
ف��ّرط لوي�س �إنريك��ي مدرب بر�شلون��ة باإمكانية 
�شع��ود فريق��ه ل�ش��د�رة �ل��دوري �لإ�شب��اين بعد 

�خل�شارة من �شلتا فيغو 4-3.
ودف��ع �إنريكي ثمن �ختيار�ته لعنا�رص �لت�شكيلة 
�لأ�شا�شي��ة ليخ���رص بر�شلونة م��ن م�شيفه 4-3 
�شم��ن �ملرحل��ة �ل�شابعة م��ن م�شابق��ة �لدوري 

�لإ�شباين لكرة �لقدم.
و��شتف��اد �شلت��ا فيغ��و م��ن �إر�ح��ة �إنريك��ي لكل 
م��ن �لكرو�ت��ي ر�كيتيت���س و�إنيي�شت��ا و�ملد�ف��ع 
�لأرجنتين��ي ما�شكري�نو ليتقدم يف �ل�شوط �لأول 
بثالثي��ة نظيف��ة، قب��ل �أن يقب��ل هدي��ة �حلار�س 

�لأملاين تري �شتيغن وي�شجل �لر�بع يف �لثاين.
وج��اء �لهدف �لأول ل�شالح �أ�شحاب �لأر�س من 
خط��اأ بد�أ م��ن �شتيغن يف �لتمرير قب��ل �أن ينجح 
�لدمنارك��ي �شيت�شو يف �لت�شجيل )22(، و�أ�شاف 
�إياغو �أ�شبا�س �لثاين م�شتفيد�ً من هفوة �شريجيو 
بو�شكيت�س )31( قب��ل �أن يتكفل مد�فع بر�شلونة 
�لفرن�ش��ي ماتي��و باإ�شاف��ة �لثال��ث باخلط��اأ يف 

مرمى فريقه )33(.

�لث��اين  يف  �أف�ش��ل  ب�ش��كل  بر�شلون��ة  وحت��ّرك 
و�شّج��ل له ج��ري�ر بيكيه من �رصب��ة ر�أ�س )58( 
و�لرب�زيل��ي نيم��ار د� �شيلف��ا م��ن ركل��ة ج��ز�ء 
)64(، لك��ن �شلتا فيغ��و �أ�شاف �لر�ب��ع م�شتثمر�ً 
خطاأ �شتيغن �لف��ادح يف �إبعاد كرة �شهلة بف�شل 

�لت�شيلي هرينانديز )77(.
ومل ينف��ع ه��دف بر�شلونة �لثال��ث بف�شل بيكيه 
خل�شارت��ه  بر�شلون��ة  جتني��ب  يف   )87( �أي�ش��ًا 
�لثاني��ة هذ� �ملو�شم. وح��رم بر�شلونة من فر�شة 
�قتنا���س �ل�شد�رة حيث جتم��د ر�شيده عند 13 
نقط��ة يف �ملرك��ز �لر�ب��ع بف��ارق نقطت��ن ع��ن 

�أتلتيكو مدريد �ملت�شدر وو�شيفه ريال مدريد.
وتاب��ع ري��ال مدريد �شل�شلة نتائج��ه �ل�شلبية يف 
�ل��دوري �لإ�شب��اين بف�شل��ه يف �لف��وز عل��ى �إيبار 
�ملرحل��ة  �شم��ن   1-1 للتع��ادل  و�ل�شت�ش��الم 
�ل�شابع��ة م��ن م�شابق��ة �ل��دوري �لإ�شب��اين لكرة 

�لقدم.
و�شّجل ف��ر�ن ريكو هدف �ل�شيوف )6( وهو �أول 
ه��دف يف تاري��خ زي��ار�ت �إيب��ار �إىل �شانتياغو 

�لويل��زي غاري��ث باي��ل  برنابي��و بينم��ا ع��ّدل 
�لنتيج��ة )17( وه��و �لهدف رق��م 50 لبايل يف 
�لليغا م��ن �أ�شل 87 مبار�ة. ولع��ب ريال مدريد 

منقو�ش��ًا م��ن �أبرز لعبي��ه مث��ل �لكرو�تي لوكا 
مودريت���س و�لرب�زيلي��ن مار�شيل��و وكا�شيمريو 

)لالإ�شابة( وقائده �شريجيو ر�مو�س )�إر�حته(.

ومل تق��دم ت�شكيل��ة ريال مدريد بقي��ادة )بي بي 
�شي( ما ه��و ماأمول يف �ل�ش��وط �لأول كما �أجرب 
�لفرن�شي زين �لدين زيد�ن على ��شتبد�ل مو�طنه 
ك��رمي بنزمي��ة و�ل��زج باألف��ارو مور�ت��ا ب�شب��ب 

�إ�شابة �شاحب �لأ�شول �جلز�ئرية.
وحت�ش��ن �أد�ء ريال مدريد ن�شبي��ًا بدخول مور�تا 

و�أ�شين�شو بال�شوط �لثاين لكن �لنتيجة مل تتغري.
وه��ذ� �لتع��ادل �لثالث لريال مدري��د يف �لدوري 
�لإ�شب��اين بعدم��ا �شق��ط يف ف��خ فياري��ال 1-1 
ول���س باملا�س 2-2، و�لر�ب��ع تو�ليًا �إثر �نتهاء 
نتيجة مبار�ته م��ع بورو�شيا دورمتوند �لأملاين 
يف دوري �أبط��ال �أوروب��ا بالتع��ادل 2-2 ي��وم 
�لثالثاء �لفائ��ت. و��شتقر ريال مدريد يف �ملركز 
�لث��اين حاليًا بعد �رتفاع ر�شي��ده �إىل 15 نقطة 
بف��ارق �لأه��د�ف ع��ن �أتلتيك��و مدري��د �ملت�شدر 
و�ل��ذي �نت�رص ب�شعوبة على فالن�شيا 0-2، وقد 
ي�شبح ثالث��ًا �إذ� فاز بر�شلون��ة )13 نقطة( على 
م�شيف��ه �شلت��ا فيغو �لليل��ة. وتع��ادل �إ�شبانيول 
م��ع �شيف��ه فياريال 0-0 يف �لوق��ت �لذي قلب 

ب��ه ملقا تاأخره بهدف �إىل فوز 1-2 على �شيفه 
�أتلتي��ك بيلب��او. و�فتت��ح جن��ح بيلب��او �أدوري��ز 
�لت�شجي��ل )3( لك��ن ط��رد بالينزياغ��ا �لغري��ب 

�شّعب �لأمور على �ل�شيوف )36(.
وف��ّك �شان��درو ر�مرييز لع��ب بر�شلون��ة �ل�شابق 
�لعق��دة وع��ّدل ل�شالح ملقا 82 قب��ل �أن ي�شيف 

�لربتغايل دود� هدف �لفوز )83(.
ك��وين  ب��اكاري  �لبوركيناب��ي  ط��رد  يوؤث��ر  ومل 

)4+90( من �شفوف ملقا على نتيجة �للقاء.
وعاد �أتلتيكو مدريد مظف��ر�ً بالنقاط �لثالث من 
ملعب مي�شتايا بفوزه على فالن�شيا بهدفن دون 
رد يف �ملرحل��ة �ل�شابع��ة من �ل��دوري �لإ�شباين 
�أتلتيك��و مدري��د  ثنائي��ة  �لق��دم. و�شج��ل  لك��رة 
�لفرن�شي �أنطو�ن غريزمان )63( ومو�طنه كيفن 
غام��ريو )90(. وعل��ى ملع��ب مي�شتاي��ا، فر�س 
�أتليتك��و مدري��د �شيطرت��ه على جمري��ات �ل�شوط 
�لأول وكاد �أن ينهي��ه متقدم��ًا ل��ول �أن �لفرن�شي 
�أنط��و�ن غريزم��ان �أهدر ركلة ج��ز�ء يف �لدقيقة 
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ابطالنا ومحمد داوود ينالون سلة العنب القارية ويهدون اللقب الى الشعب الحبيب
العراق يتربع على العرش اآلسيوي بطال لكأس الناشئين للمرة االولى في تأريخه!

ح��دد �لحتاد �لعر�قي �ملرك��زي لكرة �ليد مو�عيد 
�ملقبل��ة خ��الل  م�شابقات��ه  �نط��الق  وتوقيت��ات 
�لجتم��اع �لذي �نعقد يف مقر �حتاد �للعبة نهاية 
�ل�شب��وع �ملا�شي بح�شور رئي���س �لحتاد �شالم 
عو�د وبع�س �ع�شاء �لهياأة �لد�رية، وقال �لمن 
�مل��ايل عبد ناج��ي �ل�شدي �ن م��ن �أولويات عمل 
�لحتاد خالل �لف��رة �ملقبلة هو تنظيم روزنامة 
ج��دول �مل�شابق��ات بال�ش��كل �ملثايل تت��الءم مع 
�ملنا�شبات �لدينية و�لعطل �لر�شمية �لتي قد توؤثر 
على �نط��الق بع�س م�شابقات �لحت��اد ، �ل�شدي 
ب��ن �ن موع��د �نطالق �ل��دوري �ملمت��از للرجال 
�شيك��ون يف �خلام�س و�لع�رصين من �ل�شهر �حلايل 
مب�شارك��ة 12 نادي��ا ، وعل��ى �لندي��ة �مل�شاركة 

دفع ب��دل �ل�شر�ك و�لبالغ ثالث��ة مالين دينار 
عر�ق��ي م��ع ��شتح�ش��ال ن�شب��ة %3 م��ن ن�شب��ة 
عقود �لالعبن ، موؤك��د� �أن دوري �لدرجة �لثانية 
�ملوؤه��ل �ىل م�ش��اف �لدرج��ة �لوىل �شينطلق يف 
�ل�شاب��ع ع�رص م��ن �ل�شه��ر �ملقبل ، منوه��ا �ىل �ن 
�حت��اد �للعبة �شيعم��ل جاهد� عل��ى تفعيل دوري 
�لن�ش��اء �ملقب��ل �ل��ذي مت حتدي��ده يف �ل�شاد���س 
م��ن �شه��ر ت�رصي��ن �لث��اين �ملقبل و�ن �خ��ر موعد 
ل�شت��الم �لكتب �لر�شمية م��ن قبل �لندية �لر�غبة 
بامل�شارك��ة يف �ل��دوري �لن�ش��وي ي��وم �خلام���س 
و�لع�رصي��ن من �ل�شهر �ملقب��ل، يذكر �أن �حتاد �ليد 
ق��د ح�ش��ل عل��ى مو�فقة �لحت��اد �ل�شي��وي على 
تنظي��م �ل��دورة �لتدريبي��ة و�لتحكيمي��ة �لدولي��ة 
يف �قلي��م كرد�شت��ان �شه��ر ت�رصين �لث��اين �ملقبل 
و�لت��ي �شتكون باإ�رص�ف مبا���رص من قبل �لحتاد 

�ل�شيوي للعبة.

�إي��ق��اف  للمحرفن  �لأم��ري��ك��ي  �ل�شلة  ك��رة  دوري  ر�ب��ط��ة  �أعلنت 
كينجز  ���ش��ك��ر�م��ن��ت��و  لع����ب  ك��ول��ي�����ش��ون  8 د�ري������ن 

و�قعة  يف  مذنب  باأنه  �عرف  بعدما  مباريات 
كولي�شون  بو�شع  يكون  ول��ن  م��ن��زيل.  عنف 
�مل�شاركة مع كينجز حتى 26 �أكتوبر ت�رصين 
يف  �لأمريكي  �ل��دوري  ر�بطة  وقالت  �لأول. 

لو�قعة عنف منزيل  "نتيجة  �لإيقاف  �إن  بيان 
تت�شمن زوجته وحدثت يف 30 مايو 2016."

و�أ�شافت �لر�بطة: "يف �لثاين من �شبتمرب �أقر كولي�شون 
باأنه مذنب يف و�قعة عنف منزيل. ترى �لر�بطة �أن �لإيقاف 8 مباريات 
عقوبة منا�شبة." و�شيخو�س كولي�شون )28 عاما( مو�شمه �لثامن يف 
دوري �ل�شلة �لأمريكي وبلغ متو�شطه يف �ملبار�ة �لو�حدة باملو�شم 

�ملا�شي ت�شجيل 14 نقطة ومترير 4.3 كرة حا�شمة لزمالئه.

�رصق  ق�شنطينة  مدينة  لومري،  روجيه  �لفرن�شي  �ملدرب  غادر 
�ألفي يورو،  �جلز�ئر، بعد ح�شوله على تعوي�شات مالية بقيمة 
ق�شنطينة  �شباب  نادي  لتدريب  مفاو�شاته  تعرث  خلفية  على 

�لنا�شط بدوري �ملحرفن.
مبدينة  به  يقيم  ك��ان  �ل��ذي  بالفندق  �عت�شم  لومري،  وك��ان 
ق�شنطينة مطالبًا باحل�شول على تعوي�س بقيمة 5 �ألف يورو، 

ميثل �أتعاب جميئه �إىل �جلز�ئر.

لعب  �إّن  ليفربول  م��درب  كلوب  يورغن  ق��ال 
�إنكلر�  مبار�تي  عن  �شيغيب  للنا  �آدم  �لو�شط 
�شد  �لقدم  لكرة  �لعامل  كاأ�س  ت�شفيات  يف 
ع�شالت  يف  �إ�شابة  ب�شبب  و�شلوفينيا  مالطا 
�ل��ذي   - ع��ام��ًا(   28( للن��ا  وغ���ادر  �لفخذ. 
يف  �شلوفاكيا  على  �إنكلر�  فوز  هدف  �شجل 
�آلرد�ي�����س  �شام  للمدرب  �لوحيدة  �مل��ب��ار�ة 
�ل�شهر �ملا�شي - �مللعب يف �ل�شوط �لأول خالل 

�نت�شار ليفربول 1-2 على �شو�نزي �شيتي.
وتلتقي �إنكلر� مع مالطا يف �لثامن من ت�رصين 
�لأول �حلايل و�شلوفينيا يف 11 منه. و�أبلغ كلوب 
بها،  �آدم  "�شعر  �لإنرنت:  على  ليفربول  موقع 

حاول جمدد�ً ومل يفلح �لأمر، يف هذه �للحظة ل 
�أمام )للنا وديان لوفرين( للعب  يوجد فر�شة 
يف �ملباريات �لدولية". و�أ�شاف: "لكن �أمتنى �أن 
�أو 16 يومًا كافية لإعادته للملعب".  تكون 15 
بفوز  �شعادته  كلوب  �أب��دى  �أخ��رى  ناحية  من 
حقًا  �شعد�ء  "نحن  �شو�نزي:  على  �لثمن  فريقه 
"لقد  �للحظة". و�أو�شح مدرب ليفربول:  يف هذه 
�ل�شوط  يف  �لأمور  جمريات  على  متامًا  �شيطرنا 
�لثاين، يتعّن علينا �حلفاظ على نف�س �مل�شتوى 
"ينبغي  �لذي قدمناه يف هذ� �ل�شوط". و�أ�شاف: 
علينا �أن نظهر كّل �أ�شبوع ��شتعد�دنا للقتال من 

�أجل �لفوز، لقد قمنا بذلك يف تلك �ملبار�ة".

�لقدم غد�ة  �أودينيزي �لإيطايل لكرة  �أعلن نادي 
�لتخلي  �شفر3-  لت�شيو  �شيفه  �أم��ام  �لهزمية 
�أودينيزي  وق��ال  ياكيني.  جوزيبي  مدربه  عن 
يف بيان مقت�شب �أنه ي�شكر ياكيني "على �لعمل 
��شم  يك�شف  �أن  دون  �لفريق  مع  به"  قام  �لذي 
خليفته. و�أ�شارت �شحيفة لغازيتا ديلو �شبورت 
غري  نريي  دل  لويجي  يكون  قد  �لبديل  �أن  �إىل 
هيال�س  على  �أ���رصف  �أن  بعد  ناد  باي  �ملرتبط 
فريونا �ملو�شم �ملا�شي. وبد�أ ياكيني مهمته مع 
�أودينيزي يف بد�ية �ملو�شم �حلايل بعد �أن توىل 

تدريب بالريمو مرتن يف �ملو�شم �لفائت.

اتحاد اليد يعلن جدول مسابقاته المقبلة إيقاف العب سلة بسبب العنف 
مع زوجته

كلوب يعلن فترة غياب الالنا ويوجه 
رسالة إلى العبيه

أودينيزي يقيل مدربه ياكيني

 
 �كم��ل لعبو منتخ��ب �لنا�شئ��ة لكرة �لق��دم، �شل�شل��ة �للقاب 
�لكروية �لتي نالها �لعر�ق على �شعيد خمتلف �لفئات �لعمرية 
للق��ارة �لآ�شيوي��ة، عق��ب ت�شجيله��م لإجن��از ه��ام غ��اب عن 
خز�ئنهم ل� 31 عاما، باإحر�ز كاأ�س ��شيا دون 16 عاما، وهي 
�مل��رة �لوىل يف تاأريخهم �لكروي، عقب فوزهم على نظريهم 
�لير�ين يف �ملبار�ة �لنهائية بفارق ركالت �جلز�ء �لرجيحية 
باأربعة �هد�ف مقاب��ل ثالثة �هد�ف، يف �للقاء �خلتامي �لذي 
�قي��م مبلعب بانديت جو�ه��ر لل نهروز مبدينة غ��و� �لهندية، 
�لحد، حي��ث �نتهى �لوقت �ل�شلي للمبار�ة بالتعادل �ل�شلبي 
م��ن دون �هد�ف. و�وفو� بوعودهم �لتي قطعوها على �أنف�شهم 
بخط��ف �لكاأ���س �ل�شيوي��ة، لتكتم��ل ثم��رة جمهود�ته��م �لتي 

بذلوها.
 وجن��ح منتخبنا من تقدمي عر�س مميز طيلة دقائق �ملو�جهة 
مبوقته��ا �ل�شلي، �ذ فر���س �شيطرته �لو��شح��ة على خطوط 
�للع��ب ومتك��ن من تهديد مرم��ى نظريه �لي��ر�ين يف �أكرث من 
حماول��ة به��دف ح�شم �للق��اء يف وقت �ملب��ار�ة �ل�شلي، لكن 
�ملح��ولت �لعر�قية وجدت قائما �ير�نيا ينوب عن رد كر�تهم 
وعار�ش��ة �رج��اأت �لطموحات بع���س �ل�ش��يء، يف وقت عاند 
�حلظ لعبين��ا يف ��شتثمار �لفر�س �لخرى �لتي ذهبت بعيدة 

عن مرمى عبا�س غالم ز�دة.
 وت�شابق حممد د�وود، �أف�شل لعبي �آ�شيا وهد�فها، على �هد�ر 
�لفر���س �لتي �تيحت له مع زميله حممد ر�شا ومنتظر حممد، 
يف وق��ت تكف��ل حار�س مرم��ى منتخبنا علي عب��ادي وخطه 
�لدفاع��ي �ملوؤلف من حبيب حمم��د ومنتظر عبد �ل�شادة وعلي 
�حم��د ر��ش��ي وعمار حمم��د يف مر�قب��ة �لهجم��ات �لير�نية 
�لت��ي مل ت�شكل تلك �خلطورة على فريقنا، فيما ر�ح لعبو خط 
�لو�شط حممد علي عبود وموؤمل كرمي وعالء عدنان يتحركون 
وين�شط��ون ويبذلون كل ما بو�شعه��م من �جل حتقيق �لف�شل 

يف �للقاء ونفذو� تعليمات مدربهم بحذ�فريها.
 وقدم لعبونا جمهود�ت عالية، حينما متكنو� من فتح ثغر�ت 
يف دفاع��ات �لفري��ق �ملناف�س �لذي تعام��ل بتناف�س �رص�س و 
�جه���س حماولت لعبين��ا �لذين تفوقو� عل��ى ��شلوب لعبهم 
�ل�شاغ��ط د�خل �شاحة �لفري��ق �ملناف�س وحرمو� لعبي �ير�ن 
من �للعب بحرية  قبل �ن يو��شلو� طلعاتهم من �لطرفن ومن 
�لعمق، غ��ري �ن دقائق �ملبار�ة ت�شارعت ف�شاعت �ملجهود�ت 
وبقي �حلال على ما هو عليه لينتهي �لوقت �ل�شلي بالتعادل 

�ل�شلبي بن �لفريقن.
 وقبل �لحتكام لركالت �جل��ز�ء، �جرى مدربنا قحطان جثري 
تغريي��ن، �ذ ����رصك �حلار�س منذر جنم بدل م��ن علي عبادي، 
و�حم��د �رصتيب بدل من موؤم��ل كرمي.. ويف �لركالت �شجل كل 
م��ن �حم��د �رصتيب ومنتظ��ر عبد �ل�ش��ادة وعلي �حم��د ر��شي 

و�أه��در منتظر حممد قب��ل �ن يحرز حمم��د د�وود هدف �لفوز 
�لثم��ن ومينح �لعر�ق �للقب �ل�شي��وي �لول للنا�شئن، بينما 
�شجل��ت �إي��ر�ن عرب حممد �رصيف��ي وحممد ر�ش��ا �شوبي �شافا 
بينم��ا �أه��در �شعي��د �ه��اين ورد منذر جن��م حار�شن��ا كرة طه 

�رصيفي بينما �شجل �مري ح�شن ��شماعيل ز�دة.
 ون��ال منتخب نا�شئة �لعر�ق جائزة �للع��ب �لنظيف �ذ ح�شل 
على جائزة �لحتاد �ل�شيوي لكرة �لقدم، يف حن تربع جنمنا 
�لك��روي �ملوهوب حممد د�وود على جائزت��ي هد�ف �لبطولة 
ب�شت��ة �ه��د�ف و�ف�ش��ل لع��ب مل��ا قدم��ه م��ن �د�ء وبذله من 
جمه��ود�ت طيلة مباري��ات �ملنتخب �لعر�ق��ي يف �ملناف�شات 
�لت��ي بد�أه��ا بالفوز عل��ى كوريا �جلنوبي��ة 2 � 1 وتعادله مع 
ماليزي��ا 1 � 1 وكذلك مع عمان بذ�ت �لنتيجة، قبل �ن يتاأهل 
لكاأ���س �لعامل للنا�شئن للم��رة �لثانية يف تاأريخه بفوزه على 
�وزبك�شت��ان 2 � 0 بالدور ربع �لنهائي للبطولة ويخطف فوز� 
م�شتحقا من �ليابان يف �لدور ن�شف �لنهائي 4 � 2.. ثم خطف 
�لفوز من �إير�ن بفارق ركالت �جلز�ء 4 � 3 بعد �نتهاء �ملبار�ة 

بوقتها �ل�شلي بالتعادل 0 � 0.
 ه��ذ� وهناأ مكتب رئي�س �لوزر�ء حي��در �لعبادي وفد �ملنتخب 
�لعر�ق��ي للنا�شئ��ن عقب �ح��ر�زه لق��ب كاأ�س �آ�شي��ا دون 16 
عام��ا، معترب� �لجن��از �لقاري مهما يف ه��ذ� �لظرف، �ذ منح 
�للق��ب �لذي جلبه لي��وث �لر�فدين �شعبن��ا �حلبيب �لفر�ح يف 
عم��وم �رجاء �لبالد، كما �شكل فر�شة كبرية للمعنن من �جل 

�لعتماد على مو�هب �لكرة يف ت�شكيل �جيال جديدة مل�شتقبل 
�للعب��ة م�شتقبال، و�عد� بتك��رمي ��شتثنائي للوف��د �لعر�قي ملا 

حققوه من �جناز.
 وبارك رئي�س �حتاد كرة �لقدم �ملال عبد �خلالق م�شعود �لوفد 
�لعر�ق��ي، �شاك��ر� ما قدم��ه �لالعبون من م�شت��وى و�د�ء طيلة 
ف��رة �لبطولة توج��وه باللقب �ل�شيوي �له��ام مبديا �شعادته 
مبا حتقق و�عد� بتكرمي �لوفد عقب و�شوله �ىل بغد�د �حلبيبة.
  وهن��ا لبد يل �ن �كتب قائم��ة باأ�شماء �ع�شاء �لوفد �لعر�قي 

�حلائز على لقب كا�س نا�شئي �آ�شيا لكرة �لقدم:
مالح مهدي رئي�شا للوف��د، يحيى كرمي م�رصفا على �ملنتخب، 
جليل �شالح مدير� للمنتخب، قحطان جثري مدربا، غالب عبد 
�حل�ش��ن م�شاعد� للمدرب، موؤيد جودي م�شاعد� للمدرب، �حمد 
جمعة م�شاعد� للمدرب، ح�شن جبار مدربا حلر��س �ملرمى، د. 
ب��در�ن عبد �لرز�ق طبيا للمنتخب، عبد �لرحمن جابر معاجلا، 
عم��ار �شاط��ع �شحفي��ًا، �أر�شد �شب��اح من�شقًا �عالمي��ًا، حميد 
حم�شن م�ش��وؤول للتغذية، عدي جبار �د�ري��ا، علي بدر �د�ريا، 
و�لالعب��ون علي عبادي، منذر جنم، عب��د �لعزيز عمار، حبيب 
حمم��د، عم��ار حممد، منتظر عب��د �ل�شادة، عل��ي �حمد ر��شي، 
حمم��د علي عب��ود، منتظر حمم��د، حمم��د د�وود، �شيف خالد، 
موؤم��ل ك��رمي، علي كرمي، ع��الء عدن��ان، منتظر جن��م، �شجاد 
ماج��د، ��ش��د �هلل حم��زة، �حمد �رصتي��ب، جوهر �ش��الم، يو�شف 

�شعود، �رصغام حممد، �شالح مهدي، حممد عبد �لرحيم.

ترتيب االوضاع 
من جديد 

من زاوية 
اخرى

ب��د�أت �لأندي��ة �لكويتي��ة ترتيب �أو�شاعه��ا �إد�ري��ًا وفنيًا، بعد 
�نته��اء �جلول��ة �لثاني��ة م��ن دوري »فيف��ا«، وذل��ك م��ن �أجل 
ت�شحي��ح �لأو�ش��اع مبكر�ً، خا�ش��ة �أن �لأخط��اء يف �جلولت 
�ملقبل��ة مرفو�ش��ة نهائي��ًا كون نظ��ام �مل�شابقة ه��ذ� �ملو�شم 
يختل��ف ع��ن �ملو��شم �ل�شابق��ة، ب�شب��ب تطبيق �لهب��وط، فمن 
�ملق��رر �أن تهب��ط 7 �أندي��ة �إىل دوري �لدرج��ة �لأوىل لي�شب��ح 
�ل��دوري يف �ملو�شم �ملقبل من درجت��ن، وتعود �ملناف�شة من 

جديد على �ل�شعود و�لهروب من �شبح �لهبوط.
و�شتقوم �لأجه��زة �لإد�رية لالأندية برتي��ب عدد من �للقاء�ت 
�لودي��ة، حتى ل يفق��د �لالعبون ح�شا�شي��ة �ملباريات بجانب 
ت�شحي��ح �أخط��اء �جل��ولت �ل�شابقة، مع جتهي��ز �لبدلء ومنح 
�لفر�ش��ة للم�شاب��ن من �لع��ودة و�كتم��ال لياقته��م �لبدنية، 
خا�ش��ة فري��ق برقان �أح��دث �لوج��وه �جلدي��دة يف �مل�شاركة 

بدوري فيفا، �لذي ظهر خالل مو�جهتي �لن�رص و�ل�شباب.
عل��ى جانب �آخر، ينتظر �جلهاز �لفن��ي و�لإد�ري للفريق �لأول 
لك��رة �لقدم بن��ادي �لكوي��ت رد �جلهاز �لفني للن��ادي �لأهلي 
�مل���رصي، عل��ى �إقام��ة مو�جه��ة ودية خ��الل �لأي��ام �لقليلة 
�ملقبلة بالقاهرة، �شمن مع�شكر �لكويت �لكويتي �ملقرر له من 

�أكتوبر �جلاري.  13 5 حتى 
ب��دوره، �أعلن ح�شام �لب��دري �ملدير �لفني لفري��ق �لكرة �لأول 
بالن��ادي �لأهلي �مل�رصي، در��شة طل��ب نادي �لكويت، و�لذي 
�شي��وؤدي تدريبات��ه على مالعب �لن��ادي �لأهلي بف��رع مدينة 
ن���رص خالل مع�شكره، خا�شة �أنه قرر تنظيم مبار�تن وديتن 
خالل فرة توقف �لدوري �مل�رصي �حلالية، �لأوىل �أمام فريق 

�لعبور، و�لودية �لأخرى مل يتحدد طرفها �لثاين حتى �لآن.
يف �ل�شي��اق نف�شه، يبذل �جله��از �لطبي لفريق �لكويت جمهود�ً 
كبري�ً من �أجل �إمتام �شف��اء �مل�شابن �ملتو�جدين يف �لقائمة 
وه��م: �ملح��رف �ل�ش��وري فر����س �خلطي��ب، وفه��د �لعن��زي، 
وم�شع��ب �لكندري، و�أحم��د �ل�شقر، ونا���رص �لقحطاين. وعلى 
�لطرف �لآخر، جاء قر�ر �لالعب �لأردين عدي �ل�شيفي باعتز�ل 
�للعب دوليًا بارقة �أمل يف ��شتقر�ر �أحو�ل �لفريق خالل �لفرة 

�ملقبلة.
وكان �ملح��رف �لأردين ع��دي �ل�شيفي قد ق��رر �عتز�ل �للعب 
دولي��ًا، م��ن خالل بيان ن���رصه على �شفحت��ه �خلا�شة مبو�قع 
�لتو��ش��ل �لجتماع��ي، معت��رب�ً �إي��اه من �أ�شع��ب �لقر�ر�ت يف 
حيات��ه، ل��ذ� فقد جاء  بع��د تفكري عمي��ق، وقال: �لق��ر�ر �شعبًا 
للغاي��ة، ولكن �تخ��ذت قر�ري بالعت��ز�ل، و�ملنتخ��ب �شيبقى 

بيتي، و�جلماهري �لن�شامى �شتظل د�ئمًا يف قلبي.
م��ن جهته و�شف مه��دي علي، مو�جهتي تايالن��د و�ل�شعودية 
باحلا�شمت��ن يف م�ش��و�ر �لأبي���س يف �لت�شفي��ات �ملوؤهل��ة 
لنهائي��ات كاأ���س �لع��امل، موؤك��د�ً �أن �ملنتخب ي�شع��ى لتحقيق 
�لعالمة �لكامل��ة يف �ملبار�تن، ول جمال للتفريط باأي نقطة 

من �أجل ��شتمر�ر �ملناف�شة على �إحدى بطاقتي �لتاأهل.
ق��ال مه��دي عل��ي عق��ب م��ر�ن �ملنتخ��ب: مبار�ت��ا تايالن��د 
و�ل�شعودي��ة يف غاي��ة �لأهمي��ة، وهما مو�جهت��ان حا�شمتان 
ومف�شليت��ان يف �لت�شفي��ات، وبناء عل��ى نتيجتهما �شتت�شح 
مالمح �ملناف�شة بن منتخبات �ملجموعة، ون�شعى �إىل حتقيق 

هدفنا بح�شد �لنقاط كاملة.

غوا الهندية ــ عمـار سـاطع
موفد االتحاد العراقي للصحافة الرياضية

بغداد - فاضل الحمداني
المنسق االعالمي لالتحاد

برشلونة يفرط بالصدارة ألتلتيكو وسلسلة تعادالت ريال مدريد متواصلة
جدل المالعب

لومير يغادر الجزائر بعد 
اعتصامه في فندق بقسنطينة


