
  بع��د مناف�س��ات قوية ومثرية يف رب��ع نهائي دوري 
�أبطال �آ�س��يا 2017، بقي��ت �لآن �أربعة �أندية تتناف�س 
م��ن �أج��ل �لف��وز بلق��ب �لبطول��ة �لقارية �لأه��م على 

م�ستوى �لأندية يف �آ�سيا.
ويجم��ع قب��ل نهائ��ي منطقة غرب �آ�س��يا ب��ن �لهالل 

�ل�سعودية وبري�سيبولي�س �لإير�ين.
ومن��ذ �إطالق �لبطول��ة بنظامها �جلدي��د عام 2002، 
تو�جهت �لأندية �ل�سعودية مع نظريتها �لإير�نية مرة 
و�ح��دة يف �ل��دور قب��ل �لنهائي، وذل��ك عندما تو�جه 

�لهالل مع زوباهان �لإير�ين عام 2010.
�لطريق �إىل قبل �لنهائي

و��س��تهل �لعم��الق �لآ�س��يوي �لهالل باللع��ب يف دور 
�ملجموع��ات �س��من �ملجموعة �لر�بعة، حيث ت�س��در 
�لرتتي��ب �أم��ام مي�س كرم��ان �لإير�ين و�ل�س��د �لقطري 

و�لأهلي �لإمار�تي.
ويف دور �ل���16 جن��ح �له��الل يف حتقي��ق �لفوز على 
بونيودك��ور �لأوزبكي بنتيج��ة 0-3، لي�رضب موعد�ً 

يف رب��ع �لنهائ��ي م��ع �لغر�فة �لقطري، وف��از �لفريق 
�ل�س��عودي ذهابًا على �أر�س��ه بنتيج��ة 0-3، قبل �أن 

يخ�رض يف مبار�ة �لإياب 3-0 يف �لدوحة.
و��س��طر �لفريقن خلو�س �سوطن �إ�سافين من �أجل 
حتدي��د �لفائ��ز، حيث �س��جل �له��الل هدفن بو��س��طة 
يا�رض �لقحطاين وعي�س��ى �ملحياين و�سمن �لتاأهل �إىل 
قب��ل �لنهائي. �أم��ا فريق زوباهان، فقد كان ي�س��ارك 
بالبطول��ة للم��رة �لثاني��ة يف تاريخ��ه، حي��ث كانت 
�مل�ساركة �ل�سابقة عام 2004 عندما خرج من �لدور 

�لأول.
ترتي��ب  �لأول  �ل��دور  يف  �لإي��ر�ين  �لفري��ق  وت�س��در 
�ملجموع��ة �لثانية �أم��ام �أندي��ة بونيودكور و�لحتاد 
م��ع  �ل���16  دور  يف  زوباه��ان  وتو�ج��ه  و�لوح��دة. 
مو�طن��ه مي���س كرم��ان، حيث جنح يف حتقي��ق �لفوز 
بنتيج��ة 0-1، قب��ل �أن يتغلب يف رب��ع �لنهائي على 
بوهان��غ �س��تيلرز �لك��وري �جلنوبي بو�ق��ع 2-3 يف 
جمم��وع مبار�ت��ي �لذهاب و�لإياب. مب��ار�ة �لذهاب: 
زوباهان يفوز وويلم�س��ون يهدر �رضبة جز�ء �سهدت 
مبار�ة �لذهاب بن �لهالل وزوباهان مناف�س��ة قوية 

م��ن �لفريق��ن على �س��تاد فولد �س��هر يف �أ�س��فهان، 
وكانت �أوىل �لفر�س للفريقن عن طريق حممد ر�س��ا 
خلعت��ري ون��و�ف �لعاب��د. ث��م تاألق �حلار�س ح�س��ن 

�لعتيب��ي يف �إنقاذ �لهالل من ه��دف حمقق بالدقيقة 
20 عندم��ا �أبع��د فر�س��ة خط��رة ع��ن طري��ق �يغور 
كا�سرتو. وقبيل نهاية �ل�سوط �لأول ح�سل �لهالل على 

�رضبة جز�ء �حت�س��بت نتيجة تعر�س يا�رض �لقحطاين 
لالإعثار د�خل منطقة �جل��ز�ء، ولكن �حلار�س �لإير�ين 
غورد�ن �س��هاب �لدين جنح يف �لت�س��دي للركلة �لتي 
نفذه��ا كري�س��تيان ويلم�س��ون. وم��ع �نطالق �ل�س��وط 
�لثاين خطف زوباهان هدف �لتقدم عن طريق قا�س��م 
حد�ديفار عر �رضبة حرة مبا�رضة نفذها متقنة لتمر 
من �حلائط �لدفاعي وتعانق �ل�س��باك. و�س��اعت على 
�لهالل فر�س��ة ت�سجيل هدف �لتعادل عر ت�سديدة من 
ن��و�ف �لعابد لك��ن �لقائم تدخ��ل لريد �لك��رة. مبار�ة 
�لإي��اب: �له��الل ين��دم عل��ى �إه��د�ر �لفر���س و�أقيمت 
مبار�ة �لإياب على �ستاد �مللك فهد يف �لريا�س و�سط 
ح�س��ور جماهريي كثيف بل��غ 68 �ألف متفرج، حيث 
كان �له��الل يطم��ح يف �لع��ودة للنهائ��ي �لقاري بعد 

غياب ��ستمر من عام 2002.
وفر���س �لفري��ق �ل�س��عودي �س��يطرته عل��ى جمريات 
�ملب��ار�ة من �لبد�ية لكن دون �أن ينجح يف �لو�س��ول 
للمرم��ى، حي��ث �س��نحت لالعب��ي �لفري��ق �لعديد من 
�لفر���س �خلط��رة خا�س��ة ع��ن طري��ق ثياغ��و نيفي��ز 
وحمم��د �ل�س��لهوب ومريي��ل ر�دوي، دون �أن يحالف��ه 

�لتوفيق. وعلى عك�س جمريات �للعب خطف زوباهان 
ه��دف �لفوز �لثمن يف �لدقيق��ة 55 عن طريق �يغور 
كا�سرتو، ليتفوق بو�قع 0-2 يف جمموع �ملبار�تن. 
و�س��هدت �ملب��ار�ة ط��رد مد�ف��ع �له��الل �لك��وري يل 
بل��وغ  يف  �له��الل  طموح��ات  لتنته��ي  يونغ-بي��و، 

�ملبار�ة �لنهائية.
ماذ� ح�سل بعد ذلك؟

تو�جه زوباهان يف نهائي دوري �أبطال �آ�سيا 2010 
مع �س��يونغنام �يلهو� ت�س��ومنا، حي��ث �أقيمت �ملبار�ة 
يف �لعا�سمة �ليابانية طوكيو. وجنح �لفريق �لكوري 

يف �لفوز بلقب �لبطولة بعدما تفوق بنتيجة 3-1.
وبع��د تل��ك �لبطولة، كان��ت �أبرز نتائ��ج زوباهان يف 
�لبطولة �لقارية بلوغ �لدور ربع �لنهائي عام 2011، 
ويف �ملقاب��ل خرج �لفريق هذ� �لع��ام من �لدور �لأول 

بعدما ح�سل على �ملركز �لثالث يف جمموعته.
�أم��ا �لهالل فقد حقق جناحات بعد عام 2010، حيث 
جتاوز دور �ملجموعات يف �لن�س��خ �ل�س��بع �ملا�س��ي، 
وبل��غ �ملب��ار�ة �لنهائية ع��ام 2014 وقب��ل �لنهائي 

عام 2015.

في معسكر عمان

منتخب الناشئين يواصل إعداده المتواضع وخبراء متفائلون باإلنجاز في مونديال الهند

 �أعل��ن ن��ادي �لنفط لكرة �لق��دم، جتديد نعاقده مع �ملهاجم �ل�س��اب حممد 
د�ود و�ملد�فع رعد فرن للدفاع عن �ألو�ن �لفريق �ملو�سم �ملقبل. وذكر بيان 
ن�رضه �ملوقع �لر�س��مي للنادي �أن "�لالعب �ملوهوب حممد د�وود و�ملد�فع 
�ل�س��لب رعد فرن يو��س��الن �لرحلة مع فريق �لنفط". جتدر �لإ�سارة �ىل �ن 
�لالعب حممد د�ود ح�س��ل على لقب �لهد�ف و�أف�سل لعب يف بطولة �آ�سيا 
للنا�س��ئن �لعام �ملا�س��ي، فيما ق��دم �ملد�فع رعد فرن م�س��تويات متميزة 
رفق��ة ن��ادي �لنفط مم��ا دفع م��درب �ملنتخب �لوملب��ي عبد �لغني �س��هد 
ل�س��تدعائه يف �لت�سفيات �ملوؤهلة لنهائيات ��سيا. و�أعلن نادي �لنفط عن 
�س��م �لالعب �ل�س��اب جوتيار جز� حممد �من لتمثيل �ألو�ن �لفريق �ملو�سم 
�ملقبل. و�س��يفتقد نادي �لنفط خلدمات مهاجمه �مين ح�س��ن يف �ملو�س��م 
�ملقبل بعد �نتقاله �ىل �سفوف �ل�رضطة يف �سفقة قيا�سية قاربت �ل� 500 
مليون دينار عر�قي. و�س��يفتقد �ي�س��ًا خلدمات مهاجمه �ملتاألق م�سطفى 
ج��ودة، �ل��ذي ب��دوره �نتق��ل �ىل �س��فوف ن��ادي �ل��زور�ء يف �لنتق��الت 
�ل�س��يفية �جلارية. و��س��تطاع �لنفط �ن يج��دد عقد مد�فع��ه وقائد �لفريق 
�حم��د عب��د �ملجيد ملدة مو�س��م و�حد، بالإ�س��افة �ىل جتدي��د عقد حار�س 
�لفري��ق علي يا�س��ن حلماي��ة عرين �لفري��ق �لأخ�رض يف �ملو�س��م �ملقبل. 
و��س��تطاعت �لهيئة �لإد�رية ��س��تقطاب متو�سط ميد�ن نادي �مليناء، �حمد 
حم�س��ن �وميكا مل��دة عام و�حد قاب��ل للتجديد. و��س��تطاع �لنفط �ن يظفر 

بخدمات �ملد�فع �ل�ساعد بيار �بو بكر �لقادم من فريق �أربيل.

 حق��ق ن��ادي �ملرخي��ة مفاج��اأة كب��رية بتغلب��ه على �ل�س��د 1-2  يف 
�ملبار�ة �لتي جمعت �لفريقن �سمن �جلولة �لوىل لدوري جنوم قطر.
�أحرز هدف �ل�س��د �ملحرتف �ل�سباين ت�سايف بالدقيقة 20 بعد ت�سديدة 
قوي��ة من ركلة حرة مبا�رضة ، حيث �نتهى �ل�س��وط �لول بتقدم �ل�س��د 
به��دف نظي��ف ، بعدم��ا �س��يطر عل��ى �أغل��ب جمرياته يف ح��ن �عتمد 
�ملرخي��ة عل��ى �ملرتد�ت. ويف �ل�س��وط �لثاين وبالرغم من قوة �ل�س��د ، 
و�س��يف دوري �ملو�سم �ملا�س��ي و�حد �لفرق �ملر�سحة للمناف�سة على 
�للقب ، وقلة خرة �ملناف�س �ل�س��اعد حديثا �ىل دوري �لنجوم ، �ل �ن 
�ملبار�ة �سهدت ندية وتكافوؤ بن �لفريقن يف �غلب فرت�تها ، وبالرغم 
م��ن حماول��ة �ل�س��د لتعزيز �لنتيج��ة �إل �ن �لبديل حممد �س��الح متكن 
م��ن مفاجاأة �لفريق �لبي�س و�ح��رز هدف �لتعادل للمرخية بالدقيقة 
82 ، وبعدها بثالث دقائق عاد حممد �سالح لي�سيف �لهدف �لثاين 
للمرخي��ة ، ليقوده��م للف��وز وحتقيق مفاجاة قوي��ة يف �جلولة �لوىل 

للدوري بالتغلب على �ل�سد.
 �لدويل �لعر�قي ريبن �س��ولقا ��س��رتك ب�سكل ��سا�س��ي وطو�ل دقائق 
�ملب��ار�ة حيث �س��اهم ب�س��كل فعال يف �حل��د من هجمات �ل�س��د باد�ء 
دفاع��ي مميز ن��ال به ��ستح�س��ان �جلميع و �أختري م��ن خالله من بن 

لعبي �لفريق �لأف�سل يف �جلولة.

  �ق��ر رئي���س �لحت��اد �لعر�ق��ي لك��رة �ليد �س��الم عو�د 
ب�س��عوبة �ملجموع��ة �لت��ي �س��يتناف�س فيه��ا �ملنتخب 
�لوطن��ي يف نهائيات ��س��يا �ملقرر �ن ت�س��يفها كوريا 
�جلنوبي��ة ، بن �لثام��ن ع�رض و �لثام��ن و�لع�رضين من 
�س��هر كان��ون �لثاين من �لعام �ملقبل ، بعد �ن و�س��عته 
�لقرعة �ىل جانب منتخبي �ليابان و�ير�ن . وقال عو�د، 
�ن "قرعة نهائيات ��س��يا �لتي ت�س��ارك يف مناف�ساتها 
15 دول��ة ، �وقع��ت �ملنتخ��ب �لعر�ق��ي يف جمموع��ة 
قوية ت�س��م �ي��ر�ن و�ليابان ، فيما �س��مت �ملجموعات 
�لث��الث �لخرى 4 منتخب��ات يف كل منها حيث يتاهل 

منتخب��ان للدور ربع �لنهائ��ي ، مايحتم علينا كاحتاد 
�لظ��روف �ملثالي��ة لجن��اح مهم��ة �ملنتخ��ب  تهيئ��ة 
�لوطن��ي يف �لنهائي��ات من خالل توفري �ف�س��ل فر�س 
�لعد�د ". و�و�س��ح :" �ن �ملنتخب بقيادة �ملدرب ظافر 
�س��احب لن يكون �س��يد� �س��هال يف �لنهائيات ل�سيما 
وهو ي�س��م نخبة من �ف�س��ل �لالعب��ن �لذين مرو� على 
�للعبة ، و�ن �لحتاد خ�س���س مبلغ��ا جيد� للدخول يف 
مع�سكرين تدريبين ، �حدهما د�خلي و�لخر خارجي ، 
للظهور ب�سورة تتنا�سب مع ما حققته �للعبة من تطور 
خالل �ل�س��نو�ت �لث��الث �لخرية". وب��دوره، �كد مدرب 
�ملنتخ��ب �لوطني بكرة �ليد ظافر �س��احب �ن منتخبه 

لن يرمي �ملنديل يف �لنهائيات. 

 
 �أعلن نادي �حل�س��ن لكرة �لقدم، عن تعاقده مع �ملدرب 
هادي مطن�س لقيادة �لفريق خالل مناف�س��ات �ملو�س��م 
�ملقب��ل. وذك��ر بيان ن���رضه �ملوقع �لر�س��مي للنادي �أن 
"�لهيئة �لإد�رية لنادي �حل�س��ن ت�س��مي هادي مطن�س 
مدرب��ًا لفريقه��ا �لكروي وي�س��اعده كل من زياد قا�س��م 
وم�س��تاق علي و�س��اجد جمعة مدربًا للحر����س". وكان 
�ملدرب �س��باح عبد �حل�س��ن، قدم ��س��تقالته من تدريب 
نادي �حل�س��ن بعدما �حتل �ملركز �ل�سابع ع�رض بر�سيد 
23 نقطة. ويف �س��ياق مت�س��ل، �رضع �ملالك �لتدريبي 
لفريق �حل�س��ن باإجر�ء �لختب��ار�ت على 70 لعبًا من 
خمتل��ف �ملحافظ��ات لختي��ار �لأن�س��ب منهم و�س��مه 

ل�س��فوف �لفريق.  �ملدرب زياد ق��ال يف حديث للمكتب 
�لإعالمي للنادي: �إن "�ملالك �لتدريبي لفريق �حل�س��ن 
ب��د�أ باختب��ار�ت 70 لعب��ًا م��ن خمتل��ف �ملحافظ��ات 
�لعر�قي��ة ب��د�أت من��ذ ع�رض �ل�س��بت عل��ى �أر���س ملعب 
�جلي�س، مبينًا �أن فرتة �لختبار�ت �ست�س��تمر ملدة ثالثة 
�أ�س��ابيع ويف �لأ�س��بوع �لو�حد ثالثة �أيام وهي �ل�س��بت، 
�لأحد، �لثنن".  و�أ�س��اف قا�س��م، �أن "�ملالك �لتدريبي 
للفريق �س��يختار 15 لعبًا من �أ�سل �ل�70 و�سمهم �إىل 
�س��فوف �لفريق �لذي �س��يبد�أ فرتة حت�س��ري�ته للمو�س��م 
�لك��روي �جلدي��د مطلع �ل�س��هر �ملقب��ل".  و�أ�س��ار �إىل �أن 
�ل�س��يد كامل زغري تكفل ب�س��كن لعب��ي �ملحافظات يف 
مقر �س��كن �لنادي يف �لعا�س��مة بغد�د ويقدم لهم كافة 

�خلدمات. 

النفط يحصن داود وفنر بالتجديد

سوالقا ضمن األفضل في دوري 
نجوم قطر

هادي مطنش مدربًا لنادي الحسين

يد العراق بمجموعة نارية في نهائيات آسيا

وو�س��عت قرع��ة كاأ�س �لع��امل نا�س��ئو �لع��ر�ق يف �ملجموعة 
�ل�س��ادية �ىل جانب منتخبات �ملك�س��يك، ت�س��يلي، �إنكلرت�، �إذ 

تعد �ملجموعة �حلديدية و�لأقوى يف �لبطولة.
وف��از منتخب لي��وث �لر�فدي��ن، على نظ��ريه �لأردين بهدفن 
دون رد، ودي��ا، م�س��اء �ل�س��بت يف �لعا�س��مة �لأردنية عمان، 
�س��من �ل�س��تعد�د�ت لكاأ�س �لعامل لل�س��باب، �لذي �سيقام يف 

�لهند، �أكتوبر / ت�رضين �لأول �ملقبل.
و�س��جل هديف �لعر�قي كل من حممد د�ود وب�سام �ساكر، ومن 
�ملقرر �أن يخو�س �لفريقن لقاء جتريبيا �آخر، �س��من مع�سكر 

�ملنتخب �لعر�قي يف عمان.

وبهذ� �ل�س��دد، �أكد مدرب �ملنتخ��ب �لعر�قي قحطان جثري �أن 
"�إعد�د �ملنتخب لكاأ�س �لعامل تعرث كثري� ومل يكن مب�س��توى 

�لطموح".
و�أ�ساف "كنا منني �لنف�س مبباريات جتريبية مع �ملنتخبات 
�ملتاأهلة، ومع�س��كر�ت تدريبية على م�س��توى عال ويف مناخ 
م�سابه لأجو�ء �لهند، لكن لالأ�سف مل نحظ بهذ� �لإعد�د، ب�سبب 

�ل�سائقة �ملالية �لتي مير بها �لحتاد".
وم��ن �ملوؤمل �ن ي�س��در جثري قائم��ة �ل� 21 لعب��ًا �لنهائية 
�س��يتم  �لع��امل  كاأ���س  يف  �لع��ر�ق  �س��تمثل  �لت��ي  للمنتخ��ب 
�ختيارها بعد نهاية مع�س��كر عمان، على �ن ل يتم ��س��تبعاد 
باقي �ل�سماء ب�سكل نهائي كون �لعمار �سرتحل �ىل منتخب 
�ل�س��باب. وعان��ى منتخ��ب �لنا�س��ئن، �لمرين خ��الل �لفرتة 

�ملا�س��ية بحك��م غياب �ب�س��ط مقوم��ات جناح �لتح�س��ري�ت 
متهيد�ً لولوج �ملحفل �لكر على م�ستوى �لعامل، حيث تكفلت 
�للجنة �لوملبية �لوطنية �لعر�قية بتحمل تكاليف ��ست�سافة 
منتخب �س��باب �س��وريا للمدة م��ن ٢١ �ىل ٢٧ �يلول �جلاري 
لإقام��ة مبار�ت��ن يف �لإط��ار �ل��ودي قبل �لتوج��ه �ىل �لهند 
لولوج مناف�س��ات كاأ���س �لعامل. �لالعب �لدويل �ل�س��ابق نعيم 
�س��د�م ي��رى �ن مع�س��كر منتخب �لنا�س��ئن ليلب��ي �لطموح 
ولي�س مب�س��توى �ل�ستحقاق �لعاملي �ملنتظر، نظر�ً ملجموعة 
منتخب �لنا�س��ئن يف �ملونديال. وقال �س��د�م ل�)�جلورنال( 
�إن "�ملع�س��كر �لتدريب��ي ملنتخ��ب �لنا�س��ئن ل يلب��ي طموح 
م��درب �لفري��ق قحط��ان جث��ري و�لقائم��ن عل��ى �ملنتخب". 
و�أ�س��اف �ن "�لع��ر�ق �س��يلعب يف جمموعة حديدية ت�س��م 3 

مد�ر�س كروية خمتلفة، لذلك كان يتوجب على �لحتاد �للعب 
م��ع منتخبات يكون م�س��تو�ها قريب من فرق جمموعته، كي 
يحتك معهم وت�س��بح لديه فكرة كافية عن هذه �ملنتخبات". 
و�أو�س��ح بالق��ول: "نع��م �ملنتخ��ب ميتلك عدد م��ن �لالعبن 
�ملميزي��ن و�ملهاري��ن، �ل �ن �لع��د�د �جليد �س��يعطي جرعة 
معنوية و�س��ورة كاملة للمنتخب قبل خو�س غمار نهائيات 
�ملونديال".ر�ما �لنجم �لدويل �ل�س��ابق �سعد قي�س، فهو يرجح 
تاألق منتخب �لنا�س��ئن يف �ملونديال و�لو�س��ول �ىل �لأدو�ر 
�لنهائية، بالرغم من �س��وء �لع��د�د. وقال قي�س ل�)�جلورنال( 
�إن "منتخب��ات �لفئ��ات �لعمري��ة د�ئم��ًا م��ا حتق��ق نتائ��ج 
�إيجابي��ة يف �ملحافل �لدولية، لأنهم يلعبون بعزمية و�إ�رض�ر 

ويع�سقون �لقمي�س �لذي يرتدونه".

بغداد – محمد خليل

بغداد- خاص

بغداد- خاص

بغداد - مصطفى العبطان

بغداد - خاص

بغداد - خاص

بغداد - خاص

  خاص 
يخو���س نادي �لقوة �جلوية، مب��ار�ة ودية �مام 
م�ست�سيفه �لوكرة �لقطري يف �لعا�سمة �لقطرية 
�لدوحة يوم �خلمي�س �ملقبل. وتاأتي هذه �ملبار�ة 
��س��تعد�د�ً ملو�جه��ة �لإي��اب ب��ن �لق��وة �جلوية 
و�لوح��دة �ل�س��وري يف نهائ��ي �ملنطق��ة �لغربية 
لكاأ�س �لحتاد �ل�س��يوي يف �ل�ساد�س و�لع�رضين 
م��ن �ل�س��هر �جل��اري. وكان��ت مو�جه��ة �لذهاب 
ق��د �نتهت بف��وز �لفريق �ل�س��وري بهدفن لهدف 
و�حد على ملعب �س��يد� �ل��دويل يف لبنان. و �أكد 
مهاج��م �لقوة �جلوية �لعر�قي حم��ادي �أحمد �أن 
�ملو�جهة مع �لوحدة �ل�سوري يف �لتاأهل لنهائي 
كا�س �لحتاد مل حت�س��م بعد، بالرغم من خ�سارة 
�لفري��ق 2-1 يف ذه��اب نهائ��ي منطق��ة غ��رب 
�آ�س��يا يف كاأ�س �لحتاد �لآ�س��يوي. وقال حمادي 

هد�ف �لبطولة �لعام �ملا�س��ي : “حالتنا �لبدنية 
مل تكن يف �مل�س��توى لأنن��ا تدربنا 10 �أيام فقط 
بع��د فرتة �ل�س��رت�حة، ولك��ن �ملو�جه��ة مل تنته 
بع��د وناأمل �أن نتمكن من قول كلمتنا يف قطر”. 
و�أو�سح “هذه هي كرة �لقدم، �أحيانًا تفوز ولكن 
يف �أحي��ان �أخ��رى تخ���رض �أو تتع��ادل، لعبنا مع 
�لوحدة �لعام �ملا�س��ي يف �لدوح��ة خالل �لدور 
�لأول وحققن��ا �لفوز، ثم توجن��ا بلقب �لبطولة”. 
و�س��جل حم��ادي �حم��د ه��دف تقلي���س �لفارق 
للجوية �لوحي��د يف �لدقيقة �لخرية من �ملبار�ة 
بع��د �ن �أن تقدم �لوح��دة بهدفن عن طريق �أن�س 
�لبوط��ة وهادي �مل�رضي. وتق��ام مبار�ة �لإياب 
ب��ن �لفريقن ي��وم �لثالثاء 26 �أيلول/�س��بتمر 
�جل��اري على ملعب �س��عود بن عب��د �لرحمن يف 
�لدوحة ويكفي �جلوية �لفوز بهدف وحيد للتاأهل 

للنهائي �ل�سيوي.

�للع��اب  دورة  مناف�س��ات  �لح��د،  �أم���س  �نطلق��ت،   
�ل�س��يوية لل�س��الت �ملغلقة بن�س��ختها �خلام�س��ة يف 
عا�س��مة تركمان�س��تان ع�س��ق �ب��اد، وت�س��تمر لغاي��ة 
27 م��ن �س��هر �يل��ول �حل��ايل. و�سي�س��ارك �لعر�ق يف 
دورة �لألع��اب �لآ�س��يوية خ��الل �لفرتة م��ن 17 27- 
�يل��ول �حلايل بع���رض �لعاب وهي منتخب �جلوجيت�س��و 
و�ل�س��امبو و�لكور����س و�لع��اب �لق��وى و�لتايكو�ن��دو 
و�مل�س��ارعة و�ل�س��لة 33X و�لكي��ك بوك�س��ينغ ورف��ع 
�لثقال و�ملو�ي تاي. و�س��م وفد �لعر�ق 43 ريا�س��يًا 
برئا�س��ة رئي�س �للجنة �لوملبية رع��د حمودي. ورفع، 
ي��وم �جلمعة �ملا�س��ي، �لعل��م �لعر�قي وعزف �لن�س��يد 
�لوطن��ي و�س��ط ح�س��ور حكوم��ي وجماه��ريي، حي��ث 
تبادل رئي�س �لبعثة �لعر�قية جميل �لعبادي وم�س��وؤول 

�لدورة �ملنظمة �لهد�يا �لتذكارية، فيما مت �م�س �ل�سبت 
�فتت��اح دورة �للع��اب �ل�س��يوية لل�س��الت �ملغلق��ة 
بحف��ل كبري �قيم يف �مللع��ب �لرئي�س للقرية �لوملبية، 
�ذ يرتقب �جلميع فقر�ت هذ� �لكرنفال ملا �س��هدناه من 
حت�س��ري ممي��ز ل ميك��ن �ن يو�س��ف من خ��الل �لبنية 
�لتحتي��ة له��ذه �لقرية �لريا�س��ية �جلديدة �لتي �س��دت 
�نتب��اه جميع م��ن و�س��ل �ليها م��ن �لدول �ل�س��يوية.
ومتن��ى �لعبادي جلمي��ع لعب��ي منتخباتن��ا �لوطنية 
�لتوفي��ق وحتقيق م��ا جئنا من �جل��ه �أل وهو �لوقوف 
عل��ى من�س��ات �لتتويج، ل�س��يما �ن �للجن��ة �لوملبية 

و�سعت �لثقة بكم و�نتم �هل للثقة �لتي منحت �ليكم.
يذك��ر �ن رئي���س �للجن��ة �لوملبي��ة �لوطني��ة �لعر�قية 
�لكاب��ن رع��د حمودي ق��د و�س��ل، �ول �م���س �جلمعة، 
مبعية �لمن �لعام حيدر �جلميلي، �ىل �لعا�سمة ع�سق 

�باد حل�سور مناف�سات �لدورة.
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يوا�صل منتخب 
النا�صئني، اعداده 

املتوا�صع ا�صتعدادًا 
لنهائيات كاأ�س العامل 

والتي تقام مناف�صاتها 
يف الهند للفرتة من 
ت�صرين   28 اإىل   6

الأول/اأكتوبر املقبل، 
فيما يرى مراقبون ان 

املنتخب باإمكانه ان يعود 
بالإجناز بالرغم من 
جمموعته احلديدية.


