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حـسم الــتـعـادل الــسـلـبي مــواجـهـة
ـــبي الـــعـــراقي مع ـــنـــتـــخـب االو ا
نظيره السعودي امس السبت على
مـلعب مـجمع تـشـانغـشو الـرياضي
في تــشـــانــغـــشـــو ضــمن اجلـــولــة
الـثـانــيـة من مـنـافــسـات اجملـمـوعـة
الـثـالـثـة في بـطـولـة آسـيـا حتت 23

. عاماً  2018في الص
وحافظ الـعراق على صـدارة ترتيب
اجملــمـــوعــة بـــرصــيــد  4نـــقــاط من
مــبـــاراتــ مـــقــابل نـــقــطـــتــ من
مـــبـــاراتـــ لألردن والـــســـعـــوديـــة
الـيزيـا التي تـعادلت امس ونـقطـة 

ثله السبت مع االردن بهدف 
وكانت اجلولة األولى من منافسات
اجملموعـة شهدت يـوم األربعاء فوز
الـعــراق عـلى مـالـيـزيـا  1-4وتـعـادل

األردن مع السعودية .2-2
وتقام اجلولة الثالثة واألخيرة يوم
الــثالثـاء حـيث يـلــتـقي الـعـراق مع

األردن والسعودية مع ماليزيا.
WKOK  ’d

ــبــاراة الــكـــثــيــر من ولم تــشــهـــد ا
رمى حيـث انحصر الفرص أمـام ا
الــلـعـب لـفــتــرات طــويـلــة في وسط
ــــــلـــــعـب مع بــــــعـض احملـــــاوالت ا

الهجومية احملدودة.
وسـيـطر احلـذر عـلى أداء الفـريـق
في النصف األول من الشوط األول
حــيـث انــحـــصــر الــلـــعب في وسط
ــــلـــعب مـع مـــحـــاوالت مـــحـــدودة ا

رمى. وخجولة على ا
ـــنــــتــــخب ــــرور الـــوقـت بــــدأ ا و
الـعـراقي يـسيـطـر أكـثر عـلى الـكرة
ـسـاحات ولـكـنه عـانى فـي إيـجـاد ا
داخل مــنـطـقــة الـســعـوديــة بـسـبب
اإلحـكام الـدفاعـي لالعبي األخـضر.
وكـاد مـنـتـخب الـسـعـوديـة يـخـطف
هـدف الـتـقـدم قـبـيل نـهـايـة الـشـوط
األول عـندمـا نـفذ مـحمـد الـبقـعاوي
ضربة حـرة مباشـرة طويلة تـابعها
ـدافع عــبـد اإلله الــعـمــري بـرأسه ا
خـــطــيــرة لـــكن احلــارس الـــعــراقي
أحــمــد بـاسـل جنح في الــســيــطـرة

على الكرة 44.
وفي الــشـوط الــثــاني زادت وتــيـرة
مـحـاوالت الـعـراق من أجل افـتـتـاح
الـتـسـجـيل مـع استـمـرار الـصـالبة
ـنـتـخب الـسـعودي الـدفـاعـيـة في ا
وكانت أخطر احملـاوالت للعراق في
الــدقــيــقـة  68عــنــدمــا انــطــلق عالء
ن وأرسل مـهــاوي في اجلـنـاح األ
تمريرة عـرضية على الـقائم القريب
تـابـعـهـا بـشـار رسن لـتـمـر خـطـيرة

رمى. بجوار ا
وفي الدقائق العشر األخيرة انطلق
العـبــو الـســعـوديـة نــحـو الــهـجـوم
خــاصـة مـع مـشــاركــة الـبــديل فــهـد
الـرشـيــدي الـذي سـدد ضــربـة حـرة

رمى. مباشرة مرت بجوار ا
Êœ—ô« ‰œUFð

وكــان االردن تــقـدم اوال عــبــر هـدف
ورد البـري في الـدقيـقة  ?16قبل أن
يــدرك مـنــتـخـب مـالــيـزيــا الـتــعـادل
بــواسـطــة صــفــاوي رشــيـد ( 43من

ضربة جزاء).
وقـــال ايـــان بـــرونــــيـــســـكل مـــدرب
"كانت هذه النـتيجة منتـخب األردن
مـحـبطـة بـالـنـسـبـة لـنـا من نـاحـية
ـبـاراة كـنـا نـسـتـحق الــتـوازن في ا
الفـوز عبـر النـظر إلى الـفرص التي
حـصــلـنـا عـلــيـهـا رغم أن مــنـتـخب
مـالــيـزيـا حـصل عـلى فـرص ورد له
.. سـيــطـرنــا عـلى الــقـائم فــرصـتــ
ـباراة الـكرة بـصـورة جيـدة خالل ا
ولكننا لم نترجم هذه السيطرة إلى
أهـــداف كــمـــا كـــنـــا نـــطـــمح واآلن
أصـــبـــحــنـــا في مـــوقف صـــعب ألن
التأهل ليس بأيدينا وعلينا انتظار
ـبـاراة ـبـاريـات األخـرى ا نــتـائج ا
أمـام الـعـراق سـتكـون صـعـبـة جداً
وسوف نـستعـد لها إلبـقاء فرصـتنا

في التأهل".
من جـــانـــبه بـــ اونغ كـــيم-ســوي
مـدرب مـنتـخب مـاليـزيـا "أعتـقد أن
الالعـب أظـهـروا شخـصـية جـيدة
ـبـاراة لم يــتـوقع أي أحـد أن قــبل ا
ننافس ولـكننا كـدنا نحصـد النقاط
الثـالث أمام األردن.. بـشكل عـام أنا
فـخـور بـالالعـبـ بـالـتـأكـيـد احلظ

يـلــعب دوراً ولـكن الـعـمل الـذي قـام
به الالعـبون كـان رائعـاً وقد بـذلوا

مجهود كبير جداً قبيل النهاية".
ـالــيـزي صــفـوي ــهــاجم ا وأثـبت ا
) أحـقيته في حمل راسيد ( 20عاماً
ـستوى اليـزية عـلى ا لـواء الكـرة ا
ـســتــقــبل بــعـد أن اآلســيـوي فـي ا
أظهـر قدرته على تـسجـيل مزيد من
األهـداف في مـســابـقـة كــأس آسـيـا
 2018حتت  23عـــامــاً فـي الـــصــ

ليكون مفاجأة البطولة اآلسيوية.
ـاليـزي صـفوي جـميع وقـد فاجـأ ا
الــنــقــاد اآلســيــويــ بــقــدرته عــلى
ــرمى مـنـتـخب األردن الــتـسـجـيل 
بي في الـدقيـقة  43من الشوط األو
األول من ضــربــة جـــزاء لــيــســاهم
بشـكل كبـير في خـروج منـتخبه من
الـلــقـاء بــالـتــعـادل  1-1وكـسب أول
نــــقــــطــــة في تــــاريـخ مـــشــــاركــــاته

اآلسيوية.
وأيضـاً جناح الالعب شـخصـياً في
ــهــاجـمــ األســتـرالي مــزاحـمــة ا
جــــــورج بـالكــــــوود ( 20عــــــامــــــاً)
واألردنـي بـهــاء فــيــصل ( 22عــامـاً)
عـــلى صـــدارة هـــدافي الـــبـــطـــولـــة
برصيد هدفـ حيث سجل صفوي
ــرمى مـنـتــخب الـعـراق في هـدفـاً 
الـــلــقـــاء األول يـــوم األربـــعــاء في
اخلسارة بنتيجة قاسية للماليزي

قوامها .1-4
وســــيـــكـــون أمــــام زمالء صـــفـــوي
فرصـة تـفـجـيـر مـفـاجـأة من الـعـيار
الــثـقــيل عــلى مـســتـوى الــبـطــولـة
بــالـتــأهل إلى الـدور الــثـاني حـيث
سـيـكون مـنـتـخب مـالـيـزيـا مـطـالـبا
بــتــحـــقــيق الـــفــوز عــلى مـــنــتــخب
السعودية في خـتام منافسات دور
اجملموعـات يوم الثالثـاء وانتظار

النتائج األخرى.
يــذكـر أن صـفـوي يـلـعب أيـضـاً مع
مـنـتـخب مالـيـزيـا األول مـنذ ?2016
حـــــيث خـــــاض مــــعـه حــــتى اآلن 6
مباريات وجنح في تسجيل هدف
رمى منتخب كـوريا الشمالية في
اضي ضمن شهر تشـرين الثاني ا

تصفيات كأس آسيا .2019

ـــالـــيـــة الــــتـــخـــطــــيط الـــزراعــــة ا
والـرياضـة والشـبـاب) ووزير الـدولة
لــشـــؤون احملــافــظــات واحملــافــظــ
ورؤسـاء مجـالس احملافـظات تـتولى
"نــقل الــدوائــر الـفــرعــيــة واألجــهـزة
والـــــــــــوظـــــــــــائـف واخلـــــــــــدمــــــــــات
واالختـصاصـات التي تـمارسـها تلك
الوزارات مع اعتـماداتهـا اخملصصة
ـوظــفـ ـوازنــة الــعـامــة وا لــهـا بــا
والعـاملـ فيـها إلى احملـافظات في
بـينة في الـدستور نطـاق وظائفـها ا
والـــقــــوانـــ اخملـــتــــصـــة بـــصـــورة
تــدريـــجــيــة وضــمـن ســقف زمــني ال
يـــتــــجـــاوز الـــعـــامــــ ويـــبـــقى دور
الـوزارات في الـتـخـطــيط لـلـسـيـاسـة

العامة.
ادة  فيمـا تؤكد الـفقرة خـامسا من ا
نـفـسـهـا على ان "الـهـيـئة احلـكـومـية
ــشـكـلــة من رئـيس الـوزراء ووزراء ا
تــــــلـك الــــــوزارات لـــــــغــــــرض نـــــــقل
الصالحيات ,ان تنجز اعمالها خالل
سـنتـ اعـتبـاراً من تـاريخ نفـاذ هذا
الـقانـون وفي حالـة عـدم اكمـال هذه
ـهام تـعتـبر هـذه الوظـائف منـقولة ا

بحكم القانون".

واشـــار الـــنـــاصــــري"ان احلـــكـــومـــة
احملـلـيـة سـتـلــجئ لـلـقـضـاء في حـال
اسـتـمـرار وزارة الشـبـاب والـريـاضة
ـمـنـوحـة فـي جتـاوز  الـصالحـيـات ا
للـمحـافظـة". وب "ان ذي قـارترفض
شاريع ولن رفضا قـاطعا مـثل هذه ا
تسـمح الي مستـثمر باحلـصول على
مــوافـقــات خــاصــة في هــذا اجلـانب
دون عـلـم احملـافـظـة الـتي تـعـاني من
ــشـاريع الــريـاضــيـة الــكـافــيـة قــلـة ا
وصـعـوبـة انـشـاء اجلـديـد مـنـهـا في

الية " ظل االزمة ا
ـــادة ( (45مـن قــــانـــون يــــذكــــر أن ا
الـتـعديل الـثـاني لقـانـون احملافـظات
ــنــتــظــمــة في إقــلــيم رقم 21 غــيــر ا
لـــســـنــة  2008الـــذي صــوت عـــلـــيه
ـان في جـلـسته الـتي عـقدت في الـبر
الـ(  23مـن حــــزيـــران  2013تــــنص
عـــلى ان "تـــؤسـس هـــيـــئـــة تـــســـمى
(الــهــيــئــة الـعــلــيــا لــلــتــنــسـيـق بـ
احملـافـظـات) برئـاسـة رئـيس مـجلس
الـوزراء وعضـويـة وزراء (البـلـديات
واألشـــــغــــال الــــعــــامــــة واإلعــــمــــار
واإلســـــكـــــان الــــعـــــمل والـــــشــــؤون
االجـتـمـاعـيـة والـتـربـيـة والـصـحة
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اعـــــلن مـــــحــــافـظ ذي قــــار يـــــحــــيى
الـــنـــاصـــري  عن رفـض احلـــكـــومــة
احملـــلــيــة لــتــجــاوز وزارة الــشــبــاب
لصالحياتها وطرح منشات رياضية
باحملافظـة لالستثمـار دون التنسيق
مـعـهـا مـوكـدا ان ذي قـار تعـاني من
وسسات الرياضية ولن تسمح قلة ا

باستثمارها.
وقـال يـحيـى النـاصـري  في تـصريح
له ان "ذي قــار تــرفض جتـاوز وزارة
الــشــبــاب والــريــاضــة لــصالحــيــات
احلـكـومـة احملـلـيـة واسـتـمـرارها في
نشآت الرياضية مشروع استثمـار ا
في ذي قــار بــنــشــاطــات بــعـيــدة عن
ـوافـقـات الــقـطـاع الـريـاضي ومـنح ا
دون التنسيق مع ادارة احملافظة ".
مضيـفا"ان وزارة الشبـاب والرياضة
اعـلـنت عن ادرِاج مـنـتدى الـنـاصـرية
النمـوذجي كفرصـة استثـمارية االمر
الـذي سـيـحـرم شـريـحـة الـريـاضـي
ـواطــنـ من اســتـخـدامـه ويـثـقل وا
ـالــيـة من ـبــالغ ا كـاهــلـهم فـي دفع ا
نـتدى في انشطتهم اجل استخدام ا

الرياضية".

الـــثــانـي خــصـــوصــا مـن جــانب
صـافي الـذي بقي يـعاني فـريق ا
من دفاعات فـريق النجـدة بالرغم
الك الـــتـــدريـــبـي اجــرى من ان ا
الكـثير من الـتبـديالت سواء على
ـسـتوى الـهـجـومي او الـدفاعي ا
لكن مـحاوالته لم تـفلح عـلى عكس
فـريق الـنـجـدة الـذي لـعب بـأريـحـية
واستـطاع ان يضـيف هدفا ثـالثا عن
طـريق ماجـد علي لـيـختـتم مهـرجان
ـثــابـرة االهـداف في مــبـاراة كــاس ا
ويتوج فيهـا بطال على حساب فريق

صافي. ا
وتناوب على توزيع جـوائز الفريق
كل من رئـيس الـهـيئـة االدريـة لـنادي
صافي علي مـنصور ونائب رئيس ا
الهيئـة االدارية لنادي الـنجدة ضياء
كــاظم وقــلـد صــاحب كــاس الــفــائـز
االول والـثـاني رئيس جلـنـة احلـكام
طارق احمـد وقدم مشـرف كرة فريق
اجلـيش علي صـابـر درع االبداع الى
جلنة الكرة الشاطئية لتنظيمها هذه

باراة ا

من قـبل الفـريـق وتـبادل الالعـبون
الــهـجـمـات وشـهـدت الـدقـائق االولى
عدة كرات خطرة لكن احلارس كانا
عـلى يــقـظـة كــبـيــرة واشـعل اجـواء
ــبـاراة الـهــدف الـذي احـرزه هـداف ا
ــصـافي عـلـي جـودة بـطــريـقـة كـرة ا
لــعب رائــعــة  وعـاود جــودة ثــانــيـة
ليهدد مرمى النجدة لكن ذهبت كرته
من جـانب الـقــائم لـيـنــتـهي الـشـوط
ــــصـــافـي بــــهـــدف االول بــــتــــقــــدم ا

لالشيء.
وتـغــيـر ســيـنـاريــو الـشــوط الـثـاني
حـيث نــزل فــريق الـنــجـدة بــقـوة من
ـثـابـرة و اجـل الـظـفـر بـلـقب كـاس ا
رتب هـجـمـات جـمــيـلـة اسـتـطـاع من
خاللها ان يـعدل النـتيجـة مطلع هذا
الــشــوط عـن طــريق الالعـب مــحــمــد
ـــتــألق رضـــا  وبــعـــد دقــائـق عــاد ا
صـاحب الهـدف االول لفـريق النـجدة
مـحـمـد رضـا لـيـحـرز لفـريـقـه الـهدف
الـثـاني ويـنـهـي هـذا الـشـوط بـتـقـدم

فريقه اداء ونتيجة.
ولم يـتـغـيـر االداء كـثـيـرا عن الـشوط

على بلـدية النـاصرية بـأربعة أهداف
مـــقـــابل ثـالثـــة وتـــعـــادل مـــصـــافي
الـوسـط مع الـنـور بـهـدف واحـد لـكل

منهما"
على صـعيد اخـر جنح فريق الـنجدة
ــثـابــرة عـلى من خـطف لــقب كـاس ا
صافي بعـد ما تغلب حساب فـريق ا
عـلــيه بــثالثــة اهـداف مــقــابل هـدف
ـــبـــاراة يــوم حـــيث جـــرت احـــداث ا
اضي في مـلـعب اللـجـنة اخلـميـس ا
خلف مـقر احتـاد كرة الـقدم وحـضر
الــــلـــقـــاء عـــدد من الــــشـــخـــصـــيـــات
ــثل عن احتــاد كــرة الــريــاضــيــة و
الـقـدم و رئـيس جلـنـة احلـكـام طـارق
احمد  فضال عن القنوات الفضائية

. واجلماهير التي ساندت الفريق
باراة طاقم حتكيمي مؤلف من قاد ا
اكرم مـهدي حكـما اول وحسـ امير
حـكـمـا ثـانــيـا وحـارث ضـيـاء حـكـمـا
ثـالــثـا واسـتــطـاع الـطــاقم ان يـقـود
ـبــاراة الى بــر االمــان بـالــرغم من ا

ضغط اجوائها.
ـبـاراة بجـس نبض وبـدأت احـداث ا
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 اعـلــنت جلـنـة الـصـاالت في االحتـاد
ـركـزي لـكـرة الـقـدم امس الـعـراقي ا
الـسـبت ايــقـاف مـنــافـسـات الـدوري

متاز للعبة. ا
ـنـسق االعالمي لـلـجـنـة عدي وقـال ا
صـــبــار ان "الــلــجــنــة قــررت ايــقــاف
ــدة شــهــر واحـد ــمــتــاز  الــدوري ا
بـسبـب مشـاركـة مـنـتـخـبـنـا الـوطني
لـكــرة الـصـاالت في نــهـائــيـات كـأس
اسيا التـي ستقام في الـص تايبيه
اعــتــبـــاراً من بــدايـــة شــهـــر شــبــاط

قبل". ا
واضاف ان "نتائج اجلولة اخلامسة
ـــمـــتـــاز أســـفـــرت عن مـن الـــدوري ا
تـــعــادل غـــاز اجلـــنــوب مـع اجلــيش
بـخـمـسـة أهداف لـكـل مـنـهـمـا وفوز
بلـدية الـبصرة عـلى اجلنـسية بـستة
أهـداف مـقـابل اربعـة وأمـانـة بـغداد
نـفط اجلـنوب بـاربـعة أهـداف مـقابل
ثالثة ومصافي اجلـنوب على ديالى
بهدفـ مقابل هـدف واحد واحلكيم
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ـركزي أللعـاب القوى اعلن االحتاد ا
ـنـتخـبه في بطـولة مشـاركة الـعراق 
اسـيــا لـلــصـاالت الــتي ســتـنــطـلق في

قبل. ايران مطلع الشهر ا
الي لالحتاد زيدون جواد وقال االم ا
ان “البـطـولـة اسـيـا للـصـاالت سـيـشارك
ـنتـخبة ?”مشـيرا الى ان فيـها الـعراق 
ـنـافـسـة  13“العـبـا سـيـشـاركــون في ا
ــرتـــقــبـــة في طــهـــران  مع دعم ا
االحتاد في تـوفـير مـسـتلـزمات
جنـــــــــاح الـالعــــــــــبــــــــــ في

شاركة.” ا
واضـاف ان “االسـبـوع
ـــــاضي  تـــــرشـــــيح ا
مجـمـوعـة من الالعـب
عـلى ضـوء اخــتـبـارات
ركزي اقامها االحتاد ا
ناسب للبطولة الختيار ا
اســيـا فـي ايــران وسـيــتـم االعالن عــنــهـا

الحقا”
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ـمتاز واسمه السابـعة من الدوري ا
مـــرسل ضـــمن كـــشـــوفـــات الـــفـــريق
ــشــارك في بــطــولــة كــأس االحتـاد ا
االســــيــــوي. وشـــددت ادارة الــــقـــوة
اجلـويـة على "أهـمـية احـتـرام قرارت
الفيفا بخـصوص االنتقاالت لالعب
ـــرتــبـــطـــ بــعـــقـــود مع االنـــديــة ا
بــضــرورة الــتــفــاوض عن طــريــقــهـا
برم مع حصـرا حسب بـنود الـعقـد ا

الالعب".
وطـــالــبت ادارة الـــصــقـــور "الــنــادي
الـتـركي بـضـرورة اعـادة الالعب الى
نادي الـقوة اجلويـة لعدم قـانونية
ــبـرم مــعه كــونه لـيس الـعــقـد ا
العــــــبــــــاً حــــــراً وال يــــــحـق له

التوقيع مع ناد اخر".
وأكـــــــدت ادارة الـــــــقــــــوة
اجلويـة انه "في حال لم
تــمــتــثل ادارة الــنـادي
التـركي العادة الالعب
الى نــاديـه ســتـــســلك
االدارة الــــــــــــطـــــــــــرق
الـــقـــانـــونـــيـــة النـــهــاء
اخلــــــــالف مــــــــن خــــــــالل
مــخــاطــبــة االحتــاد الــتــركي

واالحتاد الدولي"

بـــكـــشـــوفـــات
االحتــــــادين
الـــــعــــراقي
واالسيوي
بــاالضــافـة
الــــــــــــــى ان
الالعب مثل
الــفـريق في
اجلـــــــولـــــــة
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 أعـلــنت ادارة نــادي الــقـوة اجلــويـة
الـــريــــاضي امس الــــســـبـت انـــهـــا
تـعـاقـدت رسـمــيـاً مع العب مـحـتـرف
.وقـــال عــضــو ادارة ـــدة مــوســـمــ
الـنــادي مـوفق الـزهـيـري ان "الالعب
احملـتـرف سـانـ مومـڤـيـتـش لـلـقوة
اجلوية وقع عقداً مع النادي لتمثيله

." دة موسم
وتابع الزهـيري ان "الالعب احملترف
سـيـمــثل الـقـوة اجلــويـة في الـدوري

العراقي والبطولة االسيوية"
على صعـيد متـصل أعلنت
ادارة القـوة اجلوية اول
امس اجلمعة توجيهها
خـــطــابـــاً رســـمـــيــاً الى
نــــادي االزيـغ ســــبــــور
الــتــركـي بــخــصـوص
تـــعــاقــدهــا مع الالعب
هـمـام طـارق مـطـالـبـة
ايـاه بــتــوضــيح آلــيـة

التعاقد دون علمها.
واوضــــــــــــــــحـت ادارة
اجلـــــويـــــة  ان قـــــيــــد
الالعب الزال مع الـقـوة
اجلـــــــويـــــــة ومــــــثـــــــبت
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بي بنقطة واحدة ويؤخر تأهله الى الدور الثاني مبكرا نتخب االو œUFð‰∫ خرج ا

سان
مومڤيتش 


