
حتول �صخ�صي��ة بيب جواردي��وال، الباحثة 
عن الكمال، دون االحتفاء ببدايته املثالية 
م��ع مان�ص�صرت �صيتي ه��ذا املو�صم حتى بعد 
حتقي��ق الفري��ق للف��وز العا���ر يف ع���ر 

مباريات حتت قيادة املدرب االإ�صباين.
وحتدث رحيم �صرتلينج الذي �صجل هدًفا يف 
الف��وز )1-3( على �صوان��زي �صيتي، ليعزز 
�ص��دارة فريقه لل��دوري االإجنليزي املمتاز 
لك��رة الق��دم، بف��ارق 4 نق��اط ع��ن طبيعة 

جوارديوال الذي ال ي�صبع من االنت�صارات.
وق��ال الع��ب املنتخ��ب االإجنلي��زي، ال��ذي 
ان�ص��م ملجموع��ة الالعب��ن الذي��ن تاألق��وا 
ب�ص��دة بع��د ح�ص��ور جواردي��وال اإىل �صيتي: 

"هذه االأمور ال تثري حما�صه".
واأ�صاف: "حديثه م��ع الفريق وحتفيزه من 
االأم��ور الرائع��ة للغاي��ة. هو م��درب يطلب 
املزي��د يف كل مباراة. يجعلن��ا كثرًيا ن�صعر 

بالنهم والرغبة يف الرك�ض من اأجله".
ولتو�صيح فك��رة �صرتلينج، فاإن جوارديوال 

كان �ريًعا يف اإثبات ذلك بقوله اإنه يتوقع 
املزيد حتى من املهاج��م �صريجيو اأجويرو 
ال��ذي �صج��ل هدف��ن ليق��ود الفري��ق للفوز 
ال�صاد���ض عل��ى الت��وايل، يف ال��دوري ه��ذا 

املو�صم.
وقال جواردي��وال: "�صريجيو لديه اإمكانات 
داخ��ل  والثاني��ة  االأوىل  خطوت��ه  كب��رية. 
منطقة اجلزاء جيدة للغاي��ة ولهذا فهو اأحد 
اأف�ص��ل املهاجم��ن يف الع��امل. لكن��ي اأريد 

م�صاعدته على تطوير طريقة لعبه".
ويق��وم جواردي��وال بتطوي��ر اأ�صل��وب لع��ب 
اجلميع يف �صيت��ي ويت�صح ذلك يف امتالك 
الفري��ق للكف��اءة كان م��ن ال�صع��ب عل��ى 
�صوان��زي التعام��ل معها حت��ى واإن مل يكن 

جميع الالعبن يف اأف�صل حاالتهم.
ومنح اأجويرو �صيت��ي التقدم، قبل اأن يدرك 
فرناندو يورينتي التع��ادل ل�صوانزي ليبدو 
وا�صًح��ا اأن الفري��ق ال�صي��ف �صيع��اين يف 

املباراة بعد اإ�صاعة العديد من الفر�ض.

وقال امل��درب االإ�صباين: "ظه��رت االأخطاء 
يف التمري��رة االأخرية كثرًيا وهذا حدث عدة 

مرات يف ال�صوط االأول".

وتابع: "يجب اأن تقتن���ض الكرة وت�صتغلها 
وتقوم بالهجمة املرت��دة. هي املرة االأوىل 
التي ينتهي ال�ص��وط االأول بالتعادل 1-1، 

وحتدثنا عن كيف نظهر كفريق وقدمنا اأداء 
جيدا للغاية يف ال�صوط الثاين".

و�صج��ل اأجوي��رو هدًف��ا من ركل��ة جزاء يف 
الدقيق��ة )65( بعدم��ا تعر���ض كيف��ن دي 
اجل��زاء،  منطق��ة  داخ��ل  لل���رب  بروي��ن 
واأ�ص��اف �صتريلينج هدفا يف الدقيقة )77( 

بعد هجمة مرتدة.
الث��اين يف  امل��درب  واأ�صب��ح جواردي��وال، 
ب��اأول �ص��ت  ال��ذي يف��وز  ال��دوري  تاري��خ 
مباري��ات له يف ال��دوري لين�صم اإىل كارلو 
اأن�صيلوت��ي حي��ث ق��اد امل��درب االإيط��ايل 
ت�صيل�ص��ي حل�صد اللقب بع��د البداية املذهلة 

يف مو�صم 2009-2010.
لك��ن اخل��ر الوحي��د ال��ذي عكر �صف��و يوم 
امل��درب جوارديوال هو اإ�صاب��ة دي بروين 
ال��ذي بدا اأنه يعاين م��ن م�صكلة يف الع�صلة 
اخللفي��ة للفخ��ذ. وخ�ص��ع الالع��ب لفح�ض 
اأم�ض االأحد لتحديد مدى اإمكانية م�صاركته 
يف مواجهة �صيلتيك االأ�صكتلندي يف دوري 

اأبطال اأوروبا يوم االأربعاء املقبل.
وفيما يل��ي 4 حقائ��ق اإح�صائية الفتة من 

هذه املباراة:
1 � مان�ص�ص��رت �صيت��ي ه��و ث��اين فريق يف 
تاريخ ال��دوري االإجنليزي يف��وز باأول 10 
مباري��ات بكاف��ة امل�صابق��ات يف املو�صم، 
 11 حق��ق  ال��ذي  توتنه��ام  ه��و  واالأول 
1960- املو�ص��م  يف  متتالي��ا  انت�ص��ارا 

.1961
و�صن��ع  اأه��داف،   4 �صرتلين��ج  �صج��ل   �  2
م��ع  فيه��ا  �ص��ارك  مباري��ات   8 5 خ��الل 
مان�ص�ص��رت �صيت��ي بكاف��ة امل�صابق��ات منذ 

بداية املو�صم.
اآخ��ر  يف  هدًف��ا   27 اأجوي��رو  اأح��رز   �  3
27 مب��اراة ل��ه بال��دوري االإجنلي��زي مع 

مان�ص�صرت �صيتي.
4 � ارتف��ع ر�صي��د اأجوي��رو اإىل 11 هدًف��ا 
 6 يف  املو�ص��م  ه��ذا  امل�صابق��ات  بكاف��ة 

مباريات فقط.
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االوملب��ي  للمجل���ض  العمومي��ة  اجلمعي��ة  عق��دت 
اال�صي��وي �صباح ام���ض االحد اجتماعه��ا يف مدينة 
دانن��ك الفيتنامي��ة عل��ى هام���ض مناف�ص��ات دورة 
االلع��اب اال�صيوي��ة ال�صاطئية اجلاري��ة ف�صولها يف 
مدين��ة دانن��ك وال��ذي مت في��ه مناق�ص��ة العدي��د من 
الق�صايا التي تهم واقع الريا�صة اال�صيوية ، اأذ رحب 
رئي�ض املجل�ض االوملبي اال�صيوي ال�صيخ احمد الفهد 
يف بداي��ة حديثه برئي���ض اللجنة االوملبي��ة الدولية 
توما�ض باخ الذي ح�ر االجتماع واع�صاء املكتب 
التنفي��ذ للمجل���ض االوملب��ي ورئي�ض حمكم��ة كا�ض 

وجميع اع�صاء اجلمعية العمومية وال�صيوف .
وق��ال ممثل اللجن��ة االوملبية العراقي��ة يف اجتماع 
اجلمعي��ة العمومي��ة حي��در اجلميل��ي رئي���ض البعثة 
العراقي��ة ل��دورة اللع��اب اال�صيوي��ة ان��ه مت خ��الل 
االجتم��اع الت�صوي��ت عل��ى اختي��ار مدين��ة ناكويا 
الياباني��ة لتنظي��م دورة االلع��اب اال�صيوي��ة للع��ام 
2026 ، كذل��ك اال�صتم��اع اىل تقارير نواب رئي�ض 
املجل���ض االوملبي اال�صيوي وروؤ�صاء اللجان الدائمة 
وع��ن اخ��ر املعلوم��ات للت�صام��ن االوملب��ي للجنة 

االوملبية الدولية .
وا�ص��اف رئي���ض البعث��ة العراقي��ة ان االجتم��اع مت 
في��ه اي�ص��ا اال�صتم��اع اىل تقري��ر اللجن��ة املنظم��ة 
لدورة االلعاب اال�صيوية ال�صتوية يف مدينة �صابورد 
الياباني��ة الع��ام 2017 وكذل��ك ال��دورة اال�صيوي��ة 
يف جاكارت��ا للعام 2018 كم��ا مت اي�صا اال�صتماع 
اىل تقري��ر مو�صع م��ن قبل ال�صي��دة كونيال عن واقع 
عم��ل اللجان االوملبية الوطني��ة ف�صال عن االطالع 

على خارطة الطريق الت��ي ر�صمها املكتب التنفيذي 
للمجل�ض االوملبي اال�صيوي بخ�صو�ض مقر املجل�ض 
يف دولة الكويت واخريا اال�صتماع اىل رئي�ض حمكمة 
كا���ض ودور املحكم��ة وتعامالته��ا م��ع االحتادات 

االوملبية .
م��ن جان��ب اخرى اف�ص��دت االمط��ار الغزي��رة م�صاء 
اال�صيوي��ة  االلع��اب  دورة  افتت��اح  حف��ل  ال�صب��ت 
ال�صاطئي��ة يف مدين��ة دانن��ك الفيتنامي��ة بن�صختها 
اخلام�ص��ة ، مما ا�صط��ر احل�صور اىل املغ��ادرة فورا 
ب�صب��ب ق��وة االمط��ار بعد ن�ص��ف �صاعة م��ن احلفل 
ال��ذي ح���ره رئي���ض ال��وزراء الفيتنام��ي ورئي���ض 
اللجنة االوملبية الدولي��ة ورئي�ض املجل�ض االوملبي 
البعث��ات  وم�ص��وؤويل  روؤ�ص��اء  وجمي��ع  اال�صي��وي 

اال�صيوية للدورة .

مدري��د  ري��ال  مهاج��م  مورات��ا،  األف��ارو  اأب��دى 
االإ�صب��اين، خيب��ه اأمله، بعد تعرث فريق��ه للمباراة 
الثاني��ة على التوايل يف الليج��ا بالتعادل خارج 
ملعبه اأم��ام ال�ض باملا�ض، موؤكًدا يف الوقت ذاته 
اأن��ه "يج��ب تقدمي كل م��ا لدين��ا من اأج��ل الفوز 

بالليجا".
وق��ال مورات��ا، يف ت�ريح��ات تليفزيونية عقب 
اللقاء: "لقد فقدنا نقطتن هامتن من اأجل الفوز 
بالليج��ا. كان يج��ب علين��ا حتقيق الف��وز، لكننا 
مل نتمك��ن م��ن ه��ذا. ما علين��ا فقط ه��و موا�صلة 
العم��ل". وعلى الرغ��م من فقدان اأرب��ع نقاط يف 
مباراتن متتاليتن، اإال اأن املهاجم ال�صاب، بعث 
بر�صال��ة طماأنينة جلماهري املريينجي. وقال يف 
ه��ذا ال�صدد: "مل نخ�ر بعد، ال يجب حتويل االأمر 

لدرام��ا. ما زلنا يف ال�ص��دارة والنهاية هي االأمر 
االأهم. من الوا�صح اأن��ه يجب علينا الفوز بجميع 
ا، لكن  املباريات قدر االإمكان، هذا ما نريده اأي�صً
م��ن الي��وم �صنفك��ر يف الت�صامبيون��ز، و�صنوا�صل 
العم��ل". وبه��ذه النتيج��ة، وا�ص��ل املريينج��ي، 
م�صل�ص��ل نزيف النق��اط، ويفقد 4 نق��اط للمباراة 
الثاني��ة على الت��وايل، بعد التع��ادل بهدف ملثله 
اأم��ام فياري��ال يف اجلول��ة املا�صي��ة، لريف���ض 
االبتع��اد بال�ص��دارة، بعدما اأ�صب��ح ر�صيده 14 
نقطة، ويبتعد بفارق نقطة اأمام غرميه التقليدي 

بر�صلونة.
يف املقاب��ل، ارتفع ر�صيد ال���ض باملا�ض للنقطة 
العا���رة يحت��ل به��ا املرك��ز اخلام���ض وبفارق 

االأهداف اأمام اإيبار �صاحب نف�ض الر�صيد.

اأعل��ن االحت��اد القط��ري يف بي��ان "ر�صمي��ًا انتهاء 
العالق��ة فيما بينه وبن كارينيو بطريقة ودية بعد 
ا�صتعرا���ض م�صرية العناب��ي يف املرحل��ة ال�صابقة، 
ومّت االتف��اق م��ع فو�صاتي ليق��ود املنتخب الوطني 
يف املرحلة املقبلة علمًا اأّن القرارين كانا قد اتخدا 
م��ن االحت��اد القطري قبل ع��دة اأي��ام". واأ�صاف اأّن 
تاأجيل التفاو�ض مع فو�صاتي جاء الإف�صاح املجال 
اأمامه لقي��ادة فريقه الريان يف االأ�صبوع الثاين من 
ال��دوري القط��ري ولالعب��ي املنتخب ك��ي "يركزوا 
جمهوداتهم م��ع اأنديتهم خ�صو�ص��ًا واأن مناف�صات 
ال��دوري من اأه��م اخلط��وات اال�صتعدادي��ة لهم على 

ال�صعيدي��ن الف��ردي واجلماع��ي". وراأى االحتاد اأّن 
االختي��ار وقع على فو�صاتي "نتيجة معرفته بواقع 
الكرة القطري��ة وجميع الالعب��ن املوؤهلن لتمثيل 
املنتخ��ب يف مهمت��ه للع��ودة اإىل املناف�ص��ة عل��ى 

التاأهل اإىل نهائيات مونديال 2018".
فو�صات��ي  م��ع  التعاق��د  م��دة  االحت��اد  يح��دد  ومل 
وم�صريه م��ع ناديه الريان. و�صيب��داأ فو�صاتي )63 
عام��ًا( مهمته غداً االأحد حيث يق��ود التدريبات يف 
بداي��ة اال�صتعداد ملباراتي كوري��ا اجلنوبية بكوريا 
و�صوري��ا بالدوح��ة يوم��ي 6 و11 ت�ري��ن االأول/

اأكتوبر املقبل.

ب��رر الفرن�صي زين الدين زي��دان، املدير الفني 
لريال مدري��د، عقب التعادل خارج الديار مع 
فريق ال�ض باملا�ض )2-2(، تغيري كري�صتيانو 

رونالدو قب��ل 20 دقيقة من نهاية اللقاء، باأنه 
اأراد اإراحته قبل مباراة برو�صيا دورمتوند 

يف دوري االأبطال الثالثاء القادم.
كان زيدان قد اأ�رك لوكا�ض فا�صكيز 

بدال م��ن رونال��دو يف الدقيقة 71 
عندما كانت النتيجة يف �صاحله 

)1-2(، ليق��وم ال��دون بالنظ��ر 
اإىل �صاع��ة اال�صت��اد ثم اخلروج 
وال�ص��الم على زيدان باليد دون 

النظر اإليه.
وا�صتط��اع بعده��ا برب��ع �صاع��ة فريق 
ال���ض باملا�ض اإح��راز ه��دف التعادل 
�رخي��و  االأرجنتين��ي  طري��ق  ع��ن 

اأراوخو.
وقال زي��دان اإن فريقه افتقد "لقليل 
من الرتكيز يف النهاية" عندما كان 
"ي�صيطر" على اللقاء، واإن ا�صتقبال 
�صباك��ه لهدف��ن "ل��ه اأ�صبابه وهو 

االأمر الذي يجب حتليله".
واأ�صاف زيزو يف املوؤمتر ال�صحفي 

عقب املب��اراة اإن العبي��ه قدموا 
"مباراة جيدة جدا منذ الدقيقة 
االأوىل وحت��ى النهاية"، الأنهم 
الفر�ض  الكث��ري م��ن  "خلق��وا 
ولكن��ه  الف��وز"،  وا�صتحق��وا 

ل��ن ي�صتك��ي الأن فريقه يف 
م��رات عدي��دة �صابقة كان 

ال��ذي يحرز هدف الف��وز يف الدقائق 
االأخرية.

وي��رى املدرب الفرن�ص��ي اأن فريقه 
يفتق��د  الأنه��م مل  الرغب��ة 

ا  و اأ ب��د املب��اراة ب�صكل "
وقام��وا  جي��د 
كان��وا  مب��ا 
لفعله،  م�صتعدين 
لعب��وا  واأنه��م 
ب�ص��كل جي��د" على 
الهدفن  الرغم م��ن 
يف  �صج��ال  الذي��ن 

�صباكهم.
فري��ق  اأداء  عل��ى  زي��دان  وعل��ق 
ال���ض باملا���ض وق��ال اإن��ه كان 
"املناف���ض الذي يتنظ��ره، الأنه 
لع��ب كرة قدم جي��دة" واأعتقد 
ط��وال املب��اراة اأن��ه "فري��ق 
قادر على التعادل" وهو ما 

حدث بالفعل.
وعل��ى الرغ��م م��ن التعادل 
اآخ��ر مباراتن  اإيجابي��ا يف 
متتاليت��ن، اأم��ام فياري��ال 
باملا���ض  وال���ض   )1-1(
اأنه��م  زي��زو  اأك��د   ،)2-2(
"ي�صري  الفريق  "هادئون" الأن 
ب�ص��كل جي��د"، ويج��ب عليه��م 
"موا�صل��ة العم��ل اجلي��د"  االآن 
ملواجه��ة االلت��زام االأوروبي يف 

اأملانيا.

عمومية االولمبي االسيوي تناقش خارطة طريقها في داننك موراتا: ال تحولوا األمر إلى دراما

فوساتي مدربًا لمنتخب قطر

زيدان يبرر تغيير كريستيانو رونالدو أمام الس بالماس

 

 وه��و ما اأك��ده يل االأمن الع��ام للجن��ة الباراملبي��ة العراقية 
م�صاع��د رئي���ض البعث��ة فاخر اجلم��ايل بقوله نح��ن متفائلون 
ج��داً بتحقيق االجن��ازات خالل مناف�ص��ات باراملبياد ريو دي 
جان��ريو الأننا نوؤمن بقدرات اأبطالنا من الريا�صين املوؤهلن 
له��ذا احل��دث الريا�صي الكب��ري، ولقناعتنا التامة ب��اأن اللجنة 
الباراملبي��ة وف��رت كل مقوم��ات االإع��داد املتكام��ل ليك��ون 
اأبطالن��ا على ق��در عال من اال�صتع��داد للمناف�صات ،كما قدمت 
اللجن��ة الباراملبي��ة كل ال�صب��ل االإداري��ة الفني��ة والنف�صية من 
اأج��ل االإرتقاء مب�صت��وى الريا�صين املتاأهل��ن للباراملبياد ، 
وق��د تابعنا �صخ�صي��ًا املع�صكرات الداخلي��ة واخلارجية كافة، 
وه��ي مع�صكرات ذات �صبغ��ة علمية احرتافي��ة، ومل�صنا خالل 
متابعتن��ا له��ذه املع�صك��رات تط��وراً وا�صح��ًا يف م�صتوي��ات 
االبطال بدنيا وتكنيكي��ا . واأكد اجلمايل ان اللجنة الباراملبية 
وكل الريا�صي��ن االبط��ال امل�صارك��ن هاج�صه��م الوحيد هو 

التمي��ز يف االإداء وحتقيق النتائج املمي��زة يف الرازيل نحقق 
من خاللها اجنازا ريا�صيا نفرح به كل العراقين .

لق��د اأكدت يف ر�صالة �صابقة اإنن��ا واإذ ن�صري باإيجابية قد يراها 
البع���ض مفرط��ة يف التف��اوؤل ورمبا مبالغ بها قلي��ال اأو كثريا 
ب�ص��اأن ماينتظ��ر م�صاركتن��ا يف الباراملبي��اد الثال��ث ع���ر ، 
ف��الأن تاأه��ل هذا الع��دد اجليد م��ن الريا�صي��ن ) 12 ريا�صي 
وريا�صيت��ن ( اىل ال��دورة الباراملبي��ة االأخ��رية يع��د جناحا 
كبريا الأ���رة هذه الريا�صة كون التاأه��ل قد حدث وفق منطق 
اجل��دارة الرقمي��ة واالإ�صتحق��اق الناجز يف املي��دان التناف�صي 
ولي���ض بوا�صط��ة البطاق��ات املجاني��ة ، ب��ل اإن التاأهيل حدث 
ملعظ��م املتاأهل��ن مبنطق التف��وق ال�صاحق عل��ى اخل�صوم يف 
بطوالت العامل وغريها من البطوالت الدولية التي التي �صارك 
فيه��ا ريا�صيون��ا وكانت بواب��ة للتاأهل وف��ق مايتحقق فيها 
م��ن نتائ��ج اىل ال��دورة الباراملبية ، كم��ا اإن طبيع��ة االألعاب 
الت��ي ميار�صه��ا ريا�صيونا املعاقون االأ�صح��اء اإذا جاز القول 
تتطل��ب ولدواع اإن�صانية ومتطلب��ات نف�صية اأن نوفر لهم الدعم 
االعالم��ي واالإعتباري ، الأننا وفق م��ا �صاهدناه خالل احلدث 
لدى معظم الدول امل�صاركة ومنها دول عربية جماورة للعراق 

كي��ف تهتم حكوم��ات تلك ال��دول بتل��ك ال�ريح��ة الريا�صية 
عل��ى م�صتوى توف��ري كل م�صتلزم��ات امل�صارك��ة الناجحة من 
دون تعك��ز على ع�ر امليزاني��ة اأو تق�صف اأو ظروف اإ�صتثنائية 
طامل��ا اإن تل��ك الدول وهذه احلكومات ت�صتثن��ي هذه الريا�صة 
واأبطاله��ا م��ن كل املح��ددات وال�صواب��ط املادي��ة وغريه��ا 
وحتر���ض ب�صكل دقيق عل��ى التعام��ل معها ب�ص��كل اإ�صتثنائي 
برغ��م ان االأخ��وة يف املكت��ب التنفي��ذي للجن��ة الباراملبي��ة 
العراقي��ة وم��ع ظروف التق�ص��ف التي ق�صمت ظه��ر ميزانيتهم 
املالي��ة املتوا�صعة اأ�صال ، حر�صوا عل��ى توفري كل املقومات 
املادي��ة من اأجل تتويج جه��ود كبرية قاموا بها طوال االأعوام 
الث��الث املا�صي��ة وكان��وا ينتظرون قطف ثماره��ا يف احلدث 
الباراملب��ي العامل��ي ، مع اإنني جدت التاأكي��د مرة اأخرى وفقا 
مل��ا راأيناه بالعن املج��ردة وعلى الطبيعة ك��م نحن بعيدون 
عن التقنيات احلديثة والو�صائل امل�صاعدة على تطوير القدرات 
البدني��ة واملهارية له��ذا ال�صنف االإ�صتثنائي م��ن الريا�صين 
، وه��ي تقني��ات وو�صائ��ل وم�صتلزم��ات لي�صت باهظ��ة الكلفة 
لكنه��ا حتت��اج اىل تخ�صي�ض مايل حمدد من اأج��ل االإ�صتعانة 
بها يف النهو�ض واالإرتقاء مب�صتويات هوؤالء الريا�صين . هذه 

كانت وجهة نظ��ري يف م�صاعفة الدعم النف�صي واملعنوي اىل 
املتاأهلن م��ن اأبطالنا وبطالتن��ا اىل الباراملبياد رمبا بقليل 
من املبالغة لكنها تبقى مطلوبة يف توقيتات التناف�ض ، وهي 
يف الوق��ت ذات��ه ال متنعنا م��ن الق��ول اإن الرهان��ات الواقعية 
على حتقيق االإجن��از تبقى حم�صورة يف عدد حمدد من هوؤالء 
الريا�صي��ن ولي���ض جميعه��م ، وه��ي وجهة نظ��ر مو�صوعية 
ومالم�ص��ة للواقع مل يرتدد رئي�ض اللجن��ة الباراملبية العراقية 
وبقي��ة زمالئه يف املكتب التنفيذي ع��ن تاأكيدها حيث كانت 
التوقعات تنح�ر باإحراز و�صامن ذهبين يتحققان بوا�صطة 
بطل��ي العامل برف��ع االأثقال ر�ص��ول كاظم ورم��ي الثقل جراح 
ن�ص��ار مع و�صامن ف�صين كان متوق��ع احل�صول عليهما يف 
املب��ارزة على الكرا�صي بوا�صطة املب��ارز امل�صنف اأول عامليا 
عمار ه��ادي ويف فعالية رمي الرمح بن اأحد البطلن كوفان 
ح�ص��ن وولدان نزار بينما كانت التوق��ع باحل�صول على و�صام 
برونزي يف الفعالية ذاتها ،قبل اأن تاأتي االأحداث الواقعية يف 
ريودي جانريو وحتقق لنا ماهو فوق م�صتوى التوقعات برغم 
ان الفر�ص��ة كانت متاحة بل و�صاعت بكل اأ�صف يف م�صاعفة 

اأو�صمتنا الذهبية من و�صامن فقط اىل اأربعة اأو�صمة .

لو كنت اعلم خاتمتي 
ما كنت بدأت

من زاوية 
اخرى

متت هذا ال�صي��ف �صفقات قيا�صية النتق��االت الالعبن منها 
اأك��ر �صفق��ة انتق��ال يف تاريخ الك��رة، لكن كثريا م��ن هوؤالء 
الالعب��ن فق��دوا بريقه��م يف اأنديته��م اجلدي��دة، ورمب��ا كان 
بقاوؤه��م يف اأنديته��م االأ�صلي��ة اأف�صل كما هو ح��ال بن عرفة 
وخميتاري��ان. اأ�صباب انتق��ال الالعب النجم من ن��اد اإىل اآخر 
كث��رية، وم��ن اأهمها اأن يتاألق يف نادي��ه في�صعى لالنتقال اإىل 
فريق يحقق معه اآماال اأكر، اأو اأن تكون له م�صكلة مع املدرب، 
ال��ذي ال ي�رك��ه يف املباريات كثريا فيه��رب منه اإىل ناد اآخر 
�صاعي��ا اإىل تطوي��ر اأدائ��ه والظهور ب�ص��كل اأكر عل��ى ال�صاحة 
الكروي��ة. اأحيان��ا تاأت��ي الرياح مب��ا ال ت�صته��ي ال�صفن فتكون 
م�ص��رية الالع��ب بعد االنتق��ال عك�ض م��ا كان يتمن��اه متاما، 
وهذا هو ماحدث مع عدد من الالعبن العاملين هذا ال�صيف، 
وم��ن بينه��م االأرميني هيرني��ك خميرتي��ان )27 عاما( العب 
دورمتوند ال�صاب��ق. فبعدما تاألق خميرتي��ان املو�صم املا�صي 
يف دورمتون��د، اأ���ر الالعب على االنتق��ال اإىل خارج اأملانيا 
وكان احلدي��ث يف البداي��ة ع��ن ال��دوري االإيط��ايل، لكن��ه يف 
النهاي��ة رح��ل اإىل مان�ص�صرت يونايتد مقاب��ل 42 مليون يورو. 
وبدال من اأن تتحقق اآماله يف الدوري االإجنليزي، يعاين حاليا 
من اجللو�ض على مقاعد البدالء يف ظل قيادة الرتغايل جوزيه 
مورينيو للفريق االإجنلي��زي. لي�ض هذا فح�صب، بل اإن مورينيو 
اته��م خميرتي��ان بنق���ض اخلرة حينم��ا خ�ر فريق��ه ديربي 
مان�ص�ص��رت ه��ذا ال�صه��ر اأمام م��ان �صيتي، ال��ذي يدربه خ�صمه 
جواردي��وال. واأعلنه��ا موريني��و �ريح��ة اأنه ل��ن يعتمد عليه 
وال عل��ى زميل��ه جي�صي يف املباري��ات املقبلة. اأم��ا االإ�صباين 
خي�صي رودريجي��ز )خي�صى( )23 عاما( العب خط و�صط ريال 
مدري��د ال�صابق، فقد انتقل يف اآب/ اأغ�صط�ض اإىل �صان جريمان 
الفرن�صي مقابل 25 مليون يورو اأمال يف احل�صول على فر�صة 
للع��ب لوقت اأطول. ورغم اأن خي�صي اأعرب عن �صعادته بالعمل 
م��ع امل��درب اجلدي��د لباري���ض �ص��ان جريم��ان اأون��اي اإمري، 
كان��ت النتيجة ه��ي جلو�صه غالبا على مقاع��د البدالء للفريق 
الفرن�ص��ي. واأحبط اأون��اي اإمري موؤخ��را اأي�صا اآم��ال الفرن�صي 
ذي االأ�ص��ول التون�صية حامت بن عرفة )29 عاما(، الذي انتقل 
ه��ذا املو�ص��م اأي�ص��ا اإىل �صان جريم��ان بعقد مل��دة عامن يف 
�صفق��ة انتق��ال حر قادما م��ن ني�ض. وكان بن عرف��ة قد تاألق 
م��ع ني���ض ب�صكل ملف��ت املو�ص��م املا�صي، حيث �صج��ل له 17 
هدفا. وذكرت �صحيفة ليكيب ال�صهرية اأن اإمري قال حلامت بن 
عرف��ة اأمام زمالئه: "اأنت ل�صت مي�ص��ي، وال ت�صتطيع اأن تك�صب 
املباري��ات مبف��ردك." وق��د جتاه��ل اإم��ري العب خ��ط الو�صط 
متام��ا ومل ي�رك��ه يف اأربع مباريات متتالي��ة. وحتول و�صع 
ب��ن عرفة يف �ص��ان جريمان اإىل م��ادة للحدي��ث يف ال�صحف 
الفرن�صي��ة والعاملي��ة. اأما اأغلى �صفقة انتق��ال هذا ال�صيف بل 
ويف تاري��خ كرة الق��دم عموما فكان �صاحبه��ا الفرن�صي بول 
بوجبا. حيث دف��ع مان�ص�صرت يونايتد مبلغ 105 مالين يورو 
مقاب��ل احل�صول عل��ى خدماته م��ن يوفنتو���ض االإيطايل. ومل 
يظهر بوجب��ا مب�صتواه املعهود وبقي �صائما عن التهديف اإىل 
اأن ظه��ر بريقه اأخ��ريا اأول اأم�ض ال�صب��ت )24 �صبتبمر/ اأيلول( 
يف اجلول��ة ال�صاد�ص��ة من ال��دوري االإجنلي��زي يف مباراة مان 

يونايتد اأمام بطل الدوري لي�صرت�صيتي.

احللقة الأوىل
 كانت كل امل�ؤ�شرات ت�ؤكد ان 

اللجنة الباراملبية ال�طنية 
العراقية ا�شتعدت بطريقة 

اكرث واقعية وعلمية ملناف�شات 
باراملبياد ري� دي جانريو .

*خالد جاسم / الصحفي المرافق للوفد
*عدسة: وسام الياسري

داننك -رحيم الدراجي - اعالم اللجنة االولمبية

عشرة انتصارات متتالية غير كافية إلشباع نهم جوارديوال مع السيتي
حقائق احصائية الفتة جدل المالعب


