
و�صط غياب ابرز الالعبني امل�صنفني عامليًا انطلقت 
يف العا�صم��ة االأذربيجاني��ة باك��و ج��والت بطول��ة 
الثاني��ة  بن�صخته��ا  لل�صط��رجن  العامل��ي  االوملبي��اد 
واالربع��ني و�صه��دت ه��ذه اجلول��ة خ�ص��ارة منتخب 
الع��راق للرج��ال والن�ص��اء ام��ام منتخب��ي اإيطالي��ا 
�صاح��ب الت�صل�صل الع�رشين عاملي��ًا وبولندا �صاحب 
الن�ص��اء  ال�صاب��ع عل��ى م�صت��وى منتخب��ات  املرك��ز 
وبنتيج��ة م�صابه��ة قوامه��ا اأربعة ج��والت مقابل ال 

�صيء .
وكان الرئي���س االأذربيجاين الهام علييف الذي رعى 
حفل االفتتاح قد ح�رش �صخ�صيًا يف اليوم الثاين اىل 
قاع��ة كري�صت��ال الريا�صي��ة والتي تت�ص��ع اىل خم�س 
وع�رشي��ن ال��ف متف��رج والواقعة على �صف��اف بحر 
قزوين من اجل القيام باأول نقلة يف جوالت البطولة 
وبح�ص��ور رئي�س االحتاد ال��دويل لل�صطرجن كري�صان 
جمينوف مما يوؤكد مدى االهتمام الذي توليه الدولة 

امل�صيف��ة للبطول��ة والتي قدمت دعم��ًا ماليًا جتاوز 
االأربعة ع�رش مليون دوالر لغر�س جناح هذا التجمع 
الريا�ص��ي بح�ص��ب ت�رشي��ح امل�رشف عل��ى البطولة 

نظري بادينوف .
ورغم غياب ابرز العبي العامل ويف مقدمتهم الهندي 
�صاح��ب اللق��ب العاملي خم���س م��رات في�صواناثان 
انان��د وو�صيفه البط��ل االوكراين َفا�ْصيل��ي افنت�صوك 
ا�صاف��ة اىل و�صيف بطولة العامل �صت مرات الرو�صي 
بي��ر �صفي��دار فيم��ا قاطع البطول��ة ل��دواع �صيا�صية 
البط��ل االأرمين��ي �صاحب الت�صل�ص��ل اخلام�س عامليًا 
لوف��ون اأرونيان اال ان البطول��ة ت�صهد متابعة كبرية 
من قبل ال�صعب االأذربيجاين واجلاليات املقيمة هنا  
حيث ات�صعت اإعالنات البطولة وانت�رشت  يف خمتلف 
�صوارع العا�صمة باكو واأ�صبحت الرقعة ال�صطرجنية 
حدي��ث ال�صح��ف  ووكاالت االأنباء �ص��واًء املحلية او 
من ح���رشت لتغطي��ة ن�صاطات البطول��ة كما وفرت 
اللجنة امل�رشفة اأماكن راقية الإقامة الوفود و�صخرت 
اأ�صطول من ال�صيارات ال�صياحية لنقلهم من واىل مقر 

اجراء النزاالت .

كما �صهدت البطولة م�صاركة عربية وا�صعة من خالل 
ت�صعة ع�رش منتخب��ًا ابرزهم اجلزائر والعراق وم�رش 
واالإم��ارات واملغ��رب وليبي��ا واليم��ن وموريتاني��ا 
وقطر والبحرين وتون���س حيث يتناف�س ١٩٠ العبًة 

و العبا عربيًا من ب��ني ١٩٣٨العب والعبة ح�صورا 
للبطولة التي متت��د مناف�صاتها حتى الرابع ع�رش من 
�صهر اأيلول اجلاري، ويعتمد العرب يف حتقيق نتيجة 
طيب��ة يف ه��ذا الكرنف��ال الريا�صي من خ��الل بطلة 

ا�صي��ا ال�صينية املجن�ص��ة قطريًا جو�ص��ن زهو والتي 
�صبق لها ان تاأهلت اىل نهائي كا�س العامل لل�صيدات .
ويف معر���س رده عل��ى خ�ص��ارة منتخب��ي الع��راق 
والن�ص��اء يف اجلول��ة االوىل ق��ال امل��درب االأوزبكي 
الك�ص��ي بار�صو ان طبيعة ن��زاالت االوملبياد العاملي 
تعتم��د عل��ى امل�صتوي��ات العاملية وه��ذا ي�صعك يف 
مواجه��ات مع منتخبات اأق��وى منك بكثري من حيث 
النتائ��ج واالعداد الفني للبطول��ة، اعتقد ان احل�صور 
وامل�صارك��ة الفاعلة يف ه��ذه البطولة تر�صم عالمات 
الر�ص��ى لدينا الن العراق �صب��ق ان �صجل تواجده يف 
مث��ل ه��ذه املحافل م��رات عدي��دة وعلي��ه ان ي�صتمر 
الن لعب��ة ال�صط��رجن تعتم��د بالدرج��ة االأ�صا�س على 

االحتكاك،
وا�ص��اف ان احتاد اللعب��ة قدم مالدي��ه وكان يعمل 
و�ص��ط االإمكاني��ات وال اأج��د دولة عربي��ة بامل�صتوى 
الفن��ي املق��ارب لالعبني قد جاءت اىل ه��ذا التجمع 
م��ن اج��ل حتقيق نتيج��ة بق��در حاجته��ا اىل تعديل 
امل�صت��وى العامل��ي ملنتخباته��ا وهذا م��ا نعمل من 
اجل��ه لقد كّنا باالم�س يف الت�صل�صل الثالث والت�صعني 

عاملي��ًا ونعم��ل م��ن خالل ه��ذه البطول��ة ان نح�صن 
موقع العراق يف اخلارطة ال�صطرجنية 

وكان املوؤمت��ر الفن��ي للبطولة قد ح��دد النظام الذي 
تعتم��د علي��ه اجل��والت وه��و الكال�صيك��ي وح�ص��ب 
الطريق��ة ال�صوي�رشي��ة ال��ذي يتاأل��ف م��ن اح��د ع�رش 
جول��ة مدة كل منها خم���س �صاعات تبداأ عند ال�صاعة 
الثالثة ع�رشاً بالتوقيت املحلي للعا�صمة باكو كما 
ح���رشت اللجن��ة امل�رشفة على الالعب��ني واملدربني 
ا�صطح��اب اجه��زة املوباي��ل وال�صاع��ات اليدوية و 
قيدت حت��ركات املدربني و�صط القاع��ة ومبا ينطبق 

مع القوانني التحكيمية اخلا�صة باللعبة.
هذا وم��ن املوؤم��ل ان تعقد عمومية االحت��اد الدويل 
لل�صط��رجن اجتماعه��ا عل��ى هام���س البطول��ة وم��ن 
خالل��ه �صيتم ت��داول م�ص��رية اللعبة وم��ا حققته يف 
ال�صنة احلالية من اإجن��ازات كما �صيناق�س االجتماع 
عدد م��ن امللفات الت��ي تخ�س ا�صت�صاف��ة البطوالت 
العاملية املقبل��ة املعتمدة من قبل االحتاد و�صيكون 
ح�ص��ور الع��راق فاعاًل يف تل��ك االجتماعات يف ظل 

املكانة التي حتتلها اللعبة عربيًا وقاريًا .
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اأع��رب مانوي��ل نوي��ر، القائد اجلدي��د للمنتخب 
االأمل��اين، ع��ن اأمنيت��ه يف ال�ص��ري عل��ى خط��ى 
با�صتي��ان �صفاين�صتايج��ر، وفيلي��ب الم، لكنه ال 

يتوق��ع اأن حتدث له تغي��ريات كبرية بعد 
ح�صوله على �صارة القيادة.

و�صيحم��ل نوير "30 عاًم��ا"، �صارة 
القي��ادة الأول م��رة ر�صمًي��ا، عندما 
يلتق��ي املنتخ��ب االأمل��اين، نظ��ريه 
الرنويج��ي اليوم االأح��د، يف اجلولة 

االأوىل من مناف�صات املجموعة الثالثة 
املوؤهل��ة  اأوروب��ا  بت�صفي��ات 

لنهائيات كاأ�س العامل.
وق��ال نوي��ر لل�صحفيني 
"ارت��داءه �صارة القيادة 
ل��ن يغ��ري م��ن طريق��ة 
"اأ�صعر  لعبي"، واأ�صاف 
قائ��د  لك��وين  بالفخ��ر 
املنتخ��ب االأملاين، قام 
و�صفاين�صتايج��ر  الم 
بعم��ل جيد االآن اأمتنى 
��ا اأن اأ�ص��ري عل��ى  اأي�صً

خطاهم".
"هن��اك  واأ�ص��اف 

الالعبني  م��ن  العديد 
ان�صم��وا  ال�صغ��ار، 
املنتخ��ب  ل�صف��وف 
ال�صن��وات  يف 
وكج��زء  االأخ��رية، 

م��ن عملي ه��و روؤيتهم 

يوا�صل��ون اندماجهم مع الالعب��ني الكبار، واأال 
ي�صعروا بالغرب��ة". وتابع "االأمور ت�صري على ما 
ي��رام، وهو ما ميكنك روؤيته م��ن خالل م�صتوى 
الالعب��ني ال�صغ��ار. اأعل��م قي��م الفري��ق، الأن��ك 
كالعب تك��ون مثال اأعلى للعديد من ال�صغار، 
ينبغ��ي اأن اأت���رشف باأف�ص��ل طريق��ة داخل 

وخارج امللعب".
وق��ال نوير، اإن الهدف يجب اأن يكون الفوز 
�صيخو�صه��ا  الت��ي  مباري��ات،  االأرب��ع  يف 
املنتخب االأملاين، هذا العام يف الت�صفيات، 
اأن  الوق��ت  نف���س  يف  اأك��د  لكن��ه 
ل��ن  الرنويج��ي،  املنتخ��ب 

يكون مناف�ًصا �صهاًل.
"�صي�صتعدون جيًدا،  وقال 
الرنويجيون  الالعب��ون 
للغاي��ة،  من�صبط��ون 
وه��م اأقوي��اء للغاية، 
متحف��زون،  نح��ن 
ونري��د اأن نفوز يف 
املباري��ات االأرب��ع 

هذا العام".
املنتخب  ويلتق��ي 
بع��د  االأمل��اين 
الرنوي��ج،  مب��اراة 
م��ع  الع��ام،  ه��ذا 
واإيرلن��دا  الت�صي��ك، 
و�ص��ان  ال�صمالي��ة، 

مارينو.

ن��ال حار���س املرم��ى االإيط��ايل املخ���رشم 
و�صائ��ل  م��ن  اإ�ص��ادة  بوف��ون  جيانلويج��ي 
االإع��الم الفرن�صي��ة وكذل��ك م��ن ال�صوي���رشي 
جي��اين اإنفانتينو رئي�س االحت��اد الدويل لكرة 
الق��دم )فيفا(، بعدما اأوقف حماولة اجلماهري 
الوطن��ي  الن�صي��د  عل��ى  والت�صوي���س  للتهك��م 
الفرن�ص��ي اأثن��اء عزف��ه قبيل املب��اراة الودية 
الت��ي اأقيمت اخلمي�س املا�صي بني املنتخبني 

االإيطايل والفرن�صي.
وانته��ت املباراة التي اأقيم��ت مبدينة باري�س 
بفوز املنتخب الفرن�صي على م�صيفه االإيطايل 
3 / 1، �صم��ن ا�صتع��دادات الفريقني خلو�س 
الت�صفي��ات االأوروبي��ة املوؤهل��ة اإىل نهائيات 

كاأ�س العامل 2018 املقررة برو�صيا.
"لوباريزي��ان" ببوف��ون  واأ�ص��ادت �صحيف��ة 
قائل��ة اإن��ه "قائد يعرف كي��ف يفر�س �صلطته 

احلار���س  قي��ام  ع��ن  وحتدث��ت  ب�رشع��ة"، 
املخ�رشم برفع ذراعيه اإىل االأعلى والت�صفيق 
مبجرد �صماع �صيحات التهكم يف بداية عزف 

الن�صيد الفرن�صي.
واتب��ع خط��ى بوفون عل��ى الف��ور زمالئه يف 
املنتخب االإيطايل واأعداد كبرية من اجلماهري 

با�صتاد "�صان نيكوال".
التليفزيوني��ة  "ب��ي.اإف.اإم"  قن��اة  وو�صف��ت 
الفرن�صي��ة بوف��ون البالغ م��ن العمر 38 عاما 
باأن��ه ي�ص��كل "جت�صي��دا للرق��ي"، كم��ا نقل��ت 
�صحيفة "ليكيب" الفرن�صي��ة عبارات االإ�صادة 

التي وجهها اإنفانتينو لبوفون.
وق��ال اإنفانتين��و "اإن��ه رائ��ع، وه��و من��وذج 
للثقاف��ة. بع���س البله��اء اأطلق��وا �صاف��رات، 
لكنه وج��ه التحي��ة )للمناف���س( واتبع خطاه 

اجلميع".
ق��رر ن��ادي اإ�صبيلي��ة االإ�صب��اين ع��دم ت�صجي��ل كل 
م��ن حار�س املرم��ى ديفي��د �صوريا والع��ب الو�صط 
الدمنارك��ي مايكل كرون ديلي، امل�صابني، يف دور 
املجموع��ات م��ن دوري اأبطال اأوروب��ا خا�صة بعد 

وجود العبني بدالء لتغطية مركزهما.
ويعاين ك��رون ديلي من اإ�صاب��ة خطرية يف الركبة 
من��ذ الربيع املا�ص��ي و�صتبعده ع��ن املالعب حتى 
يناير/كان��ون الث��اين املقبل عل��ى االأقل، ل��ذا فاإن 
ا�صتبع��اده من القائمة كان حتميا، لكن هذا االأمر ال 
ينطبق على ديفيد �صوريا الذي اأ�صيب يف اأغ�صط�س/

اآب املا�صي وتقدر فرة غيابه ب�صتة اأ�صابيع.
وبالت��ايل ت�صم قائمة املدرب االأرجنتيني خورخي 
�صامباويل 23 من اإجمايل 25 العبا حمرفا ي�صمح 
به��م االحتاد االأوروبي لكرة الق��دم )ويفا( حيث اأن 
الالعب��ني الوحيدي��ن يف الفري��ق االأول م��ن اأبن��اء 
الن��ادي هم��ا حار�س املرمى �رشخي��و ريكو والعب 

الو�صط بورخا ال�صو.
وت�صبب �صم احلار�س االإيطايل �صالفاتوري �صرييجو 
والع��ب الو�صط الفرن�صي �صم��ري ن�رشي يف ا�صطرار 
الفريق لبيع املهاجم االأوكراين يفجني كونوبليانكا 
حي��ث اأن الفري��ق جت��اوز ع��دد الالعب��ني االأجانب 

امل�صموح به.
�صي�صج��ل  ون���رشي،  �صرييج��و  اإىل  وباالإ�صاف��ة 
ورام��ي  وم��ريكادو  ماريان��و  م��ن  كل  اإ�صبيلي��ة 
ونيك��و باريخ��ا وكاريت�ص��و وكول��و وترميولينا�س 
وكرانيفير ونزونزي وجان�ص��و وكوريا وكيوتاكي 
ومودو فا�صكيز وفييت��و وو�صام بن يدر، يف قائمته 

االأوروبية.
اأم��ا الالعب��ون االإ�صب��ان االأربع��ة الذي��ن لي�صوا من 
اأبناء النادي فهم املدافع �رشخيو اإ�صكوديرو والعب 
الو�ص��ط في�صنتي اإيبورا واجلن��اح ديي�صرو مات�صني 

والعب الو�صط بابلو �صارابيا

نوير يأمل في السير على خطى الم وشفاينشتايجر بوفون يحظى بإشادة إنفانتينو واإلعالم الفرنسي إشبيلية يستبعد سوريا وديلي من قائمة أبطال أوروبا

وي�ص��ارك يف باراملبياد ريو دي جانريو ريا�صيون وريا�صيات 
م��ن ذوي االإحتياجات اخلا�صة ميثل��ون 160 دولة من قارات 
الع��امل اخلم�ص��ة. وتتاأل��ف البعث��ة الباراملبية العراقي��ة اىل هذا 
احلدث الريا�صي الكبري من 33 �صخ�صا برئا�صة ال�صيد خالد ر�صك 
النائ��ب االأول لرئي�س اللجن��ة الباراملبية العراقية الذي كان يف 
مقدم��ة م�صتقبلي البعثة يف املط��ار الربازيلي وت�صم االإداريني 
رئي���س اللجنة الدكتور عقيل حميد رئي�ص��ا للوفد واالأمني العام 
فاخر اجلمايل نائبا لرئي�س البعثة وع�صو املكتب التنفيذي عبد 
عنيد زعل ع�صوا واحلكم الدويل االأمني املايل مزهر غامن و�صعد 
قا�ص��م مرجم��ا للبعث��ة. وميثل فعالي��ات األعاب الق��وى خم�صة 
ريا�صي��ني هم: احمد غني نعا�س وكوف��ان ح�صن وعبا�س حامت 

وول��دان ن��زار وجراح ن�صار وريا�صية واح��دة هي زهراء رحيم 
مع املدرب �صامل عليوي وفرا�س رحيم اداريا ، ويف رفع االثقال 
الرباع��ان ر�صول كاظم وح�صن ك��رم ومدربهم انرانيك دكري�س 
وثالث��ة العبني يف فعالية املب��ارزة على الكرا�ص��ي وهم حيدر 
علي نا�رش وزين العابدين غيالن وعمار هادي ومدربهم رحيم 
فال��ح والعب واح��د فقط يف فعالي��ة ال�صباحة هو ج��واد كاظم 
جودة مع مدربه ي�ص��ار �صبيح علي والعب واحد والعبة واحدة 
يف فعالي��ة القو�س وال�صهم هم��ا جواد كاظم علي و زمن ح�صني 
م��ع مدربهما ج��واد كاظ��م ابو ال�ص��ون، والعب واح��د فقط  يف 
فعالية اجلودو للمكفوفني وهو جراح دبي�صان خريبط مع مدربه 
حي��در رزاق جبار ، كما ت�صم البعثة الزمالء خالد جا�صم موفدا 
�صحفي��ا ملحقا اعالميا للوفد واحم��د عودة زامل وو�صام جبار 
طاهر اعالمي��ني من قناة الفرات. وبعد تعقي��دات وتاأخريات ال 
داع لها من اللجنة املنظمة للباراملبياد نتيجة الزخم احلا�صل 

يف و�ص��ول الوفود من خمتل��ف دول الع��امل واالإرباك ال�رشيح 
يف تنظي��م تخريج ت�صاريح الدخ��ول اىل القرية الباراملبية مع 
ح�ص��ور فو�صى التاأمني املطلوب لو�صائل النقل املخ�ص�صة من 
املطار اىل القرية الباراملبية التي و�صلها وفدنا الباراملبي بعد 
اك��ر من خم���س �صاعات من و�صوله مطار ريو دي جانريو ، اإال 
اإن جمه��ودات رئي�س بعثتنا خالد ر�ص��ك كانت م�صنية من اأجل 
تاأم��ني اأماكن وتوقيت��ات التدريبات املهي��اأة لفرقنا يف اليوم 

التايل برغم اإرباكات التنظيم ال�رشيحة .
 موؤ�رشات التفاوؤل ..حا�رشة

كل املوؤ���رشات توؤك��د ان اللجن��ة الباراملبي��ة الوطني��ة العراقية 
ا�صتع��دت بطريقة اك��ر واقعي��ة وعلمية ملناف�ص��ات باراملبياد 
ري��و دي جانريو ، وهنا يوؤك��د االأمني العام للجن��ة الباراملبية 
العراقي��ة م�صاع��د رئي�س البعث��ة فاخر اجلمايل ه��ذه املوؤ�رشات 
الواقعي��ة بقوله: نحن متفائلون ج��داً بتحقيق االجنازات خالل 

مناف�ص��ات باراملبي��اد ري��و دي جان��ريو الأنن��ا نوؤم��ن بقدرات 
اأبطالنا م��ن الريا�صيني املوؤهلني لهذا احلدث الريا�صي الكبري، 
ولقناعتن��ا التامة ب��اأن اللجنة الباراملبية وف��رت كل مقومات 
االإع��داد املتكامل ليك��ون اأبطالنا على قدر ع��ال من اال�صتعداد 
للمناف�ص��ات ،كم��ا قدمت اللحنة الباراملبي��ة كل ال�صبل االإدارية 
الريا�صي��ني  االإرتق��اء مب�صت��وى  اأج��ل  الفني��ة والنف�صي��ة م��ن 
املتاأهل��ني للباراملبي��اد ، وق��د تابعن��ا �صخ�صي��ًا املع�صك��رات 
الداخلي��ة واخلارجية كافة، وهي مع�صك��رات ذات �صبغة علمية 
احرافي��ة، ومل�صن��ا خ��الل متابعتن��ا له��ذه املع�صك��رات تطوراً 
وا�صح��ًا يف م�صتويات االبطال بدني��ا وتكنيكيا . واأكد اجلمايل 
ان اللجن��ة الباراملبي��ة وكل الريا�صي��ني االبط��ال امل�صارك��ني 
هاج�صهم الوحيد هو التمي��ز يف االإداء وحتقيق النتائج املميزة 
يف الربازي��ل نحق��ق م��ن خاللها اجن��ازا ريا�صيا نف��رح به كل 

العراقيني .

لوف يعتمد على 
المثلث السحري  من زاوية 

اخرى

يعتم����د يواخي����م ل����وف م����درب منتخ����ب اأملاني����ا، بع����د اعتزال 
�ضفاين�ضتايج����ر، عل����ى "املثل����ث ال�ضحري" خ�ض����رة وكرو�س 

واأوزيل يف خط و�ضط املان�ضافت.
ويري����د لوف، اأن يتجنب الآن من خاللهم تكرار ما حدث له يف 

ت�ضفيات اأمم اأوروبا املا�ضية.
يف  الأمل����اين،  املنتخ����ب  �ضي�ض����ارك  �ضه����را،   14 م����دار  عل����ى 

الت�ضفيات املوؤهلة لكاأ�س العامل 2018 يف رو�ضيا.
وتب����داأ اأول مب����اراة لأملاني����ا يف تل����ك الت�ضفي����ات م�ض����اء اليوم 
الأحد، عندما يلتقي يف ملعب اأوليفال يف اأو�ضلو مع املنتخب 
����ا  الرنويج����ي �ضم����ن مباري����ات املجموع����ة، الت����ي ت�ض����م اأي�ضً

اأذربيجان واأيرلندا ال�ضمالية و�ضان مارينو وت�ضيكيا.
وي�ضعى ل����وف، لبداية م�ضواره هذه امل����رة على عك�س م�ضوار 
ت�ضفيات يورو 2016 قب����ل عامني، بعدما رجع الفريق فائزا 
مبوندي����ال الربازي����ل، خ�ض����ر يف الت�ضفي����ات اأم����ام بولندا يف 
وار�ض����و، وظل متوترا طوال م�ض����وار الت�ضفيات اإىل اأن ح�ضم 
الأم����ر يف اآخر مب����اراة له حيث فاز عل����ى جورجيا 1-2 ليحل 

اأول يف جمموعته
وتق����ول جمل����ة كيكر الأملاني����ة، اإن لوف والطاق����م امل�ضاعد له ل 

يريدون تكرار تلك امل�ضاألة
و�ضيجع����ل لوف ت�ضكيلته اأم����ام الرنويج من اأف�ضل ما لديه من 
لعب����ني، عل����ى عك�س م����ا فعل يف مب����اراة اعتزال قائ����د الفريق 
ال�ضاب����ق، با�ضتي����ان �ضفاين�ضتايج����ر، الت����ي خا�ضه����ا الأربعاء 

املا�ضي وفاز فيها على فنلندا 2-0.
وبع����د اعتزال �ضفاين�ضتايجر، �ضيعتم����د لوف يف خط الو�ضط 
على الثالثي كرو�س وخ�ض����رة واأوزيل. وهذه م�ضاألة اأعلنها 
لوف منذ �ضهور حينما قال: "�ضامي خ�ضرة، وتوين كرو�س، 
وم�ضع����ود اأوزيل �ضيعمل����ون كمثلث �ضحري م����ن اأجل الإبداع 
وال�ضتق����رار يف خ����ط و�ض����ط الفريق". وب����داأ اأع�ض����اء املثلث 
ال�ضح����ري، الت�ضكيل����ة الأ�ضا�ضي����ة للمب����اراة التاريخي����ة اأم����ام 
الربازي����ل يف ن�ض����ف نهائ����ي كاأ�����س الع����امل 2014، ليق����ودوا 
فريقهم اإىل اكت�ضاح منتخب ال�ضامبا بنتيجة 1-7، ومل يتكرر 
ذلك الأمر �ضوى ودية اإجنلرتا يف برلني والتي خ�ضرتها اأملانيا 
بنتيجة 3-2، ثم عاد ل����وف ليعتمد على الثالثي يف املباريات 
"ي����ورو  اأوروب����ا  اأمم  كاأ�����س  نهائي����ات  م����ن  الأوىل  اخلم�����س 
2016" بفرن�ض����ا، ليتبادل����وا املهام وامل�ضاحات يف منت�ضف 
امللع����ب، بح�ضب ما كتبت جملة كيكر الأملانية. واأ�ضافت املجلة 
ال�ضه����رة: "كرو�����س كان ُمقِنع����ًا من خ����الل متريراته وحتكمه 
يف اإيق����اع اللع����ب. كان لأوزي����ل ح�ضوره ك����روح اإبداعية، اأما 
�ضام����ي خ�ض����رة فقد كان����ت قوت����ه خ�ضو�ض����ا يف ا�ضتخال�س 
الك����رة من املناف�س وحتركه يف م�ضاح����ات منت�ضف امللعب يف 
اأغل����ب الأوقات". لكن خ�ضرة تعر�����س بعد ذلك لإ�ضابة خالل 
البطولة، اإل اأنه تعافى منها حاليا متاما، ويقوم الآن يف فريقه 
يوفنتو�����س بنف�س الدور املوؤثر، الذي يق����وم به توين كرو�س 
يف الري����ال، وم�ضع����ود اأوزي����ل يف اأر�ضن����ال. وبح�ض����ب جملة 
كيكر فاإن اأع�ض����اء املثلث ال�ضحري �ضاركوا معًا كاأ�ضا�ضيني يف 
18 فوزا، و5  اأملانيا، حققوا خاللها  26 مباراة مع منتخب 
تع����ادلت، وخ�ضروا 3 مباريات، ول يوج����د حاليا مناف�س لهم 

يف خط و�ضط املان�ضافت

و�ضلت اىل مدينة ريودي 
جانرو الربازيلية بعثة اللجنة 

الباراملبية العراقية امل�ضاركة يف 
مناف�ضات الباراملبياد ال�ضيفي 

يف ن�ضخته اخلام�ضة ع�ضرة 
الذي ت�ضت�ضيفه هذه املدينة 

اجلميلة يف الربازيل للمدة من 
ال�ضابع ولغاية التا�ضع ع�ضر من 

اأيلول اجلاري والتي اإ�ضت�ضافت 
ال�ضهر املا�ضي دورة الألعاب 

ريودي جانيرو / خالد جاسم / موفد االتحاد 
العراقي للصحافة الرياضية 

باكو -محمد عجيل موفد االتحاد 
العراقي للصحافة الرياضية 

نقلة رئاسية تأذن بانطالق جوالت أولمبياد الشطرنج العالمي 
وسط غياب أبرز الالعبين جدل المالعب


