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ـــنـــتـــخب الـــوطـــني جنح العـــبـــا ا
لـــلــمـــبـــارزة دور اجملــمـــوعــات في
قـامة في بـطولـة اجلائزة الـكبـرى ا

مـديــنـة أصــفـهــان اإليـرانــيـة. وقـال
ــبـارزة ــنــسق اإلعـالمي الحتــاد ا ا
ازهر عـلي في تـصريح صـحفي  إن
مـنـتـخب الـعـراق بـسالحي الـسـيف

الــــعــــربـي والــــشــــيـش شــــارك في
مـنافـسـات بطـولة اجلـائـزة الكـبرى
الـتي انطـلقت فـعالـياتـها في مـدينة
أصــفـهـان اإليـرانــيـة وأوضح عـلي

الـالعــبـــان احــمــد جـــعــفـــر وهــاني
ــثالن الــعـراق صــبــيح والــلــذان 
جنــحـا في عــبـور دور اجملــمـوعـات
بـنـجاح كـبـيـر.  يذكـر أن مـنتـخـبات

األول والـفـئـات الـعـمـريـة لـلـمـبارزة
اســـتــعــادت نـــشــاطـــهــا في اآلونــة
األخـــيــــرة حـــيث دخـل مـــنــــتـــخب
الــفــئــات الــعــمـــريــة في مــعــســكــر
تــــدريـــبـي في أذربـــيــــجـــان .  ومن
نـتخب الـوطني جانـبه غادر وفـد ا
بــكـرة الــيــد مـقــر اقـامــته في قــريـة
واجـهة مـباركـة بإيـران اسـتعـداداً 
ـــــنــــتـــــخـب اإليــــرانـي في ثـــــالث ا
مـبـاريــاته الـوديـة خالل مــعـسـكـره
ــنــسق الـــتــدريــبي هــنـــاك. وقــال ا
اإلعالمـي الحتـاد الـيـد حـسـام عـبـد
الــرضــا في تــصــريح صــحــفي  إن
وفـد مـنـتـخـبـنـا الوطـنـي غـادر مـقر
إقـامته في قـريـة مبـاركة ومـتوجـها
نتخب القاة ا إلى مدينة اصفهان 
اإليراني.  وأوضح عـبد الـرضا أن
ــبـــاراة ســتــكــون الـــثــالــثــة هــذه ا
ـــنــتـــخب اســـود الـــرافـــدين بـــعــد
ــبـاراة خــسـارتـه امــام ايـران فـي ا
األولى وفـوزه على مـنـتخب شـباب
بـاراة الثانـية. وأضاف ايران في ا
عـبـد الـرضـا أن الــفـريق اسـتـطـاع
تـقـد مبـاراة جـيدة  وتـصـاعد في
ــبـاراة األولى و ــســتــوى عن ا ا
ـــنـــتــخب إشـــراك جـــمــيـع العــبي ا
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حقق فريق الزوراء
فوزاً مثيراً على
الشرطة بسباق
متاز ا

الــنـــجف األمــور وإخـــضــاع أصــحــاب
األرض إلرادتـهم في مـجـمـوعـة  ظـهرت
وقدمت مـا تريـد وجنحت في مـبتـغاها
باراة الـتي كانت تشكل رغم صعوبـة ا
الـتــحـدي لــلـمــدرب حـسن احــمـد الـذي
ــرة بــعـد فــتـرة تــسـلم الــفــريق  هـذه ا
اسـتـراحـة  من تـركـه لـلـنفـط بـعـد فـترة
ـقاييس له ـيزة ونـاجحـة بكل ا عمل 
ولـنـفط بـوقـت واحـد عـنـدمــا انـتـقل به
ألول مــشــاركـة خــارجــيــة ووضــعه في
ـقـدمة في وقت الـواجـهـة عنـد مـواقع ا
يـعول أهل الـنـجف عـلى قدرات  في ان
يقـود فريقـهم والعودة به الى مـستواه
الى مـا قـبل  فتـرة طـويلـة عـندمـا صال
وجال وقـدم العديـد من الوجوه ومـنها
من أخذت طـريقه للـمنتـخبات الـوطنية
ـــدرب ومن خالل أداء فـــيــمـــا يـــرغب ا
ـباريات التي الالعب في الـتقدم في ا
ال تـظـهـر سهـله من اجل تـعـزيـز رصـيد
الـنـقـاط الـذي ارتـفع الى  4نـقـاط  لـكن
ذكورة التي تبقى األهـمية بالـنتيجـة ا
جعلت الفريق ان يـلعب بشكل جيد في
 أول مـبـاراة له خـارج مـلـعـبه  ويـكـسر
عـقدة الـلعب فـيهـا  ويبـدو له النـية في
ان  يـســتــفـيــد من مــبـاريــاته من خالل
الــتـوازن في الـنـتــائج  حـتى ال يـتـأخـر
في البـداية الـتي يبدو مـقبـولة من قبل
همة أنصار النجف الذين يعرفون ان ا
صـعــبــة لــكن األهــمــيــة تــتــركــز ألنــهـا
بـاراة األولى  خارج الـديار ويـتحقق ا
الفوز فيها امر غاية في األهمية في ان
ـســتــوى  حــيث  اجلــوالت من يــقــدم ا
دون توقف بعدما تـعززت ثقة الالعب
 عـبر االخـتبـار اخلـارجي احلقـيقي في
ـسـتـقـبله حـسـابـات الـفـرق  ويتـعـلق 
ـنـافـسـات وان يــفـرض نـفـسه من فـي ا
هذه األوقات ويتحدث عن االنتصارات
مـن هـذه الـفــتـرة الـتي دومــا وعـلى مـر
الــبــطــوالت تــبــدو صــعــبــة امــام الــكل
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وكـانت عـودة جـيـدة لـلـديـوانـيـة  الـذي
حــقق انـتــصــارا مـهــمـا بــتـغــلــبه عـلى
الـقاسـم بهـدفـ دون رد ليـخـرج  بأول

عـروفة حلظـات رغم وجـود االسمـاء  ا
الـتي لم تـقـدر على إدراك الـتـعـادل قبل
تلـقي الهـدف الثـاني في الوقت الـبديل
ــا عـلـيه عـنـدمــا قـام  مــدرب الـزوراء 
في إدارة الـــلـــقـــاء وتــدويـــر الالعـــبــ
وزيــادة  الـزخم فـي الـوسط والــهـجـوم
وفي عـمل تـكـتـيـكي قـاده لـلـنـجاح واي
جنـــاح في اول مــهـــمــة يــخـــرج فــيــهــا
مــنـتــصـرا عـلى بــطل الـدوري  في اداء
جـيــد  وسط تــقـديــر جــمـهــور الـزوراء
ـدرب والالعـبـ الن الـفوز الـفـخـور بـا
جاء عـلى الـشرطـة   و الن الفـريق قلب
كل األشياء التي  كادت ان تـبقى عالقة
بـعـد تـعادل الـسـمـاوة وقـبلـهـا خـسارة
الـسـوبــر لـيـأتـي االنـتـصــار الـذي يـعـد
اجنـازا للـمدرب  بـكل ما تـعنـيه الكـلمة
وليفتتح الفريق مشواره به  وفي تألق
للحارس وبقيـة العناصر التي أسعدت
األنـصـار الـذين بـاركـوا  االنـتـصـار في
وقت راح الــشـرطـة يـبــحث عن أسـبـاب
ـعنويات ـباراة لتي دخـلها  خسارة ا
عـالـيــة اثـر الـفــوز عـلى فــريق الـكـويت
ـــاضي  وقـــبـــلـــهــا حـــسم االســبـــوع ا
السوبر لكن يبدو ان الفريق يعاني من
ضــعف الـهــجــوم والـتــهـديـف  عـنــدمـا
تــأخـر فـي الـتــسـجــيل حــتى الــدقـيــقـة
األخـــيـــرة عـــلـى الـــكـــويت واحلـــال مع
احلدود  ويبـدو  انه يلعب حتـت تأثير
مـــهــمــة الــدفــاع عن الـــلــقب  وأهــمــيــة
ـوسم الـظـهــور الـقــوي في  بـطــوالت ا
األخرى مـا تظـهر احلـاجة الـى  التـغير
في الــتــشــكــيل واســتــغالل  عــنــاصـره
عروفة وتوظيفـها امام مباريات كلها ا
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خـطـوة مــهـمـة خــطـاهـا فــريق الـنـجف
عـنـدمـا تمـكن من اإليـقـاع بـزاخو حتت
ته بعقر داره في أنظار جمهوره وهز
ـطـلــوب حـيث أول خــروج   حـقق بـه ا
كامل النقـاط في مهمة حـسبت للمدرب
والالعب في تقد  مهمة بالكثير من
اجلدية التي تتطلبها مباريات الذهاب
ـشـكـلـة الـتي تـواجه فـرق الـدوري بل ا
حــتى الـفـرق الـقـويـة  قـبل ان يـتـجـاوز

مـــخــيب مـن الــســمـــاوة  في مــســـتــهل
الدوري   عـلى الغـر الشـرطة بـهدف
دون رد  فـي الــلــقــاء الــذي جــرى أمس
األول  ضـــمـن اجلـــولـــة الـــثـــانـــيـــة من
ــمـتـاز بـكـرة الـقـدم مـسـابـقـة الـدوري ا
لـيـرفع رصـيـده الى ربـع نـقـاط ويـتـقدم
بثـقة وجـدارة للصـدارة  قبل ان يـسعد
جــمــهـوره بــالـنــتــيـجــة الـتـي ثـار بــهـا
خلــسـارة الــســوبـر مــنــتـصـف الـشــهـر
ـثـير ـاضي في الـلـقاء اجلـمـاهـيري ا ا
ــلــعب الــذي جــمــعـــهــمــا أمس األول 
الشعب  وادى الفريقـان ما لديهما  من
هم. ويـدين الزوراء حيث األداء وهـو ا
بـفـوزه لالعـبـ حـسن حـبـيب   عـنـدما
تمكن من تـسديد الـكرة مباشـرة بعدما
تسـلـمـهـا من كـرة ثـابـتـة لـتـمـر من ب
دفـــاع وحــــارس الــــشــــرطـــة   قــــبل ان
يجـهز  مـحمـد رضا عـلى امال الـشرطة
في ادارك التعادل  ولو  بهدفه اجلميل
بـعـدمـا تسـلم كـرة طـويـلـة من احلارس
ـدافـعـ ووضـعـهـا ومـر بـهـا من بـ ا
بـرهاوة د  92عـلى  مـحـمد حـمـيد
الـذي اهتـزت صورتـه مرة أخـرى  إمام
تـوقع  ان يـقوم بـحراسة تألـق الفـهد ا
مــرمى األســود في االيــام الــقــادمــة
ـيز  في بـعـدمـا  ظهـر بـشـكل 
الــتــصـدي لــلــكــرات الـعــالــيـة
والـزاحفـة واألرضـيـة وحجم
من هــــــجـــــوم الــــــشـــــرطـــــة
وخــطــورته  قــبل ان يــدعم
جــهـــود زمالءه في حــسم
ــهــمــة عــلى افــضل مـا ا
ـتــابـعـة يــرا وحـضي 
مـن قــــــــــــبـل  مــــــــــــدرب
ــــنـــتــــخب الــــوطـــني. ا
وشــــهــــد وقت الــــشــــوط
ــبــاراة تــبــادل االول من ا
ـــلــعب لـــلــســـيــطـــرة عــلى ا
والـــــكــــرة وضـــــيـــــاع الـــــفــــرص
احلـقــيـقــيــة حـيث عالء عــبـد الــزهـرة
واالخـــرى لــــعالء عـــبــــاس لـــكن دون
جـدوى قبل ان تـظهـر بـوضوح كـثرة
االحتكاكات البدنية ب الفريق ما
اجـبــر احلـكم عــلي صــبـاح اشــهـار
البطاقة الصفراء لعدد من الالعب
التي تضاعفت في احلـصة الثانية
قــــبل ان يــــنـــتــــهي الــــشـــوط االول
بـالـتـعـادل الـسـلـبي. وشـهـد الـشوط
الـثــاني انــدفـاع لــلـشــرطـة  الــذي لـعب
ــبــادرة بـــكــامل عــنـــاصــره  وخـــطف ا
ــنـطــقـة الـزوراء الـهــجـومــيـة وانــتـقل 
مسـتفيـدا من النـاحية الـبدنيـة  وتمكن
مـن اخــــتــــراق دفـــــاعــــات الــــزوراء في
محاولة للتسجيل  أبرزها ركلة اجلزاء
الـتي  فــشل في تـسـديــدهـا سـعــد عـبـد
األمـيـر  بـعـدمـا تـصـدى لـهـا فـهـد الذي
منع بـعدهـا  كرة صـعبـة وخطـرة لعلي
يــوسف وكـادت د 73ان تــشــهــد هــدف
ــبـاراة االول  من مـوبــاكـو في اخـطـر ا
فرص اللقاء  قـبل ان يفسدها احلارس
 الـذي تـألـق  وأخـرى راسـيـة من نـفس
الالعـب مـرت مـن فـوق الــعــارضـة د83
فـيـمـا اســتـمـرت تـغــيـرات بـاسم قـاسم
الـتي اتت بوقـتـها ومـكـانهـا وأثرت في
ـهمة الـصعبـة   قبل ان  يتـغير حسم ا
مـجـرى األمور الـتـغـير  وفـي وقت بقي
مرمى حـميد بـعيد عن خـطورة الزوراء
الــتي ظـهــرت خالل سـبع دقــائق كـانت
كـافيـة النتـزاع االنتـصار   عـندمـا فشل
العــبــو الــشــرطــة في إيــقــاف انـطـالقـة
الـزوراء اخلـطـرة  لـيـأتي الـهـدف األول
الذي افـقد العـبو الشـرطة تـركيزهم في

ثـالث نــقــاط  تــفــادى فـــيــهــا مــفــاجــأة
القاسم  الذي سـبق وجنح في  التغلب
عــلى الــنــفط لــكــنه تــعــثــر وعــاد بـأول
خــــســـارة مـن اقـــرب مــــلـــعب لـه شـــكل
تواجدا جلمهوره الـكبير الذي لم يغير
من واقع الـــنــتــيـــجــة  الـــتي حــقـــقــهــا
أصحاب األرض  الذي انصب تفكيرهم
عـــلـى ان يـــكــــونـــوا عــــنـــد حــــسن ظن
جـمـهـورهم  من اجل تـعـويض خـسارة
الوسط وان يبقى ملعـبهم حكرا عليهم
إمـام جـمــيع الـضــيـوف  وهــو مـا بـقي
طلوبة التي أمنت يحقق فيه النتائج ا
له البقاء موسما ثالثا وال يريد مغادرة
الدوري مع كل الظروف الصعبة  حيث
اعتـماد اإلدارة عـلى  التي تـدير األمور
لــــوحـــدهــــا وسط غــــيــــاب وابـــتــــعـــاد
سـئـولـ وسـيـبـقى الـفـريق مـعـتـمدا ا
ــوسم عـلـى أرضه في تــكــرار نـتــائج ا
اضي والدور الذي لعبه رزاق فرحان ا
فـي إبـــقـــاء الـــفــــريق في مــــكـــانه  رغم
ـدرب الــعـوائـق الـتي تــواجه مــهــمــة ا
احلــالي صـــادق ســعـــدون في مــشــوار
صــــعـب جــــدا ويـــــأمل مـن الالعـــــبــــ
واجلمهور ان يقفوا سوية لدعم نتائج
األرض  اذا كــان يــريــد الــبــقــاء ولـو ال
ــبــاريـــات الــتي شيء مـــضــمــون فـي ا
حتتاج إلى عـمل متوازن داخل وخارج
الـديــوانـيــة الـتـي أنـعــشت آمـالــهـا في
اخلــروج بـكـامل الـعـالمـات  من جـانـبه
تـعـرض الــقـاسم  لـلـنـتـيــجـة الـسـلـبـيـة
ـــســـتـــواه  وكــان األولى  مع فـــريق  
ـكن ان عــلـيه جتـنب اخلــسـارة الـتي 
يغض الـنظـر عنهـا عنـدما تأتي من أي
طــرف اال من اجلــيــران عــنــدمــا  وجــد
العبـو الفـريق أنفـسهم خارج الـتغـطية
ــبـاريـات والبـد من مــراجـعـة ســريـعـة 
ــشـاركـة الـذهــاب  خـشــيـة ان تــعـوق ا
همة أساسا لم تكن سهله لفريق ولو ا
صـعــد لــلـتــو من الــدرجــة األولى الـتي
ا يـرغب اللعب   والزالت بقـيت مكانـا 
بحـاجة لـتنـظيم أفـضل  ولـو هذا األمر
أليـهم الـقـاسم الـذي لـعب فـيـهـا لـفـتـرة
طـــــويــــلـــــة  ألنـه أالن يــــلـــــعـب في أهم
البـطوالت وتدرك إدارته  حـاجة األمور

التي قـد تصطـدم بهـا  مع مرور الوقت
والن احلكم سيكون على النتائج  وهو

يعول على شبابه.
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وأنــعش  الــنـفط أمــاله في الـفــوز عـلى
اجلنـوب بهدف مـعوضـا نكسـة القاسم
إمـــام إدارة  الـــفـــريق الـــتي تـــريـــد من
يـحـيـى عـلـوان يكـون مـسـتـوى الـفـريق
ـبــاريـات واالهم إن ثــابت في جــمـيـع ا
ــســتـوى يــظــهــر  قـادرا عــلى تــقــد ا
والــنــتـائج داخـل وخـارج مــواقـعه وان
تعـمل خطـوطه كمـا مطـلوب مـنها   اذا
مــــا أراد الــــفــــريـق إن يــــســــتــــمــــر في
ـنـافـسـات لـلـمـوسم اخلـامس تـوالـيـا ا
ــر فـيــهــا مــنـذ أول في أفــضل فــتــرة 
مـتـازة  بشـكل جـيد  رغم واجـدله في ا
تعـثره في أخر مـشاركه لـكنه لم يبـتعد
قدمة  الـنفط  سينتقل إلى عن مواقع ا
اربـيل في واجب  غـيـر مـؤمن   يـعـتـمد
على عـودة الالعب لـتقد مـا مطلوب
مـنـهم الن األمـور ال تـتـعـلق  في الـلـعب
ــوقع بـل في أي مــكــان والن مـلــعب بـا
الـلـقـاء الـقـادم يـحـمل صـعـوبـات بوجه
النـفط  إمام الـوصول إلـى هدف الـلقاء
ـضـيف ألهـمـيته الـذي سـيـبـحث عـنه ا
بـعد تـعادلـ  وهو األخـر الذي يـبحث
عن االنتصار األول   لـتدارك أي تأخير
ـصلـحـة الـفـريق  الذي ألنه  سـيـضـر 
الزال يــؤمن بــقــدرات عــنــاصـره في ان
تقوم بإدارة األمور كما يجب  في وقت
يـــبـــدو ان اجلــنـــوب الزال يـــعـــاني من
مبـاريات الـذهاب بـعد تـعادل وخـسارة
شكلة انه  بعد سلسلة مباريات من وا
اضي لم ـوسم ا ـرحلـة الثـانـية من ا ا
يـحـقق الـفـوز في بغـداد  والزال كل من
األمـانـة واحلــدود يـبــحـثــان عن الـفـوز
بعـدمـا خسـر األول من اجلويـة واألخر
من الــشــرطـة فــيــمـا انــتــهى لــقـاءهــمـا
بـالــتــعـادل  وكـالهـمــا يــأمل في تـدارك
صـعوبـة األمـور من البـدايـة التي اكـثر
مـا تـرغب الـفـرق في ان تـكون مـنـطـلـقا
حـقيـقا لـها وكالهـما يـبحث عن فـرصة
الـــنـــتـــيـــجـــة االيـــجـــابـــيــة   والـــلـــعب

بطموحات العودة القوية.
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الــدولـة واجلــمـهــور ومـعــهــمـا االعالم والــصـحــافـة
الرياضية دائما ما يـنظرون الى الرياضة على انها
كــرة قــدم و (خالص ) وان ارادوا ان يــســتــذكـروا
االلـعـاب االخـرى فـان ذاكـرتـهم ال تـتـعـدى االلـعـاب
عـروفـة بالـكـرة الـطائـرة والـيد والـسـلة الـرياضـيـة ا
ـارسـها االصـحاء من الـرياضـي والعـاب اخرى 
ويتنـاسون او نسوا فـعال بان هنـاك العابـاً رياضية
ـتـحـدي االعـاقـة فـي الـعـاب حتـمل االسـمـاء ذاتـهـا
ــتـحــركـة او لــكـنــهــا تـمــارس من عــلى الـكــراسي ا
ـعتـمدة قـررة او ا بوسـائط اخـرى حسـب الفـئـات ا

حلالة العوق بصورة عامة.
هـؤالء االبطـال تـفـوقـوا ليس عـلى مـنـافـسـيهم ال بل
ارس االلعـاب ذاتها من دون اعاقة حتى على من 
او كـرسي مـتـحـرك تــفـوقـوا عـلـيـهم بـاالجنـاز الـذي
الجله يرفع الـعلم العـراقي ويعزف الـنشيـد الوطني
للبلد  ,رغم ذلك واكثر بكثيـر وهناك من هو بالدولة
ــنـظـومــة الـريـاضــيـة كـكـل يـتـجــاهل مـا يــفـعـله او ا
ـا الن هـذا الـبعض يـنـظر عـاقـون لـيس لشيء وا ا
الى ريـاضـتـهم بــعـ واحـدة واخـرى في الـظل فال
يـرى غـيـر الـنـزر الـقــلـيل فـيـغـ حـقـوقـا مـسـتـحـقـة
لهؤالء ,الجنازهم ..لـتـعبـهم.. لهـمـتهم في رفع اسم

البلد عاليا ب البلدان.
ـبيـة الـعراقـية من اليـوم يـعود ابـطال الـلـجنـة الـبارا
شـاركـة الفـاعـلة والـنـاجحـة لـلبـعـثة االردن  حـيث ا
الـعـراقـيـة في دورة الـعـاب غـرب اسـيـا  الـتي حـقق
فيها العراق اكبر عدد من االوسمة  التي بلغت 74
وساما  منها  28وساما ذهبيا  و 29وساما فضيا
و 17وسـامـا بــرونـزيـا وهـو رقم  قــيـاسي   مـقـارنـة
ـشـاركة في شـاركـة  الـسابـقـة ورصـيد الـدول ا بـا
الدورة االخـيرة  وأقـربها االردن احلـاصل على 47

وساما ملونا.
ـبـية ـتـحـقق بـسـواعـد ابـطـال الـبـارا هـذا االجنـاز ا
الـذين عــمـلـوا جــمـيـعـا كــمـنـظــومـة واحـدة من اجل
ــيـز لـلــعـراق تــفـتـخــر به االجـيـال حتـقــيق اجنـاز 
ويـــفـــرح من خالله الـــشـــعب الـــعـــراقي أقـــول هــذا
االجنـاز يجـبـر الدولـة ومـؤسسـاتـهـا الريـاضـة على
الـوقـوف أمـامه لـدراسـته ومـعـرفـة اسـبـاب حتـقـيـقه
ثابرة واجلدية والتفاني ليجدوا ان كل هذا يأتي با
فـــي االخـــالص مـــن اجــل وضـــع بــــــــــــــــــــــــــــــرامــج
ـهمـة التي ـشـاركات ا واستـراتيـجـيات تـستـهدف ا
من خاللهـا يستـطيع  الـرياضي الـعراقي  الـتواجد
بالبطـوالت والدورات الكـبرى على مسـتوى االلعاب
ـبــيـاد والـذي جتــسـد كل هـذا االسـيــويـة أو الـبــارا
ن اليراهم الكالم بتـواجد رجـال الظل الـرياضي 
ـسـؤول في الـدولـة بـيـنـمـا يـتـابع ريـاضـات اخرى ا
تصـرف االمـوال والتقـبض مـنهـا شيـئـا وتمـر مرور

الكرام.
ــبـيــة تـسـتــحق الــتـكـر الــيـوم كل الــلـجــنـة الــبـارا
وتستحق االستقبال الـكبير في مطار بغداد الدولي
فهؤالء رجال صدقوا ما عاهدوا عليه وذاك (جراح
نـصـار) يتـحـدى ويـعـلن انه سـيـحـصل علـى الذهب
قدمة وعندما حانت حلظة االيـفاء بكالمه كان في ا
يـنتـظـر من يـقـلـده الذهب .. هـؤالء الـرجـال االبـطال
يـسـتـحـقـون مـن الـدولـة الـتـكـر الـذي يـسـتـحـقـونه
ـا يليق نحـون ما يـضمن لـهم العيش الـكر و و
بـابـطـال يصـنـعـون االجنـاز والـفـوز لـلـعـراق واسمه
وعلمه ونشيده .. نقول بارك الله بكم
من رجـال وبـارك بـاجنـازكم فـهو
يــلـــمع حتـت الــظل  ولـــيس  في
الـــشـــمس بـــرابــعـــة الـــنـــهــار..

الستم معي?
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يـخـوض مـنـتـخــبـنـا الـوطـني لـكـرة
الـــصــاالت مـــبــاراتــ وديـــتــ مع
ـــنــتـــخب الــلـــبــنـــاني حتـــضــيــرا ا
ـؤهـلة الى لـتـصفـيات كـأس آسـيا ا
نهـائيات كـأس آسيا وكـأس العالم.
وقــال عـضــو اإلحتـاد رئــيس جلـنـة
كـرة الــصــاالت غــالب الـزامــلي في
تــــصــــريح صـــــحــــفي  إن االحتــــاد
ــركـزي لـكــرة الـقـدم أمن الـعـراقي ا
معسكرا تدريبيا في بيروت يستمر
عــــشـــرة ايــــام يـــخـــوض مـن خالله

مبارات مع منتخب لبنان على أن
يـعقـبه معـسكـر ثان في الـسعـودية
وإجـــراء مــبـــاراتــ وديـــتــ امــام
ــنـــتـــخب الـــوطــنـي الــســـعــودي. ا
وأشـــار الـــزامـــلي الـى ان اجلـــهــاز
الــفـني والالعــبــ يـتــطـلــعـون الى
خطف بطاقة التأهل الى النهائيات
رتـقـبة اآلسـيـوية خالل مـشـاركـته ا
في بــطـولـة تــصـفــيـات اســيـا الـتي
سـتحتـضنهـا العـاصمة الـبحريـنية
نامة منـتصف شهر تشرين األول ا
ـــــبـــــاريــــات ـــــقـــــبل.  واكـــــد ان ا ا

التـجـريبـيـة فـرصة لـتـعـزيز عـنـصر
االنـــســجـــام بــ الالعـــبــ ومــدى
تطـبـيقـهم لـلجـمل الـتكـتـيكـيـة التي
الك الـتـدريـبي.  وأشـار يــضـعـهـا ا
الـزامــلي إلى ان خـوض مـثل هـكـذا
مــبـــاريـــات جتــريـــبـــيــة يـــصب في
مـصـلـحـة منـتـخـبنـا الـوطـني الذي
يـتـطـلع اجلـمـيع الن تـكـون صـورته
زاهية في بـطولة آسيـا وهو جدير
بتقـد الكثـير ال سيـما ان صفوف
ـنـتـخب تـضم عـنـاصـر فـعـالـة في ا

عالم كرة الصاالت العراقية.
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منتخب الصاالت يواصل حتضيراته خلوض غمار بطولة آسيا
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ـنـتـقل من لـعب احلـارس فـهـد طـالب  ا
اجلـوية لـلـزوراء دورا  مهـمـا وحاسـما
بـــفــوزه   فـــريـــقه عــلـى الــغـــر  عــلى
الـشرطـة  بفـضل التـصدي لـركلـة جزاء
و انــقـذ مـرمـاه  مـن عـدة فـرص خـطـره
وحافـظ  على نـظافـة شبـاكه  في عودة
ــنــتــخب ــر بــهـــا الى صــفــوف ا قــد 
الـوطـني  بـاسـتـحـقـاق  عـنـدمـا حـضي
ـدرب كـاتـانـيـتش ـتـابـعـة جـادة من ا
سـتوى ثابت خالل وقت بعدمـا لعب 
ـثيـرة    وحول مـسار الـلعب ـباراة ا ا
وســيـــطــرة الــشــرطـــة  خــصــوصــا في
صـلحـة الزوراء الذي الشـوط الثـاني  
حقق فوزا  غاليـا  في  لقاء بست نقاط
 غـــــــــــايـــــــــــة فـي
الصـعـوبة
وبـــــــعــــــد
تـــــعــــادل
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ـدرب فـريقـه الكـروي احـمـد دحـام بـسبب اسـاءته جلـمـاهـيـر الـنادي في مـبـاراة الـصـنـاعات وجـه نادي نـفط مـيـسـان انـذاراً نهـائـيـاً 
مـتاز امس اجلمعـة.  دحام اساء جلمـاهير النـادي بعد نهـاية مباراة امس حـ رمى حذاءه على احـد جماهير الكـهربائيـة بالدوري ا
ـباراة بنتيجة .1-3 وذكر الـنادي في بيان رسمي تـابعنا باهـتمام بالغ تداعيـات خسارة فريقـنا بكرة القدم الـنادي بسبب اخلسارة في ا
ـمـتـاز يـوم امس  وأنـنـا اذ نـؤمن بـأن كـرة الـقـدم فـيـهـا الـفوز أمـام فـريق نـادي الـصـنـاعـات الـكـهـربـائـيـة في إطـار مـبـاريـات الـدوري ا
واخلسـارة اال اننا النـؤمن مطلـقا والنرضى بـان يخرج احـدا من عناويـننا عن الـنص ويسيء جلمـاهيرنا الـتي كانت ومازالت وراء كل

ماحققناه من نتائج متميزة وكانت ومازالت خير سند لنا وللفريق وواكبت رحالته من الشمال الى اجلنوب .  واضاف
ـدرب الـفريق احـمد دحـام بسـبب الـتصـرف الذي حـدث يوم امس نـطلق فـإننـا نـوجه انذاراً نـهائـيا  "ومن هـذا ا

ونطالبه بربط جأشه وان يهتم بأمر الفريق والينجر لصراعات جانبية تأكل من جرف فريقنا .
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