
اإنه��ا رحل��ة املج��د احلقيق��ي يف ال�سف��ر الطوي��ل 
امل��رة  ه��ذه  حتقق��ت  لكنه��ا  العراقي��ة  للريا�س��ة 
ب�سواع��د وعق��ول واإن كان اأ�سحابه��ا ق��د �سنف��وا 
مب�سيئ��ة اخلال��ق �سبحانه وتعاىل �سم��ن فئة ذوي 
الإحتياج��ات اخلا�س��ة لكنهم كما اأك��دت الأحداث 
اأثبتوا معدنه��م الأ�سيل يف البطولة وك�سب الرهان 
عليهم يف ت�رشي��ف الريا�سة العراقية يف ثاين اأهم 
ح��دث ريا�سي ي�سه��ده العامل بع��د ولدة كل دورة 
اأوملبي��ة وه��و الباراملبي��اد اخلام���س ع���رش ال��ذي 
اإ�ست�سافته مدينة ريودي جانريو الربازيلية موؤخرا 
مب�سارك��ة 166 دول��ة وج��اءت وقائعه بع��د اأيام 
مع��دودات من اإختت��ام الدورة الأوملبي��ة ال�سيفية 
ال 31. نع��م ..ماحقق��ه اأبط��ال اللجن��ة الباراملبية 
العراقي��ة م��ن نتائ��ج يف الباراملبي��اد الأخري تعد 
الأف�س��ل لي�س عل��ى م�ستوى احل�س��ور العراقي يف 
تاري��خ ه��ذا احل��دث ب��ل وتع��د الأف�س��ل للريا�سة 

العراقي��ة حتى الن يف تاريخ امل�ساركات العاملية 
. وم��ن هنا �سنحاول تركي��ز الأ�سواء على ماحتقق 
يف الباراملبياد وما�سبقه من حت�سريات خ�سو�سا 
واإن معظ��م الأح��داث ت�سادف��ت يف ح�سوره��ا مع 
عطل��ة عي��د الأ�سحى املبارك التي اإمت��دت اأ�سبوعا 
كام��ا م��ع اإنن��ا حر�سن��ا ط��وال تلك العطل��ة على 
اأر�س��ال ماج��رى يومي��ا يف ر�سائ��ل مف�سل��ة م��ع 
ال�س��ور .اليوم نخت��م بع�س ما�سلطناه م��ن اأ�سواء 
عل��ى رحلة ه��وؤلء الأبطال ,وم��داد القلم لن يجف 
بالطب��ع بل هناك ماه��و قادم لأن ه��ذه ال�رشيحة 
الرائع��ة من اأهل الريا�سة ت�ستحق املزيد من الدعم 

الإعامي . 
جراح ..موعد مع الذهب

 *قب��ل ثاث��ة اأي��ام م��ن موع��د الإقف��ال الر�سم��ي 
للباراملبي��اد اخلام���س ع�رش كان��ت بعثتنا ترتقب 
�سب��اح ي��وم اجلمع��ة املواف��ق 16 اجل��اري حيث 
كان منظ��را ممتلئ��ا حما�س��ة ووطني��ة اإق�سعرت له 
الأب��دان تاأث��را واإمتزج��ت في��ه دم��وع الف��رح م��ع 
اأنغام املو�سيقى التي �سدحت يف امللعب الأوملبي 

يف ري��ودي جان��ريو )ملعب خ��وا هافياجن ( و�سط 
ت�سفيق وهتافات الف اجلماهري احلا�رشة عندما 
ع��زف ال�سام الوطني العراقي تزامنا مع رفع راية 
اهلل اأك��رب بع��د تتوي��ج بطلن��ا املغوار ج��راح ن�سار 
بذهبي��ة رمي الثق��ل , برغم اإن العن��اق احلار بينه 

وبني ال�سي��د وزير ال�سب��اب والريا�سة عبد احل�سني 
عبط��ان كان موؤث��را بقوة حيث �س��اءت ال�سدف اأن 
يقوم ال�سيد الوزير بتقليد اأ�سحاب الأو�سمة الثاثة 
يف هذه الفعالية بالإ�ساف��ة اىل اأ�سحاب الأو�سمة 
يف فعالي��ة رم��ي املطرق��ة بت�رشي��ف م��ن اللجن��ة 

املنظم��ة للباراملبي��اد لوزير ال�سب��اب والريا�سة , 
ولتك��ون ه��ذه املهم��ة الربوتوكولي��ة متزامنة مع 
تتوي��ج بطلنا ن�س��ار ومن معه عل��ى من�سة تكرمي 
الأبط��ال وتقلي��د الأو�سمة , فكان��ت هتافات جراح 
ن�سار باأ�س��م العراق و�سط دموع فرح��ه واإبتهاجه 
واحدة من امل�ساهد الت��ي لتفارق الذاكرة ب�سهولة 
. اأم��ا حكاية جراح مع الو�س��ام الذهبي يف فعالية 
رم��ي الثقل ) فئ��ة اأف 40 ( فكانت قمة يف الروعة 
والتح��دي املتف��رد ال��ذي و�سع بطلن��ا املتاألق يف 
خان��ة متمي��زة ع��ن بقي��ة املت�سابقني وه��م ت�سعة 
متناف�سني م��ن بينهم ثاثة م��ن ال�سني ومت�سابق 
واح��د م��ن كل م��ن تون���س والكوي��ت و�سنغاف��ورة 
والربتغ��ال و�ساحل العاج ) كوت ديفوار بالت�سمية 
الفرن�سي��ة ( وكرواتي��ا حيث مينح نظ��ام امل�سابقة 
�ست حم��اولت لكل مت�ساب��ق وحتت�سب يف النهاية 
فيه��ا  كان   , رقمي��ا  املح��اولت  اأف�س��ل  نتيج��ة 
البط��ل العراقي متقدما عل��ى بقية مناف�سيه بفارق 
�رشي��ح ووا�س��ح ج��دا حي��ث حق��ق يف املحاول��ة 
الرابع��ة رقم��ه القيا�سي العاملي اجلدي��د الذي ظفر 

ب��ه الو�س��ام الذهبي وهو 10,76 م��رت بينما �سجل 
يف املحاولت الثاث��ة الأوىل على التوايل الع�رشة 
اأمت��ار م��ع 36 و33 و2 �سنتم��رت فيم��ا �سج��ل يف 
املحاولتني اخلام�سة وال�ساد�سة على التوايل ع�رشة 
اأمت��ار و12 و53 �سنتمرت , لتعتم��د بالتايل نتيجة 
حماولت��ه الرابع��ة وه��ي الأف�س��ل والت��ي توجت��ه 
بالذه��ب يف ه��ذا الباراملبي��اد مع اإعتم��اده رقما 
عاملي��ا جديدا حطم به رقم��ه ال�سابق البالغ ع�رشة 
امت��ار و66 �سنتمرتا والذي حققه يف بطولة العامل 
الت��ي ج��رت يف العا�سم��ة القطري��ة الدوح��ة عام 
 ,  2016 2015 وتاأه��ل بوا�سطته اىل باراملبياد 
اأم��ا �ساحب الو�سام الف�س��ي يف هذه الفعالية فهو 
ال�سين��ي �سني زينياو وال��ذي �سجل رقما قدره 10 
,10 م��رت فيم��ا كان الو�س��ام الربون��زي من ح�سة 
البط��ل التون�س��ي ا�سماعي��ل بوعبي��د بع��د اأن �سجل 
9,44 مرت.وع��رب البطل الذهبي ج��راح ن�سار عن 
فرحته العميقة و�رشوره اخلا�س بهذا الإجناز الذي 
اأه��داه اىل ال�سعب العراق��ي العظيم وقواته امل�سلحة 

البا�سلة واأبطال احل�سد ال�سعبي 
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ستة ايام تؤهل 60 مدربا للعمل في اللياقة البدنية

 رحلة التألق البارالمبي بال رتوش

والبولندي��ة  كريب��ر  اأجنيلي��ك  الأملاني��ة  بلغ��ت 
اأنيي�س��كا رادفان�سكا والأمريكي��ة مادي�سون كيز 
والرو�سي��ة �سفتانا كوزنت�سوف��ا والت�سيكية برتا 
كفيتوف��ا امل�سنف��ات يف البطول��ة اأوىل وثالث��ة 
وثامن��ة وتا�سع��ة ورابع��ة ع���رشة ال��دور الثالث 

لدورة ووهان ال�سينية كرة امل�رشب.
عل��ى  كريب��ر  ف��ازت  الث��اين,  ال��دور  يف 
الفرن�سي��ة كري�ستين��ا مادينوفيت�س 
و6-4,  و6-1   )4-7(  6-7
الرو�سي��ة  عل��ى  ورادفان�س��كا 
 6-4 ماكاروف��ا  اإيكاترين��ا 
و1-6, وكي��ز عل��ى الفرن�سي��ة 
كارول��ني غار�سي��ا 3-6 و-6
4, وكوزنت�سوفا على الأمريكية 
-6�سفر  برينغ��ل  مادي�س��ون 

و4-6, وكفيتوف��ا على 
ني��ة  ا كر و لأ ا
يلين��ا  اإ

�سفيتولينا 3-6 و6-1.
ويف ال��دور املقبل, تلع��ب كريبر بطل��ة اأ�سرتاليا 
وفا�سين��غ مي��دوز الأمريكي��ة ه��ذا الع��ام, م��ع 
 ,2014 الأوىل ع��ام  الن�سخ��ة  كفيتوف��ا, بطل��ة 
ورادفان�سكا مع الدمناركية كارولني فوزنياكي 
�سينياكوف��ا  الت�سيكي��ة كاترين��ا  الفائ��زة عل��ى 
ال�ساعدة م��ن الت�سفيات 6-4 
الرو�سي��ة  م��ع  وكي��ز  و6-4, 
الفائ��زة  كا�ساتكين��ا  داري��ا 
على الأمريكية لويزا ت�سرييكو 
وكوزنت�سوف��ا  و6-1,   6-1
الأمريكي��ة فينو���س وليام���س  م��ع 
حاملة اللق��ب والتي ا�ستهلت م�سوارها 
بفوز �سه��ل عل��ى الكازاخ�ستانية يوليا 

بوتينت�سيفا 3-6 و6-2.
الع��ام  بلق��ب  فينو���س توج��ت  وكان��ت 
املا�سي بفوزها على الإ�سبانية غاربني 
موغ��وروزا 3-6 و-6�سف��ر يف املباراة 

النهائية.
موغ��وروزا  غارب��ني  الإ�سباني��ة  وكان��ت 
الثاني��ة اأب��رز �سحاي��ا ال��دورة حت��ى الآن 
بخروجها م��ن الدور الثاين عل��ى يد ال�رشبية 
 4-6 اأمامه��ا  باخل�س��ارة  يانكوفيت���س  يلين��ا 
و7-6 )7-2(. وتلتق��ي يانكوفيت���س يف ال��دور 
الثال��ث الت�سيكية برب��ورا زاهافوف��ا �سرتيكوفا 
الت��ي فازت على الياباني��ة مي�ساكي دوي 5-7 

و-6�سفر و6-2.

اأع��رب الكرواتي زلتكو داليت�س, مدرب فريق العني 
الإمارات��ي, عن �سعادت��ه الكبرية لف��وز فريقه على 
�سيف��ه اجلي�س القط��ري 1-3 يف اللقاء الذي جرى 
م�س��اء اأول اأم�س الثاثاء عل��ى ا�ستاد هزاع بن زايد 
مبدين��ة العني يف ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة 

دوري اأبطال اآ�سيا.
وق��ال داليت���س لل�سحفي��ني عق��ب اللق��اء: "حققنا 
ماكن��ا نهدف له, را�س ع��ن اأداء فريقي واأمتنى اأن 

يقدموا نف�س امل�ستوى يف لقاء الإياب".
واأ�س��اف: "حققنا الفوز لأننا مل نك�سف اأوراقنا قبل 
اللقاء, حيث قم��ت باإخفاء اإ�سابة حممد فايز, وهو 
ما فر���س بع���س ال�سماء �سم��ن ت�سكيل��ة الفريق, 

حي��ث دفعنا بال�ساب �سعيد م�سبح يف مركز الظهري 
بدًل من فايز".

عام��ر  اجلدي��د  الاع��ب  ب��اأداء  :"�سعي��د  وتاب��ع 
عبدالرحم��ن, وعم��ر عبدالرحم��ن )عم��وري( ال��ذي 

قاتل يف امللعب, وا�ستحق لقب رجل املباراة".
واأ�س��ار اإىل اأن فريقه قدم م�ست��وى عاليًا يف ال�سوط 
الأول, ويف ال�س��وط الث��اين نزلن��ا امللع��ب بح��ذر, 
وفقدنا بع�س الثقة يف اأنف�سنا بعد اأن قل�س اجلي�س 

الفارق اإىل 1-2, حتى �سجلنا الهدف الثالث".
واأكم��ل: "اجلي���س فريق كب��ري, وكنت واثق��ًا اأنه لن 
يقب��ل مبزيد من الأهداف يف �سباك��ه, لذلك وا�سلنا 

املباراة بحر�س حتى متكننا من الفوز".

حملية  بطولة  اأقوى  �ساحبة  اإ�سبانيا  تكون  قد 
اأنديتها  اإىل نتائج  على ال�سعيد الريا�سي نظراً 
ناحية  من  عليها  تتفوق  اإنكلرتا  لكن  قاريًا, 
عائدات  فيها  تلعب  التي  املالية"  "الزعامة 

النقل التلفزيوين الدور الأ�سا�سي.
ويبدو اأن القائمني على الدوري الإ�سباين اأخذوا 
خطاهم  على  ال�سري  وق��رروا  الإنكليز  من  العرب 
من خال عقد جديد ميتد لثاثة اأعوام و�سيكون 
للجميع  بالن�سبة  وموحداً  مركزيًا  الأوىل  للمرة 
خافًا لل�سابق عندما كانت الأندية توقع عقوداً 
امل�سوؤول  املدير  اأكد  ما  بح�سب  وذلك  منفردة, 
ال���دوري  يف  والت�سويق  املبيعات  ق�سم  ع��ن 

الإ�سباين اأدولفو بارا.
و�ستكون عائدات النقل التلفزيوين بح�سب العقد 
حوايل  اأي  �سنويًا,  ي��ورو  مليار   1.6 اجلديد 
عليها  حت�سل  كانت  التي  ال��ع��ائ��دات  �سعف 
الأندية مبوجب التفاق ال�سابق, لكن هذا الرقم 
ل يزال بعيداً جداً عن مبلغ ال� 9.6 مليار يورو 
النقل  الإنكليزية من  الأندية  الذي حت�سل عليه 

التلفزيوين.
ثاثة  منذ  من�سبه  يف  املتواجد  ب��ارا,  واعترب 
اأعوام, اأن العقد اجلديد ي�سكل خطوة اأولية هامة 
الإنكليزي  ب��ال��دوري  اللحاق  م�سوار  يف  ج��داً 
يف  الهوة  يقل�س  العقد  اأن  اإىل  م�سرياً  املمتاز, 
الأخرى  الأندية  بني  التلفزيوين  النقل  عائدات 
ما  ثلث  �ستنال  اإذ  مدريد  وري��ال  وبر�سلونة 
كانت  اأنها  حني  يف  الأخ���ريان,  عليه  يح�سل 

حت�سل يف العقد ال�سابق على ثمن ما كان يناله 
العماقان الكتالوين وامللكي.

"�ساكرييك�س"  منتدى  هام�س  على  واأ���س��اف 
اأن  هو  الأه��م  "الأمر  مان�س�سرت:  يف  العاملي 
التلفزيوين.  النقل  حقوق  على  ال�سيطرة  ن�ستعيد 
عليها  ن�سيطر  ثم  احلقوق  نبيع  اأننا  يعني  ما 

ونتفاو�س مع ال�رشكات الناقلة".
املباريات  نفر�س  اأن  "باإمكاننا  ووا���س��ل: 
ب�سكل  املنقولة  املباريات  مبا�رشة,  املنقولة 
املنا�سب  الوقت  ننظم  واأن  الروزنامة,  متاأخر, 
ال�سوقني  مع  يتنا�سب  مبا  املباريات  لنطاق 
على  الأهم  الأمر  هو  هذا  والأمريكي.  الآ�سيوي 

الطاق".
كبار  اأح���د  ب��ري��دج,  تيموثي  راأي  يكن  ومل 
يف  الريا�سية  الأعمال  ق�سم  عن  امل�ست�سارين 
خمالفًا  املهنية,  للخدمات  "ديلويت"  �رشكة 
لراأي بارا بخ�سو�س اأن �سفقة النقل التلفزيوين 
قد ترتك اأثراً اإيجابيًا كبرياً على الكرة الإ�سبانية 

اإن كان داخليًا اأو خارجيًا.
بر�س:  فران�س  لوكالة  بريدج يف ت�رشيح  وقال 
يتخلف  الإ�سباين  ال��دوري  اأن  الوا�سح  "من 
من  املمتاز  الإنكليزي  ال��دوري  عن  بو�سوح 
)ب�سبب  امللعب  اأر�سية  يف  التناف�سية  الناحية 
الفارق الكبري بني الفريقني العماقني بر�سلونة 
وريال مدريد والفرق الأخرى( لكن �سفقة النقل 
التلفزيوين قد جتعل م�ساألة التنبوؤ )بهوية الفائز 

باللقب( اأقل �سعوبة".

كيربر تعبر وبداية جيدة لحاملة اللقب 
في دورة ووهان

داليتش يكشف أسباب تفوق العين على الجيش الدوري اإلسباني يسعى للحاق باإلنكليزي 
عبر عقد جديد

 فبع��د انته��اء املحا���رشات يف الي��ام الوىل م��ن 
ال��دورة والت��ي كانت با���رشاف املحا���رش الكويتي 
ط��ارق البن��اي املعتمد م��ن قبل الفيف��ا , ح�رش اىل 
بغ��داد يف الي��ام املا�سي��ة الدكتور جم��ال النمكي 
)م���رشي اجلن�سي��ة( لعط��اء املحا���رشات املكملة 
الخ��رى التي تتحدث ع��ن اللياقة البدني��ة وتوزيع 

اجلهد يف الوحدات التدريبية .
الربيعي يعد بدورات مماثلة

عميد كلية الرتبي��ة البدنية وعلوم الريا�سة الدكتور 
ع��دي الربيعي اأكد حر�س العم��ادة وح�سب املنهاج 

املع��د من قبلها على تنظيم اأك��ر من دورة تدريبية 
ملختل��ف الخت�سا�سات ومنها كرة القدم يف �سبيل 
و�س��ع امل��درب العراق��ي بال�س��ورة يف كل حداث��ة 
وعلمي��ة مطلوبة من طرق التدريب احلديثة واللياقة 
البدني��ة لك��ي نبقى عل��ى توا�س��ل عن كيفي��ة عمل 
البلدان املتقدمة يف هذا املجال, مثنيا على اللتزام 
العايل للمدربني امل�ساركني يف اللتزام بالتوقيتات 
املع��دة يف منهاج الدورة, كما تط��رق الربيعي على 
اأختي��ار املحا���رش يف ال��دورات التدريبي��ة بعناية 
كب��رية يف �سبي��ل ان تك��ون الفائ��دة ت�سم��ل جمي��ع 

امل�ساركني.
اأحمد ي�ضيد باملحا�ضرات

م��ن بني امل�ساركني يف هذه الدورة التدريبية مدرب 
فري��ق النفط بكرة الق��دم الكابنت ح�س��ن اأحمد الذي 
حتدث عن الطرق احلديثة التي اأ�ستخدمت يف اي�سال 
املعلوم��ات للمدربني امل�ساركني , م�سيدا باملعلومة 
النوعية الت��ي �رشحها املحا�رش امل���رشي الدكتور 
جمال النمك��ي خال الدرو�س النظري��ة التي اأعقبت 
اجلان��ب العملي اخلطط��ي يف ماعب كلي��ة الرتبية 
البدني��ة وعل��وم الريا�سة يف جامعة بغ��داد, منوها 
اىل حاجة املدرب العراقي اىل مثل هكذا حما�رشات 
قيمة تخدمه يف م�س��واره التدريبي وتر�سم اخلطوط 
العري�س��ة له يف اخراج الوح��دات التدريبية بدءا من 

مرحلة النا�سئني اىل املتقدمني.

النمكي وع�ضقه لبغداد
املحا���رش الدويل الدكتور جم��ال النمكي مل ي�ستطع 
اأن يخف��ي ع�سق��ه لبغ��داد من��ذ �سن��وات ط��وال, وان 
امنيته قد حتققت يف الق��دوم اىل العراق وهي املرة 
الوىل له مبديا اأعجابه مبا �ساهده وهويتجول بني 
�س��وارع العا�سم��ة احلبيبة , النمكي ب��ني اأن �سمعت 
امل��درب العراق��ي ممت��ازة ب��ني الو�س��اط العربي��ة 
نتيجة للنتائج التي حققتها الكرة العراقية يف اأغلب 
امل�س��اركات اخلارجي��ة, وه��ذا ما مل�سه خ��ال اأيام 
الدورة م��ن تفاعل حقيقي ب��ني املحا�رش واملدرب 
يف احلديث عن كل مايخدم العمل ال�سحيح والعلمي 

يف تنظيم الوحدات التدريبية.

أالردايس يستقيل 
بسبب الرشوة

من زاوية 
اخرى

اأكد الحت��اد الإنكليزي لكرة القدم بان �س��ام األرداي�س ترك 
من�سبه مدربًا ملنتخب اإنكلرتا.

و�سي���رشف �ساوثغي��ت عل��ى املباراتني املقبلت��ني ملنتخب 
انكل��رتا مطل��ع ال�سهر املقب��ل �سم��ن الت�سفي��ات الوروبية 

املوؤهلة اىل مونديال 2018 يف رو�سيا.
ويتوىل �ساوثغيت ال���رشاف على منتخب ال�سباب حاليا يف 

انكلرتا.
واأذاع الحت��اد النكلي��زي بيان��ًا ر�سمي��ًا جاء في��ه "�سلوك 
األرداي���س كم��ا ورد يف ال�سح��ف اليوم لي���س جديراً مبدرب 

منتخب اإنكلرتا".
واأ�ساف: "لقد اعرتف بارتكابه خطاأً ج�سيمًا يف التقدير وقد 
اعت��ذر عن ذلك. وبالت��ايل ونظراً جل�سامة ه��ذه الت�رشفات, 
اتف��ق الحت��اد الإنكلي��زي و�س��ام األرداي�س عل��ى ف�سخ عقد 

الأخري".
وتاب��ع: "هذا الق��رار مل يتخذ بخفة لك��ن اأولوية الحتاد هي 
املحافظ��ة عل��ى م�سلح��ة اللعب��ة والتحل��ي باأعل��ى معايري 

ال�سلوك والنزاهة".
واأ�س��در األرداي���س بيان��ًا ج��اء في��ه "تبع��ًا لاأح��داث التي 
ح�سل��ت يف ال�ساعات الأخرية, قرر الحت��اد النكليزي واأنا 

ف�سخ العقد الذي يربط بيننا".
واأ�س��اف: "�سع��رت بفخ��ر كب��ري عندم��ا مت تعيين��ي مدرب��ًا 
ملنتخ��ب اإنكلرتا يف متوز/يولي��و املا�سي واأ�سع��ر بالأ�سف 

لو�سول الأمور اإىل ما و�سلت اإليه".
وو�س��ل األرداي���س اإىل ه��ذا امل�س��ري عل��ى خلفي��ة تقاري��ر 

�سحافية اإنكليزية اأ�سارت اإىل تورطه باأعمال ر�سوة.
ويب��دو اأن األرداي�س ن�س��ح بكيفية اللتف��اف على القوانني 
وقد ن�رشت �سحيفة "ذي تلغراف" �رشيط فيديو وهو يتواجد 
برفقة �سحافي��ني زعموا باأنهم رجال اأعمال من �رشق اآ�سيا 
ميلكون وكالة وهمية خمت�سة بعقود الاعبني, وهو اأعلمهم 
اأن��ه بالإم��كان اللتفاف حول القانون ال��ذي مينع اأن تكون 
حقوق عق��ود الاعبني مملوكة من ط��رف ثالث غري الاعب 

والنادي.
وواف��ق األرداي���س على ال�سف��ر اإىل �سنغاف��ورة وهونغ كونغ 
ك�سفري ملوؤ�س�ستهم الوهمية مقابل احل�سول على مبلغ 400 

األف جنيه ا�سرتليني )519 األف دولر, 461 األف يورو(.
كم��ا انتق��د األرداي���س يف الفيديو ق��رار الحت��اد الإنكليزي 
باإعادة بناء ملعب وميبلي و�سخر من �سلفه روي هودج�سون.
وا�ستدع��ي األرداي���س اأول اأم���س الثاث��اء اإىل مق��ر الحت��اد 
الإنكلي��زي ل��اإدلء ب�سهادته قب��ل اأن يتو�س��ل الطرفني اإىل 

اتفاق بف�سخ العقد بينهما.
وخا���س املنتخب النكليزي مباراة ر�سمية واحدة باإ�رشاف 
األرداي���س كان��ت �س��د �سلوفاكيا يف ت�سفي��ات كاأ�س العامل 

املوؤهلة اىل مونديال 2018 وانتهت بفوزه -1�سفر.

ويكون األرداي�س قد ا�ستمر يف من�سبه 67 يوما فقط.

اأختتمت الدورة التدريبية 
الدولية بكرة القدم للم�ضتوى 

االول اخلا�ضة باللياقة البدنية 
والتخطيط والتكتيك بالن�ضبة 
لعمل املدرب مع جميع الفئات 
العمرية مب�ضاركة 60 مدربا 
غابيلتهم يعملون مع االندية 

واملدار�س الكروية ومنتديات 
ال�ضباب

بغداد - فاضل الحمداني

دييغ��و مارادون��ا وبيلي��ه وليوني��ل مي�سي وجنوم 
اآخرون, �ساركوا جميعًا مع اأيقونات كرة القدم يف 
العامل يف تهنئة الإيطايل فران�سي�سكو توتي, القائد 
التاريخي لنادي روم��ا, يف عيد مياده الأربعني. 
وع��رب العديد من الر�سائل واملقاطع امل�سورة على 
مواق��ع التوا�سل الجتماعي, ق��ام زماء حاليون 
وقدام��ى لاع��ب الإيط��ايل, بالإ�ساف��ة اإىل جنوم 
ك��رة الق��دم العاملي��ة والريا�سة ب�سكل ع��ام, مثل 
اأو�س��ني بول��ت وروجي��ه في��درر ورافاي��ل ن��ادال, 
باإر�س��ال الته��اين لاعب املخ�رشم. وق��ال مي�سي 
ع��رب مقط��ع م�سور ن���رشه عل��ى مواق��ع التوا�سل 
الجتماع��ي: "�ساأعجب بك دائم��ًا, اإعجابي بك بداأ 
م��ن الي��وم الذي عرفتك في��ه". ومن جانب��ه, اأ�سار 
مارادون��ا اإىل اأن توتي مير بالفرتة الأكر ازدهاراً 

يف م�سريت��ه, وق��ال: "رقم واحد يف الع��امل", فيما 
و�سف الأ�سطورة الربازيلية بيليه الاعب الإيطايل 

ب� "الأف�سل".
واأكد احلار�س جيانوليج��ي بوفون, قائد املنتخب 

الإيطايل, اأن توتي "كتب تاريخًا يف كرة القدم".
وبعث ال�سوي�رشي جياين اإنفانتينو, رئي�س الحتاد 
الدويل لكرة القدم "فيفا", بر�سالة اإىل توتي, اأعرب 
ل��ه من خالها عن امتنانه لتفانيه يف كرة القدم, 
وق��ال يف ر�سالت��ه باللغ��ة الإيطالي��ة: "اإنك مثال 
مل��ا يجب اأن تكون عليه كرة الق��دم, واأ�سكرك بكل 
امتن��ان لهذا". وخا�س قائد روما تدريبات فريقه 
مبرك��ز "تريجوري��ا" الريا�س��ي التاب��ع للن��ادي 
الإيط��ايل, حيث اأحاط به املئ��ات من امل�سجعني, 

ومن املنتظر اأن يقيم حفًا كبرياً هذا امل�ساء.

نجوم الرياضة في العالم يهنئون توتي في عيد ميالده

خالد جاسم - الصحفي المرافق للوفد
عدسة : وسام الياسري
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