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لك مـحمد الـسادس لألندية { الكـويت - وكاالت : حدد الـسوري حسـام السيـد مدرب الكـويت الكويـتي أولوياته قـبل مواجهـة الشرطـة العراقي في ذهـاب كأس ا
تد حتى الـ 13من الشهر قررة يوم  28من الـشهر اجلاري بالكويت. ويخوض الكويت في الوقت احلالي معسكرًا تدريبيًا في التشيك  األبطال (البطولة العربية) وا
ـية وديـا يوم  21من الـشهـر اجلاري عـلى أن يتم نـسق اإلعالمي لنـادي لكـويت إن اجلهـاز الفـني بـقيـادة السـيد اعـتمـد مالقاة الـسا اجلاري. وقـال عمـر الـزامل ا
يداني دخل البـحث عن مباراة ودية أخرى قبل استضافة فريق الشرطة الـعراقي في مستهل مشوار الفريق بالبطـولة العربية. وكشف الزامل أن السوري عمر ا
عسكر الكـويت في براغ بعد أن أنهى جلسات عالجيـة حتت إشراف طبيب بايرن ميونخ هانز انيا  تدريـبات األبيض فيما وصل الالعب طالل الفاضل قادمًـا من أ
شاركة عالج ليتمكن من العودة إلى ا اضي األمر الذي يتطلب  6أشـهر حسب الطبيب ا وسم ا مولـر. وكان الفاضل قد تعرض لقطع في العضلة اخلـلفية نهاية ا
ـعسـكر عـلى أفـضل حال. يـشار إلى أن بـاريات. وأشـاد الـزامل بالـدعم الـكبـير من أعـضاء سـفـارة الكـويت في الـتشـيك مؤكـدًا أن الـتدريـبات تـسيـر داخل ا في ا
عسكـر امس األربعاء أمام الكـويت خاض مباراة وديـة في براغ أمام الفـجيرة وجنح في جتـاوزها بنجـاح بهدف جلمـعة سعيـد فيمـا خاض مواجهـته الثانيـة في ا

نادي اليبريك التشيكي.
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خـطوة عملية جديدة أقدمت عليها كلية
الــتــربـيــة الــبــدنـيــة وعــلـوم الــريــاضـة
بـالتنسيق مع وزارة التعليم العالي في
اإلقــلـيم ورئـاسـة جــامـعـة صالح الـدين
فـي اربيل تـمـثلـت في تأسـيس مـدرسة
الكـــات الـــريـــاضـــيــة عـــلـــيـــا إلعـــداد ا
الــتـدريـبـيـة واإلداريــة لـغـرض االرتـقـاء
ـؤسـسـات الـريـاضـيـة بـالــعـامـلـ في ا
ورفـع كـفـاءاتــهم. أعـلـن ذلك جلـريــدتـنـا
الـدكتور عبد الصاحب اسد األستاذ في
كـليـة التـربيـة البـدنيـة وعلـوم الريـاضة
فـي جــامــعــة صالح الــدين وأضــاف ان
هـذه اخلطـوة هي األولى من نـوعها في
اجلـامـعات الـعـراقـية وان الـغـاية مـنـها
الكـات الـريـاضـيـة الـعـامـلة في اعـداد ا
الـقـطاع الـرياضي اعـدادا عـلمـياً يـسهم
في بناء الرياضة العراقية بواقع علمي
ـــدرســـة جـــديـــد. وســـتـــكـــون أبـــواب ا
مــفــتـوحــة عــلى مــصـراعــيــهـا لــنــجـوم
الـريـاضـة وابـطـالـهـا لـتـعـويض فـتـرات
احلــرمــان من الـدراســة والـتــعــلم الـتي
عـاناها الـكثير من جنـوم األلعاب. وأكد
ان لــــلــــمـــدرســــة دورا في اعــــداد فـــرق
ومــجــمـــوعــات من الــفــئــات الــعــمــريــة
وتــدريـبــهـا واالشـراف عــلـيـهــا من قـبل
ــيـة طــواقم تــدريــبـيــة وكــفـاءات اكــاد
مـــعــتــمـــدين عــلـى خــبــرات الـــتــجــارب
ــانـــيـــة في اعــداد الـــســوفـــيـــتــيـــة واأل
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ـــدرســـة وفـي ســـؤالـــنـــا عـن اقـــســـام ا
ــدرسـة تـضم الــعـلــمـيـة قــال اسـد ان ا
اقــسـامــا مــتـنــوعـة مــنـهــا في اجملـاالت
الـعلميـة قسم لأللعاب اجلـماعية وقسم
لأللــعــاب الــفــرديــة وآخــر مــتــخــصص
بـطـرق ونـظـريـات الـتـدريب إضـافـة الى
قــسم الــعـلــوم الــطـبــيــعي. وفي مــجـال
الـفـعالـيـات واألنـشطـة الـرياضـيـة وعلم
احلـركـة ووظـائف األعضـاء إضـافة الى

اقــسـام تـخص مـجـاالت اعـداد مـدربـات
نــســـويــات خملــتــلف األلـــعــاب ومــنــهــا
ــدرســة في األيــروبــيك. وبــشــأن دور ا
تـدريب الفئات العمرية اكد ان للمدرسة
دورا آخــر هــو اعـداد وتــدريب الـفــئـات
الــعـمـريـة من  17 – 8ســنـة واالهـتـمـام
بـوضـعـهم تربـويـاً وفنـيـاً حتت اشراف
مــدربــ اكــفــاء ومــخــتــصــ بـتــدريب
الـفئـات العـمريـة. وأضاف ان لـلمـدرسة
دورا مـهـما آخـر يـتـمثل في الـعـمل على
إقـامة معسـكرات تدريبـية لفرق الدوري
ــمــتــاز والــدرجــة األولى خــاصـة وان ا
أجـواء اإلقليم تـساعد عـلى ذلك إضافة
ــســابح وقــاعـات العب وا الـى تـوفــر ا
الـقــوة وسـنـعـمل عـلى تـوفـيـر مـدربـ
ـعسـكرات ومـسـاعدين لـإلشراف عـلى ا
ـسـاعدة الـفرق عـلى تـهيـئة الـتـدريبـية 
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ـدرسـة وعن ســؤالـنـا لـلـمـشـرف عـلى ا
عن اهـداف الـتـجربـة? قـال: ان التـجـربة

الــريــاضـيــة الــعـراقــيــة اعـتــمــدت عـلى
يدانـية وتطورت اخلـبرات والتـجارب ا
مــنــتـصف الــســبـعــيـنــات حــيث حـصل
الـعـشـرات من رمـوزهـا عـلى الـشـهادات
الــعـلــيــا لـكن الــكــثـيــر من العــبـيــنـا لم
ـتـلكـوا حتـصـيالً علـمـيا يـتـناسب مع
قـدراتهم لـذا توجـهنـا الى هذا الـطريق
لـتهـيئـة ودعم النـجوم واالبـطال لـكسب
عرفة ودخول ميدان ـزيد من العلم وا ا
الـتـدريب واإلدارة بـقوة وعـلـميـة وثـقة.
وأضــاف ان لـلـمـؤســسـة اهـدافـا أخـرى

تتمثل في ما يلي:
- تـــقـــد االســـتـــشـــارات واخلـــدمـــات
واخلـبـرات العـلـميـة والـفنـيـة والبـدنـية
الى كــافــة مـؤســســات اإلقـلــيم وعــمـوم

العراق.
- تــقـــد بــرامج خــاصـــة بــالــريــاضــة
الـعالجية وريـاضة األيروبـيك واأللعاب

األخرى.
- االسـهـام في رفع كـفـاءة العـامـل في
مــجـــاالت الــتــدريب واإلدارة والــعــلــوم

ـؤسـسات الـريـاضـيـة إلدارة األنـديـة وا
الرياضية.

ـــــواهب - االســـــهــــام فـي تــــطـــــويــــر ا
والـقابليـات الفنيـة لالعب من اعمار 8
ســنـة تــربــويـا وريــاضـيــا وفـنــيـا 17 -
ــــراقــــبـــة بــــالــــرعــــايــــة واالشــــراف وا
ـا ينـعـكس إيجـابـا على ـسـتويـاتـهم 

قدراتهم الفنية.
- تـــبــادل اخلـــبــرات مـع اجلــهــات ذات
الــعالقــة (الــريــاضــة والــشـبــاب) داخل

اإلقليم وخارجه.
- الـتعريف بجـغرافية اإلقلـيم وطبيعته

عسكرات التدريبية. الئمة إلقامة ا ا
هـذا وقـدم الدكـتور عـبـد الصـاحب اسد
شكره اجلزيل لوزير التعليم العالي في
إقـــلــيـم كــردســـتــان آرام مـــحــمـــد قــادر
والـــدكــتــور احـــمــد أنـــور امــ رئــيس
جـامـعة صالح الـدين والـدكـتور حـس
سـعـدي إبــراهـيم عـمـيـد كـلـيـة الـتـربـيـة
الــبــدنـيــة وعــلـوم الــريــاضـة فـي أربـيل

شروع الكبير. لدعمهم واسنادهم ا

البنى التحتية في كردستان حتتاج إلى إهتمام أكبر
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احـمـد ريـاض ورئـيس احتـاد الـكـرة عـبد
اخلـالق مـسـعـود لالصـرار عـلى اخـتـيار
الـبـصـرة ارضـاً لــلـعـراقي في تـصـفـيـات
مونديال  2022بقطـر مبـينـاً أن البعض
يـريــد نـقـل مـبـاريــات الـعــراق الى خـارج
مــــلـــعب الــــبـــصـــرة الـــدولـي خـــوفـــاً من
اجلـمــاهـيـر الـكـبــيـرة لـلـمــحـافـظـة. وقـال
عـــبــطـــان ان مــوضـــوع رفع احلـــظــر عن
العب الــعـراقــيـة انــتــهى ويـجب ان ال ا
ناقشات يثار من جديد فهو ال يستحق ا
وأن االحتـاد الــدولي لــكـرة الــقـدم ارسل
العديد من الكتب الرسـمية ولو افترضنا
بان الـكتب لـيـست موجـودة فان الـعراق
باريات نظم بطوالت دولية واستضاف ا
الــــرســـمـــيـــة عـــلى ارضـه في الـــبـــصـــرة
وكــربالء. واضـــاف أن هــنــاك مــحــاوالت
ـلعـب اصـغر مـن ملـعب ـبـاريـات  لـنـقل ا
الـــبــصـــرة خــوفـــاً من حـــضــور  75الف
مــشـــجع ابــسط مــثـــال كــان في مــبــاراة
الـسـعـوديـة الـوديـة حـيـنـهـا كـان رئـيس
االحتـاد االسـيـوي يـجــلس بـجـانـبي في
ســيـــارتي اخلــاصــة وقـــال لي مــا هــذا
ـتـلئـاً اين ـلـعب  اجلـمـهـور? الـيس ا
ســيـذهـب بـقــيــة اجلـمــهــور?. وتـابع
ادعـــو وزيــر الـــشــبـــاب والــريـــاضــة
واحتـــاد الــكـــرة الى االصـــرار عــلى
الـبــصـرة وكــربالء عــلى اقل تـقــديـر
ويــــــجب ان يــــــتـم ذلك بــــــالـــــطـــــرق
الـدبلـومـاسـيـة ومـا ضاع حق ورائه
مــطـالـب ويـجب ان نــعــد الــعـدة الى

باريات من االن. اقامة ا

االسيوي الشيخ سلـمان بن ابراهيم بعد
ـبـاريات سـنـة من االختـبـار في تـنـظـيم ا
الــوديـة والـرســمـيــة بـأقــراص فـيــديـويـة
ــنــتـــخب الــوطــني تـــضــمــنت لـــقــاءات ا
ـــبي ومــبـــاريــات الـــقــوة اجلـــويــة واألو
والزوراء في دوري أبطال آسـيا واألندية
االسـيــويـة وبـطـولــة الـصـداقــة الـدولـيـة
والـتي تعـد إثـبـاتات واقـعـيـة عـلى حسن
تــنــظــيم احتــاد الــكــرة لــهــذه الــلــقــاءات
ـــعــنــيــة. ــؤســســات ا بـــالــتــعــاون مـع ا
( وأضاف أن احتاد الـكرة اعـتذر (سـابقاً
عن تـضـيـيف مـبـاراة ذوب آهن والـنـصـر
السعودي على مـلعب كربالء الدولي قبل
أشهـر بتـوجيه من مـكتب رئـيس الوزراء
ــهــدي حتت عــبــارة (دواعٍ عــادل عــبـــد ا
أمـنـيـة) رغم اعـتـراضـنـا الـكـبيـر عـن عدم
بـاراة لـكـونـنا نـعي سـلـبـيـة هذا إقـامـة ا
االعــتــذار عــلى الـكــرة الــعــراقــيــة وعـمل
ـركــزي مـعــتــبـراً أن االعــتـذار االحتــاد ا
العب أرسل تـــخـــوفــات لـــلـــفــيـــفـــا عن ا
الكروية بجانبـها األمني ما دفعه مؤخراً
إلى إرسال كتاب لالحتـاد العراقي يطلب
فــيه اخــتــيـار مــلــعب لــلـمــنــتــخب خـارج
األراضي الــــــعــــــراقـي يــــــخــــــوض فــــــيه
ـشـتــركـة األمـر الـذي دعـا الـتـصــفـيـات ا
االحتـاد إلى اتـخـاذ مـوقف بـهـذا الـصـدد
ـلعب الـبصـرة الدولي أرضاً والتـمسك 

للمنتخب الوطني.
 uŽb¹ ÊUD³Ž

دعـا وزيـر الــشـبـاب والـريــاضـة الـسـابق
عـبــد احلـســ عـبــطـان الـوزيــر احلـالي

ـــتـــلـك الـــقـــدرة عــــلى قـــلب الــــســـوري 
الـتــوقـعــات وتـقـد مــبـاراة كــبـيـرة رغم
جـــــراحه. كــــاتــــانــــيـــــتش أكــــد أنه درس
ــنـتــخب الـســوري بـشــكل جـيــد ووعـد ا
بـتــحـقــيق فـوز يـبــقي فـريــقه في صـدارة
اجملموعة وبـالعالمة الكـاملة. فيـما التزم
اجلـــهــاز الـــفــنـي واإلداري لــلـــمــنـــتــخب
الـــســـوري الــصـــمت ورفـض اإلدالء بــأي
تصـريح إعالمي بـعد الـكـبوة أمـام لبـنان
والــيــمن والــتـي تــسـبــبـت بــاالســتــقــالـة
اجلـمـاعـيـة الحتــاد الـكـرة بـرئـاسـة فـادي

دباس.
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ـشرف أكد رئـيس احتـاد الـكرة األسـبق ا
على تنـظيم بـطولة غـرب اسيا اجملـموعة
الـثـانـيـة التي تـضـيـفـهـا مـحـافـظـة أربيل
حس سعـيد امس األربعاء أن االحتاد
أرسل رسالة رسمـية إلى االحتاد الدولي
تؤكـد أحـقيـة العـراق بـاللـعب على أرضه
وب جمـهوره مـعتبـراً أن عدم تـضييف
ـــــبــــاراة ذوب آهـن االيــــراني الـــــعــــراق 
والنـصـر السـعودي بـدوري ابـطال آسـيا
اثـر سـلــبـاً عـلى مــلف رفع احلـظـر. وقـال
ـــركـــزي ســــعـــيـــد إن رســـالــــة االحتـــاد ا
تـــضـــمــنـت جــمـــيع الـــكـــتب الـــرســمـــيــة
واإلثــبــاتـات الــتي تــؤكــد أحـقــيــتــهـا في
ـباريات الـرسمـية والـودية على خوض ا
مالعب أربــيل وكـربالء والــبـصـرة مــنـهـا
فــيـديــو ســابق لــرئــيس االحتــاد الـدولي
جـيــاني انـفــانـتــيـنــو بـقـرار رفـع احلـظـر
اجلـــــزئي ومـــــبــــاركــــة رئـــــيس االحتــــاد
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تــتـــوجه األنــظــار الــيـــوم اخلــمــيس إلى
مــلــعب كـــربالء الــدولي الــذي يــحــتــضن
مواجهة العراق وسـوريا في قمة كروية
ضــمن مــنـافــسـات اجلــولــة الـثــالــثـة من
بطولة غرب آسيا التاسعة التي تضيفها
ـشـاركـة  9مـنـتـخـبـات عـربـيـة. الـعـراق 
نتخب العـراقي يبحث عن فوزه الثالث ا
على التـوالي بعد جتاوز مـنتخـبي لبنان
بكر للمباراة وفلسط وضمان تأهـله ا
نتـخب اللبناني. النهائيـة رغم مالحقة ا
ـنـتـخب الـسـوري فـيـبـحث عن فـوز أمـا ا
معـنـوي يصـالح جمـاهـيره الـغاضـبة من
أدائه ونتائـجه بعـد أن خسر  ?1-2أمام
لبـنـان وتعـادل مع الـيمن  .1-1واألهداف
ـنـتخـب والطـمـوحات مـتـناقـضـة ب ا

فــأســـود الــرافــديـن في أفــضـل حــاالتــهم
الفـنـية والـبـدنيـة والـذهنـيـة بعـد فوزين
مـهـمـ لـلـغـايـة في الـبـطـولـة ويـحـظون
بــدعم جــمــاهـيــري كــبــيــر وفــوزهم غـدًا
ســيـرفـع من ثـقــة ومــعــنـويــات الالعــبـ
ـــبـــاراة واألنــــصـــار وســــيـــضــــعه فـي ا
الـنـهائـيـة بـنـسبـة كـبـيـرة. بيـنـمـا يـعيش
ـــنــتـــخب الـــســـوري في أســـوأ حــاالته ا
وطموحاته ال تتعدى حتقيق فوز يرضي
أنصاره بعد مسلـسل من الهزائم الثقيلة
ـبــاريــات األخــيـرة واألداء الــعــقـيم فـي ا
نـافسة. بكـر من دائرة ا وبعد خـروجه ا
نـتـخب الـعـراقي األرجح لـتـحـقيق كـفـة ا
الفوز فيما التعـادل سيكون بطعم الفوز
لنسور قـاسيون الـذي يدرك أنه سيواجه
مــنــتــخـبًــا مــدعــومًــا بــأكـثــر من  50ألف

متفرج.
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ـديــر الـفـني لـلــمـنـتـخب فـجــر إبـراهـيم ا
الـــســــوري ســـيـــدخل مـــبـــاراة الـــعـــراق
بـتــشـكــيـلـة جــديـدة تــخـتـلـف عن مـبـاراة
اليـمن حيث سـيزج بـكل أوراقه الرابـحة
والعـــبـــيه اخملـــضـــرمـــ مـــنـــذ صـــافــرة
ـدرب ــتـوقع أن يـعـيـد ا . ومن ا الـبـدايـة
ــرمى ويــبـدأ ــة حلــراسـة ا إبــراهـيـم عـا
بــتـامــر حــاج مـحــمــد وبـاسل مــصــطـفى
وأحــمــد الــدوني وورد الــسالمــة فــيــمــا
سيبقى أحمد الصالح وعبد الله الشامي
في اخلط اخلـلـفي مع تـعـديالت طـفـيـفـة
في خط الــوسط حـيـث سـيــتم االعـتــمـاد
رمـور. فوز على أحـمد األشـقر ومـحمـد ا
ــنـتــخب الــسـوري لن يــرضي أنــصـاره ا
ـدربه فجر إبـراهيم الذي أكد ولن يشفع 
أن استراتيجيته اعتمدت على ضخ دماء
ــنـــتــخب وزج العـــبــ من جــديـــدة في ا
الدوري احمللي ليكونوا قادرين على سد
الـــفـــراغ في حـــال غــيـــاب أي من العـــبي
ــنــتــخب الــســوري دخل الــصف األول. ا
بطـولـة غرب آسـيا بـغيـاب عـدد كبـير من
جنــومه وأبــرزهم عـمــر الــسـومــة وعــمـر
واس ومـؤيد الـعجان خربـ ومحمـود ا
وأسامـة أومـري ومـحمـد الـواكـد وشادي

احلموي وعمر جنيات.
WÞdH  WIŁ

ــنــتــخب الــعـراقي بــدوره حــذر مـدرب ا
سـتريـشـكـو كاتـانـيـتش العبـيه من الـثـقة
ــفـــرطــة والــلــعب بــتـــراخي وطــالــبــهم ا
باسـتغالل الفـرص بشـكل مثـالي واللعب
ــنــتــخب بــروح قــتـــالــيــة خــاصــة وأن ا
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قــرر االحتــاد الــدولـي لــكــرة الــقــدم "فــيــفــا"
ارسـال جلـنة امـنيـة لـكشف مـالعب البـصرة
وكــربالء واربــيـل تــمــهــيـــدا التــخــاذ الــقــرار
باريات الرسمية النهـائي برفع احلظر عن ا
رفوعة مطالـبا احتاد الكرة بايـقاف الدعوة ا
في مــحــكــمــة كـاس حلــ اصــدار الــلــجــنـة
ــكـلــفــة بــزيــارة مالعب الــعـراق تــقــريــرهـا ا
الــنــهــائـي.وقــال رئــيس احتـــاد الــكــرة عــبــد
اخلالق مـسعود في بيان ان اتصاالت مكثفة
جـمعـتـني بـرئيس االحتـاد االسـيوي سـلـمان
ـبـاريـات بن ابـراهــيم فـيـمـا يـخص قــضـيـة ا
الـرسـمـيـة اذ  االتـفــاق عـلى ارسـال جلـنـة
ــاني هــلـمت واالردني امــنـيــة مـكــونـة من اال
ـتفق ـالعب الثالثـة ا طالل سويـلم لـكشف ا
عـلــيـهــا مــسـبــقـا. واضــاف ان نــائب رئـيس
االحتــاد الــدولي سـلــمــان بن ابــراهـيـم طـلب
ايقاف الـقضيـة التي رفعهـا احتاد الكرة في
محكـمة كاس حل اصـدار اللجنـة قراراتها
النـهائـية مـبيـنا ان الـلجـنة سـتبـاشر عـملـها

اليوم اخلميس.
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اســتـــهل نــادي نـــفط الــوسـط الــعــراقي
ـنـافـسة بـتـحـقـيق الـفـوز على مـشـوار ا
الريان القطري  4-9 امس األربعاء على
صـالة بـانكـوك آرينـا في بانـكوك ضمن
اجلـولة األولـى من منـافسـات اجملمـوعة
الـثــانـيـة في بـطـولــة األنـديـة اآلسـيـويـة
لـــكـــرة الـــصــاالت 2019 فـي بــانـــكــوك.
وســــجل طـــارق زيـــاد 7 وانــــغـــيـــلـــوت
الــكــســانـدر 13و 23و 23و 34 وولــيــد
خــالـد  20 وفــرهـاد تـوكـلي  21وســلـيم
فـيـصل 33 ومـهـيب الـطـايع 37 أهـداف
نـــفط الـــوسط في حـــ أحـــرز مـــبــارك
ـــهــزع  8 ومـــحــمـــد طــاهــري 18و36 ا

وراشـد الـبـوعـيـن 31 أهـداف الـريـان.
ويـــشــارك في الــبـــطــولــة  16نـــاديــاً 
تـقسيمها على أربع مجموعات وبحيث
تـضم كل مجـموعـة أربعـة فرق ويـتأهل
أول فـريـق من كل مـجـموعـة إلى الدور
ربع الـنهائي. وتـقام اجلولة الـثانية من
مـنـافـسات اجملـمـوعـة يوم غـد اجلـمـعة
حـــيث يــلـــتــقـي ايه جي ام كي مـع نــفط
الــوسـط والــريــان مـع ثــاي ســون نــام.
ـــبــاراة وضـــغط الـــريـــان في بـــدايـــة ا
وسـنـحـت له فـرصـتـ من أجل افـتـتـاح
الـتـســجـيل لـكن الـفـريق الـعـراقي جنح
في افـتتاح التسـجيل بالدقيـقة السابعة
عن طـريق طـارق زيـاد الـذي تـابع الـكرة

ــرتــدة مـن احلــارس الــقــطــري أحــمــد ا
خـلـيل إثـر ضـربة حـرة مـبـاشرة. وأدرك
الـريان الـتعـادل مبـاشرة عـندمـا وصلت
ــهــزع بــعــيــداً عن الــكــرة إلـى مــبــارك ا
الـرقابة الدفاعية لـيسدد بقوة في شباك
احلـارس يحيى عـبد النور  8 واسـتعاد
نــفط الـوسط الــتـقــدم بـعــدمـا مــرر فـهـد
مـيـثـاق الـكـرة إلى انغـيـلـوت الـكـسـاندر
ـرمى13  ومـن جـديد أدرك لـيـسـدد في ا
الــريـان الـتــعـادل في الـدقــيـقـة  18عــبـر
تــسـديــدة مــحـمــد طــاهـري مـن مـســافـة
قـريـبـة. وواصل نـفط الـوسط مـحـاوالته
الـهجومية لينـهي الشوط األول متقدماً
وذلك بـفـضل هدف ولـيد خـالد عـبر 3-2
تــسـديــدة من مــسـافــة قـريــبـة  20 ومع
انـطالق الشوط الثاني رفع نفط الوسط
وتـيرة األداء ليسـجل الهدف الرابع في
الــدقـيــقـة  21عن طــريق فـرهــاد تـوكـلي

بتسديدة متقنة. 
وشــهـدت الـدقـيـقـة  23تـسـجـيل هـدفـ
لــصـــالح الــفــريـق الــعــراقـي بــواســطــة
الـكولومبي انغيلـوت عبر مجهود فردي
ـيـز لـتـصـبح الـنـتـيـجـة  .2-6وقـلص
الـريـان الـفارق عـبـر هدف سـلـيم فـيصل
فـي الـدقــيـقـة  ?33لــكن نـفط الـوسط رد
بــهــدفــ بــواســـطــة ســلــيم فــيــصل33
وانــغـيـلـوت 34 وعــاد الـريـان لــيـسـجل
الـهدف الرابع في الدقيقة  36عن طريق
مـحمد طاهـري لكن نفط الوسط أضاف
الــهـدف الـتـاسع فـي الـدقـيـقـة  37 عــبـر

تسديدة مهيب الطايع  37 .
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رفض العب الـدحـيل الــقـطـري لــكـرة الـقـدم
الـعراقي مـهـنـد علي "مـيـمي" اعـتبـار تـعادل
ـــثــله اول امس فـــريــقه مع الـــســد بـــهــدف 
الــثالثــاء بــذهـاب دور الـ 16بـدوري أبــطـال
آسـيا نـتيجـة سيـئة.وقـال ميـمي للـصحـفي
ــبــاراة ان الــنــتــيــجــة الــتي حــقــقــهـا عــقب ا
الـدحـيـل أمـام الـسـد جــيـدة ولـيــست سـيـئـة
بالنـظر إلى مـجريات الـلقـاء. وأضاف لعـبنا
مـبـاراة قـويـة. الـسـد تـقـدم في الـشوط األول
إال أنـنـا جنحـنـا في إدراك التـعـادل بالـشوط
ـتعـة واإلثارة بـ الفـريق الـثاني لـتسـتمر ا
باراة على مدار الـ 90 دقيـقة موضحا ان ا
كـــانت مـــفـــتــوحـــة وكل االحـــتـــمـــاالت كــانت
مـتـوقعـة. وعن مـشاركـته في الـشوط الـثاني
قـال ســواء بـدأت أســاسـيًــا أو احـتــيـاطــيًـا.
الهـدف األول هو حتقـيق الفريق لـلفوز واآلن
ـــبــاراة وأن نــركــز في عــلــيــنـــا أن نــنــسى ا
قـبـلـة من أجل حتقـيق الـفـوز وهو ـبـاراة ا ا

الهدف األهم.
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تأهلة إلى  4مستويـات باالعتماد على نتائجها في البطولة األخيرة ا
التي أقـيمت في الـصـ وكذلك عـلى التـصـفيـات التـأهـيلـية واضـعا
ـسـتـوى األول) وذلك وفق مـا ـضـيف في ا مـنـتـخب تـايالنـد (الــبـلـد ا
ـسـتوى ـسـتوى  األول تايـالند أوزبـكـستـان فـيـتنـام قـطر. ا يـلي: ا
ستوى قراطية. ا الثاني كوريا اجلنوبية العراق اليابان كوريا الد
ــسـتـوى  الـرابع الـثــالث الـصــ أسـتــرالـيــا األردن الـسـعــوديـة. ا

سورية ايران اإلمارات البحرين.
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أعلن االحتـاد اآلسـيوي لـكـرة القـدم أن موعـد سـحب قرعـة نـهائـيات
بـطـولـة آسيـا حتت  23سـنـة الـتي ستـقـام في تـايالنـد مـا ب  8و26
ـبياد طـوكيو  2020 سـتجري ؤهـلة إلى أو كـانون الـثاني   2020 وا
ـنتـخبات الـ16 قبل. وسـتوزع ا بالـعاصـمة بـانكـوك يوم   26أيلـول ا
إلى  4مـجمـوعات عـلى أن يـتأهل األول والـثاني من كل مـجمـوعة إلى
ــنـتــخــبـات الـدور ربع الــنــهـائـي. وكـان االحتــاد اآلســيـوي قــد وزع ا
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فوز كبير لصاالت نفط الوسط

واشنطن

عنـدما حتـدث األزمات أيـاً كـان شكـلهـا ومصـدرها
تظـهـر احلاجـة الى الـتصـرف بـحكـمـة وإتزان والى
وجـود من يــتـعـامل بــدبـلـومـاســيـة وتـرو مع احلـدث
حتى ال يضيع له حق ويقف على حـقيقة األمر . ما
ـاضـيــ من إتـخـاذ الــفـيـفـا أُثـيــر خالل الـيـومــ ا
نـتخب الوطني لـكرة القدم من خوض نع ا قراراً 
مـبـاريــاته عـلى أرضه بــرغم إتـخـاذه قــرارا سـابـقـاً
وعـلى لـسـان رئـيـسـه انـفـانـتـيـنـو بـالـسـمـاح بـإقـامـة
ـبـاريـات الــرسـمـيـة في مالعـب الـبـصـرة وكـربالء ا
وأربـيل أمــر يـطـرح الـعــديـد من الـتـســاؤالت ويـثـيـر
الـعــديـد من عالمــات اإلسـتـفــهـام . لـقــد عـلـمت من
مــصـدر مــوثـوق مــقــرّب من الـفــيــفـا ان ســبب هـذا
القرار الذي أخفاه اإلحتاد العراقي لكرة القدم عن
الرأي العام ألكـثر من إسبـوع كان بـسبب رسالة
من اإلحتـــاد نـــفـــسه الـى االحتــاد االســـيـــوي والى
الـفــيـفــا تـشــيـر الى عــدم قـدرة االحتـاد عــلى حـفظ
فترض ان باراة الثانيـة التي كان من ا األمن في ا
اضي في ملعب كربالء ب تقام خالل شهر آيار ا
فــريـقي الــنـصــر الــسـعــودي وذوب آهن أصـفــهـان
اإليراني ضمن دوري أبطال آسيـا وطلب نقلها الى
بلد آخـر. وهذا هو احملظـور الذي وقع به اإلحتاد .
فترض باإلحتاد الذي يطلب اآلن من لقد كان من ا
احلـكـومـة ووزارة اخلـارجــيـة الـتـدخل ( وهـذا غـيـر
مقبـول من الفيـفا التي تـعتبـر ذلك تدخال ً سيـاسياً
في الـشـأن الــريـاضي) أن يـوضح لـلــفـيـفـا ان هـذا
ـســتـوى بـ الـطــلب جـاء بــعـد إتـصــاالت رفـيــعـة ا
حـكـومـتي الـعـراق والـسـعـوديـة جتـنـبـاً ألي فـتـنة أو
باراة بالتـحديد وتنعكس أحداثٍ قد تشهدهـا تلك ا
ـــتـــأزم بـــ دول اخلـــلـــيج ـــوقف ا ســـلـــبـــاً عـــلـى ا
تحـدة من جهـة وإيران من جـهة أخرى والواليـات ا
في ذروة إنــدالع األزمــة األخــيــرة بــيــنـهــا والدخل
ـسـتتـب في العـراق فـيه٠ والـدليل لـلوضع األمـني ا
ـبــاراة قـرر االحتـاد اآلسـيــوي نـقـلـهـا في ان تـلك ا
غــضـون 24 ســاعــة من كــربالء الى دبي (بــســبب
ـــنــطـــقـــة) وهــذا مـــاكـــان يــجب أن األوضـــاع في ا
يسـتفـيد مـنه اإلحتـاد العـراقي الذي يـشغل رئـيسه
ـــكــتب الــتــنــفــيــذي لإلحتــاد اآلســيــوي عــضــويــة ا

ويحاجج به الفيفا .
نـحن بـحــاجـة الى دبـلـومـاسـيــة كـرويـة تـعـيـد احلق
ألهـلـه واألمـور الى نــصـابــهـا .. نــحن بـحــاجـة الى
ن يـجيـد من كـفـاءاتنـا الـوطـنيـة إقـامة اإلسـتعـانـة 
عالقات مثمرة وطيبة على الصعيد القاري والدولي
ال الى مــواقـف مــتــشــنــجــة وقــرارات مــســتــعــجــلـة
وتصـريحـات منـفعـلة نـستـعدي بـها من يُـفترض أن
نكسـبه الى جانـبنا بـعيـداً عن البحث عن شـماعات
جــاهـزة وإلــقـاء الــتــهم عـلـى هـذا الــطـرف أوذلك ..
نـــحــتـــاج الى خـــلــيـــة أزمــة والى إدارة
ـواقف وليس ـثل هذه ا ناجـحة 
الى خـطـابـات وتـصـريـحات
ثـوريــة التُـغــني وال تــنـفع ..
لــنـنــتــظــر مـاســيــقــوله وفـد
الفيفا وحينها سيكون لكل

حادث حديث.


