
*اإزدحم��ت منذ ي��وم اأم�س رده��ات وقاعات وممرات 
اخلام�س��ة  الباراملبي��ة  لل��دورة  الإعالم��ي  املرك��ز 
ع���رة مبئات اأجه��زة وم��الكات الإع��الم الريا�سي 
الت��ي ج��اءت م��ن كل ق��ارات الدنيا يف تغطي��ة تبدو 
عل��ى قدر كب��ر م��ن الإ�ستثنائية هذه امل��رة مقارنة 
بالن�سخ ال�سابقة من ه��ذه الدورة برغم غياب الرو�س 
املعاقب��ن والذين ي�سكل��ون بي�سة القب��ان عادة يف 
التناف���س ال�ساخ��ن على غلة الأو�سم��ة يف هذا احلدث 
الريا�س��ي الكب��ر .ويف الواقع وبرغ��م اإنذهايل بهذا 
العالمي��ن يف خمتل��ف  م��ن جي���س  الكب��ر  الك��م 
قن��وات املهن��ة م��ن اإعالم مق��روء وم�سم��وع ومرئي 
وه��و حا�ر من كل ح��دب و�سوب لتوف��ر التغطية 
الإعالمية املبا���رة ونقل الأحداث اأول باأول , لكني 
ل�س��ت باملتفاج��اأ اإطالق��ا بع��د اأن �ساه��دت بالع��ن 
املج��ردة �س��واء يف القري��ة الباراملبي��ة ويف مالعب 
وقاع��ات وميادين التدري��ب للبعث��ات امل�ساركة كم 

منح��ت دول العامل مبن يف ذلك دول واأقطار م�سنفة 
يف خان��ة الع��امل الثال��ث اإهتمام��ا خا�س��ا ورعاي��ة 
عل��ى قدر كبر م��ن الإ�ستثنائية لريا�س��ات اأ�سحاب 
الإحتياج��ات اخلا�س��ة , وه��و اأم��ر لميكن��ك غ���س 
النظ��ر عنه واأن��ت ت�ساه��د اأح��دث التقني��ات العلمية 
يف  الريا�سي��ن  له��وؤلء  امل�ساع��دة  والتكنولوجي��ة 
خمتلف درج��ات الع��وق وت�سنيفه الفن��ي يف الوقت 
ال��ذي مات��زال في��ه ريا�س��ة الإحتياج��ات اخلا�س��ة 
يف الع��راق تعتم��د اأجي��ال �س��ارت يف ذم��ة التاريخ 
م��ن التقني��ات الب�سيط��ة وهو اأم��ر لتتحمل��ه اللجنة 
الباراملبي��ة وحده��ا بالطب��ع نتيج��ة الإفتق��اد اىل 
الأم��وال الالزم��ة لأ�ستراد تل��ك املع��دات والأحهزة 
التقني��ة املهم��ة والت��ي تخت���ر الكث��ر م��ن اجلهد 
والزمن يف حت�سر الأبطال وم�ساعدتهم على حتقيق 
اجلدي��د واملتطور يف عامل الإجن��از والأرقام .وناأمل 
يف ح�س��ور ال�سي��د وزي��ر ال�سب��اب والريا�س��ة عب��د 
احل�سن عبطان اىل احلدث الكبر يوم غد كما خمطط 
ل��ه عامال م�ساعدا يف حتفيز ال��وزارة على تخ�سي�س 
جمهوداتها يف م�ساعدة اللجن��ة الباراملبية العراقية 

عل��ى مواكب��ة الع��امل املتط��ور يف ه��ذا ال���رب من 
ريا�سات املعاق��ن لأنهم يف حاجة ما�سة وحقيقية 
اىل م��ن ي�سعه��م يف طري��ق التط��ور املذهل يف عامل 

الريا�سات الباراملبية .

تدريبات متوا�سلة ..وجواد كاظم على املحك اليوم
والتح�س��ر  التدري��ب  وح��دات  وتتوا�س��ل  *ه��ذا 
ال��دورة  يف  امل�سارك��ن  العراقي��ن  للريا�سي��ن 
الباراملبية وفق توقيتات حمددة اأعدتها رئا�سة الوفد 

بالتن�سيق مع مدرب��ي الفعاليات ال�ست التي نتناف�س 
فيه��ا هن��ا عل��ى الأو�سمة برغ��م تباي��ن احلظوظ يف 
م�ستوى التناف���س وحجم املتوقع ح�ساده من نتائج 
كم��ا �رحنا ذلك تف�سي��ال يف ر�سالة �سابقة , كما اإن 
الالفت ومع ح�سور الواقعية الفنية يف تقدير نتائجنا 
املتوقع��ة يف الباراملبي��اد احل��ايل اإن اجلمي��ع م��ن 
ريا�سين ومدربن ومعهم الوفد الإداري متحم�سون 
فع��ال نحو اإثب��ات الذات العراقي��ة يف املناف�سة , كما 
اإن الإندف��اع والإ�رار وقوة العزمي��ة كلها حا�رة 
خالل تن��اول اأبطالنا وبطالتنا اجلرع��ات التدريبية 
املنتظم��ة واملكثفة ب�سورة يومي��ة ,اإنتظارا ملواعيد 
احل�س��ور التناف�سي الفعلي يف تل��ك الفعاليات والتي 
م��ن املقرر اأن يد�سنها اليوم ال�سباح جواد كاظم وهو 
يخو���س ت�سفي��ات فعالية �سباح��ة 100 م ظهر يف 
التا�سع��ة والن�سف �سباحا بتوقي��ت ريودي جانرو 
) الثالث��ة والن�سف ظهرا بتوقيت بغ��داد ( وذلك على 
امل�سب��ح الأوملبي الرئي�س وباإ���راف املندوب الفني 
�سوزان ب��راد من بريطانيا امل�رف��ة ر�سميا على هذا 
ال�سب��اق الذي جت��ري �سباقاته النهائي��ة م�ساء اليوم 

نف�سه بعد اأن تتو�سح نتائج �سباق الت�سفيات الأولية 
.ويخو���س الرب��اع الدويل ح�س��ن كرم م�س��اء بعد غد 
ال�سبت مناف�سات وزن 65 كغم التي جتري على طبلة 
اخليم��ة الريا�سي��ة الثانية املخ�س�س��ة لريا�سة قهر 
احلديد يف املجمع الوملبي وهو من بن الريا�سين 
الذي��ن تعلق عليهم المال الكبار يف ح�سد و�سام من 
ب��ن الأو�سم��ة الثالثة يف مناف�سات وزن��ه �سيما واإن 
لدى الرباع املذكور خربة كبرة واإمكانية كبرة يف 
حتقي��ق هذا الإجن��از وهو الريا�س��ي العراقي الوحيد 
ال��ذي تاأهل اىل ث��الث دورات باراملبية متعاقبة بعد 
اأن �سبق له التاأهل يف باراملبياد بكن 2008 ولندن 
2012 قب��ل اأن يتاأه��ل اىل الباراملبياد احلايل بعد 
فوزه بالو�س��ام الربونزي يف مناف�سات بطولة العامل 
) فزاع ( التي جرت يف المارات العربية موؤخرا , كما 
اإن املدرب اخلبر انرتانيك دكري�س الذي ي�رف على 
تدريبه ه��و وزميله الرباع الذهبي ر�سول كاظم يبدو 
عل��ى قدر كب��ر من التفاوؤل يف اإمكاني��ة كرم التاأهل 
م��ن ت�سفي��ات وزن��ه والتناف�س عل��ى اأح��د الأو�سمة 

املتقدمة .
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الأوروجواي��اين  املهاج��م  ي��رى 
اإدين�س��ون كافاين بع��د ت�سجيله 

هدف��ن مع منتخ��ب بالده يف 
مب��اراة الفوز عل��ى باراجواي 
برباعي��ة نظيف��ة, اأن الفري��ق 
عل��ى  جي��د  ب�س��كل  "رد 
وجه��ت  الت��ي  النتق��ادات" 
ل��ه بع��د اخل�س��ارة اخلمي�س 
املا�س��ي اأم��ام الأرجنت��ن 

اأمري��كا  ت�سفي��ات  يف 
اجلنوبية املوؤهلة 

ل  ي��ا ند ملو
�سي��ا  و ر

.2018
ل  ق��ا و
 : ين ف��ا كا
على  "كن��ا 
باأننا  وعي 
نق��دم  مل 
ك��رة ق��دم 

جميلة اأمام 
الأرجنت��ن 
ن  لآ ا و

�ستغللن��ا  ا
عل��ى  اللع��ب 

وفزن��ا  اأر�سن��ا 
مب��اراة  وقدمن��ا 

يف  رائع��ة", 
لقن��اة  ت�ريح��ات 

انته��اء  عق��ب  الأوروجواياني��ة  )تينفيل��د( 
اللقاء اأمام الألبروخا.

وحول التفاهم الكبر بينه وبن لوي�س 
�سواريز, الذي ظهر يف امللعب وترجم 
اإىل �سناعة مهاج��م البار�سا هدفن 
لالعب باري�س �سان جرمان, اأو�سح 
كاف��اين اأنهم��ا يلعبان �سوي��ة "منذ 
فرتة" واأنه يروق له اللعب اإىل جوار 
لوت�سو "اأك��ر" ويتمنى اأن يوا�سال 
"التطور كالعبن وتقدمي املزيد".

و�سج��ل �سواري��ز ولع��ب 
كري�ستيان  الو�س��ط 
يجي��ز  ر د و ر
يف  ه��د
ي  ا ج��و و ر و اأ
يف  الآخري��ن 
ة  ا ر ملب��ا ا
اأقيمت  التي 

مبلع��ب 
�سنتيناري��و 

يف 
مونتيفيديو 

�سم��ن 
ت  ف�س��ا منا
ل��ة  جلو ا
م��ن  الثامن��ة 
اأمري��كا  ت�سفي��ات 
للتاأه��ل  اجلنوبي��ة 

لرو�سيا 2018.

ق��ال حار���س املرمى الإجنلي��زي املعتزل, بيرت 
�سيلت��ون, �ساح��ب اأك��رب ع��دد من امل�س��اركات 
م��ع منتخب ب��الده الوطني )125 مب��اراة(, اإن 
املهاج��م واين روين "كان يجب عليه اأن يعتزل 
بع��د بطولة كاأ���س اأمم اأوروبا" الت��ي اأقيمت يف 

فرن�سا خالل يونيو/ حزيران املا�سي.
حر���س  ال��ذي  عاًم��ا(,   66( �سيلت��ون  واعت��رب 

�سباك )الأ�س��ود الثالثة( بن عامي 
قائ��د  اأن  و1990,   1970

يونايتد  مان�س�س��رت  فريق 
واملنتخ��ب الإجنليزي: 

"لي���س لعب و�سط", 
وه��و املرك��ز الذي 
و�سع��ه فيه املدير 
ملنتخ��ب  الفن��ي 
�س��ام  اإجنل��رتا, 
ي��وم  األرداي���س, 

املا�س��ي  الأح��د 
مبباراة �سلوفاكيا.

يف  �سيلت��ون,  وق��ال 
ت�ريح��ات لقن��اة )بي بي 

�س��ي �سكوتلن��د(: "ل اأعتق��د اأن��ه 
)روين( �سيكم��ل كمهاج��م )م��ع املنتخب(. 

نح��ن نحاول البح��ث له عن موق��ع يرتاح فيه, 
ولك��ن بالن�سبة يل ه��و لي�س لعب و�س��ط اأي�سا. 

ولن يكون كذلك مطلقا".
واأ�سار اإىل اأن روين ميرر بع�س الكرات يف و�سط 
امللعب, لكنه لي�س له دور فعال يف هذا املركز.

ي�س��ار اإىل اأن روين ب��ات ث��اين اأك��ر الالعب��ن 
بع��د  مب��اراة  ب���116  اإجنلت��زا  م��ع  م�سارك��ة 

م�ساركت��ه م��ع منتخب ب��الده اأم��ام �سلوفاكيا 
الأح��د املا�س��ي, يف اإط��ار اجلول��ة الأوىل م��ن 
لت�سفي��ات  ال�ساد�س��ة  املجموع��ة  مناف�س��ات 
القارة الأوروبي��ة املوؤهلة لكاأ�س العامل 2018 

برو�سيا.
وبذل��ك تف�س��ل روين 9 مباري��ات لك��ى يعادل 
الرقم القيا�سى يف عدد امل�ساركات مع املنتخب 
الإجنلي��زي امل�سج��ل با�س��م �سيلتون, 
مب��اراة   125 خا���س  ال��ذي 
�سيلت��ون  وعل��ق  دولي��ة. 
قائ��ال: "اأعتق��د اأنه كان 
يج��ب علي��ه العتزال 
اأمم  كاأ���س  بع��د 
اأوروبا. اأن��ا ل اأقول 
ذلك لأنه قد يتخطى 
رقمي القيا�سي, هذا 
الأمر بعيد متاًما عن 
الواق��ع. اإذا قدم الأمر 
ذل��ك  ف�سيك��ون  جي��ًدا. 

رائًعا".
عاًم��ا(   30( روين  وكان 
اآب  اأغ�سط���س/   30 اأعل��ن يف  ق��د 
باملدين��ة  �سحف��ي  موؤمت��ر  يف  املا�س��ي, 
الريا�سية للمنتخب يف لندن, اأنه يعتزم اعتزال 
اللع��ب دولًي��ا مع بع��د انتهاء موندي��ال رو�سيا 
2018. و�س��ارك روين حت��ى اليوم مع منتخب 
اإجنلرتا يف ن�سخ كاأ���س اأمم اأوروبا يف الربتغال 
2012, وفرن�س��ا  واأوكراني��ا  2004, وبولن��دا 
2006, وجن��وب  اأملاني��ا  2016, وموندي��ال 

اأفريقيا 2010, والربازيل 2014.

اأب��دى مهدي علي مدرب منتخ��ب الإمارات الأول 
لك��رة الق��دم, اأ�سفه خل�س��ارة منتخب ب��الده اأمام 
اأ�سرتالي��ا �سفر/ 1, يف ثاين جولت الدور الثالث 
الآ�سيوي��ة املوؤهل��ة ملوندي��ال  الت�سفي��ات  م��ن 
رو�سي��ا 2018, متهًم��ا حك��م اللق��اء مبمار�س��ة 

الظلم التحكيمي على املنتخب الإماراتي.
وق��ال عل��ي لل�سحفين عق��ب اللق��اء: "تعر�سنا 
خلط��اأ حتكيم��ي, ت�سبب يف ت�سجي��ل الهدف الذي 
اأدى خل�سارتنا اللقاء", مو�سًحا: "لعب اأ�سرتاليا 
تي��م كاهيل الذي �سجل اله��دف دفع لعبنا مهند 
العن��زي, ولك��ن احلك��م وحام��ل الراي��ة جتاه��ال 

اخلطاأ, ونتج عن ذلك هدف الفوز لأ�سرتاليا".
وانتق��د املدرب اأداء هجوم فريقه, قائال: "اأتيحت 

لنا عدة فر�س يف ال�سوط الأول مل ن�ستغلها, ويف 
ال�س��وط الث��اين كانت لدين��ا فر�س اأك��رب واأ�سهل, 

لكن كان ينق�سنا الهجوم القوي".
وتابع: "بذل الالعبون جهًدا كبًرا لتحقيق الفوز, 
لكنهم مل يوفقوا يف الت�سجيل, وخ�سارة هذا اللقاء 

ل تعني اأننا خ�رنا اأمل التاأهل للمونديال".
واأرج��ع امل��درب خ�س��ارة فريق��ه اإىل "الإجه��اد 
الكب��ر والرطوب��ة املرتفع��ة", حيث ق��ال: "حن 

ي�ساب الالعبون بالإجهاد تقل فاعليتهم".
واأ�سار اإىل اأن املنتخب �سوف يتجمع نهاية ال�سهر 
اجل��اري يف مع�سك��ر داخل��ي ا�ستع��داًدا ملواجهة 
تايالن��د يف الت�سفي��ات, م�س��ًرا اإىل اأن "امل�سوار 

مازال طويال, ويجب اأن نتم�سك بالأمل".

كافاني يرد على االنتقادات شيلتون: روني يجب أن يعتزل مهدي علي يهاجم حكم مباراة أستراليا واالمارات

وم��ع اعت��زال ع��دد ِم��ن امُلهاجم��ن البارعن يف ه��ز ال�سباك 
لحظن��ا ظهور الكثر ِمن الأ�سماء الت��ي �سغلت خط املقدمة ال 
ان امُلهاج��م الهداف مازال غائبًا ودائم��ًا ما تطالب اجلماهر 
العراقي��ة باله��داف يون�س حمم��ود بالرغم ِمن تقدم��ه بال�سن. 
للوقوف َعلى اأ�سباب غياب امُلهاجم الهداف وانخفا�س املعدل 
التهديفي يف الدوري العراقي ا�ستطلعنا اآراء الهدافن ال�سابقن 

لفرقنا وكانت اجوبتهم بال�سكل التايل.
 حتدث الهداف التاريخي للدوري يون�س عبد علي, قائاًل :"�سبب 
غي��اب امُلهاج��م اله��داف ُهو عدم وج��ود اخت�سا���س ُمدربن 
يعمل��ون مع امُلهاج��م ويط��ورون قابلياته. جن��د امُلدرب كان 

لِع��ب ُمدافع, فبالتاأكيد يهتم بتطوي��ر مركز الدفاع ولي�س ِمن 
اخت�سا�س��ه التعامل مع امُلهاجم. وه��ذه التدريبات تاأتي بعد 
التع��ب, اق�سد بعد الوح��دة التدريبية لكي ُيرك��ز امُلهاجم وهو 
متع��ب. �سنجد امُلهاج��م الهداف عندما نهت��م بدوريات الفئات 
العمري��ة. والآن الالِعبون ذاتهم يلعبون مع ُمنتخبات ال�سباب, 
الأوملب��ي والوطني ول يوجد بديل له��م منذ �سنوات طوال, لأن 
الكت�ساف يكاد يكون معدومًا. ونالحظ �سبب انخفا�س املعدل 
التهديف��ي للُمهاجمن هو غياب الوحدات التدريبية الإ�سافية. 
لالأ�س��ف, ُمدربون��ا يبحث��ون ع��ن امُلهاج��م اجلاه��ز وه��وؤلء 
امُلهاجمن يتداورون بن الأندية وعدم اعطاء الفر�سة للالِعب 

ال�ساب واغلبية امُلهاجمن يف دورينا ُم�ستهلكن". 
حت��دث امُلهاجم الأ�سب��ق وامُلدرب احلايل �ساك��ر حممد �سبار, 

قائ��اًل ":"ب�راح��ة, اأن غي��اب امُلهاج��م اله��داف ب�سب��ب عدم 
اعط��اء الفر�سة ب�سورة منتظم��ة للُمهاجم امُلناف�س يف الفريق 
الواح��د والعتم��اد َعلى املوجود وع��دم تفكر بع���س اأنديتنا 
وُمدربين��ا بامُل�ستقبل. لدين��ا الكثر ِمن املواه��ب ولكن غياب 
التدريب التطويري والعم��ل اخلاطئ وغياب امُلناف�سة ال�ريفة 
ادت اإىل م��ا نح��ن علي��ه الآن. وه��ذه نك�س��ة لُكل َم��ن يعمل يف 
املدار���س الكروي��ة وغي��اب اله��داف يعط��ي الفر�س��ة للالِع��ب 
امُلغ��رتب. جتاه��ل بع���س امُلدربن للعم��ل التدريب��ي اخلا�س 
بالتهدي��ف )الفن�س( وهناك اأ�سب��اب اأُخرى لغياب الالِعب الذي 
ي�سنع الفر�سة للهداف اأي�سًا واتباع طرق لعب عقيمة للو�سول 
اإىل مرم��ى امُلناف���س. اأكيد بع�س املدرب��ن يبحثون عن حلول 
اني��ة ومنها اعطاء بع�س الفر�س غر الكافية لبع�س الالِعبن 

ول �سيما يف امُلنتخبات".
حت��دث امُلهاج��م الأ�سب��ق وامُلدرب احل��ايل لن��ادي "املو�سل" 
حمم��د فتح��ي :"قب��ل ُكل �س��يء امُلهاج��م عمل��ة ن��ادرة وه��و 
ياأت��ي بالفط��رة - موهبة - وحالي��ًا ل يوج��د ُمهاجم هداف, 
ب��ل جمموعة ِم��ن الالِعبن الذي��ن ُيطلق عليه��م ُمهاجمن مع 
الإحرتام للجميع. براأيي, الالِعب املحلي الذي يلعب يف الدوري 
اأف�س��ل ِم��ن الالِعبن امُلغرتبن بكثر ول يوج��د لِعب ُمغرتب 
هداف يزيح لِعبي الدوري. ل منلك حاليًا مواهب تهديفية كما 
كان يف ال�سابق ويحاول امُلدربون الرتكيز َعلى َمن يعتقدونهم 
اأف�س��ل مما موجود يف ال��دوري ِمن ُمهاجم��ن. واليوم ُن�ساهد 
قل��ة بن�سبة التهديف ل��دى امُلهاجمن وه��ذه امل�ساألة ا�سبحت 

�سعبة يف العراق ب�سبب غياب املواهب".

فجأة 
عادت الضحكة

من زاوية 
اخرى

اأ�س��ادت و�سائل الإعالم الريا�سي��ة يف اإ�سبانيا, مبنتخب 
بالدها بعد فوزه على لي�ستن�ستاين 8 / �سفر , يف اجلولة 
الأوىل م��ن مناف�س��ات املجموع��ة ال�سابع��ة بالت�سفيات 
الع��امل )رو�سي��ا  الأوروبي��ة املوؤهل��ة لنهائي��ات كاأ���س 

.)2018
وعل��ق رادي��و "م��اركا" على ه��ذا الف��وز: "فج��اأة عادت 
ال�سحك��ة للجمي��ع, وكاأن عق��ارب ال�ساعة ع��ادت للوراء 

اأربع �سنوات".
وتاب��ع: "مل ت�ر الأم��ور ب�سكل جيد م��ع الفريق منذ عام 
2012 )عندما توجوا بلقب يورو 2012 باأ�سلوب مثر( 

ولكن الأداء الأنيق والنتائج الرائعة عادت جمدًدا".
وكان حم��ور الإ�سادة والثناء هو امل��درب اجلديد جولن 
لوبيتيج��ي الذي توىل مهمة تدري��ب الفريق عقب اعتزال 

في�سينتي ديل بو�سكي يف متوز/ يوليو.
وعلقت �سحيفة "ل رازون" قائلة: "التغير كان اإيجابًيا 
للغاية. و�سول لوبيتيجي اأعطى املنتخب الإ�سباين حافًزا 

جديًدا وطاقة جديدة واأفكار جديدة".
و�سج��ل املنتخ��ب الإ�سباين ع���رة اأه��داف يف مباراتن 
منذ تويل لوبيتيج��ي تدريبه ومل تتلق �سباكه اأي اأهداف, 
حي��ث �سجل هدفن فاز بهما على املنتخب البلجيكي يف 

مباراة ودية ثم 8 اأمام لي�ستن�ستاين.
وق��ال لوبيتيج��ي, حار�س املرم��ى ال�ساب��ق: "�سعيد جًدا 
بالطريق��ة الت��ي ب��داأت به��ا الأمور. م��ن امله��م اأن تكون 
البداية جيدة, واأعتقد اأننا قمنا بذلك خالل هذا الأ�سبوع".

ملنتخ��ب  احرتام��ي  كل  "م��ع  لوبيتيج��ي:  واأ�س��اف 
لي�ستن�ستاي��ن, واث��ق م��ن اأن مب��اراة املنتخ��ب الإيطايل 

�ستكون اأ�سعب بكثر".
ويلتقي املنتخب الإ�سباين مع نظره الإيطايل يف اجلولة 

الثانية من الت�سفيات يوم 6 ت�رين اأول/ اأكتوبر.
وتاب��ع: "�ستكون الأمور �سعبة علين��ا يف مدينة تورينو, 
ولكنن��ا �سنذهب اإىل هن��اك باحلما�س والرغبة و�سنحاول 

اأن نفوز".
ومل يتغل��ب املنتخ��ب الإ�سباين على نظ��ره الإيطايل يف 
مب��اراة ر�سمية اإل مرة واحدة فقط كان��ت يف اأمم اأوروبا 
2012 عندم��ا فازوا 4/ �سفر, علما باأنهم خ�روا من 

املنتخب الإيطايل يف يورو 2016 بهدفن نظيفن.
وا�ستع��د املنتخ��ب الإيط��ايل له��ذه املواجه��ة املرتقب��ة 

بالفوز على الكيان ال�سهيوين 3 / 1.
وي�سع��د املنتخب ال��ذي يت�سدر املجموع��ة مبا�رة اإىل 

النهائيات التي �ستقام يف رو�سيا.
واأي�س��ا هن��اك �سخ���س اآخر مت الإثن��اء علي��ه بالإ�سافة 

للمدرب لوبيتيجي وهو ديفيد �سيلفا.
و�سجل �سيلفا هدف��ن يف مباراة لي�ستن�ستاين لي�سيفهما 

للهدفن الذين �سجلهما اأمام بلجيكا.
وقال لوبيتيج��ي: "م�ستوى ديفيد يف الفرتة احلالية جيد 
للغاية. اإنه لع��ب مهم بالن�سبة للفريق, لي�س فقط بف�سل 
اأهدافه ولك��ن اأي�سا بف�س��ل متريراته احلا�سم��ة, وروؤيته 

وقيادته".

تعاين ُكَرة القدم العراقية 
بني احلني واحلني ِمن 

�ضعف يف مركز خط 
الهجوم وحتديدًا غياب 

املُهاجم الهداف الذي 
ي�ضتطيع ان يرتجم 

جهود زمالئه اإىل اأهداف 
جتلب الإنت�ضارات َعلى 

اخل�ضوم.

أحمد عبد الكريم حميد
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