
 اأعلن ن��ادي �ستوك �سيت��ي الإنكليزي ع��ن التعاقد 
مع الويلزي جو األن لعب نادي ليفربول وذلك بعد 
�ساع��ات من الإعالن الر�سم��ي عن انتقال امل�رصي 
رم�س��ان �سبح��ي اإىل �سفوف الن��ادي الإنكليزي. 
وذكر الن��ادي على موقع��ه اللك��روين اأن الالعب 
ال��ذي تاأل��ق يف ي��ورو 2016 وق��اد منتخب بالده 
اإىل ن�س��ف النهائ��ي، بلغ ثم��ن التعاقد معه خلم�س 

�سنوات؛ 13 مليون جنيه اأ�سرليني.
واع��رف لع��ب �ستوك اجلدي��د اأن الأم��ور حترّكت 
ب�رصعة بع��د جل�س��ة املفاو�س��ات الأوىل يف عطلة 
نهاي��ة الأ�سب��وع املا�سي.وق��ال املدي��ر التنفيذي 
ل�ست��وك �سيت��ي ت��وين �سكول��ز يف ت�رصي��ح للموقع 
الر�سم��ي للن��ادي: "ج��و لع��ب كان يرغ��ب مارك 
)هي��وز، امل��درب( يف التعاق��د مع��ه من��ذ ف��رة"، 
م�سيف��ا "كان يتعني علينا التح��رك ب�رصعة حل�سم 
ال�سفق��ة ولكنن��ا �سع��داء بنجاحن��ا يف اإبرامه��ا". 
من جهت��ه، قال األن الذي مل يلج��اأ مدرب ليفربول، 
الأمل��اين يورغن كلوب، كث��را اإىل خدماته املو�سم 

املا�س��ي: "كنت متحم�سا للغاي��ة عندما �سمعت اأن 
النادي مهتم بخدماتي ومل يكن قرار الن�سمام اإىل 

�سفوفه �سعبا بالن�سبة يل".
والتح��ق األن بزمالئ��ه اجلدد منذ ي��وم الثالثاء يف 
اأورلندو بولية فلوريدا الأمركية حيث �سيخو�س 
الفري��ق مب��اراة ودي��ة �س��د اأورلندو �سيت��ي اليوم 

الأربعاء.
بوغبا يريد الريال اأكرث من مان�س�سر 

 اأكدت �سبكة "كادينا �س��ر" الإذاعية الإ�سبانية اأن 
الالع��ب الفرن�س��ي باول بوغبا يرغ��ب يف النتقال 
اإىل �سف��وف ري��ال مدري��د، اإل اأن وكي��ل اأعمال��ه 
مين��و ريول ي�سع��ى جاهدا لإجناح �سفق��ة انتقاله 

ل�سفوف مان�س�سر يونايتد الإنكليزي.
ويح��اول الن��ادي الإنكلي��زي امت��ام �سفق��ة �س��م 
بوغبا مقابل مبلغ مايل خيايل يح�سل عليه نادي 
يوفنتو�س الإيطايل، ولك��ن ورغم هذا توؤكد ال�سبكة 
الإذاعية الإ�سباني��ة اأن لعب و�سط ميدان املنتخب 
الفرن�س��ي قد ينتقل ل�سفوف الن��ادي امللكي، حتت 

قيادة مواطنه زين الدين زيدان.
وعل��ى اأي ح��ال يج��ب انتظ��ار ق��رار ري��ال مدريد 
بالدخ��ول يف ���رصاع الفوز بتوقي��ع بوغبا يف ظل 

الراتب الكبر، الذي ي�ستعد مان�س�سر يونايتد لدفعه 
له، والذي يبلغ 13 مليون يورو �سنويا.

من جانب اآخر رف�س مدرب يوفنتو�س ما�سيميليانو 

اإليغري الإجابة عن اأي اأ�سئلة اأو ا�ستف�سارات تتعلق 
مب�ستقبل بوغبا مع الفريق خالل املوؤمتر ال�سحفي 
ال��ذي عقده ا�ستعدادا ملواجه��ة توتنهام الإنكليزي 
الودي��ة يف ا�سرالي��ا �سمن بطولة الكاأ���س الدولية 

لالأبطال.
النيجري بابا توندي ي�سل الدوحة 

 و�س��ل اإىل العا�سم��ة القطري��ة الدوح��ة الالع��ب 
النيج��ري بابا توندي، متهيدا لالن�سمام ل�سفوف 
فريق الك��رة بنادي قطر القطري، وذل��ك بعد اإنهاء 
الإج��راءات املتعلق��ة بانتقال��ه واجتي��ازه  كاف��ة 
الفح���س الطبي املقرر اأن يخ�س��ع له يف م�ست�سفى 
الط��ب الريا�س��ي "ا�سبيت��ار". و�سيك��ون النيجري 
باب��ا تون��دي ه��و املح��رف الأجنب��ي الث��اين يف 
�سف��وف قط��ر، بعدم��ا مت التعاق��د م��ن قب��ل م��ع 
الكويتي طالل نايف، وذلك يف حالة التوقيع معه. 
ويوا�سل فريق الكرة بنادي قطر تدريباته ا�ستعدادا 
للمو�س��م اجلديد يف امللع��ب الفرعي بالنادي، حتت 
قيادة امل��درب الروم��اين اجلديد اوري��ل تيكليانو، 

ال��ذي يحر�س خالل هذه الف��رة على الركيز على 
اجلان��ب البدين والوقوف عل��ى اإمكانيات الالعبني 
حت��ى تت�سح له ال�سورة قبل املغادرة اإىل املع�سكر 

اخلارجي.
تيفيز يرد على اهتمام نابويل وت�سيل�سي

 ع��اد كارلو�س تيفي��ز مهاجم ب��وكا جونيورز، اإىل 
تدريب��ات الفريق، حيث اأكد اأن��ه �سي�ستمر معه على 

الرغم من العرو�س الأوروبية املقدمة له.
وكان تيفي��ز ح�س��ل عل��ى راحة مدته��ا ثالثة اأيام 
عق��ب هزمي��ة ب��وكا جوني��ورز يف ن�س��ف نهائ��ي 
كاأ���س ليربتادوري�س. ورد تيفيز عل��ى الأنباء التي 
اأك��دت الي��وم، اهتم��ام كل م��ن ت�سيل�س��ي ونابويل 
ب�سم��ه خالل فرة النتق��الت ال�سيفي��ة احلالية، 
و���رصح الالع��ب: "�ساأ�ستم��ر يف بوكا �س��واء كانت 
هن��اك عرو���س من ناب��ويل اأو ت�سيل�س��ي اأو اأي ناد 
اآخ��ر. �ساأبقى هنا للكفاح مع زمالئي. وقعت لثالث 
�سن��وات ول اأ�سك اأب��دا يف حبي لهذا القمي�س. نيتي 

هي العتزال يف بوكا".

7 رياضة Wed. 27 Jul. 2016 issue no 160
االربعاء 27 تموز 2016 العدد 160

على طاولة شنيشل 

منتخبنا يحدث عاصفة نقد في طشقند وتساؤالت عن نجوم آسيا

 اأكد رئي���س اللجنة الوملبية الوطني��ة العراقية رعد 
حم��ودي، ان الريا�س��ة بخ��ر وق��ادرة عل��ى التاألق 
يف جمي��ع البط��ولت وامليادي��ن الدولي��ة رغ��م كل 
التحدي��ات التي من��ر بها. جاء ذلك خ��الل ا�ستقباله 
�سف��ر جمهوري��ة ال�س��ني ال�سعبي��ة يف بغ��داد ال�سيد 
ت�سن ويت�سينغ بح�سور المني العام للجنة الوملبية 
وكال��ة زاه��د نوري والم��ني املايل حي��در اجلميلي 

ورئي�س احتاد الطاولة كاظم خزعل.
وق��ال حم��ودي ان البل��دان تبن��ى ب�سواع��د ابنائه��ا 
وبالت��ايل لخ��وف عل��ى عراقن��ا الذي يتمت��ع بهذه 
اخلا�سي��ة وال��ذي اثبت للع��امل انه �سع��ب حي يحب 
ال�س��الم وت��واق للريا�س��ة بجمي��ع ا�سكاله��ا ونحن 
م�س��وؤويل ريا�س��ة الجن��از الع��ايل �سوف ل��ن ندخر 
جهدا يف توفر كل ال�سبل الناجعة لتواجد ريا�سيينا 
يف املحاف��ل الكربى م�سي��دا بالعالق��ات والوا�رص 

املتينة ما ب��ني العراق وجمهوري��ة ال�سني ال�سعبية 
واملتمثل��ة بت�سهي��ل ودع��م الريا�س��ة العراقي��ة من 

خالل اقامة املع�سكرات التي تخدم لعبينا.
م��ن جانب��ه اع��رب ال�سف��ر ال�سيني يف بغ��داد ت�سن 
ويت�سين��غ عن �سك��ره وتقدي��ره اىل رئي���س واع�ساء 
عل��ى ح�س��ن  الوملبي��ة  للجن��ة  التنفي��ذي  املكت��ب 

ال�ستقبال وال�سيافة.
واو�س��ح ت�س��ن ان��ه �سيقوم "بتق��دمي دع��م متوا�سل 
للريا�س��ة العراقي��ة ليك��ون له��ا ح�س��ور طي��ب يف 
ال�ستحقاق��ات اخلارجي��ة �سيم��ا وان هن��اك �سباب 
واع��د يف الع��راق يتمت��ع مبواهب ممي��زة يف جميع 
اىل  حتت��اج  انه��ا  نعتق��د  الريا�سي��ة،  الفعالي��ات 
معاي�س��ات ومع�سكرات يف ال�س��ني ليكون لهم الدور 
الك��رب يف رف��ع �س��اأن الريا�س��ة العراقي��ة"، معربا 
ع��ن اعجاب��ه ال�سديد باملنتخ��ب العراق��ي كونه من 
ع�ساق الكرة العراقية والتي حتظى باهتمام اعالمي 

و�سعبي يف جمهورية ال�سني ال�سعبية.

 اأعل��ن الكرمل��ني، اأن الرئي���س الرو�س��ي، فالدمير بوتني، لن يح���رص حفل افتت��اح دورة الألعاب 
الأوملبية يف ريو دي جانرو، على الرغم من عدم اعرا�س اللجنة الأوملبية الدولية على م�ساركة 

جميع الريا�سيني الرو�س بهذه الدورة.
وذك��ر املتح��دث با�سم الكرملني، دميري بي�سك��وف، لو�سائل الإعالم املحلي��ة اأن "تلك الرحلة ل 

تدخل �سمن خطط الرئي�س الرو�سي، فهو لديه اأجندة عمل اأخرى".
اإل اأن��ه مل ي�ستبعد اأن يقوم بوتني بزيارة الربازيل اأثناء الدورة 

لت�سجي��ع الريا�سيني الرو�س امل�سارك��ني يف البطولة، بعد 
ا�ستبع��اد الفريق الرو�س��ي لألعاب الق��وى مبوجب قرار 

�سدر عن الحتاد الدويل لألعاب القوى.
وقب��ل اأن تتخذ اللجنة الأوملبية الدولية قرارها حيال 
م�ساركة الفرق الرو�سية، اأمر الرئي�س الرو�سي بت�سكيل 
جلن��ة م�ستقلة ملكافحة املن�سط��ات يف رو�سيا برئا�سة 

فيت��ايل �سمرن��وف، اأق��دم اأع�س��اء اللجن��ة الأوملبي��ة 
الدولية. وعرب بي�سكوف عن اأ�سفه لقرار اللجنة الأوملبية 

الدولية بحظر ح�سور م�س��وؤويل الريا�سة الرو�سية لدورة 
الألع��اب الأوليمبية ب�سبب مزاع��م تناول املن�سطات خالل 

دورة الألعاب ال�ستوية يف �سوت�سي )2014(، وبطولة العامل 
لألعاب القوى يف مو�سكو )2013(.

وياأت��ي وزي��ر الريا�س��ة الرو�س��ي، فيت��ايل 
موتكو، من بني املمنوعني من احل�سور 
لل��دورة، ويعتق��د كث��رون يف رو�سي��ا 
وخارجها اأن��ه امل�سوؤول عن الف�سيحة 
احلالية. وخالفا لكل التكهنات، اأوكلت 
اللجنة الأوملبية الدولية اإىل الحتادات 
ال�سم��اح  ق��رار  م�سوؤولي��ة  الدولي��ة 
مب�سارك��ة بع�س الالعب��ني الرو�س يف 
اإىل ذل��ك، ف��اإن  ال��دورة. وبالإ�ساف��ة 
الريا�سيني الرو�س الذي��ن �سي�ساركون 

يف الأوليمبي��اد �سيخ�سعون لتحليل 
افتت��اح  قب��ل  �س��ارم  من�سط��ات 

البطول��ة من قب��ل الوكالة الدولية 
ملكافحة املن�سطات.

 اأح��رز منتخب العراق املركز الثال��ث يف مناف�سات 
بطول��ة الع��رب بالكي��ك بوك�سين��غ والت��ي اختتمت 
موؤخ��را يف العا�سم��ة الردني��ة عم��ان ومب�سارك��ة 
منتخبات الع��راق والردن واملغرب وتون�س وليبيا 

وم�رص والكويت وفل�سطني.
وقال رئي�س احتاد اللعبة قا�سم الوا�سطي ان ح�سيلة 
امل�سارك��ة العراقي��ة بلغت احد ع���رص و�ساما منوعا 
وبواق��ع اربع��ة او�سم��ة ذهبي��ة وو�سام��ني ف�سيني 

وخم�س��ة او�سم��ة نحا�سي��ة م�س��را اىل ان املنتخ��ب 
الردين احرز املركز الأول. 

واأ�س��اف الوا�سط��ي ان الو�سم��ة الذهبي��ة الربع��ة 
اأحرزه��ا الالعبون عبد اخلال��ق �سبيح وحممد مطر 
وحي��در حممد وذو الفق��ار حممد كاظ��م فيما احرز 
حبي��ب  مرت�س��ى  الالعب��ني  الف�سي��ني  الو�سام��ني 
في�سل واحمد كرمي عبد الزهرة مو�سحا ان الو�سمة 
النحا�سي��ة اخلم�س��ة ح�س��ل عليه��ا كل م��ن ريكان 
لطي��ف كاظم وعلي حمم��د جمبل وح�سني كرمي عبد 

الزهرة ومو�سى حممد احمد وحممد رائد. 

 ظه��ر الربتغ��ايل كري�ستيانو رونالدو ب�س��ورة جديدة 
على موق��ع التوا�سل الجتماع��ي اإن�ستغرام وهو يبدو 

بحالة جيدة جدا.
وا�ستعر���س رونالدو ع�سالته يف اإح��دى ال�سور التي 
ن�رصت مع املالكم الإيرلن��دي كونور ماكغريغور جنم 
"يو اإف �سي" يف تدريبات الأخر مبدينة ل�س فيغا�س 

الأمركية.
واعت��اد رونال��دو يف لقط��ات �سابقة عل��ى ا�ستعرا�س 
ع�س��الت بطنه حتدي��دا عند احتفال��ه ببع�س الأهداف 
املهمة، وقد اأعطى ظهوره الأخر املزيد من الطماأنينة 
لع�س��اق ري��ال مدري��د الإ�سب��اين عل��ى احلال��ة البدنية 

لنجمه املدلل �ساحب ال�31 عاما.
و�س��ارك رونالدو، الذي ق��اد الربتغ��ال لتحقيق اللقب 
الأول له��ا يف بطولة كاأ�س اأمم اأوروب��ا هذا العام، بعد 
اأن ت��ّوج يف وقت �سابق من العام نف�سه ببطولة دوري 
اأبط��ال اأوروب��ا مع ري��ال مدري��د، �س��ارك يف متارين 
�سديق��ه ال��ذي يلعب ببطول��ة القتال النهائ��ي "يو اإف 

�سي"، التي تقام يف الوليات املتحدة الأمركية.
وو�س��ع الالع��ب الربتغايل �س��ورا له م��ع ماكغريغور 
على ح�ساب��ه الر�سمي على موقع التوا�سل الجتماعي 

اأراك يا اأخي". اأن  "من الرائع  "اإن�ستغرام"، وقال: 
وم��ن جانب��ه ق��ام املالك��م الأيرلن��دي، ال��ذي ي�ستعد 
ملواجه��ة ثاني��ة اأم��ام امل�سارع الأمرك��ي نات دياز 
يف بطول��ة "يو اإف �س��ي" ال�سهر املقب��ل، بن�رص �سورة 
ل��ه على ح�سابه ال�سخ�سي عل��ى "اإن�ستغرام" وهو يقف 
بجانب النج��م الربتغايل على حلب��ة امل�سارعة، واأكد 
حت��ت ال�سورة متنيات��ه للنجم الربتغ��ايل يف موا�سلة 
التاأل��ق. واأعلن رونالدو اأّن��ه �سيغيب عن مباراة الكاأ�س 
ال�سوب��ر الأوروبي��ة اأم��ام اإ�سبيلية املق��ررة يف 9 اآب/
اأغ�سط���س. وطم��اأن رونال��دو ال��ذي اأُ�سي��ب يف نهائي 
كاأ���س اأوروب��ا ال��ذي اأحرزت��ه الربتغ��ال عل��ى ح�ساب 
فرن�سا امل�سيفة، اأن�ساره يف �رصيط فيديو اأّنه "ب�سحة 
جي��دة واأنه �سيع��ود اأقوى مما كان" بع��د الإ�سابة يف 

ركبته الي�رصى.

بوتين يغيب عن حفل افتتاح ريو تعاون رياضي عراقي صيني  11 وساما ألبطال الكيك بوكسينغ في بطولة العرب

صورة رونالدو الجديدة تطمئن عشاق ريال مدريد

 ان امُلنتخ��ب العراق��ي لي�س ه��و الفريق الذي 
لع��ب يف كاأ���س اآ�سي��ا وح�س��ل َعل��ى املرك��ز 
الرابع ومل يتب��ق يف ت�سكيلة الفريق ال القليل 
ِم��ن الالِعب��ني َعلى ح��ّد و�سفه��م. بامُلقابل، 
الحّت��اد  ُيع��ّده  ال��ذي  الأوملب��ي  امُلنتخ��ب 
الأوزبك��ي للُم�ستقب��ل لع��ب يف كاأ���س الع��امل 
لل�سب��اب 2015 )حت��ت 20 عام��ا( وو�س��ل 
لل��دور الرب��ع الِنهائ��ي، فائ��زا َعل��ى ُمنتخ��ب 
النم�سا حتت قيادة امُلدرب راف�سان حيدروف 
وم��ع اإ�ساف��ة اأ�سماء جدي��دة وظه��ور الفريق 
مُب�ست��وى غ��ر ُم�ستق��ر. ومل يتوق��ف النق��اد 
الأوزبك عند هذه امُلَباَراة، بل انتقدوا امُلَباَراة 

التجريبي��ة الثاني��ة وا�سف��ني اياه��ا بال�سكل 
الت��ايل: مل ي�ستط��ع ُمنتخ��ب الع��راق ان يغ��ر 
اأ�سلوب��ه عن ُمَبارات��ه الأّوىل التي حاول فيها 
لعب��وه ان يلعب��وا ب�رصعة وبتكتي��ك وافلحوا 
يف بع���س احلالت ب�سورة جّيدة، وا�ستطاعوا 
نقل الُكَرة ِمن املربعات ال�سغرة اإىل الهجوم 
املرت��د وحاولوا الحتف��اظ بالُك��َرة َعلى اأقّل 
ح��ّد. ومل يفلح الفري��ق العراقي يف امُلباراتني 
با�ستغالل ع��دم ا�ستقرار مرك��ز و�سط الدفاع، 
ومل يه��ددوا مرم��ى ني�ست��روف كث��را ال��ذي 
ب��دوره ا�ستط��اع مرت��ني ان يبع��د اخلطر عن 
مرم��اه. ويف التقري��ر متن��ى النق��اد التوفيق 
للُمنتخ��ب العراقي الأوملبي يف ريو، ول�سيما 
الأّول  امُلنتخ��ب  لِعب��ي  ان  يعرف��ون  انه��م 

�سيلعب��ون يف اأوملبي��اد الربازي��ل. وا�ساف��وا 
اأي�س��ا، لعب �سامفيل باباي��ان ب�سبعة لِعبني 
النتيج��ة  "باختاك��ور" وكان��ت  ن��ادي  ِم��ن 
تق��دم اأوزبك�ستان بهدف��ني يف د6 ود30 عن 
طري��ق بيكماي��ف و�سام��ورادوف، ُمنتقدي��ن 
اعتم��اد امُل��درب َعلى ه��ذا الك��م لالِعبني ِمن 
ن��اٍد واحد والأربع��ة البقية كان��وا ِمن ناديي 
"بونيودك��ور" و"لوكامتي��ف". واتفق��وا َعلى 
ا�ستدع��اء الالِعبني املحلي��ني الذين يقاربون 
بامُل�ست��وى الالِعب��ني امُلحرف��ني ليتحا�س��ى 
الإ�ساب��ات،  الت�سفي��ات  ط��وال  امُل��درب 
الِبطاق��ات امللون��ة والظروف القاه��رة، وِمن 
الف�س��ل للُمدرب ان يكون قريبا ِمن الالِعبني 
ُمَب��اَراة كه��ذه،  الحتي��اط وان يجربه��م يف 

ول�سيم��ا انه��ا لي�ست �سمن برنام��ج )الفيفاآ( 
ولن توؤثر َعلى الت�سني��ف. وال�سورة ا�سبحت 
وا�سح��ة للُم��درب باباي��ان ح��ول الالِعب��ني 
الذي��ن اعطاه��م الفر�س��ة يف ُمع�سك��ر النم�سا 
اأم��ام ن��ادي "برو�سي��ا" دورمتون��د الأمل��اين 
)حتت 23 عام��ا( )1:1( واأم��ام نادي"اوفا" 

الرو�سي )1:1(.
�س��وؤايل: َهل اكتفى �سني�سل بهاتني امُلَباراتني 
ِم��ن اأج��ل الوق��وف َعل��ى ُم�ست��وى الالِعبني؟ 
وَه��ل اقتن��ع ال�س��ارع الريا�سي ان لي���س ُكّل 
لِعبي الدوري ميك��ن ان يزج بهم امُلدرب يف 
امُلَباري��ات الر�سمية؟ وَه��ل امُلباريات الودّية 
لعتم��اد  للُم��درب  كافي��ة  �ستك��ون  امُلقبل��ة 

الت�سكيلة واأ�سلوب اللعب؟

اأخ��را، يجب َعلى هوؤلء الالِعبني ان ي�ستمروا 
بتقدمي ُم�ستوى جّيد يف الدوري وان وجودهم 
�سم��ن قائمة �سن�سيل يعن��ي انه �سيحتاج لهم 
يف ت�سفي��ات ال��دور الثال��ث املوؤهل��ة لكاأ�س 
الع��امل 2018 ويف الُبط��ولت امُلقبل��ة، وان 
ابع��اد بع�سه��م ل يعن��ي انه��م ل ي�ستحق��ون 
التواج��د م��ع امُلنتخ��ب، بل عليه��م ان يكونوا 
َعل��ى امت ال�ستعداد يف الّدفاع عن األوان العلم 
العراق��ي يف اأّي وق��ت يحت��اج له��م امُل��درب. 
ال�سورة �ستت�سح اأكرث لدى امُلدرب واجُلمهور 
اأم��ام قط��ر وكوري��ا  يف امُلباري��ات الودّي��ة 
ال�سمالية ونادي "خلويا" ول �سيما ان امُلدرب 
�سيعتمد َعلى الالِعب��ني امُلحرفني و�ستكتمل 

ال�سورة مع التحاق لِعبي الأوملبي.

القبض على مجموعة 
إرهابية قبل األولمبياد حقيبة

ريو

 اأعلن���ت ال�شرطة الربازيلية توقيف امل�شتبه به الثاين ع�شر والأخري 
الذي كان ل يزال فاّرا يف جمموعة برازيلية كانت تخطط لعتداءات 

خالل دورة الألعاب الوملبية املقبلة يف ريو دي جانريو.
قال���ت ال�شلط���ات الربازيلي���ة يف بي���ان: "اإن ال�شرط���ة الع�شكرية يف 
ولية مات���و غرو�شو )و�شط غرب( حددت م���كان ال�شخ�ص الفار يف 
مدينة كوم���ودورو. و�شيتم ال�شتماع اإىل اأقواله ثم ينقل اإىل �شجن 
ف���درايل". وكان 10 برازيلي���ن اأوقفوا و�شلم اآخ���ر نف�شه لل�شلطات 
ونقلوا جميع���ا اإىل �شجن يخ�شع لإجراءات اأمنية م�شددة يف ولية 

ماتو غرو�شو بالقرب من احلدود مع الباراجواي.
وت�شتب���ه ال�شرط���ة ب���اأن املجموع���ة كان���ت تخط���ط لتنفي���ذ هجمات 
اإرهابي���ة خ���الل دورة الألعاب الوملبية الت���ي �شتنظم من 5 اإىل 21 

اآب/ اأغ�شط�ص.
وح�ش���دت ال�شرط���ة 130 من اأفراده���ا لتنفيذ مذك���رات ق�شائية يف 
ولي���ات الأمازون و�شي���ارا وبارايبا وغويا����ص ومينا�ص جرياي�ص 

وريو دي جانريو و�شاو باولو وريو غراندي دو �شول.
وق���ال وزير الع���دل الك�شن���در دي موراي����ص ووزير الدف���اع راوول 

جونغمان اأن اأع�شاء اخللية هم هواة غري منظمن.
واأو�ش���ح وزير الع���دل اخلمي�ص اأن بع�شهم اأعلن���وا ولءهم لتنظيم 
"الدولة الإ�شالمية" على الإنرتنت لكنهم مل يت�شلوا به. ومل تر�شد 
ال�شتخب���ارات الربازيلية اأي ات�شال مبا�شر ب���ن اأع�شاء املجموعة 

والتنظيم الذي كانوا ي�شيدون به على الإنرتنت.
من جهته داف���ع رئي�ص اللجنة الأوملبية الدولية الأملاين توما�ص باخ 
ع���ن القرار الذي اتخذته اللجنة بعدم معاقبة رو�شيا وحرمان جميع 
ريا�شييها من امل�شاركة يف دورة الألعاب الأوملبية يف ريو من 5 اأىل 

املقبل. اآب/اأغ�شط�ص   21
وق���ال باخ يف مقابل���ة مع وكالة "�شي���د" الأملانية التابع���ة ل�"فران�ص 
بر����ص" عرب الهات���ف "واجه املجل����ص التنفيذي للجنة ق���رارا �شعبا 

للغاية".
وتاب���ع "كان علين���ا الرتكاز عل���ى تداعيات تقري���ر ماكالرين، ولكن 
كنا بحاج���ة اإىل اإيجاد التوازن بن امل�شوؤولي���ة العامة )يف رو�شيا( 

وحقوق كل ريا�شي على حدة".
و�شرب���ت رو�شيا ف�شيحة يف الع���اب الق���وى اأدت اإىل اإيقاف جميع 
ريا�شييه���ا يف اأم الألع���اب م���ن قب���ل الحتاد ال���دويل وحرمانهم من 

امل�شاركة يف ريو.
واتخذت اللجن���ة الأوملبية الدولية الأحد ق���رارا بعدم معاقبة جميع 
ريا�شيي رو�شيا وذل���ك قبل اأ�شبوعن من انطالق الألعاب الأوملبية، 
واإحال���ة اأم���ر م�شارك���ة كل ريا�ش���ي اإىل الحت���اد ال���دويل للريا�شة 

املعنية.
وانتق���دت منظم���ات ريا�شية عدة يف الع���امل قرار اللجن���ة الأوملبية 
الدولي���ة، واأبرزها الوكال���ة الدولية ملكافحة املن�شط���ات )وادا( التي 

اأعربت عن خيبة اأملها.
واأو�ش���ح باخ "اإن الق���رار بالتاأكيد لن يروق للجمي���ع، ولكنه يحقق 
العدال���ة"، م�شيفا "القرار يحرتم ح���ق كل ريا�شي نظيف يف جميع 

اأنحاء العامل".
واعترب رئي�ص اللجنة الوملبية الدولية اأن "الر�شالة وا�شحة: هناك 
م�شوؤولي���ة جماعية مفرت�ش���ة اإزاء هذه التهام���ات، ولكن ينبغي اأن 

يكون هناك اأي�شا ت�شجيع جلميع الريا�شين النظيفن".

 ما ان انتهت املَُباَراة التجريبية 
الأّوىل ملُنتخبنا الوطني اأمام 

ُمنتخب اأوزبك�شتان )حتت 23 
عاما( التي احت�شنها ملعب 

 )1-2( الأخري  "جار" بفوز 
َحّتى تعالت اأ�شوات النقد 

يف موقع "�شبورت�ص اأوز" 
و�شحيفة "غازيتا" بعد ان 

لحظ النقاد

بغداد- احمد عبد الكريم حميد

بغداد- رحيم الدراجي

بغداد- رحيم الدراجي

سوق االنتقاالت الصيفية

ستوك سيتي يقتنص جو ألن وبوغبا يريد االنتقال إلى ريال مدريد
جدل المالعب


