
 

بع��د الليل��ة احلزينة الطويل��ة التي تلت مب��اراة جنوب 
افريقي��ا ب��داأ الفريق التجهيز لعودت��ه اىل دبي حمطته 
الأوىل بع��د �صاوباول��و قبيل الو�ص��ول اإىل بغداد حيث 
اأث��ار الالع��ب عل��ي عدن��ان م�صكل��ة م��ع اإدارة الفريق 
مطالب��ا برتتي��ب حج��ز مبا���ر له م��ن الربازي��ل اإىل 
ايطالي��ا وهو اأمر ب��دا يف غاية التعقي��د نظرا ل�صعوبة 
اإيج��اد  حج��وزات على اأي��ة طائرة من هن��اك وطالبه 
اجلمي��ع بالتوج��ه معه��م اإىل الإم��ارات وم��ن هن��اك 
ميك��ن تدب��ر حج��وزات كث��رة اإىل ايطالي��ا اأو اي بلد 
اأوربي اآخ��ر وقد ت�صبب هذا املو�ص��وع يف ت�ريحات 
وتعليق��ات مت�صنجة م��ن الالعب اأعلن بعده��ا اعتزاله 
اللع��ب ال��دويل وهو قرار مت�رع �رع��ان ما عاد عنه 
لأن��ه اتخذ يف حلظة توتر ناجمة ع��ن اخلروج احلزين 

وم�صاع��ر الأمل التي �ص��ادت اجلميع اإ�صاف��ة اإىل ردود 
الأفعال الغا�صبة من امل�صجعني التي وجهت انتقادات 
لذع��ة لعدنان لع��دم تقدمي��ه م�صتوي��ات ايجابية يف 
مبارات��ني من الثالث التي خا�صها اذ مل يكن ب�صورته 
املتوهج��ة يف مواجهت��ي الربازي��ل وجن��وب افريقي��ا 
بينم��ا كان رائعا يف لقاء الدمن��ارك بف�صل ت�صديداته 
القوي��ة والنطالقات ال�ريعة له عل��ى اجلناح الأي�ر 
م��ن امللعب  وق��د اأبهرت حركت��ه  اجلماهر الربازيلية 
واملتتبع��ني لل��دورة وو�صائل الإع��الم لكنه تراجع يف 
املبارات��ني الثاني��ة والثالثة ومل يق��دم ن�صف م�صتواه 

بعد ان ظهرت روح الأنانية طاغية على اأدائه.
م�صاكل داخل اجلهاز الفني

ثم��ة خالفات كانت داخل اجلهاز الفن��ي ال�صبب الأول 
فيها تف��رد املدرب عب��د الغني �صهد بالق��رارات وعدم 
منحه الفر�ص��ة للم�صاعدين لإبداء وجه��ات نظرهم او 
الت�ص��اور ب��ني بع�صهم البع���ض با�صتثن��اء حيدر جنم 
ال��ذي كان قريب��ا ج��دا م��ن �صه��د ومن�صجم��ا معه يف 

التوجه��ات يف حني مل يظه��ر اي دور حلبيب جعفر او 
حيدر جبار او امل�صت�صار ال�صباين.

وال�صب��ب الث��اين التنافر املوجود ب��ني امل�صاعدين من 
جه��ة واملدرب��ني الأ�صب��ان م��ن جه��ة اأخ��رى اذ كان 
امل�صاع��دون العراقيون ي�صع��رون بالغ�صب من ارتفاع 
اأج��ور م��درب اللياق��ة البدني��ة غونزال��و وامل�صت�ص��ار 
تينت��ني وحتى املعال��ج خوزيه مقارنة به��م برغم ان 
ل��كل ط��رف ادوار مهم��ة يف العملي��ة التدريبي��ة حيث 
يتقا�صى املدربون الأ�صب��ان بحدود 25 مليون دينار 
بينما يتقا�صى املدربون العراقيون نحو اأربعة ماليني 
ال ربع مع العلم ان اللجنة الوملبية واحتاد كرة القدم 
اتفقا معهم على زي��ادة مرتباتهم قبل الوملبياد لكن 

مل يتم تنفيذ هذا املو�صوع!!
والأمر الأخر الذي ينبغي الإ�صارة اليه ان هناك بع�ض 
الرته��ل يف اجلهاز الفني اأ�صال حي��ث ان وجود ثالثة 
م�صاعدي��ن اىل جان��ب امل�صت�ص��ار ال�صب��اين ل نعتقده 

مقنعا ومل يوؤد الفائدة للفريق اإطالقا.

اأخطاء قبل الرحلة
هناك اأخط��اء ارتكبت قبل الرحل��ة الوملبية وخاللها 
منه��ا ا�صتدعاء لعب ال��زوراء ح�صني علي اأف�صل لعب 
يف ال��دوري يف مع�صك��ر اجلزائر يوم 9 مت��وز واإر�صال 
الأ�صم��اء اىل الفيف��ا يوم 13 متوز م��ن دون �صمه مما 
ت��رك ت�ص��اوؤلت عن جدوى القي��ام به��ذه العملية: هل 
هي عدم القتناع مب�صتوى الالعب اأم ان دعوته كانت 
ملجرد اإ�صكات وتهدئة و�صائل الإعالم املطالبة ب�صمه.
وهن��اك اأمر اآخر يث��ر ال�صتغراب حقا ع��ن �ر تواجد 
عب��ودي ط��ارق عزيز وح�صني علي وحم��زة عدنان يف 
مع�صك��ر الربازيل بالرغم من اإر�صال القائمة اىل الفيفا 
فل��م يكن هناك من معنى لإبقائهم مما جعل الالعبني 
يطالب��ون بالع��ودة اىل بغ��داد بع��د ان كان��ت ت�صلهم 
ات�صالت توعدهم بالتواج��د مع املنتخب الوطني يف 
مع�صك��ر الدوحة املدرب ا�صتج��اب ملطالبات الالعبني 
واأعادهم اىل بغ��داد بعد اأ�صبوع من و�صولهم للربازيل 
وه��و �صاأن يب��دو غريبا فعال ول جند ل��ه تربيرا مقنعا 

حتى الن!!
الأخط��اء مل تقت���ر عل��ى ه��وؤلء الالعب��ني فح�ص��ب 
فق�صية الالعب��ني الثالثة فوق ال�صن القانونية ت�صعنا 
اأم��ام ح��رة �صديدة فاختي��ار �صعد عب��د الأمر واحمد 
ابراهي��م كان �صائبا بدلي��ل الأداء الالفت الذي قدماه 
مما اثب��ت �صحة اختيارهم يف ح��ني مل يقدم حمادي 
احم��د ما ي�صفع له بالتواج��د يف هذا املحفل، ولالأ�صف 
فامل��درب مل يهت��م بق�صي��ة املهاج��م اذ ان خيارات��ه 
الثالث��ة الأولي��ة كان��ت يف خط��ي الدف��اع والو�ص��ط 
)احم��د ابراهيم و�صعد عب��د الأمر ويا�ر قا�صم( وكان 
ميك��ن ان ي�صيف هداف بقيم��ة يون�ض حممود او حتى 

جو�صنت مرام.
اتهامات يا�ر

املدرب �صهد اعترب ال�صبب الرئي�ض يف عدم اإبقائه على 
عب��ودي ط��ارق عزيز ودعوة حم��ادي احمد هو ق�صية 
ه��روب يا�ر قا�صم حيث ان��ه كان ينوي اإبقاء عبودي 
لالعتم��اد عليه مهاجما اىل جانب مهن��د عبد الرحيم 

غر ان رف�ض يا�ر قا�صم اللتحاق اأدى به اىل اللجوء 
اىل خي��ار حم��ادي ك��ي ل ي�صيع فر�ص��ة وجود لعب 
ثال��ث �صمن الأكرب �صنا ، ومع اإقرارنا باأن يا�ر قا�صم 
ارتك��ب خطاأ كبرا ول ي�ص��ح دعوته للمنتخب الوطني 
جم��ددا طامل��ا ان��ه اخ��ل بواجب��ه واللتزام��ات جتاه 
الوط��ن يف مو�صوع املنتخب الوملبي ف��اإن �صهد ظل 
يته��م اأطرافا مل ي�صمها باأنها كان��ت ال�صبب يف ابتعاد 
يا�ر ع��ن الوملبياد قائال انهم رمب��ا كانوا يت�صلون 

به لثنيه عن امل�صاركة الوملبية     
قلب احلقيقة

 اأ�صعن��ا حلم��ا كب��را وفر�ص��ة ذهبي��ة للو�ص��ول اىل 
الأو�صمة الوملبي��ة ول ميكن تربير اأهدار تلك الفر�صة 
لن الفر�ض والطموح��ات ل تاأتي مبثل هذه ال�صهولة، 
فريقنا كان رائعا وجميال وكان ي�صتحق م�صرا اأف�صل 
م��ن الف�صل الذي حلق به يف مغادرة البطولة من بابها 
الأول، اأ�صعن��ا فر�ص��ة تاريخي��ة للو�ص��ول اىل املج��د 

وحتقيق و�صام طال انتظاره يف الريا�صة العراقية.
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المؤتمر الفني اليوم

ق��رر �ص��ام األرداي���ض املدي��ر الفن��ي اجلدي��د 
روين  واي��ن  ا�صتم��رار  الإجنلي��زي،  للمنتخ��ب 
مهاج��م مان�ص�ص��رت يونايت��د كقائ��د للفري��ق، 

موؤكًدا اأنه اتخذ هذا القرار بكل �صهولة.
للمنتخ��ب  التاريخ��ي  اله��داف  ه��و  وروين 
الإجنلي��زي، وحمل �صارة قي��ادة الفريق العام 
املا�ص��ي خلًف��ا ل�صتيفني ج��رارد، لكن اأثرت 
تكهن��ات ح��ول اإمكاني��ة تن�صيب قائ��د جديد 
ملنتخ��ب الأ�ص��ود الثالثة بعد ت��ويل األرداي�ض 

من�صب املدير الفني.
وقال األرداي�ض اإن روين قائد مان�ص�صرت يحظى 
بقدر هائل من الحرتام بني زمالئه، ويتحمل 

امل�صوؤوليات الناجمة عن كونه القائد.
و�ص��ارك روين يف امل�ص��رة املحبطة للمنتخب 

الإجنلي��زي يف ي��ورو 2016، والت��ي انته��ت 
بالهزمية على يد اأي�صلندا يف دور ال�صتة ع�ر.

ولكن األرداي�ض اأكد اأن روين )30 عاًما(: "كان 
قائًدا مذهال للمنتخب الإجنليزي.. وهو اخليار 

املنا�صب لقيادة الفريق".
وقال: من مهام القائد اأن يتخذ القرارات داخل 
امللعب اإذا دعت احلاجة لذلك، بالن�صبة يل هذا 
ه��و دور القائ��د، اإنه��ا م�صوؤولي��ة كب��رة على 
م�صتوى الأندية واأي�صا على امل�صتوى الدويل".
ه��ل  بال�صخ�صي��ة،  يتعل��ق  "الأم��ر  واأ�ص��اف: 
ميكن��ك حتم��ل م�صوؤولي��ات القائ��د؟ اأعتقد اأن 
روين يتمت��ع بالق��درة على حتم��ل امل�صوؤولية، 
بع���ض الالعب��ني ل يرغب��ون يف حتم��ل ه��ذه 

امل�صوؤولية".

ي�صابق ديفيد موي�ض، مدرب �صندرلند الإجنليزي، الزمن، للتعاقد مع حار�ض 
مرم��ى، قبل اإغ��الق باب النتقالت الي��وم الأربعاء، بعد تاأك��د غياب احلار�ض 

الأ�صا�صي فيتو مانوين، لثالثة اأ�صهر على الأقل، عقب اإ�صابته بك�ر يف املرفق.
وذك��رت تقاري��ر، اأن �صندرلن��د، يرغ��ب يف �صم جو ه��ارت، لكن حار���ض مان�ص�صرت 
�صيتي، ومنتخب اإجنلرتا "29 عاًما"، يبدو يف طريقه لالن�صمام اإىل تورينو الإيطايل، 

الإع��ارة،  �صبي��ل  ملو�صم واحد.عل��ى 
احلار���ض ال�ص��اب ج��وردان بيكف��ورد، خ��الل التع��ادل واأ���رك موي�ض، 

م��ع �صاوثهامبتون ال�صبت املا�صي، ورغم اأنه ت�صدى بهدف ملثله، 
ب�ص��كل جيد لع��دة فر�ض، فاإن احلار���ض "22 عاًما" 
اأخطاأ يف هدف التع��ادل للمناف�ض، بعدما ف�صل يف 
التعامل مع ت�صديدة �صعيفة، من جاي رودريجيز.

ونقلت و�صائل اإع��الم بريطانية، عن موي�ض، قوله: 
"ارتبطنا باآلف احلرا�ض. اجلميع ياأتي لنا بحرا�ض 

مرمى يرغبون يف الن�صمام لنا".
واأ�ص��اف: "بع�صه��م رمب��ا ينظ��ر اإىل نف�ص��ه 
باعتباره اخليار الأول. بع�صهم قد 
يفكر يف التناف�ض مع جوردان، 
باأن��ه  �صي�صع��ر  وبع�صه��م 
احلار���ض الثاين، وهو هنا 

ليكون احتياطًيا".
و�صياأم��ل موي�ض، اأن 
انت�ص��اره  يحق��ق 
كم��درب  الأول 
 ، ن��د ل ر ل�صند
يلع��ب  ح��ني 
�ص��د  فريق��ه 

 ، ن ت��و يفر ال�صاب��ق اإ نادي��ه 
يف اإ�صت��اد ال�ص��وء، 12 �صبتم��رب/ اأيل��ول 

املقبل.

�رح املدرب اجلديد ملنتخب اإ�صبانيا الأول لكرة 
القدم، جولني لوبيتيجي، لدى و�صوله لقيادة اأول 
مران للفريق يف من�ص��اآت ل�ض روثا�ض الريا�صية 
بالعا�صم��ة مدريد، باأنه "متحم���ض للغاية وقلبه 

يخفق ب�صدة".
وقال لوبيتيجي، يف موؤمتر �صحفي: "نحن �صعداء 
ومتحم�ص��ون، فه��ذا اأول ي��وم للتدريب��ات، قلوبنا 

تخفق ب�صدة، لدينا رغبة كبرة يف بدء العمل".
واأك��د لوبيتيج��ي اأنه ي�صع��ى لالحتف��اظ باأ�صلوب 
لع��ب اإ�صبانيا وتعزي��زه بتفا�صيل جديدة، م�صيفا 
"يف ك��رة القدم، الالعبون الذين متتلكهم هم من 
يحددون اأ�صلوب اللعب، نحن م�صتعدون يف جميع 
النواح��ي لتح�صني القدرات الهجومية، واأن نحظى 

ببدائل يف كل مباراة".

وي�صتقب��ل لوبيتيج��ي الي��وم الالعب��ني الذي��ن مت 
ملواجه��ة  ا�صتع��دادا  املع�صك��ر  يف  ا�صتدعائه��م 
بلجي��كا وديا ثم لي�صتن�صتاي��ن يف م�صتهل م�صوار 
اإ�صبانيا بالت�صفيات الأوروبية املوؤهلة ملونديال 

رو�صيا 2018.
الالعب��ني  حال��ة  ع��ن  ر�ص��اه  امل��درب  واأب��دى 
لع��دم  �صع��داء  "نح��ن  ل�)لروخ��ا(:  املن�صم��ني 

تعر���ض اأي منه��م لإ�صاب��ات يف عطل��ة ه��ذا 
الأ�صب��وع، �صرنك��ز يف املب��اراة الأوىل اأم��ام 

بلجي��كا ويف ا�صتغالل الوق��ت القليل املتاح 
لتطبيق اأفكارنا".

واأ�ص��اف: "مل اأح�ص��ل عل��ى ق�ص��ط كبر من 
الن��وم، ه��ذا منطق��ي لأن هناك �صع��ور ميزج 

بني التوتر واحلما�صة".

ذكرت تقاري��ر �صحفية اأن اأ�صطورة ك��رة القدم دييجو 
اأرماندو مارادونا مت اإيقافه من قبل ال�رطة احلدودية 
يف الأرجنت��ني م�صاء الأح��د املا�صي حلمله جواز �صفر 
م��زور. ووفق��ا لتقاري��ر �صحفي��ة يف الأرجنت��ني، من 
بينه��ا تقرير ل�صبكة �صبورت ميديا�ص��ت فاإن مارادونا 
كان يف طريق��ه لل�صف��ر اإىل دب��ي قادم��ا م��ن بوين���ض 
اير���ض قبل اأن يتم اإيقافه من قبل �رطة احلدود، التي 

اعتربت اأو وثائق �صفره م�روقة.
وعل��ق مارادون��ا بالق��ول: "ل��ن اأ�صم��ح لأي �صخ���ض 

بالتحكم يف حياتي".
واأ�صاف: "املحام��ي اخلا�ض بي م�صوؤول عن التحقيق 
يف ه��ذه الكذب��ة، والت��ي مت تدبره��ا من قب��ل بع�ض 

ال�صيا�صيني يف بلدي".

لوبيتيجي ال ينوي تغيير أسلوب لعب إسبانياأالردايس يقرر استمرار روني في القيادة 

توقيف مارادونا لحمله جواز سفر مزور

 اذ كث��ف املدي��ر الفني ملنتخبنا الوطني را�ص��ي �صني�صل من 
اجلرع��ات التدريبي��ة التي ا�ص��رتك فيها علي عبا���ض ويا�ر 
قا�صم واحمد يا�صني بعد و�صولهم اىل مدينة برث ال�صرتالية 
على اأمل ان يختتموا حت�صراتهم يوم غد تدريباته يف امللعب 
الر�صم��ي الذي �صي�صي��ف املواجهة وياأم��ل �صني�صل ان يخرج 
بنتيج��ة ايجابية م��ن �صاأنها ان متنح ا�ص��ود الرافدين فر�صة 
ال�ص��ر بثبات يف ت�صفي��ات الدور احلا�ص��م املوؤهل ملونديال 

رو�صيا وهذا المر �صيكون احللم الذي ينتظره اجلميع.
وو�صل اىل مدينة برث ال�صرتالية الطاقم التحكيمي اليراين 
ال��ذي �صيق��ود املب��اراة املكون من عل��ي ر�صا فغ��اين حكما 

لل�صاح��ة وح�ص��ن كامراين ف��ر م�صاع��دا اول ور�ص��ا �صخندان 
م�صاع��دا ثانيا و�صعيد مظفري  زاده حكما رابعًا على ان يقوم 
مبهم��ة مراقبة احلكام فافيا فاتزبا وال�صيني جنج يوجن لني 

م�رفًا للمباراة.            
املوؤمتران الفني وال�صحفي

و�صيعق��د يف ال�صاع��ة العا���رة م��ن �صب��اح الي��وم الربعاء 
املوؤمت��ر الفن��ي اخلا���ض باملب��اراة يف القاع��ة الك��ربى يف 
فن��دق بارك احلياة حيث من املرجح ان يح�ره عن اجلانب 
العراقي مدير الفريق با�ص��ل كوركي�ض واأحد الداريني والذي 
�صيك��ون خم�ص�ص��ًا ل�صتعرا���ض نظ��ام املب��اراة ولوائحه��ا 
ومالب�ض الفريقني وم��ن املرجح ان يكون اللون الخ�ر هو 
الل��ون ال�صا�ص��ي للفريق العراق��ي واللون ال�صف��ر خم�ص�صا 
للفري��ق ال�صرتايل عل��ى ان يقام يف ال�صاعة الثالثة من ع�ر 

اليوم املوؤمتر ال�صحف��ي و�صيح�ره مدرب املنتخب الوطني 
را�صي �صني�صل  ف�صال عن احد الالعبني.

وكان املنتخ��ب الوطني العراقي قد تاأه��ل اىل الدور احلا�صم 
جان��ب  اىل  رو�صي��ا  ملوندي��ال  ال�صيوي��ة  الت�صفي��ات  م��ن 
منتخب��ات �صوري��ا وال�صني والم��ارات بع��د ان مت اختيارنا 
اأف�صل اأربع��ة منتخبات اإحتلت املركز الث��اين فى الت�صفيات 
املزدوج��ة ويلع��ب ا�ص��ود الرافدي��ن ف��ى املجموع��ة الثانية 
بجان��ب منتخب��ات ا�صرتالي��ا وال�صعودية وتايالن��د واليابان 
والمارات حيث يتاأه��ل املنتخبان اأ�صحاب املركزين الول 
والثان��ى مبا���رة اىل كاأ���ض الع��امل بينما يتاأه��ل املنتخب 

�صاحب املركز الثالث اىل امللحق ال�صيوي.
واأف��اد ع�ص��و اجله��از الفن��ي ملنتخبن��ا الوطني عب��د المر 
ناج��ي: مع اقرتاب موع��د املواجهة املنتظرة ام��ام ا�صرتاليا 

اج��د ان ال�صتع��دادات والتح�ص��ر عل��ى م�صت��وى ع��ال ع��رب 
املحا���رات النظري��ة ع��رب الدات��ا �صو وعر���ض كل احلالت 
البدني��ة والتكتيكية والح�صائيات والرق��ام املتوفرة لدينا 
ع��ن الفري��ق اخل�ص��م اذ كون��ا قاع��دة بيان��ات متكاملة عن 
الكنغر ال�صرتايل والالعبني بدءوا ه�صم قوة وثغرات اخل�صم 
واملتبقي �صيكون عرب مهارة الالعبني وادائهم الفني بالرغم 
من ان الالعب العراقي يعاين عدم كيفية نقل الثقافة اخلططية 
والتكتيكية اىل امللع��ب ونعرتف اننا �صنالقي �صعوبة كبرة 
ام��ام املنتخب ال�صرتايل كونه منتخ��ب قوي ومتمر�ض للعب 
يف ت�صفي��ات كاأ���ض العامل وميتاز باجلان��ب البدين وال�صغط 
الع��ايل ولديهم لعبني ذو اج�صام مثالي��ة وقوة بدنية هائلة 
ال انن��ا و�صعن��ا كل احللول لكل م�صكل��ة ونتمنى النجاح يف 

موقعة اخلمي�ض وهذا هو الهم

رسالة من القاتل 
في الجزاء

من زاوية 
اخرى

عندم��ا اكت�ص��ح باي��رن ميونيخ، فريق ف��ردر برمي��ن، ب�صدا�صية 
نظيف��ة يف افتت��اح مناف�ص��ات املو�صم 54 من ال��دوري الأملاين 
لك��رة الق��دم "البوند�صليج��ا" اأر�ص��ل جنم��ه البولن��دي روب��رت 
ليفاندوف�صك��ي "28 عاًم��ا" ر�صال��ة �صدي��دة الو�ص��وح اإىل كل 
جنوم البطولة الأملاني��ة. ليفاندوف�صكي، هداف البطولة املو�صم 
املا�ص��ي، متكن خ��الل هذه املباراة، من ت�صجي��ل ثالثة اأهداف، 
ج��اء اأحدها من ركل��ة جزاء، لك��ن املفاجاأة، وكم��ا تقول جملة 
"كيك��ر" مل تكن ت�صجيل ليفاندوف�صك��ي لهاتريك، واإمنا "كانت 
عل��ى الأغل��ب اأن��ه مل ي�صج��ل �ص��وى ثالثة اأه��داف فق��ط". وظهر 
ليفاندوف�صك��ي، يف منته��ى احلما���ض م��ن اأول دقيق��ة، وب��ذل 
جمه��وًدا كب��ًرا اأتعب م��ن خالل��ه مدافعي برمين لم��ني �صانيه 
وفال��و دياجن��ه، لكن يب��دو اأن عقل��ه كان من�صًبا عل��ى ت�صجيل 
الأه��داف بنف�صه لدرجة اأن��ه يف مرتني ف�صل اأن ي�صدد الكرة بدًل 
م��ن متريره��ا لتوما�ض مول��ر، اأو اأرتورو في��دال، اللذين كانا يف 

و�صعية اأف�صل منه، فح�صد بع�ض النظرات احلانقة.
لكن، وكما تق��ول جملة "كيكر"، ف��اإن ليفاندوف�صكي، ل ي�صبع"، 
فق��د �صجل ثالثة اأهداف يف مرمى كارل ت�صاي�ض ينا، يف اجلولة 
الأوىل م��ن كاأ�ض الحتاد الأملاين، عندما ف��از بايرن بخما�صية 
ا يف مرمى  نظيف��ة، لي�صج��ل بعدها باأ�صب��وع ثالثة اأه��داف اأي�صً
ف��ردر برمين. وق��ال بعد املب��اراة: "اجلميع ينتظ��رون مني اأن 
اأ�صج��ل اأهداًف��ا". وميث��ل ليفاندوف�صكي، بالن�صب��ة ملدافع بايرن 
اجلدي��د مات���ض هوميلز، زميل��ه احلايل يف باي��رن، وال�صابق يف 

دورمتوند، "اأف�صل قلب هجوم يف العامل".
ويقول عنه احلار�ض مانويل نوير: "اإنه قاتل يف منطقة اجلزاء"، 
بينم��ا امل��درب كارلو اأن�صيلوت��ي مبهور بق��درات ليفاندوف�صكي 
ولذل��ك اأعلنها �ريحة منذ البداية اأن املهاجم ال�صتثنائي لي�ض 
للبي��ع، كم��ا "اأن��ه ل ميكن ال�صتغن��اء عنه ويف طريق��ة لعبي ل 

اأحتاج ملهاجم ثاين اإىل جانبه".
ويعت��رب ليفاندوف�صك��ي ه��و تقريب��ا الالع��ب الوحي��د يف بايرن 
ميوني��خ ال��ذي لي�ض له بدي��ل يف مركزه. وقد ا�صتط��اع اأن يثبت 
نف�ص��ه بجدارة يف املو�صم املا�صي حي��ث �صجل 30 هدًفا ح�صل 
به��ا على "مدفع القنا�ض"، اجلائ��زة التي متنحها جملة "كيكر" 

لهداف الدوري الأملاين.
وكان ليف��ا، قد �صجل يف اأول موا�صمه مع بايرن، 17 هدًفا فقط، 
اأي باأق��ل هدف��ني اثنني ع��ن �صاحب لقب ه��داف املو�صم، بينما 
ا عندم��ا �صجل لفريقه  كان ليفاندوف�صك��ي ه��داف البطول��ة اأي�صً
ال�صاب��ق دورمتون��د 20 هدف��ا يف مو�ص��م 2013/2014 قب��ل 

انتقاله مبا�رة لبايرن.
وكان عدد الأهداف التي �صجلها ليفاندوف�صكي املو�صم املا�صي، 
هو رق��م مل يحدث منذ 42 عاًما عندم��ا تقا�صم الأ�صطورة جرد 
مول��ر لعب بايرن ميوني��خ مع الأ�صطورة ي��وب هاينك�ض لعب 
مون�صنجالدباخ، لقب الهداف يف مو�صم 1937/1974 بر�صيد 

اأي�صا. 30 هدًفا لكل منهما 
لك��ن يف الي��وم التايل م��ن ت�صجي��ل ليفاندوف�صك��ي لأهدافه يف 
مرم��ى برمين، جنح مناف�صه العتيد بي��ر اإمريك اأوبامياجن "27 
عاًم��ا"، مهاجم دورمتوند، يف ت�صجي��ل هدفني يف املباراة التي 

فاز فيها دورمتوند على ماينز 2-1.
"توي��رت":  موق��ع  يف  �صفحت��ه  عل��ى  ليفاندوف�صك��ي  وكت��ب 

."3-2 اأوباميانغ  "ليفاندوف�صكي �صد 

زاد منتخبنا الوطن���ي لكرة القدم 
م���ن وت���رة تدريبات���ه قبي���ل يوم 
واحد من موع���د مباراته املرتقبة 
ام���ام املنتخب اال�س���رايل والتي 
�سي�س���يفها ملعب nap من ع�سر 
يوم غد اخلمي�س  حل�ساب اجلولة 
االوىل من الدور الثالث لت�سفيات 
كاأ�س العامل التي ت�س���يفها رو�سيا 

عام 2018.

استراليا / سيف المالكي

يكتبها: عدنان لفتة- موفد اتحاد 
الصحافة الرياضية

النجوم يثيرون عواصف المش��اكل واألخطاء أكثر من ان تحصى!
مشاركتنا في ريو بالميزان جدل المالعب

 شنيشل واثق من العبيه في مواجهة الغد مع استراليا التي يقودها طاقم إيراني

مويس يرغب في ضم حارس من بين آالف الحراس


