
الأوملب��ي  التدري��ب  مرك��ز  هائ��ل  حري��ق  الته��م   
ملنتخبات ت�شيلي يف منطق��ة "كوروما" التي تبعد 

نحو 100 كيلومرت �شمال العا�شمة �شانتياجو.
ورغم احلريق الهائل الذي دمر املركز باأكمله ، جنا 
9 من جنوم منتخب التجديف الذين كانوا يبيتون 

باملركز �شمن مع�شكرهم التدريبي.
وقف��ز بع���ض ه��وؤلء الريا�شيني من نواف��ذ املركز 
وه��م يرت��دون مالب���ض الن��وم للهروب م��ن جحيم 
النريان التي التهمت املركز. وقال برناردو جرييرو 
اأح��د الريا�شيني، الذي��ن ي�شتعدون ل��دورة الألعاب 
الأوملبية القادمة: "تاأثرنا للغاية مبا حدث خا�شة 

بالن�شبة لزمالئنا الذين كانوا يقيمون يف املركز".
ومل تتاأث��ر ق��وارب التجديف املوج��ودة يف املركز 

ولكن جميع مالب�ض واأوراق الريا�شيني احرتقت.
وانتق��ل الريا�شي��ون اإىل فندق يف مدين��ة فينا دل 
م��ار للح�شول على ق�شط م��ن الراحة قبل ا�شتئناف 

تدريباتهم وا�شتعداداتهم.
واأك��دت ميليتا اأبراهام الفائ��زة باملركز الثاين من 
قب��ل يف بطولة العامل للتجدي��ف ، والتي كانت بني 
الريا�شي��ني الت�شع��ة باملركز، اأن��ه ل ميكن التوقف 
ع��ن التدريب��ات لأن الأوملبياد �شينطل��ق بعد �شهر 

واحد فقط.

 مل يك��د املنتخ��ب الأملاين لك��رة الق��دم ينتهي من 
املب��اراة الع�شيب��ة اأم��ام نظريه الإيط��ايل يف دور 
الثماني��ة لبطول��ة كاأ���ض الأمم الأوروبي��ة )ي��ورو 
2016( املقام��ة حاليا بفرن�ش��ا حتى بداأ التفكري 
يف العنا���ر املتاح��ة اأمامه لت�شكيل��ة الفريق يف 

املربع الذهبي للبطولة.
وتغلب املنتخب الأمل��اين )املان�شافت( على نظريه 
الإيط��ايل )الآزوري( 6 / 5 ب��ركالت الرتجيح بعد 
انتهاء الوقتني الأ�شلي والإ�شايف بالتعادل 1 / 1 

يف مباراتهما بدور الثمانية للبطولة.
ويلتقي املان�شافت يف املربع الذهبي يوم اخلمي�ض 
املقب��ل م��ع الفائ��ز يف املواجه��ة الأخ��رية ب��دور 
الثماني��ة والتي جمعت اأم���ض الأحد بني املنتخبني 

الفرن�شي والأي�شلندي.
وخ��رج �شام��ي خ�شرية جنم خط و�ش��ط املان�شافت 
م��ن امللعب بعد 15 دقيقة فقط م��ن بداية املباراة 

ب�شبب الإ�شابة.

وق��ال يواكيم لوف املدي��ر الفن��ي للمان�شافت: "مل 
يك��ن اأمرا اإيجابيا اأن يخرج خ�شرية بعد 15 دقيقة 
فق��ط من بداية اللقاء.. يعاين من اإ�شابة ع�شلية يف 
الفخ��ذ. ل�ش��ت متاأكدا م��ن حلاقه مبب��اراة اخلمي�ض 

املقبل".
ومل يك��ن خ�ش��رية ه��و الوحي��د ال��ذي عان��ى م��ن 
الإ�شاب��ة يف مب��اراة الأم���ض حيث ا�شتب��دل زميله 
املهاج��م ماري��و جوميز اأي�ش��ا قبل نهاي��ة الوقت 

الأ�شلي للمباراة.
وق��ال لوف: "ماريو جوميز يعاين اأي�شا من اإ�شابة 
ع�شلي��ة، ولكنني اأعتق��د اأنه �شيع��ود للم�شاركة يف 

وقت مبكر ليلحق مبباراة اخلمي�ض املقبل".
وفيما متثل الإ�شاب��ات اإحدى النقاط ال�شلبية التي 
ل ميك��ن جتنبها يف مثل ه��ذه البطولت، توفر هذه 
الإ�شاب��ات فر�شة لبع�ض الالعبني الذين ينتظرون 
امل�شاركة مع فرقهم بدل من ال�شتمرار على مقاعد 

البدلء.

 تظاهر مئات الأرجنتينيني رغم �شقوط الأمطار اأول 
اأم���ض ال�شبت مطالبني جنم ك��رة القدم ليونيل مي�شي 
بالرتاجع عن قراره باعتزال اللعب دوليا بعد اعتزاله 
على نحو مفاجئ عقب هزمية بالده يف نهائي كاأ�ض 

كوبا اأمريكا لكرة القدم.
ولع��ب مي�شى احلائز على لقب اأح�شن لعب يف العامل 
خم���ض مرات يف ثالثة نهائيات لبطولة كوبا اأمريكا 
يف 2007 و2015 و2016 بالإ�شاف��ة اإىل نهائ��ي 
كاأ���ض الع��امل لكرة القدم 2014 وخ���ر يف كل هذه 

املرات.
وخ��الل املب��اراة النهائي��ة اأم��ام ت�شيل��ي الأ�شب��وع 
اأول �رب��ة ج��زاء لالأرجنت��ني يف  اأه��در  املا�ش��ي 
�رب��ات الرتجيح بعد انته��اء املباراة بالتعادل بال 
اأه��داف وانخ��رط يف الب��كاء وه��و جال�ض م��ع باقي 
زمالئ��ه. وق��ال لل�شحفي��ني بع��د ف��رتة وجي��زة من 

املب��اراة: "اأعتق��د اأن الأم��ر انته��ى بالن�شب��ة يل م��ع 
الفريق."

وعلى الرغم من ذلك جتم��ع الأرجنتينيون بناء على 
دع��وة �شخ�شي��ات عام��ة مث��ل الرئي���ض ماوري�شي��و 
ماك��ري واأ�شط��ورة ك��رة الق��دم الأرجنتين��ي دييجو 
مارادون��ا ح��ول ن�ش��ب ت��ذكاري يف اأح��د �ش��وارع 
و�ش��ط بوين�ض اأير���ض حيث يحتف��ل امل�شجعون عادة 

بالنت�شارات الريا�شية.
وتو�ش��ل املتظاهرون الذين كان��وا يلوحون بالفتات 
ت�شي��د مبي�ش��ي لنجم ك��رة الق��دم بالع��ودة للمنتخب 

الوطني مرة اأخرى.
وق��ال اأح��د امل�شجع��ني: "هن��اك مقولة مفاده��ا اأن 
مي�شى واحد يظهر كل 500 مليون �شنة ونحن �شعداء 
بذل��ك ومن ثم علين��ا اأن نكون ممتنني اأننا نعي�ض يف 

هذا الزمن".

 رغ��م �شفره اإىل فرن�ش��ا و�شط انتق��ادات لذعة من 
الإع��الم الإيطايل، �شيغادر املنتخب الإيطايل لكرة 
الق��دم فرن�ش��ا عائ��دا اإىل ب��الده بروؤو���ض مرفوعة 
بع��د امل�شرية اجلي��دة التي قدمه��ا يف بطولة كاأ�ض 
الأمم الأوروبية )ي��ورو 2016( واإن خرج من دور 

الثمانية للبطولة.
واأ�ش��دل اأنطوني��و كونت��ي املدي��ر الفن��ي للمنتخب 
ال�شت��ار عل��ى م�شريت��ه م��ع  )الآزوري(  الإيط��ايل 
الفري��ق ب�شكل رائع يختلف متاما عن ال�شورة التي 
ر�شمه��ا الإعالم الإيطايل عن الفريق قبل �شفره اإىل 

فرن�شا للم�شاركة يف البطولة.
وخ��رج الآزوري من البطول��ة بعدما خ�ر بركالت 
الرتجي��ح فقط اأمام املنتخب الأملاين )املان�شافت( 
بطل العامل م�ش��اء ال�شبت يف دور الثمانية للبطولة 
الراأ���ض  مرف��وع   2016 ي��ورو  الآزوري  لي��ودع 

وحت��دوه اأم��ال كب��رية يف امل�شتقب��ل. ورغم رحيل 
كونتي بنهاية م�شريته مع الفريق يف هذه البطولة 
ليتوىل تدري��ب ت�شيل�شي الإجنلي��زي، �شتكون يورو 
2016 مبثاب��ة نقطة النطالق نحو حقبة جديدة 

ناجحة يف تاريخ الآزوري.
وقال كونت��ي: "اأمام فريق قوي، اأظهرنا اأننا فريق 

قوي يحظى باحرتام هائل من جميع مناف�شيه".
وخ���ر الآزوري 5 / 6 ب��ركالت الرتجي��ح اأم��ام 
الوقت��ني  1 يف   /  1 تعادلهم��ا  بع��د  املان�شاف��ت 
الأ�شلي والإ�شايف من مباراتهما يف مدينة بوردو 

الفرن�شية.
واأ�ش��اف: "اأمتنى اأن نرتك ر�شال��ة خالدة بعد هذه 

البطولة الأوروبية وهي ع�شق قمي�ض الآزوري".
وا�شته��ل الآزوري م�شريته يف البطولة بفوز �شاحر 
2 / �شف��ر على نظ��ريه البلجيكي القوي حيث بداأ 

كونت��ي خ��الل ه��ذه املب��اراة يف ب�ش��ط هيمنت��ه 
اخلططي��ة. وكان لطريق��ة اللع��ب 3 / 4 / 3 ، التي 
طبقه��ا كونت��ي يف ه��ذه املب��اراة، دورا ب��ارزا يف 
الق�ش��اء على اأي بري��ق لتميز املنتخ��ب البلجيكي 
يف امله��ارات الفردية كم��ا �شاعدت ه��ذه الطريقة 
الآزوري عل��ى الهجوم ب�ش��كل رائع وتهديد املرمى 

البلجيكي وت�شجيل هدفني.
وكان الآزوري ه��و الفري��ق الوحي��د ال��ذي حج��ز 
الأوىل  اجلولت��ني  بع��د  الث��اين  ال��دور  يف  مقع��ده 
والثانية فقط من دور املجموعات حيث تغلب على 

نظريه ال�شويدي يف املباراة الثانية.
ويف ال��دور الث��اين، ا�شط��دم الآزوري باملنتخ��ب 
الأ�شب��اين حامل اللق��ب وق��دم الآزوري يف ال�شوط 
الأول م��ن املباراة اأف�شل 45 دقيقة له يف البطولة 
ليحق��ق الف��وز عل��ى نظ��ريه الأ�شب��اين 2 / �شف��ر 

ويتاأه��ل ل��دور الثمانية. ومع هذا التط��ور الوا�شح 
يف م�شت��وى الآزوري، ا�شطر املان�شافت اإىل تغيري 
اأ�شلوب لعبه يف مب��اراة الفريقني حيث اعتمد على 
ثالث��ة لعب��ني يف قلب الدف��اع بدل م��ن العتماد 
على اأربعة لعبني يف اخلط اخللفي. واعترب كونتي 
هذا الت�رف من املان�شافت مبثابة "احرتام رائع" 

لالآزوري.
ومع ح�شم املباراة بركالت الرتجيح، ل ميكن اإلقاء 
اللوم على كونتي الذي ق��اد الفريق لفر�شة ذهبية 
ميكن من خاللها الإطاحة باملان�شافت بطل العامل 
ولكن الالعبني اأهدروا الفر�شة و�شقطوا يف اختبار 
ركالت الرتجيح. وقال كونتي: "اأعتقد اأن النت�شار 
اأنن��ي عمل��ت م��ع ه��ذه  الأك��رب بالن�شب��ة يل ه��و 
املجموع��ة بداية من الالعبني وحتى طهاة الفريق 

وكل فرد كان جزءا من هذه التجربة الرائعة".
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األولمبي العراقي يختتم معسكره األوروبي بالفوز على كالمار السويدي

ولعب منتخبن��ا الوملبي بنف�ض الت�شكيل��ة التي واجه بها 
زيني��ت الرو�ش��ي م��ع تغيري واحد ه��و ان البداي��ة يف قلب 
الدف��اع كانت مع م�شطفى ناظم ب��دل من علي فائز الذي 
ب��داأ به املدرب مب��اراة زينيت، وتاألف��ت الت�شكيلة من فهد 
طال��ب حلرا�ش��ة املرم��ى، وللدف��اع، عل��ي عدن��ان واحمد 
ابراهي��م وم�شطفى ناظم و�شعد ناط��ق )علي فائز( وعالء 
مه��اوي )عب��د الق��ادر ط��ارق( و�شع��د عبد الم��ري واجمد 
عطوان )حممد معن( ومهدي كامل )علي ح�شني( وهمام 

طارق )هاوبري( ومهند عبدالرحيم )عمار عبد احل�شني(.
  لعبو الوملبي يقيمون مع�شكرهم الوروبي

 اجم��ع عدد م��ن لعبي املنتخ��ب الوملب��ي العراقي على 
املع�شك��رات  م��ن  الفني��ة  وال�شتف��ادة  الداري  النج��اح 
الوربي��ة يف ا�شباني��ا واملاني��ا وال�شويد، فيم��ا حدد عدد 
من امل�شتفتني عددا م��ن الخطاء الدارية التي حدثت يف 
الرحل��ة ومتكنت متابعة الوملبي��ة ورئا�شة وفد املنتخب 

معاجلتها يف وقت �ريع.
وق��ال مداف��ع املنتخ��ب �شعد ناط��ق: اإن النج��اح الداري 
يف اي مع�شك��ر بالتاأكي��د ياأت��ي م��ن جه��ود ا�شتثنائي��ة 
مبذولة ومتابع��ة وتخطيط ناجح وما حدث من جناح يف 
املع�شك��رات الوربي��ة رغم تفاوته بني دول��ة واخرى لكن 
على العموم كانت املع�شكرات متميزة من الناحية الدارية 
وتوفري كل م�شتلزمات جناحها من وجبات غذائية و�شكن 
وتوف��ر و�شائ��ل النقل واملالع��ب اجليدة واحلج��وزات، اما 
النج��اح الفن��ي فيتعلق اول بامل��الك التدريب��ي والالعب 

نف�شه والجواء املتوفرة للنجاح.
وا�ش��اف: ل��ذا ف��ان ح�ش��ور مقوم��ات النج��اح انعك�ش��ت 
عل��ى تدريب��ات الالعبني وف��ق اج��واء مثالي��ة بعيدة عن 
�شغوط��ات امل�شوؤولي��ات وبالتايل جن��د ان هناك اندفاعا 
كبريا وحر�شا من اجلميع على تطبيق كل ما يطلبه املالك 
التدريبي وتاأكد النجاح اي�شا باملباريات التجريبية التي 
و�شح��ت ال�شورة للمالك يف اختبار نقاط القوة وال�شعف 
يف الفري��ق واآخره��ا مب��اراة كامل��ار الذي مل يك��ن فريقا 

�شهال.
الالعب ال�شاب امري �شباح اتفق مع �شعد ناطق على جناح 
املع�شكرات الوربية، مبينا: ان التطور امللحوظ يف قابلية 
الالع��ب البدنية والفنية كان وا�شح��ا يف مباراتي زينيت 
الرو�ش��ي وفريق كاملار، اما م��ن الناحية الدارية وتنظيم 
املع�شك��رات الثالث��ة يف ا�شبانيا واملاني��ا وال�شويد كانت 

ف��وق اجليدة ومل يرتك الوف��د ومتابعة الوملبية اي نق�ض 
حتى �شارعوا لإكماله من اجل توفري كل �شيء للفريق.

حمزة عدنان لعب �شاب اآخر قال: يف البداية ويف مع�شكر 
ا�شبانيا كان اجلميع يعاين من مو�شوع الوجبات الغذائية 
التي مل نتعود على تقبلها يف ال�شابق رغم تاأكيدات الكادر 
الطبي على انها غنية بكل �شيء، لكن رئا�شة الوفد �شارعت 
لت�شحي��ح كل المور و�شارت ب�ش��كل يوؤكد حر�ض اجلميع 

على توفري ما هو منا�شب لالعبني.
وا�ش��اف: اما م��ن الناحية الفني��ة جند ان هن��اك تناف�شا 
قوي��ا ب��ني الالعبني لثبات اجلدارة وحج��ز مقعد من بني 
ال�شماء املوؤهلة اىل الوملبياد، وان هذا التناف�ض ال�ريف 
يوؤك��د ان البق��اء مل��ن ي�شتحق بح�ش��ب تقدي��رات املدرب، 
اجلميع كان مقتنع بالتطور احلا�شل لالعبني من الناحية 

البدنية والفنية.

ويلز تواجه 
البرتغال بواقعية يوميات

اليورو

 اأ�س���بح ل���دى منتخب ويل���ز كل اأ�س���باب االنخ���راط يف البهجة 
واالحتف���ال بعد تاألق���ه امللفت يف بطولة كاأ����س االأمم االأوروبية 
لكرة القدم )ي���ورو 2016( املقامة حاليا بفرن�س���ا، والتي اأعاد 

من خاللها كتابة تاريخ كرة القدم يف ويلز.
لك���ن احل���ال لي�س كذلك، فقد ف�س���ل منتخ���ب ويل���ز "البقاء على 
اأر�س الواقع" وعدم االن�س���غال باأحالم التتويج، رغم انت�ساره 
الثم���ن على نظريه البلجيكي 3 / 1 يف دور الثمانية من يورو 

عليه. انهالت  التي  االإ�سادة  وعبارات   2016
وابت���داء من املدير الفني كري�س كوملان والقائد اآ�س���لي ويليامز 
وم���رورا بالنجم جاري���ث بيل وحتى هال روب�س���ون كانو، غري 
املرتبط باأي ناد يف الوقت احلايل، والذي �سجل هدفا رائعا يف 
مباراة بلجيكا، ين�س���ب تركيز منتخ���ب ويلز يف الوقت الراهن 
على املناف�س املقبل حيث يلتقي الفريق نظريه الربتغايل م�ساء 

االأربعاء املقبل يف ليون.
وقال جاريث بيل: "�س���نقوم بواجبنا وعملنا فيما يتعلق بخطة 
املب���اراة. ال يتبقى وقتا طويال على املباراة املقبلة. اأنا واثق من 

اأن احتفاالت �ستقام االآن ولكن لي�ست كثرية."
واأ�س���ار كوملان اإىل اأن ويلز مل ت�س���ارك يف النهائيات االأوروبية 
من قبل وكان اأكرب جناح لها يف البطوالت الكربى الو�سول اإىل 
دور الثماني���ة يف بطولة كاأ�س العامل 1958، يف اأول م�س���اركة 
لها قبل 58 عاما. واأ�س���اف: "التجربة كله���ا تعد جديدة. كل ما 
ميكنن���ا فعله هو عدم ن�س���يان ما يتطلبه التواج���د هنا. ال ميكن 
اأن نن�س���ى ثقتنا وهويتنا وروؤيتن���ا." وتابع: "اأعرف اأن فريقي 
يتمت���ع بالكفاءة الكافية لتقدمي اأداء جي���د اأمام اأي مناف�س. لكن 
علينا التعامل مع املباراة املقبلة كغريها من املباريات واأن نهتم 
ب���االأداء الذي �س���نقدمه." و�س���يفتقد منتخب ويل���ز، الذي متيز 
مع�س���كره بالعمل اجلماعي من���ذ البداية، جهود اآرون رام�س���ي 

واملدافع بن ديفيز يف املباراة املقبلة ب�سبب االإيقاف.
وق���ال كومل���ان: "اآرون واحد من اأف�س���ل الالعب���ن يف البطولة. 
غيابه���م يع���د خ�س���ارة كب���رية بالن�س���بة لن���ا ولكنهم���ا قدم���ا كل 
املطل���وب منهم���ا. اأنا فخور للغاية بهما وما كنا لن�س���ل اإىل هذه 
املرحل���ة بدونهم���ا." ومل يك���ن فوز منتخ���ب ويل���ز بنتيجة 3 / 
فاجاأ  واإمنا  املباراة،  الوحيدة يف  املفاجاأة  بلجيكا هو  اأمام   1
الفائ���ز اجلميع بالتف���وق يف االأداء خالل اأغلب ف���رات املباراة 
اأمام مناف�سه البلجيكي الذي ي�سم النجمن اإدين هازارد وكيفن 

دي بروين.
وقال كوملان: "�س���يطرنا يف ال�سوط االأول وعجزوا عن التعامل 
م���ع حتركاتن���ا. وال ت�س���تطيع الكثري من الفرق تق���دمي ذلك اأمام 
بلجيكا. عندما �س���جلنا الهدف الث���اين اأجربناهم على الراجع. 

�سيطرنا على اأغلب فرات املباراة اأمام بلجيكا."
واحتفل م�س���جعو ويلز املتحم�س���ن ووا�س���لوا تردي���د العبارة 
ال�سهرية: "ال تعيدين اإىل املنزل، اأرجوك ال تعيدين اإىل املنزل" 
يف مدين���ة لي���ل وكذلك يف كاردي���ف وغريه���ا، وانهالت عبارات 

االإ�سادة على الفريق.
وكت���ب رئي����س ال���وزراء الربيطاين ديفي���د كامريون بح�س���ابه 
على موقع �سبكة التوا�س���ل االجتماعي "توير" :"اأداء مذهل، 
ونتيج���ة مذهلة. احلما����س والفخر الل���ذان اأظهرهم���ا املنتخب 

وجماهريه كانا رائعن."

 اأ�سدل منتخب العراق االوملبي 
بكرة القدم ال�ستار على مع�سكره 

االوروبي اأم�س االأول ال�سبت 
يف ال�سويد  بفوز على فريق 
كاملار ال�سويدي بهدف حمل 

اإم�ساء علي عدنان، فيما عاد 
الوفد اىل بغداد اأم�س االحد.

 كالمار- السويد- حسين سلمان
موفد االتحاد العراقي للصحافة الرياضية

رجل الساعة رغم المغادرة

كونتي وإيطاليا يودعان اليورو برأس مرفوعة نحو المستقبل
جدل المالعب

املنتخب  لع��ب  ���ش��ت��ورارو  �شيتفانو  ك�شف   
تعر�ض  باأنه  ك��ربى،  مفاجاأة  عن  الإيطايل، 
املنتخب  مواجهة  خالل  الركبة  يف  لإ�شابة 

الأملاين، ورغم ذلك ا�شتكمل اللقاء.
ال��ي��ورو،  الإي���ط���ايل  امل��ن��ت��خ��ب  وودع 
ب��اخل�����ش��ارة ب��رك��الت ال��رتج��ي��ح اأم���ام 
الوقت  انتهاء  عقب  الأمل���اين،  املنتخب 

الأ�شلي للقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.
ملوقع  ت�ريحاته  خالل  �شتورارو،  وقال 

باإلتواء  لإ�شابة  "تعر�شت  اإيطاليا:  فوتبول 
اللقاء،  من  الأول  ال�شوط  خ��الل  الركبة  يف 

التفكري  وفعلت املطلوب، لأننا ل ن�شتطيع 
يف الغد".

جميع  اأن  �شتورارو،  واأك��د 
�شعروا  اإيطاليا  لعبي 

بالندم لعدم التاأهل 
ل����ل����دور ن�����ش��ف 
النهائي للبطولة، 
واأن���ه���م ل��ي�����ش��وا 
على  ن���ادم���ني 
اآخ��ر،  �شيء  اأي 
واأن��ه��م ودع��وا 
ال���ب���ط���ول���ة 
وروؤو����ش���ه���م 

مرفوعة.
وخ��������ت��������م 
�����ش����ت����ورارو 

ت�����ري��ح��ات��ه 
"نحن  بقوله: 

���ش��ع��داء، لأن��ن��ا 
لأب��ط��ال  ن���داً  كنا 

 120 خ�����الل  ال����ع����امل 
دقيقة".

سيتفانو ستورارو يكشف عن مفاجأة 

نجاة رياضيين في تشيلي من الموت حرقا

اإلصابات تؤرق ألمانيا قبل موقعة المربع الذهبي مظاهرات تطالب ميسي بالعدول عن قراره


