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ـبي أمس الـسـبت ـنـتـخب االو ودع ا
بــطـولــة آسـيــا لــكـرة الــقـدم حتت 23
عــامــاً عــنــدمــا خـــســر أمــام نــظــيــره
الـفـيـتنـامي بـركالت اجلـزاء بـنـتـيـجة
خـمـسـة اهــداف مـقـابل ثالثـة اهـداف
في مـباراة مـاراثـونـية مـثـيرة لـيـحزم
حــقـائـبـه ويـعــود الى بـغــداد بـعـد ان
ـنـافـسات الـتي تـتـواصل  في غـادر ا
الصـ لغـايـة السـابع والعـشرين من

كانون الثاني احلالي.
وجلـــــأ الــــفـــــريـــــقـــــان الى الـــــركالت
الترجيحـية من عالمة اجلزاء بعد ان
انـــتــهـى الــوقـت االصــلـي واالضــافي
للمباراة بالـتعادل بثالثة اهداف وقد
ن حس بي ا سجل للمنتخب االو
وعالء مهاوي وامجد عطوان واضاع
قـائـد الفـريق بـشـار رسن فـيـمـا احرز
ركالت الـفـريق الـفـيـتـنامـي الالعـبون
بــو فـان تــام وكــوي كـون هــاي ولـون
ســون تـيــونغ ومــهــا دوك شن وبـوي

تاين دانك
WMšUÝ WNł«u

ــبــاراة قـد انــتـهت وكــانت نــتـيــجـة ا
بــالـوقت االصـلـي بـنـتــيـجـة الــتـعـادل
ــنــتــخب بــهــدف واحــد حــيث بــكــر ا
الـفيـتنـامي بـالتـسـجيل عـنـدما وضع
الـالعب نــــغــــويــــان كــــونغ فــــونغ في
الــدقــيــقــة  12كــرة غــيــرت مــســارهــا
وخــــدعت احلـــــارس احــــمـــــد بــــاسل
ـنـتـخب لـتــعـانق الـشــبـاك وانـتـظــر ا
ــبي حــتى الــدقــيــقـة  29عــنــدمـا االو
ن حسـ هدف الـتعادل من سجل ا

ركلة جزاء .
ن وفي الوقت االضـافي االول عاد ا
حس ليسجل الهدف الثاني للعراق
بـــالــدقـــيــقــة  94من ضـــربــة راســـيــة
ــ احلـارس اال ان اســكـنــهـا عــلى 
الفـريق الفـيتـنامي لم يـستـسلم وعاد
لــيـقــلب الـنــتـيــجــة خالل ست دقـائق
حـــيث احــرز الـــتــعـــادل فــان دوك في
الــدقــيــقــة  96نـــتــيــجـــة خــطــأ فــادح
للـحارس احـمد بـاسل ثم عاد الالعب
هاك دونغ شن بتسجـيل هدف التقدم
لـلــفـريق الـفــيـتـنـامي بــالـدقـيـقـة 112
ليستنفر الفريق العراقي ويرمي بكل
ثقله لـتعديل الـنتيـجة وحتقق له ذلك
من تـسـديـدة قـويـة لـعالء مـهـاوي في
الدقـيـقة  116واضـاع الالعب فـرحان

شــكــور هــدفـا مــحــقــقـا فـي الـدقــيــقـة
االخــيـــرة لـــلـــوقـت الــبـــدل الـــضـــائع

. للشوط االضافي
ـبي لكرة القدم قد نتخب االو وكان ا
تصدر فرق مـجموعته الـثانية وتاهل
ـالـيـزي الى الـدور ـنـتـخب ا بـرفـقـة ا
ربع الــنــهـائـي لـبــطــولـة كــاس اســيـا
ـتواصلـة منافـساتها حتت  23عاما ا
في الـصـ بـعــد تـغـلـبه عـلى نـظـيـره
االردني بــهـدف وحـيــد سـجــله بـشـار
رسن فـي الــدقـــيـــقــة   49في مـــبــاراة
احـتضـنهـا مـلعـب مديـنة تـشـانغ شو
حلـسـاب اجملـمـوعـة الـثالـثـة في وقت
حصلت ماليـزيا على البطـاقة الثانية
ـؤهلـة الى الـدور ذاته بـعـد تغـلـبـها ا
ــنــتــخـب الــســعــودي  0-1في عــلـى ا
مـــبــاراة جـــرت بــالـــتــوقـــيت ذاته في

ملعب مدينة كوان شان .
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ـــواجـــهـــات بــ وخـــذلت االرقـــام وا
الــبـلـدين الــفـريق الــعـراقي فــبـإجـراء
ــنـتــخــبـ مــقــارنــة بـســيــطـة بــ ا

فــالـــتــاريـخ يــنـــحــاز بـــشـــكل كــبـــيــر
لـلـمــنـتـخب الـعــراقي حـيث سـبق أن
تـوج الـعـراق بــلـقب الـنـسـخـة األولى
الـتي أقـيـمـت في سـلـطـنـة عـمـان عـام
ــبـاراة الــنـهــائـيـة  2014بــفـوزه في ا
عـــلى مــنــتــخـب الــســعــوديــة بــهــدف

الالعب مهند عبد الرحيم. 
وفي الــنـســخـة الــثـانــيـة عـام ?2016
ـــركــز الـــثـــالث بـــفــوزه في حـــصـــد ا
ـبـاراة احلاسـمـة عـلى مـنـتخب 2-1 ا
ــبــيــاد والــتي تـــأهل من خاللــهــا ألو
(ريو ودي جـانيـرو) بيـنما لـم يتأهل
مـنــتــخب فــيــتــنــام لــلــنــهــائـيــات في
الـــنــســخــة األولـى وودع الــنــســخــة
الـثـانــيـة من الـدور األول بـعــد تـلـقـيه
ثـالثـــة هـــزائم فـي اجملـــمـــوعـــة أمـــام
أســـتـــرالـــيـــا واإلمـــارات واألردن مــا
ـنـتـخـبـنـا يـعـني أن الـتـاريخ يـنـحـاز 

بي. األو
نـتخب الـعراقي الذي وتؤكـد تفـوق ا
تـصـدر اجملمـوعـة الـثـالثـة بـرصـيد 7
نــقــاط من تــعــادل أمـام الــســعــوديـة
وفوزين عـلى األردن ومالـيزيـا سجل
 5أهــــداف ودخــــلـت شــــبـــــاكه كــــرة
ـــنـــتـــخب واحـــدة بـــيـــنـــمـــا جـــمع ا
الــفــيــتــنــامي  4نــقــاط من فــوز عــلى
أســتـــرالــيـــا وتــعـــادل أمــام ســـوريــا
وخــســارة أمــام كــوريــا اجلــنــوبــيــة

سـجل هـدفـ فـقط واسـتـقـبل مـرماه
هــدفــ لــيــتــأهل إلى ربع الــنــهــائي

بصعوبة بالغة.
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ـــبي الـــكــوري ـــنــتـــخب األو وكـــان ا
قد تمـكن من إيقاف مغامرة اجلنوبي
ـالـيـزي بـاالنـتـصـار عـلـيه ـبي ا األو
بنـتيـجة  1-2ضمن دور الـثمـانية من
مـسابـقـة كـأس أ آسـيا  2018حتت

.  23عاماً في الص
وجنـح العب الـــــــــوسـط الــــــــكــــــــوري
اجلنوبي تشو جاي وان  22عاماً في
تـســجـيل أســرع هـدف في الـبــطـولـة
وكــــان بـــالـــثــــانـــيـــة  15من انـــطالق
ــبـاراة لــيـنــهي الـكــوريـ الــشـوط ا

األول بالتقدم بهدف وحيد.
وفـي الـــشـــوط الــثـــانـي اســـتـــعــادت
ماليـزيا عافـيتهـا لتنجح فـي تسجيل
هـدف الـتـعــادل في الـدقـيـقـة  67عـبـر
ـــهـــاجم ثـــانــابالن الـالعب الــبـــديل ا
نـــــاداراجح  22عـــــامــــــاً إال أن العب
الــــوسط الــــكـــوري اجلــــنــــوبي هـــان
غامرة سيوجن جيو  21عاماً أوقف ا
ــالـيـزيــة بـتــسـجـيــله هـدف الــتـقـدم ا

والفوز في الدقيقة .85
وتأهل مـنتـخب كوريـا اجلنـوبية إلى
ـسـابـقة ويـواجه قـبل الـنـهـائي من ا
مــنـتـخب أوزبــكـســتـان يــوم الـثالثـاء

قبل. ا
ـبي الـيـابـاني قد نـتـخب األو وكـان ا
تـعرض اول أمس اجلـمـعـة خلـسارة
قاسية من أوزبكستان بأربعة أهداف
دون رد ضـــمن دور الـــثـــمـــانــيـــة من
ـسـابقـة لـتـكـون هذه الـنـتـيـجة هي ا
األكبـر في دور الثمـانيـة طوال تاريخ
الـبــطـولـة اآلســيـويـة الـتـي انـطـلـقت

ألول مرة في  .2013
بي الـيابـان منـافسات وقد خـاض أو
ـعدل أعـمار العبـ يعـتبر البـطولة 
ـشـاركـة ـنـتـخــبـات ا األقل من بــ ا
فـجـمـيع الـالعـبـ ال يـتـجـاوزون سن
 21عـــامــا بــهــدف إعـــدادهم مــبــكــراً

بياد طوكيو .2020 ألو
وســـيــكــون أمــام مــنـــتــخب الــيــابــان
بي الكثير من األمور الـتكتيكية األو
التي حتتاج للتعديل قبل قدوم موعد
ـبــيــاد طـوكــيـو 2020 مــنـافــســات أو
حـــيث ظــــهـــرت الــــعـــيــــوب في آخـــر
مـبـاريـاته بـبـطـولـة كـأس آسـيـا حتت

.  23عاماً في الص

الـفـارق لـسـبـهـان عـنـد الـدقـيـقة 90+5
.وبهذه الـنتيـجة حل فريق سـبهان في
ركز الـثاني عشـر برصيد  14نقطة  ا
ــركـز الـرابع فـيــمـا حل ســپــدرود في ا

عشر برصيد 12  نقطة
من جــانب اخــر اكــد الــدولي الــعـراقي
علي فائز ,ان عدم التتويج بلقب كأس
اخللـيج بـنسـخته ال 23في الكويت ال
طـاف للمنتخب الوطني تعني نهاية ا
خصـوصـا وان كتـيبـة االسـود افتـقدت
همة خالل البطولة لعدد من االسماء ا
الـى جــانب عــدم الــتــحـــضــيــر بــشــكل
صـحيـح بحـكم تـغـيـر موعـد انـطالقـها
في اكثر من منـاسبة. وقال لـقد عانيت
كـــثـــيــرا خـالل الــفـــتـــرة الــتـي لم اجــد
ـــنــاســبــة لــلـــتــعــبــيــر عن الــفــرصــة ا
امـكـانـيـاتي الـفـنـيـة سـواء خالل رحـلة
احـتـرافي مع ريـزا سـبـور او حـتى مع
ــنـتــخب الــوطـنـي لـذا مــررت بـفــتـرة ا
عصـيبة من احلـرب النـفسـية ولكن كل
ذلك لم يـحبـطـني ابدا بل عـلى الـعكس
دأبت عـــــلى مـــــواصـــــلــــة الـــــوحــــدات
الــتـدريـبـيــة بـوتـيــرة عـالـيـة بــانـتـظـار
ــنـاســبــة الـتي من وصــول الــفـرصــة ا
شـأنـهـا اثـبــات احـقـيـتي في الـتـواجـد
بشـكل اساسي خلـدمة الـكرة الـعراقـية
والــنـادي الــذي امـثــله مـبــيـنــا ان ثـقـة
اجلـمـاهــيـر بـامـكــانـيـاتي ودعم بـعض
ـدربـ الى جـانـب مـسـانـدة عـائـلـتي ا
واصدقـائي كل تـلك العـوامل جـعلـتني

احث اخلطى للعودة من جديد.

وفي الـشـوط الــثـاني وضع عـلي رضـا
قدمـة عند الدقيقة فريق سپـدرود في ا
 83وبـعـد عـشـر دقـائق اضـاف حـسـ
ابـــراهــيم الـــهــدف الــثـــاني الصــحــاب
االرض ليـقلص سـبهان الـنتـيجـة عند
الدقيقة  5+90برأسية العراقي مروان
حـــســ هــذا الــهـــدف جــاء مــتــأخــرا
لـيـحـقق العــبي سـپــدرود فـوزا صـعـبـا

بهدف لهدف.
وشــــارك الـــدولي الـــعـــراقـي الـــســـابق
مـــروان حـــســــ شـــارك بـــديـال عـــنـــد
الــدقــيــقــة 81وســجل هــدف تــقــلــيص

w{U¹d « ÊU e «  ≠ œ«bGÐ

ـهاجم الـعـراقي الدولي لم يكن هـدف ا
مروان حسـ كافيـا النقاذ سـبهان من
اخلسارة حلساب مباريات اجلولة 20
ـــــمــــتــــاز اذ من الــــدوري االيـــــراني ا
اســـتـــضـــاف فـــريـق ســـپــــدرود فـــريق
ســبـــهــان في لــقــاء انــتــهى الصــحــاب
االرض بـهـدفـ لـهـدف . وشـهـد شـوط
الـــــلـــــقـــــاء االول اداءا مـــــتـــــوسـط من
الطرف مع افضليـة نسبية الصحاب
االرض لـكن الـنـتـيجـة الـسـلـبـيـة ضلت
على حالها حتى ختام الفصل االول .

أمـس امـــام الـــنـــفـط بـــدوري الـــكـــرة
. وقـال عـضـو ــهـمـة جـداً ـمـتـاز بــا ا
ادارة النـادي أحمد هـدام ان نتـيجة
مــبــاراة فـريــقــنـا امــام الــنـفـط كـانت
مـهمـة جـدا لنـا لكـسـر النـحس الذي

الزمنا منذ بداية الدوري.
واضـاف ان فـريــقـنـا يـقــدم مـسـتـوى
جـيــداً في كل مـبـاراة ولـكن تـنـقـصه

اللمسة االخيرة
 مبيناً ان احلظ عاندنا خالل االدوار
اضـية من الـدوري لكـننـا نأمل في ا
ان يــــتـــــحــــسن وضـع الــــفـــــريق في

باريات القادمة. ا
واشـــار هـــدام الى ان فـــريق كـــربالء
بحـاجـة الى العب هداف سـوبر

يــتـــرجم جــهـــود الــفــريق
والــفــرص الـســانــحـة
لــــلـــتــــســـجــــيل الى
ــــــــرمى أهــــــــداف 
اخلـــصــوم.  يـــشــار
الى ان فـريق كربالء
جنـــــــــح اول أمـــــــــس
اجلمـعة في احلـصول
عــــلـى أول نــــقــــطــــة له
ــمـتــاز بــعـد بـالــدوري ا
الـــتـــعـــادل امـــام الــنـــفط
بهدف واحد لكل منهما.

ذلك الى الضغط الكـبير على الالعب
نفـسه كونه مـطالب بـأحراز االهداف
 وايـضا االسـتعـجـال وعدم الـتركـيز
في انـهاء الـهجـمات الـتي تتـوفر لـنا
ـبـاريـات عـلى مـدار الــشـوطـ فـي ا
ا يؤدي نافـسينـا  التي جتـمعنـا 
في النهاية االمر الى اخلروج بنقطة

واحدة او من دون اي نقطة.
وتـــابع ان فـــريـــقه جنح تـــمـــامــا في
اسـتـغالل الـظـروف غـيـر الـطـبـيـعـيـة
ـر بهـا منـافسه الـنجف خالل التي 
االدوار االخــيــرة مـن خالل الــتــحـاق
نتخب خمسة من افضل العبيه مع ا
ـــبي الــذي يـــشــارك حــالـــيــا في االو
نـهــائـيـات كـأس اسـيـا حتت سن 23
قامة حـاليا في جمـهورية الص وا
فـضـال عن االصـابـات الـكـثـيـرة الـتي
يـعــاني مـنــهـا فــريق غـزالن الــبـاديـة
ـشــاكل الــتي وايــضــا الــعـديــد مـن ا
اثرت على مـستوى الفـريق ونتائجه
فـي نـــهــايـــة االمـــر. يـــذكــر ان فـــريق
ـركــز الـثـاني عـشـر احلـدود يـحـتل ا
بـــرصــــيـــد  12نــــقـــطــــة من تــــســـع

مباريات.
الى ذلك عدت الـهيـئة االداريـة لنادي
كـــربالء الـــريـــاضي امس الـــســـبت
نـتـيـجـة تـعادل فـريـقـهـا الـكروي اول

w{U¹d « ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اعـــرب مـــدرب فـــريق نـــادي احلــدود
بـكرة الـقدم مظـفر جـبار عن سـعادته
بـنـجـاح العــبي فـريـقـه بـالـعـودة الى
سـكــة االنـتـصــارات بـعــد صـيـام دام
خمس مـباريـات متـتالـية في الدوري
ـمتـاز بـعد حتـقيـقه فـوزا مسـتحـقا ا
على ضـيفه الـنجف ضـمن منـافسات

اجلولة التاسعة.
وقـال جــبــار ان احلــدود كــان بـأمس
احلاجـة للـنقاط الـثالث  فضال عن 
ه مـبـاراة كبـيـرة وكـان الـطرف تـقـد
االفـضـل في الـلـقـاء وخـطف الـعالمـة
الـكـامــلـة من فــريق الـنــجف الـذي لم
يـتـعـرض الي خـسـارة قـبل مـواجـهـة

متاز. احلدود بالدوري ا
وبـ انه يتـحـسر كـثـيرا عـلى اهدار
الـفــرص الـضـائــعـة وخــصـوصـا في
مكن ان الشوط االول الذي كان من ا
يـنـتـهي بـغلـة وفـيـرة من االهـداف قد
تــصل الى ثالثــة اهـداف واربــعـة اال
قدمـة تسـابقوا ان العبـينـا في خط ا
عـلى اهــدار الـفــرص الـســهـلــة الـتي

توفرت لهم بغرابة شديدة.
واضــاف ان فـريــقه عـانى كــثـيـرا في
االدوار االخــيــرة مـن ظــاهــرة اهــدار
الـفـرص الـسـهـلـة لـلتـسـجـيـل واعزو
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ساعد معن ركزي للجـودو أمينه العـام ا سمى االحتاد العـراقي ا
عبد الـصاحب الـهر أميـنا عـاما لالحتاد خـالل اجتمـاعه الطار

الذي عقد أول من اول أمس اجلمعة في بغداد.
وقـــال األمــ الــعــام لالحتـــاد الــعــراقي لــلـــجــودو مــعن عــبــد
الصاحب الهر لـ( الزمان الرياضي ) انه  خالل االجتماع
وسـوي تقد األم العام مثنى الذي أداره رئيسه سمير ا
شاكر طلبا بإعفائه من األمانة العامة لسوء حالته الصحية

 وقد وافق جميع احلاضرون باالجماع.
وأضــاف  اخــتــيــاري من قــبل رئــيس وأعــضــاء االحتـاد

قبلة. ألكون أمينا عاما لالحتاد للفترة ا
 مبـينـا في الوقت ذاته  انـهاء عـضويـة السـيد عـبد اخلـالق علي
حــمـــد النــقـــطـــاعه عن االحتـــاد في اجــتـــمـــاع الــهـــيــئـــة الــعـــامــة
دة ستة أشـهر  ما يتحتم على واالجتماعات الدورية والـنشاطات 
االحتاد انـهـاء خدمـاته وفق الـضـوابط التي يـعـمل بهـا. وأكـد األم
العـام لالحتـاد العـراقي لـلجـودو امـكانـيتــه وتكـريسه كـل وقته خـدمة
لعـمل االحتـاد الذي خـدمه من مـوقعه الـسـابق أميـنا عـامـا مسـاعدا 
مشددا على ضرورة تكاتف اجلمـيع من أجل النهوض بواقع اللعبة في

قبلة. العراق وإعادة ألقها وحتقيق طفرة نوعية جديدة فيها للمرحلة ا
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بــــودي ان اقـــــدم مع الـالعــــبـــــ مــــوسم
استثنائي لـلمنافسـة على اللقب ولكن ما

باليد حيلة 
وأعلـنت الهيـئة اإلدارية لنـادي النجف
عن قــبــولـهــا إعــتـذار نــاظم شــاكـر عن
ـهـمـته بـتـدريب الـغـزالن االسـتـمـرار 
ساعد من وتكليـف الكادر التدريـبي ا

همة. أبناء النادي بهذه ا
ـكـتب االعالمـي لـلـنـادي انه وذكــر ا
ســـتـــصـــدراالدارة جـــمـــلـــة قــرارات
لـضمـان استـمرار الـفريق بـالدوري
ـرحلة الـصعـبة التي وعبـور هذه ا
ر بها النادي منها االعتماد على
الــشـبـاب. ويـضــيف فـريق الـنـجف
يـــوم غــد االثـــنـــ فــريق احلـــســ
ضـمن مـنافـسـات اجلـولة الـعـاشرة
مـتاز ـرحلـة االولى للـدوري ا من ا
بـــكــرة الــقـــدم وفي نــفـس الــيــوم
يالعب احلــدود نــظـيــره الــطـلــبـة
عـلى مـلــعب الـتـاجـي. امـا الـيـوم
األحـد فـيـلـتـقي فـريق زاخـو على
أرضه وب جـمـاهيـره مع فريق

السماوة.
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ـسـتـقــيل لـكـرة الـنـجف ـديــر الـفـني ا اكـد ا
نـاظم شـاكـر ان افـتـقـاد كـرة الـغـزالن البسط
مـقومـات الـنـجـاح جـعلـته يـصـر عـلى قـبول
اعـتــذاره عن االسـتــمـرار مع الــفـريق. وقـال
شـاكـر ان عـلـينـا ان نـكـون واقعـ فـالـنجف
حـقـق نـتـائج ايــجـابـيــة خالل الـفــتـرة الـتي
شــهـــدت اســتــقــرار قــبل ان تــضــرب اروقــة

الية. شاكل االدارية وا الفريق ا
واضاف سبق لنا وان وضعنا امام االدارة
االوضـاع التي سـيكـون لـها اثـر سلـبي على
ـستـقبـليـة من اجل تدارك االمور النـتائج ا
ولكن عدم تعاون اجلهة الراعية ازم الوضع
ـــالـي واســــهم في االربــــاك الــــذي عــــاشه ا
. واضاف ان الالعـبـ سبق الـفريق مـؤخـراً
لهم وان اعلنوا قـرارهم بعدم االستمرار مع
الـفــريق في حــال لم يـأت بــاي جـديــد حـول
مـسـتــحـقـاتــهم ولم اسـتـطع ان اثــنـيـهم عن
قــرارهم بـــحــكم ان تـــلك االمــوال هي ارزاق

عوائلهم.
واخــتـــتم حــديــثه قـــائالً اتــقــدم بـــالــشــكــر
والتقدير جلماهـير النجف التي كانت بحق
ـاضيـة وكان داعـمـة للـفـريق طـيلـة الـفتـرة ا
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رافق له امس زار وزيـر الشـباب والـرياضـة اللـبنـاني مـحمـد فنـيش والوفـد ا
الـسبت ملـعب كربالء الدولي 30الف مـتفـرج يرافقه مـحافظ كربالء
عـقـيل الـطريـحي ومـسـتـشـار وزارة الـشـباب والـريـاضـة الـدكـتور
حـــسـن عـــلـي كـــر ومــــديـــر عــــام دائـــرة االســــتــــثـــمــــار عـــلي
الـشـهـرسـتـاني.  وتـاتي زيـارة الـوفـد الـضيـف من اجل تـعـزيز
عالقـات الـتــعـاون بـ الـعـراق ولــبـنـان في اجملـالــ الـشـبـابي
والـرياضي وعـقد اتـفاقـيـات تخـدم شبـاب ورياضـيي البـلدين
ـنـشـأت الــريـاضـيـة في كـمـا سـيــطـلع الـوفــد الـضـيف عـلـى ا
الـعـراق. ويــضم الـوفــد الـشـقـيـق مـديـر عــام وزارة الـشـبـاب
والـريـاضة الـلـبـنـاني زيـد خيـامي ورئـيس الـلـجـنـة التـنـفـيـذية
بـية اللبـنانية جـان همام ورئيس االحتـاد اللبناني لـلجنة االو
لـكرة الـقدم هـاشم حـيدر. وزيـر الشـباب والـريـاضة الـلبـناني

يزور ملعب كربالء الدولي

ناظم شاكر
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