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ـنتخبات اخلـليجية لقص تستعد ا
شــريط الــنــســخـة  24من بــطـوالت
كأس اخلليج في العاصمة القطرية
الدوحـة يوم غـد الثالثـاء. وتتأهب
ـشـاركة في ـنـتـخـبات الـثـمـانيـة ا ا
البـطولة للـتمسك بـحظوظهـا كاملة
نـافسـة على في الـذهاب بـعيـدا وا
الـلقب الـذي حـصدته  6مـنتـخـبات
بـيـنمـا يـبـقى عصـيـا على الـبـحرين
والـيــمن. وهـذه احـصــائـيـة رقــمـيـة
لـتاريـخ البـطـولـة بـجـمـيع نـسـخـها

اضية ا
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يعد منتخب الكويت األكثر تتويجا
بالـلقب بـرصيد  10بطـوالت بدأها
بـالـنسخ الـ  4 األولى تـوالـيـا قبل

ـنتخب العـراقي هيمنته أن يكسر ا
حـيـنـما انـتـزع بـطولـة الـعام 1979
ــنــتــخـبــان تــبــادل الــفـوز لـيــبــدأ ا
بـــالــكـــأس عـــلى مـــدار الـــســـنــوات
التـاليـة حتى نـسخـة العام 1990 
حـ وصـل األزرق لـلـقب  .7وغـاب
سابـقة لفترة قبل أن الكويت عن ا
يـعــود لـيــسـتـكــمل سـجـلـه الـذهـبي
بـالـتـتـويج بـالـلـقب الـثـامن فـي عام

ثم نال الكأس التاسعة في 1996
نسخة  1998 ليـتواري قلـيال نحو
عـقـد كــامل انـتـزع بـعــده الـبـطـولـة
الــعـاشــرة فـي تـاريــخـه عـام 2010
بـالـيـمن. ويـدخل مــنـتـخب الـكـويت
تحمس إلثبـات حضوره بقوة في ا
احملــافل الــدولــيــة نــســخــة الــعــام
اجلاري خـليجي  24 بطمـوح كبير

السـتـعـادة الـتـألق وتـعـزيـز سـجـله
الفريد.  

WOMſ …dOÝ
ــــاضــــيـــة الـ 23 خـالل الــــدورات ا
ـنـتخـبـات اخلـليـجـية في خـاضت ا
البطولة  362مباراة وسجل خالل
ـبـاريـات  890هـدفـا. وكـانت تـلـك ا
أعـلى نسـبة تـهـديف شهـدتهـا كأس
اخللـيج في نسخـتها رقم  4 حيث
ــشــاركـ 84 اســتــقــبـلت شــبــاك ا
ـعـدل تـهـديفي  3.82هدف هـدفـا 
للمباراة الواحـدة. فيما سجلت أقل
نسبـة تهديف ( 19هدفا) بالـنسخة
األولى بنسبة تسجيل بلغت 1.62
هـدفـا. أكـثـر عــدد مـبـاريـات انـتـهت
بـــالــتـــعـــادل كــانـت في الــنـــســـخــة
التـاسعة ( 6مبـاريات) فيـما سجل

أقل عــــدد مــــبــــاريـــات تــــعــــادل في
الــنـســخـة  11 الــتي لم تــشــهـد أي

تعادل حتى نهايتها.
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يعـد النجم الـكويتي جـاسم يعقوب
الـهداف األول واألكـثر تـسـجيال في
بطـوالت اخللـيج برصـيد  18هدفا
فيما يـعد النجم حسـ سعيد أكثر
العـب أحـــرز أهــــداف في بــــطــــولـــة
واحــدة بــخــلــيــجي  ?5في بــغــداد
بــرصــيـد  10أهــداف. وتــعــد أكــبـر
نـتـيـجـة سـجـلت فـي مـبـاراة واحدة
بـتـاريخ الـبـطـولـة هي فـوز الـكويت
عـــلى عـــمــان  0-8فـي خـــلــيـــجي 4
بــالــدوحــة. يــنــمــا أكــثــر الـالعــبـ
تـــســـجــــيال لألهــــداف فى مـــبـــاراة
واحـدة هـو الـسـعــودي مـاجـد عـبـد

الله برصيد  5أهداف ضد قطر في
خـلـيـجي  5في بــغـداد والــكـويـتي
جــاسم الــهـويــدي أيـضـا  5أهـداف
ســجــلــهــا فـي شــبــاك قــطــر أيــضـا

نامة. بخليجي  14في ا
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- شــارك مــنـتــخب الــكـويت في 23
نـسخـة حـيث لعب  110مبـاريات
فاز خاللها في  57مباراة وتعادل
في  22 وخـسر  31مـبـاراة بـيـنـما
ســجل  194هـــدفــا واســـتـــقـــبــلت
شـــــبـــــاكه  105أهـــــداف. - شــــارك
منتـخب قطر في  23نسخـة أيضا
ولـعب  108مــبـاريــات فـاز في 41
مـبــاراة وتـعـادل  28مـرة وخـسـر
125مـــبــاراة في حـــ ســجل  39
هــدفــا واســتــقــبــلت شــبــاكه 127
هـدفــا. - شـارك مــنـتــخب اإلمـارات
مــرة في كــأس اخلــلــيج حــيث 23
لـــعب  110مــــبـــاريــــات وفـــاز 42
مباراة وتعادل  27مباراة وخسر
هـــدفـــا 112ســــجل األبـــيض  .41
واســتـقـبــلت شـبـاكه  136هـدفـا. -
شــارك مـنــتــخب الــبـحــرين في 22
نــســخــة ولـعب  100مــبــاراة فـاز
خاللــهــا في  30مـــبــاراة وتــعــادل
مــثــلــهــا بــيــنــمــا خــســر  40مـرة
وسـجل  107أهــداف واسـتــقـبـلت
شــبـاكه  125هــدفــا. - بـلــغت عـدد
مــشــاركــات عــمـان  21ولـعب 104
مــــبـــاريـــات فـــاز خـاللـــهـــا في 21
مــبــاراة وتــعـادل  23وخــسـر .60
سجل  81هـدفا واسـتـقبل - .176
العـراق شارك في  12نسـخة لعب
مـنـها بـيـنـما 28مبـاراة وفاز  57
تـعادل  11مـرة وخـسر  .13سجل
- .54هـــــدف واســـــتـــــقـــــبل  102
مـنــتـخـب الـيــمن األقل مـشــاركـة إذ
حـــــضـــــر في  7نـــــسـخ لـــــعب 27
مــبــاراة ولم يــفــز في أي مــبــاراة
تــــعـــادل  5وخــــســـر  22ســــجل 9

أهداف وتلقى  63هدفا. نافسة على لقب خليجي 24 في الدوحة نتخب العراقي إلى ا ÿuEŠ∫ يسعى ا
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أكمل الشرطة
قابلة جاهزيته 
وريتاني الفريق ا
في سباق األندي
العربية

مــا يــرام ويــقــربــهــا اكــثــر امــام  فــرق
ـشـاركـة والن فـريق يـخـتـلف األنــديـة ا
عن األخــر امــام تــمــثل عــدد الـالعــبـ
شـاركة في  الـتصـفيات لـلمـنتـخبـات ا
ـزدوجـة لبـطـولتي كـاس الـعالم وا ا

اسيا.
—c(« wšuð

ـدرب والعـبـي الـفـريق ومــطـلــوب من ا
توخي احلذر واعتبـار الفريق الضيف
ـنـافـسة  الـذي بـلغ الدور احـد الـفرق ا
احلــــالـي اثــــر تـــــعـــــادله مع اجلـــــيش
الـسـوري ذهـابـا  والـفـوز بـهـدف ايـابـا
ــني الـنـفس فـي ان يـبـقى في والزال 
دائـرة الـبـطـولـة من خالل  حتـدي قـوة
الشرطة العتبارات ال يوجد فريق قوي
ـــكن الـــتـــكـــهن وأخـــر ضـــعـــيف وال 
بـالــنــتــائج الن كل شيء يــتـوقـف عـلى
جـهـود الالعـبـ أنـفـسـهم الـدين يرون
مـن  انــهم قـــادرون في تـــغــيـــر مــســار
قابل األمور مـهمـا كان حـجم الفـريق ا
سـؤوليـة التي يـتحـملـها العـبو إمـام ا
وقع الـعاشر في الفـريق الذي يحـتل ا
تــرتـيـب  الـدوري احملــلـي  لـكـن هـذا ال
ــنـع في ان يــحــقق مـــا يــبــحث عــنه
وحتـقـيق ما هـو اكـثر وتـقبـل التـحدي
ـشـاركة بـقـوة  امـام نـتيـجـة سـتخـدم ا
كثـيرا التـي يتطـلع إليهـا الشرطـة عبر
قـوة خـطـوطه الـتي تـعـتـمـد عـلى ابـرز
نـتخب الـوطـني حيث ثـمانـية العـبي ا
العب إضافة الى بقية الالعب حيث
الـقـدرة عـلى تـقــد تـشـكـيل مـتـمـاسك
إضـافة الى وجـود الالعـبـ االحتـياط
الــــقـــادرين عــــلى تــــعـــويـض الـــبـــدالء

عــبـد الــزهـرة ومـحــمـد حــمـيــد وسـعـد
ناطق  وعلي فـائز ) في مـباراة حتتاج
الى الـلــعب بـقـوة وتــركـيـز وبــخـطـوط
فــاعــلــة وأفـــضل مــا يــقـــوم به العــبــو
الـفـريق هـو الـفـوز   وجتـاوز مـخـاوف
مـبــاريـات الــذهـاب  لـلــفـرق الـعــراقـيـة
اخملـتـلــفـة خـصـوصـا  احلــاسـمـة نـعم
تـشـكل ضـغـطـا عــلى الالعـبـ بـسـبب
الـنــتــيــجــة لــكن فــريق مــثل الــشــرطـة
مـتـكــامل اخلـطـوط  وال يــنـقـصه شيء
وســيـلــعب بـظــروف مـنــاســبـة في ظل
نــتـيــجـة الــذهـاب ويــفـتــرض بـلــجـنـة
مــسـابـقـات االحتـاد الـعـربي ان  تـأخـذ
مشاركـات الفرق األخرى امـام البطولة
ــكن ان مـــبــاريــات األنـــديــة الـــتي ال 
تـلـعـب في كل الـظــروف ومـا تــمـلـيه
رغـــبـــة جلـــنـــة مـــســـابـــقــات
االحتــاد الـعــربي  الـتي
كـــان االجــدر بــهــا ان
تــأخــذ الــبــطــوالت
األخـــرى لــــفـــرق
الــــــــبــــــــلــــــــدان
ــــــشــــــاركـــــة ا
لك ببطـولة ا
لـــكي تــســيــر
األمـور بـدون
مـــــــطــــــبــــــات
ومـــنــغــصــات
واألجـــــــــــــــــدر
بـــــــاالحتـــــــاد
الــــعــــربي ان
يـقـدم األمور
عـلى افـضل

الفـريق في ان يعكـس نفسه كـما يجب
ــتــلك كــونه بـــطل الــدوري احملــلـي و
مــجــمـوعــة العــبــ قــادرة عـلـى صـنع
الفارق امام مهمة ليست بالسهلة رغم
األفـضــلـيـة الـتي يــلـعب فـيــهـا الـفـريق
حـــيث الـــتـــعـــادل والـــفـــوز وفي وضع
أفــضل من الـضـيــوف بـعـدمـا جنح في
لقاء الـذهاب والعودة بـكامل العالمات
والــفــوائــد الــتي يــرتـكــز عــلــيــهـا رغم
ــلـعب ومــا شـكـلــته من حتـد أرضـيـة ا
ـطالـبـ بالـدفاع عن لالعـبي الفـريق ا
سمعـة الكرة الـعراقية في هـكذا محفل
مــهم  امـام مــهــمـة غــيــر سـهــله وإمـام
اليـة لفريق مغـريات جائـزة البطـولة ا
سبق وأحـرز اول لقب لـها كمـا مطالب
بـــالــدفـــاع  عن ســمـــعــته  كـــونه بــطال
ـتـلك اكـبـر عـدد من العـبي لـلــدوري و
ـنـتـخب وأهـميـة ان يـعـكـسوا دورهم ا

في خطف النقاط الثالث.
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ــنــتـخب مع ومـهـم ان تـظــهــر وجـوه ا
الشرطة التي يعول عليها بعدما فضل
ــثــلــوا الـــفــريق ( امــجــد ـــدرب ان  ا
عــــطــــوان وصــــفـــاء
هـــــــــادي وعالء
مــــــــــهــــــــــاوي
وضـــــرغــــام
إسـمـاعيل
وعــــــــالء
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سـيـكـون فـريـق  الـشـرطـة  إمـام فـرصة
مـثالـية  الى تـأكـيد فـوزه األول وحسم
ـــقـــبل عـــلى فـــريق الـــتـــأهل لـــلـــدور ا
ـوريـتـاني في مـبـاراة أكـثر نـواذبـيـو ا
من مهمة عندما يلتقيان اليوم  االثن
في الــدوحـة ضـمـن  دور اإليـاب ضـمن
ـلك مـحـمد الدور  16لـبـطـولـة  كـاس ا
الـسادس بـكرة الـقدم  بـعدمـا  نقـلها
مـن مـــلـــعـب كـــربالء  قــــبل ان يـــرفض
االحتــاد الـعــربي إقــامــتــهـا فـي اربـيل
إمـــام اســـتـــحـــقـــاق فـــريق الـــشـــرطـــة
لالســتــفـــادة من مــبــاراة األرض الــتي
يـعول فـيـها  عـلى ظـروف اللـعب وهذا
ــلـعب الـذي مـن حـقه  في ان يــخـتـار ا
يــــخـــدمـه امـــام طــــمـــوحــــات الــــلـــعب
والـنـتـيـجـة واالنـتـقـال لـلـدور األهم في
بـطـولـة مـهـمـة يـسـعى لـلـتـتـويج فـيـها
لـلـمرة الـثـانيـة بـعدمـا خـطف لقب اول
ـطـلـوبة نـسـخـة وهـو اليـوم بـاحلـالة ا
الـــتـي  تـــظـــهــــر قـــدراته فـي حتـــقـــيق
ـــدرب ـــؤكــــد ان ا االنـــتــــصـــار ومـن ا
ـهمة على والالعب يـريدون احتواء ا
أفــضل مــا يــرام وحتــقــيق خــطــوة
مـــهــمـــة عــلى طـــريق مـــواصــلــة
الـنــتـائج الــتي بـدا فــيـهـا من
الدور  32عندما  جنح  في
ـذكـور على  مـهـمـة الـدور ا
حـســاب الـكـويت الـكـويـتي
فـي لـــقــــاء اإليــــاب قــــبل ان
يـحـقق الـنتـيـجـة اجلـيدة في
لــقــاء الــذهــاب عــلى حــســاب
ضـيف الــيـوم وكـله امل في ان
يـعـززه عـبـر الـتـشـكـيـل الـقادرة
عـلى قــيـادته الـى  هـدف الــلـقـاء
غـيــر الــســهل حتت كل الــظـروف
صلحة الشرطة وألنه التي تصب 
احـد اقـطــاب الـكـرة الـعــراقـيـة وفي

أهمـية مواصلـة النتـائج ليس في هده
نافسات حيث البطولة بل في جميع ا
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وسـيـدخـل  الـشـرطة  بـقـوتـه الـضـاربة
نـتخب وبـكامل جنـومه حـيث العبـي ا
ـــدرب الـــوطـــني  عـــنـــدمـــا فـــضل ا
ـــثـــلـــوا الــفـــريق ايـــلــتـــيش ان 
واالعــــتـــمـــاد عـــلـــيــــهم في دعم
خطوط اللعب التي يعول فيها
 عـــلى جـــهــود  الـالعــبـــ في
خطف الفـوز واالنتقـال للدور
األهم حيث الثـمانيـة والبقاء
في البطـولة ألبعد نـقطة عبر
الـتـركـيـز عـلى طـريـقـة الـلعب
واالســـتــحـــواذ عـــلى الـــكــرة
وخـــلق الـــفـــرص لــتـــحـــقــيق
ـطلوبة لدعم مهمة النتيجة ا

واحلـــاالت الـــطــــارئـــة  والن الــــفـــريق
سـيـكـون إمـام  حتـقـيق أكـثـر مـن هدف
حـــيث بـــطــــولـــتي الـــدوري والـــكـــأس
والبطولة العـربية ودوري إبطال أسيا
ـدرب يـبحث عن اكـثر إضـافة الى ان ا
من اجناز عـبر مهمـته الغيـر سهله مع
انه يدير فريق مـتكامل من كل الوجوه
 ومـشــروع يـخــدمه شـخــصـيـا بــعـدمـا
همة  وجنح في اول اختبار له تسلم ا
حـــيث احلـــصــول عــلـى لــقب بـــطــولــة
الـسـوبـر ألول مـرة  عنـدمـا تـغـلب على
الـغــر الـزوراء  ثم تــقـدم مع الــفـريق
ـلك مع انه تعـثر بـبداية في  بطـولة  ا
ـسـار الـدوري لـكـنه قـادر عـلى تـغـيـر ا
بـــاجتــــاه حتـــقـــيق الــــنـــتـــائج اذا مـــا
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ـهمة احلـاسمة ويريـد الفـريق تعقـيد ا
الـتي يـتـطلـع إليـهـا الذي انـتـقل لـلدور
احلـلـي بـعــد تــعـادله ذهــابــا مع فـريق
اجلــيش الـسـوري قـبـل ان يـفـوز عـلـيه
في اإليـــاب والزالت أمــالـه بــاقـــيــة في
نافسات ومؤكد االستمرار في دائرة ا
انه سـيقـاتل من اجل حتقـيق النـتيـجة
ـني الـنـفس بـاحلصـول عـلـيـها الـتي 
إذا مـــا اجــتـــهـــد الالعـــبــ رغم األداء
تواضع الذي قدموه في أرضهم لكن ا
لكل مباراة ظروفها الن النتيجة تشغل
الطـرف ألهـميـتهـا ألبل ألنهـا أكثر من
مـهـمـة الن الـفـوز فـيـهـا يـعـني حتـقـيق
خـــطـــوة كــبـــيـــرة واالهـم الــبـــقـــاء في
ـنـافــسـات في واحـدة مـن الـبـطـوالت ا
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ويقول الـزميل كاظم العـبيدي نأمل ان
تـظــهـر قــدرات فـريق الــشـرطــة بـأعـلى
درجــــات األداء والــــعــــمل مــــا بــــوسع
الالعـب من اجـل  العـودة بـفوز يـعزز
ـهـمـة واالنـتـقـال   وفـرصـة مـنـاسـبـة ا
امــام الــفــريـق في إظــهــار قــدرته  وان
يـــكــون الالعــبــ أقـــويــاء بــعــيــدا عن
نـتـيــجـة الـلـقــاء األول ومـهم ان يـلـعب
الـفـريق بـجمـيع عـنـاصره الـتي تـعرف
ـهمـة بكل تـفاصـيله  والـلعب طـبيـعة ا
مـن اجـل الــــــفـــــــوز  فـي ظل  حـــــــالــــــة
االستـقرار وبعـد نتـيجة الـذهاب  التي
تشكل التحول في مـهمة الفريق عندما
سيلـعب بخيـاري الفوز والـتعادل على
تأثر بخسارته قابل  ا عكس الفريق ا
 في ملعبه  لكن هذا ال يعني ان األمور
طالب تقف كـلها الى جـانب الشرطـة ا
عبـر عنـاصره في تـطبـيق خطـة اللعب
واستغالل قدرات العناصر التي  يأمل
ان تـكــون حـاضــرة بـقـوة وألنـه الـفـوز
ــنح الـفــريق دفــعـة قــويـة في الــيـوم 
ـنـافـســة عـلى لـقب رفع حـظـوظه فـي ا
الـنــسـخــة احلــالـيــة كـمــا تــدعم بـقــيـة
مــشـاركــات الــفــريق األخــرى ومـهم ان
ـثال لــلــكــرة الـعــراقــيـة وألنه يــكــون 
تلك خطوط قوية من فريق متكامل و
خالل وجود العب مهارين من شانهم
ـصـلـحـة الـفـريـق وهو حتـويل األمـور 
الــثـاني الــذي يــشـارك بــالــبـطــولـة مع
ـــؤمل ان يـــلـــعب مـــبـــراته اجلـــويـــة ا
احلــاســمــة مع احتــاد الــعــاصــمــة في

السادس عشر من الشهر القادم.

v d*« w

dJM¹ ô qC

vHDB  rOJ(« b³Ž

عــلى مـدى اكـثـر من اربـعـة عــقـود حـقـقت بـطـوالت كـاس
ـتـابـعة ـيـزة فـي ا اخلـلـيج الـعـربي لـكـرة الـقـدم ارقـامـا 
ــنــتـخــبـات عــلى تــقـد اداء اجلـمــاهــيـريــة حـفــزت كل ا
ايجابي ,افرز احـيانا مردودا نـوعيا يحـسب للبطـولة غير
ـعترف بها من قبل االحتاد الدولي لكرة القدم. من اهم ا
ثـمـار بــطـوالت كــاس اخلـلـيـج الـعـربي ,صـعــود مـنــتـخب
الكـويت الـوطني لـلـمرة االولى الى نـهـائيـات بـطولـة كاس
العـب االسبـانـية العـالم الـثـانـية عـشـرة التـي جرت في ا
عـام  1982ووقـتـهـا كـان جـاسم يـعـقـوب وسعـد احلـوطي
وفـتــحي كـمـيل واحــمـد الـطــرابـلـسي وعــبـدالـلـه مـعـيـوف
ومـحـبـوب جـمــعـة و فـيـصل الـدخـيل وعـبـدالـله الـبـلـوشي
واسـماء رائـعة اخـرى من ابرز اعـضـاء منـتخب الـكويت.
واسـهمت بطوالت كاس اخلليج الـعربي الى حد بعيد في
تـفــوق مــنــتــخب الــعــراق الــوطــني الكــثــر من عــقـد عــلى
ـستـوي االسـيوي والدولي ,اذ ان مـنتـخب العـراق فاز ا
بـبـطــولـتي اخلـلـيج اخلـامـسـة الـتي جـرت في بـغـداد عـام
وبـطولـة اخلـلـيج الـسـابـعـة الـتي جـرت في مـسقط  1979
عـاصـمة سـلـطـنـة عـمـان عام  1984وسـاعـد هـذا الـنـجاح
يدالـية الذهبية في اخللـيجي منتخب العـراق في الفوز با
دورة االلعـاب الـرياضـيـة االسيـوية الـتي جـرت في الهـند
عام  1982وتاهله في عام  1986الى نهائيات بطولة كاس
ـكـسـيـكـية, العب ا الـعـالم الـتي جـرت مـنـافـسـاتـهـا في ا
وكتـب هذا االجناز باسـماء رعد حـمودي وحسـ سعيد
واحــمــد راضـي ونــاظم شــاكــر ونـــاطق هــاشم وعــدنــان
درجــال وحـارس مــحــمـد وغــا عــريــبي وكـر مــحــمـد
عالوي وشـقيقه خليل مـحمد عالوي وباسم قاسم وكر
صدام ومـعـد ابـراهـيم وفـتـاح نصـيف وعـنـاد عـبـد وعلي
حسـ شهاب وسمـير شاكر وبـاسل كوركيس .. وتطور
ــتـحــدة في اداء ومــردود مــنـتــخب االمــارات الــعــربــيــة ا
بـــطـــوالت اخلــلـــيج الـــعــربي ,وحــقـق هــو االخـــر اجنــازا
تـاريخياُ ,تمـثل بوصـوله الى نهائـيات بـطولة كـاس العالم
الـتي جــرت ايـطـالــيـا عـام  1990عـبــر عـدنـان الــطـلــيـاني
وخليل غا ومبارك غا وعبد الله سلطان وعبدالرحمن
محـمد وفهد خميس وخالد اسماعيل وعبد العزيز محمد
وزهـــيـــر بــخـــيت ونـــاصـــر خـــمـــيس ومـــحــسـن مــصـــبح
ملـكة العربية السعودية وعبـدالقادر حسن. اما منتخب ا
نتخب اخلليجي االكـثر استفادة في جتهيز ثالثة فيـعد ا
اجيـال مثـلت السـعـودية في نـهائـيات بـطولـة كاس الـعالم
خلــمس مـرات في 1994في امــريـكــا وفي عـام  1998في
فـــرنــســـا وفي  2002في كـــوريــا اجلـــنــوبـــيـــة والــيـــابــان
ــانــيـا وفي  2018في روســيـا وهـو وفـــــــــي  2006في ا
اجنـاز غـيــر مـسـبـوق عـربـيـا وخــلـيـجـيـا ومن ابـرز جنـوم
ـنــتـخب الــسـعــودي مـاجــد عـبـد الــله ومــحـمـد الــدعـيع ا
ومـحــمـد اخلـلــيـوي وســامي جـابــر وعـبـد الــله سـلــيـمـان
واسامـة هـوسـاي وحسـ عـبد الـغـني وتـيسـيـر اجلاسم
وسعـود كـريدي ومـحمـد عـبد اجلـواد وياسـر الـقحـطاني
ومـحــمـد الــشـلــهـوب ومــحـمـد الــسـهالوي. وصــحـيح ان
منـتخـبات قـطر والـبحـرين وسلـطنـة عمـان واليـمن لم تنل
فيـما مضى شرف التاهل الى نـهائيات كاس العالم ,لكن
بــطـوالت اخلــلـيــيج الـعــربي اسـهــمت الى حــد كـبــيـر في
تــطـويـر ادائــهـا ومــردودهـا عـلـى مـسـتــوي الـقـارة ,ولـعل
اجناز قـطر بـالفـوز بكـاس اسيـا مطـلع هذا الـعام افضل
مثـال. من الضـروري ان تستـمر بـطوالت اخللـيج العربي
ـشـحـونة الن منـافـسـاتـهـا واجـولئـهـا ا
نـتخـبات بالـتـوتر االيـجابي تـساعـد ا
ـشـاركة فـيـهـا عـلى اعـداد عـشرات ا
الالعـب الـواعدين لـلبـطوالت الـقارية

ية. والعا
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علق رئـيس االحتـاد الـعراقـي لكـرة الـقدم
عـبـد اخلـالق مـسـعـود عـلى زيـادة مـقـاعـد
الـــعــراق في دوري ابـــطــال آســيـــا ابــتــداءً
مـــــن  2021 وقـــرر االحتـــاد االســـيـــوي
زيـادة عـدد األنـدية من  32 إلى  40 نـاديـاً
فـي نـــســـخـــة 2021 وقـــال مـــســـعـــود إن
االحتاد اآلسـيوي لكرة القـدم اعتمد قرار
زيـادة عدد األنـديـة في دوري ابطـال آسـيا
ابـتـداءً من  2021 إلى  40 نـاديــاً بـدالً من
وأضـاف أن الـعـراق سـيـحـصل عـلى .32
ـقـبـلة مـقـعـد إضـافي في الـنـسـخـة بـعـد ا
بـالـتـالي ســنـشـارك بـثالثــة أنـديـة نـاديـان
ـلـحق يـتـأهـالن مـبـاشـرة ونـاد يــلـعب في ا
ـؤهل لدوري األبطـال. وتابع مـسعود أن ا
احلــــصـــول عــــلـى مــــقـــعــــد إضــــافـي هـــو
اســتـحـقــاق لـلـعــراق الـكـرة الـعــراقـيـة في
تــطــور مـــســتـــمــر ونـــطــمح الـــوصــول إلى
ــقـبـلـة مـسـتــويـات أعـلى في الــســــنـوات ا
وقــرر االحتــاد االســيــوي إضــافــة مــقــعــد
لالحتـادات الــوطـنــيـة من  10-7 إذ يــحـتل
ـــركــز الـــتـــاسع في تـــصـــنــيف الــعـــراق ا

االحتادات الوطنية.
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نتخب الوطني لكرة ؤمل ان يـرتقي ا من ا
القـدم أربـعة مـراكـز في تصـنـيف االحتاد
الـدولي لــكـرة الـقــدم فـيـفــا اجلـديـد الـذي
ـقـبل. سـيـصــدر رسـمــيـاً يــوم اخلـمـيـس ا
ـنتخب الـوطني نـتائج إيجـابية في وحقق ا
مبـاراتيه السابـقت امام إيـران والبحرين
حــيث فــاز عــلى األول  1-2وتــعــادل امــام
الــثـــاني بـــدون اهــداف فـي الــتـــصــفـــيــات
ـــؤهـــلـــة لـــنـــهـــائـــيـــات كـــأس ــــزدوجـــة ا ا
الـــعــالــــــــم  2022 وكــأس آســـيــا 2023
ـركـز واحـتل مــنـتــخب اسـود الــرافـديـن ا
الـ 74 فـي تــصـنــيف فــيــفــا األخــيــر الـذي
اضي حيث من صـدر في تشرين األول ا
ــــؤمل ان يــــرتــــقـي أربـــعــــة مــــراكــــز في ا

ركز الـ 70 التصنيف ليصبح في ا
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أعـلنت الـهيـئة الـتـاسيـسيـة لالحتاد
الـعـراقي لــلـركـبي عن إقـامـة دورتـ
تـدريــبــيـة وحتــكــيــمـيــة في الــعـراق
بــــالـــــتــــعــــاون مـع االحتــــاد األردني
ـقـبـلـة. وقال لـلـركـبي خالل الـفـتـرة ا
ـالي لـلـهـيـئــة الـتـاسـيـسـيـة األمــ ا
لالحتـاد مـحـمـد الـتـمـيمـي ان هنـالك
بـوادر تــعــاون كــبـيــرة ســتــكـون مع
اجلانب األردني بـعد االجتـماع الذي
عـقد بـ نـائب رئـيس هـيئـة الـركبي
ـالي الـعـراقي فـريق هـزاع واألمـ ا
ـثل اجلـانب مـحـمـد الــتـمـيـمي مع 
ـــالي ـــتــــمـــثل بــــاالمـــ ا االردني ا
واالداري لالحتـــاد االردني لــلــركــبي
ـــنـــسق فـــراس نـــايـف خـــلـــيـــفـــة وا
االعالمي ليث مبيض في العاصمة
عـمان مـشـيرا الـى اهم النـقـاط التي
اتفق عليـها هي إقامة دورة تـدريبية
دولـيـة وأخرى حتـكـيـميـة في مـديـنة
اربــيل يــحــاضـر فــيـهــا احملــاضـرين

الــدولـيــ األردنـيـ فــراس خـلــيـفـة
ومـحــمــد عـبــيــد سـيــحــدد مـوعــدهـا
الحقـا.  واضـاف ان وفـد من االحتاد
األردني للركبي سيزور العاصمة في
ــــقــــبـل من اجل19  من الـــــشــــهــــر ا
الـتـوقـيع علـى بروتـكـول تـعـاون ب
الـبلـدين الـغـاية مـنه تـطويـر ريـاضة
الـركـبي في الـعـراق واالسـتـفـادة من
اخلبرة األردنـية الكـبيرة في الـلعبة.
واوضح ان الــهـيــئــة الــتـأســيــســيـة
الحتــاد الـركـبي تــعـمل بـشــكل كـبـيـر
ومـستـمـر على تـطـوير الـلـعبـة حيث
نـظمت اول دوري لـلـعبـة في الـعراق
حتت مـــــســــمـى دوري (اكس تـــــيب)
لسبـاعيـات الركبي فـضال عن تكوين
مــنـتــخب وطـني لــلـرجــال شـارك في
نـسخـتـ من الـبطـولـة العـربـية و
تـشـكـيل منـتـخب لـلـنـساء مـبـيـنا ان
هــنــالك خــطــوات مــدروســة من اجل
يـة خاصة بالركبي في افتتاح أكاد

بغداد جلميع الفئات العمرية .

جانب من منافسات الركبي في العراق
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نتـخب القطري ضـمن افتتاح القاة ا يواصل منتـخبنا الـوطني بكـرة القدم اقامـة الوحدات التـدريبية في مـلعب اجلامـعة استعـدادا 
بـطولة خـليجي 24 الـتي ستـفتتح يـوم غد الثالثـاء. وغاب عن الـوحدة التـدريبيـة العبـو فريق الشـرطة النشـغالهـم مع فريقـهم بالبـطولة
بـاراة سيـلتـحقـون بوفد وريـتاني الـيوم االثـن في مـلعب اخلور وبـعد انـتهـاء ا العـربيـة التي سـيالقون فـيهـا فريق نـواذيبـو ا
ـنتـخب. وقال رئـيس الـوفد عـلي االسدي في بـيـان الحتاد الـكرة أن مـفاوضـاتـنا مع فـريق الشـرطـة لم تثـمر عن نـتائج ا
وريتاني لذلك غاب جـميع العبي الشرطة عن الوحدات التدريبيـة وسيلتحقون بالوفد فور انـتهاء مباراتهم مع نواذيبو ا
نتخب القطـري في افتتاح البطولـة بينما التحق القاة ا نـتخب الوحدة التدريـبي بكل أريحية وجاهزيـة  حيث خاض ا
ـدرب راحـة لالعب من اجل ـنـتـخـب بـعـد انـتـهــاء مـبـاراة فـريــقه الـدحـيل إذ أعـطـى ا الالعب مــهـنـد عـلي بــوفـد ا
نـتـخب وهذا ـدرب الى اآلن لم يـسـتدعِ أي العب من اجل االلـتـحاق بـوفـد ا االسـتـشفـاء. واضـاف االسدي أن ا

االمر بالتأكيد متروك له.
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