
ت�ضتع��د املالع��ب االأوروبي��ة ال�ضت�ضاف��ة جول��ة 
جدي��دة من مناف�ض��ات دور املجموع��ات بدوري 
االأبط��ال لك��رة الق��دم والت��ي تطغى عليه��ا هذه 
بث��الث  االأملاني��ة   - االإ�ضباني��ة  النكه��ة  امل��رة 
مواجه��ات �ضيك��ون اأبطالها برو�ضي��ا دورمتوند 
- ريال مدري��د واأتلتيكو مدريد- بايرن ميونيخ 
وبورو�ض��يا مون�ض��نجالدباخ - بر�ض��لونة عل��ى 

مالعب الفرق املذكورة اأوال.
وبا�ضتثناء املواجهة التي �ضيكون ملعب "برو�ضيا 
بارك" �ضاهدا عليها بني البالوجرانا وجالدباخ، 
حتم��ل املواجهت��ان االآخرت��ان ذكري��ات كث��رة 
يف تاري��خ البطول��ة االأك��ر يف الق��ارة العج��وز 
منها ال�ض��عيد ومنه��ا املوؤمل، مث��ل نهائي بطولة 
اأتلتيكو مدريد ولكنه  1974 واالأول يف تاري��خ 
كان اأملانيًا بتتويج البايرن، قبل اأن يعود رجال 
االأرجنتين��ي دييج��و �ض��يميوين بع��د 42 عام��ا 
ويث��اأروا الأنف�ضهم باإق�ض��اء الفريق البافاري من 
ن�ضف نهائي الن�ضخ��ة االأخرة بعد الفوز مبدريد 
)1�0( ث��م اخل�ض��ارة يف ميوني��خ )1�2(، لتنتهي 

املبارات��ني بالتع��ادل )2�2( لك��ن اأتلتيكو تاأهل 
ب�ضبب ت�ضجيله هدفا خارج ملعبه..

�ضم��ن  يعت��ران  الفريق��ني  اأن  الوا�ض��ح  وم��ن 
املر�ضحني وبقوة لبلوغ االأدوار النهائية للبطولة، 
حيث ا�ضتهل "الروخيبالنكو�س"، و�ضيف الن�ضخة 
املا�ضي��ة، م�ض��واره بف��وز خ��ارج القواع��د عل��ى 
ح�ض��اب اأيندهوف��ن الهولن��دي، يف الوق��ت ال��ذي 
اأح�ضن في��ه البايرن ا�ضتقب��ال رو�ضتوف الرو�ضي 

واأمطر �ضباكه بخما�ضية نظيفة.
وعلى الرغم من اأن العمالق البافاري بداأ املو�ضم 
بهيمن��ة معتادة على �ضدارة البوند�ضليجا، اإال اأن 
بورو�ضيا دورمتوند يعتر اأحد اأف�ضل الفرق داخل 
الق��ارة العجوز التي تقدم ك��رة ممتعة منذ بداية 
املو�ضم مبجموعة �ضابة ومتجان�ضة من الالعبني 
ا�ضتطاع��ت اأن جتم��ع ب��ني متع��ة االأداء والغزارة 

التهديفية.
وله��ذا، ي�ض��ع ريال مدري��د، الذي ا�ضته��ل م�ضوار 
الدف��اع ع��ن لقبه بفوز دراماتيك��ي يف عقر داره 
اأم��ام �ضبورتن��ج ل�ضبون��ة )1-2(، يف ح�ضاباته 

جي��دا اأنه مقبل عل��ى اختبار �ضع��ب للغاية على 
ملع��ب "�ضيجن��ال اإيدون��ا ب��ارك" ال��ذي ال يع��د 
ف��اال ح�ضنا بالن�ضب��ة له عندما خ���ر خالل اآخر 

زيارتني.

يف املقاب��ل، د�ضن "اأ�ض��ود الف�ضتفاليا" م�ضوارهم 
يف البطولة بافرتا�س ليجيا وار�ضو البولندي على 

ملعبه بن�ضف د�ضتة من االأهداف )0-6(.
ومم��ا يزيد من قلق جماه��ر املرينجي هو اأداء 

الفري��ق الباهت خالل اآخ��ر مواجهتني يف الليجا 
وفق��د خاللهما اأرب��ع نقاط كامل��ة بالتعادل يف 
"�ضانتيج��و برنابيو" اأم��ام فياريال )1-1(، ثم 
تع��ادل اآخ��ر ال�ضبت املا�ضي اأم��ام ال�س باملا�س 
بهدف��ني ملثلهما ليتقل���س الف��ارق ل�ضاحله يف 
ال�ضدارة اإىل نقطة مع غرميه التقليدي ومالحقه 

املبا�ر بر�ضلونة.
ويف املجموع��ة الثامن��ة، ا�ضتط��اع اإ�ضبيلي��ة اأن 
ي�ضته��ل م�ضرت��ه بالع��ودة بتع��ادل �ضلبي بطعم 
الفوز من عقر دار يوفنتو�س االإيطايل، وهي التي 
�ضت�ضاع��ده يف املب��اراة املقبل��ة عندم��ا ي�ضتقبل 
ليون الفرن�ضي، الذي يت�ضدر املجموعة بعد فوزه 
بثالثي��ة نظيف��ة على دينام��و زغ��رب الكرواتي، 
عل��ى ملع��ب "رام��ون �ضان�ضيز بيثخ��وان" والتي 

يدخلها بهدف الفوز فقط.
وخ���ر فري��ق اإ�ضبيلي��ة االإ�ضباين 4 لق��اءاآت من 

اأ�ضل 5 اأمام فرق فرن�ضية يف بطوالت اأوروبية.
ويع��ود تاريخ الف��وز الوحيد ال��ذي حققه الفريق 
االأندل�ض��ي عل��ى مناف���س فرن�ضي اإىل اإي��اب ثمن 

 2005-2006 مو�ض��م  اأوروب��ا  دوري  نهائ��ي 
ال��ذي انته��ى )0-2( على ح�ضاب لي��ل مع العلم 
اأن اإ�ضبيلية قد خ���ر لقاء الذهاب بهدف ل�ضالح 

�ضاحب االأر�س الفرن�ضي.
ويف مو�ض��م 2005-2004 ح��ل اإ�ضبيلية �ضيًفا 
على ليل بدور املجموعات يف الدوري االأوروبي 

وخ�ر اأمامه بهدف
ويف املب��اراة االأخ��رى �ضيح��ل "البيانكونري" 
�ضيفا ثقيال عل��ى الفريق الكروات��ي، يف مباراة، 

نظريا، تدنو االأف�ضلية فيها للعمالق االإيطايل.
اأما مان�ض�ضرت �ضيتي االإجنليزي، مناف�س بر�ضلونة 
ف�ضي�ضع��ى  الثالث��ة،  املجموع��ة  يف  الرئي�ض��ي 
ملوا�ضل��ة م�ضوار االإقناع ال��ذي بداأه منذ انطالقة 
املو�ض��م يف الرميير لي��ج ودوري االأبطال على 
ح��د �ضواء حتت قيادة االإ�ضب��اين بيب جوارديوال، 
وذل��ك عندم��ا يح��ل �ضيفا عل��ى ملع��ب "�ضلتيك 
ب��ارك" معق��ل �ضلتي��ك االإ�ضكتلن��دي ال��ذي تكب��د 
هزمي��ة خمزية اأمام البالوجرانا ب�ضباعية نظيفة 

يف اجلولة االفتتاحية.
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كوفان يفتتح الشهية العراقية لحصاد األوسمة ورقمان عالميان سبقا الذهب والفضة
 رحلة التألق البارالمبي بال رتوش

تعادل فري��ق كولن مع �ضيف��ه اليبزيج اإيجابيا 
بنتيج��ة )1-1(، عل��ى ملع��ب راي��ن اإنرجي يف 
خت��ام لقاءاآت اجلولة اخلام�ض��ة للدوري االأملاين 

لكرة القدم.
الالع��ب  طري��ق  ع��ن  مبك��را  ال�ضي��وف  تق��دم 
اال�ضكتلن��دي اأوليف��ر ب��رك يف الدقيق��ة 5، قبل 
اأن يعادل الياباين يوي��ا اأو�ضاكو النتيجة بعدها 

بع�رين دقيقة.
وبه��ذه النتيج��ة ارتف��ع ر�ضي��د كول��ن للنقط��ة 
ال���11 يف املركز الثالث بجدول امل�ضابقة، حيث 
حرم��ه التعادل من تخط��ي بورو�ضيا دورمتوند، 

واحتالل الو�ضافة.
وبقي كولن متخلفا بف��ارق نقطة عن دورمتوند 
الو�ضيف، و4 نقاط عن بايرن ميونيخ املت�ضدر.
من جانب��ه، و�ضل اليبزيج للنقط��ة التا�ضعة يف 

املركز ال�ضابع.
وحق��ق فريق هوفنهامي ف��وزه االأول هذا املو�ضم 
يف ال��دوري االأمل��اين لك��رة الق��دم عل��ى ح�ضاب 
�ضيف��ه �ضالك��ه املرتنح، ال��ذي خ���ر مبارياته 
اخلم�ض��ة يف البوند�ضليج��ا حت��ى االآن، بنتيج��ة 
)1-2( عل��ى ملع��ب راي��ن ني��كار اأرين��ا، �ضمن 

مناف�ضات اجلولة اخلام�ضة للم�ضابقة.
وعل��ى الرغ��م م��ن افتت��اح ال�ضي��وف للت�ضجيل 
مبك��را ع��ن طري��ق الكام��روين اإري��ك ماك�ضي��م 
ت�ضوب��و موتين��خ يف الدقيقة الرابع��ة، اإال اأنهم مل 
ي�ضتطيع��وا زيادة الغل��ة وال احلفاظ على التقدم، 
كراماريت���س  اأندري��ج  الكروات��ي  ع��ادل  حي��ث 
 17 الدقيق��ة  يف  االأر���س  الأ�ضح��اب  النتيج��ة 

واأ�ضاف لوكا���س روب الهدف الثاين لهوفنهامي 
يف الدقيقة 41.

مل  ال��ذي  هوفنه��امي،  يرف��ع  النتيج��ة،  وبه��ذه 
يتعر���س الأي هزمي��ة ه��ذا املو�ض��م حت��ى االآن، 
ر�ضي��ده ل�7 نقاط، من 4 تع��ادالت وفوز، ليحل 
يف املرك��ز التا�ضع، بينما ما زال �ضالكه يف ذيل 

جدول الرتتيب 18 دون اأي نقاط.

اأك��د املتح��دث االعالم��ي للمنتخ��ب الوطني حممد 
خلف، اأن وفد املنتخب الوطني �ضيغادر اإىل ماليزيا 
لدخ��ول مع�ضك��ر قب��ل مبارات��ه اأم��ام الياب��ان يف 
ت�ضفي��ات كا�س العامل، مبين��ا اأن املنتخب �ضيدخل 
مع�ضك��را تدريبيا حتى موعد املب��اراة. وقال حممد 
خل��ف ، اإن "وف��د املنتخب �ضيغادر الي��وم الثالثاء، 

تدريب��ي  مع�ضك��ر  لدخ��ول  ماليزي��ا  اإىل  متوجه��ا 
حت�ضرا ملباراته املقبلة اأمام اليابان يف ت�ضفيات 
موندي��ال رو�ضي��ا لك��رة الق��دم". واأ�ض��اف خل��ف 
اأن "االحت��اد اأكم��ل كل االج��راءات االإداري��ة ل�ضف��ر 
املنتخ��ب، فيما �ضيكون ع�ض��و االحتاد يحيى زغر 
رئي�ض��ا للوفد “،م�ض��را اإىل اأن "املع�ضك��ر �ضيقت�ر 
عل��ى التدريب��ات بعد اعت��ذار االحت��اد ال�ضوري عن 

خو�س مباراة ودية اأمام املنتخب".

فريقه  لتدريبات  بيبي  الرتغايل  املدافع  عاد 
املقبلة  للمواجهة  ا�ضتعدادا  وذلك  مدريد،  ريال 
اليوم  االأوروب����ي  االأب��ط��ال  دوري  يف  القوية 
بورو�ضيا  اأم���ام  ال��ث��الث��اء 

دورمتوند االأملاين.
وي���������ض����ع رج������ال 
الدين  زين  الفرن�ضي 
اأعينهم  ن�ضب  زيدان 
اق��ت��ن��ا���س ال��ن��ق��اط 
دار  عقر  من  الثالث 
ال��ف��ري��ق االأمل����اين 
وذل���������������ك 

وال��ذي  الليجا،  يف  املخيب  االأداء  لتعوي�س 
اأربع نقاط يف مواجهتني  الفريق خ�ضارة  كلف 
وال���س  فياريال  اأم���ام  بالتعادل  متتاليتني 

باملا�س على الرتتيب.
و�ضهد املران غياب الثنائي الرازيلي امل�ضاب 
خا�ضت  الذي  الوقت  يف  ومار�ضيلو،  كا�ضيمرو 
ال�س  مواجهة  يف  �ضاركت  التي  املجموعة  فيه 
داخل  ا�ضت�ضفائية  تدريبات  الليجا  يف  باملا�س 

املن�ضاآت الريا�ضية بالنادي.
بيبي،  الرتغايل  ع��ودة  ال��ب��دالء  م��ران  و�ضهد 
الذي كان يعاين من متاعب بدنية حالت دون 
تعرث  واللتني  مواجهتني،  اآخ��ر  يف  م�ضاركته 

فيهما الفريق.
و�ضدد زيدان خالل فقرة الت�ضويب على املرمى 
زيارته  خالل  الفريق  افتقدها  التي  الدقة  عن 
اإليها يف  لال�س باملا�س، وذلك من اأجل اللجوء 

حالة عجز الفريق عن الت�ضجيل.
االإثنني،  اأم�س  �ضباح  امللكي  الفريق  و�ضافر 
وا�ضل  حيث  االأملانية،  دورمتوند  مدينة  اإىل 
تدريباته باإجراء ح�ضة اأخرة على ملعب اللقاء 
ح�ر  اأن  بعد  وذلك  بارك"،  اإيدونا  "�ضيجنال 

زيدان برفقة اأحد الالعبني املوؤمتر ال�ضحفي.
ر�ضيدهما،  يف  نقاط  ثالث  الفريقان  وميتلك 
االأهداف،  اأف�ضلية  االأملاين ميتلك  الفريق  اأن  اإال 
وار�ضو  ليجيا  البولندي  م�ضيفه  اكت�ضح  بعدما 
ب�ضدا�ضية نظيفة يف الوقت الذي حقق فيه ريال 
ح�ضاب  على   )2-1( االأنف�س  ب�ضق  فوزا  مدريد 

�ضيفه الرتغايل �ضبورتينج ل�ضبونة.

اليبزيك يتعادل مع كولن وهوفينهايم 
يزيد معاناة شالكه

الوطني يغادر إلى ماليزيا تحضيرا لمواجهة اليابان  ريال مدريد يستقبل أنباء سارة قبل لقاء 
بوروسيا دورتموند

 

والت��ي ج��رت مناف�ضاته��ا يف امل�ضب��ح االأوملب��ي الرئي�س يف 
ري��ودي جانرو حيث حل كاظم باملركز العا�ر من بني 12 
�ضباح��ا م�ض��اركا يف تلك الفئ��ة ) اأ�س 6 ( عندم��ا �ضجل زمنا 
ق��دره ) 1،26،82 د( وهو ال�ضباح العراق��ي والعربي الوحيد 
امل�ض��ارك يف تلك الفعالية اىل جان��ب �ضباحني ينتمون ل�ضت 
دول ه��ي ال�ض��ني وماينم��ار واوكراني��ا والرازي��ل وهولندا 
وا�ضرتالي��ا ،يف حني اأحرز ال�ضباح ال�ضيني زيانغ تاو الو�ضام 
الذهبي يف تلك الفعالية مع اإنه كان قد حقق املركز اخلام�س 
يف الت�ضفي��ات التمهيدي��ة لل�ضب��اق املذكور. وبرغ��م اإن عدم 
اإمكاني��ة تاأهل �ضباحنا جواد كاظم عن الت�ضفيات التمهيدية 
يف ه��ذا ال�ضب��اق كان يف احل�ضاب��ات امل�ضبق��ة ، اإال اإن رقم��ه 
وموقعه ال ين�ضجمان مع ما �ضبق وحققه عندما اأحرز الو�ضام 
الف�ض��ي يف اأف�ض��ل م�ضارك��ة دولية له يف ا�ضي��اد اجنون يف 

كوري��ا اجلنوبي��ة قبل عامني . وبعد ذل��ك اجتهت االأنظار اىل 
امللع��ب االأوملبي يف ريودي جانرو وحي��ث املوعد العراقي 
االأول م��ع الذه��ب وبح�ضور ال�ضي��د وزير ال�ضب��اب والريا�ضة 
عبد احل�ضني عبطان ،وكانت فاحتة التاألق العراقي يف ح�ضد 
االأو�ضمة يف الباراملبياد وذلك يف فعالية رمي الرمح لق�ضار 
القام��ة )فئ��ة اأف 41 واأف 40 ( ومثلن��ا فيه��ا الريا�ضي��ون 
كوف��ان ح�ضن وولدان ن��زار واحمد غني الذين و�ضعوا جميعا 
يف جمموع��ة تناف�ضي��ة واحدة مع ثماني��ة مت�ضابقني اخرين 
ميثل��ون دول ال�ض��ني ) مبت�ضابق��ني اثنني ( وتون���س وبولندا 
واملاني��ا و�ضاح��ل الع��اج وبريطاني��ا و�ضنغاف��ورة ، ومتكن 
البطل الذهبي كوفان ح�ضن تتويج حماوالته باإحراز الو�ضام 
الذهب��ي م�ضجال 42،85 مرتا بينما متك��ن زميله ولدان نزار 
من ت�ضجيل 42،08 مرتا حمرزا الو�ضام الف�ضي يف حني جاء 
ال�ضيني �ض��ون بنغك�ضانغ ثالثا مع الو�ضام الرونزي م�ضجال 
41،81 مرتا ، وهو اأمر يوؤكد التفوق ال�ضاحق لبطلينا كوفان 
وول��دان من خالل ف��ارق الرقم عن اأق��رب مناف�س قوي لهما 
وه��و ال�ضيني �ضاح��ب الو�ض��ام الرونزي  كيلو غ��رام واحد 

يحرم ر�ضول من الذهب
 *كان��ت فعالي��ة تناف�س رفع االأثق��ال يف فئة وزن 72 كغم 
يف الباراملبي��اد وج��رت يف جمم��ع ري�ضينت��ورو ) اخليم��ة 
الثانية ( ، واحدة من اأكرث الفعاليات اثارة وقوة يف التناف�س 
الذي �ضهدته اأيام احلدث الباراملبي، وعلى وجه التحديد ذلك 
التباري ال�ضاخن والقوي يف قهر احلديد بني رباعنا الذهبي 
ر�ض��ول كاظم ومناف�ضه ال�ضيني املالحق له منذ اأربعة اأعوام 
حت��ى يف وزنهم��ا ال�ضاب��ق 65 كغم وهو) لي��و يل (، وهو ما 
ح��دث بالفعل يف ريودي جانرو عندما تقابل البطالن مرة 
اأخرى يف جمموعة واحدة �ضمتهما اىل جانب ت�ضعة رباعني 
ميثل��ون بلدان نيجريا واالردن وم���ر وبولندا ونيكاراغوا 
وهندورا���س وا�ضتوني��ا وتركمان�ضت��ان ، وكان ال�راع على 
حتقي��ق التف��وق يجري �ضج��اال بني بطل��ي الع��راق وال�ضني 
وبف��ارق وا�ضح عن بقي��ة املتناف�ضني حتى مت��ت املفا�ضلة 
بينهم��ا يف ح�ض��م اأف�ض��ل املح��اوالت االأربع��ة ل��كل منهما 
فكان��ت الغلب��ة لل�ضين��ي برفع��ه 221 كغم حم��رزا الو�ضام 
الذهب��ي واعتم��دت اأف�ض��ل حماول��ة لرباعن��ا ر�ض��ول كاظم 

وه��ي 220 كغم لتمنحه الو�ضام الف�ضي ، فيما ذهب الو�ضام 
الرونزي اىل الرباع النيجري ان�ضونت نامدي برفعه 210 
كغم ، ولكم ت�ض��ور الفارق الكبر يف رقمي البطلني العراقي 
وال�ضين��ي عن اأقرب مناف���س لهما ، علم��ا اإن رباعنا ر�ضول 
كاظ��م ج��دد حتقيق رقمه العامل��ي امل�ضجل با�ضم��ه والبالغ 
227 كغم يف حماولة مل حت�ضب وت�ضاف اىل ر�ضيده ، يف 
الوقت ال��ذي ف�ضل رباع ال�ضني و�ضاحب الو�ضام الذهبي يف 
ه��ذا ال��وزن يف حماولة رف��ع 227 كغم من اأج��ل معادلة اأو 
االق��رتاب مبحاول��ة اأخرى م��ن ك�ر الرقم العامل��ي الذي ما 
ي��زال م�ضجال با�ض��م رباعنا ر�ضول الذي اأ�ض��اف ثاين و�ضام 
ل��ه على م�ضت��وى الباراملبياد بعد اأن �ضبق ل��ه اإحراز الو�ضام 
الف�ضي كذل��ك يف باراملبياد بكني 2008 يف وزن 65 كغم 
،كم��ا يع��ود تاريخ ت�ضجيله الرقم العامل��ي يف وزن 72 كغم 
اىل الع��ام املا�ضي عندما اأحرز الو�ضام الذهبي وحتقيق هذا 
الرقم يف مناف�ضات بطولة العامل التي جرت يف كازاخ�ضتان 
وتاأه��ل منه��ا اىل الباراملبي��اد الراهن يف ري��ودي جانرو 

الرازيلية .

البحث عن الخلطة 
السحرية 

من زاوية 
اخرى

مل يتمك��ن امل��درب االإ�ضب��اين اأون��اي اإميري م��ن التو�ضل بعد 
للخلط��ة ال�ضحري��ة الت��ي ي�ض��ع به��ا باري���س �ض��ان جرم��ان 
الفرن�ض��ي عل��ى درب االنت�ض��ارات وذلك بعد بداي��ة باهتة يف 
اأول �ضب��ع جوالت للبطول��ة املحلية، التي �ضيط��ر عليها خالل 
اآخر اأربعة موا�ضم، تكبد خاللها هزميتني مقابل تعادل واأربعة 

انت�ضارات.
وم��ا يزي��د من مهم��ة امل��درب البا�ضك��ي �ضعوبة م��ع الفريق 
العا�ضمي هو املقارنة ب��ني و�ضعية الفريق يف الوقت الراهن 
وم��ا �ضبقها من موا�ض��م �ضيطر خاللها رجال امل��درب ال�ضابق 

لوران بالن على جميع االألقاب املحلية املمكنة.
لي���س ه��ذا فح�ضب، ب��ل اأن على اإمي��ري اأي�ض��ا اإدراك اأن املالك 
القط��ري للن��ادي الفرن�ض��ي، نا���ر اخلليفي، ال ي�ض��ع ن�ضب 
عيني��ه �ضوى حتقيق نتائج قوي��ة يف دوري االأبطال، اأكرث من 
البط��والت املحلي��ة التي اعت��اد الفريق الفوز به��ا يف االأعوام 

االأخرة.
ومب��ا اأن امل�ضائب ال تاأتي ف��رادى، فعلى اإميري اأي�ضا اأن يجد 
ح��ال لل�ضداع ال��ذي ميثله موق��ف الالعب حامت ب��ن عرفه يف 

راأ�س املدرب.
وعل��ى الرغ��م م��ن ان�ضمام��ه للفري��ق الباري�ضي خ��الل فرتة 
االنتق��االت ال�ضيفية و�ضط �ضجة اإعالمي��ة كبرة وبعد مو�ضم 
رائ��ع مع ني�س، خرج الالع��ب، ذو االأ�ضول تون�ضية، تقريبا من 
ح�ضاب��ات اإميري الفنية بعدما اأخرجه من قائمة الفريق خالل 

االأربع مباريات االأخرة.
ولي�ض��ت هذه هي امل��رة االأوىل التي ي�ضجل فيه��ا على الالعب 
م�ض��اكل مع مدربيه الذين اأجمعوا تقريبا على عدم التزامه يف 
التدريب��ات على الرغم من موهبته الكبرة، وهو ما يف�ر عدم 
ا�ضتدع��اء ديدييه دي�ضامب ل��ه للمنتخب الفرن�ضي خالل بطولة 

االأمم االأوروبية االأخرة.
وم��ا يزيد من موقف اإميري تعقي��دا يف هذه الق�ضية بالتحديد 
ه��ي ال�ضعبي��ة الكبرة الت��ي يتمتع بها الالع��ب يف فرن�ضا، اإال 
اأن االأم��ور م��ن املمكن اأن ت�ضهد تغي��را جذريا يف حالة عودة 

الفريق لدرب االنت�ضارات وا�ضتعادة م�ضتواه املعروف.
ولك��ن يب��دو اأن املعاملة التي يلقاه��ا الالعب من قبل املدرب 
بداأت توؤتي اأكلها، حيث اأن الالعب بعدما كان يبدي امتعا�ضه 
م��ن ا�ضتبعاده من ت�ضكيلة الفريق خالل االآونة االأخرة، ح�ر 
اإىل مق��ر الن��ادي ي��وم اجلمعة املا�ض��ي للتدرب منف��ردا، قبل 
اأن يبع��ث بر�ضالة ع��ر موا�ض��ل التوا�ضل االجتماع��ي: "اأقبل 

التحدي. باري�س مل تبنى يف يوم واحد. ق�ضي االأمر".
ويع��د هذا هو اأول رد فع��ل لالعب منذ اأن طفت اخلالفات بينه 

وبني اإميري على ال�ضطح.
وم��ن املمك��ن اأن تك��ون املواجه��ة املقبلة للفري��ق يف دوري 
االأبط��ال اأم��ام لودوجوريت���س البلغاري ي��وم االأربعاء املقبل 
مبثاب��ة موؤ�ر جي��د ملعرف��ة اإذا ما متكن اإميري م��ن تروي�س 

طباع الالعب احلادة اأم ال.
ويف الوق��ت الذي يعول في��ه املدرب على املهاجم الذي طاملا 
يعتق��د اأنه م��ن �ضيحمل على عاتق��ه م�ضوؤولية هج��وم الفريق 
بع��د رحيل ال�ضويدي زالتان اإبراهيموفيت�س، مل يجده مب�ضتواه 

املعهود.

ق�ص ال�سباح جواد كاظم 
�سريط اإفتتاح احل�سور 

العراقي يف مناف�سات 
الرباملبياد اخلام�ص ع�سر , 
وكما كان متوقعا مل يتمكن 
هذا ال�سباح من التاأهل يف 

الت�سفيات التمهيدية ل�سباق 
�سباحة 100 م ظهر

خالد جاسم / الصحفي المرافق للوفد
عدسة: وسام الياسري

ت��وج ن��ادي ال�ضليمانية ب��دوري اندية العراق 
املمتازة بك��رة الطاولة، يف ختام املناف�ضات 
وق��ال  بغ��داد.  العا�ضم��ة  يف  ج��رت  الت��ي 
رئي���س احت��اد اللعبة كاظم خزع��ل ان "نادي 

ال�ضليماني��ة متك��ن م��ن ح�ض��د لق��ب الدوري 
العراق��ي املمت��از للرج��ال للمو�ض��م احل��ايل 
"املناف�ض��ات  ان  خزع��ل  واأو�ض��ح   .”2016
ا�ضف��رت اي�ضا عن فوز ن��ادي حلبجة باملركز 
الثاين، يف حني حل نادي البي�ضمركة باملركز 

الثالث". 

السليمانية يتوج بدوري الطاولة الممتاز
بغداد - الجورنال

بغداد - الجورنال

النكهة اإلسبانية - األلمانية تسيطر على الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا
جدل المالعب

الحلقة الثانية


