
 
ل �ملنتخب �لتون�سي ر�سمًيا، �إىل مونديال رو�سيا   تاأهَّ
2018، بعد تعادله �ل�سلبي مع �سيفه �لليبي، �ليوم 
�ل�سبت، على ملعب ر�د�س يف ختام م�سو�ر �لت�سفيات 
�لأفريقي��ة، فيم��ا بل��غ �ملنتخ��ب �ملغرب��ي نهائيات 
كاأ�س �لع��امل 2018، �لتي �ستقام �ل�سيف �ملقبل يف 
رو�سيا، �إثر فوزه م�ساء �ل�سبت على م�سيفه �لإيفو�ري 
بهدفن نظيف��ن، يف �جلولة �لأخرية م��ن مناف�سات 

�ملجموعة �لثالثة بالت�سفيات �لأفريقية.
ن�سور �لقرطاج

وهذه هي �ملرة �خلام�سة ملنتخب تون�س �لتي يتاأهل 
فيه��ا �إىل �ملونديال، و�لأوىل من��ذ بطولة 2006 يف 
�أملاني��ا. و�أ�سبحت تون�س، ر�بع منتخب عربي يتاأهل 
ملونديال رو�سي��ا بعد �ل�سعودية، وم���ر، و�ملغرب، 
وه��ي �مل��رة �لأوىل �لت��ي يظه��ر فيه��ا 4 منتخب��ات 
عربي��ة بكاأ���س �لع��امل. و�حتف��ت �ل�سح��ف �لتون�سية 
�ل�سادرة �لأحد، بتاأهل �ملنتخب �إىل مونديال رو�سيا 
2018، عق��ب �حل�س��ول عل��ى نقط��ة �لتاأه��ل، �أمام 

ليبي��ا �أم�س �ل�سب��ت، يف ختام �لت�سفي��ات �لأفريقية. 
وكتب��ت �سحيف��ة "�ل�سباح" حت��ت عن��و�ن "�لن�سور 
حقق��و� �حللم". وقال��ت "مل يتمكن منتخب تون�س من 
حتقيق �لفوز �أم��ام جماهريه �لعري�سة �لتي ح�رت 
مبلعب ر�د���س رغم �لفر�س �لعديدة �لت��ي �أتيحت له، 
�إل �أنَّ تاألق �حلار�س �لليبي حممد ن�سنو�س حرم ن�سور 
قرطاج من �لت�سجيل". و�أ�سافت "نبيل معلول مدرب 
�ملنتخ��ب، ورئي���س �لحتاد �لتون�س��ي وديع �جلريء، 
ك�سبا مًعا �لرهان لإع��ادة تون�س للمونديال بعد 12 
عاًم��ا من �لغي��اب". وقالت �سحيف��ة "�ل�سحافة": " 
تون���س يف �ملونديال....غ���رة )ع��رة( كبرية تلتها 
فرحة عارمة. وكتب��ت "حتقق �حللم وتاأهل �ملنتخب 
�إىل �ملوندي��ال بع��د غياب د�م دورت��ن عا�ست معها 
�لك��رة �لتون�سي��ة �لعدي��د م��ن �لنك�س��ات م��ن مابوتو 
2013؛ حي��ث عا���س �ل�سع��ب  2009 �إىل ياون��دي 
��ه "رغ��م  �لتون�س��ي ليل��ة تاريخي��ة. و�أ�س��ارت �إىل �أنَّ
�لتكهن��ات �لت��ي كان��ت ت�سب يف م�سلح��ة �ملنتخب 
�لتون�س��ي، خا�س��ة و�أن ليبي��ا خرج��ت م��ن �ل�سباق، 
فاإن حقيقة �مليد�ن كانت خمالفة، �إذ عا�س �ملنتخب 

�لوطن��ي �أم�سي��ة غ��ري مريح��ة وغ���ر�ت باجلملة". 
و�كتف��ت �سحيف��ة "لوط��ون" �لناطق��ة بالفرن�سي��ة، 
بعن��و�ن مقت�سب، قائلة: "تر�س��ح م�ستحق". و�أ�سارت 
�إىل �أنَّ �لنتيجة كانت تعني �أكر يف لقاء �أم�س بغ�س 

�لنظ��ر ع��ن �لأد�ء، وع��ن �لختي��ار�ت �لفني��ة، ف��اإن 
منتخ��ب تون�س حقق �ملهم يف مب��ار�ة �سعبة و�أ�سعد 
�سعبا باأ�ره. جريدة "ل بري�س" �لناطقة بالفرن�سية، 
كتبت حتت عنو�ن: "بعد �نتظار خميف جاء �لتاهل"، 

يف �إ�س��ارة �إىل �ل�سعوبات �لتي عرفها منتخب تون�س 
�أم�س �أمام ليبيا �إىل �آخر حلظة يف �للقاء.

��سود �لطل�س
وتعد هذه هي �ملرة �خلام�سة �لتي تبلغ فيها �ملغرب 
�لنهائي��ات بع��د �لأع��و�م 1970 و1987 و1994 
و1998، علم��ا باأنه��ا بلغت �لدور ثم��ن �لنهائي يف 
موندي��ال �ملك�سي��ك 1986، عندم��ا خ���رت �أم��ام 
�أملاني��ا �لغربي��ة به��دف نظي��ف. و�حتفل��ت �جلالية 
�ملغربي��ة يف معظ��م بل��د�ن �لع��امل، بالإجن��از �لذي 
حتق��ق م�ساء �أم�س �ل�سبت، بالتاأهل ملونديال رو�سيا، 
بعد �لفوز على كوت ديفو�ر بهدفن دون رد. و�سهدت 
معظم بل��د�ن �لع��امل، �حتفالت كبرية م��ن �جلمهور 
�ملغرب��ي، �لذي خ��رج لل�سو�رع فرح��ا بتاأهل �لأ�سود 
�ل�ساع��ات  �إىل  �لحتف��الت  و��ستم��رت  للموندي��ال. 
�لأوىل م��ن �سب��اح �لأح��د. وعرف��ت �مل��دن �ملغربية 
بدوره��ا، �حتف��الت �ساخبة، وعمت �سع��ادة كبرية 
�جلمه��ور �ملغرب��ي، خا�س��ة �أن ه��ذ� �لتاأه��ل حتق��ق 
لت �حتف��الت يف بروك�سل  بع��د �نتظار طويل. و حتوَّ
بع��ودة �ملغ��رب ملونديال رو�سي��ا لأول مرة منذ 20 

عاًم��ا �إىل �لعن��ف يف وقت متاأخر من م�س��اء �ل�سبت، 
عندما ��ستبك��ت �حل�سود مع �ل�رطة، و�أ�رمت �لنار 
يف �سي��ار�ت، و�أ�ساب��ت 22 �رطًي��ا. و�أظهرت �سور 
عل��ى و�سائل �لتو��سل �لجتماعي، �سيار�ت حمرتقة، 
ومقلوب��ة، ونو�ف��ذ حم��ات مه�سم��ة و�س��ط مدين��ة 
بروك�س��ل، وكذل��ك �ساحنات �رطة تطل��ق �ملياه من 
مد�فع على ح�سود �أم��ام مبنى �لبور�سة يف �ملدينة. 
وع��ادت بعثة �ملنتخب �ملغربي من كوت ديفو�ر، يف 
�ل�ساع��ات �لأوىل م��ن �سباح �لأحد، ع��ر مطار �سا، 
بعدما حقق �لأ�سود �لتاأه��ل �إىل مونديال رو�سيا، �إثر 
�لف��وز على كوت ديفو�ر بهدف��ن دون رد باأبيدجان. 
وكان يف ��ستقب��ال �لاعب��ن، �آلف م��ن �جلماه��ري 
�ملغربي��ة، �لتي حيته��م و�حتفت به��م، دون ��ستثناء 
�أي�س��ا �ملدرب �لفرن�سي، هرييف رين��ارد، �لذي عرف 
��ستقب��ال خا�سا. و�سه��د مطار �سا �أج��و�ء �ساخبة، 
حيث �حتف��ل �لاعبون بدورهم م��ع �جلماهري لفرتة 
قبل �أن يغادرو�. ي�سار �إىل �أن بعثة �ملنتخب �ملغربي 
ط��ارت �إىل �ململك��ة م�ساء �أم�س، مبا���رة بعد نهاية 

�ملبار�ة.

من أجل رفع الحظر وتصنيف "الفيفا"

كربالء الدولي يحتضن ودية أسود الرافدين ونسور القاسيون مساء اليوم

 �أعل��ن �لحت��اد �لعر�ق��ي لك��رة �ل�سلة، ع��ن �أماك��ن بيع تذ�ك��ر مبار�ة 
�ملنتخ��ب �لوطن��ي لك��رة �ل�سل��ة �م��ام �إي��ر�ن يف �لناف��ذة �لأوىل م��ن 
ت�سفي��ات كاأ���س �لع��امل �ل�س��ن 2019. و�ستب��اع �لتذ�ك��ر يف بو�بة 

�سالة �لمري حمزة يف جممع �حل�سن �لريا�سي يف عمان �لأردن.
و�ستكون ��سعار �لتذ�كر كالتايل:

�مام �ملق�سورة 8 دينار �أردين.
خلف �ل�سلة 5 دينار �أردين.

بجانب �ملق�سورة 10 دينار �أردين.
بتاري��خ  عم��ان  �لأردني��ة  �لعا�سم��ة  يف  �ملب��ار�ة  و�ستق��ام 

24/11/2017 �ل�ساعة �ل�سابعة م�ساء� بتوقيت بغد�د.
وغ��ادرت بعث��ة �ملنتخ��ب �لوطني لك��رة �ل�سلة، �ل�سب��ت، �ىل �لعا�سمة 
�لرتكي��ة �إ�سطنب��ول، للدخول يف مع�سك��ر تدريبي ��ستع��د�د�ً لت�سفيات 
كاأ���س �لع��امل يف �ل�س��ن 2019. و�سيخو���س �ملنتخ��ب �لوطن��ي 5 
مباري��ات جتريبي��ة �م��ام �ملنتخ��ب �لأردين ومبار�تن م��ع �ملنتخب 
�ملغرب��ي وفريق��ن من �ل��دوري �لرتكي، من �جل �ل�ستع��د�د ملبار�ته 
�لأوىل �مام �ملنتخ��ب �لإير�ين يف �لر�بع و�لع�رين من �سهر نوفمر/ 

ت�رين �لثاين �جلاري.

�أك��د م��درب �ملنتخب �لوطن��ي لكرة �ل�س��الت، هيث��م عبا�س بعي��وي، �أن 
�ملنتخ��ب �لوطن��ي لعب بق��وة �مام �ملنتخ��ب �ل�سعودي يف �ملب��ار�ة �لتي 

�نتهت بالتعادل 5-5 يف �جلولة �لثالثة من ت�سفيات ��سيا.
وقال بعيوي ل�)�جلورنال(: "يف �ل�سوط �لأول �سجلنا ثاثة �أهد�ف، ثم قلت 

لاعبن �ندفعو� �إىل �لأمام و��سغطو� على دفاعات �ل�سعودية".
"�هدرن��ا بع�س �لأهد�ف، ولكن بعد روؤي��ة جمريات �ملبار�ة كنت �أعرف 
كان علين��ا �أن نذه��ب للع��ب �لق��وي، كم��ا فعلن��ا يف �لوح��د�ت �لتدريبية 
للمب��ار�ة". و�ختت��م ت�ريح��ه قائ��ًا: "�ملنتخ��ب �ل�سع��ودي فري��ق جيد، 

وي�سهد تطور�ً ملحوظًا يف لعبة كرة �ل�سالت".
وتع��ادل �ملنتخ��ب �لوطني لكرة �ل�سالت، مع نظ��ريه �ل�سعودي 5-5 يف 
�جلول��ة �لثالثة و�لأخ��رية من �ملجموعة �لأوىل يف ت�سفي��ات بطولة �آ�سيا 

لكرة �ل�سالت 2018 �خلا�سة مبنطقة غرب �آ�سيا.
وبه��ذ� �لتعادل ح�سد �ملنتخب �لوطني �ملركز �لثاين يف �ملجموعة �لأوىل 
خلف �ملت�سدر �لبحرين، �لذي بدوره هزم �لمار�ت باأربعة �هد�ف لهدف.
ومتك��ن �ملنتخ��ب �لوطن��ي، �لف��وز يف �ملب��ار�ة �ل�سابق��ة �م��ام �ملنتخ��ب 
�لمار�ت��ي بنتيج��ة 0-2، بعدما خ�ر يف مبار�ت��ه �لأوىل �مام �ملنتخب 

�لبحريني بنتيجة 3-2.

 
�أب��دى مدرب نادي �لنج��ف بكرة �لق��دم، ناظم �ساكر، 
تفاوؤل��ه بالفريق �ل��ذي �سيخو�س مناف�س��ات �لدوري 
�ملمتاز للمو�س��م �جلديد بعد �نتهاء �ملع�سكر �لتدريبي 
للفري��ق �ل��ذي �أقي��م يف مدينة �نطالي��ا �لرتكية خال 
ن���ره  ت�ري��ح  يف  وق��ال  �ملا�سي��ن.  �لأ�سبوع��ن 
�ملوق��ع �لر�سمي للنادي، �أن "�سورة نادي �لنجف من 
�جلان��ب �لفني لاعبن قد �كتمل��ت لديه، لكن �جلانب 
�خلطط��ي يحت��اج لبع�س �لوق��ت و�سيكتم��ل ذلك بعد 
خو�س �لفريق ملباريات جتريبية �أخرى خال �لأيام 
�ملقبل��ة". و�أبدى �ساكر �إعجاب��ه مبا "قدمه �لكثري من 
�لاعب��ن خ��ال �ملباري��ات �لتجريبي��ة �لت��ي لعبها 
�لفري��ق يف مع�سك��ره �لتدريبي"، موؤك��د� �سعيه لتغيري 

"مر�ك��ز بع���س �لاعبن مب��ا يخدم م�س��رية �لفريق 
لتكون �ل�سورة متكاملة متاما قبل �نطاق مناف�سات 
�ل��دوري".  وعن توقعاته مل��ا �سيحققه �لفريق يف هذ� 
�ملو�سم �أكد �ملدرب "�سعوبة �لتكهن باأية نتيجة مهما 
كان �لفري��ق جيد� �أو �سيئًا، لك��ن موؤ�ر�ت �لفريق من 
تعاق��د�ت �لاعبن و�لتز�مهم وجديتهم وحر�سهم يف 
�أد�ء �لوح��د�ت �لتدريبي��ة و�لو�جبات �ملكلفن بها يف 
�ملباريات �لتجريبية يجعلن��ا نتفاءل بتحقيق نتائج 
طيب��ة يف مناف�س��ات �لدوري". �أما ع��ن نتائج �لفريق 
يف �ملباريات �لتجريبية خال مع�سكره �لتدريبي فقد 
قال �ساكر ب��اأن "�لنتائج ل ت�سكل �أهمية كبرية خال 
�ملباري��ات �لتجريبي��ة، لكن ما حقق��ه �لفريق بالفوز 
يف خم�س مباري��ات و�لتعادل يف �ل�ساد�سة ومع فرق 

جيدة خا�سة �لفرق �لعر�قية

�أعل��ن رئي�س �لهيئة �لد�رية لن��ادي �ل�رطة �ياد بنيان 
م�سان��دة �لن��ادي لتوج��ه رئي���س جلن��ة �مل�سابقات يف 
�حتاد �لك��رة علي جبار ب�رورة �إقام��ة دوري من ٢٠ 
فري��ق وعدم �لزج بالكرة �لعر�قية مب�سري جمهول. و�أكد 
بني��ان �ن "�لجتم��اع �لتن�سيق��ي �لول �ل��ذي �ستعق��ده 
�ندي��ة دوري �لكرة �ملمتاز يوم غد �لحد بتو�جد روؤ�ساء 
وممثل��ي �أكر من ١٧ نادي من �جل �إ�سد�ر قر�ر ر�ف�س 
لاآلي��ة �لتي �أعلن عنها �ملكت��ب �لتنفيذي لحتاد �لكرة 
باإقام��ة دوري من ٢٦ فريق وعل��ى نظام �ملجموعتن 

م��ن �جل عدم �مل�ساهم��ة يف �ل�س��اءة للبطولة �ملحلية 
و�ل��زج بالكرة �لعر�قية يف غياهب �ل�سياع". و�أ�سار �ىل 
�ن "�لك��رة �لعر�قي��ة بات��ت �لن يف مف��رتق طرق وعلى 
�لقائمن عليها حتكيم �لعقل و�ملنطق كّون �ن �مل�سابقة 
�ملحلي��ة هي �لركي��زة �ل�سا�سي��ة للمنتخب��ات �لوطنية 
وجناح �لبطولة يعود بالإيجاب على �ملنتخبات بكافة 
فئاته��ا �لعمرية". وختم حديثه �ن "�حتاد �لكرة �سيندم 
يف ح��ال ����ر�ره على �مل�س��ي بق��ر�ره باإقامة دوري 
مبن��ي عل��ى �ملحاب��اة و�ملح�سوبي��ة و�سيت��م �لتح�سري 
ملفاج��اأة من �جل ثني �حت��اد �لكرة عن قر�ره �لذي �قل 

ما يقال عنه �نه متخبط".

إعالن أماكن بيع تذاكر مباراة 
وطني السلة وإيران

بعيوي: لعبنا بقوة أمام 
منتخب متطور

بنيان: االتحاد سيندم على إقامة دوري التخبطات

ناظم شاكر متفائل بغزالن البادية

 
�أجو�ء مثالية

نظر�ً  ومثالية،  �خوية  �ملبار�ة  �ج��و�ء  تكون  �ن  �ملرجح  من 
�ل�سورين، كذلك لن  و�ل�سقاء  �لعر�قين  �لوطيدة بن  للعاقة 
�غلب لعبي �ملنتخب �ل�سوري �سبق وماز�لو� يلعبون يف �لدوري 
�لعر�قي وميلكون عاقات �خوية مع زمائهم �لعر�قين �أمثال: 

موؤيد �لعجان وز�هر ميد�ين وعاء �ل�سبلي وح�سن جويد.
مهمة مزدوجة

مهمة  هي  �ملبار�ة  هذه  يف  �لوطني  �ملنتخب  مهمة  �ستكون 
رفع  يف  �لثالث  �لختبار  يف  �لنجاح  �ىل  ي�سعى  �إذ  مزدوجة، 

�حلظر �لكلي عن ماعبه خال �لأيام �لقليلة �ملقبلة.
"�لفيفا"  ت�سنيف  يف  �لرت��ق��اء  �ىل  �ملنتخب  يطمح  وكذلك 
�ل�سهري، كون �ملنتخب �ل�سوري يحتل �ملركز 77 و�لعر�ق يحتل 
من  �ملزيد  �لعر�ق  �سيح�سد  �لفوز  حالة  يف  لذلك   ،82 �ملركز 

�لنقاط ويوؤهله لارتقاء يف �لت�سنيف.

�لتذ�كر و�جلو�ئز
 10 بيع  عبطان،  �حل�سن  عبد  و�لريا�سة،  �ل�سباب  وزير  �أعلن 
�لف تذكرة ملبار�ة �لعر�ق و�سوريا �لودية �ملقرر �قامتها على 

ملعب كرباء �لدويل يوم �لثنن �ملقبل.
وقال عبطان عر �سفحته �لر�سمية يف “�لفي�سبوك” �ن “كو�در 
�إد�رة ملعب كرباء �لدويل، �كملت جميع  �لوز�رة �مل�سوؤولة عن 
�ل�سوري  �ملنتخب  بن  �لودية  �ملبار�ة  ل�ست�سافة  �ملتطلبات 
�ل�سقيق ومنتخبنا �لوطني يوم �لثنن �لقادم �ل�ساعة ٦ م�ساء”.
و��ساف: “��ستقبلنا �أع�ساء �ملنتخب �ل�سوري �ل�سقيق يف مطار 
“�لتذ�كر  �ن  مبينًا  �جلمعة”،  م�ساء  �ل��دويل  �لأ���رف  �لنجف 
�ل�سبت  10 �لف تذكرة، ويوم  �ليوم، هي  تاأريخ  �ملباعة حتى 

بد�أ بيع �لتذ�كر يف حمافظة كرباء”.
�حلظر  رفع  لختبار  �لأخرية  تعتر  �ملبار�ة  “هذه  �ن  و�و�سح 
عن  �حلظر  رف��ع  معهم  �سنتابع  وبعدها  �لفيفا،  طلب  ح�سب 

�ملحافظات �لثاث ومي�سان وبغد�د”.
�ركة  مع  وبالتعاون  و�لريا�سة  �ل�سباب  "وز�رة  �أن  وتابع 

زين �لعر�ق لات�سالت، قررت تخ�سي�س جو�ئز ثمينة ملقتني 
بطاقات دخول مبار�ة �لعر�ق و�سوريا".

وخم�سة  �سيارتن،  عن  عبارة  �ستكون  "�جلو�ئز  �أن  و�أو�سح 
خطوط موبايل ذهبية قيمة �خلط خم�سة ماين دينار، خال 

�لقرعة بن �سوطي �ملبار�ة وح�سب �رقام �لتذ�كر".
�لأبي�س و�لحمر

�لودية  للمبار�ة  و�لإد�ري،  �لفني  �ملوؤمتر  �لحد،  �م�س  �نتهى، 
بن �ملنتخب �لوطني و�سيفه �ل�سوري، حيث �سريتدي �ملنتخب 
�لوطني �للون �لأبي�س بالكامل، فيما �سريتدي �ملنتخب �ل�سوري 

�ل�سقيق �للون �لأحمر بالكامل.
 بطر�س عر�قي

�إجر�ء�ت  �لدمناركي، فر�ن�س بطر�س،  �أكمل مد�فع نادي هوبرو 
��سد�ر جو�زه �لعر�قي لي�سبح جاهز�ً للعب مع �ملنتخب �لوطني 

يف مبار�ة �سوريا �لودية على ملعب كرباء �لدويل.
كوركي�س  با�سل  �لوطني  للمنتخب  �لإد�ري  �مل��دي��ر  وق��ال 
ل�)�جلورنال(، �إن “�ملد�فع �ملغرتب فر�ن�س بطر�س، ت�سلم جو�زه 

�ملنتخب  مع  للم�ساركة  جاهز�ً  و�أ�سبح  قليل،  قبل  �لعر�قي، 
�لوطني يف مبار�ة �سوريا �لودية”.

يف  �لوطني  �ملنتخب  مع  �ي�سًا  �سيتو�جد  “بطر�س  �ن  و�أ�ساف 
ويف  عمان  �لأردنية  �لعا�سمة  يف  �ملقبلة  �آ�سيا  غرب  بطولة 

بطولة كاأ�س �خلليج بقطر يف حال تاأكد �قامتها”.
�لت�سكيلة �ملتوقعة

بالرغم من كونها مبار�ة ودية، �إل �ن مدرب �ملنتخب �لوطني، 
يف  �لرتقاء  �جل  من  �ملبار�ة  يف  �لفوز  �سيحاول  قا�سم،  با�سم 

ت�سنيف "�لفيفا".
ومن �ملرجح �ن يبد�أ �للقاء بالت�سكيلة �لتايل:

حر��سة �ملرمى: جال ح�سن.
علي  �سولقا،  ريبن  �إبر�هيم،  �حمد  �سامل،  وليد  �لدفاع:  خط 

عدنان.
مهدي  علي،  ح�سن  �لأم��ري،  عبد  �سعد  نوري،  برو�  �لو�سط:  خط 

كامل، علي ح�سني.
خط �لهجوم: �مين ح�سن، عاء عبد �لزهرة.

محمد خليل

بغداد- خاص

بغداد- خاص

مصطفى العبطان

خاص

بغداد - خاص

بغداد - خاص

 خاص
 �خت��ار موق��ع "جول" �ل�سه��ري لعب نادي �لق��وة �جلوية، 

حمادي �أحمد، كاأف�سل لعب يف �آ�سيا لاأ�سبوع �ملا�سي.
وجاء �ختي��ار حمادي، بعد �لأد�ء �لكب��ري �لذي قدمه �مام 
��ستق��ال دو�سنبه �لطاجكي و�لت �نتهت بفوز �لقوة �جلوية 
0-1 وتتويج��ه بلق��ب كاأ���س �لحت��اد �ل�سي��وي للم��رة 
�لثانية على �لت��و�يل. وتعتمد هذه �جلائزة على �إح�ساء�ت 
�لاعب��ن، حي��ث متن��ح لاع��ب �لأك��ر تاأثري�ً م��ع فريقه. 
و��ستط��اع ن��ادي �لقوة �جلوية، �لظفر بلق��ب كاأ�س �لحتاد 
�ل�سي��وي للمرة �لثانية يف تاأريخ��ه، بتغلبه على ��ستقال 
دو�سنب��ه �لطاجكي بهدف وحيد يف �ملبار�ة �لنهائية �لتي 
جمع��ت �لفريقن على ملعب هي�سور �ملركزي يف �لعا�سمة 

�لطاجكية دو�سنبه.
وبالرغ��م من �هد�ره لركلة ج��ز�ء، �ل �ن حمادي كان �أبرز 
�لاعب��ن يف "�ل�سقور"، بعدم��ا �أهدى زميله عماد حم�سن 

ك��رة عل��ى طبق م��ن ذهب، مل يتاأخ��ر �لأخ��ري يف ��سكانها 
�ل�سباك مهديًا �للقب لفريقه.

وقال �أحمد، عقب �ملبار�ة "�قدم �عتذ�ري جلمهور �ل�سقور، 
بع��د �إ�س��اع �ربة �جلز�ء يف مبار�ة فريق��ه �أمام دو�سنبة 
بنهائ��ي كاأ�س �لحتاد �لآ�سيوي �لتي ح�سمها �لقوة �جلوية 

بهدف نظيف".
و�أ�ساف �حمد �أن "هدف �لفوز �أن�ساه ح�رة �سياع �ربة 
�جلز�ء، و�لفر�س �لتي �أهدرها خال �ملبار�ة"، م�سري� غلى 
�أن "�مله��م �لتتويج باللقب للم��رة �لثانية وهو ما خطط له 

�لفريق وجنح يف حتقيقه".
ويحت��ل �لاع��ب �ملرك��ز �لثال��ث يف ترتيب �أف�س��ل هد�يف 
ن�سخ��ة و�حدة من �لبطولة عل��ى مر تاريخها، بفارق هدف 
و�ح��د خل��ف �لتون�سي ع�سام جمعة �ل��ذي �سجل 16 هدفًا 
ع��ام 2013 مع ن��ادي �لكوي��ت �لكويتي، يف ح��ن ياأتي 
باملرك��ز �لأول �لر�زيل��ي ريك��و �ل��ذي �سج��ل 19 هدف��ًا 

للمحرق �لبحريني عام 2008.

 
�أك��د قائد منتخب �سوريا لك��رة �لقدم، فر��س �خلطيب، �أن 
�لع��ر�ق ي�ستحق رفع �حلظر كليًا عن ماعبه، فيما ك�سف 

حقيقة تلقيه عرو�سًا للعب يف �لدوري �لعر�قي.
وق��ال �خلطيب خال �ملوؤمت��ر �ل�سحفي �خلا�س مببار�ة 
�ملنتخ��ب �لوطن��ي وح�رت��ه )�جلورن��ال(، �إن "�لعر�ق 
ي�ستح��ق رفع �حلظ��ر عن ماعب��ه، نظر�ً مل��ا ميتلكه من 
من�سئات ريا�سية متطورة يف �لب�رة وكرباء وبغد�د".
و�أ�س��اف �ن "�جلمي��ع يحل��م باللع��ب عل��ى �ر�سه وبن 
جماهريه، ونحن �ي�سًا ن�سعى للعودة و�للعب يف �سوريا، 

لن ذلك يعطي �لاعبن �نطباعًا خا�سًا".
وعن تلقيه عرو�سًا للعب يف �لعر�ق، �أكد �خلطيب، قائًا: 
"بعد جتربتي �لق�سرية مع نادي ز�خو �لعر�قي، مل �تلقى 
�أي عر���س للعب يف �لعر�ق �س��و�ء خال �و بعد ت�سفيات 
مونديال 2018". �نفرد �لدويل �ل�سوري فر��س �خلطيب، 

بلق��ب �لهد�ف �لتاريخ��ي للدوري �لكويت��ي بعد و�سوله 
للهدف رقم 147، بفارق هدف وحيد عن �ملرعب جا�سم 

يعقوب.
�خلطي��ب،  �إىل ج��و�ر  �لهد�ف��ن  �أف�س��ل  قائم��ة  وت�س��م 
�سوي��د  ويو�س��ف   ،"141" �لدخي��ل  في�س��ل  و�ملرع��ب، 
"137"، وب��در �ملط��وع "115"، وعلي مروي "111"، 
وب�سار عبد�هلل "105"، وعبد�لرحمن �لدولة "99"، عنر 
�سعي��د "90"، وحم��د �ل�سال��ح "83".  ويعت��ر �خلطيب 
�لأجنب��ي �لوحي��د �سم��ن �سف��وف �لهد�ف��ن، وذلك بعد 
م�س��رية حافلة بد�أها مو�س��م 2003، يف �سفوف �لن�ر 
�لكويت��ي، �إىل جانب �لعربي مل��دة 9 مو��سم، و�لقاد�سية 
لثاثة مو��س��م، و�لكويت، و�أخري� �ل�ساملية. جدير بالذكر 
�أن �خلطي��ب عاد موؤخ��ًر� �إىل �ملنتخب �ل�س��وري، و�سارك 
يف �لت�سفي��ات �لآ�سيوية �ملوؤهل��ة لكاأ�س �لعامل، كما �أنه 
ح�سل على جائزة �أف�سل لع��ب يف �سهر �سبتمر/�أيلول 

يف �لدوري �لكويتي، ونال جائزة �ل�ركة �لر�عية.
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 يحت�ضن ملعب كربالء 
الدويل، م�ضاء اليوم، 

املباراة الودية بني 
املنتخب الوطني 

و�ضيفه ال�ضوري، يف 
اإطار م�ضاعي العراق 
لرفع احلظر كليًا عن 

املالعب العراقية.


