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قـدم رئـيس احتـاد الـكـرة الـعراقـي عبـد اخلـالق مـسـعـود اعـتـذاره عن عـدم حـضـور حفل
جـوائز االفـضل في الـعـالم الـذي ينـظـمه االحتاد الـدولي لـلـعبـة "فـيفـا" والـذي سـتحـتـضنه
مدينـة ميالنو االيـطالية في الـثالث والعشـرين من الشهـر اجلاري.وقال مسـعود في بيان 
ـهـمـة" مـقـدمـا شـكره ان "االعـتـذار عن عـدم احلـضـور يـعـود لـوجـود بـعض االلـتـزامـات ا
هم.يذكر وتقـديره لرئيس االحتـاد الدولي للـعبة على تـوجيه الدعـوة حلضور هذا احلـدث ا
رشـح ان االحتاد الـدولي لكـرة القـدم "الفـيفـا" كان قـد اعـلن أسمـاء الالعبـ الثالثـة ا
جلـائــرة أفـضل العب في الــعـالم وهم: الــبـرتـغــالي كـريـســتـيـانــو رونـالـدو من يــوفـنـتـوس
اإليـطالي واألرجـنـتيـني لـيونـيل مـيسي من بـرشـلونـة اإلسـباني والـهـولنـدي فـيرجـيل فان

دايك من ليفربول اإلنكليزي.
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ــنـتـخب تــعـاقــد الـزوراء مع العب ا
ــوريـتـاني احلـسن سـالم لـتـمـثـيل ا

ـقبل. ـوسم ا ـنـافـسـات ا الـفـريق 
وقــال عـبــد الـرحــمن رشــيـد عــضـو
مــــجــــلس الــــزوراء فـي تــــصــــريح

صـــــحــــفـي إن اإلدارة جنـــــحت في
اسـتـقـطـاب مـدافـع سـيـكـون إضـافة
قـــويــة لـــلــفـــريق الفـــتــا أن  الالعب
ـتـلك مـواصـفــات بـدنـيـة وقـدرات
عالية . وأشار إلى أن الفريق أنهى
ـغـرب وغادر ـمـيز في ا مـعـسكـره ا
عـائـدا إلى الـعـاصـمـة بـغـداد. وبـ
أن الفـريق جاهـز النطالقـة الدوري
ويأمل أن يـخطف اللـقب. يشار إلى
أن الـزوراء شـارك في بـطـولـة كـأس
مـحـمـد الـسادس لـألنديـة الـعـربـية
وغـادرهــا من الـدوري الــتـمــهـيـدي.
من جــانب اخــر تــعــاقـدت الــهــيــئـة
هاجم اإلدارية لنـادي الشرطـة مع ا
الكونغولي جونـيور مابوكو قادما
من الـــــدوري الــــرومــــانـي. ويــــعــــد
جونـيور ثاني احملـترف في قـائمة
ـالي ديارا. ويسعى الشرطـة بعد ا
الـشـرطـة لالحـتــفـاظ بـلـقب الـدوري
ـتعـثرة في الـعراقي رغم الـبـداية ا
كـــأس مــحـــمــد الـــســادس لـألنــديــة
الــعـربـيـة األبـطـال وخـسـارته أمـام
الــكـويـت الـكــويـتي 1-3 ويــسـتــعـد
ـمـتـاز الـشـرطـة الفـتـتـاح الـدوري ا
القـاة احلـدود حــيث سـيـسـتــهـله 

على ملعب الشعب الدولي.
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ــبـور عن ــالــيـزيــة كــواال الــعــاصـمــة ا
صـدامات عـربيـة ساخـنة حـيث ضمت
اجملـمـوعة الـثـالثـة الـعراق والـبـحرين
إلـى جــــــانب إيـــــــران وهــــــونـغ كــــــونغ
ـنتـخب الـسـعودي وكـمـبوديـا. وجـاء ا
ضـمن اجملــمـوعـة الــرابـعــة إلى جـانب
منتخبي فلسط واليمن وأوزبكستان
وسـنـغـافـورة. أمـا اجملــمـوعـة الـثـانـيـة
فــضــمـت األردن والــكــويـت إلى جــانب
أســـتــرالـــيــا وتـــايــوان ونــيـــبــال وفي
اجملموعـة اخلامسـة تلعب قـطر وعمان

وصــولــهم اجــراء تـــدريــبــهم االول في
العب ـــســــائــــيــــة عـــلـى ا الــــفــــتــــرة ا
اخلارجـية الـتابـعة لـبيت احتـاد الكرة
وسـتـخـتـتم حتـضــيـراتـهم عـبـر اجـراء
حــصـة اخــيـرة عــلى مــلـعـب الـبــحـرين
الوطني.  وأسفرت قرعة تصفيات قارة
ـونديال  2022وكأس شتـركة  آسيـا ا
آسـيا  2023عن مـجـمـوعـات مـتـوازنـة
عـدا مــجـمــوعـة الــعـراق الـذي أوقــعـته
الــقـــرعــة مع مــنــتـــخب إيــران الــقــوي.
وأســـفــرت الـــقــرعــة الـــتي أقـــيــمت في

مـهدي بـاقـر عـلي حرم كـمـيل االسود
عــبـدالــله الــهــزاع ســامي احلــوسـني
احمد نبـيل محمد عـادل عيسى جهاد

وعبدالله يوسف. 
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إلـى ذلك وصـلت عــنــد الـســاعـة 4:30
ـنــتـخب يـوم أمس (الــثالثـاء) بــعـثــة ا
الـعـراقي وكـان في اسـتـقـبـالـهم عـضو
ـتابعة باحتاد الكرة جلنة التنسيق وا
خـالـد خـلـيل وفـضل الـعـراقـيـيـون فور
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ـنـتـخب الـعـراقي بـكـرة الـقـدم خــاض ا
نامة نتـظمة في ا وحداته التدريـبية ا
ـنـتـخـب البـحـريـني اسـتـعـدادا لـلـقاء ا
ضــمن مــرحـلــة الــذهـاب لــلــتـصــفــيـات
ؤهـلة لـنهـائيات شـتركـة ا اآلسـيويـة ا
كـأسي الــعـالم  2022في قـطــر وآسـيـا
في الــصـــ بــاحــثـــا عن نــقــاط 2023
نتـخب البـحريني الفـوز فيـما  كثـف ا
ـغلـقة االول لـكرة الـقـدم من تدريـبـاته ا
ـنتخب رتـقب امام ا استـعدادا لـلقـاء ا
العراقي الذي سيـقام يوم غد اخلميس
عـلى مــلـعب الــبـحــرين الــسـاعـة 7:30
مـــســــاء  وقــــد رفع االحــــمـــر وتــــيـــرة
حتضيـراته وسط حمـاس متواصل مع
الـــتـــركـــيـــز عـــلى اجلـــوانب الـــفـــنـــيــة
والـتـكـتيـكـيـة; بنـاء عـلى رؤيـته الفـنـية
عــلـى اســتـــاد نــادي احملـــرق في عــراد
لليوم الرابع على الـتوالي على فترت
ـدرب صـبــاحـيــة ومـســائـيــة بـقــيـادة ا
عـاون على ان هـيلـيو سـوزا وفريـقه ا
تـنــقل بـعــدهـا الـتــدريـبــات إلى اسـتـاد
البحريـن الوطني حل مـوعد مواجهة
ــؤمل ان ــنـــتــخب الـــعــراقـي.  ومن ا ا
تـكتـمل صـفوف االحـمـر في الـتدريـبات
بـانــتـظـام الــثـنــائي احملـتـرفــ وهـمـا
الـالعـبـان الـسـيد ضـيـاء سـعـيـد (فـريق
الــنــصــر الــكــويــتي) وزمــيــله مــحــمـد
يــوسف (الــفــريق الــتــشــيـكـي سالفــيـا
بــراغ) الـــلــذين وصـال إلى الــبـــحــرين
نـتخب الـوطني في مـباراتي لتـمثـيل ا
اجلــولــة االولى.  يـشــار إلى ان قـائــمـة
ــنــتـخب تــتــكـون من  23العــبـا وهم: ا
جـاسم الـشيخ حـمـد الدوسـري احـمد
بــــوغـــمـــار مــــحـــمـــد عــــبـــدالـــوهـــاب
الود سـيد محمد جعفر عبدالوهاب ا
ولــــيـــد احلــــيـــام مــــحـــمــــد احلـــردان
اسمـاعيل عـبدالـلطيف احـمد عـبدالله
عـلي مــدن سـيـد ضــيـاء سـعــيـد سـيـد
شـبـر عـلـوي سـيـد رضـا عـيـسى سـيد

إلى جـانب بــنــغالديش وأفـغــانـســتـان
ـنتـخب اإلمـاراتي في والـهـنـد. وجـاء ا
مجمـوعة متوازنـة مع فيتـنام وتايالند
وماليزيا وإندونيسيا وأوقعت القرعة
مـنـتـخـب سـوريا مـع الـصـ والـفـلـب
ومالديف وغوام. ويلعب منتخب لبنان
في اجملــمـــوعــة الـــثــامـــنــة مـع كــوريــا
اجلـــنـــوبـــيـــة وكـــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة
وتـركـمـانـستـان سـيـريالنـكـا. ولم تضم
اجملمـوعة الـسادسـة أي منـتخب عربي
حـيـث تـرأســهـا مــنـتــخب الـيــابـان إلى

جـانب قـيـرغـيــزسـتـان وطـاجـيـكـسـتـان
ـار ومنـغـوليـا. ويتـأهل صاحب ومـيا
ـركز األول فـي كل مجـمـوعـة وأفضل ا
ـركز أربـعـة مـنـتـخـبات حـاصـلـة عـلى ا
الثاني إلى نهـائيات كأس آسيا 2023
والـدور الــنـهــائي من تــصـفــيـات كـأس
ــنـتــخــبـات الــعـالم  .2022وتـنــافس ا
ـتـبـقــيـة في مـرحـلــة ثـانـيـة من الـ 24ا
ـقـاعـد تـصـفــيـات كـأس آســيـا لـنـيـل ا
ــؤهــلـة لــنــهـائــيــات كـأس ـتــبــقـيــة ا ا

. آســـــيا  2023في الص
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مبـاراة منـتخـبـنا الـوطني لـكرة الـقدم امـام منـافسه
زدوجة  ,مهمة البحريني في التصفيات االسيوية ا
نـحنا دفـعة قـوية جداً من جهـة نتيـجتـها .. الفـوز 
ـركز االول او الـثـاني على للـمـضي قـدماً بـاجتـاه ا
اقل تـقـديــر في اجملـمـوعـة الـتي ال صــغـيـر فـيـهـا ..
ــردود وأقـدمـه عـلى االداء الن اكــثف االهــتـمــام بــا
الـتاريخ ال يـحـفظ في سـجالته غـيـر النـتـيـجة .. في
عـام  1985لــعب مـنــتـخــبــنـا مــبـاراة (ســيـئــة) امـام
ـتحدة الـذي تقدم عـلينا منتـخب االمارات العـربية ا
بـهـدفـ مقـابل ال شـيء وكـان علـى وشك الـوصول
الى اللـقاء اخلـتامـي لتـصفـيات بـطولـة كاس الـعالم
كسيك الثالثـة عشرة الـتي جرت اقصائـياتهـا في ا
عــام   1986 ولـــكن هـــدف الــدولي اخلـــلـــوق كــر
صـدام فـي مـرمى احلــارس االمـاراتي عــبـدالــقـادر
باراة  منـحـنا فـرصة حسن فـي الدقـيـقة  89 من ا
ـرحــلـة االخـيــرة لـتــلك الـتـصــفـيـات , الـتــاهل الى ا
ومـواجـهــة مـنـتــخب سـوريـا الـوطــني مـرتـ االولى
كانت في ملعب العباس بـالعاصمة دمشق انتهت
بـالــتـعــادل الـســلـبي  والـثــانــيـة كــانت في مـلــعـبــنـا
ـمــلـكــة الـعــربـيـة ــفـتــرض في مـديــنـة الــطـائف بــا ا
الـسعـوديـة وانتـهت بـتفـوقـنا اهـداف حـس سـعـيد
وشاكر محمـود وخليل محمد عالوي وتأهلنا للمرة
االولى الى نـهــائـيـات بــطـولـة كـاس الــعـالم .. ولـكن
االداء الــسيء او االداء الـســلــبي عــلى نــحـو أدق ,
لـيس طـريـقاً وحـيـداً حلـصـد نـقـاط الـفوز  ,فـمـا هو
مــؤكـــد ان هــدف الـــدولي كــر صـــدام في مــرمى
ــنـتـخب االمارات  ,كـان ثــمـرة اجـتــهـاد ومــثـابـرة ا
الـعراقي الـذي لم يـفـقـد أمل تسـجـيل هـدف يـقلص
الفارق الى  2-1 واحتـسب الهـدف بـهدفـ وعبـرنا
ـقـدمـة لالشارة نـافس االمـاراتي .. اسـوق هذه ا ا
ـبـاريـات تـثـمـر الى ان الـتـفـاصـيـل الـصـغـيـرة في ا
احــيـانــا فــوزا مـهــمــاً جـداً  واقـصــد بــالـتــفــاصـيل
ـنافس سـتـمـر عـلى الالعب ا الـصغـيـرة الـضـغط ا
ـلــعب الــذي بــحــوزته الــكــرة وفي كل مــســاحــات ا
ــنــافس وضــرورة مــعــرفــة نــقــاط ضــعف الالعب ا
شروع واالستـفادة مـنها  ,واالستفـزاز االيجـابي ا
ــقــابل عــلى ارتــكـاب الــذي يــجـبــر العب الــفــريق ا
االخــطـــاء ورغم ان عــدم الـــتــأثــر بــالـــضــغط الــذي
ـــضــيـف ال يُــعـــد من ـــارسه انـــصـــار الـــفــريـق ا
الـتـفـاصـيل الـصـغـيرة  اال ان (عـدم) الـتفـاعل مـعه
هـد على نحو ال شك يعتـبر مكسـباً معـنوياً مهـماً 
فيه الى تركيز افضل واستقرار ملحوظ في االداء.
 نـعم تـاريخ مـبـاريـاتـنـا امـام مـنـتـخب الـبـحـرين في
اضيـة يشير الى تفوق البطوالت القاريـة والدولية ا
نحنـا أي إمتياز صريح لنا اال ان هـذا التفـوق ال 
ــنــامــة في اولى ــلــعب عــنــدمــا نــلــتــقــيه في ا في ا
مـبـاريــات الـتـصـفــيـات الـتـمــهـيـديـة
زدوجة لبطـولتي آسيا وكأس ا
العالم  .. وامـام هذه احلقـيقة
يـجب ان يــخـوض مــنـتـخــبـنـا
ــــبـــاراة بــــاعـــلى الــــوطـــني ا
درجـات احلــرص والـتــركـيـز

واالجتهاد لضمان الفوز.
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اخـــتــتم اإلحتـــاد الــعـــراقي لـــبــنــاء
األجــسـام والـلـيـاقـة الـبـدنـيـة مـسـاء
يـوم أمس اجلــمـعـة وبـالـتـعـاون مع
ــقـــدســـة بــطـــولــة إحتـــاد كــربـالء ا
ـاسـترز والـتي الـعـراق لـلـشـبـاب وا
اســتــضــافــتــهــا مــحــافــظــة كــربالء
قدسة وسط مشاركة واسعة ألكثر ا
من  200العـب مــشــارك مــثــلــوا 20
نــادي من مـخــتـلف أنـحــاء الـعـراق.
َهـذا وأسـفـرت نـتـائج بـطـولـة أنـدية
الـعـراق لـلـشبـاب بـفـوز نـادي الـقوة

ركز األول فيما حل نادي اجلوية با
ـركـز الـثـاني ـيــثـاق الـريـاضي بـا ا
ركز الـثالث نـادي سامراء. وجاء بـا
ــنـافـسـة كـمـا اتــسـمت الـبــطـولـة بـا
استرز الشرسة خصوصـا في فئة ا
شاركـة لم يسبق لها مثيل تميزت 
حــيث الــنــجــاح احلــقــيــقي كــان في
سـتـويات الـرائعه والـتي تسـتحق ا
ـنتـخب ان تـكـون الـرافـد لـصـفـوف ا
ـستـقبل الـقريب ومن الوطـني في ا
جــانــبه اشــاد األســتــاذ فــائــز عــبــد
ــســتــوى الالعــبــ الـذي احلــسن 
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ـركـزي لـكرة اكـد االحتـاد الـعـراقي ا
الـقـدم  ان كل اخلـيـارات مـطـروحة
ا ـكتب الـتنـفيـذي لالحتاد  امام ا
يخص مـوضوع نـزول فريق الـطلـبة
الى دوري الــــــدرجـــــة االولى.وقـــــال
ـــتــحـــدث بـــاسم االحتـــاد حـــســ ا
اخلرساني ان "قضيـة تسمية فريق
بديل لـلطـلبـة في حال نـزول االخير
الى دوري الدرجـة االولى سيـتحدد
ـقـبل لالحتـاد والـذي بـاالجـتــمـاع ا
يـــنـــبـــغـي ان يـــكـــون بـــأســـرع وقت
ـكن".ورجّح اخلـرسـاني ان "يـعـقـد
قـبل للـمكـتب التـنفـيذي االجـتمـاع ا

لالحتــاد بــعــد مــبــاراة مــنــتــخــبــنـا
الــوطـني امـام نـظـيــره الـبـحـريـني"
مــشــيـرا الى انـه "ال يـوجــد اي قـرار
ـوضــوع انـزال رســمي حلــد االن 
فــريق الــطــلــبــة الى دوري الــدرجــة
االولى وكل اخلـــيـــارات ســـتـــكـــون
مــــــــطــــــــروحــــــــة امــــــــام االحتــــــــاد
ركـزي".يشار الى ان نـادي الطـلبة ا
فــشل فـي تــنــفــيـــذ شــروط رخــصــة
االحتــاد االسـيــوي لـكـرة الــقـدم من
اجل الــــلـــعب بـــالــــدوري الـــعـــراقي
ـقـبل بعـد عدم وسم ا ـمتـاز في ا ا
حـسمه مـسـتحـقات العـبـ سابـق

اضي. قبل تاريخ  31من شهر آب ا
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. وقال اإليراني اللعب في أي رياضة ضد إسرائيلي
مُاليى: "كـان بإمكـاني إحراز بـطولة; لـقد تـدربت جيدا
ــبــيــة في إيــران ووزيـر لــكن الــلــجــنــة الـوطــنــيــة األو
ـنافـسة ووجـوب االمتـثال الـرياضـة أخطـراني بـعدم ا
لـلـقـانـون". وأضاف: "أنـا مـصـارع. أرغب في الـنـزال ما
وسـعـني ذلك. أعـيش في بـلـد ال يـسمـح لي بذلـك. ليس
أمـامـنـا اخـتـيــار; يـجب عـلى كل الـريـاضـيـ االمـتـثـال

لذلك".

{ طوكـيو- وكاالت: قـال العب اجلودو اإليراني سـعيد
مُـاليى إنه بـات يخـشى عـلى نـفـسه وعلـى عائـلـته بـعد
جتـاهله تعـليـمات من السـلطـات اإليرانيـة باالنـسحاب
من بطولـة العالم لـلجودو في الـيابان. وأكد مُاليى أنه
تـلــقى تـعـلـيـمـات بـاالنـســحـاب من مـبـاراة ضـد الـبـطل
ـورزيــاف وذلك تــفــاديـا ــبي الــروسي حــسن خــا األو
ـواجــهـة مـحـتـمــلـة مع اإلسـرائـيــلي سـاغي مـوكي في
أدوار الحـقــة في الـبـطـولــة.ويُـحـظَـر عــلى الـريـاضـيـ
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نامة قبل لقاء كشف مصدر من داخل معسكر منتخب العراق بكرة القدم في ا
قـبل ضـمن منـافـسـات اجلولـة االولى لـفرق ـنـتخب الـبـحـريني يـوم اخلـميـس ا ا
اجملموعـة الثالثة لـتصفيات كأس الـعالم عن سر طلب مدرب الـفريق كاتانيتش
ـصدر إن نـامـة.  وقـال ا لـتـوفـير كـمـيـة امالح حـال وصول بـعـثـة الـفـريق الى ا
ـنـامـة طلب من ـدرب كـاتـانيـتش وحـال وصول الـبـعـثة الى مـقـر االقـامة في ا ا
لح السـائل وذلك بسبب ارتفـاع درجة الرطوبة االداري تـوفير كميـة من علب ا
ـنتخب العراقي أجـرى اول وحدة تدريبية في العـاصمة البحـرينية. وأضاف أن ا
له مـبـيـنـا أنـهـا كـانـت خـفـيـفـة إلزالـة الـتـعب عـن الالعـبـ بـسـبب االرهـاق من أثـر

الرحلة.
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يـبعث الـتـفـاؤل واألمل في مسـتـقبل
ـاسـتـرز مــشـرق لـفـئـتي الـشـبـاب وا
مـهــنــئـاََ جــمـيع الــفــائـزين وشــاكـرا
ـنــظـمــة واحلـكـام جـمــيع الـلــجـان ا
واإلداريـــــــ وكل اإلخـــــــوة الـــــــذين
تــــعــــاونـــوا مـع اإلحتــــاد من أجل

إجنــاح هــذه الـبــطــولـة
وظـــــهــــــورهـــــا
بــــالـــشـــكل

طلوب. ا
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