد، وو�ص��ل اول ام�س الثالثاء وفد املنتخب 
العراق��ي اىل اذربيج��ان برئا�ص��ة ا�ص��ماعيل خلي��ل 
البط��ل ال��دويل ال�ص��ابق اخلبر يف احت��اد املالكمة 
العراق��ي. وق��ال رئي���س ال�ف��د ا�ص��ماعيل خليل: ان 
املنتخ��ب ال�طني �صي�ص��ارك ب 5 العبني يف بط�لة 
الع��امل والت��ي ت�صيفه��ا باك��� عا�صم��ة اذربيجان 
للمدة ١٦ اىل ٢٥ من �صهر حزيران احلايل مب�صاركة 
اكرث من ٤٣٩ مالكما ميثل�ن اكرث من ١٥٠ دولة.

وا�ص��اف خليل مل�فد االحت��اد العراق��ي لل�صحافة 
الريا�صي��ة: ان خم�ص��ة مالكم��ني ميثل���ن الفري��ق 

ال�طن��ي العراقي وه��م كل من مرت�ص��ى رعد قا�صم 
ب���زن ٥٢ كغ��م وجعفر عبد الر�صا عل��ي ب�زن ٥٦ 
كغم وعمار جبار ب�زن ٦٠ كغم وح�صني علي �صاكر 
ب���زن ٤٩ كغم ووحيد عب��د الر�صا وحيد ب�زن ٧٥ 
كغ��م وجعفر عبد الر�صا عل��ي ب�زن ٥٦ كغم م�صرا 
للمالكم��ة وف��ر فر�ص��ة  العراق��ي  ان االحت��اد  اىل 
اع��داد اكرث م��ن جي��دة لالعب��ي املنتخ��ب ال�طني 
العراق��ي م��ن خ��الل اقام��ة مع�صك��ر تدريب��ي اويل 
اقي��م يف ال�صليمانية ومع�صكر تدريبي ثاين اقيم يف 
اذربيج��ان وكانت اج���اء املع�صكري��ن ممتازة جدا 
ف�ص��ال ع��ن ادارة ال�ف��د كانت حري�ص��ة على ت�فر 
كل م�صتلزم��ات جناح امل�صاركة العراقية يف بط�لة 
العامل.واك��د ان رئي�س االحتاد ب�ص��ار م�صطفى حث 
الالعبني واجله��از الفني على حتقي��ق نتائج طيبة 
تقربه��م من التاأهل اىل اوملبي��اد الربازيل وال�صيما 
ان مع�صك��ر املنتخ��ب ال�طني �صه��د ان�صجاما كبرا 
ب��ن اجلمي��ع يف باك� ونطمح ان تك���ن م�صاركتنا 

يف بط�ل��ة العامل مثمرة بع��د ان مل�صنا ان الالعبني 
عل��ى م�صت���ى عال م��ن اال�صتعداد وه��م متحفزون 
لت�صجي��ل ح�ص�ره��م امل���رف يف ه��ذه البط�ل��ة 
املهم��ة. وق��ال عب��د الر�ص��ا عل��ي امني ���ر احتاد 
املالكم��ة: ان االحت��اد مل يق���ر ب�ص��يء مع العبي 
املنتخ��ب ال�طن��ي العراق��ي ووف��ر لهم اغل��ب �صبل 
هذه امل�صاركة وكان التفاوؤل م�ج�دا عند الالعبني 
واجله��از الفني من اجل حتقي��ق النتائج االيجابية 
والتاأه��ل اىل اأوملبياد الربازيل ونحن نثق بالعبينا 
وهم م��ن ابطال اللعب��ة على م�صت���ى ا�صيا والعامل 
و�صب��ق له��م احل�ص���ل عل��ى العدي��د م��ن االو�صم��ة 
الذهبية والف�صية خ��الل م�صاركاتهم يف البط�الت 
املا�صي��ة ولدينا العب���ن ح�صل�ا عل��ى ت�صنيفات 
مهمة م��ن االحتاد الدويل للعب��ة. وا�صاف علي: ان 
بط�ل��ة العامل �صت�صهد م�صاركة وا�صعة جدا و�صيك�ن 
م�ج���دا فيها كرث م��ن ٤٣٨ مالكما من اغلب دول 
الع��امل وهي م�ؤهل��ة اىل اوملبي��اد الربازيل، وتاأتي 

بع��د ان اأنه��ى منتخبنا ال�طني مع�صك��ره التدريبي 
ال��ذي اقام��ه يف حمافظ��ة ال�صليماني��ة واملع�صك��ر 
التدريب��ي الث��اين ال��ذي اقي��م يف اذربيج��ان حتت 
ني��ازي  ب���الت  الكازاخ�صت��اين  امل��درب  ا���راف 

وح�صني جا�صم وطارق حممد واحمد ابراهيم.
نبذة خمت�رة عن مالكمينا

ي�صارك املنتخب ال�طن��ي العراقي يف بط�لة العامل 
الت��ي ت�صيفه��ا باك��� عا�صم��ة اذربيج��ان بخم�صة 
العبني ه��م كل من مرت�صى رعد قا�ص��م من م�اليد 
١٩٩٣ ويلع��ب لفري��ق االت�ص��االت ويلقب مرت�صى 
املدر�ص��ة  نظ��را الإجادت��ه املالكم��ة عل��ى  ك�ب��ي 
الك�بي��ة. واملالكم مرت�صى �ص��ارك يف مع منتخب 
الع��راق لل�صب��اب يف بط�لة احمد ك�مان��ت الدولية 
يف تركي��ا واحرز املرك��ز االول ثم �صارك يف بط�لة 
ا�صي��ا الت��ي ج��رت يف االردن ع��ام ٢٠١٢ واح��رز 
املرك��ز الث��اين بع��د ح�ص�له عل��ى ال��ص��ام الف�صي 
ومت ت�صني��ف املالكم مرت�ص��ى يف املركز ١٣ على 

م�صت���ى العامل ب�زن ٥٢ كلغم ثم �صارك يف الدورة 
اال�صي�ية يف االردن واحرز املركز الثالث ف�صال عن 

النتائج االيجابية التي حققها يف بط�لة العراق.
ام��ا املالكم جعفر عبد الر�ص��ا فيمثل نادي اجلي�س 
وم��ن م�اليد ١٩٩٦ ويلعب ب���زن ٥٦ كلغم واأحرز 
املرك��ز االول وال��ص��ام الذهب��ي يف بط�ل��ة ت�ن�س 
بط�ل��ة  يف  الذهب��ي  ال��ص��ام  اأح��رز  ث��م  الدولي��ة 
كازاخ�صت��ان الدولية عام ٢٠١٤ ث��م اأحرز ال��صام 
الربون��زي يف بط�ل��ة قرغ�صت��ان الدولي��ة. ويلعب 
املالكم عمار جبار يف نادي االت�صاالت وه� يلعب 
ب���زن ٦٠ كلغ��م واأحرز ال��صام الف�ص��ي يف الدورة 
العربي��ة ث��م اأح��رز ال��ص��ام الربون��زي يف بط�ل��ة 
كازاخ�صت��ان الدولية ثم اأحرز ال��صام الربونزي يف 
بط�ل��ة قرغ�صت��ان الدولية اما املالك��م وحيد عبد 
الر�صا وحيد من نادي اجلي�س وه� يلعب ب�زن ٧٥ 
كلغم اأحرز املركز الثالث يف بط�لة ا�صيا التي جرت 

يف االردن
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اأع��رب االأرجنتين��ي خ���ان اأنط�ني� بي��زي، املدير 
الفن��ي ملنتخ��ب ت�صيلي عن �صع���ره بالفخ��ر، بعد 
ف���ز فريقه فجر الي�م االأربع��اء، على بنما باأربعة 
اأهداف مقابل هدفني، وتاأهله اإىل دور الثمانية من 

بط�لة ك�با اأمركا )املئ�ية(.
وق��ال بي��زي، عق��ب ف���ز فريق��ه، "ه��ذه املب��اراة 

اأ�صعرتنى بقدر كبر من الفخر والهدوء".
واأ�ص��اف م��درب ت�صيل��ي، اأن القيمة الكب��رة التي 
متثلها امل�صاركة يف ك�با اأمركا واحلاجة لتحقيق 
نتيج��ة جيدة م��ن اأجل العب�ر، جع��ال هذه املباراة 
جي��دة، وه��ي املباراة الت��ي ح�صم�ه��ا بت�صحيات 

ا. كبرة وبتف�ق �صاحق اأي�صً
وتابع م��درب ت�صيلي: "كانت هناك �رعات كبرة 
و�را�صة عند االنطالق يف الهج�م ودقة كبرة يف 

التمرير، لقد كانت �صيطرة �صاحقة وا�صتح�اذ كبر، 
باالإ�صافة اإىل بع�س االأ�صياء االأخرى التي منحتنا 

هذا الف�ز العري�س".
وي�اج��ه منتخب ت�صيلي نظ��ره املك�صيكي يف دور 
الثمانية، حيث حتدث املدرب االأرجنتيني عن هذه 
املباراة، قائ��ال: "املك�صيك منتخ��ب رائع، خا�صت 
اأو 23 مب��اراة ب��دون هزمي��ة، لديه��ا  اأو 22   21
مدرب ال يعرف الهزمية وا�صتقبلت �صباكها هدفني 
فقط يف ه��ذه البط�لة ومتلك العب��ني يلعب�ن على 

م�صت�ى اأوروبي".
واأكمل بيزي، قائال: " باالإ�صافة اإىل ذلك �صيدعمها 
يف املدرج��ات 80 اأو 90 باملئ��ة م��ن اجلماه��ر 
ولكنن��ا نرغ��ب يف م�اجهتها و�صنب��ذل جهدنا من 

اأجل املناف�صة على حظ�ظنا يف الف�ز".

كرا�صن���دار  ك�ب��ان  ن��ادي  ق��ال 
الرو�ص��ي يف بيان، اإن دان بيرتي�صك� 
ظه��ر ت�صيل�ص��ي ومنتخ��ب رومانيا 
ال�صاب��ق وق��ع عق��ًدا لعام��ني ليع���د 
لقي��ادة النادي املناف���س يف دوري 

الدرجة الثانية الرو�صي لكرة القدم.
وق��اد بيرتي�صك��� )48 عاما( ك�بان 

يف الفرتة من 2010-2012. 
ويف م��صم��ه االأول اأع��اده لل��دوري 
الرو�ص��ي املمت��از ث��م ق��اده الأنه��اء 

امل��صم التايل يف املركز الثامن.
ع��ني   2012 اآب  اأغ�صط���س/  ويف 
بيرتي�صك��� مدرب��ا لدينام��� م��صك� 
ني�ص��ان  اأبري��ل  حت��ى  بق��ي  حي��ث 

 .2014
وت�ىل بعدها تدريب العربي القطري 

وترج� م�ري�س الروماين.
ويف امل��ص��م املن���رم هبط ك�بان 
م��ن ال��دوري الرو�ص��ي املمت��از بعد 

ج�لة فا�صلة.

األق��ى املدرب فرناندو �صانت����س، بالل�م على االفتقار 
لل�رع��ة والف�ص��ل يف احلفاظ على اله��دوء يف الدقائق 
االأخ��رة املت�ترة يف اخف��اق الربتغال يف التغلب على 
منتخ��ب اي�صلن��دا املغم�ر يف مباراته��ا االأوىل ببط�لة 

اوروبا لكرة القدم 2016.
ويف ظ��ل تق��دم املنتخ��ب الربتغ��ايل املر�ص��ح للف���ز 
ب�ص��دارة املجم�ع��ة ال�صاد�ص��ة -1�صف��ر بف�صل هدف 
ن��اين يف الدقيق��ة 31 و�صيطرته على اللع��ب و�صناعة 
العدي��د من الفر���س جاء ه��دف التع��ادل الآي�صلندا عن 
طري��ق بركر بيارنا�ص���ن يف ال�ص�ط الثاين على عك�س 

�صر اللع��ب. وقال �صانت����س لل�صحفيني بع��د التعادل 
الك��رة  اأن بداأن��ا يف اال�صتح���اذ عل��ى  "بع��د   :)1-1(
والتق��دم لالأمام �صددنا العديد من الكرات على املرمى. 

�صجلنا هدفا واحدا فقط."
واأ�ص��اف: "اأظ��ن اأن الل�م يقع علين��ا يف عدم الت�صجيل 
واأعتق��د اأن الدقائ��ق الع���ر االأخ��رة كن��ا قلقني قليال 
وكان يجب اأن نك�ن اأكرث �صربا. كان من املفرت�س اأن 

نحاول الت�صجيل باأع�صاب هادئة."
وقال �صانت��س اإنه طلب من فريقه بني ال�ص�طني اللعب 

ب�صكل اأكرث �رعة وق�ة.

مل ي�صتط��ع هامي��ر هاجلرمي�ص���ن، م��درب اي�صلندا، 
جتن��ب نط��ق كلم��ة "الف���ز" بعدم��ا فر���س فريق��ه 
التعادل على الربتغ��ال يف بط�لة اأوروبا لكرة القدم 

2016 يف ظه�ره االأول بنهائيات بط�لة كربى.
واألغى هدف يف بداية ال�ص�ط الثاين عن طريق بركر 

بيارنا�ص���ن، تقدم الربتغال بهدف ن��اين يف ال�ص�ط 
االأول، و�صمد املنتخب االي�صلندي ط�يال اأمام �صغط 

�صديد ليخرج بالتعادل.
�صحفي��ة:  ت�ريح��ات  يف  هاجلرمي�ص���ن،  وق��ال 
"دفاعنا كان رائعا. كنا منظمني حقا وبذلنا جهدا 
�صديدا. بعيدا عن م�قف اأو اثنني.. كان تركيزنا عاليا 

وه� انت�صار للفريق باأكمله."
واأحبط عمل جماعي من�صبط من املنتخب االي�صلندي 
باأكمل��ه كري�صتيان��� رونالدو الذي ب��دت عليه خيبة 
االأم��ل واأبع��د قلبا الدف��اع كارل ارنا�ص���ن وراجنار 

�صيج�رد�ص�ن ب�صكل متكرر الكرات العر�صية.
واأ�ص��اف هاجلرمي�ص�ن: "ال ميكن اأن تطلب من العب 
واح��د اإيقاف العب مثل رونال��دو. لي�س من العدل اأن 
ت�ص��ع العبا واح��دا ملراقبت��ه.. يج��ب اأن يك�ن عمل 
الفري��ق باأكمله."وتابع: "هن��اك العديد من الالعبني 
كان�ا م�ص�ؤولني عن رونالدو.. وحل�صن احلظ مل ت�صنح 

لهم العديد من الفر�س."

مدرب تشيلي:
 فخور بمباراة بنما وجاهزون للمكسيك

سانتوس يكشف أسباب ضياع الفوز من البرتغال

ايسلندا تتطلع للفوز على المجر بعد ارتفاع المعنويات

  

لتدريب��ات  االوىل  الر�صمي��ة واملحط��ة  ال���روع  نقط��ة  اربي��ل 
املنتخ��ب ال�طن��ي الت��ي و�صل اليه��ا الفريق اول اأم���س الثالثاء 
بح�ص���ر جمي��ع الالعب��ني املدع�ي��ن يف قائم��ة املدي��ر الفني 
را�ص��ي �صني�ص��ل با�صتثن��اء ثالث��ة العب��ني هم م�صطف��ى ج�دة 
وع�ص��ام يا�ص��ني وح�صني ف��الح اذ من امل�ؤم��ل ان يلتحق ج�دة 
ويا�ص��ني يف غ�ص�ن الي�مني املقبلني فيما تعذر التحاق االخر 

ب�صكل ر�صمي مما يعني عدم وج�ده نهائيا مع الفريق
التحاق �صابر وبيدرو وثالثة مغرتبني

ه��ذا والتح��ق ب�ف��د املنتخب ال�طن��ي حلظة و�ص�ل��ه اىل اربيل 
م��درب حرا���س املرم��ى �صهيل �صاب��ر وم��درب اللياق��ة البدنية 
اال�صب��اين ت�صايف بيدرو والالعبني املغرتبني ئاالن حمي وقي�س 
العاين وني��ل هادي فيما �صيلتحق فجر الي�م الالعب بروا ن�ري 
حكمت و�صيك�ن احلار�س �ص�ان جالل اخر امللتحقني ي�م ال�صبت 
املقب��ل فيم��ا تعذر التح��اق الالعب ريب��ني ا�صعد نهائي��ا ب�صبب 

رف�س ادارة ناديه تفريغه يف ال�قت احلايل.

م�صعود يطالب الالعبني باأثبات احقيتهم
م��ن جانب��ه التق��ى رئي���س االحت��اد العراقي لك��رة الق��دم ب�فد 
املنتخ��ب ال�طن��ي مطالب��ا اياهم باأثب��ات جدارته��م يف ارتداء 
القمي���س ال��دويل يف فر�ص��ة كب��رة منحه��ا امل��درب را�ص��ي 
�صني�صل قد تك���ن مثالية اىل حد كبر. وقال م�صع�د اثناء لقائه 
بالالعب��ني يف مقر اقامتهم ان متثيل املنتخبات ال�طنية �رف 
كبر ويجب ان نعطي لهذا ال�رف الكثر من ال�قت واجلهد حتى 
نثب��ت انن��ا اهل للدع�ة وجدي��رون بارت��داء القمي�س الدويل يف 
املحاف��ل الدولية. وا�صاف ان نظ��رة االعتماد على العبني دون 
غرهم ولت اىل غ��ر رجعة وان امل اجلماهر ملت�صق بكم لكي 
تك�ن�ا بال�ص�رة التي ينبغي وج�دها لتحقيق حلمهم الذي طال 
انتظ��اره وه� التاأهل اىل كا���س العامل. وا�صار اىل ان االحتاد لن 
ياأل�ا جهدا يف تنفيذ الربنامج الذي اأعده اجلهاز الفني للمنتخب 
ال�طن��ي و�صي�ف��ر اي�ص��ا كل متطلبا ت النجاح الت��ي �صت�ؤمن ان 
�صاء اهلل ظه�ر م���رف للكرة العراقية يف الدور احلا�صم، متمنيا 
عل��ى الالعب��ني ان يك�ن�ا عل��ى قدر امل�ص�ؤولي��ة وان يثبت�ا انهم 

االحق واالجدر يف ارتداء القمي�س الدويل يف هذا ال�قت.

�صني�صل: مع�صكر اربيل لي�ض ا�صقاطا للفر�ض
وعل��ى هام���س اللقاء ذات��ه اأكد املدي��ر الفني للمنتخ��ب ال�طني 
را�ص��ي �صني�ص��ل ان اقامة مع�صك��ر اربيل لي�س ا�صقاط��ا للفر�س 
وال ا�صتنزاف��ا لل�ق��ت ب��ل ه��� احلج��ر اال�صا�س ل��كل حت�صراتنا 
امل�صتقبلية. وا�صاف ان اجلهاز الفني والالعبني يجب ان يك�ن�ا 
على قدر الثق��ة التي منحها لهم احتاد الكرة واالعالم الريا�صي 
واجلمه���ر الريا�ص��ي وه��ذا االم��ر ل��ن ياأت��ي م��امل يك��ن هناك 
جه��دا مبذوال قد يك���ن ا�صتثنائيا، داعي��ا الالعبني اىل �رورة 
التحل��ي ب��روح العائل��ة ال�احدة الأنه��ا الديدن الت��ي �صي�صل بنا 
اىل ج��ادة النج��اح. وبني �صني�ص��ل ان من يعتق��د ان هذه الدع�ة 
ه��ي �صكلي��ة وا�صقاط فر�س فه��� واهم، م�ؤك��دا ان اجلهاز الفني 
ميتل��ك ال�صجاعة يف االبقاء على ه��ذه الت�ليفة بغ�س النظر عن 
اي الع��ب اخر اذا ما جنح الالعب���ن يف اثبات جدارتهم يف ذلك 
وني��ل قناعت��ي ال�صخ�صي��ة الت��ي ال تخ�ص��ع للمجامل��ة وتعتمد 
ا�صا�ص��ا على العدالة يف منح الفر�س. واو�ص��ح �صني�صل ان عطاء 
الالع��ب ه� ال�صامن ال�حيد ل�ج���ده يف القائمة ال�طنية �ص�اء 
يف املجم�عة امل�ج�دة هنا يف اربيل او تلك التي مع االوملبي، 

ارت��داء  اثب��ات جدارته��م واحقيته��م يف  الالعب��ني اىل  داعي��ا 
القمي�س الدويل.

تغيريات يف الربنامج
وا�ص��ار �صني�ص��ل اىل ان تغي��رات اجبارية جرت عل��ى الربنامج 
االع��دادي ال��ذي اأع��ده ب�صب��ب اختي��ار ا�صرتالي��ا ملدين��ة برث 
ار�ص��ا الإقام��ة مباراتنا معهم ف�ص��ال عن الغاء مع�صك��ر النم�صا 

واال�صتعا�صة عنه مبباريات جتريبية تك�ن فائدتها اكرث.
وا�ص��اف ان مع�صكر اربيل �صي�صتم��ر اىل الرابع من ال�صهر املقبل 
مين��ح بعده الالعب�ن اجازة ق�صرة مبنا�صبة عيد الفطر املبارك 
على ان يعاود الفريق تدريباته يف العا�ر منه ومن ثم املغادرة 
يف اخلام�س ع�ر من��ه اىل العا�صمة االوزبكية ط�صقند مل�اجهة 
منتخبه��ا مببارات��ني يف احلادي والع�ري��ن والرابع والع�رين 
ومن ثم م�اجهة املنتخب القطري يف الثامن اب املقبل ومن ثم 
الدخ�ل يف التح�صرات االخرة التي �صتك�ن يف ماليزيا ح�را 
باإقامة مباراتني االوىل م��ع ك�ريا ال�صمالية والثانية مع فريق 
تعمل ال�رك��ة الراعية على اقامتها بامل�ع��د الذي حددناه لهم 

ومن ثم املغادرة اىل ا�صرتاليا.

رمز ألمانيا 
المحتمل في اليورو يوميات 

يورو 

بعدم���ا تعر����ض لك���م هائل م���ن الكدم���ات وال�ص���رب، كان 
با�صتي���ان �صفاين�صتايج���ر رم���زا للجهد الهائل ال���ذي بذله 
املنتخب الأملاين )مان�صاف���ت( يف املباراة النهائية لبطولة 
كاأ�ض العامل 2014 بالربازيل والتي تغلب فيها املان�صافت 

على املنتخب الأرجنتيني 1 / �صفر.
والآن، يب���دو اأن �صفاين�صتايج���ر �صيك���ون جم���ددا رم���زا 
مل�ص���رية املان�صاف���ت يف بطول���ة كاأ����ض الأمم الأوروبي���ة 
)ي���ورو 2016( املقامة حاليا بفرن�صا حيث �صجل الالعب 
هدفا رائعا لفريقه بعد دقيقتني من نزوله بديال يف املباراة 
الأوىل للفري���ق بالبطولة لتفوز املاكين���ات 2 / �صفر على 

املنتخب الأوكراين.
وقد ي�صب���ح �صفاين�صتايجر رمزا للمنتخب الأملاين جمددا 

على عك�ض كثري من التوقعات.
وكان �صفاين�صتايج���ر بحاجة ما�صة للع���ودة اإىل امل�صاركة 
يف املباريات بعد غياب جديد عن املالعب ب�صبب الإ�صابة.
ودف���ع يواخيم لوف املدير الفني للمنتخب الأملاين بالعبه 
�صفاين�صتايجر يف الدقيقة 90 م���ن املباراة اأمام اأوكرانيا 

يوم الأحد املا�صي.
وبع���د دقيقت���ني فقط م���ن نزوله، اأح���رز لع���ب مان�ص�صرت 
يونايتد الإجنيزي هدف الطمئنان اإثر متريرة من زميله 

م�صعود اأوزيل لتفوز بالده 2 / �صفر.
وبع���د اعت���زال فيلي���ب لم اللع���ب الدويل عق���ب املونديال 
الربازيلي، اختار ل���وف لعبه �صفاين�صتايجر ليكون قائدا 
للفري���ق ولك���ن الإ�صاب���ات العدي���دة التي تعر����ض لها يف 
الف���رتة املا�صية اأث���ارت بع�ض اجلدل ب�ص���اأن مدى احتياج 
املان�صافت جلهوده خا�صة م���ع وجود العديد من الالعبني 

املتميزين يف خط و�صط الفريق.
ولك���ن ه���دف الالع���ب يف مرم���ى اأوكرانيا جع���ل ال�صوؤال 
الكبري الذي ي�صغل لوف هو كيفية ا�صتغالل �صفاين�صتايجر 
)31 عام���ا( يف مب���اراة الفري���ق املرتقبة الي���وم اخلمي�ض 
اأم���ام بولندا يف اجلولة الثانية م���ن مباريات الدور الأول 

بالبطولة.
ورغم وجود لعبني يف �صفوف الفريق مثل توين كرو�ض 
و�صامي خ�صرية، ما زال ل�صفاين�صتايجر مكانة مميزة مع 
املاكين���ات بعد م�ص���رية دولية حافلة �صه���دت م�صاركته يف 

الزمان. من  عقد  نحو  مدار  على  دولية  مباراة   116
وقال لوف: "با�صتيان �صفاين�صتايجر ل يقدر بثمن.. اأ�صعر 
بال�صعادة فعليا لهذه العودة الرائعة بعد كل ال�صعاب التي 
واجهها يف ال�صه���ور والأ�صابيع املا�صية. اأمتنى اأن يكون 
ه���ذا الهدف دعما له ولنا". وو�ص���ف توما�ض مولر مهاجم 
بايرن ميوني���خ واملان�صافت عودة زميل���ه باأنها "مده�صة" 
كم���ا اأع���رب حار����ض املرم���ى مانوي���ل نوي���ر ع���ن اأمله يف   

م�صاركة الالعب �صمن الت�صكيلة الأ�صا�صية بقدر الإمكان.

�صرع منتخبن����ا الوطني بكرة 
الر�صمية  حت�صريات����ه  الق����دم 
املوندي����ال  ال����دور  ملباري����ات 
احلا�صم الذي �صيق�ض �صريط 
املنتخب  مبواجه����ة  مبارياته 
م����ن  الول  يف  ال�ص����رتايل 

ايلول املقبل.

اربيل – حسين الخرسان

 باكو - محسن التميمي 
موفد االتحاد العراقي للصحافة الرياضية

المنتخب العراقي للمالكمة يصل الى أذربيجان للمشاركة في بطولة العالم المؤهلة الى اولمبياد البرازيل

الروماني بيتريسكو 
يعود لتدريب كوبان الروسي


