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 مـــــوفــــد االحتـــــاد الـــــعــــراقـي لالعالم
الرياضي

شـهـدت مـباريـات اجلـولة الـرابـعة
ــبـــيــاد الــعــربي من بـــطــولــة االو
بـــالــشـــطــرجن والـــذي حتــتـــضــنه
الشارقة االماراتية نتائج ايجابية
لالعبينا والعباتنا فيما لم يحافظ
عـــدد من الـــفــائـــزين في اجلــوالت
ـنـتـخـبـات عـلى ـاضـيـة لـبـقـيـة ا ا
ــــا زاد فـي تــــعــــقــــيــــد فــــوزهـم 
اجملـامـيع وتـبقى حـظـوظ اجلـميع
مـــتـــســاويـــة في حتـــقــيق مـــراكــز

متقدمة وخطف اللقب لكل فئة.
وفي ســـيــاق مــتـــصل يــقـــام عــلى
بـياد اجـتمـاع اللـجنة هـامش األو
الـتنـفـيذيـة واجلـمـعيـة الـعمـومـية
لالحتـاد الـعـربي لـلـشـطـرجن الـتي
ســـتــشــهــد انــتــخــابــات الــرئــيس
ـكتب اجلـديـد لالحتـاد وأعـضـاء ا
الـتـنـفيـذي. ويـتنـافس عـلى خالفة
االماراتي إبراهيم البناي الرئيس
احلـالي مـواطنه االمـاراتي سـعود
ـــعـال رئـــيس نــــادي الـــشــــارقـــة ا
الـــثــقـــافي لـــلـــشــطـــرجن وهـــشــام
ـصـري اجلـنـدي رئـيـس االحتـاد ا

للشطرجن.
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تمـكن العـبـنـا عـلي لـيث من الـفوز
عـلى الـلـيـبي اجملـبـري علـي ضمن
ــتــقــدمــ وحــافظ الــبـطل فــئـة ا
احــمـد جــزا جـمــال عــلى صـدارته
لــفـئـة حتت  14سـنــة بـعــد الـفـوز
عــلى اجلــزائــري جـلــيل بــو زايـد
وتقدمت العبتنا كمال في تسلسل
فئة نساء متقدم بعد الفوز على
فـارقة اجلـزائريـة طـيبـة حيـاة وا
ــنـافــسـات هـو الـتـي سـجــلـتــهـا ا
تــعــادل العــبــنــا زيــد عالء لــلــمـرة
الـرابـعـة على الـتـوالي والـذي كان
امــام االمـاراتي خـالـد طـارق حتت
 12ســـنــة وهــو الالعـب الــوحــيــد
ــلك اربع تــعــادالت بــدون الــذي 
فـــوز او خــســـارة في الـــبــطـــولــة
وســجــلت هــذه اجلــولــة خــســارة

العــبـتـنـا الـصـغــيـرة ريـتـاج سـعـد
امام اجلـزائرية زيـرجا ام حتت

 8سنوات.
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قال مـحـمـد مـهـدي احلـكيـم رئيس
الـوفـد الـعراقي  ان مـبـاريـات هذه
الـبــطـولـة صــعـبــة عـلى الــطـرفـ
ـكن الـتكـهن بنـتـيجـتهـا حتى وال
الـنقلـة االخيرة والـدليل ان العـبنا
زيــــد عالء كــــان مـــتــــفـــوقــــا عـــلى
االمـــاراتي خالل الـــنـــقالت االولى
ـباراة بـعـدهـا تـوقع العـبـنـا بـان ا
ا اعطـاه ثقة بـدأت تتجه لـلفـوز 
ــــا ادى الى زائــــدة بــــالــــنــــفس 
االســتــرخــاء في الــتــركـيــز واجته
ـا حـرك تــفـكـيـره لـلـفــوز مـبـكـرا 
نــقالت خــاطـئــة اسـتــغـلت بــشـكل
ــنـافس ولم يــســتـطع ســريع من ا
العـبـنـا العـبنـا الـعـودة الى اجواء

باراة وانتهى اللقاء بالتعادل. ا
واضاف احلكـيم: ان هذه االخطاء
واردة في بطوالت الفئات العمرية
بـســبب قـلـة اخلــبـرة وهي فـرصـة
جــيـدة لالعــبـيـنــا لـكــسب اخلـبـرة
واالحـــتــكــاك من اجـل بــنــاء جــيل
جـديـد من العـبي الـشطـرجن يـكون
رديف لـلــجـيل احلـالي مــبـيـنـا انه
ـــــكن تـــــعـــــويض اخلـــــســــارات
والـالعب الــفــائــز هـــو من يــجــمع
نـقـاط اكثـر لذلـك مازل امـام بعض
العـبـينـا والعـبـتـنـا الـتعـويض في

قبلة . باريات ا ا
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وقــالـت الالعــبــة كــارين كــمــال ان
هــدفــهــا الــفـوز بــلــقـب الــبــطــولـة
السيـما بعـد النتـائج الطيـبة التي
اضـية ـباريـات ا حـققـتـها خالل ا
مـــشــيــرة انــهــا تــســعى لــتــجــاوز
ــقـــبــلـــتــ من اجل ـــبــاراتـــ ا ا
ــــراكــــز الــــثالث ضــــمــــان احــــد ا
ـتــقـدمـة وهــذا هـدفي االول ومن ا
ثـم التـركـيـز عـلى خـطف لـقب هذه
الـفـئة الـتي تعـد من اقـوى الفـئات
في البـطولـة حيث تضم  12العبة
اغـلبهن من اجلـزائر بـطل افريـقيا
والــــعـــــرب وكـــــذلك العـــــبــــات من

االمـارات الــلـواتي يـحــصـلن عـلى
دعـم مــــتــــواصل مـن اجلــــمــــهـــور

. شرف وا
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من جـــانــبه قـــال مــحــمـــد اســامــة
ـــنــــتـــخب مـــحــــمـــد زيــــان العب ا
ــصــري مـتــصــدر فــئـة حتت 20 ا
ـصريـة لـهذه ـشاركـة ا عـامـا: ان ا
ــســـتــوى الـــبــطـــولـــة لم تـــكن بـــا
ـطلـوب من نـاحيـة عدد الالعـب ا
بـسـبب امـور فـنـيـة مـنـعت تـواجد
العديد من االبطال الدولي مبينا
انه وزمالئه عــبـد الـرحــمن هـشـام
وابراهيم لـبيب نقدم نـتائج جيدة
ونـسـعى لــلـحـصـول عـلى االلـقـاب

الفردية.
واضاف زيان انه تـربطني صداقة
مع عــدد من الالعـبــ الـعــراقـيـ
امـثـال نوري صـالح ومعـزز ظـاهر
وهـم حـــاصــــلـــ عـــلـى بـــطـــوالت
الــعـرب والــتـقــيت بـهم في الــيـمن
ـاضـية واالردن خالل الـبـطـوالت ا
مـنـوهـا ان الــتـجـمـعــات الـعـربـيـة
فـــرصـــة لــلـــتــواصـل مع زمالئـــنــا
ـنـتـخـبـات الـعـربـيـة االبـطـال من ا
وعـن ابــــرز اجنـــازاتـه الــــدولــــيـــة
االخيـر ب انه حصل عـلى بطولة
الــعــرب في الــيــمن فــئـة حتت 16
عام  2012وتوجت بـلقب افريـقيا
مــرتـ االولى  2013فـي جـــنــوب
وافريـقيا والـثانيـة في تونس عام

2014.  
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ـــشـــرفـــة عــلى قـــررت الــلـــجـــنــة ا
الــبـطــولــة الـعــربـيــة بــالـشــطـرجن
ـباريـات الـيوم تـقـليص اجلـوالت 
لـلفـترة والـغاء الـفتـرة الصـباحـية
واالبــقــاء عـلى مــبــاريـات اجلــولـة
نافـسة ب ـسائيـة وذلك لقـوة ا ا
الالعـــبــ والــتـي وصــلت اوقــات
باريات الى ثالثة ساعات بعض ا
مـتواصـلـة وهذا الـتلـقيص يـفسح
اجملــال امـام الالعـبـ الخـذ قـسط
من الــراحـــة واالعــداد لـــلــجــوالت
قبلة التي تعد الفاصل احلقيقي ا

لترتيب الالعب في كل فئة.
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ــنــتـخب انـتــقل جنـم الـدوري االمــريــكي و ا
الـعــراقي بــكــرة الــقـدم جــســ مــيـرام الى
نادي اورالندو سيتي قادماً من كولومبوس

كرو.
مــــيــــرام و الـــــذي قــــضى  7مــــواسم مع
كـــولـــومـــبـــوس كـــرو بـــدوري احملـــتـــرفــ
االمـــريـــكي اكـــد قـــبل اســـابــــيع رغـــبـــته
بــاالنــتـــقــال من الـــنــادي الــذي اكــتـــشــفه من دوري
اجلـامـعـات بـسبـب انـتـقـال النـادي لـلـعب فـي مـديـنة
قبل وايضاً لرغبته بخوض جتربة وسم ا اخرى با

جديدة و حتدي جديد.
واكدت مـصـادر صـحـفـية أن الـصـفـقـة سـتتم خالل
السـاعات الـقادمـة وبان قـيمـة انتـقال الالعب بـلغت
 1.05مــــلــــيــــون دوالر تــــدفع لـــــفــــريــــقه الــــســــابق
كولـومبـوس بـينـما قـيـمة عـقـد الالعب ستـكون 1.2

وسم. مليون دوالر با
ويـطــمح اورالنــدو سـيــتي بــدوره لــتـطــعـيـم صـفــوفـة
بعنـاصر فعـالة مـثل ميرام حـيث خسـر الفريق اهم
العـبيـه في صـفـوفه و هم الـدولي الـبـرازيـلي كـاكا و
ـهــاجم الــكـنــدي سـايل الـذي اعــتـزل فـضالً عـن ا

الرين و الذي انتقل لفريق بشكتاش التركي.
فـريق االســود (كـمــا يـســمـيه مــشـجـعــيه) و الـذي
يتـمـركز فـي والية فـلـوريدا تأسـس عام  2013و
ـنــافـسـة يـعــتـبـر احــد احـدث الــفـرق االمــريـكـيــة ا
ـركـز الـعـاشـر بدوري الـMLS و قـد حـصل بـا
اضي و سيـطمح ـوسم ا باجملـموعـة الشـرقيـة با
وسم للمنافسة على لقب الدوري من خالل هذا ا

عدة تعاقدات ابرهما النادي الى االن.

الى االمـام ولم يـتم يتـعـرض لـضغط
هــــجــــومـي اال في مــــرات قــــلــــيــــلــــة
اعــتــرضــهــا بـنــجــاح وبــســبـب قــلـة
الــكـــرات الــثــابــته لـم تــتح له فــرص
كـثــيـرة لــلـتـقــدم واسـتــغالل الـكـرات
الـعـالـيـة عـلـى مـرمى الـبـاطن وبـقي
اسـلـوب الـفريـقـ عـلى نـفس الـنهج
لـــغــايـــة نــهــايـــة الــشــوط االول دون
تـســجـيل اي هــدف من الـطــرفـ مع

محاوالت قليلة للتسجيل.
وفي الشوط الثانـي لم تطرأ تغيرات
عـلى اســلـوب الـفــريـقـ اال بــعـد مـا
ســــجل االتــــفــــاق الـــهــــدف االول في
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عــول احـمــد ابــراهــيم وزمالئه عــلى
حتــــــقـــــــيق اول فـــــــوز في الــــــدوري
متـاز بكرة القدم لتجنب السعودي ا
مـراكـز الـهـبـوط زذلك خالل مـواجـهة

االتفاق والباطن.
ولم تــــظــــهـــــر خالل الــــشــــوط االول
فـتـهـديـدات عـلى مـرمـى الـفـريـق اال
في مــرات قـلــيـلــة مع سـيــطـرة اكــثـر
نـــوعـــاً مـــا عــلـى الــلـــعب مـن جــانب
االتـفـاق ولـذلك كـان اكـثـر مـا بـرز من
ــدافع الـعــراقي هـو تــمـريـرات اداء ا
ـدافـعـ وتـمـريرات اقل مع زمالئه ا

الـدقــيـقـة  67وبــعـدهــا تـراجع نـادي
االتـــفـــاق وزادت خـــطـــورة الـــبـــاطن
الــهــجــومــيــة هــذا الــضــغط زاد من
ادوار احمـد ابراهـيم الدفـاعيـة حيث
اعــتـــرض الــعـــديــد من الـــهــجـــمــات
اخلــطــيــرة كـمــا كــان لــتــألق حـارس
مــرمى فــريــقه اجلــزائــري مــبــوحلي
دورا في احلـفـاظ على الـتـقدم لـغـاية
الدقـيـقة  95عـنـدما وضـعت تـمـريرة
عـالـيـة بـالرأس مـهـاجم الـبـاطن امام
ـــرمـى عـــلى انـــفـــراد مع احلـــارس ا
واحمد ابراهيم كان االقرب له اال انه
عــجـز عن ايـقـاف الـتـسـديـدة وسـجل

الـــــــبــــــــاطن
هـــــــــــــــــــــدف
الــــــتــــــعـــــادل
لـــــتــــــنـــــتــــــهي
ــبـــاراة بـــهــذه ا
الـنــتـيـجـة وتـزيـد

الصعوبة على زمالء
دافع العـراقي الهروب ا

من شبح الهبوط
وبــهـــذه الــنـــتــيـــجــة صـــعــد
ركز  12مؤقتاً االتفاق الى ا
برصيد  16نقطة و بفارق 3

ركز االخير. نقاط عن ا
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وقال زكي إن هـناك اخـبار تـداولت خبـر اقالـتي لكـنهـا عاريـة عن الصـحة

وانا مستمر مع كرة الديوانية.
ة لـلغـاية لـكنـها جـاءت نتـيجة واضاف ان اخلـسارة أمـام النفـط برباعـية مـؤ

باريات كثيرة. اجلهد العالي للفريق ولعبه 
وتـابع هـنـاك اتـفـاق مع ادارة الـنـادي مـن اجل اسـتـقـطـاب بـعض الالعـبـ في
الـية التي االنتقـاالت الشتـوية وهـناك قائـمة بأسـمائهم مـشيـرا الى ان األزمة ا
يعـاني منـها الـفريـق تؤثـر بشـكل كبـير عـليـنا ولـكـننـا نطـمح إلعادة بـريق النـتائج
ـركزي  لكرة القـدم فترة االنتـقاالت الالعب في الدوري مجددا. وحدد االحتاد ا
العـراقي بـ االنديـة احملـليـة التـي تتـنافس مـن اجل اعتالء مـنـصات الـتـتويج لـهذا
قبل ستفتح ابواب االنتقاالت وتستمر لغاية وسم     مشيرا ان االول من شباط ا ا

الثامن والعشرين منه.
واضـاف ان فــتـرة االنــتـقــاالت تـأتي ضــمن الــلـوائح واألنــظـمــة حـيث حــدد االحتـاد
نافسات االندية اجلارية حاليا رحلة االولى من ا قرر قبل انتهاء ا وعد ا ركزي ا ا
سموح حيث سيـستعد جـميع الالعبـ واألندية بـانتقـاء االفضل لهـا خالل الفتـرة ا

بها.
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وصل احملـتــرفــان اإليـرانــيـان ســعــيـد حــمـيــد حالفي وحــســ صـادقي إلى
محافظة النجف  مساء اول أمس االثن بعد أن تأجلت رحلتهما يومًا واحدًا

من طهران بسبب تساقط الثلوج وإلغاء الرحالت اجلوية.
وأوضح فـراس جـهـاد مـدرب نـفط الـوسط في تـصـريح صـحـفي انه سـيـنـتـظم
الثنائي في التدريبات وسيتم قيد سـعيد حالفي بقائمة الفريق بعد أن خضع

لالختبارات في فترة سابقة.
وأضاف بينما سيخضع حس صادقي لالختبارات الفنية والطبية.

وأشـار الى ان إدارة الـنـادي تـسـعى لـضم عـدد من الالعـبـ أثـنـاء االنـتـقاالت
الشـتـويـة من أجل تـرتـيب أوراق الـفـريق ووصلـت إلى مفـاوضـات مـتـقـدمة مع

بعضهم.
يُـشــار إلى أن فـريـق نـفط الــوسط سـبـق أن تـوج بــلـقب الــدوري الـكــروي عـام
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من جانب اخر اكد مدرب نادي الديوانيـة بكرة القدم نبيل زكي امس الثالثاء

انه مستمر في عمله كمدرب مع نادي الديوانية
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الــبــحـــريــني هــو مـن طــالب االحتــاد
ـبـاراة على ارض االسـيوي بـإقـامة ا
الـعـراق سـيـما  ان الـقـرعـة االسـيـوية
أوقـعت  الـقـوة اجلـويـة الـذي احـتفظ
بـاللـقب بـتـفوقه عـلى االسـتـقالل بطل
طاجيكـستان بنـسختهـا السابقة  في
ــــالــــكــــيـــة اجملــــمـــوعــــة األولـى مع ا
الــبــحــريــني واجلــزيــرة األردني
بيـنمـا لم يتـحدد الـفريق الرابع
بــعــد.   وســيــلـــعب الــســويق
الــعــمــاني مع هـالل الــقـدس
الفـلـسطـيني ذهـابًا وإيـابًا
فــــي الـ  22والـ 29مــــن
ــقـبل كــانــون الــثــاني ا
وســـيـــتــــأهل الـــفـــائـــز
لـــــــلــــــعــــــب ضـــــــمن
مـــنــــافـــســــات هـــذه

اجملموعة.

لالحتــاد الـــدولي فــاطـــمــة ســامــورا
بـشــأن تـســمـيــة مــراقب عـنه لــغـرض
مـــراقـــبـــة وتـــقـــيـــيم
ــــــبـــــــاراة الــــــتي ا
ســــتـــدخـل ضـــمن
ملف رفع احلظر
الــــنــــهـــــائي عن
مـالعب الـــــكـــــرة
الـعـراقـيـة. يـذكر
أن نــــــــــــــــادي
ــــــنــــــامــــــة ا
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وافق االحتــاد اآلسـيــوي لـكــرة الـقـدم
عـــلى اقـــامـــة مـــبـــاراة الـــزوراء امــام
نـامة الـبحـريني عـلى ملـعب كربالء ا
الـدولي في إطـار اجلـولـة الـثـالـثة من

بطولة كأس االحتاد االسيوي.
وقــال مــصـــدر في االحتــاد الـــعــراقي
لــكــرة الــقــدم بـتــصــريح صــحــفي إن
االحتــــاد االســــيــــوي ارسـل كــــتــــابـــاً
لـالحتـاد الــعـراقـي يـؤكــد فـيه اقــامـة
ــنــامـة مــبــاراة الــزوراء الــعـراقـي وا
الــبــحـريــني في مــلـعـب كـربالء في
الـســادس من شـهـر آذار الـقـادم
ضمن مبـاريات بطـولة كاس

االحتاد االسيوي.
واوضـح أن االحتــــــاد
االسيـوي وجه كتـاباً
آخــر لالمــ الــعـام
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حـقـيـقي لــنـا سـيـمـا ان اخلـصم  يـضم
ـميزين وطاقم مجموعـة من الالعب ا
ـتاز  وقـد اعتمـد في الشوط تدريبي 
األول عـلى الـكـرات الـعـرضـية وحـصل
عـلى عـدد من الــفـرص مـوضـحـا  أنـنـا
أغلقنا اجلوانب وضيقنا على الفريق
ـساحات مـا دفعهم لالعـتماد قابل  ا ا
عـلى الــكـرات الـطـويـلــة ولـيس لـديـنـا
ـقـابل مـشــكـلـة مع هــذه الـطـريـقــة وبـا
رتد وقد اعتمـدنا نحن عـلى الهجـوم ا

أسفر عن هدف الفوز.
وأشــار جـبــار  إلى أن الـفــريق يـســيـر
بخطـوات جيـدة رغم أننا نـلملم أوراق
الـــفــريق مـن مــبــاراة إلـى أخــرى كــون
صفوف الـفريق تغيـرت بعد انـتقال ما
يقارب  8العب صوب األندية األخرى
مع ذلـك الــفـــريق حــافـظ عــلى هـــويــته

ويقدم مباريات طيبة".

ركز احلادي عـشر فيما حقق الوسط ا
فريق زاخو عـلى ارضه وب جـمهوره
فـوزا ثـمــيـنـا عـلى فــريق نـفط مـيـسـان
بــهــدف من دون رد لــيــحــصـل فــرسـان
ـركــز اخلـامس عــشـر اخلــابـور عــلى ا
ــركــز فـــيــمــا يــتــراجع مـــيــســان الى ا

السابع.
ـديـر الــفـني لـفـريق ومن جـانــبه أكـد ا
احلـدود مظـفـر جـبـار على اهـمـيـة فوز
ا اهمية فريقه على فريق امانة بغداد 
كبيـرة في بنـاء الثقـة بالنـفس لالعب
وشــعــورهم الــعـالـي عـلـى قـدرتــهم في
مــواجــهـة الــفــرق الـكــبــيـرة ولن االداء
ـباراة اجلـيد هـو الـفيـصل في حـسم ا
ولـيس االسم فـقط  واالمـر الـثـاني هـو

حتس موقعنا في الئحة الترتيب.
وقال جبـار ان اقتنـاص ثالث نقاط من
فريق بحجم امانة بغداد  يعد  مكسب
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حقق فريق احلدود بكرة القدم مفاجئة
من العيار الثقيل امس الثالثاء حينما
حـقق فـوز بـهـدف مـقـابل الشيء عـلى
ـبــاراة الـتي فــريق امـانــة بـغــداد في ا
احــتــضــنــهـــا مــلــعب الـــتــاجي ضــمن
اجلـولـة الـثــانـيـة عـشـر من مـنـافـسـات

متاز . الدوري ا
 وبــهـــذا الــفــوز احـــتل فــريق احلــدود
ـركـز الـثـاني عـشـر فـيـما سـكن فـريق ا
ـركز الـعـاشر في الئـحة امانـة بـغداد ا
الترتيب وفي ذات اجلـولة تغلب فريق
الـنـجف عـلى جـاره فريـق نفـط الوسط
بــهـــدف من دون رد عن طـــريق الالعب
ــبــاراة الـتـي جـرت جــبــار كــر  في ا
على مـلعب االدارة احملـلية فـي النجف
ويـهــذا الـفـوز يـحـصــد غـزالن الـبـاديـة
ـركـز الـثـامن فـيـمـا يحـتل فـريق نـفط ا
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قبلة q¼Qð ∫ ما زال العبونا والعباتنا في الشرطنج لم يحسموا تأهلهم للمرحلة ا


