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ســتـــة نــقــاط مـــســتـــفــيـــدا من فــارق
ــيــنــاء في األهــداف لـــيــتــقــدم عــلى ا
الـــتـــرتـــيب ويـــرى جـــمـــهـــور اربـــيل
ـطــلـوب امـام بــالـنــتـيـجــة بـالــشيء ا
حتـــديــات مــبـــاريــات الـــذهــاب الــتي
جتـاوزه في اول لـقـاء  مـسـتـفـيـدا من
االنتـدابـات التي  قـام بـها قـبل بـداية
الـدوري الـتي عـززت من قـوة خـطـوط
ـنـتـظـر ان تـظـهـر قـويـة مـرة الـلـعب ا
أخرى  عندما  ينتقل الفريق للبصرة
ــــواجـــهـــة نـــفط اجلــــنـــوب في وقت
ــتــأخـر ــوقــعه ا اســتــمــر مــيـســان 
الــثـــالث عـــشــر بـــدون رصـــيــد بـــعــد
خـسـارتـ  االولى كـانت من اجلـويـة
ــطـلـوبـة ويـأمـل ان يـعـود لـلــنـتـائج ا
ـواجـهـة عــنـدمـا يــخـرج لـلــعـاصـمــة 

الصناعات  األخير.
WO Uſ ◊UI½

ـينـاء بـثالث نقـاط غالـية من وخرج ا
ملعب كربالء اثـر فوزه بهدف الالعب
حـسـام مـالك لــيـدعم   مـوقف الـفـريق
بـست  نـقــاط  مـتـسـاويـا مع اجلـويـة
ـــوقع الـــثـــالـث  بـــعــد واربـــيـل  في ا
جناحـ متـتـال لـكن تبـقى األهمـية
بنـتيـجة الذهـاب التي  فـرض نفـسها
فــيـهـا الــطـرف الــقـوي والــتـحـول في
ــنـــافــســـات من الــبـــدايــة  ويـــعــلق ا
جــمــهــوره أمــالـه عــلى الالعــبــ في
حتـقــيق الـفــوز الـثـالث عــلى حـسـاب
الـــنــفط غـــدا  فــيـــمــا خـــالف الــوسط
تـــوقـــعـــات إدارته الـــتي عـــمــلـت  مــا
ــشــاركــة  قــبل ان بــوســعــهــا لــدعم ا
يسقط فريـقها في عقـر داره متراجعا
لــــلــــمـــــوقع الـــــثــــامـن  واألمل في ان
يـعـوضـهـا  عـنـدمـا يـحل ضـيـفـا عـلى
احلـدود في مـهـمــة لـيـست بـالـسـهـلـة

والصعبة.
وفـرض الــنـجف الــتـعــادل في الـوقت
ـطــلـوب  الى مـا قــبل خـمس دقـائق ا
على نهاية اللقاء  على الطالب  حتت
أنـظــار جـمـهــورهم والـعـودة بــنـقـطـة

للدفع بالفريق نحو منافسات مثمرة
قبل التعـرض خلسارة وتعادل  وفي
ـكن ان يـسـتـمـر إمـام واقع وضع ال
مـبـاريـات الـبطـولـة  عـنـدمـا سـيـكون
ــكن إمــام اخــتـــبــار صــعب  ولــو ال
الـتــقـلـيل من شــان األمـانـة  وقـدراته
عـلى اإلطـاحــة بـالـشـرطـة  وانه قـادر
عــــلى حتــــقـــــيق ذلـك  وسط رغــــبــــة
حتـــقـــيق الـــفـــوز األول في ان يـــأتي
على الـبطل الـذي سيـصعـد من أماله
في البطـولة  وبـإمكان الالعـب فعل
ذلك الن األمــــانـــة فــــريق مــــتـــكــــامل
واليـنقـصه شيء البل سـيـكـون مـؤثر
إمـام الـوضع الـصـعب الـذي يـعـيـشه
الـــشـــرطــة الـــذي لم يـــصل بـــعــد اى
ــخـاوف مــسـتــواه والزال  يــشـعــر 
ـــبـــاريـــات مع فـــرق الـــدوري عـــلى ا
مـخـتــلف مـسـتـويــاته إمـام حتـديـات
ــبــاريــات إضــافــة الن الــفــوز عــلى ا
البـطل  يـكـون له خصـوصـية واالهم
ان يـــرتـق العـــبــــو الـــفــــريــــقـــ الى
مسـتوى الـلقـاء  الوحـيد في الدوري
والــعــاصــمـة ومــتــوقع ان يــحــضـره
جــمـــهـــور الـــشـــرطـــة لـــدعم جـــهــود
الالعـب ان يـضـعوا خـلـفهم  خـيـبة
ـــبـــاريـــات األخـــيـــرة  وفـي جتــاوز ا
وتــدارك مـحــنـة الــنـتــائج الـســلـبــيـة
وحتقـيق اخلـطـوة األولى قـبل فوات
األوان والن مــــــبــــــاريــــــات الـــــدوري
مــحـسـوبــة من حـيـث  جـمع الــنـقـاط
ـبـاريات الـتي تـتطـلب الـتـوازن في ا
نافسة شاركـة وا خصوصا لـلفرق ا
ـتـوقع إن عـلى الــلـقب  والـصــراع  ا
يتـصاعد من دور ألخـر وهو مـا يزيد

الضغوط على الفرق اجلماهيرية.
W¹u'« —bBð

ويـتــصـدر اجلـويــة فـرق الـدوري عن
ــيــنــاء الـــبــصــري بــفــارق اربـــيل وا
األهـــداف بــعـــدمــا رفع رصـــيــده الى
ستـة نـقاط  اثـر فـوزه العـريض على
ن حس وفي الصناعات بثالثية أ
بـــدايــة جـــيــدة ومـــتــوقـع ان يــواجه
الـفـريق حتــديـات كـلـمـا مـر  بـنـجـاح
نافس على الصدارة وسط  رغبة ا
ـــنــــتـــشي بـه اجلـــويـــة مع ــــوقع ا ا
جــمـــهـــور وبـــانـــتـــظـــار ان  يــحـــقق
الـنـتيـجـة األهم إمـام الـغر الـطـلـبة
ـوقع ـواصــلـة اإلمـسـاك بــقـوة في ا
األول في وقت  اسـتــمـر الـصـنـاعـات
مــتـــذيال لـــلـــتـــرتـــيب وفي مـــعـــانــاة
واضــحـــة إمــام مــشـــاركــة شــكى في
درب الذي يـواجه معاناة بدايتهـا  ا

شاركة. ا
وانـتـقل اربـيل لـلوصـافـة بـعـد الـفوز
ــــهم الــــذي خـــــرج به مـن مــــلــــعب ا
العمـارة الصـعب ليزيـد  رصيده الى

ــــشــــتـــرك مـع الالعــــبـــ الـــعــــمل ا
ـطـلـوب ـطـالـبـ بـعـكس دورهم  ا ا
وصـوال لـهـدف الـلـقـاء  الـذي اليـبـدو
سـهال  وقــد يـواجه الـفــريق مـتـاعب
بسبب الـلعب حتت ضـغط  النتـيجة
التي اليقبل بغيرهـا جمهوره الكبير
 الـذي صـبـرا كــثـيـرا عـلى  الـنـتـائج
السلبـية التي أبعـدته عن مشاركت
ــكن الـــتــفــريط خـــارجــتــ لـــكن ال
ـتلك بالـبـطولـة احمللـيـة في ظل ما 
من عــنــاصــر قــادرة عــلى ان تــشــكل
مفـارز فاعلـة تريدان تـكسب الـفوائد
لـــكن كل شـيء اليــظـــهــر ســـهال رغم
تـرســانـة الالعـبـ واألســلـحـة الـتي
تـمــتــلـكــهــا الــشـرطــة  ويــتـمــتــعـون
هارات فـنيـة مهمـة  ان يستـعيدوا
مـسـتـويـاتـهم  واألخـذ بـالـفـريق الى
ـباراة وفي نـتائج جـيـدة من هـذه  ا
ـهـمة ان يـكون  الالعـبـ عـلى قدر ا

صلحة األنصار.
W½U _« W³ſ—

وتظهر رغبة األمانة الفريق الباحث
ـنظم عن الفـوز األول وهـو الفـريق ا
ويــــــــلــــــــعب
بتـولـيـفة
مـــــــــــــن
العــــبي
اخلبرة
والـواع
ديــــــــــن
وأكـــثــر
الـــفــرق
استـعداد
ا وإعـــــــــــــــداد
للمشاركـة التي  يأمل عصام
ـثل الالعـبـ الـفـريق حـمـد ان  
بــــأفـــضل حـــال بـــفـــضل حـــالـــة
االنـســجـام  حملــافـظــة الـفـريق
عــلـى الــتــشــكــيـل نــفــسه من
ــــاضي  ويــــؤمن ــــوسم ا ا
بإمكاناته  ولـديها العديد
ــهـاريـة من الــعـنــاصـر ا
ؤثرة والقدرة  على وا
خــــــــلـق الــــــــفــــــــارق
وســيـلــعب بــحــافـز
الــنــتــيــجــة لــتـرك
موقـعه احلادي
عـــــشــــر والن
الـــــــــفــــــــوز
ســيـــحــدث
تـغــيـرا في
جمـيع مـسار
ـشـاركـة وتـطـلـعـات الفـريق ا
فــيــهــا  والن الــتـأخــر الــيــوم يــعـني
االبتعـاد بعد اكـثر وتخـرج عن رغبة
اإلدارة الــتي  عـمــلـتــمـا تــقـدر عــلـيه

في ظـل مـجــمـوعــة العــبـ مــطـالــبـة
ــردود بـــإحــداث الـــفــارق وتـــقــد ا
ر قنع  وجتاوز أزمة الـثقة التي  ا
بها الفريق  وانـعكاسها على اإلدارة
واجلـمــهـور وفي ان يـحـدث الــتـغـيـر
وتقـد مبـاراة مـختـلفـة ومثـمرة من
ـسـتوى خالل الـتركـيـز عـلى تقـد ا
ـستـوى وطريقـة اللعب  وأداء عبر ا
خطوط اللعب  واالهم  حتقيق الفوز
  واحلــصــول عـلـى كـامـل الـعـالمـات
واسـتـعـادة الــتـوازن لـتـسـيـر األمـور
باالجتـاه الصـحـيح والظـهور بـشكل
مـــؤثـــر وفـي تـــقـــد األداء األفـــضل
ــهــمــة الــيــوم وحتــقـــيق اخلــطــوة ا
ـــوسم لــــدعم أمـــالـه في بـــطــــولـــة  ا
الـوحــيـدة بــعـد تـراجع حــظـوظه في
إبـــطـــال أســـيـــا
ومـــــــن خــــــالل
الطـريقـة التي
ســـــيـــــحــــدده
ــدرب غــني ا
شهد لـيخرج
بالـفوز األول
مـــــــن خــــــالل
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يـــســــعى فـــريـق الـــشــــرطـــة جتـــاوز
حتـــديــات  مــبـــاريــاته في مـــخــتــلف
الــبــطــوالت عــنــدمـا اســتــمــر لــلــقـاء
اخلـــامس مـن دون فــوز فـي إعـــقــاب
ـــلك خـــســـارتـــ  في ربع نـــهـــائي ا
مـحمـد الـسـادس   وتعـادل وخـسارة
بـدوري بـطـال أسـيـا قـبل ان يـتـعادل
بـثالثــة أهـداف مع  الـكــهـربـاء وكـان
األقرب للخـسارة ويتـواصل مسلسل
الــنــتــائج الــســلــبــيــة  في مــســتــهل
مــشـاركــته لـلــدفـاع عن لــقب الـدوري
قـبل ان يـعـود لـيـسـتـقبـل األمانـة في
الـــلــقـــاء الــذي ســيـــقــام  في مـــلــعب
الشـعب اليـوم األربعـاء عنـد السـاعة
الـــرابـــعـــة والـــنـــصف في افـــتـــتـــاح
مـبــاريـات الـدور الــثـالث من بــطـولـة

متاز بكرة القدم. الدوري ا
ـهمة ويدرك  الشـرطة صـعوبة ا
 والن أكـثـر مـا حتــمل مـبـاريـاته
في الـدوري الـتـحـدي من اقـرأنه
إمــام فـــرصــة   الــعــودة لــســكــة
االنـتصـارات وبـدايـة الـدفاع عن
ــهــمــة الــغــيـر لــقــبه ومن هــذه ا
ســهـلــة  لــتـدارك األمــور من اجل

تـــقــلــيص الـــفــارق  بــعــد
مــــبــــاراة واحــــدة

ومـغـادرة
ــــــوقع ا
التاسع
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نتـخب الوطني سريـتشكـو كاتانـيتش أن موكله اكد االيراني بـهروز دزهبود وكـيل اعمال مـدرب ا
ـقـبلـة.وقـال بـهروز في تـصـريح صـحفي  إن ـرحلـة ا لديه الـكـثـير لـيـقـدمه السود الـرافـدين خالل ا
نـتخب اضـية مـع ا درب كـاتـانيـتش حـقق الكـثـير من االيـجـابيـات خالل الـسنـة ونـصف السـنـة ا ا
الوطنـي العراقي.واوضح أن كاتـانيـتش لديه الـكثـير لـيقـدمه للـمنـتخب الـوطني فـهو يـحوال تـطوير
ـر بـهـا ومـنـها تـوقـف الدوري االداء خالل فـتـرة واخـرى عـلى الـرغم من الـظـروف الـصـعـبـة الـتي 
متاز. جتدر االشـارة الى ان كاتانيـتش قاد اسود الرافدين في 28 مباراة فاز في 14 وتعادل ا

في 10 وخسر في 4.
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ــنــتــخـب الــعــراقي لــلــكــرة تـــأهل ا
الــطـــائــرة جــلـــوس رجــال خلــوض
بـاراة النهائـية للـبطولة  الـعربية ا
قامـة حاليا االولى باللـعبة رجـال ا
ـصــريــة الـقــاهـرة في الــعــاصـمــة ا
ــشــاركــة ( 6) مــنــتــخــبــات وهي
(الـعــراق - مــصـر - الــسـعــوديـة -
لــيــبــيــا - فــلــســطــ - اجلــزائــر )
قــســمـت إلى مــجــمــوعــتــ ضــمت
األولـى مــــنــــتــــخــــبــــات  (مــــصــــر-
اجلـزائـر- فـلـسطـ ) وفي الـثـانـية
مـنـتخـبـات (العـراق - الـسعـودية -

ليبيا).
وجـاء الـتـأهل لـلــمـنـتـخب الـعـراقي
لـلــمـبـاراة الـنــهـائـيـة لـلــبـطـولـة في
ــــســـتــــحق عــــلى اعــــقـــاب فــــوزه ا
نتخب الليبي بثالثة اشواط دون ا
ــبـاراة االولى الــتي رجـرت رد في ا
عـقب حـفل االفـتـتـاح  الـذي تـضـمن
عـروض ريـاضــيـة وفـنـيــة لـشـابـات
وشباب ذوي االحتـياجات اخلاصة
ــثل وزيــر الــشــبــاب وبــحــضــور 
ـــصــــري كـــمـــا فـــاز والـــريــــاضـــة ا
منتخـبنا على نظـيره السعودي في
ـبـاريات الـثـانـية لـلـبطـولـة بثالث ا

اشواط دون رد
وأنــــهى  الـــفــــريق الـــعــــراقي امس
الــثالثــاء حتـــضــيــراته لـــلــمــبــاراة

الـنهـائيـة  تخـللـتهـا تدريـبات حتت
ـدرب احـمـد عــبـد مـحـمـد إشـراف ا
ومـــســـاعـــدة هـــادي عـــبـــد الـــكــر
ـشــاركـة  ( 9© العـبـ هم ( احـمـد
هـاشـم  (كـابـ ) - حـسـ هـلـيل -
احـمد عـبـد الرحـمن - رحـيم علي -
سيف الدين سمير - وعد يوسف -
 صـفـاء جـاسم - ابـراهـيم نـاصـر -
فــؤاد عـبـد الـكــر  ) وغـيـاب ثالثـة
العــــبـــ بــــســــبب االصــــابــــة وهم
(احـمدريـاض - احمـد جابـر - علي
جـــاهــد )  وحــضــور الــســيــد عــبــد
احلـــســ كـــاطع الـــدراجي رئـــيس
االحتــاد الـعــراقي لـلــكــرة الـطــائـرة

جلوس  رئيس الوفد  .
ـبـاريـات والـتـدريـبات كـمـا حـضـر ا
الـسـيـد عـقـيل حـمـيـد مـسـلم رئـيس
بـية الوطنية العراقية اللجنة البار
والــدكــتــورة كــوثــر عــبــد احلــسـ
االمـ  الـعام لـلـجنـة  والـسيـد اياد
ــثـال عن وزارة الــشــبـاب صــبـاح 
والـريـاضــة وجـاسم صـافـي حـكـمـا
واركان السفارة العراقية في مصر.
اشادة عربية بقدرات جنوم العراق
ــدرب الـــســعــودي مـــحــمــد واكـــد ا
عـاشـور ومـساعـده فـارس الـشـهري
ـتـلك ـنــتـخب الـعــراقي  عـلى ان ا
العـــــبــــــ من طــــــراز دولي ولــــــهم
الـقـدرات على الـتـفـوق على الـعـدبد

ـتقدمـة باللعـبة واتوقع من الدول ا
لـــهم ان يــحـــزروا االلــقـــاب في ايــة
مــشــاركــة  يـدخــلــونــهــا المـتـالكـهم
ــادي ــة واالرادة والـــدعم ا الــعـــز
بية عنوي من قبل اللـجنة البار وا
العـراقية تـؤهل لتحـقيق االجنازات

الرياضية .
يش مستشار وأكد الفريق مهاب 
رئـيس  جـمـهـوريـة مـصـر الـعـربـيـة
وبـوصـفه الـرئـيس الـشـرفي لـلـجـنة
الـعــربـيــة لـلـكــرة الـطـائــرة جـلـوس
عـلى روح اإلصـرار والـتـحـدي التي
ـــتـــاز بــــهـــا الالعــــبـــون من ذوي
االحــتــيـــاجــات اخلــاصــة والــهــمم
وتـقـد كل الـدعم لـهم مـؤكـدًا على
االهــتـمـام بـذوي الــقـدرات والـهـمم
والعـمل على تنـفيذ تـطلعـاتهم كون
االهــتـمــام بــهم يــعــد من مــؤشـرات

تقدمة.  قياس الدول ا
فـيمـا اكد وزيـر الـشبـاب والريـاضة
ــصـريـة الـدكـتـور اشـرف صـبـحي ا
عــــــلى حـــــرص وزارة الــــــشـــــبـــــاب
والـرياضـة عـلى دمج ذوي الـقدرات
والـهـمم في كل مـشـروعـات وبرامج
ـــــنـــــفـــــذة في جـــــمـــــيع الـــــوزارة ا
احملـــــــافـــــــظــــــات وذلـك فـي ضــــــوء
تــــوجـــيـــهــــات وحـــرص الــــقـــيـــادة
السـياسيـة على الـرعاية واالهـتمام

همة باجملتمع . بتلك الفئة ا

صـــالح: الـــفــــريق مـــســـتــــقـــر من كل
اجلوانب

ــديــر االداري لــلــفـــريق جــلــيل امـــا ا
صـالح فـانه اكـد بان الـفـريق مـسـتـقر
من كـل اجلــــوانب وان ادارة الــــوفــــد
حـــاولت ان تـــوفــر كـل احــتـــيـــاجــاته
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عـــقــدت الـــهــيـــئــة االداريـــة لالحتــاد
الــعــراقـي لــلــصــحــافــة الــريــاضــيـة
اجــتـــمــاعــهــا الــدوري يــوم الــســبت
ـاضـي في مـقــر االحتـاد في نــقـابـة ا
الصحفيـ العراقي بـرئاسة خالد
جـــــاسم وحــــضــــور الـــــزمالء كــــاظم
الطائي والدكتورعدنان لفته ومحمد
خلف والـدكتـور موفق عـبدالـوهاب 
وأمـ الـسـر عـادل الـعـتابـي وجرت
واضـيع خالل األجـتـمـاع مـنـاقـشـة ا
ــــطـــروحـــة عـــلى جـــدول االعـــمـــال ا
واتـخـاذ الـقـرارات الالزمـة بـشـأنـهـا

وكما ياتي:
1- ناقـشت الـهـيئـة االداريـة لالحتاد
ي مقـترح الـصحـفي الرائـد واألكاد
الدكتور علي الهاشمي بشان اعتماد
الـثـاني والـعـشـرين من شـهـر شـبـاط
من كل عام عيـدا للصـحافة الـعراقية
الريـاضيـة وهو الـيوم الـذي صدرت
فيه صحيفة نادي األلعاب الرياضية
ــرحـوم ــؤسـســهـا ا في عـام 1922 
محمد السيـد علي حمادي وستكون
هذه الذكرى يوما لالحتفال السنوي
لكـل الزمالء الـعـاملـ في الـصحـافة

منتدى الشباب يواجه مصر بكأس العرب
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متاز مواجهات جديدة في اجلولة الثانية مUNł«Ë ∫ تستعد فرق الدوري ا

خالل اعــداد الالعـبـ بــدنـيـاً وفــنـيـاً
ــبــاراة و الـــتــاكـــيــد عـــلى حــسـم ا
ـقبـلـة من خالل تـعـاون اجلـميع الن ا
ثل مستقـبل الكرة العراقية الفريق 
وعلـيه ان يظهـر بالـصورة االيجـابية

هم. في هذا احملفل العربي ا

قبل ان يـنتـقل الى البـصرة وسـيكون
ـيــنـاء إمــام لـقــاء صـعـب بـضــيـافــة ا
ستوى مقبول  لالن. ويظهر النفط 
 وقـــفــز احلــدود لـــلــمـــوقع الــســادس
بـســبب فـوزه عـلى  اجلــنـوب بـهـدفي
الـالعب حــــســــام جــــاد الــــله   في ان
يكون ورقة مـظفر جبـار الرابحة إمام
الــــوسط فـي وقت تــــلــــقى اجلــــنـــوب
وقع النـكـسة الـثانـية لـيـتواجـد في ا
الــرابع عــشـر  دون  رصــيــد وتـظــهـر
ــشــاكل  إمـــام مــهــمــة عـــمــار عــبــد ا
احلــســ الـــتي حــددهــا قــبل بــدايــة

البطولة.
ويـقـف الـزوراء سـابــعـا بــثالث نـقـاط
حصل عـليـهـا من فوزه الـقاتل بـهدف
مهـند عبـد الرحـيم في أخر دقـيقة من
ـواجـهـة لـقـاء الـطالب وسـيـعـود غـد 
الـــكــهــربـــاء حتت أنــظـــار جــمــهــوره
بـانـتـظـار  ان يـدعم األمـور  بـنـتـيـجـة
ايـجــابـيـة أخــرى  لـلـتـقــدم الى مـركـز
أفضل فيما يقف الـكهرباء ثاني عشر
الـسـلم بـنقـطـة خـطـفهـا من  لـكـهـرباء
قبل ان يـفرط بـنتـيجـة احلسم عـندما
استـمر مـتـقدمـا على الـشرطـة الى ما
قــــبل خــــمـس دقــــائق لــــيـــــدفع ثــــمن
الـتـراجع لـلـدفـاع لـكـنه قـدم مـسـتـوى
يسـتحق اإلشـارة  قد يـدفعه لـلظـهور
في  الـلقـاء الـقـادم االختـبـار الـصعب
األخـر بـعـد األول مع  الـنـفط  وتـبـقى
األمـــور  بــعــهـــدة اجملــتــهـــد  عــبــاس

عطية.
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وجتــــــري غــــــد اخلـــــــمــــــيـس   ثالث
ـيـناء مـباريـات عـنـدمـا    يضـيف   ا
ـنـتـشي بـفـوزه عـلى الـوسط الـنـفط ا

بشبابه الواعد
ويستـقبل احلـدود الوسط  وكله أمل
في إضـافـة نقـاط الـلـقـاء كامـلـة فـيـما
يــسـعى شــنــيـشل  لــلـتــعـويض بــعـد
تعـديل خطـوط الـفريق    وفي مـلعب
الـشـعب يتـواجه الـزوراء والـكـهـرباء
وتظهـر مهـمة  خطـرة  على الفـريق
بـعـد الـعـرض اجلـيـد لـلـكـهـربـاء إمام
لشرطـة ويريد الـزوراء ان يعزز فوزه
األول.وفي اجلمعة يلتقي الصناعات
ونـفط مـيـســان  وكالهـمـا يـبـحث عن
اول نـتــيـجـة ايـجـابــيـة  وقـمـة الـدور
الــثــالث  بــ اجلــويــة والــطالب في
الشـعب  متـوقع ان حتضى بـحضور
ــواقع جــمــاهــيــر في ظل  تــبــاعــد  ا
ــركـز حــيث الــصــدارة لــلــجــويــة  وا
العـاشـر للـطالب الـسـاع العـتراض
ـتــصـدر وعــرقـلــتـهـا  الن مــسـيــرة  ا

للفوز طعم خاص
ويـسـعى اجلـنـوب السـتـغالل ظـروف
مــبـاراتـه مع اربـيـل  من اجل إيــقـاف
التـراجع وخيـبة اخـر مبـارات فـيما
طلوبة بعد يشعر  الضيف باحلالة ا
قـهـر مـيــسـان حتت أنـظـار جـمـهـوره

والتقدم للوصافة.

ليرتـفع رصيـده الى أربع نقـاط  لكنه
تـخـلى عن الـصـدارة الـتي تـمـتع بـها
لـلـدور األولى لـيــتـراجع رابـعـا فـيـمـا
تـــعـــثـــر الـــطـالب مـــرة أخـــرى عـــقب
خــســارة الــزوراء وبـنــقــطــة وحــيـدة
ســـيــدخل فــيــهــا مــواجــهــة اجلــويــة

وقع العاشر. اجلمعة   في ا
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وفــرط األمـانــة بــتـقــدمه عــلى الــنـفط
بعدمـا خرج مـتعادال بـهدف  وبنـقطة
وقع احلـادي عشر ليـتأخـر بهـا في ا
فـيـمـا اسـتــفـاد الـنـفط من  الـنـتـيـجـة
لـيــقف خـامـســا بـأربع نـقــاط بـفـضل
فـوزه األول عــلى الـكــهـربـاء بــهـدفـ

باسم
قاسم

بـلـوغه الـدور ربع النـهـائي لـلـبـطـولة
واجـتــيـاره الـظــروف الـصـعــبـة الـتي

باراة االولى بالبطولة. واجهته با
جثيـر: اخليارات مـوجودة والالعب

عازمون على حتقيق الفوز
واكد مـدرب مـنتـخبـنـا الشـبابي لـكرة
ان الـفريـق بدأ الـقـدم قـحـطـان جـثـيـر
الك التدريبي يتعامل مع تـعليمـات ا
بـالشـكل الـصـحـيح وصـحح االخـطاء
ـبـاراة الـدفـاعـيـة الــتي حـصـلت في ا
االولى امــام تــونس وان قـلــة خــبـرة
العــبي الـفــريق جــعـلــتـهم يــرتـكــبـون
ـهــمـة في مــنـطــقـة بــعض االخـطــاء ا
اجلـــزاء والـــتي اســـهـــمت فـي اهــدار

باراة االولى والثانية. النقاط با
واضــاف جــثـيــر" انــا راضي عن اداء
الــفــريق الن العــبــيـنــا لم يــســتــعـدوا
بــالـشـكل الــصـحــيح نـظـراً لــلـظـروف
وان الـبـطـولة ر بـهـا الـعراق  الـتي 
احلـالـيـة تـعـد خـيـر اعـداد لـنـهـائـيات
قـبلة الـتي تعد كاس اسيـا للشـباب ا
مـهــمـة لـلـكــرة الـعـراقـيــة نـظـرا لـقـوة
ــنـــافــســة  ـــبــاريـــات مع الــفـــرق ا ا
وطوينا صفحـة الدور االول ونستعد
لدور ربع النـهائي بشـكل مختلف من
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يواصل منتخبنا الشبابي لكرة القدم
ـهـمـة الـتي اسـتـعــداداته لـلـمـبــاراة ا
صـري ضمن ستـجـمعه مع الـفـريق ا
ربع نــهــائي كــاس الــعـرب لــلــشــبـاب
ــــتـــواصــــلـــة في حتت 20 عــــامـــاً وا
الــســعــوديــة لــغــايـة 5 اذار / مـارس

قبل. ا
وخـاض مـنـتـخـبـنـا الشـبـابي وحـدته
الـتــدريـبـيـة الــيـومـيـة عــصـر االثـنـ
بـحـضـور جـمـيع الالعـبـ حيـث كان
الـوحـدة استـشـفـائـيـة لالعـبـ الذين
خـاضـوا مـباراة مـوريـتـانـيـا االخـيرة
من اجل اعـدادهم بـالـشـكل الـصـحيح
ـقـبـلـة  فـيمـا تـدرب بـقـية لـلـمـباراة ا
الـالعـــبـــ عـــلـى اخلـــطط اخلـــاصـــة
باراة احلاسمـة للبطولة والتي لن با

. تقبل القسمة على اثن
تعزيز الثقة

ـنــتـخــبـنـا الك الــتـدريــبي  يــسـعى ا
الـشـبابـي على تـعـزيـز الـثـقة بـالعبي
بـاراتهم الفـريق واالستـعداد االمـثل 
صـري السيـما قـبلـة امـام الفـريق ا ا
وان طموحـات الفـريق تصاعـدت بعد
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السيـما وان الـفريق جنح في اجـتياز
دور الـ16 من الـبـطــولـة ومـقـبل عـلى
مـباريـات مهـمـة التقـبل الـقسـمـة على
اثـنــ  وان الـفــريق عـازم عــلى نـقل
صـورة ايـجـابيـة عن الـكـرة الـعـراقـية

همة. بهذه البطولة ا
الـبـدران: جنــحـنـا بـتــأهـيل الالعـبـ

بالشكل الصحيح
نسق االعالمي للوفد ا

ــنــتــخــبــنـا ــنــسق االعـالمي  واكــد ا
الشـبابي ارشـد السـاعدي ان الـلجـنة
نظمة لـلبطولة طبـقت اعلى معايير ا
الــتــنــظــيم وحــاولت ان تــتـعــاون مع
اجلــمــيـع من اجل اجنــاح الــبــطــولــة

وحتقيق الهدف الرئيسي منها .
واضــــاف الـــســــاعـــدي " ان الــــفـــريق

العراقي طبق
تـعلـيـمـات الـبطـولـة حـرفـياً من خالل
ـــواعــــيـــد الـــتـــدريـــبـــات االلـــتـــزام 
ـبـاريـات ـؤتـمـرات الــصـحـفـيـة وا وا
الـــرســمـــيــة وان كل االمـــور االداريــة
واالعالمـــــيــــة كـــــانت جـــــيــــدة ووفق
تــعـلـيـمــات الـبـطــولـة الـعـربــيـة الـتي
قــدمت دروس لــلـنــجــاح الــتـنــظــيـمي

الرائع.

جانب من لقاءات البطولة العربية بكرة الطائرة جلوس

الـريـاضـية وتـهـيـئـة كـافة مـتـطـلـبات
ـهــمـة. ـنــاسـبــة ا األحــتـفــاء بـهــذه ا
ــبـــادرة الــقــيــمــة ويـــثــمن األحتــاد ا
لــلــدكـــتــور الـــهــاشـــمي في الـــبــحث
والــــتــــقــــصـي من أجـل تــــوثــــيــــــق
مـــــنــــاســـــبــــة مـــــهــــمـــــة في تـــــاريخ
الـصـــــــحـافـة الــريـاضـيـة الــعـراقـيـة
ويـتقـدم بـخالـص التـقـدير والـعـرفان
جلـهــوده الـتي تـمــثل اجنـازا خـالـدا

لصحافة الوطن .
2- أطـــلـع الــزمـالء عـــلى الـــتـــقـــريــر
ـــفــصل الـــذي قــدمه الـــزمــيل روان ا
ثال لـلعراق النـاهي بعد مـشاركـته 
في اجـتمـاعـات اجلمـعـية الـعـمومـية
(الــكــونــغـرس 83) لالحتــاد الـدولي
للصـحافة الـرياضية الـتي عقدت في
الـعـاصـمــة الـهـنـكـاريـة  –بـودابـست
ــشــاركــة مـــؤخــرا وثــمن االحتـــاد ا
الــفـــعـــالـــة لـــلـــزمــيـل روان الــنـــاهي
ومـــجـــهـــوداته الـــكـــبـــيـــرة في هـــذه
األجـتـمـاعــات وتـوجـيه كـتـاب شـكـر

وتقدير له.
3- أكـد االحتـاد عـلى أهـمـيـة جتـديد
هــويــات االنـــتــســاب الى االحتــادين
الــــعـــربـي والـــدولـي لــــلـــصــــحــــافـــة

الريـاضيـة ويكـون جتديـد األشتراك
عن طـريق الـزميل رافـد الـبـدري بـعد
تـزويـده بـنـسـخـة واضـحة مـن جواز
الــســفـر وصــورة حــديـثــة لــلــزمـيل
ومبلغ 10 دوالرات اميـركيـة عن بدل
جتـديـد هـويـة االحتـاد الـعـربي و50
دوالرا اميركيا عن بـدل جتديد هوية
االحتـاد الــدولي ويـكـون اخــر مـوعـد
لتجديد الهويـات أو احلصول عليها
ألول مرة في اخلـامس عـشر من اذار
ـــقـــبل وبـــخـالف ذلك يــــــــــعـــتــذر ا
االحتــــاد عن اســــتـالم الــــطــــلــــبــــات

اجلديدة.
4-  أعـــتــمـــاد أســتــمـــارة خــاصــة
بــاالحتـــاد لـــتـــســـمــيـــة االفـــضل في
ـــوسم ـــمـــتـــاز  الـــدوري الـــكـــروي ا
ـشاركة من 2020-2019 وستـكون ا
قــبـل الــزمالء في الــهــيــئــة الــعــامــة
وأعالن الـــنــتـــائج فـي احــتـــفـــالـــيــة
الئـقــــــــة تـقـام في مـقـر نــــــــقـابـتـنـا
االم وســـيـــقــوم الـــزمــيـل الــدكـــتــور
عدنـــــــــان لـفتـة بـاالنتـهاء من وضع
الـلـمـسـات االخـيـرة عـلى االسـتـمـارة
ألعــــتــــمـــادهــــا نــــهــــائــــيـــا فـي هـــذا

األســـــــتفتاء.

5³Žö « `M  »Ò—b  błu¹ ô ∫bNý

wK¦  W d  5Ðd²G*«
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اكـــد مـــدرب فــــريق الـــكــــرة بـــنـــادي
بي السابق نتخـب االو الشرطـة وا
عبد الـغني شهـد أنه ال يوجد مدرب
ـغتـرب في العـراق مـنح الالعبـ ا

فرصـة مثـلي.وقال شـهد في تـصريح
صـحــفي  "اعـتـقـد بــاني اكـثـر مـدرب
ــغــتــربــ فــرصــة مــنـح الالعــبــ ا

ليثبتوا جدارتهم".
ـــشـــاكل االداريـــة واوضح "بــــعض ا
حالت دون التحـاق عدد من الالعب
نتخب في نهائيات آسيا" مشيراً با
إلى ان "معـسـكر تـركيـا شـهد تـواجد
 13العـــبــاً لــكـن من كــان يـــســتــحق

تمثيل العراق كانوا 3 فقط".
واكــمل أن "غــيــاب لـؤي الــعــاني عن
نـتخب تـسبب بـخسـارة للـمنـتخب ا
ـبي وخـطـوة تـعـاقـده مع الـقـوة االو
اجلـــويـــة ســـتــكـــون مـــفــيـــدة لالعب
وسـيتـمـكن من حل مـشكـلـته االدارية
بي". التي حالت دون التحاقه باالو
واضاف "باالضافة الى لؤي العاني
ـبي خـسـر جـهـود الالعـب فـإن االو
احمد حسن ومـهند جـعيص فهؤالء
كــانــوا سـيــشـلــكــون اضـافــة كـبــيـرة

بالنسبة لنا".
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قـدم مـدرب مــنـتــخب الـعـراق لــكـرة الــسـلـة
خــالـد يـحــيى اســتـقـالــته من مــنـصـبـه بـعـد
اخلـسـارة الـتي تـعـرض لـهـا الفـريـق مـساء

اليوم أمام منتخب الهند.
وقـال مـصـدر مـقــرب من احتـاد الـسـلـة في
درب تقدم رسميا تصريحات صحفية إن ا
بــاســـتـــقــالـــته الـــتي ســتـــدرس جـــيــدا في
االجـتــمـاع الـذي ســيـعــقـد قـريــبـا لـتــحـديـد

مصيره.
وبيّن أن االحتـاد سيذهب لـقبـول االستـقالة
ــبـاراة الــتي ال "بــعــد األداء الــبـائـس في ا

ـنـتخب الـعـراقي رغم الدعم تـليق بـسـمعـة ا
اجلـمــاهـيــري الـكــبـيــر وبـالـتــالي سـيــبـحث
االحتاد عن خـيـارات جديـدة".يـشار إلى أن
االحتـــاد الـــعـــراقي حـــاول في وقت ســـابق
ـدرب الــوطـني احملــتـرف في الــتـعـاقــد مع ا
نـادي الــغـرافــة الـقــطــري قـصي حــا لـكن
نـــــــاديه رفـض إعــــــارتـه لــــــلـــــــمــــــنــــــتـــــــخب
العراقي.وخـسر منتخب العـراق لكرة السلة
أمـام نظـيـره الهـندي بـنـتيـجة   94ـ 75 في
ــبــاراة الــتـي أقــيــمت  في قــاعــة الــشــعب ا
غـلـقة ضـمن اجلـولة الـثـانيـة من تـصفـيات ا

آسيا.

عبد الغني شهد


