
 
يخو���ض منتخبنا الوطني لل�شب��اب مباراته الثانية يف 
بطول��ة كاأ�ض ا�شيا املوؤهلة لكاأ�ض العامل التي حتت�شنها 
كوري��ا اجلنوبي��ة يف العام املقبل ويلتق��ي يف ال�شابعة 
والن�ش��ف م��ن م�ش��اء الي��وم االثن��ن نظ��ره الك��وري 
ال�شم��ايل عل��ى ملع��ب مدين��ة )خليف��ة( الريا�شي��ة يف 
العا�شم��ة البحرينية املنام��ة  والذي يحت�شن منتخبي 
االم��ارات وفيتن��ام اي�ش��ًا يف مت��ام ال�شاع��ة الرابع��ة 

والن�شف �شمن مناف�شات املجموعة الثانية ذاتها.
ح�شابات التاأهل

وتدخ��ل املنتخب��ات االربع��ة ه��ذه اجلول��ة بح�شاب��ات 
خمتلفة ومتتلك ار�شدة متفاوتة من النقاط.

ويت�ش��در املجموعة الفري��ق الفيتنامي بفارق االهداف 

ع��ن فريقنا اإذ ميتلك ث��اث نقاط من فوزه ال�شابق على 
فري��ق كوري��ا ال�شمالي��ة بنتيج��ة )1-2( , ومنتخبن��ا 
ال�شبابي بالر�شيد نف�ش��ه من النقاط )3 نقاط( من فوز 
عل��ى منتخب االمارات بنتيج��ة )0-1(, وال ر�شيد لكل 

من االمارات وكوريا ال�شمالية.
منتخبن��ا الوطن��ي لل�شباب ي�شعى من خ��ال لقاء اليوم 
ل�شم��ان التاأه��ل املبك��ر ع��ن املجموع��ة اإذ ان حتقيقه 
للف��وز واحل�ش��ول عل��ى نق��اط املب��اراة كامل��ة يوؤهله 
بالنق��اط ال�شت للدور الثاين )دور الثمانية( مهما كانت 
نتائ��ج الف��رق االخ��رى, بينما يح��اول منتخ��ب كوريا 
ال�شمالي��ة احل�شول على اي��ة نتيجة ايجابية تخدمه يف 

ترتيب املجموعة.
ويف املباراة االخرى يحاول منتخب فيتنام تعزيز فوزه 
ال�شاب��ق على كوريا ال�شمالية بالفوز على االمارات ولو 
حتق��ق له ف�شراف��ق منتخبن��ا اىل دور الثمانية, اما يف 

حال��ة فوز االمارات ف�شيعود به ذلك اىل جو املناف�شات 
و�شراه��ن على نقاط ث��اث اخرى قد يح�شل عليها من 
اللقاء االخر يف دور املجموعات امام كوريا ال�شمالية.
و�شيبق��ى احل�شم موؤجًا يف حال تع��ادل الفرق االربعة 

فيما بينها يف هذه اجلولة, مع اختاف حدود التاأهل.
 عطية: ن�شعى للتاأهل املبكر 

 املدي��ر الفني ملنتخبن��ا ال�شبابي عبا���ض عطية حتدث 
للموف��د ال�شحف��ي ع��ن مباراة الي��وم قائ��ًا: ان الفريق 
الك��وري ال�شم��ايل يعت��ر من الف��رق املنغلق��ة اعاميًا 
وق��د  رقمي��ة  ع��ن  عب��ارة  ب�شيط��ة  عن��ه  ومعلوماتن��ا 
�شاهدن��اه يف ال�شوط الثاين يلع��ب امام فيتنام و�شجلنا 
بع�ض املاحظات عنه بعد م�شاهدة املباراة كاملة من 
خ��ال �رسيط املباراة, وهو ميتاز ب�رسعة االداء والبنية 
اجل�شماني��ة القوي��ة, وككل منتخ��ب لدي��ه نق��اط ق��وة 
و�شع��ف و�شنعمل عليها يف مباراتن��ا معه, ونذكر هنا 

ب��اأن كوريا ال�شمالية متتلك تاريخا يف بطوالت الفئات 
العمرية , وق��د �شبق ملنتخب كوري��ا ال�شمالية ال�شبابي 
التع��ادل مع منتخبنا ان��ذاك يف نهائيات ا�شيا ال�شابقة 

وت�شبب بخروجنا منها.
وا�ش��اف عطية: �شنح��اول اجبار املناف���ض على اللعب 
وفق ا�شلوبنا من خال خف���ض ايقاع املباراة و�شنغلق 
منافذ الو�شط واالمام مع بناء هجمات �رسيعة يف حالة 

امتاك فريقنا للكرة.
واك��د: �شنلعب بواقعية , مبعن��ى ان ننظر اىل ما ميتلكه 

فريقنا من عنا�رس وموؤهات فنية وبدنية.
وع��ن االخط��اء التي رافق��ت مباراتن��ا ام��ام االمارات 
بالرغ��م م��ن حتقي��ق الف��وز امله��م ق��ال املدي��ر الفني: 
�شنحاول تقليل مثل ه��ذه االخطاء وبن�شبة كبرة جداً , 
خمتتمًا ت�رسيحه بالقول: باأنه يحرتم اأي فريق مناف�ض 
بغ���ض النظر عم��ا ميتلكه من قدرات وه��ذا ينطبق على 

املناف���ض يف مباراة اليوم, وال تغير كبر يف الت�شكيلة 
التي �شنلعب بها عما كانت يف املباراة ال�شابقة.

 جائزة حتفيزية
 يف حف��ل متوا�ش��ع اقي��م يف قاع��ة الفندق ال��ذي يقيم 
في��ه  وف��د منتخ��ب ال�شب��اب  وح���رسه جمي��ع اع�شاء 
الوف��د  قدمت وكالة �شب��ورت بل�ض االخبارية الريا�شية 
جائ��زة تقديرية لاعب مازن فيا�ض كاأف�شل العب يف 
مباراة املنتخب االوىل امام االمارات والذي اختر من 
قب��ل جلنة من املخت�شن اعتمدته��ا الوكالة يف العراق 
وقدم اجلائزة جنم الك��رة العراقية ال�شابق وع�شو جلنة 
املنتخبات علي كاظم ال��ذي يرافق الوفد, وقال الزميل 
ح�ش��ن البي�ش��اين ممثل الوكال��ة: باأن الوكال��ة �شبق ان 
اعتم��دت ه��ذا التقليد االعام��ي يف مباري��ات الدوري 
و�شتق��دم هذه اجلائزة الف�شل العب يف جميع مباريات 

املنتخب ال�شبابي املقبلة.
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الكرخ يواجه الشرطة في التنشيطية والميناء يلتقي الصليخ في الممتازة
حمودي يبارك انجازات السلة ويدعو الى نبذ الخالفات

اأعل��ن االحت��اد االأفريق��ي لك��رة القدم "كاف" ع��ن قائم��ة مبدئية ت�شم 
30 العب��ًا يتناف�ش��ون على جائ��زة اأف�شل الع��ب اأفريقي لعام 
2016. وم��ن املنتظر اأن يعلن ع��ن الفائز باجلائزة يف حفل 
ينظم��ه االحتاد االأفريق��ي يف 5 كان��ون الثاين/يناير 2017, 
يف العا�شمة النيجري��ة اأبوجا. و�شهدت القائمة وجود الثنائي 
امل���رسي حممد �شاح )روما االإيطايل( وحممد النني )اأر�شنال 
االإنكلي��زي(, وثاث��ي اجلزائ��ر, ريا�ض حمرز واإ�ش��ام �شليماين 
)لي�ش��رت �شيت��ي االنكلي��زي( وه��ال �ش��وداين )دينام��و زغ��رب 
الكروات��ي(, والتون�شي��ن اأمين عبد الن��ور )فالن�شي��ا االإ�شباين( 
ووهب��ي اخلزري )�شندرالند االنكليزي(, واملغربين املهدي بن 
عطي��ة )يوفنتو�ض االإيطايل( وحكم زيا���ض )اأياك�ض الهولندي(. 
وت�ش��م ت�شكيلة �شن دوانز اجلنوب اأفريقي الذي يخو�ض نهائي 
دوري اأبطال اأفريقيا �شد الزمالك ال�شبت, 3 مر�شحن للجائزة وهم 
اجلن��وب اأفريقي كيجان دوللي واالأوغندي ديني���ض اأونيانغ وخاما بيليات 
م��ن زميباب��وي. و�شمت القائمة اأي�ش��ًا كّل من الكامروني��ن �شامويل اإيتو 
مهاج��م اأنطالي��ا �شبور الرتك��ي, وبنيامن موكاندجو جنم لوري��ان الفرن�شي, 
و�شرج��ي اأوريي��ه ظهر باري���ض �شان جرم��ان الفرن�شي واإي��رك بايلي مدافع 
مان�ش�ش��رت يونايتد االإنكليزي وجرفينيو مهاجم هيب��ي فورتونا ال�شيني )كوت 
ديف��وار(, وبير اإميري��ك اأوباميانغ جن��م بورو�شيا دورمتوند االأمل��اين )الغابون(, 
واأندري��ه اأيوه حناح و�شت ه��ام االإنكليزي )غانا(, وفيكت��ور وانياما العب توتنهام 
االإنكلي��زي )كيني��ا(, وويليام جيبور مهاج��م الوداد املغربي )ليبري��ا(, وجون اأوبي 
ميكيل العب و�شط ت�شل�شي وكيليت�شي اإيهيانات�شو مهاجم مان�ش�شرت �شيتي واأحمد مو�شى 
جن��اح لي�ش��رت �شيتي )نيجري��ا(, و�شيدري��ك باكامبو مهاج��م فياريال االإ�شب��اين ويانيك 
بوال�ش��ي جنم اإيفرت��ون االنكلي��زي )الكونغو الدميوقراطي��ة(, و�شاديو ماين جن��اح ليفربول 
االنكلي��زي وخالي��دو كوليب��ايل مداف��ع نابويل االإيط��ايل )ال�شنغ��ال(, ومبوانا عل��ي �شماتا 

مهاجم غنك البلجيكي )تنزانيا(, وايتوميلنغ كوين العب كايزر ت�شيفز )جنوب اأفريقيا(.

اأعلن ن��ادي �شالك��ه اإ�شابة مهاجمه بري��ل اإمبولو 
بك���رس يف الكاح��ل خ��ال املب��اراة الت��ي انته��ت 
بتع��ادل الفريق م��ع م�شيفه اآوغ�شب��ورغ 1-1 يف 
املرحل��ة ال�شابعة من ال��دوري االأملاين لكرة القدم. 
و�شق��ط املهاج��م ال�شوي���رسي ال��دويل البال��غ م��ن 
العمر 19 عامًا م�شابًا اإثر تدخل عنيف من جانب 

كون�شتانتينو���ض �شتافيليدي�ض خال ال�شوط االأول 
من املباراة ونقل على الفور اإىل امل�شت�شفى.

وذك��ر �شالكه عر ح�شاب��ه مبوقع �شبك��ة التوا�شل 
االجتماع��ي "توي��رت": "نب��اأ �ش��يء للغاي��ة: بري��ل 
اإمبول��و �شيغي��ب لفرتة ب�شب��ب اإ�شاب��ة يف الكاحل 

تعر�ض لها خال مباراة."

حج��ز لبن��ان مقع��ده يف نهائ��ي بطولة اآ�شي��ا لكرة 
ال�شل��ة لاأندية بوا�شطة ممثل��ه الريا�شي بروت بعد 
اكت�شاح��ه مناف�ش��ه االأهل��ي االإمارات��ي 107-79 
يف ن�ش��ف نهائ��ي الن�شخة اخلام�ش��ة والع�رسين من 
امل�شابقة املقامة يف مدينة �شينزو ال�شينية. جاءت 
و31-22  و20-25   25-15( اللق��اء  اأرب��اع 
و17-31(. و�شيواجه بطل لبنان يف النهائي فريق 
كا�شغ��ار ال�شيني ال��ذي اأط��اح ببرتو�شيمي االإيراين 
يف الن�شف النهائي الثاين بنتيجة 86-90 االأرباع 

)28-25 و25-20 و20-24 و21-13(.
واجه الريا�شي مناف�شة عنيدة من الفريق االإماراتي 
ال��ذي رف�ض ت�شليم املباراة وكان يف كل مرة يتقدم 
به��ا بطل لبن��ان بفارق ع���رس نقاط يع��ود ويقل�ض 
النتيج��ة وا�شع��ًا امل��درب �شلوب��ودان �شوبوتيت���ض 
عن��ه  غ��اب  االهل��ي  اأن  خ�شو�ش��ًا  ال�شغ��ط  حت��ت 
جنمه العم��اق ال�شنغ��ايل ال�شيخ �شام��ب لاإ�شابة. 
اإال ان الن�ش��ف الثاين م��ن اللقاء �شه��د قب�ض زماء 

النجم الدائ��م فادي اخلطيب على زم��ام االأمور بعد 
حت�ش��ن اأدائهم الدفاعي فكان املفتاح لرفع الفارق 
تدريجيا حت��ى �شلم االإماراتي��ون بالنتيجة ال�شيما 

يف الرب��ع الرابع الذي خا�ش��ه الريا�شي بت�شكيلة 
احتياطي��ة. ويبحث الريا�شي ع��ن اللقب الثاين 

يف   2011 ع��ام  تتوي��ج  بع��د  تاريخ��ه  يف 
العا�شم��ة الفليبينية ماني��ا فيما يتطلع 
جنم��ه املخ���رسم ف��ادي اخلطي��ب للق��ب 

خام���ض �شخ�ش��ي بع��د تتويج��ه �شابقًا 
مع احلكمة بروت ثاث مرات اأعوام 

وكذل��ك  و2004  و2000   1999
م��ع الفري��ق االأ�شفر ع��ام 2011 
عل��ى ح�ش��اب مه��رام االإيراين يف 
لق��اء �شج��ل خال��ه ال�"تايغ��ر" 

وهي كني��ة اخلطي��ب ال�شهرة 
اأف�ش��ل  واأخت��ر  نقط��ة   41

العب يف البطولة.

اأعلن االحتاد االأ�ش��رتايل لكرة القدم اأنه يريد تاأكيداً 
من نظريه الدويل )فيف��ا( واالآ�شيوي ب�شاأن مباراة 
منتخب��ي وتاياند يف بانك��وك ال�شهر املقبل �شمن 
ت�شفي��ات كاأ���ض الع��امل بع��د وف��اة مل��ك تايان��د 
بوميب��ول ادوليادي. وتويف مل��ك تاياند بوميبول 
ادوليادي اخلمي�ض املا�شي بعد 70 عامًا اأم�شاها 
يف احلك��م, اأط��ول ف��رتة اأم�شاها مل��ك يف من�شبه. 
واأعل��ن رئي�ض ال��وزراء التاياندي براي��وت �شان-
او-�ش��ا ف��رتة ح��داد ملدة ع��ام يف الب��اد, وتعليق 
كاف��ة اأن�شطة "الرتفيه" م��دة 30 يومًا. ومن املقرر 
بانك��وك  "راجامانغ��اال" يف  ا�شت��اد  اأن يحت�ش��ن 
مب��اراة منتخبي تايان��د واأ�شرتاليا يف 15 ت�رسين 
الثاين/نوفم��ر املقب��ل يف اجلول��ة اخلام�ش��ة م��ن 
مناف�ش��ات املجموع��ة الثاني��ة م��ن ال��دور احلا�شم 
للت�شفيات االآ�شيوي��ة املوؤهلة اإىل مونديال 2018 
يف رو�شي��ا. واأو�ش��ح االحت��اد االأ�ش��رتايل يف بيانه 

ان��ه "ينتظ��ر اخط��اراً ر�شمي��ًا م��ن االحت��اد الدويل 
)فيف��ا( واالحتاد االآ�شي��وي ب�شاأن مب��اراة اأ�شرتاليا 
وتايان��د �شمن ت�شفيات كاأ���ض العامل املقررة يف 
بانك��وك". وكان منتخب اأ�شرتاليا تعادل مع نظره 
الياب��اين يف ملب��ورن 1-1 الثاث��اء املا�ش��ي يف 
اجلولة الرابعة. وفق��دت اأ�شرتاليا �شدارة املجموعة 
الثاني��ة مل�شلح��ة ال�شعودية بواق��ع 8 نقاط مقابل 
10 بع��د ف��ازت االأخ��رة على االم��ارات -3�شفر 
يف اجلول��ة املا�شي��ة. من جهتها, خ���رست تاياند 
مبارياته االأرب��ع االأوىل يف الدور احلا�شم, واآخرها 
برباعي��ة نظيف��ة اأمام الع��راق. ويتاأه��ل اأول وثاين 
كل م��ن املجموعتن االآ�شيويت��ن يف الدور احلا�شم 
اإىل نهائي��ات كاأ���ض العامل, ويلع��ب �شاحبا املركز 
الثال��ث ملحق��ًا اآ�شيويًا على اأن يقاب��ل املتاأهل منه 
يف ملح��ق اآخ��ر رابع ترتي��ب منطق��ة الكونكاكاف 

)اأمركا ال�شمالية والو�شطى والكاريبي(.

)30( العبًا يتنافسون على جائرة أفضل 
العب أفريقي

شالكه يعلن إصابة مهاجمه إمبولو بكسر في الكاحل

الرياضي يرفع علم لبنان في نهائي آسيا

حيرة إتحاد الكرة األسترالي بعد وفاة ملك تايالند!

 قرعة الدوري املمتاز
 كم��ا جرت قرعة ال��دوري املمتاز الذي �شينطلق يف 25 من ال�شهر 
احل��ايل مب�شاركة 12 ناديا , اذ يلتق��ي يف الدور االول امليناء مع 
ال�شلي��خ , ويقاب��ل الك��رخ  ال�رسط��ة , ويلعب الكهرباء م��ع زاخو ,  
ويلتق��ي الت�شامن مع اخلطوط , ونفط اجلن��وب مع احللة , واخرا 
النف��ط م��ع النا�رسية . وكان احتاد اللعبة ق��د اقام ام�ض االول يف 
ن��ادي العلوي��ة احتفالية باك��ورة ن�شاطاته للمو�ش��م احلايل بداأت 
بق��راءة �ش��ورة الفاحتة عل��ى ارواح �شه��داء الع��راق , بعدها رحب 
رئي�ض االحت��اد ح�شن العميدي باحلا�رسين ويف مقدمتهم رئي�ض 
اللجن��ة االوملبية الوطنية العراقية الكاب��ن رعد حمودي وممثلي 

ومدربي االندية امل�شاركة ورجال ال�شحافة واالعام .  
 روح الفريق الواحد

 وبارك حمودي خال كلمة له بهذه املنا�شبة باالإجنازات االخرة 
الت��ي حققته��ا عائلة كرة ال�شل��ة , م�شرا اىل ان االحت��اد املركزي 
الي�شتطي��ع العمل مبف��رده , وعلى اجلميع ان يعمل ويثابر من اجل 
التطوي��ر والنج��اح  , مبينا ان االجنازات تاأخ��رت كثرا والبد من 
العمل بروح الفريق الواحد يف �شبيل الو�شول اىل من�شات التتويج 

واىل االجنازات العربية والقارية .
  تاأهيل الكوادر

 وا�ش��اد حم��ودي باحت��اد اللعب��ة على تنظيم��ه عدد م��ن الدورات 
االدارية والفنية بغية تاأهيل كوادرنا وهو ما ناأكده دائما ملواكبة 

التط��ور احلا�شل يف الع��امل , والبد من اال�شتفادة م��ن اقامة هذه 
ال��دورات لي�ض فقط باحل�شول على �شهادة امل�شاركة بل العمل من 
اجل احل�شول على املعلومة احلديثة التي تخدم فرقنا ومنتخباتنا 
, الن بب�شاط��ة وكم��ا يعل��م اغلبك��م ان املرحلة احلالي��ة واملقبلة 
الميكن ان جنلب مدربن اجانب على م�شتوى عال , اوال الن املال 
غ��ر موجود , كما ان كثرا من الدول التر�شل كوادرها اىل العراق 

مل�شوغات امنية , لذا يجب االعتماد على كوادرنا وانف�شنا .
نبذ اخلافات

 و�ش��دد  رئي���ض اللجن��ة االوملبية  عل��ى اهمية نب��ذ اخلافات بن 
اع�ش��اء االحت��ادات الريا�شي��ة واللجوء اىل لغة احل��وار واجللو�ض 
مع��ا اىل الطاول��ة امل�شتدي��رة التي ه��ي الفي�شل اال�شا���ض , موؤكدا  
ان امل�ش��اكل  ال حت��ل  باملهاترات والتقاطع��ات واملزايدات , وان  
االحت��اد وح��ده الي�شتطي��ع ان يعم��ل وينجح ويحق��ق االجناز وال 
اال�شخا���ض الذين يعترون انف�شه��م ابطال يف هذه اللعبة قادرين 
عل��ى اح��داث التغير , مو�شحا  "  ان الريا�ش��ة ال تبنى يف كيفية 
احل�ش��ول على املكا�ش��ب واحتفاظ اع�شاء االحت��ادات مبنا�شبهم 
وبكرا�شيه��م, او م��ن خ��ال التقاطع��ات والت�رسيح��ات لاع��ام 
والف�شائي��ات  ب��كام بذيئ   لكنها تبنى عندم��ا اكون مع اخوتي 

من خارج االحتاد فريقا واحدا .
 وتاب��ع: عندم��ا تك��ون هن��اك خاف��ات علين��ا ان نفت��ح عقولن��ا 
و�شدورن��ا من اجل �شناعة ريا�شية عراقي��ة �شحيحة و�شحية  , 
والنفك��ر بالكر�شي والت�شبث يف موق��ع زائل , ان�شح جميع اع�شاء 
االحت��ادات الذي��ن  و�شل��وا باالنتخاب��ات واقول له��م ان االخرة 

لي�ش��ت دائم��ا تف��رز االف�ش��ل واالح�ش��ن وعليك��م اال�شتف��ادة م��ن 
اخل��رات الفني��ة واالكادميي��ة وال ت�شل��وا اىل مرحل��ة التقاطعات 
الت��ي ال تغنيك��م , الذي يري��د ان يعمل علي��ه ان يذهب اىل االحتاد 
ويعر�ض عليه خرات��ه وبحوثه وبراجمه مل�شلحة الريا�شة وعلى 
االحتاد باملقابل ان يفتح �شدره وعقله ويتبنى جميع الطروحات 
لدرا�شته��ا وا�شتق��اء املفي��د منها .ودعا حم��ودي يف ختام حديثة 
جميع االحتادات الريا�شي��ة ترك خافاتها جانبا وايجاد احللول 
الناجع��ة الإخراج الريا�شة من و�شعها احلايل وامل�شتقبلي , مبينا 
ان اجلمي��ع ينزع��ج وانا اوله��م عندما ترتاجع فرقن��ا ومنتخباتنا  
اىل ال��وراء فيم��ا دول كانت متخلفة عنا بع���رسات ال�شنن ت�شبقنا 
حالي��ا , موؤك��دا على اهمي��ة نزع لبا���ض امل�شلح��ة اخلا�شة الذي 
ينته��ي مع مرور الوقت  والرتكيز عل��ى امل�شلحة العامة التي هي 

الهدف املن�شود للجميع " .
  نقل مبا�رس للمناف�شات

 م��ن جانبه ق��ال رئي�ض االحتاد ح�شن العمي��دي  "ن�شعى كاحتاد 
اىل تطوي��ر اللعبة من خال الدوري املمتاز ونبحث يف كل جزئية 
م��ن �شاأنها ان ترفع من مقام اللعب��ة , وقد مت االتفاق هذا املو�شم 
على نقل مباريات الدوري املمتاز عن طريق �رسكة ع�شتار وهناك 
يف االف��ق اي�ش��ا اتفاق لنق��ل املباريات خ��ارج الع��راق وهذا يف 
طبيعة احلال يعزز من انت�شار اللعبة وزيادة حمبيها ومتابعيها "  

نفتخر باجنازاتنا
 وا�ش��اف العمي��دي " حقق��ت �شلتن��ا يف االآونة االخ��رة اجنازات 
نفتخ��ر فيها نحن عائلة اللعبة والريا�شة العراقية, ومنها االجناز 

اال�شي��وي التاريخ��ي الذي حتقق يف اي��ران وح�شولنا على املركز 
الرابع الول مرة منذ تا�شي�ض االحتاد عام  1948 , واي�شا االجناز 
االخ��ر الذي حققه منتخ��ب 3 × 3 بح�شولة عل��ى املركز الثالث 
يف البطولة اال�شيوي��ة ال�شاطئية مب�شاركة 14 منتخبا , فيما كان 
املركز االول من ن�شيب منتخب قطر بطل العامل يف هذه الفعالية .
 وتط��رق العمي��دي اىل اجن��ازات االندي��ة العراقي��ة ومنه��ا نادي 
ال�رسط��ة الذي مثل بطولة الع��رب بدال عن املنتخب الوطني وحقق 
املرك��ز الثال��ث يف البطول��ة التي ج��رت يف �رسم ال�شي��خ , واي�شا 
م�شاركت��ه احلالي��ة يف بطولة االندية اال�شيوية ال��ذي كاد فيها ان 
يتاأهل اىل دور االربعة لوال خ�شارته القا�شية من االهلي االماراتي 
بف��ارق نقطتن  , كما ان و�شول��ه اىل  دور الثمانية نعدها نتيجة 

م�رسفة لكرة ال�شلة العراقية .
   لوائح احتادية

 وا�ش��ار " ان االحت��اد عق��د  ه��ذا املو�ش��م ثاث��ة اجتماع��ات مع 
مدرب��ي وممثلي االندية بغية التو�ش��ل اىل الئحة نهائية للدوري 
, وق��د مت االتفاق على نقاط الائح��ة اما بالت�شاور او بالت�شويت 
ومبوافق��ة اجلميع , ثم حتدث امن �رس االحتاد الدكتور خالد جنم 
ع��ن بع�ض نقاط الائح��ة املهمة ومنها حق االحت��اد يف اختيار 
م��كان املباري��ات النهائية بن �شاحب املركزي��ن االول والثاين 
, وق��رر االحت��اد حرم��ان كل العب م��ن االندية مل يلتح��ق بدعوة 
املنتخ��ب الوطن��ي , كم��ا ان لاحتاد حق مبعاقب��ة كل من ي�شيئ 
اىل اع�شاء االحتاد وادارييه  وحكامه من خال و�شائل االت�شال 

االجتماعية .

شباك الليغا تئن !
من زاوية 

اخرى

اأمطر ريال مدريد �سباك م�سيفه ريال بيتي�س ب�سدا�سية مقابل هدف 
وحي���د �سمن مواجهات اجلولة الثامن���ة من الدوري الإ�سباين لكرة 
الق���دم. و�سجل اأه���داف ريال مدريد كل من الفرن�س���ي رفائيل فاران 
)4( ومواطن���ه ك���رمي بنزمي���ة )31( والربازيل���ي مار�سيل���و )39( 
واإي�سك���و )45 و62( والربتغ���ايل كري�ستيانو رونالدو )78( فيما 
�سج���ل األفارو �سيخودو ه���دف اأ�سحاب الأر����س 56. ويحتل ريال 
مدري���د مرك���ز الو�ساف���ة بر�سي���د 18 نقط���ة وبفارق الأه���داف عن 
املت�س���در اأتلتيكو مدريد فيم���ا ياأتي بيتي����س يف املركز 15 بر�سيد 
8 نقاط. ومن دون الكرواتي لوكا مودريت�س و�سريخيو رامو�س 
والربازيلي كا�سيمريو، �سجل ريال مدريد اأربعة اأهداف يف ال�سوط 
الأول م���ن مواجهت���ه مع م�سيف���ه ريال بيتي�س ح�س���م فيها املواجهة 
منطقًي���ا على ملع���ب "بنيتو فياماري���ن". وافتتح املداف���ع الفرن�سي 
رافاي���ل فاران الت�سجيل من كرة راأ�سية اإثر ركلة حرة )4(. وبعد اأن 
اأ�ساب اجلناح الويلزي غاريث باي���ل القائم، عزز املهاجم الفرن�سي 
ك���رمي بنزمية الأرقام بعد متريرة م���ن لعب الو�سط الأملاين طوين 
كرو����س بت�سدي���دة زاحف���ة م���ن م�ساف���ة قريب���ة )32(. �س���دد بعدها 
بنزمي���ة م���ن حافة املنطق���ة ك���رة ارت���دت اإىل الربازيل���ي مار�سيلو، 
فهياأه���ا و�سدده���ا يف الزاوي���ة الي�سرى ملرمى بيتي����س )39(. ومن 
هجم���ة مرت���دة مثالي���ة، م���رر الربتغ���ايل كري�ستيانو رونال���دو كرة 
ممي���زة اإىل اإي�سكو �سج���ل منها الهدف الراب���ع )45(. ويف ال�سوط 
الث���اين، وبعد خطاأ بالت�ستي���ت من الربتغايل بيب���ي ا�ستغله األفارو 
�سيخ���ودو و�سدد اأر�سي���ة هزت �سباك الكو�ستاريك���ي كيلور نافا�س 
)55(. وا�ستع���اد اإي�سكو الفارق من ت�سديدة لولبية رائعة من داخل 
املنطق���ة حمقق���ًا الثنائي���ة )62(، قب���ل اأن يختم رونال���دو املواجهة 
به���دف �ساد�س بت�سدي���دة اأر�سي���ة زاحفة من داخ���ل املنطقة )79(. 
وكان ري���ال مدريد حقق بداية رائعة فاز خاللها يف 4 مباريات على 
التوايل، بي���د اأن رجال املدرب الفرن�سي زي���ن الدين زيدان تعادلوا 
3 م���رات اأم���ام فياريال )1-1( ول�س باملا�س )2-2( واإيبار )-1
اأتلتيكو  م���ا رفع م�ستوى النتقاد �سد النجم ال�سابق. وحقق   ،)1
مدري���د ف���وزه اخلام����س يف 8 مباري���ات وبق���ي م���ن دون خ�سارة، 
عندما �سحق �سيفه غرناط���ة 1-7 على ملعب "في�سنتي كالديرون" 
�سمن مواجهات اجلول���ة الثامنة من الدوري الإ�سباين لكرة القدم. 
وبرغ���م افتت���اح غرناط���ة الت�سجي���ل عرب لع���ب بر�سلون���ة ال�سابق 
اإ�سح���اق كوين���كا بت�سديدة جميل���ة يف �سباك احلار����س ال�سلوفيني 
ي���ان اأوب���الك )18(، اإل اأن البلجيكي يانيك فريي���را كارا�سكو حمل 
ال�سعل���ة من الهدافني الفرن�سيني اأنط���وان غريزمان وكيفن غامريو، 
لي�سج���ل ثالثية يف الدقائق 34 و45 و61. وهذه اأول مرة ي�سجل 
كارا�سكو ثالثية يف م�سريته الإحرتافية. وبعد 31 ثانية من نزوله 
بدياًل لغامريو، �سجل الأرجنتين���ي نيكول�س غايتان هدف اأتلتيكو 
الراب���ع م���ن مل�ست���ه الأوىل يف �سب���اك احلار����س املك�سيك���ي غيريمو 
اأوت�س���وا )63(، ثم عمق غايتان جراح خ�سوم���ه بت�سديدة ي�سارية 
متقن���ة من داخل املنطقة يف الزاوية الي�سرى ملرمى اأوت�سوا )81(. 
ووا�سل الأرجنتيني اأنخل كوريا املهرجان بت�سديدة اأر�سية زاحفة 
)85(، قب���ل اأن ينه���ي الربتغ���ايل تياغ���و املج���زرة الكروي���ة بهدف 
�ساب���ع )87(. وه���ذه ث���اين مرة ي�سج���ل اأتلتيكو �سبع���ة اأهداف يف 
عهد امل���درب الأرجنتيني دييغو �سيميوين بع���د الفوز على خيتايف 
 18 الليغا بر�سيد  اأتليتكو �سدارة  2013. ويحتل  -7�سف���ر يف 
نقط���ة. وعو�س بر�سلونة هزميته الأخرية املفاجئة اأمام �سلتا فيغو 
بف���وز �ساحق على �سيفه ديبورتيفو لكورونيا -4�سفر يف املرحلة 
الثامنة من الدوري الإ�سباين لكرة القدم، والتي �سهدت عودة جنمه 
الأرجنتيني ليونيل مي�سي من الإ�سابة يف منا�سبة زار فيها ال�سباك 

كالعادة.

 جرت ام�س الول يف نادي العلوية مرا�سم 
اجراء قرعة البطولة التن�سيطية التي تعد باكورة 

ن�ساطات احتاد كرة ال�سلة   للمو�سم احلايل 
هذا  من   22 يف  تنطلق  التي   2017 –  2016

ال�سهر مب�ساركة اندية الكرخ وال�سرطة والنفط 
والكهرباء، ويلعب يف اليوم املذكور يف قاعة 

ال�سعب املغلقة اول ناديا الكرخ وال�سرطة تليها 
مباراة الكهرباء والنفط ، ويف اليوم التايل يلعب 
ال�سرطة مع النفط تعقبها مباراة الكرخ والكهرباء 

، وتختتم البطولة يف 24 من هذا ال�سهر بلقائي 
الكهرباء وال�سرطة ثم مباراة النفط والكرخ .

بغداد ـ خاص

المنامة - سعدون جواد / موفد 
االتحاد العراقي للصحافة الرياضية

اليوم.. منتخبنا الوطني للشباب بمواجهة كوريا الشمالية في كأس اسيا 
عازم على تحقيق الفوز والتأهل المبكر جدل المالعب


