
اأ�س��عل ف��وز فرن�س��ا، وهولن��دا، وال�س��ويد، يف 
الأوروبي��ة  بالت�س��فيات  الثاني��ة  اجلول��ة 
 ،2018 الع��امل  كاأ���س  لنهائي��ات  املوؤهل��ة 
املناف�س��ة بينه��م مبك��ًرا على انت��زاع بطاقة 
املبا���رة ملوندي��ال رو�س��يا، ع��ن  التاأه��ل 

املجموعة الأوىل.
وحقق��ت املنتخب��ات الثالث��ة، فوزه��ا الأول 
يف م�س��وار الت�سفيات على ح�س��اب بلغاريا، 
وبيالرو�س��يا، ولوك�س��مبورج عل��ى الرتتي��ب، 

ورفعت كل منها ر�سيدها اإىل اأربع نقاط.
وق��اد كيفني جام��رو، واأنط��وان جريزمان، 
انتفا�س��ة املنتخ��ب الفرن�س��ي، بع��د تاأخ��ره 
بهدف على اأر�سه ليفوز )4�1( على بلغاريا.

بلغاري��ا تقدمت بهدف يف الدقيقة ال�ساد�س��ة 
من ركلة جزاء، �سددها ميخائيل الك�سندروف.
واأدرك مهاجم اأتلتيكو مدريد كيفني جامرو، 
ه��دف التعادل للديوك، بعدما قابل عر�س��ية 
ب��كاري �س��انيا، م��ن اجله��ة اليمنى براأ�س��ية 
رائعة على اأق�سى ميني احلار�س فالدي�سالف 

�ستويانوف يف الدقيقة )23(.
وبعدها بثالث دقائق، اأحرز دمييرتي باييه، 
الهدف الثاين من عر�س��ية مقو�سة من اجلهة 
الي�رى، م��رت من اأمام راأ���س زميله اأنطوان 

جريزمان، �سكنت اأق�سى �سمال احلار�س.
وعاقب جريزم��ان، دفاع بلغاريا بعدما مرر 
متريرة خاطئ��ة اأمام املرم��ى ليتلقف الكرة، 
وي�س��ددها زاحف��ة يف املرم��ى عل��ى ي�س��ار 

احلار�س يف الدقيقة )38(.
وع��اد جام��رو له��ز ال�س��باك م��ن جدي��د يف 
الدقيق��ة )59(، عندما قابل متريرة عر�س��ية 
داخ��ل املنطق��ة م��ن جريزم��ان ليودعها من 

مل�سة واحدة يف املرمى.
وتوق��ف ر�س��يد بلغاري��ا التي كان��ت تعتلي 

ال�سدارة قبل هذه اجلولة، عند ثالث نقاط.
وداف��ع اأنط��وان جريزمان مهاج��م املنتخب 
ع��ن  الإ�س��باين،  واأتلتيك��و مدري��د  الفرن�س��ي 
زميل��ه بول بوجبا لعب خط و�س��ط املنتخب 
الفرن�س��ي، ومان�س�س��رت يونايت��د الإجنلي��زي، 

واأك��د اأنه ي�س��عى لتقدمي اأف�س��ل م��ا لديه مع 
من��ه  املطل��وب  بوجب��ا  يق��دم  ومل  الدي��وك. 
خ��الل مواجهة بلغاريا، حيث ظهر مب�س��توى 
متوا�س��ع، على الرغم من ف��وز الديوك 4-1، 
�س��من الت�س��فيات املوؤهلة ملونديال رو�سيا 

.2018
وقال جريزمان، خالل ت�ريحاته ل�س��حيفة 
"ليكيب" الفرن�سية: "بوجبا يحتاج للعاطفة، 

فهو يحاول اأن يقدم اأف�سل ما لديه".
وتاب��ع: "لق��د كان لديه طريق��ة لعب خمتلفة 
مع يوفنتو�س يف ال�سابق، ومان�س�سرت يونايتد 

حالًيا، ومعنا هنا".
واختت��م: "نح��ن نتوقع من��ه اللعب م��ن اأجل 
الفريق، ولي�س ت�س��جيله لأهداف من على ُبعد 

50 مرت".
عل��ى  هولن��دا  اكت�س��حت  النتيج��ة،  وبنف���س 
اأر�س��ها منتخب بيالرو�س��يا )1-4( لتت�سدر 
فرن�س��ا  ع��ن  الأه��داف  بف��ارق  املجموع��ة 
الثانية، بينما توقف ر�س��يد رو�سيا البي�ساء 

عند نقطة واحدة.
ويدين منتخب الطواح��ني الهولندية، بالفوز 
لالعب كوين�س��ي برومي�س، الذي اأحرز هدفني 
يف الدقيقت��ني )15، و31( وديف��ي كال�س��ني 
)56(، وفين�س��نت يان�س��ن )64( بينم��ا ج��اء 
ه��دف ال���رف الوحيد لل�س��يوف ع��ن طريق 

اليك�سي ريو�س )46(.
وع��ادت ال�س��ويد بث��الث نق��اط ثمين��ة م��ن 
لوك�س��مبورج بفوزها على م�س��يفتها بهدف 
نظيف اأح��رزه املدافع ميكائيل لو�س��تيج يف 

الدقيقة )58(.
وحتتل ال�سويد املركز الثالث، بفارق الأهداف 
تتذي��ل  ح��ني  يف  وفرن�س��ا  هولن��دا،  خل��ف 

لوك�سمبورج املجموعة بدون نقاط.
وت�سهد اجلولة الثالثة يف الت�سفيات، مواجهة 
نارية على �س��دارة املجموعة الأوىل، عندما 
حتل فرن�سا، �س��يفة على هولندا غدا الإثنني، 
يف حني ت�ست�س��يف ال�س��ويد بلغاريا، وتذهب 

لوك�سمبورج ملواجهة بيالرو�سيا.
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االتحاد العراقي يشكو الحكم الكوري لدى نظيره اآلسيوي لما حصل من مهزلة تحكيمية 
خسارة ظالمة وغير مستحقة للمنتخب الوطني في موقعة سايتاما 

داف��ع نات�س��و فرناندي��ز مدافع ري��ال مدريد 
ع��ن زميل��ه �س��رجيو رامو�س ال��ذي تعر�س 
لنتق��ادات وا�س��عة بع��د ت�س��ببه يف ركل��ة 

جزاء حالت دون فوز اإ�س��بانيا 
على اإيطالي��ا يف تورينو 

ت  لت�س��فيا با
بي��ة  و ر و لأ ا

هل��ة  ملوؤ ا
ت  ئي��ا لنها
كاأ���س العامل 
 ،2 0 1 8
اأن��ه  موؤك��دا 
 " ئ د ه��ا "
ن��ه  لأ
اأك��ر  "م��ن 

عب��ني  لال ا
ب  �س��حا اأ

اخلربة".
نات�س��و  وق��ال 

�س��حفي:  موؤمت��ر  يف 
جي��دة،  حال��ة  يف  "�رجي��و 

لدي��ه خ��ربة كبرة يف ه��ذا الن��وع من 
املباريات و�س��حيح اأنه يرتك��ب اأخطاء مثل 
اأي لع��ب، ولكن��ه قائ��د ومن اأك��ر الالعبني 
اأ�سحاب اخلربة. اأراه هادئا وم�ستعدا لكل ما 
هو قادم". واأعرب نات�س��و عن اأ�س��فه للتعادل 
اأمام ايطاليا ولكن بعد مرور ب�س��عة �ساعات 
تب��ني له اأن التعادل قيم��ا وقال: "كان مذاق 
التعادل �س��يئا، وبخا�سة بعد ال�سورة الطيبة 

التي قدمها الفريق".

واأ�س��اف: "قدمن��ا مب��اراة كب��رة يف كاف��ة 
اخلط��وط. ولكننا نعتقد اأننا خ�رنا نقطتني، 
ولك��ن اإذا تاأمل��ت بعمق بع��د املب��اراة، فاإن 
م��ن  نقط��ة  عل��ى  احل�س��ول 
للغاي��ة  ق��وي  منتخ��ب 
مث��ل اإيطاليا وخارج 
�س��يكون  اأر�س��نا، 
النهاي��ة  يف 
مهما للغاية".

ظ��ل  ويف 
ب  غي��ا
ي  د ر ج��و
لب��ا  اأ
بة  �س��ا لالإ
 ، لع�س��لية ا
ه��ن  ا ر
جولني  املدرب 
عل��ى  لوبيتيج��ي 
طارئ  كحل  نات�س��و 
يف مركز الظهر الأي�ر.

وا�ستدعى املدير الفني حاليا 
نات�س��و مون��رال ملواجهة الي��وم الأحد 
القادم اأمام األبانيا، و�سيتعني عليه الختيار 

من بني الثنني للعب اأ�سا�سيا.
وقال نات�سو فرنانديز: "اأ�سعر بالراحة اأكر 
يف اللع��ب بقلب الدفاع، حيث األعب يف هذا 
املرك��ز منذ ال�س��غر، ولكن م��ن ال�روري 
م��ن  م��كان.  اأي  يف  اأداء  اأف�س��ل  تق��دمي 
الإيجاب��ي اأي�س��ا زيادة ع��دد الدقائق التي 

اأخو�سها".

ق��اد النج��م الربتغ��ايل كري�س��تيانو رونالدو 
منتخ��ب بالده لفوز عري�س ب�سدا�س��ية نظيفة 
يف الدي��ار �س��من ث��اين ج��ولت املجموع��ة 
املوؤهل��ة  اأوروب��ا  ت�س��فيات  م��ن  الثاني��ة 
ملونديال 2018 يف رو�س��يا. و�سجل رونالدو 
و)ق47(  و)ق4(  )ق2(  اأه��داف  اأربع��ة 
و)ق68(، بينم��ا اأ�س��اف الهدف��ان الآخ��ران 
لربازيل اأوروبا كل من جواو كان�سيلو )ق44( 

واأندريه �سيلفا )ق86(.
ويف مب��اراة اأخ��رى، تغلب��ت �س��وي�را عل��ى 
م�س��يفتها املجر بنتيجة )2-3(، حيث �سجل 
�س��يفروفيت�س  هاري���س  م��ن  كل  ل�س��وي�را 
)ق67(،  رودريجي��ز  وري��كاردو  )ق51(، 

وفالنت��ني �س��توكر )ق90(، فيم��ا �س��جل 
اأح��رز هديف املجر اآدم �س��الي )ق53( 

و)ق71(.
بينما خطف منتخب ج��زر فارو فوزا 
مفاجئا على مناف�س��ه الالتفي و�سط 
جمهور الأخر بثنائية نظيفة حملت 

توقيع كل من �س��وين نات�س��تاد 
)ق19(، وج��وان �س��يمون 

اإدموند�سون )ق70(.
يح�س��ل  بالت��ايل 
الربتغ��ال  منتخ��ب 
ث��الث  اأول  عل��ى 
نق��اط له يحتل بها 
املرك��ز الثالث يف 
املجموع��ة خل��ف 
كل من جزر فارو 
ول��ه  الو�س��يف 

اأربع نقاط و�سوي�را املت�سدرة ب�ست نقاط.
بينما جتمد ر�س��يد لتفيا عند ثالث نقاط يف 
املركز الرابع وبفارق الأهداف عن الربتغال، 
بنقط��ة  اخلام���س  املرك��ز  املج��ر يف  تليه��ا 
وحي��دة، واأخ��را اأن��دورا يف املركز ال�س��اد�س 
خالي��ة الوفا���س. وق��ال جن��م ري��ال مدريد، 
"اأب��ول"  �س��حيفة  اأبرزته��ا  ت�ريح��ات  يف 
الربتغالي��ة، عق��ب املب��اراة: "كنا نع��رف اأن 
الهدف الأول �س��يكون �سعًبا اأمام فريق يلعب 
ب�سكل دفاعي ب�سكل كامل، �سجلت هدفني يف 
الدقائ��ق اخلم�س الأوىل وبعد ذلك اأ�س��بح كل 
�سيء �سهل". واأ�ساف: "نحن نعلم اأن �سوي�را 
ف��ازت علين��ا، ونري��د اأن ن��رد الدي��ن، الأمور 
�س��تكون معق��دة لكنن��ا عازم��ون على 

العودة".
اأ�س��كر  اأن  "اأود  رونال��دو:  وق��ال 
اأع��رف  اأن��ا  امل��درب،  كلم��ات 
اأنن��ي لع��ب مه��م، وكذل��ك كل 
الالعب��ني الآخري��ن. اأح��اول اأن 
اأب��ذل ق�س��ارى جهدي م��ن اأجل 
املنتخب الوطني، �س��جلت 
و�س��عيد  اأه��داف،   4
بع��د  لعودت��ي 
الإ�سابة الأخرة 
تعر�س��ت  الت��ي 
له��ا، ونري��د اأن 
لكاأ�س  نتاأه��ل 

العامل".

ناتشو يدافع عن راموس بعد ضربة جزاء إيطاليا اتحاد رفع االثقال يقيم اجتماع جمعيته العمومية في العشرين من الشهر الحالي  سوبر هاتريك كريستيانو رونالدو يكتسح أندورا

 
 
 

 بتعاطف��ه الوا�س��ح م��ع �س��احب الر���س واجلمه��ور ، و ق��ال 
رئي�س وفد ا�س��ود الرافدين يحيى زغر ان الحتاد العراقي تقدم 
ب�س��كوى ر�س��مية لالحتاد الآ�س��يوي ي�س��كو فيها قا�سي مباراة 
العراق واليابان نتيجة ا�س��طفافه الوا�س��ح مع اليابانيني منذ 
بداي��ة املب��اراة ولغاي��ة الدقيقة الخ��رة منها ، وا�س��اف " ان 
املنتخ��ب الوطني قدم اأداًء بطوليًا فاج��اأ اجلميع ، و اأحرج اهل 
الدار يف منا�سبات عدة و بلقاء تاريخي يح�سب لأ�سود الرافدين 
بان�سباطهم العايل و تركيزهم الذهني الكبر وجماراة اخل�سم 
و الو�س��ول ملرم��ى الياب��ان لأكر من مرة ، لك��ن هذا حال كرة 
الق��دم ، ل تع��رتف بامل�س��توى والداء داخ��ل امللعب ب��ل الفوز 
واخل�سارة وجمع النقاط هو من يحدد تفوق اي منتخب ، م�سرا 
اىل ان ا�س��ود الرافدين �سيعو�س��ون هذه اخل�س��ارة يف مباراتهم 
املقبل��ة ام��ام املنتخب التايالندي يف احلادي ع�ر من ال�س��هر 
اجل��اري عل��ى ار�س��نا املفرت�س��ة ملعب با���س يف العا�س��مة 

الإيرانية طهران .
 �رقة اجلهود

و اك��د مدي��ر اجله��از الفن��ي للمنتخ��ب الوطني املدرب را�س��ي 
�سني�س��ل ان حكم موقعة �سايتاما �رق جهود املنتخب الوطني 
يف اخ��ر دقيقة من املباراة ، جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�س��حفي 
بعد انتهاء اللقاء وقال �سني�سل " قدمنا مباراة كبرة امام فريق 
قوي ميتلك لعبني مميزين وعلى م�ستوى عال ، الفريق العراقي 
ظهرت �س��ورته احلقيقية من��ذ املباراة الثانية امام ال�س��عودية 
و ظهرت ب�س��كل او�س��ح يف لق��اء اليابان ال��ذي كان ذاهبا اىل 
التع��ادل ب��ني الفريقني ال ان احلكم الك��وري كان متعاطفا اىل 
درجة كبرة و وا�س��حة مع املنتخب الياباين ول �س��يما احلالة 
الخرة التي �سجل فيها املنتخب الياباين هدف الفوز ، برف�سه 
دخول الالعب �س��عد ناطق اىل امللعب قب��ل تنفيذ اخلطاأ الثابت 
بالدقيقة ٩٤ ، ف�س��ال عن احت�س��ابه �س��ت دقائق وقت اإ�س��ايف 
وهذا ما ن�ستغرب له ، بالإ�سافة اىل ان الهدف الول لليابانيني 
جاء من حالة ت�س��لل وا�س��حة ، و هذه ادلة دامغة على تعاطف 

وا�سطفاف حكم املباراة مع اهل الر�س واجلمهور .  
اُ�سلوب متوازن 

 وتاب��ع م��درب املنتخ��ب الوطن��ي " لي���س تربيرا بق��در ما هي 
حقائ��ق معلوم��ة للجمي��ع ، ومل نخ��ف او نتوج���س م��ن الفريق 
الياباين ولعبنا اأمامه باأ�س��لوب متوازن و حتى التبديالت التي 
اأجريناه��ا كان��ت تبدي��الت هجومي��ة و قدمنا جم��ال تكتيكية 

ممي��زة ، نعم هن��اك ق�س��ور يف ال�س��ق الهجومي لكننا و�س��لنا 
مرم��ى اليابان ملرات عدة ، واعتق��د ان الأداء الكبر الذي قدمه 
املنتخ��ب العراقي جعل املنتخب الياباين يظهر دون امل�س��توى 
يف ه��ذا اللق��اء برغ��م امتالك��ه لعب��ني مميزي��ن ويلعب��ون يف 
الدوري��ات الأوربية م�س��را ان ا�س��ود الرافدين �س��يعودون بقوة 
ول زالت حظوظ التاأهل قائمة ولن نفقد الأمل يف خطف احدى 

بطاقات التاأهل . 
ا�سادة يابانية

 ال�س��حفيون اليابانيون اأ�س��ادوا باأداء لعبي املنتخب العراقي 
واثن��وا على جهود ال��كادر التدريبي و �س��فقوا بحرارة  للمدرب 
را�س��ي �سني�سل خالل املوؤمتر ال�س��حفي و اعرتفوا بان منتخب 
الع��راق مل  ي�س��تحق اخل�س��ارة ملا قدم��ه من اداء رائ��ع فاجاأ به 
اجلمي��ع واأح��رج به �س��احب الر�س واجلمه��ور الغفر متمنني 
اخلر لأ�س��ود الرافدين يف رحلة الت�س��فيات الآ�س��يوية املوؤهلة 

اىل نهائيات كاأ�س العامل يف رو�سيا ٢٠١٨  .
ثقة كبرة 

ويف ال�س��ياق ذاته او�س��ح �س��احب اله��دف الوحي��د للعراق يف 
املباراة الالعب �س��عد عبد الم��ر ان املنتخب العراقي مل يظهر 
به��ذه الروحي��ة والتكتي��ك الع��ايل والن�س��باط داخ��ل امللع��ب 
من��ذ خم�س �س��نوات ، رمبا نق�س��نا التوفي��ق ، ول اري��د ان اأبرر 

اخل�س��ارة باأخط��اء حتكيمي��ة مل تك��ن الوىل ب��ل من��ذ مباراتي 
ا�س��رتاليا وال�سعودية ، وا�ساف " قدمنا مباراة رائعة و بطولية، 
وبالن�سبة يل اعتقد انني قدمت اف�سل مباراة خالل م�سرتي مع 
املنتخب الوطني ، وكان لدي �س��عور و ثقة كبرة يف ان اأ�س��جل 
يف املرم��ى الياب��اين ، والثق��ة مل تاأت من فراغ ب��ل بعمل كبر 
وجه��ود وا�س��حة بذلها اجله��از الفني للمنتخ��ب الوطني برغم 
اخل�سارة الظاملة لأ�سود الرافدين ، لكن علينا ان نوؤمن بان كرة 

القدم فوز وخ�سارة . 
�سجل خال من النقاط 

و يبق��ى �س��جل املنتخ��ب الوطن��ي يف الت�س��فيات ال�س��يوية 
املوؤهل��ة اىل كا���س العامل مبو�س��كو ٢٠١٨ ، خ��ال من النقاط 
بع��د تلقيه اخل�س��ارة الثالثة،  حيث �س��بق ل��ه ان خ�ر مباراته 
الوىل ام��ام املنتخ��ب الأ�س��رتايل بهدف��ني نظيف��ني و خ���ر 
نزاله الكروي الثاين امام املنتخب ال�س��عودي بهدفني لهدف و 
تلقى اخل�س��ارة الثالثة وغر امل�ستحقة اخلمي�س املا�سي امام 
الكومبيوت��ر الياباين بنف�س النتيجة بهدف��ني لهدف ، و لتبقى 
امال اجلمهور العراق معلقة على لقاء تايالند يف ايران و ك�ر 
نح�س اخل�س��ارات التي تالحق ا�س��ود الرافدين و حتقيق نتيجة 
مر�س��ية تعيد الكرة العراقية اىل دائرة املناف�س��ة على التاأهل 

ملونديال مو�سكو.

مباراة
 عالية الخطورة !

من زاوية 
اخرى

�س��نفت جلنة مكافحة العنف، والعن�رية، وكراهية الأجانب 
يف الريا�س��ة، مب��اراة ريال مدريد الإ�س��باين، وليجيا وار�س��و 
البولن��دي، يف دوري اأبطال اأوروبا، ي��وم 18 اأكتوبر/ت�رين 

اأول، باأنها "عالية اخلطورة".
وتق��ام املب��اراة يف اإ�س��بانيا، عل��ى ملع��ب الن��ادي امللك��ي 
يف �س��انتياجو برنابي��و، �س��من اجلول��ة الثالث��ة باملجموعة 
ال�ساد�سة، التي يت�سدرها بورو�س��يا دورمتوند، وريال مدريد، 

باأربع نقاط، بينما يتذيلها ليجيا وار�سو بال نقاط.
وم��ن املتوقع اأن تزحف جماهر ليجيا وار�س��و، وراء فريقها، 
وهو ما تخ�س��ى معه جلنة مكافحة العنف والعن�رية، من اأن 
يحدثوا �س��غًبا، كما ح��دث من جانبهم مع جماهر بورو�س��يا 

دورمتوند الأملاين.
وكان الحت��اد الأوروب��ي، فر���س عقوب��ة على ليجيا وار�س��و 
بخو���س مبارات��ه اأم��ام ري��ال مدري��د، يف 2 نوفمرب/ت�رين 
الثاين، يف وار�سو، يف اجلولة الرابعة من البطولة، خلف اأبواب 

مغلقة؛ ب�سبب �سغب جماهره.
ومت تغرميه اأي�سا 80 األف يورو )90 األف دولر(.

وتاأت��ي عقوبة الحتاد الأوروبي؛ ب�س��بب الهتافات العن�رية 
لبع���س جماهر ليجي��ا، واعتدائهم على م�س��جعي بورو�س��يا 
دورمتوند الأملاين، يف مباراة الفريقني يف 14 �سبتمرب/اأيلول 

املا�سي.
ويع��د ليجيا وار�س��و، اأول فري��ق بولندي، من��ذ 20 عاًما، يبلغ 
دور املجموعات، وهو �سي�ست�سيف ريال مدريد يف 2 نوفمرب/

ت�رين الثاين، مبوجب العقوبة من دون جمهور.
ويف اإط��ار العقوب��ات اي�س��ا ذك��رت ال�س��حافة الرو�س��ية اأّن 
الحت��اد الأوروب��ي لك��رة الق��دم اأوقف اأح��د اأعم��دة املنتخب 
الفنلندي وفريق �س�سكا مو�س��كو الرو�سي رومان اإرميينكو 30 
يومًا ل�س��تخدامه بدي��اًل ممنوعًا عن التبغ، و�س��يغيب بالتايل 
ع��ن املواجهتني �س��د موناك��و الفرن�س��ي يف م�س��ابقة دوري 

اأبطال اأوروبا.
وق��ال ميكايل ايراف��واري املتحدث با�س��م الحت��اد الفنلندي 
للعب��ة لوكالة فران�س بر�س اأن اإرميينكو: "اأوقف احرتازيًا ملدة 
30 يومًا"، م�سراً اإىل اأّن الحتاد الأوروبي مل يك�سف ال�سبب.
ول��دى �س��وؤاله ع��ن احتم��ال ا�س��تخدام م��واد من�س��طة، اأج��اب 
املتح��دث اأّن ذل��ك "هو اأحد الأ�س��باب العتيادية يف مثل هذه 

احلالت لكنه بالتاأكيد لي�س الوحيد املحتمل".
من جانبه، �رح املتحدث با�س��م �س�س��كا مو�سكو بطل رو�سيا 
�س��رغي اك�سينوف لل�س��حافة املحلية اأّن جلنة الن�سباط يف 
الحت��اد الأوروب��ي �س��تعطي حكمه��ا يف ق�س��ية اإرميينكو يف 

غ�سون �سهر، لكنه مل يعلق على الأ�سباب.
بدوره، مل يك�س��ف الحتاد الأوروبي ال�س��بب مف�س��اًل اأن يقوم 

نادي الالعب اأو احتاد بالده بهذا الأمر.
وح�س��ب ال�س��حافة الرو�س��ية، تن��اول اإرميينك��و ب��ودرة التبغ 
الرط��ب امل�س��موحة يف ال��دول الإ�س��كندنافية واملمنوع��ة يف 

الق�سم الأكرب من اأوروبا.
ومل ي�س��ارك اإرميينكو )29 عامًا( يف املباراة التي فازت فيها 
اإي�سلندا على فنلندا 2-3 اأم�س اخلمي�س �سمن ت�سفيات اأوروبا 

املوؤهلة اإىل نهائيات مونديال 2018 يف رو�سيا.

قدم االحتاد املركزي لكرة 
القدم اعرتا�سًا ر�سميًا لنظريه 

االآ�سيوي عن ما حدث يف 
مباراة العراق واليابان على 

ملعب �سايتاما يف طوكيو 
والتي انتهت ل�سالح االخري 
بهدفني لهدف ، من م�سرحية 
حتكيمية كان بطلها بامتياز 

احلكم الكوري كيم كونغ جني

طوكيو - احمد العلوجي - موفد االتحاد 
العراقي للصحافة الرياضية 

اشتعال المنافسة بين فرنسا وهولندا والسويد بتصفيات المونديال
جدل المالعب

 
 اأعل��ن ام��ني ���ر الحت��اد العراق��ي املرك��زي لرف��ع 
الثقال ان احتاده �س��يعقد اجتماعه ال�سنوي جلمعيته 
العمومي��ة يف الع�ري��ن من ال�س��هر احل��ايل، على ان 
يقيم الحتاد يف احلادي والع�رين من ال�سهر احلايل 
وعلى مدى يومني بطولة العراق لالأندية واملوؤ�س�سات 
للنا�س��ئني وال�س��باب يف املرك��ز التدريب��ي لالحت��اد 

بقاعة التاأميم ومب�ساركة اأكر من ثالثني ناديا.
الدكت��ور  الثق��ال  رف��ع  احت��اد  ���ر  ام��ني  وق��ال   
م�س��طفى �س��الح: ان احت��اد رف��ع الثق��ال عمد على 
تطبيق منهاج الحتاد الر�س��مي للع��ام احلايل بكافة 
تفا�س��يله اأذ ق��رر الحت��اد املرك��زي اقام��ة بطول��ة 
الع��راق لالأندي��ة واملوؤ�س�س��ات للنا�س��ئني وال�س��باب 
يف احل��ادي والع�رين من ال�س��هر احل��ايل يف املركز 
التدريب��ي لالحت��اد بقاع��ة التاأمي��م والتي �ست�س��تمر 
مل��دة يوم��ني وم��ن املرج��ح ان ت�س��ارك يف البطولة 
اأكر م��ن ثالثني ناديا من الندي��ة املعتمدة على ان 
يك��ون اخر موع��د لتاأكيد امل�س��اركة يف الع�رين من 

�سهر ت�رين الول احلايل. وتابع القول: اعلن الحتاد 
املركزي لرفع الثقال تعليمات البطولة التي ت�سمن 
ال�س��ماح مب�س��اركة الرباعني ممن جت��اوزوا عمر 14 
�س��نة يف ح��ال حتقي��ق البداي��ات وتطب��ق التعليمات 
والقوان��ني الفنية الت��ي يعتمدها الحت��اد الدويل يف 
م�سابقاته ويجب ان تر�سل ال�سماء بكتاب ر�سمي من 
قبل النادي او املوؤ�س�س��ة يف موعد اق�س��اه منت�س��ف 
ال�س��هر احل��ايل وذلك لتنظي��م العمل الفن��ي والداري 
و�س��يتم عل��ى �س��وء نتائ��ج البطول��ة اختي��ار لعبي 
املنتخب��ات الوطني��ة لال�س��تحقاقات املقبلة ف�س��ال 
ع��ن ال�س��تحقاقات املالي��ة والفني��ة وعل��ى الندية 
ت�سديد ال�س��رتاك الر�سمي يف البطولة ول يحق ادراج 
ا�س��م اأي رباع غر مثب��ت يف ك�س��وفات النادي التي 
مت ت�س��ليمها لالحتاد م�سبقا للمو�سم 2016 ول يحق 
لأي ن��ادي ال�س��رتاك اذا مل يك��ن مقدم��ا ك�س��وفاته 
الر�سمية لالحتاد ول يحق للنادي ال�سرتاك باأقل من 
ثالثة رباعني يحققون البدايات و�س��تكون امل�ساركة 
بثماني��ة رباعني لكل نادي ورباعني اثنني لكل وزن 
اىل جان��ب اعتماد الوزان املعتمدة يف البطولة لفئة 

النا�سئني .

بغداد/ سيف المالكي
المنسق االعالمي التحاد رفع االثقال


