
 و�سلت فجر ام�س ال�سبت، بعثة املنتخب ال�سوري 
لك��رة الق��دم اإىل العا�سم��ة الكوري��ة اجلنوبي��ة، 
�سيول، ا�ستع��دادا ملواجهة منتخبها يوم الثالثاء 
املقب��ل يف اإط��ار مواجهات اجلول��ة ال�سابعة من 
الت�سفي��ات الآ�سيوي��ة املوؤهلة ملوندي��ال رو�سيا 
2018. واأك��د موف��ق فت��ح اهلل، املدي��ر الإداري 
للمنتخب، اأن "احلالة املعنوية والفنية والذهنية 
املنتخ��ب  وبا���ر  حالته��ا  باأف�س��ل  لالعب��ن 
تدريبات��ه م�س��اء الم���س، ا�ستع��دادا للمب��اراة". 
ويغيب ع��ن املنتخب ال�سوري يف مواجهة كوريا 
اجلنوبية الالع��ب عمرو ميداين لالإيقاف. ويحتل 
املنتخ��ب ال�س��وري املركز الراب��ع يف املجموعة 
املنتخ��ب  ويت�س��در  نق��اط،   8 بر�سي��د  الأوىل 
الإي��راين املجموعة بر�سي��د 14 نقطة وبفارق 4 
نقاط ع��ن املنتخب الكوري اجلنوب��ي الو�سيف، 
فيم��ا يحت��ل املنتخ��ب الأوزبكي املرك��ز الثالث 
بر�سيد 9 نقاط، وحتت��ل ال�سن املركز اخلام�س 
بخم�س��ة نق��اط واملنتخ��ب القط��ري يف املرك��ز 
ال�ساد���س والأخري ب���4 نقاط. وكان��ت اجلماهري 
ال�سورية احتفلت ل�ساع��ات طويلة بح�سد النقاط 

الث��الث م��ن املنتخ��ب الأوزبك��ي ي��وم اخلمي�س 
املا�س��ي، وه��و الف��وز الذي اأحي��ا اآم��ال التاأهل 
ملوندي��ال رو�سي��ا 2018 لأول م��رة يف تاري��خ 
كرة القدم ال�سورية. وقال العقيد ح�سن ال�سويدان، 
مدير الكرة ال�سابق يف نادي اجلي�س ال�سوري، اإن 
منتخ��ب بالده اأ�سعد كل ال�سورين بعد فوزه على 
منتخ��ب اأوزبك�ستان يوم اخلمي�س املا�سي 1-0 
�سم��ن مناف�سات اجلولة ال�ساد�سة من الت�سفيات 
 .2018 رو�سي��ا  ملوندي��ال  املوؤهل��ة  الآ�سيوي��ة 
"الف��وز  اأن  ت�ريح��ات  يف  ال�سوي��دان  وتاب��ع 
اأنع���س لنا الأم��ل يف التاأه��ل، فاخل�س��ارة كانت 
�ستق�س��ي على كل اأحالمنا وطموحاتنا، املباراة 
كانت �سعبة ولكن ب��اإرادة الالعبن وت�سميمهم 
حت��ى الدقيقة الأخرية �ساه��م بالفوز". واأ�ساف: 
"مواجه��ة كوري��ا اجلنوبي��ة مهم��ة وم�سريي��ة، 
ال�سم�س��ون الك��وري ميتل��ك لعب��ن خم�رمن 
وحمرتف��ن يف اأق��وى الدوري��ات الأوربي��ة وهو 
�سيلع��ب بن جماهريه، ولذل��ك املواجهة �ستكون 
مث��رية للغاي��ة وم��ن ال�سع��ب توق��ع نتيجتها". 
واأكمل: "املنتخب الكوري يلعب كرة قدم �ريعة 

وممتعة، وعلينا اللعب بحذر وتركيز �سديد، الفوز 
لي�س م�ستحياًل حال لعبنا بنف�س الروح والعزمية 
واختت��م  والهجوم��ي".  الدفاع��ي  والت��وزان 
ال�سوي��دان ت�ريحاته: "حل��م التاأهل للمونديال 
يراود كل ال�سورين، جميع املنتخبات الآ�سيوية 

املنتخ��ب  وفر�س��ة  متق��ارب  الفن��ي  م�ستواه��ا 
ال�سوري احلالي��ة مثالية لتحقي��ق احللم". ويرى 
امل��درب ال�س��وري عبد احلمي��د اخلطي��ب، اأن فوز 
منتخب بالده على نظ��ريه الكوري اجلنوبي يوم 
الثالث��اء املقبل �سمن مناف�سات اجلولة ال�سابعة 

م��ن الت�سفي��ات الآ�سيوي��ة املوؤهل��ة ملوندي��ال 
ولي���س م�ستحي��اًل كم��ا  2018 ممكًن��ا  رو�سي��ا 
يعتق��د البع�س . واأ�ساف اخلطيب يف ت�ريحات 
�سحفية: "�سحيح اأن املنتخب الكوري من اأف�سل 
منتخب��ات اآ�سيا، ويلعب كرة قدم حديثة و�ريعة 
وب��ن  ملعب��ه  يف  قا�سي��ون  ن�س��ور  و�سيواج��ه 
جماه��ريه، ولك��ن ال�سم�س��ون الك��وري مير بفرتة 
ع��دم ت��وازن وخ�سارته اأم��ام املنتخ��ب ال�سيني 
اأكرب دليل". وتابع: "على مدرب �سوريا اأن يدر�س 
املنتخ��ب الك��وري ب�س��كل متاأين والوق��وف على 
اأخطائه الفردية واجلماعية، علينا القيام بتاأمن 
املنطق��ة الدفاعي��ة ب�س��كل جيد قب��ل اأي مغامرة 
هجومي��ة وع��دم ت��رك م�ساح��ات فارغ��ة لبن��اء 
هجمات��ه كوري��ة �سيتك��ون خط��رية عل��ى مرمى 
اإبراهيم عاملة". واأكمل: "اأمتنى من اجلهاز الفني 
للمنتخ��ب بقي��ادة اأمي��ن احلكيم، اأن ي��زرع الثقة 
بالعبي خط املقدمة يف املنتخب باأنهم قادرون 
عل��ى اخرتاق دفاعاته��م والت�سجيل مع املغامرة 
الهجومية يف الوق��ت املنا�سب". ووا�سل: "الفوز 
عل��ى منتخب اأوزبك�ستان ي��وم اخلمي�س املا�سي 

0-1 منح اجلميع ثقة ومعنويات كبرية ول 
�س��ك اأن املعنوي��ات ارتفع��ت بع��ودة املهاجمن 
فرا���س اخلطي��ب ومارديك مردكي��ان ونتمنى اأن 
يفاجئ املنتخب ال�سوري نظريه الكوري ويح�سد 
النقاط الثالث الت��ي �ستكون كافية ليحول احللم 
حلقيق��ة". من جانبه، اأك��د اأن�س املخلوف، املدير 
الفن��ي لفري��ق اجلي���س، اأن اأنظ��ار كل ال�سوري��ن 
�ستتوجه ي��وم الثالثاء املقب��ل، لكوريا اجلنوبية 
الت��ي �ستواجه املنتخب ال�س��وري يف اهم واأقوى 
الت�سفي��ات  م��ن  ال�سابع��ة  اجلول��ة  مواجه��ات 
الآ�سيوي��ة املوؤهل��ة ملوندي��ال رو�سي��ا 2018 . 
وقال املخلوف يف ت�ريحات �سحفية "املباراة 
�سعبة ولكن الفوز لي���س م�ستحياًل، وجمنون من 
ي�ستبع��د ف��وز ن�س��ور قا�سي��ون عل��ى ال�سم�س��ون 
الك��وري ويف عق��ر داره وب��ن جماه��ريه، الفوز 
يتحق��ق بالرتكي��ز ال�سدي��د وعدم ت��رك م�ساحات 
واأن  خا�س��ة  الك��وري  املنتخ��ب  لعب��ي  اأم��ام 
لعب��ي خط الو�سط الكوري �سيك��ون م�سانداً قويًا 
للمهاجم��ن للت�سجي��ل يف ال�س��وط الول وح�سم 

النتيجة مبكراً".

ملف رفع الحظر يعود إلى لواجهة

ت�سل��م رئي���س جمل���س اأبوظب��ي الريا�سي، ال�سي��خ نهيان ب��ن زايد اآل رئيس االتحاد اآلسيوي يطمئن العراقيين ويؤكد: المرحلة المقبلة ستشهد عودة المباريات إلى العراق
نهي��ان، علم الأوملبياد اخلا�س م��ن النم�سا، اإيذانًا ببدء العد التنازيل 
ل�ست�ساف��ة العا�سم��ة اأبوظب��ي لن�سخ��ة 2019. وج��اء الت�سليم بعد 
اإ�س��دال ال�ستار عل��ى الن�سخة احلالي��ة، التي ا�ست�سافته��ا النم�سا على 
ملع��ب مريك��ور مبدينة ج��راز، وُعر�س يف حفل اخلت��ام فقرة خا�سة 
ع��ن الإمارات. وتع��د ا�ست�سافة الإمارات لالألع��اب العاملية ال�سيفية 
لالأوملبي��اد اخلا���س 2019، حدثًا ا�ستثنائيًا ك��ون اأبوظبي تعد اأول 
مدين��ة عربية وخليجية و�رق اأو�سطي��ة ت�ست�سيف الألعاب العاملية، 
الت��ي اأقيم��ت ن�سخته��ا الأوىل 1968 مبدين��ة �سيكاغ��و الأمريكي��ة، 
لتح�س��ل العا�سم��ة الإماراتي��ة على ه��ذا ال�رف بع��د 51 عامًا من 
تد�س��ن الألعاب العاملي��ة ال�سيفية باأمريكا. واكت�س��ى برج خليفة - 
اأط��ول برج يف العامل - ب�سع��ار الدورة التي �ستقام يف اأبوظبي.. ومع 
اإمت��ام عملية الت�سلي��م فقد تبقى  24  �سهراً لو�سول قرابة �سبعة اآلف 
ريا�س��ي م��ن 170  دول��ة اإىل اأبوظبي للم�ساركة على م��دار اأكرث من 
اأ�سبوع��ن متوا�سل��ن يف املناف�س��ات الأوملبية و�سيجتم��ع الأبطال 
الريا�سي��ون م��ن الرجال وال�سي��دات من ذوي الإعاق��ات الفكرية من 
خمتل��ف الدول والثقاف��ات للم�ساركة يف هذه املناف�س��ات التي تربز 

قدراتهم الريا�سية يف 22  لعبة.

 اع��رتف خورخ��ي فو�سات��ي م��درب منتخ��ب قط��ر ب��اأن اأم��ل التاأهل 
لنهائي��ات كاأ�س العامل لكرة الق��دم 2018 يف رو�سيا بات �سعبا بعد 
اخل�سارة -1�سفر اأمام اإيران يف الدوحة اأم�س اخلمي�س. وقال فو�ساتي 
اإن "الأم��ل يف التاأهل بات �سعبا لكنن��ي مطالب كمدرب بالعمل بكل 
احرتافي��ة م��ن اأجل ا�ستكم��ال امل�س��وار". واأ�س��اف: "املنتخب يحتاج 
للف��وز يف جميع مبارياته مع تق��دم ال�سن و�سوريا لالأمام، ومطالب 
كذلك باأن يقاتل يف اأوزبك�ستان لتحقيق الفوز". وعرب املدرب ال�سابق 
للري��ان ع��ن حزن��ه خل�س��ارة الفريق واأك��د حتمل��ه امل�سوؤولي��ة كاملة 
ع��ن الهزمي��ة الت��ي تعر�س له��ا والت��ي و�سفه��ا بالقا�سي��ة. واأ�ساف 
ملوق��ع الحتاد القط��ري على الإنرتن��ت: "افتقدنا ال�رع��ة والفعالية 
وكذل��ك الدقة يف منطق��ة جزاء املناف���س حل�سم الفر���س التي اأتيحت 
لن��ا". واع��رتف فو�سات��ي ب�سعوبة اخ��رتاق الدفاع الإي��راين "الأقوى 
يف املجموع��ة" وال��ذي مل ي�ستقب��ل اأي اأه��داف يف اآخ��ر مرحلتن من 
الت�سفي��ات احلالي��ة. و�سجلت اإي��ران 5 اأهداف يف �س��ت مباريات ومل 
يدخ��ل �سباكه��ا اأي هدف ومل تخ���ر اأي مباراة حي��ث جمعت النقاط 
اخلم���س من اأربعة انت�سارات وتعادلن قبل اأن ت�ست�سيف ال�سن يوم 
الثالث��اء املقب��ل. وتقل�ست اآمال قطر ب�سدة يف بل��وغ نهائيات رو�سيا 
بع��د اخل�س��ارة جمددا اأم��ام اإيران التي فازت يف طه��ران -2�سفر يف 

اجلولة الأوىل من الت�سفيات يف �سبتمرب/ اأيلول املا�سي.

 ك�سف املوقع املخ�س�س لبيع تذاكر مباراة منتخبي 
ال�سعودية والعراق يف ت�سفيات كاأ�س العامل، عن بيع 
12 األف و41 تذكرة حتى م�ساء ام�س الول اجلمعة، 
اأي قب��ل موع��د املب��اراة املقررة على ا�ست��اد مدينة 
املل��ك عبداهلل الريا�سية بج��دة، بثالثة اأيام ون�سف 
الي��وم. وتبلغ ال�سعة الر�سمية ملدرجات ملعب مدينة 
املل��ك عب��داهلل الريا�سية، اأكرث م��ن 62 األف متفرج 
مبقاع��د مرقمة ومق�سم��ة بطريقة احرتافي��ة. اجلزء 
الأول م��ن املدرج��ات يت�س��ع ل���24 األ��ف متف��رج، 
واجل��زء الث��اين )املتو�س��ط( يت�س��ع اأي�سا ل���24 األف 
متف��رج، بينم��ا يحتوي اجلزء الثال��ث )الأعلى( على 
14 األ��ف مقعد، بخالف املن�س��ة واملق�سورة، كما 
يحت��وي ال�ستاد على مئ��ات املقاعد اخلا�سة لذوي 
الحتياج��ات اخلا�سة ومرافقيه��م. ويحل املنتخب 

الوطني �سيفًا على املنتخب ال�سعودي يوم الثالثاء 
املقبل، يف متام الثامنة والن�سف م�ساًء على ا�ستاد 
مدين��ة املل��ك عب��داهلل الريا�سي��ة بج��دة )اجلوهرة 
امل�سع��ة(، �سم��ن اجلول��ة ال�سابع��ة م��ن الت�سفيات 
الآ�سيوية النهائية املوؤهلة ملونديال رو�سيا 2018. 
و�سه��دت املواجهات ال���10 الخرية ب��ن املنتخب 
الوطن��ي ونظ��ريه ال�سع��ودي، تع��ادل الفريق��ان يف 
ع��دد النت�س��ارات، حيث انت�ر ا�س��ود الرافدين يف 
2013 يف  اآخره��ا اىل ع��ام  4 مواجه��ات، يع��ود 
خليج��ي 21، وب��دوره تغلب الخ���ر ال�سعودي يف 
4 مواجه��ات اي�س��ًا كان اآخرها يف اجلولة الثانية 
من ت�سفيات كاأ���س العامل احلالية، وح�ر التعادل 
مريتن بن املنتخبن كان اآخرها يف مباراة ودية 

عام 2009. 

 و�سلت بعثة منتخب الإمارات لكرة القدم اإىل �سيدين 
الأ�سرتالية، متهيداً ملواجهة اأ�سرتاليا الثالثاء املقبل 

يف ت�سفيات كاأ�س العامل، يف املجموعة الثانية.
واأدى "الأبي���س" تدريب��ه الأول، اأم���س ال�سبت، على 
امللع��ب الفرعي لالإ�ستاد الأوملب��ي يف �سيدين، حيث 
�سه��دت البعثة غي��اب الالعب عبد العزي��ز هيكل عن 
ال�سف��ر ب�سب��ب اإيقاف��ه بعد مب��اراة الياب��ان الأخرية 
ب�سبب تراك��م الإنذارات، بينما �سيع��ود لعب الن�ر 

طارق اأحمد لت�سكيلة الفريق بعد انتهاء اإيقافه.

املنتخ��ب المارات��ي ي�سع��ى اىل تعوي���س خ�سارته 
اأم��ام املنتخ��ب الياب��اين، اخلمي���س املا�س��ي، حن 
انه��زم وعلى ار�س��ه بهدف��ن دون رد، حيث طرحت 
الكث��ري من عالمات ال�ستفه��ام حول تاأهل املنتخب 
البي�س اىل نهائيات كاأ�س العامل يف رو�سيا 2018.
ويطم��ح املنتخب الماراتي ل�ستغالل الفرتة ال�سيئة 
التي مي��ر بها املنتخب ال�س��رتايل بعد ان تعادل يف 
اآخ��ر 4 مباريات، كان اخرها امام املنتخب الوطني 

العراقي بهدف ملثله.

أبو ظبي تتسلم علم تنظيم 
األولمبياد الخاص

مدرب قطر يعترف بصعوبة 
تأهل العنابي لكأس العالم

بيع أكثر من 12 ألف تذكرة لمواجهة األسود واألخضر

منتخب اإلمارات يصل الى سيدني ويبدأ 
تحضيراته لمواجهة أستراليا

 وق��ال بيان �سادر ع��ن وزارة ال�سباب والريا�س��ة اإن "وزير 
ال�سب��اب والريا�س��ة عب��د احل�س��ن عبط��ان، التق��ى برئي���س 
الحت��اد ال�سيوي لكرة الق��دم ال�سيخ �سلمان ب��ن ابراهيم يف 
العا�سم��ة البحريني��ة املنامة، وبحث معه مل��ف رفع احلظر 
عن املالع��ب العراقية يف �سوء ال�ستع��دادات التي تقوم بها 
الوزارة وم�ساعيها الطموحة يف اجناز امل�ساريع ال�سرتاتيجة 
والهتم��ام بالبن��ى التحتية". واأو�سح عبط��ان وفقًا للبيان، 
اأن��ه "مل���س انطباعا ايجابيًا م��ن جلنة الحتاد ال��دويل لكرة 
الق��دم )فيف��ا( الت��ي زارات مالع��ب املدين��ة الريا�سي��ة يف 
الب�رة وملع��ب كربالء الدويل وملعب اربي��ل، واطلعت على 
حجم اجله��د املبذول الذي �سي�سه��م يف تعزيز مطالب العراق 
امل�روع��ة يف اللع��ب عل��ى ار�سه وبن جمه��وره". وا�ساف 

"لقد اأظهرت جلنة )فيف��ا( انطباعا اإيجابيًا، ورافقت اللجنة 
من كرب��الء اىل النج��ف ب�سيارت��ي اخلا�سة، وكان��ت المور 
رف��ع احلظ��ر، وجماهرين��ا  ن�ستح��ق  كله��ا مي���رة ونح��ن 
متعط�س��ة لروؤي��ة املنتخبات العربي��ة وال�سيوي��ة والعاملية 
والندي��ة وهي تتب��ارى يف مالعبنا". من جانب��ه اكد ال�سيخ 
�سلم��ان بن ابراهي��م ان "تقرير اللجن��ة كان ايجابيًا، ولدينا 
اح�سا���س ان املرحل��ة املقبل��ة �ست�سه��د مباري��ات يف العراق 
يف �س��وء ما ت�سمن��ه التقرير من جوانب ت�س��ب يف م�ساعي 
الع��راق لرف��ع احلظر ع��ن مالعبه الكروي��ة".  الوف��د العراقي 
ال��ذي بحث ملف رفع احلظر عن املالع��ب العراقية تاألف من 
رئي���س اللجن��ة الوملبية رعد حم��ودي ورئي�س احت��اد الكرة 
عبد اخلال��ق م�سعود اىل جانب وزير ال�سب��اب والريا�سة عبد 
احل�س��ن عبطان، فلم يك��ن لقاء رئي�س الحت��اد الآ�سيوي هو 
اللق��اء الوحيد للوفد يف املنامة، حي��ث التقى برئي�س اللجنة 

الوملبي��ة البحريني��ة نا�ر ب��ن حمد اآل خليف��ة، ومت خالل 
اللق��اء ا�ستعرا�س العالق��ات الخوية بن الع��راق والبحرين 
يف املج��ال الريا�س��ي. وق��دم عبطان �سكره ملواق��ف اللجنة 
الوملبي��ة البحريني��ة الداعم��ة للع��راق و�سب��ل تدعيمها مبا 

يحقق الفائدة للطرفن.
من جانب��ه ابدى رئي���س اللجنة الوملبي��ة البحرينية، دعمه 
الكام��ل للريا�سة العراقية ول�سيم��ا مطالبه امل�روعة برفع 
احلظ��ر ع��ن مالعب��ه. وكان وفد الحت��اد الدويل لك��رة القدم 
فيف��ا ق��د زار مالع��ب اأربيل والب���رة وكرب��الء، وجتول يف 

املحافظات الثالث، كما زار ملعب النجف قيد الإن�ساء. 
وج��اء انطب��اع الوفد، ال��ذي مثله الأملاين هيلم��وت جوزيف 
�سب��ان اجلان��ب الأمن��ي والأردين ط��الل �سويلم��ن اجلان��ب 
الفن��ي  اإيجابي��ا، وم��ن املق��رر اأن يق��دم الوفد تقري��ره خالل 
اجتم��اع الحتاد الدويل الذي �سيعقد يف �سهر اآيار املقبل يف 

العا�سمة البحريني��ة املنامة. وكان وزير ال�سباب والريا�سة 
عبد احل�س��ن عبطان قد ا�ستقبل وفد الفيف��ا لدى و�سوله اإىل 
الب�رة قادما من اأربي��ل، ثم ا�سطحبه اإىل ملعب كربالء يف 
املحافظ��ة وكذل��ك اإىل ملعب النجف الدويل قي��د الإن�ساء من 

اأجل اإجناز مهمة الوفد.
وراف��ق الوف��د نائب رئي�س احت��اد الكرة ���رار حيدر وممثلي 
وزارة ال�سب��اب �سام��ل كام��ل واأحم��د املو�س��وي، ف�س��ال عن 

ممثلن عن املحافظات الثالث.
و�سينتظ��ر الع��راق حتى منت�س��ف �سهر اآيار املقب��ل، ملعرفة 
الق��رار النهائ��ي لالحت��اد الدويل لك��رة الق��دم "الفيفا" وهل 

�سيتم رفع احلظر عن العراق اأم ل.
ووفق��ًا لبع�س الت�ريب��ات فاأن الفيفا �سريف��ع احلظر جزئيًا 
ع��ن العراق، وقد يبداأ مبباريات ودية، وقد تكون الب�رة هي 

الوفر حظًا برفع احلظر. 

اأكد رئي�س الإحتاد الآ�سيوي 
لكرة القدم ال�سيخ �سلمان 

بن ابراهيم، اأن املرحلة 
�ست�سهد عودة املباريات 

اىل العراق، مبينًا اأن تقرير 
جلنة الفيفا التي زارت 

مالعب املدينة الريا�سية 
يف الب�سرة وملعب كربالء 

الدويل وملعب اربيل من 
اأجل رفع احلظر عن مالعب 

العراق كان اإيجابيًا. 

محمد خليل

كلَّف��ت جلنة احلكام التابعة لالحت��اد الآ�سيوي لكرة بغداد - خاص
القدم، طاقم حتكيم اأوزبكي، لإدارة مباراة املنتخب 
الوطن��ي مع املنتخ��ب ال�سعودي، باجلول��ة ال�سابعة 
من الت�سفي��ات الآ�سيوية املوؤهل��ة ملونديال رو�سيا 
2018. ويدي��ر اللق��اء فالنت��ن كوفالينكو، كحكم 
اأول،  �ساح��ة، ومامور�ساي��د كا�سيم��وف، كم�ساع��د 

و�ساومنوف كم�ساعد ثاين.
وا�ستقبل��ت جماه��ري الك��رة ال�سعودي��ة، نب��اأ تكليف 
بقي��ادة  كوفالينك��و،  فالنت��ن  الأوزبك��ي  احلك��م 
مب��اراة منتخب بالدها اأمام العراق الثالثاء املقبل، 
بالرتحاب، عطًفا على جناح التجربة الوحيدة له يف 

اإدارة مباريات "الأخ�ر".
 ورغ��م اأنَّ كوفالينكو يف طريقه لإمتام عامه ال�42، 
اإل اأنه مل يظه��ر كحكم �ساحة يف مباريات املنتخب 
ال�سع��ودي �س��وى م��رة واح��دة فقط، كان��ت يف عام 
2014.  واأدار كوفالينك��و يف ذل��ك الوق��ت مباراة 

ن�س��ف نهائ��ي كاأ���س اخللي��ج ال���22 يف الريا�س، 
بن املنتخب ال�سعودي و�سيف��ه الإماراتي، بتاريخ 
23 نوفم��رب 2014، و�سهد ذلك اللقاء اإثارة بالغة 
وانته��ى بف��وز "الأخ�ر" 2-3 وتاأهل��ه اإىل نهائي 
البطول��ة.  واأنذر كوفالينكو يف تل��ك املباراة، نواف 
العاب��د ووليد باخ�سوين لعب��ي املنتخب ال�سعودي، 

ومل يخرج اأي بطاقة لالعبي الأبي�س الإماراتي.
 ويف 2009، ظهر كوفالينكو يف مباراتن ملنتخب 
ال�سعودي��ة، كحك��م رابع، عندم��ا خ�ر اأم��ام كوريا 
اجلنوبي��ة به��دف دون رد يف ت�سفي��ات موندي��ال 
اأم��ام البحرين  2010، وح��ن تعادل عل��ى ملعبه 
2-2 �سم��ن الت�سفي��ات ذاتها.  وتقل��د كوفالينكو 
ال�س��ارة الدولية عام 2002، وم��ن اأ�سهر املباريات 
الت��ي اأدارها نهائي كاأ�س الحت��اد الآ�سيوي 2012 
ال��ذي ف��از ب��ه الكويت الكويت��ي على ح�س��اب اأربيل 

العراقي برباعية نظيفة.

 وا�س��ل املنتخ��ب الوطن��ي مران��ه يف مدين��ة ج��دة 
ال�سعودي��ة اإ�ستع��داداً ملالقاة ا�سح��اب الر�س على 
اأر�سي��ة ملع��ب مدين��ة املل��ك عب��د اهلل الريا�سي��ة 
"اجلوه��رة امل�سع��ة"، يف اإطار اجلول��ة ال�سابعة من 
الت�سفي��ات الآ�سيوية املوؤهلة لنهائيات كاأ�س العامل 
يف رو�سي��ا 2018.  منتخ��ب اأ�س��ود الرافدين و�سل 
بكام��ل لعبي��ه اإىل مدين��ة ج��دة، اأم���س الول، وبداأ 
اأول متارين��ه، يوم ام���س ال�سبت، حت�س��رياً ملواجهة 
متارين��ه  �سيوا�س��ل  حي��ث  ال�سع��ودي،  املنتخ��ب 
ال�سباحي��ة وامل�سائي��ة م��ن اأج��ل و�س��ول الالعبن 
اىل اجلاهزي��ة التام��ة قبل لق��اء الخ�ر. وكان يف 
ا�ستقب��ال البعثة العراقية ع�سو جمل���س اإدارة احتاد 
الكرة ال�سعودي حم��د ال�سنيع وطالل العبيدي مدير 
العالقات وعدد من موظفي الحتاد وهيئة الريا�سة 

وكبار امل�سوؤولن يف مطار امللك عبد العزيز، وهيئة 
الطريان املدين واجلوازات، واأقيمت احتفالية خا�سة 
مبنا�سب��ة و�سول منتخب العراق الوطني. م�سدر يف 
بعثة املنتخب الوطن��ي اأكد ل�)اجلورنال( اأن "مدرب 
ا�س��ود الرافدي��ن را�س��ي �سني�س��ل حف��ز لعبيه على 
تقدمي كل مالديهم من اأجل فانيلة املنتخب الوطني 
والمي��ان بحل��م التاأه��ل حت��ى اللحظ��ة الخ��رية". 
واأ�ساف اأن "لعبي ا�سود الرافدين يرغبون بتحقيق 
نتيج��ة اإيجابي��ة ام��ام الخ�ر ال�سع��ودي من اجل 
احياء اآمال خطف البطاقة الثالثة املوؤهلة ملونديال 
رو�سي��ا الع��ام املقبل". يذك��ر اأن املنتخ��ب الوطني 
يحل رابعا يف املجموعة الثانية بر�سيد اأربع نقاط، 
وتعادل يف اآخر مباراة اأمام منتخب اأ�سرتاليا بهدف 
ل��كل منهم��ا، يف املقابل يت�سدر منتخ��ب ال�سعودية 
ترتي��ب املجموعة بر�سيد 13 نقط��ة بعد الفوز على 

تايالند بنتيجة 3-0.   

المنتخب السوري يصل الى سول وتفاؤل بحصد النقاط من كوريا الجنوبية

الجماهير السعودية تستقبل نبأ تكليف 
الحكم األوزبكي بـ"الترحاب"

المنتخب الوطني يكثف مرانه في جدة 
استعدادًا لمواجهة السعودية
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