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انطالق منافسات الجولة  31من
ممتاز الكرة
بغداد  -خاص

تدور عجلة دوري الكرة املمتاز جمددا اليوم االثنني ،من بوابة اجلولة
الـ (  ) ٣١مبواجهة وحيدة جتمع نفط مي�سان بزاخو على ملعب االول .
ام�سيات كروية رم�ضانية
جلن��ة امل�سابق��ات يف احتاد الكرة ق��ررت اقامة جمي��ع املباريات يف
ال�ساعة الرابعة والن�صف ع��صرا  ،ب�إ�ستثناء مباريات الزوراء وامليناء
 ،وكرب�لاء والقوة اجلوية  ،وال�رشطة والطلبة  ،ونفط مي�سان وزاخو يف
ال�ساع��ة العا��شرة م�ساءاً ب�سب��ب �صالحية املالعب م��ن ناحية االنارة
وافتقار االخرى لهذه امليزة املهمة .
مواجهات مهمة
وي�شه��د يوم الثالث��اء اقامة �ست مباريات حيث ي�ضي��ف ملعب ال�شعب
ال��دويل مواجه��ة الزوراء واملين��اء  ،ويفتح ملعب التاج��ي ابوابه امام
مب��اراة الكهرب��اء ونف��ط اجلنوب  ،و يالق��ي فريق ال�سم��اوة يف ملعبه
فري��ق ن��ادي احل�سني  ،وي�ضيف ملع��ب �أمانة بغ��داد مواجهة ا�صحاب
االر���ض باحلدود  ،ويالقي كرب�لاء مناف�سه اجلوي��ة يف ملعب كربالء
ال��دويل  ،وي�ضيف ال�صناعات الكهربائية البحري على ملعب ال�صناعة
االر�ض املفرت�ضة لالول .
ديربي العا�صمة
وت�ستكم��ل مواجه��ات اجلول��ة يوم االربع��اء ب�إجراء ث�لاث مباريات ،
حيث يواجه النفط الديوانية على ملعب ال�صناعة  ،وي�سدل ال�ستار على
مناف�س��ات اجلول��ة بديربي العا�صمة ب�ين ال�رشطة والطلب��ة يف اللقاء
الذي �سي�ضيف��ه ملعب ال�شعب الدويل.وتختت��م مبواجهة فريقي النجف
ونف��ط الو�سط  .ومن املقرر ان تختت��م مناف�سات الدوري املمتاز خالل
�شهر متوز املقبل .

بيل يرفض عرض "البافاري"
ك�شف��ت تقاري��ر �صحفي��ة بريطانية ،ع��ن موقف الويل��زي جاريث بي��ل ،جنم ريال
مدري��د الإ�سب��اين ،م��ن االنتق��ال ل�صف��وف باي��رن ميون��خ الأمل��اين ،خ�لال ف�ترة
االنتق��االت ال�صيفية .وبح�سب ما ن�رشته �صحيفة "ديلي م�يرور" الربيطانية ،ف�إن
جاري��ث بيل �أخطر باي��رن ميونخ بعدم رغبته يف اللعب يف ال��دوري الأملاين ،و�أنه
�س��وف يع��ود �إىل الربميريلي��ج حال قرار ري��ال مدري��د بيعه يف ال�صي��ف .وتابعت
ال�صحيف��ة �أن باي��رن ميون��خ كان يرى �أن بي��ل البديل املنا�س��ب يف الفرتة املقبلة
للثنائ��ي فران��ك ريب�يري و�آرين روب��ن ،وو�ضع��ه نيك��و كوفات�ش ،امل��درب اجلديد
لفري��ق الباف��اري كهدفه الرئي�س��ي يف املريكاتو .و�ش��ددت ال�صحيفة عل��ى �أن بيل
م��ا
ح��ال رحيل��ه ع��ن ري��ال مدري��د �س��وف يع��ود �إىل الربميريلي��ج،
يعط��ي مان�ش�س�تر يونايت��د دفع��ة قوي��ة ل�ض��م الويل��زي يف
ال�صي��ف .و�أو�ضح��ت ال�صحيف��ة �أن انتق��ال بي��ل ملان�ش�سرت
يونايت��د مقابل  100مليون جني��ه �إ�سرتليني ،يعتمد على
مدرب ريال مدريد اجلديد ،لأنه �صاحب الكلمة الأخرية يف
م�ستقبل الويلزي .وبح�سب �صحيفة "�إيه بي �سي" الإ�سبانية،
ف���إن �إدارة ري��ال مدريد ،ترى �أن بي��ل �أحد �أف�ضل  4العبني
يف الع��امل ،وال توج��د ��ضرورة لبيع��ه هذا
ال�صي��ف� ،إال �إذا و�ص��ل الربازيلي نيمار
دا �سيلفا ،م��ن باري�س �سان جريمان،
وه��و �أم��ر �صع��ب حال ًي��ا .وقال��ت
ال�صحيف��ة �إن الري��ال ،ل��ن يتن��ازل
عن بي��ل� ،إال ب�سعر قري��ب من ثمن
انتق��ال نيم��ار ل�س��ان جريم��ان
( 222ملي��ون ي��ورو) ،حي��ث
يف�ضل الن��ادي امللكي ا�ستمرار
الالع��ب ،خالل املو�س��م املقبل.
و�أ�شارت �إىل �أن ريال مدريد ،يرى
�أنه لي�س ناد ًيا لبيع النجوم ،بينما تريد
الإدارة تدعي��م هجوم الفريق ،عرب التعاقد مع
البولندي ،روبرت ليفاندوف�سكي ،من بايرن
ميونخ.

رئيس اتحاد الكرة في روسيا

«الجورنال» تكشف أجندة لقاء مسعود برئيسي االتحادين الدولي واآلسيوي في موسكو
محمد خليل

غ��ادر� ،أم���س الأحد ،رئي���س االحت��اد العراقي لكرة الق��دم ،عبد
اخلال��ق م�سع��ود� ،إىل العا�صم��ة الرو�سي��ة مو�سك��و حل�ض��ور
كونغر���س الفيف��ا وافتت��اح بطول��ة ك�أ���س العامل ي��وم اخلمي�س
املقب��ل .وت�أتي رحل��ة م�سع��ود �إىل العا�صمة الرو�سي��ة مو�سكو
تلبي��ة لدعوة رئي�س االحت��اد الدويل جي��اين انفانتينو من اجل
ح�ض��ور كونغر���س الفيف��ا وافتتاح بطول��ة ك�أ�س الع��امل ،حيث
�سيلتقي برئي�س االحتاد الدويل انفانتينو من اجل مناق�شة رفع
احلظ��ر ع��ن مالعب بغ��داد� ،إ�ضافة �إىل ذلك �س�ألتق��ي مع رئي�س
االحت��اد الآ�سيوي �سلمان بن �إبراهي��م �آل خليفة لبحث �إمكانية
متدي��د م��دة الرتاخي���ص لن��ادي ال��زوراء ،ك��ي يت�سن��ى لإدارة
الن��ادي �إكمال الرتاخي�ص بنج��اح وامل�شاركة يف دوري �أبطال

�آ�سي��ا املو�س��م املقبل .يذك��ر �أن م�سعود تلقى دع��وة ر�سمية من
االحتاد الدويل حل�ضور مناف�سات بطولة ك�أ�س العامل �إىل جانب
كل ر�ؤ�س��اء االحت��ادات حول الع��امل .وفاز عب��د اخلالق م�سعود
برئا�س��ة االحتاد العراقي لكرة القدم للمرة الثانية على التوايل،
بعدما ح�صد � 42صوت ًا من �أ�صل � 51صوت ًا .وعقد احتاد الكرة،
�أم���س الأول ال�سب��ت ،اجتماعه االول بعد ف��وزه يف االنتخايات
الت��ي جرت يوم اخلمي���س املا�ضي املوافق للح��ادي والثالثني
م��ن ال�شهر املا�ضي بح�ض��ور جميع اع�ضائ��ه با�ستثناء ،كامل
زغري ال��ذي خ�ضع لعملية جراحة ويحيى زغري املكلف برئا�سة
وف��د منتخ��ب �شباب ال�ص��االت املع�سك��ر يف كرواتي��ا حت�ضريا
للم�شارك��ة ببطولة اوملبياد ال�شب��اب داخل ال�صاالت .ومتخ�ض
االجتماع عن قرارات مهمة ن�سعى من خاللها لتا�سي�س ار�ضية
�صلب��ة للعم��ل امل�ستقبل��ي خ�لال الوالي��ة اجلدي��دة وكاالت��ي :

 – 1ح��ل جميع اللج��ان با�ستثناء ارب��ع امل�سابقات واحلكام
واالن�ضب��اط واال�ستئناف حلني انته��اء مناف�سات الدوري2- .
ت�سمي��ة ال�سيد ح�سني اخلر�س��اين ناطقا ر�سمي��ا واعالميا ب�أ�سم
احتاد ك��رة القدم 3- .التعاقد مع مدير فني (اجنبي اجلن�سية )
لالحتاد بغية ر�سم �سيا�سية جديدة للعمل املنتخبات بالتعاون
مع االحتادين الدويل واال�سيوي  4- .التعاقد مع مالك تدريبي
جدي��د للمنتخ��ب الوطن��ي االول بع��د انته��اء ف�ترة التعاقد مع
امل��درب با�سم قا�سم نهاي��ة �شهر اب املقب��ل 5- .اعادة هيكلة
امل�لاكات التدريبي��ة للمنتخب��ات الوطني��ة الفني��ة واالداري��ة
ب��دء من اال�شب��ال اىل الوطن��ي 6- .اعادة النظ��ر مب�سالة النقل
التلفزيوين والعمل على ايجاد �صيغة جديدة ت�ضمن وت�ؤمن نقل
جمي��ع املباريات اىل جمهورنا الكرمي دون ارباك  7- .ت�شكيل
جلن��ة ت�سويق من اه��ل االخت�صا�ص تهدف اىل زي��ادة ايرادات

مشاركة مميزة للعراق في بطولة آسيا أللعاب القوى
بغداد  -خاص

�شه��د الي��وم الثالث مناف�س��ة �رش�سة يف
بطول��ة ا�سي��ا لل�شب��اب ب�ألع��اب القوى
اجلاري��ة احداثه��ا يف مدين��ة ها�شيما
الياباني��ة ،التي �ستختت��م اليوم ،حيث
خط��ف ابطالن��ا و�سام�ين ،احدهم��ا
ذهب��ي يف الوث��ب الع��ايل للبن��ات عرب
الفرا�ش��ة الذهبي��ة م��رمي عبداحلمي��د،
والث��اين نحا�س��ي ع�بر الالع��ب املوهوب
ح�سني هيثم ،و�سيختتم املناف�سة امل�شاركة العراقية
الع��داء عم��ار جناح ب��ـ400م حواجز بع��د ان ت�أهل
اىل ال�سب��اق النهائ��ي ،وه��و اجن��از �شخ�صي لالعب

للو�ص��ول اىل النهائي��ات يف �ض��وء وج��ود عدائ�ين
ب�أرقام ممي��زة واجناز اعلى.رئي�س االحتاد ،الدكتور
طال��ب في�ص��ل ،ا�ش��اد مب�ست��وى االجن��از العراق��ي،
حي��ث يحتل الوفد العراقي املرك��ز الثاين عربيا بعد
منتخ��ب قط��ر ،وتفوقنا عل��ى منتخب��ات ب�إمكانات
كبرية ،وح��ضروا للبطولة بوفد كبري مثل منتخبات
ال�سعودية والكويت والبحري��ن .الفتا اىل :ان الفريق
حق��ق اجنازا كب�يرا ،وانا فخ��ور جدا بع��زف الن�شيد
الوطن��ي العراق��ي يف الياب��ان ويف بطول��ة عالي��ة
امل�ست��وى ،حي��ث تدل��ل االرق��ام عل��ى انه��ا بطول��ة
ا�ستثنائية.وحق��ق الالع��ب ،عل��ي عبداملح�سن ،رقما
�شخ�صي��ا جدي��دا يف �سب��اق 110م حواج��ز ،حي��ث
ح�ص��ل عل��ى املركز اخلام���س وبرقم ممي��ز جدا بلغ

 13،91ثاني��ة ،ويدل��ل عل��ى تط��ور الالعب خالل
الف�ترة املا�ضية حت��ت ا�رشاف مدرب��ه خزعل جبار.
الالع��ب م��رمي عبد احلمي��د ،ا�شارت اىل :انه��ا واثقة
م��ن نف�سه��ا ،وتقدر جه��ود االحت��اد ومدربها خالل
الف�ترة املا�ضي��ة ،وحر�ص اجلميع عل��ى حتقيق هذا
االجن��از  ،ال اخفي �صعوبة املناف�سة يف ظل االمطار
الت��ي هطل��ت الي��وم عل��ى امللع��ب � ،إال ان ا�رصاري
عل��ى ان ا�ضي��ف للعراق و�ساما ذهبي��ا يف وقت كنا
ب�أم�س احلاجة لها .و�شكرت مرمي عبد احلميد البعثة
العراقية التي ت�سم��رت خلفها على مدرجات امللعب
ت�ؤازرها طيلة وقت ال�سباق  ،وكذلك امل�شاعر الكبرية
التي نقلها اجلميع ع�بر الر�سائل التي و�صلتني فور
انتهاء املناف�سة.

تحديد موعد التحاق حسين علي بفريقه الجديد
بغداد_ خاص

ح��دد ن��ادي ال��زوراء ،موع��د التح��اق العب��ه
ح�س�ين عل��ي بفريق��ه اجلدي��د قط��ر القط��ري.
واع��ن ناد قطر تعاقده ر�سمي ًا مع جنم الزوراء
واملنتخ��ب الوطن��ي للدف��اع عن �أل��وان الفرق
املو�سم املقبل.
وذك��ر الن��ادي يف بي��ان عرب موقع��ه الر�سمي
تابعت��ه (اجلورن��ال) �أن "الالع��ب ح�سني علي
انتق��ل ل�صفوف قطر القطري ب��دءاً من املو�سم
القادم ،حي��ث �سيلتحق مع فريقه اجلديد عقب
نهاية الدوري العراقي املمتاز".

و�أعرب النادي عن "�أمنياته بالتوفيق حل�سني
عل��ي يف وجهته االحرتافي��ة وان تكون بوابة
لالحرتاف يف الدوريات الأوربية".
وذكرت قناة الك�أ���س القطرية يف خرب تابعته
اجلورنال �أن "متو�سط ميدان املنتخب الوطني
ح�س�ين علي بات عل��ى مقربة م��ن االن�ضمام
ل�صفوف قطر القطري خ�لال فرتة االنتقاالت
ال�صيفية اجلارية".
و�أ�ضاف��ت �أن "عل��ي تو�صل �إىل اتف��اق ر�سمي
مع الن��ادي وقريبا �سيتم الإع�لان ر�سمي ًا عن
ال�صفقة".
يذك��ر ان ن��ادي ال�سيلي��ة القطري قط��ع �شوط ًا

كب�يراً يف مفاو�ضات��ه م��ع ح�سني عل��ي ،لكن
رغبة الالعب كانت حا�سمة يف اللعب ب�صفوف
قط��ر املو�سم املقبل  ،حيث كان من امل�ؤمل �أن
يوقع علي على عقد ان�ضمامه للنادي القطري،
بع��د نهاي��ة املو�سم احلايل .لك��ن الالعب كان
يطم��ح بالتتويج م��ع النوار�س بلق��ب الدوري
العراقي املمتاز.
جت��در اال�ش��ارة اىل ان ح�س�ين هو ث��اين العب
عراقي ين�ض��م ل�صفوف الدوري القطري خالل
فرتة االنتقاالت ال�صيفية اجلارية ،بعد انتقال
مداف��ع ال�رشط��ة �إىل عل��ي فائ��ز �إىل �صف��وف
اخلريطيات.

االحت��اد م��ن التموي��ل الذاتي .وك�ش��ف رئي�س احت��اد الكرة عبد
اخلالق م�سعود ،اخلمي�س ،عن �أهداف احتاد الكرة خالل ال�سنوات
الأربع املقبلة .وقال م�سعود يف كلمته بانتخابات احتاد الكرة
� ،إن "احت��اد الكرة جنح و�أخفق يف ع��دة جوانب خالل ال�سنوات
الأربع املا�ضية ومنها رفع احلظر عن املالعب وت�أهل املنتخب
االوملب��ي الوملبياد ري��و دي جانرييو" .و�أ�ض��اف� ،أن "اخفاق
االحتاد يتمثل يف عدم ت�أهل املنتخب الوطني ملونديال رو�سيا
 ،"2018م�ؤك��دا ان "االحت��اد �سيعم��ل خ�لال ال�سنوات االربع
املقبل��ة عل��ى ت�أهل الع��راق ملونديال قط��ر" .يذك��ر �أن م�سعود
�سب��ق وان التقى بانفانتين��و ال�شهر املا�ضي  ،بعدما اكد االخري
دعمه لالحت��اد ورف�ض اي تدخل حكوم��ي بعمله و�شدد حينها
على �رضورة اج��راء انتخابات احتاد الكرة ف موعدها املحدد
وكذلك وجه بار�سال مراقب للفيفا واال�سيوي.

إتحاد المالكمة ينفي طرح
الثقة برئيسه
بغداد_ خاص

نف��ى امني �رس احت��اد املالكم��ة عبدالر�ضا عل��ي ,االنباء التي
ا�شيع��ت م�ؤخرا حول طرح الثقة برئي�س االحتاد ب�شار م�صطفى
وت�صدي��ق اللجنة االوملبية الوطنية العراقي��ة على ذلك القرار!.
وق��ال عل��ي �إن ال�سي��د ب�ش��ار م�صطفى ال ي��زال رئي�س��ا �رشعيا
الحت��اد املالكمة وال يوج��د اي ت�صديق لعملية ط��رح الثقة به
لع��دم وج��ود اي م�سوغ قانوين لذلك ،ناهيك ع��ن ان هذا القرار
بحاج��ة اىل اجتماع لعمومية االحتاد وتق��دمي طلب لالوملبية
بتواقي��ع ثلث��ي الهيئ��ة العامة عل��ى وفق وجود ف�س��اد مايل او
اداري االمر الذي ال وجود له.
وا�ض��اف :بع���ض ال�شخ�صي��ات املن�ضوي��ة حت��ت ل��واء احت��اد
املالكم��ة ا�ضاف��ة اىل ثالث��ة اع�ض��اء م��ن اللجن��ة التنفيذي��ة
لالحت��اد توجه��ت اىل اللجن��ة االوملبي��ة لتمري��ر ق��رار مفاده
عزل رئي�س االحت��اد ,حيث جوبهت بالرف�ض ال�سباب قانونية،
اىل جان��ب ان انتخاب��ات االحت��اد املقبلة باتت عل��ى االبواب
وال يوج��د مت�س��ع م��ن الوقت التخاذ مث��ل هذا االج��راء .وبني:
منت�ص��ف �شهر مت��وز املقبل �سيك��ون موعدا الج��راء انتخابات
احتاد املالكمة النبثاق جلنة تنفيذية جديدة �ستكون �صناديق
االقرتاع ه��ي الفي�صل يف عملية من ي�ستح��ق رئا�سة وع�ضوية
جمل���س االدارة دون اللج��وء اىل جوانب اخ��رى بعيدة كل البعد
عن ال�شق الريا�ضي.
واختت��م حديثه قائ�لاً :بع���ض ال�شخ�صيات حت��اول ان تت�صيد
لرئي���س االحتاد احلايل ب�شار م�صطف��ى باملاء العكر من خالل
حم��اوالت ل��ن تنطلي على الو�س��ط الريا�ض��ي بو�صمه ب�صفات
بعي��د عنها كل البعد ,الفتا اىل ان اغل��ب االحتادات العاملية ال
تعتمد باال�سا�س يف جمال�س اداراتها على جنوم اللعبة بل على
اداري�ين ناجح�ين يحدثون نقلة نوعي��ة يف عمل االحتاد وهي
النقطة التي يحاول دائما البع�ض اثارتها للنيل من م�صطفى.

ألمانيا تأمل بتفادي اللعنة من أجل تحقيق إنجاز مزدوج في مونديال روسيا
بع��د غي��اب دام  24عام��ا عن من�ص��ة التتوي��ج باللقب،
ا�ستغ��ل املنتخب الأملاين اللحظ��ة التاريخية التي جترع
فيه��ا نظ�يره الربازيل��ي م��رارة الهزمي��ة القا�سي��ة / 1
 7يف املرب��ع الذهب��ي ببطول��ة ك�أ���س الع��امل 2014
بالربازي��ل ،وانطل��ق ال�ستع��اد العر���ش العامل��ي .والآن،
يحل��م املان�شافت ب�إجن��از جديد من خ�لال بطولة ك�أ�س
الع��امل  2018برو�سي��ا ،حي��ث يبحث ع��ن معادلة الرقم
القيا�س��ي لع��دد م��رات الف��وز باللق��ب العامل��ي (خم���س
م��رات) وامل�سجل با�س��م املنتخب الربازيل��ي ،كما يطمح
املان�شاف��ت �إىل �أن ي�صب��ح ثال��ث منتخ��ب يف تاري��خ
البطول��ة يدافع عن لقبه ،حيث �سبق��ه �إىل هذا املنتخبان
الإيط��ايل يف  1938والربازيل��ي يف  .1962ويحظ��ى
الأمل��ان بقيادة مديرهم الفن��ي يواخيم لوف برت�شيحات
قوي��ة للف��وز بلق��ب املوندي��ال الرو�س��ي ،خا�ص��ة و�أن
الفري��ق ا�ستبدل جنومه الكب��ار املعتزلني مثل فيليب الم
وبا�ستي��ان �شفاين�شتايج��ر بجي��ل جديد م��ن املوهوبني
ي�ضي��ف �إىل قوت��ه وقدراته عل��ى الفوز باللق��ب العاملي.
وم��ن خالل بع�ض عنا�رص هذا اجلي��ل ،توج الفريق بلقب
ك�أ�س القارات  2017برو�سيا ،حيث خا�ض لوف البطولة

بفريق يعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على النجوم ال�شبان والوجوه
اجلديدة.
و�أثم��رت خطة لوف يف منح الالعب�ين الأ�سا�سيني ق�سطا
من الراح��ة �إ�ضافة لتقدمي احتياط��ي �إ�سرتاتيجي له�ؤالء
النجوم ،من خالل جيل رائع من املواهب ال�شابة.
لعنة القارات
ولكن لق��ب ك�أ�س القارات رمبا يكون �أح��د م�صادر القلق
الت��ي ت���ؤرق جماه�ير الفريق ،عل��ى الأق��ل لأن املنتخب
الأمل��اين يحت��اج للتغلب على لعن��ة ك�أ�س الق��ارات ،فما
م��ن فريق ف��از بلقب ك�أ���س العامل بعد ف��وزه بلقب ك�أ�س
القارات مبا�رشة.
وكان املنتخ��ب الربازيل��ي نف�س��ه �ضحي��ة له��ذه اللعن��ة
املزعوم��ة �أكرث م��ن مرة ،حيث توج بلق��ب ك�أ�س القارات
يف  1997و 2005و 2009و 2013ومل يت��وج بك�أ���س
الع��امل  1998و 2006و 2010و 2014وي�سع��ى
املان�شاف��ت حالي��ا �إىل ك��سر ه��ذه اللعن��ة والف��وز بلقب
املوندي��ال الرو�س��ي .و�إىل جان��ب لق��ب املوندي��ال
الربازيل��ي ،قاد ل��وف املنتخ��ب الأملاين للف��وز باملركز
الث��اين يف بطولة ك�أ���س الأمم الأوروبي��ة (يورو )2008

ث��م بلغ م��ع الفري��ق املرب��ع الذهب��ي ملوندي��ال 2010
بجن��وب �أفريقي��ا ويورو  2012وي��ورو  . 2016وميتلك
املنتخ��ب الأمل��اين كل املقوم��ات الالزمة للف��وز باللقب
اخلام���س ،وميتل��ك املدير الفن��ي يواخيم ل��وف املواهب
الالزم��ة للتتوي��ج باللقب للن�سخ��ة الثانية عل��ى التوايل
رغ��م اعتزال كل من فيليب الم وبا�ستيان �شفاين�شتايجر،
ومريو�س�لاف كل��وزه والذي��ن �شكلوا عن��صر اخلربة لدى
الفري��ق خالل موندي��ال  . 2014كما ميتل��ك لوف حتت
ت�رصف��ه الآن عددا من املواهب ال�شابة مثل العب الو�سط
لي��ون جوريت�سكا لين�ضم ه�ؤالء الالعبني ال�شبان �إىل عدد
من النج��وم ،الذين ف��ازوا مع الفريق بلق��ب ك�أ�س العامل
 2014بالربازي��ل ،مث��ل ت��وين كرو�س وم�سع��ود �أوزيل
ومات�س هوملز وتوما�س مولر.
وي�ض��م الفري��ق حالي��ا جمموع��ة م��ن النج��وم البارزين
�أ�صح��اب اخل�برة يف مقدمته��م م�سعود �أوزي��ل وتوما�س
مولر وماركو ريو�س.
وعرب املنتخ��ب الأملاين دور املجموع��ات على الأقل يف
�آخ��ر  15ن�سخ��ة لبط��والت ك�أ�س الع��امل ،ولك��ن الن�سخة
الرو�سي��ة ه��ذا ال�شه��ر �ستق��دم للفريق حتدي��ا هائال وهو

ق��درة الفريق على الدفاع ع��ن لقبه العاملي للمرة الأوىل
يف تاريخ��ه .و�ش��ق املان�شاف��ت طريقه بنج��اح رائع يف
الت�صفي��ات الأوروبي��ة امل�ؤهلة ملوندي��ال  ،2018حيث
ح�ص��د جمي��ع النق��اط املتاحة ل��ه يف الت�صفي��ات (30
نقط��ة) من خالل الفوز يف جمي��ع املباريات الع�رش التي
خا�ضها يف الت�صفيات .وكان ال�صداع الأكرب الذي ي�ؤرق
ل��وف هو حتديد اختياراته لقائم��ة الفريق يف املونديال
الرو�س��ي ومعرف��ة الالعب�ين امل�ستبعدين م��ن ح�ساباته
يف ه��ذه البطول��ة يف ظ��ل وج��ود العدي��د م��ن العنا�رص
اجلاه��زة القدمية واجلديدة ،للدرجة التي مل ي�ستدع معها
ل��وف الالع��ب ماري��و جوتزه �صاح��ب هدف الف��وز على
الأرجنتني � / 1صفر يف نهائي املونديال الربازيلي.
وميتل��ك املنتخب الأمل��اين كل املقوم��ات الالزمة للفوز
باللق��ب اخلام���س ،وميتل��ك املدي��ر الفن��ي يواخي��م لوف
املواه��ب الالزم��ة لتتوي��ج املنتخ��ب الأمل��اين باللق��ب
للن�سخ��ة الثانية على الت��وايل ،رغم اعتزال كل من فيليب
الم ،وبا�ستي��ان �شفاين�شتايغ��ر ،ومريو�س�لاف كل��وزه،
والذين �شكل��وا عن�رص اخلربة لدى الفريق خالل مونديال
.2014

