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 ا�ش��اد رئي���س املجل���س االوملب��ي اال�ش��يوي ال�ش��يخ احم��د الفه��د 
ال�شباح بتح�شريات اللجنة االوملبية الوطنية العراقية للم�شاركة 
يف الن�ش��خة الثامنة ع�رشة لدورة االلعاب اال�ش��يوية التي �ش��تقام 
يف مدينت��ي جاكارت��ا وباملبانغ خالل املدة من 18 اب وحتى 2 

ايلول املقبلني.
واك��د ال�ش��باح يف ر�ش��الته التي قراأه��ا ممثل املجل���س االوملبي 
اال�ش��يوي و�شام تركماين خالل املوؤمتر ال�ش��حفي الذي عقد ام�س 
االثن��ني يف قاعة كلية الرتبية البدنية وعلوم الريا�ش��ة بح�ش��ور 
رئي���س اللجن��ة االوملبي��ة ال�ش��يد رعد حم��ودي و�ش��فري جمهورية 
اندوني�ش��يا يف الع��راق بامباجن انتاريك�ش��و واالم��ني العام للجنة 
االوملبي��ة ال�ش��يد حي��در علي ح�ش��ني ف�ش��ال ع��ن رج��ال االعالم 
وال�ش��حافة، ان الريا�ش��ة العراقي��ة دائم��ا م��ا تك��ون متاألقة يف 
جميع امل�ش��اركات اخلارجية واملحافل الدولية. متمنيا يف الوقت 
ذات��ه النج��اح والتوفيق للريا�ش��يني والريا�ش��يات العراقيني يف 

امل�شاركة القارية املقبلة.
وب��ني ال�ش��باح ان املتع��ة �ش��تبداأ معك��م الي��وم من �ش��باق املرح 
الذي �ش��يقام يف العا�ش��مة بغداد ترويجا لفعاليات دورة االلعاب 
اال�شيوية املقبلة يف اندوني�شيا، حيث ان الهدف من هذا ال�شباق هو 
تع�ش��يد روح الفريق الواحد ون�رش املحبة بني جميع الريا�ش��يني. 
من جهته قدم ممثل اللجنة املنظمة لدورة االلعاب اال�شيوية ال�شيد 
ايكو �ش��كره وتقدي��ره الكبريين للجنة االوملبي��ة الوطنية العراقية 
على ح�شن وحفاوة اال�شتقبال. متمنيا ان تكون امل�شاركة العراقية 

جيدة يف دورة االلعاب القارية.
وق��دم ايك��و موجزا عن حت�ش��ريات اندوني�ش��يا ال�ش��تقبال املحفل 
الق��اري الكب��ري ال��ذي من املق��رر ان ي�ش��ارك فيه نح��و 10 االف 
ريا�ش��ي وريا�شية ميثلون اكرث من 35 دولة ا�شيوية ويتناف�شون 

يف ما بينهم على االو�شمة املخ�ش�شة ل� 40 فعالية ريا�شية. 

قالت تقارير �شحفية اإن االأرجنتيني ليونيل مي�شي، يتفوق على غرميه كري�شتيانو 
رونالدو، مهاجم الربتغال، على م�ش��توى املنتخبات.  وذكرت �ش��بكة "TyC"، اأن 

مي�ش��ي يتفوق على رونالدو يف ن�ش��بة حتويل ركالت اجلزاء اإىل اأهداف 
مع املنتخب الوطني. وح�ش��ل مي�ش��ي على 19 ركلة جزاء، ف�شل يف 
ت�ش��جيل 4 فقط منها، ركلتني يف مباريات غري ر�ش��مية، واأخرتني 

يف البط��والت الر�ش��مية، �ش��د ت�ش��يلي واأي�ش��لندا، بن�ش��بة جن��اح 
13 ركلة جزاء  اأن رونالدو ح�ش��ل على  %78.95. واأ�ش��افت 

فقط، لكنه اأهدر 6 منها، بن�ش��بة حتويل ناجحة 
رونال��دو  اأن  اإىل  ي�ش��ار   .53.85%

اأه��در ركلة جزاء اأم��ام منتخب 
اإي��ران، اأم���س االإثن��ني، يف 

املب��اراة الت��ي جمعت 
يف  املنتخب��ني 

اجلولة  لث��ة اإط��ار  لثا ا
دور  ت م��ن  ع��ا ملجمو ا
���س  مي�شي بكاأ وحقق  العامل. 
م��ا  قا ر قيا�ش��ية م��ع منتخب اأ

التاريخ��ي ب��الده، حي��ث  اله��داف  يع��د 
لالأرجنت��ني وكذلك ه��ول اله��داف التاريخي 
لالأرجنتني خالل �شنة ميالدية واحدة واأي�شا 
يعد اأ�شغر العب ي�ش��جل هدفا لالأرجنتني يف 
كاأ�س العامل. وخا�س مي�شي اأول مباراة دولية 

م��ع منتخ��ب التانغو �ش��د املجر والت��ي انتهت 
بفوز االرجنت��ني )1-2( يف2005-8-17، فيما 

�ش��جل اأول هدف دويل اأم��ام كرواتيا)3-2( يف -1-3
2006. وبالرغ��م من عدم حتقيق��ه اأي لقب مع منتخب 
ب��الده، اإال انه ق��اد منتخب بالده اىل نهائي بطولة كاأ�س 

العامل 2014، حيث خ�رش النهائي امام املانيا بهدف 
نظيف.

وكذل��ك ق��اد منتخ��ب ب��الده لنهائي كوب��ا امريكا، 
قبل ان يخ�رش النهائي اي�ش��ًا امام ت�ش��يلي بركالت 

الرتجيح 2-4 عم 2016.

تنطل��ق اليوم االأربعاء مباري��ات اجلولة 34 من ال��دوري املمتاز بكرة القدم 
وذل��ك باقامة مبارات��ني، جتمع االوىل فريق ال�ش��ماوة و�ش��يفه امليناء على 
ملعب االول، فيما يحت�ش��ن ملعب التاجي املباراة الثانية التي جتمع احلدود 
وال�ش��ناعات الكهربائية، وتتوا�شل مناف�شات اجلولة يوم اخلمي�س باقامة 7 
مواجهات، حيث يحت�ش��ن ملعب ال�ش��عب الدويل القم��ة اجلماهريية املرتقبة 
الت��ي جتم��ع فريقي ال��زوراء والطلبة، فيما ي�ش��د فريق الق��وة اجلوية الرحال 
�ش��وب مدين��ة زاخو للق��اء فريقها على ملع��ب دالل، و�ش��يكون ملعب كربالء 
ال��دويل م�رشح��ًا للقاء اه��ل الدار و�ش��يفه فريق البحري، فيما ي�ش��يف فريق 
نف��ط اجلنوب عل��ى ملعب الزب��ري فريق النج��ف، ويف ملع��ب الديوانية يلتقي 
فريق��ا الديوانية والكهرباء، وي�ش��يف فريق امانة بغ��داد اجلريح على ملعبه 
فريق نفط الو�ش��ط، املباراة �ش��تحمل طابع الندية واالثارة، وخا�شًة بالن�شبة 
للفريق البغدادي الذي يريد العودة اىل �ش��كة االنت�ش��ارات ون�ش��يان اخل�شارة 
الثقيلة من ال�رشطة، فيما يحاول نفط الو�ش��ط حتقيق نتيجة ايجابية والعودة 
اىل الدي��ار بنق��اط املباراة، و�ش��يكون ملعب التاجي م�رشح��ًا ملباراة فريقي 
احل�شني و�شيفه النفط، حيث �شيحاول فريق احل�شني اخلروج بنتيجة ايجابية 
متحو اثار اخل�ش��ارة الثقيلة من مي�ش��ان بخما�شية، بينما يريد النفط موا�شلة 
�شل�ش��لة نتائجه املتمي��زة واللحاق بفري��ق القوة اجلوية، وتختتم مناف�ش��ات 
اجلول��ة يوم اجلمع��ة بلقاء يحت�ش��نه ملعب ال�ش��عب الدويل ويجم��ع ال�رشطة 
و�ش��يفه نفط مي�ش��ان، املباراة �ش��تجمع الفريقني املنت�شيني بفوزين كبريين 
يف اجلولة املا�ش��ية، لكن ال�رشطة يحاول ا�شتغالل عاملي االر�س واجلمهور 

وخطف النقاط التي يوا�شل من خاللها الزحف نحو املقدمة.

البرازيل تسعى لمصالحة جماهيرها وألمانيا في مهمة صعبة لتفادي المصير المؤلم بالمونديال

يونس محمود: لن نتعامل مع اتحاد الكرة حتى يقدم اعتذارًا رسميًا لدرجال 
رئيس رابطة الالعبين السابقين

طال��ب رئي�س رابط��ة الالعبني الدوليني ال�ش��ابقني، يون�س حممود، 
االحت��اد العراقي لك��رة القدم بتق��دمي اعتذار ر�ش��مي للنجم الدويل 
ال�ش��ابق عدن��ان درجال بع��د اتهام��ه ب�"العمالة". وم��ن املوؤمل ا 
ي�ش��ل النج��م الدويل ال�ش��ابق عدنان درج��ال اىل العا�ش��مة بغداد 
خ��الل اال�ش��بوع احلايل من اجل رف��ع دعوى ق�ش��ائية على احتاد 
الك��رة ب�ش��بب و�ش��فه ب�"العمي��ل" م��ن قب��ل امل�شت�ش��ار القان��وين 
الحت��اد الك��رة ن��زار احمد. وق��ال حمم��ود يف حدي��ث لربنامج 
"ل��دي مقررات  "�ش��توديو اجلماه��ري" وتابعت��ه )اجلورن��ال(، 
وجل��ان ملخاطبة احتاد الك��رة، ولدينا عدد من املطالب ولدينا 
ا�ش��تنكار ملا دار يف ق�شية الكابنت عدنان درجال". واأو�شح: 
اإنذار  "نطالب احتاد الكرة باعتذار ر�ش��مي وتوجيه ر�ش��الة 

اإىل امل�شت�ش��ار القان��وين لالحتاد ن��زار احمد، الأنه م�س ب�شخ�ش��ية 
الكابنت عدنان درجال وهي مت�س كل جنوم العراق". واأ�شاف: "مل 
ي�ش��لنا �شيء ر�ش��مي من االحتاد حل�ش��ور اجتماعه املقبل، فيجب 
اأن تكون هناك دعوة ر�ش��مية من خالل جلان الرابطة مع االحتاد، 
فنحن لن نبخل بتقدمي امل�ش��اعدة وامل�شورة، لكن قبل ذلك يتوجب 
اأن يكون هناك رد اعتبار لدرجال". وتابع "ال�ش��فاح"، اأن "االحتاد 
وجه يل دعوة لالإ�رشاف على املنتخب الوطني، لكني رف�ش��ت ذلك 
ولن ام�ش��ك اأي من�شب يف احتاد كرة القدم، �شاأكتفي فقط مبن�شبي 
كرئي���س لرابط��ة الالعب��ني الدولي��ني ال�ش��ابقني". واختتم حممود 
ت�رشيح��ه بالقول: "ح��ني دخلت النتخابات االحت��اد، كان الهدف 
م��ن م�رشوعي هو انت�ش��ال الكرة العراقية م��ن الواقع الذي هو فيه، 
من املمكن اأين مل اأكن �شائبا فيما كنت ا�شبوا اإليه اأو اأنني اأخطاأت 
حني وثقت كثريا باأع�ش��اء الهيئة العامة وبع�س اأع�ش��اء االحتاد، 

لك��ن يف النهاي��ة علمت ما هي نواياهم". وعق��دت رابطة الالعبني 
الكائ��ن يف  الرابط��ة  االأول مبق��ر  اجتماعه��ا  القدام��ى  الدولي��ني 
احلارثية �ش��ارع الكندي بعد فوز اأع�ش��ائها مبجل���س اإدارة الرابطة 
يف االنتخابات التي جرت يف مقر االحتاد وباإ�رشافه. وقد متخ�س 
االجتماع عن عدة قرارات هامة من اجل التاأ�ش��ي�س لقاعدة كروية 
ر�ش��ينة تخدم الواقع الك��روي العراقي والالعب ال��دويل ، وجاءت 
الق��رارات كالتايل :  فت��ح باب االنتماء لرابط��ة الالعبني الدوليني 
القدام��ى الذي��ن مثلوا املنتخب الوطني ح�رشا وت�ش��كيل عدة جلان 
اأهمه��ا جلنة العالق��ات واالإعالم وجلنة �ش��وؤون الالعبني و اللجنة 
القانوني��ة واملطالب��ة باإلغ��اء العقوب��ة ال�ش��ادرة بح��ق الكاب��نت 
عدنان درج��ال مع املطالبة باعتذار ر�ش��مي وتوجيه اإنذار نهائي 
اإىل املحام��ي نزار احمد امل�شت�ش��ار القانوين لرئي�س االحتاد ب�ش��ب 
الت�رشف��ات ال�شخ�ش��ية التي بدرت منه جتاه جن��م من جنوم الكرة 

العراقية. وتعني عمر ريا�س ناطقا اإعالميًا با�ش��م الرابطة وحتديد 
يوم ال�ش��بت املقبل موعدا الجتماع الهئية العامة لرابطة الالعبني 
الدولي��ني القدام��ى. وفيما يخ�س ه��ذه االأزمة، دع��ا رئي�س اللجنة 
االوملبي��ة رع��د حم��ودي، رئي�س احت��اد الكرة عبد اخلالق م�ش��عود 
والنجم الدويل ال�شابق عدنان درجال اإىل تغليب لغة احلوار واإيجاد 
احلل��ول لالزمة يف الداخل ولي�س يف خ��ارج العراق. وقال حمودي 
يف ت�رشي��ح لربنامج "�ش��توديو اجلماه��ري" تابعت��ه )اجلورنال(، 
"بح�ش��ب ر�ش��الة اللجنة االوملبية الدولية، فنحن ملزمون باإجراء 
انتخاب��ات االحت��ادات الوطني��ة ومنها احت��اد الكرة وفق ال�ش��قف 
الزمن��ي املحدد لها". واأو�ش��ح اأن "لغة احلوار مهمة دون اأن تكون 
هن��اك مزايدات وتقاطعات بينن��ا واحللول ال بد اأن نبحث عنها يف 
الداخ��ل اأف�ش��ل م��ن اأن تكون يف اخل��ارج، لذلك الب��د اأن تكون لغة 

العقل واملنطق هي ال�شائدة يف الو�شط الريا�شي".

العراق يوافق على مشاركة بغرب آسيا للناشئين

ك�ش��ف العب املنتخب الوطني ونادي ريزا �شبور 
الرتك��ي، �رشغ��ام اإ�ش��ماعيل، ان��ه تلقى عر�ش��ًا 
الحرتايف يف �ش��فوف فرنبخ�ش��ة الرتك��ي، مبينًا 
اأن االإ�ش��ابة حرمته اإكمال انتقاله بنجاح. وقال 
اإ�ش��ماعيل يف حديث لربنام��ج "كوورة" وتابعته 
)اجلورن��ال( اإن "احرتاف الالعب علي عدنان يف 
ال��دوري الرتكي، فتح امامي االأبواب لالن�ش��مام 
اإىل ال��دوري الرتك��ي وباإح��رتايف فتح��ت الب��اب 
لالعب��ني علي فائز وعلي ح�ش��ني لالحرتاف يف 

تركيا".
وبني بالقول، "هناك العبني لي�شت لديهم الرغبة 
للو�ش��ول اإىل ابعد مما هم عليه، فبع�س الالعبني 

ال ميتلكون الطموح لالحرتاف يف اأوروبا". 
واأو�ش��ح اإ�ش��ماعيل بالقول، "حني كنت العب يف 
ال��دوري املحلي و�ش��عت هدف االحرتاف ن�ش��ب 
عين��ي وبتوفيق م��ن اهلل حققت ذل��ك باللعب يف 
�ش��فوف ري��زا �ش��بور الرتك��ي". واختت��م حديثه 
بالق��ول، "بعد االأداء اجليد الذي ظهرت عليه ريزا 
�ش��بور، تلقيت عر�شًا مل اكن احلم به، باالن�شمام 
اإىل �ش��فوف فرنبخ�ش��ة الرتك��ي لك��ن االإ�ش��ابة 

حالت دون اإكمال ال�شفقة". ويف هذا ال�شدد، قال 
وكيل اأعمال الالعب جنم عبد حممد يف حديث ل�(
اجلورن��ال( اإن "�رشغام مازال مرتبط بعقد ملدة 

عاميني اإ�شافيني مع نادي ريزا �شبور الرتكي".
واأ�ش��اف "لن ندر���س اأو ن�ش��تمع للعرو�س حاليًا 
حتى ي�ش��فى �رشغام متامًا من االإ�شابة وحينها 

�شيكون لكل حادث حديث". 
وتعر���س الع��ب املنتخ��ب الوطني ون��ادي ريزا 
�ش��بور الرتكي، �رشغ��ام ا�ش��ماعيل، اإىل اإ�ش��ابة 
جدي��دة يف الركب��ة �ش��تبعده عن املالع��ب لفرتة 

طويلة.

ا�ش��در االحت��اد العراق��ي لك��رة الق��دم، جمل��ة م��ن 
املق��ررات املهمة يف اجتماع��ه الثاين الذي عق يف 
فندق بغداد، م�ش��اء االثنني. وذكر بيان �شادر عن 
االحتاد تلقت )اجلورنال( ن�شخة منه، اإن "املكتب 
التنفي��ذي املنتخ��ب الحت��اد الك��رة العراق��ي، عق��د 
اجتماعه الثاين بن�ش��اب متكامل بح�ش��ور الرئي�س 
ونائبيه واأع�ش��اء االحتاد با�ش��تثناء الع�ش��و كامل 
زغ��ري الذي يق�ش��ي ف��رتة نقاهة بعد اإج��راءه عملية 

جراحية والع�شو �شعد مالح ل�شفره خارج العراق".
واأو�ش��ح اأن��ه "عل��ى م��دار �ش��اعتني ناق���س املكتب 
التنفي��ذي جمل��ة من الق�ش��ايا املطروحة يف جدول 

اأعماله وخرج بجملة من املقررات".
واأ�ش��اف اأن "االحتاد قرر ت�ش��كيل جلنة ا�شت�ش��ارية 
لالحتاد ت�شطلع بتقدمي امل�ش��ورة والتخطيط لتنفيذ 
الربنام��ج القادم موؤلفة من ال�ش��ادة ح�ش��ني �ش��عيد 
والدكتور �ش��امل كامل واحمد را�ش��ي وبا�شم جمال 
والدكتور كاظم الربيعي، وتقرر اأي�شًا حل منتخبات 
الفئات العمرية االأ�ش��بال والرباعم للتولدات ما دون 
2003 واإعادة ت�شكيلها من جديد". وتابع اأنه "تقرر 
توجي��ه الدع��وة لرابط��ة الالعبني الدولي��ني ورابطة 
املدرب��ني لالجتماع الر�ش��مي يف مق��ر االحتاد يوم 
االربعاء 4/7 ال�ش��اعة الثانية ع���رش ظهرا للتباحث 
معهم ب�شاأن االفكار املطروحة للتطوير وكذلك تقرر 
املوافقة على اجراء مباراة دولية ودية مع املنتخب 

الفل�ش��طيني ال�ش��قيق يف الرابع م��ن اب املقبل بناءا 
على الدعوة املوجهة من االحتاد الفل�شطيني".

ولف��ت البي��ان، اىل ان "االحت��اد ق��رر املوافقة على 
امل�ش��اركة يف بطولة غرب ا�ش��يا للنا�ش��ئني املقامة 
يف االردن ال�ش��قيق مطل��ع اب املقبل واملوافقة على 
اجراء مباريتني وديتني للمنتخب االوملبي العراقي 
امام نظريه االيراين يف العراق يومي 25 و 28 متوز 
القادم". وب��ني اأن "االحتاد قرر خماطبة االحتادين 
مباريت��ني  الج��راء  والياب��اين  اجلنوب��ي  الك��وري 
دوليت��ني للمنتخ��ب الوطن��ي ويف �ش��وء املوافقات 
املبدئية خ��الل اجتماع رئي�س االحت��اد مع نظرييه 
الك��وري والياب��اين عل��ى ان تق��ام املباراتني خالل 

�شهر كانون االول املقبل".

�ش��تلعب الربازي��ل اأم��ام �رشبيا يف املجموعة اخلام�ش��ة 
لكاأ�س العامل لكرة القدم يف مو�ش��كو، االأربعاء. وي�ش��من 

الفوز اأو التعادل، للربازيل، التاأهل لدور ال�شتة ع�رش.
و�ش��تتاأهل �رشبيا اإذا فازت عل��ى الربازيل، لكن التعادل 
�ش��يكفيها يف حالة خ�ش��ارة �ش��وي�رشا اأمام كو�ش��تاريكا 
باأك��رث من ه��دف يف املباراة االأخ��رى باملجموعة، التي 

�شتقام يف التوقيت نف�شه.
�ش��مارا  اإىل  اخلام�ش��ة  املجموع��ة  مت�ش��در  و�ش��يتوجه 
ملواجهة �ش��احب املركز الث��اين باملجموعة ال�شاد�ش��ة، 

التي ت�شم اأملانيا واملك�شيك وال�شويد وكوريا اجلنوبية.
و�ش��يواجه �ش��احب املركز الثاين باملجموعة اخلام�ش��ة 

مت�شدر املجموعة ال�شاد�شة يف �شان بطر�شربج.
وح�ش��ل �ش��تة العبني م��ن �رشبيا عل��ى اإن��ذارات خالل 
املبارات��ني ال�ش��ابقتني بينم��ا ح�ش��ل ثالث��ة العبني من 
الربازي��ل عل��ى بطاقات �ش��فراء، هم كا�ش��يمريو ونيمار 

وفيليب كوتينيو.
والتق��ى املنتخبان مرة واحدة فقط، حني فازت الربازيل 
بهدف واحد يف املباراة الودية التي جمعت بني الفريقني 
يف �ش��او باول��و، قب��ل انطالق ن�ش��خة 2014 م��ن كاأ�س 

العامل التي ا�شت�ش��افتها الربازيل. لك��ن الربازيل خ�رشت 
اأمام الفريق القادم من البلقان وقت اأن كان يلعب با�ش��م 
يوغو�شالفيا مرتني يف عامي 1930 و1934، غري اأنها 

فازت يف ت�شع مباريات من اإجمايل 18 مواجهة.
وي��رى فاج��رن، مدافع الربازي��ل، اأن ال�ش��غط الواقع على 
الفري��ق ب�ش��بب االأداء املذه��ل ال��ذي قدم��ه قب��ل انطالق 
البطول��ة اإذ خ���رشت الربازيل مرة وحي��دة يف 21 مباراة 
واأح��رزت 47 هدفا بينما �ش��كن �ش��باكها خم�ش��ة اأهداف 
فقط. وقال فاجرن "اأعتقد اأن هذا االأمر ب�ش��بب ما قدمناه 
م��ن اأداء خالل مرحلة الت�ش��فيات ويف اللق��اءات الودية 
وله��ذا ارتف��ع �ش��قف التوقع��ات بقدرتن��ا عل��ى الف��وز". 
واأ�ش��اف "مناف�ش��ونا ا�ش��تعدوا جيدا ملواجهتنا لكن مع 
ت��وايل مباري��ات البطول��ة �ش��نتمكن م��ن خل��ق مزيد من 
الفر�س. وكل نتيجة اإيجابية اأو انت�ش��ار نحققه �ش��يمنح 
اأن  النف���س". ويتوق��ع  الثق��ة يف  م��ن  الالعب��ني مزي��دا 
تخو�س الربازيل املباراة بالت�ش��كيلة نف�ش��ها التي فازت 
على كو�ش��تاريكا رغم اختالف طبيع��ة الفريق املناف�س. 
وتعر�س املنتخب الفائ��ز بلقب كاأ�س العامل خم�س مرات 
النتقادات كثرية يف الربازيل يف حني تلقى نيمار الق�شم 

االأك��رب منه��ا. ومل يرق اأغل��ى العب يف العامل و�ش��احب 
الوجود الدائم يف اإعالنات التلفزيون وو�ش��ائل التوا�شل 
االجتماع��ي اإىل م�ش��توى احل��دث واأجه���س بالبكاء عقب 
الف��وز االأخري على كو�ش��تاريكا. ورف�س فاج��رن ما قاله 
�ش��حفيون م��ن اأن ال�ش��غط كان ل��ه تاأث��ري اإيجابي على 

فريق املدرب تيتي.
واأ�ش��اف "التوقع��ات الكب��رية اأدت خللق هذه ال�ش��غوط. 
يدرك الالعبون اأن باإمكانهم تقدمي اأداء اأف�شل واحل�شول 
على نتائج اأح�ش��ن وهذا ما مينحنا احلما�س الأننا نعرف 

اأننا �شنتح�شن مع توايل مباريات البطولة".
وبع��د انت�ش��اره املث��ري على ال�ش��ويد، الذي ح�ش��م بهدف 
�ش��احر، �ش��جله ت��وين كرو���س يف الوق��ت القات��ل، ياأم��ل 
املنتخ��ب االأمل��اين، يف اأن ي�ش��كل الهدف، عالم��ة فارقة 
ت�ش��حح م�ش��ار املاكينات، يف م�ش��وار الدفاع عن اللقب 

يف كاأ�س العامل.
وكان املنتخ��ب االأمل��اين، ق��د تلق��ى �ش��دمة يف بداي��ة 
م�ش��واره يف املونديال، بالهزمية اأمام نظريه املك�شيكي، 
به��دف نظيف، يف اجلولة االأوىل من مباريات املجموعة 
ال�شاد�شة، وكاد يتعادل يف املباراة الثانية اأمام ال�شويد، 

لك��ن كرو���س خطف هدف الف��وز، الأملاني��ا يف اللحظات 
االأخرية من املباراة، لينع�س طموحات املاكينات.

وحت�ش��م بطاقتا التاأهل من املجموعة عرب اجلولة الثالثة 
االأخ��رية م��ن مبارياتها التي ت�ش��هد غدا االأربع��اء، لقاء 
املنتخب االأملاين مع نظريه الكوري اجلنوبي، على ملعب 
كازان اأرين��ا، تزامًن��ا م��ع لقاء املك�ش��يك وال�ش��ويد على 

ملعب اإيكاترنبريج اأرينا.
ويحتل املنتخب املك�ش��يكي، �ش��دارة املجموعة بر�ش��يد 
6 نقاط، ويليه منتخبا ال�شويد واأملانيا بر�شيد 3 نقاط 
لكل منهما، واملنتخب الكوري اجلنوبي يف املركز الرابع 

االأخري، بدون ر�شيد.
ويحتاج املنتخب االأملاين للفوز بفارق هدفني على االأقل 
اأمام كوريا اجلنوبية، اأو الفوز بنتيجة اأف�ش��ل من نتيجة 

ال�شويد اأمام املك�شيك، من اأجل التاأهل لدور ال� 16.
ورمب��ا يتاأه��ل املنتخب االأمل��اين بنتيجة اأخ��رى، ب�رشط 
هزمية ال�شويد اأمام املك�شيك، لكن ال �شك يف اأن املنتخب 
االأمل��اين، حام��ل اللقب، يتطلع اإىل التاأه��ل عرب الفوز من 
اأجل ا�ش��تعرا�س قوته، بعد البداية املتعرثة مل�ش��واره يف 

البطولة. 

األولمبي اآلسيوي يشيد بتحضيرات 
العراق لأللعاب اآلسيوية
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اليوم.. انطالق الجولة 34 من 
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