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ــســابــقـات في طــالب رئــيس جلــنـة ا
احتاد الـكرة عـلي جبـار بإقـالة مدرب
ـبي عـبـد الـغـني شـهد ـنـتخب االو ا
فـيـمـا عـزا الـسـبب لـ "اخـتـراقه وعـدم
احـتــرامه" احتـاد الـكـرة بــاسـتـدعـائه
اكــــــثــــــر من  3العــــبــــ مـن كل نــــادٍ

بي. لصفوف االو
وقــال جــبـار فـي حـديـث صـحــفي إن
بـي عبـد الـغني نـتـخب االو "مـدرب ا
شـهـد لم يـحـتـرم قـرار االحتـاد الـذي
نص عـلى اسـتـدعـاء  3العب من كل
نـادٍ" الفـتـا إلى أن "شـهـد استـدعى 4
الى  5العب من كل نادٍ وهذا يعتبر

جتاوزا وخرقا لقرارات االحتاد".
واضـاف جـبار أنه "بـصـفـتي رئـيـساً
ـسـابقـات فال يـوجد تـأجيل للـجـنة ا
ــمـكن ان ألي مـبــاراة النه من غــيـر ا
ـدة ـمــتـاز  نــؤجل بـطــولـة الــدوري ا
شهـر كامل بـعد ايـقافـها بـسبب كأس

اخلليج".
واختـتم جبـار تـصريـحه بالـقول أنه
"طالبت احتـاد الكرة بـإعادة الالعب
ــدرب عــبـد الى انــديــتــهم او إقـالــة ا
ساعد ـدرب ا الغني شهـد ويتولى ا
ــبي في عـــبــاس عــبـــيــد تــدريـب االو
نهائـيات اسـيا التي سـتنطـلق بعد 5

ايام".
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ــنـتـخب من جــهـته أكـد رئــيس وفـد ا
ـبـي لـكـرة الــقـدم عــضـو االحتـاد االو
ـدرب عـبـد الـغـني يـحـيى زغــيـر ان ا
شـهـد سيـكـمل مـهـمته الـتـدريـبـية مع
نـتخب واالحتـاد مـتمـسك بخـدماته ا
كـــونه من الـــكـــفـــاءات الـــتـــدريـــبـــيــة
واستطاع ان يـحقق نتائج طـيبة منذ

بي. نتخب االو استلمه تدريب ا

وقال زغير ان "االمور تـسير على قدم
وســـاق بـــالــرغـم من بـــعض األوقــات
الـتي كـانت فـيـهـا االجـواء مـشـحـونة
لــكن اســـتـــطــعـــنـــا ان نــهـــدء االمــور
الك الـــتــدريـــبي في وســـيـــســتـــمــر ا
ـنـتـخب حـسب الـبرنـامج تـدريـبـات ا

عد لهم". ا
وطـــالب زغـــيـــر "جـــمـــيع األخـــوة في
نتخب االحتاد واالعالم ان يدعمـوا ا
بي خالل هذه الفترة سيما وان االو
بـطـولـة اسـيـا لـيـست سـهـلـة وقـاربت
علـى االنطالق وكـان اتـفاقـاً واضـحاً
مع جمـيع االنـدية خـصوصـا الزوراء
والشـرطة" مـبـينـا ان "إدارة النـادي
لم تـقصـر معـنا كـونـها مـهمـة وطنـية
باالضـافـة الى ادارة الـنجف سـتـكون
هناك جلسة اليوم حلل هذه القضية"

عودة العبي النجف
على صعيد متصل أفاد مصدر مقرب
من ادارة نـــادي الــنــجـف الــريــاضي
ــبي لــكـرة ــنــتـخب االو بــأن مـدرب ا
الـقــدم عـبـد الـغـنـي شـهـد قـرر ارجـاع

العب الى نادي النجف.
ــــصـــــدر ان "إدارة الــــنــــادي وقـــــال ا
تــــوصــــلت إلـى اتــــفـــاق مـع االحتـــاد
ـركزي لـكـرة الـقـدم يتـضـمن اإلبـقاء ا
ـنـتـخب عـلى ثالثـة العـبـ فـقط في ا
بـي وإرجاع إثـنـ إلى الـعراق". االو
صـدر الـذي طلب عـدم ذكر وأوضح ا
اســـمه ان "االتـــفـــاق تــضـــمن أيـــضــا
تأجـيل مبـاراة الـنجف مع الـديوانـية
الى يـوم غــدا االثـنـ بــدالً من الـيـوم

االحد ".
يـذكــر ان ادارة نــادي الـنــجف هـددت
بعدم خوض فـريقها الـكروي مباراته
امــام الــديــوانــيــة بــســبـب الــتــحـاق
ـــنــتــخب خــمــســـة من العــبــيـــهــا بــا

بي الـذي يستـعد لـلمـشاركة في االو
بطولة آسيا حتت  23سنة
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ــبـي قـد ــنــتــخب االو وكــانت ازمــة ا
بدات تلوح في األفق وتـزعج منتخب
بي وتعـكر صفو مدربه العراق األو
عبـدالغـني شهد الـذي انتـظر انـتهاء
مهمة أسود الرافدين في بطولة كأس
اخلليج حتى تكتمل صفوف فريقه.

ــدرب عـبـد\ واصـطــدمت تـطــلـعـات ا
سـابقات الغـني شهد  بـقرار جلـنة ا
الذي يُـصر على اسـتئـناف منـافسات
الــــدوري احملــــلي دون تــــأجــــيل ألي
ــا دفع بــعض األنــديــة إلى فــريق 
ــنــتـخب مــطــالــبـة العــبــيـهــا بــتـرك ا
ـبي والــعـودة فــورا إلى بـغـداد األو
مع الـتـهـديد بـفـسخ الـعـقـود وتـوقيع

الية. العقوبات ا
ـبي ــنــتـخـب األو وقــد بــدأت أزمـة ا
منـذ أن قرر احتـاد الـكرة زج الـفريق
األول في بـطــولـة خــلـيـجي  ?23رغم
ـــدرب عـــبـــدالـــغـــني شـــهــد رغــبـــة ا
شـاركة لتـكون محـطة إعداد مـهمة با
لـالعــبــيه قـــبل دخــول الــنـــهــائــيــات
ـنــتـخب األول 6 اآلسـيــويــة. وضم ا
ـبي وبــالـتـالي العـبــ من قـوام األو
هــذا الـتــداخل أضـر بــإعـداد بــفـريق
ـدرب شهـد ولم يـلـتـحق الالعـبون ا
إال بــعــد انــتـهــاء مــهــمــة الـفــريق في

بطولة كأس اخلليج.
ـقابل طالـبت إدارة نادي الـشرطة با
ن حـس العبـيـهـا عالء مهـاوي وأ

بـالـعـودة فــورا إلى بـغـداد ومـغـادرة
بي. كما استدعى نتـخب األو بعثة ا
ـتواجدين مع نادى الزوراء العـبيه ا
ـبي كــذلك اقـدم فـريق ـنــتـخب األو ا

النجف على نفس اخلطوة.

ـؤسـسـات شـهـر الــعـراق لالنـديـة وا
ــقـــبل تــلـــيــهــا دورة كـــانــون االول ا
حتـكــيــمــيـة واقــامــة بــطـولــة انــديـة
الـعـراق لـلـنسـاء الـتي سـيخـتـتم بـها

نهاج السنوي. ا

واعـرب الزم عن امـنيـته في
اكـتـمـال جـاهـزيـة الالعـبـ
ــــغــــتـــــربــــ فـي الــــوقت ا
ـــايـــشـــكـــلــون ـــنــاسـب  ا

ـنتـخب الـوطني عـنـصرا مـهمـا في ا
وحتـــقــــيق االضـــافـــة الــــفـــنـــيـــة في

همة. باريات ا ا
وتــابع الزم ان البـد من الـتــفـكـيـر في
ــبـــاريــات االســتـــمــرار فـي اقــامـــة ا
الــتــجــريــبـيــة بــشــكل اكــثــر الشـراك
ــغـتــربـ الالعــبـ اجلــدد سـيــمـا ا
ـــعــــرفـــة مـــســــتـــواهـم احلـــقــــيـــقي
واحلــصــول عـــلى قــنــاعــة تــامــة في
حتـديــد الـتـشـكــيـلـة الـنـهــائـيـة الـتي
بـاريـات الـرسـمـية سـيـخـوض بـهـا ا
فـضال عــلى خـلق االنــسـجــام الـفـني
الــكـامل لـيس بـ الـالعـبـ فـحـسب
ـا الــعـمل عــلى تـغــيـيــر اسـلـوب وا
الــلــعب وتــطـويــره الن الــبــقــاء عـلى
ـنـتـخب خـطـة واحـدة سـتـجـعل من ا

الوطني كالسيكيا في االداء

فقودة. ا
واوضـح الزم ان عــمـــلـــيــة اخـــتـــيــار
ــنـاســبـ تــشــكـيــلـة مـن الالعـبــ ا
حــاجـة مـلـحــة وزج دمـاء جـديـدة في
ــنــتـخـب الـوطــني بــشـكل صــفـوف ا
مـــتــوازن لـــكن مـــثل هــذه الـــقــرارات
حتــتـاج الى االحــتــكــاك والـلــعب مع
ـســتـوى اداء مــنــتـخــبــات كـبــيــرة 
مـنتـخـبات كـبار الـقـارة الصـفراء من
اجل اضـهـار جــمـيع نـقــاط الـضـعف
وكـــذلـك في الـــوقـت ذاته اكـــتـــســـاب
اخلبـرة والثـقة لالعـب في مـواجهة

نتخبات القوية. ا
نتخبات االسيوية وكشف الزم  ان ا
ــكن اصـــبــحت مـــتــطــورة جـــدا وال
خــــوض اي مــــبــــاراة مــــعــــهــــا دون
اخلــــضـــوع الى بـــرنــــامج تـــدريـــبي
اصالحـي مــحـــدد مع االخـــذ بــنـــظــر
االعـــتــــبـــار مــــســـالــــة االخـــفــــاقـــات
ـــتــواضع الــذي قــدمه ــســتــوى ا وا

الالعب في التصفيات السابقة.
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 قــال اخلـــبــيــر الـــكــروي  في احتــاد
الــكـرة اســعــد الزم امس الــســبت ان
ـنتخب الك التـدريبي الـذي يقود ا ا
الـوطني بـكـرة القـدم كـان ناجـحا في
امـتالك  احلـلـول االسـتـراتـيـجـية في
بطولة كاس اخللـيج سيم بعد تاهلة
رحلة االولى اول عن اجملموعة في ا
ولكنه لم يستثـمرها بشكل جيد امام
ــنـــتــخب االمــاراتـي والــعــودة الى ا
االسـلـوب الـذي اليـجـدي نـفـعـا  وهو
الـكـرات الطـويـلـةا الذي حـقق نـتائج
ـــبــاراة االولـى امــام ســـلـــبـــيـــة في ا

نتخب البحريني . ا
واضــاف الزم في تــصـــريح لــلــزمــان
ـنتـخب الـوطـني بـعد الـريـاضي ان ا
اخلـــروج بــــاخـــفــــاق مـــلــــحـــوظ في
ـؤهلـة الى كاس الـعالم الـتصـفيات ا
فـي روسـيـا كـان بـحـاجـة كـبـيـرة الى
خـــطف لــقب بـــطــولــة خـــلــيــجي 23
ــنـتـخب السـتــعـادة هــيـبـة وهــويـة ا
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يــعـقــبـهــا مـعــسـكـر تــدريـبي يــسـبق
شاركـة في دورة االلعاب االسـيوية ا
في الـعـاصـمـة االنـدنوسـيـة جـاكـارتا
ــقــبل وســتــقــام بــطــولـة شــهــر اب ا
ؤسسات لالشبال العراق لالندية وا
ـشـاركة ـقـبل تـلـيـهـا ا شـهر ايـلـول ا
ببطـولة جامـعات العالم في بـولونيا
ويــعـقـبــهـا اقــامـة مـعــسـكــر تـدريـبي
داخـلي حتضـيرا لـلمـشاركـة ببـطولة
العـرب لكل الـفئـات للـرجال والـنساء
التي تـضيفـها مديـنة الدار الـبيضاء

غربية  ا
واســتــطــرد قــائال ان شــهــر تـشــرين
ــقــبل ســيـشــهــد اقــامـة دورة االول ا
ـــبـــيــة لـــلـــشـــبــاب في االلـــعــاب االو
ـشـاركـة ببـطـولة االرجـنـتـ تلـيـها ا
غــــرب اســــيــــا فـي مــــديــــنــــة دبي
شاركة في بطولة االماراتية وا
الـعــالم لــرفع االثــقـال شــهـر
قبل في تشـرين الثـاني ا
مــــديـــــنـــــة عــــشـق ابــــاد
بـتـركــمـانـسـتــان يـلـيـهـا
اقـامة مـعـسكـر تـدريبي
للـرباع الـنخبـة قبيل
مـوعــد اقــامـة بــطــولـة

للـمنتـخبـات الوطنـية التي سـتشارك
في بطولـة غرب اسيـا التي تضـيفها
ـقـبل عـلى ان الــبـحـرين شـهــر اذار ا
تــســـبق الـــبــطـــولـــة اقــامـــة دورتــ
تــدريــبــيــبــة وحتــكــيـمــيــة تــقــام في

نامة  العاصمة البحرينية ا
نـتخب الـوطني لـلنـاشئ وزاد ان ا
والـشـبـاب للـرجـال سـيدخل مـعـسـكر
تدريـبي داخلي في بـغداد للـفترة من
ــدة شــهــر الــثــامن عــشــر من اذار و
كـــامل قــبـــيل مــوعـــد مــشـــاركــته في
ـؤهلـة لدورة االلـعاب بـطولـة اسيـا ا
ـبـية الـتي سـتقـام في الـعاصـمة االو
ـقـبل على االوزبـكـيـة شـهر نـيـسـان ا
ــقـبل بـطـولـتي ان يـقـام شـهـر ايـار ا
ــــؤســــســـات الــــعــــراق لالنــــديـــة وا
لـلـناشـئـ والشـبـاب واقامـة دورت
تدريبية وحتكيمية داخلية ومعسكر

تدريبي للنخبة 
وتــــابع الـــقـــول: ان احتـــاد قـــاهـــري
احلـديــد قـرر حتـديــد شـهــر حـزيـران
القــامــة مــعــســكــر تــدريــبي خــارجي
لالعــبـ الـنــخـبــة وفي شـهــر تـمـوز
ــشــاركــة بــبــطــولــة الـعــالم سـيــتم ا
لـلـنـاشـئـ في اوزبـكـسـتـان عـلى ان
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ركـزي لرفع أعـلن االحتاد الـعـراقي ا
االثقال منهاجه السنوي لعام 2018
بــعــد أن أعــتــمـد اقــامــة الــعــديـد من
الــبـطــوالت احملـلــيـة لــكـافــة الـفــئـات
فـــــــضال عـن اعـالن مـــــــشـــــــاركـــــــاته
اخلـارجـيـة  واعـتــمـاد سـتـراتـيـجـيـة
ــــواهب خلــــلق جــــيـل جــــديــــد من ا
ـــدربــ والــعـــمل عــلـى تــصـــنــيف ا
وصـقل قــدراتـهم من خالل أشـراكـهم

في دورات تدريبية خارجية.
وقال أم سر االحتاد العراقي لرفع
االثـقـال مـصطـفى صـالح  ان الـشـهر
احلــالي ســيــشــهــد اقــامــة أجــتــمـاع
اجلـمـعـيـة العـمـومـيـة لـالحتـاد الذي
ـركز التـدريبي لالحتاد سيـعقد في ا
ـناقشـة منهـاج العام بقـاعة التـأميم 
احلـــالي فــضـال عن فـــتح انــتـــقــاالت
الـالعــبـــ وتـــصــديق الـــعـــقــود الى
جـــانب اقــــامـــة عـــدد مـن الـــزيـــارات
ـقـبل ـيـدانـيـة وسـيـشـهـد الـشـهـر ا ا
ــــدربـــ ارســـال االنــــديـــة عــــقـــود ا
والالعـبـ لكـافـة الفـئـات العتـمـادها
ـــوسم احلـــالي عـــلى ان يـــقــيم في ا
بــعــدهــا مــعــســكــر تــدريــبي داخــلي
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ـنظـمة لـبـطولـة كـأس اخللـيج بنـسـختـها الـ  23العب لم تخـتـر اللـجنـة ا
نتخب العراقي حس علي كافضل العب في الدورة. ا

واستـبـعـدت الـلـجـنة الـنـجم الـعـراقي الـذي تـألق وفـاز ثالث مـرات على
التـوالي كـأفـضل العب في مـبـاريـات اجملـمـوعات مـن لقب أفـضل العب
ـنـظـمـة العب خط الـوسط الـعـمـاني أحـمد بـالـبطـولـة. ومـنـحت الـلـجـنـة ا
مبـارك "كـانـو" بـلـقب أفـضل العب في خـلـيجي  23 التـي اخـتتـمت اول

امس اجلمعة في الكويت.
نـتخب الـعـماني بـلـقب البـطولـة لـلمـرة الثـانـية بـعد أن وتوج كـانو مـع ا
تغـلب الـفريق عـلى نـظيـره اإلماراتي  4-5 بركالت اجلـزاء التـرجـيحـية
إثر انتهاء الـوقت األصلي واإلضافي لـلمباراة النـهائية اليـوم بالتعادل

السلبي على ملعب جابر األحمد الدولي.
كــمــا مــنح االمــاراتي خــالــد عــيــسـى لــقب أفــضل حــارس في بــطــولــة

اخلليجي.
ـنتـخب السـعودي جـائزة ومنح االحتـاد اخللـيجي لإلعالم الـرياضي ا
ــنـتـخب أفـضل فـريق فـي بـطـولـة خــلـيـجي  23بـالـكــويت بـيــنـمـا حل ا
القاة اإلماراتي في الـوصافـة رغم تأهـله لـلمـباراة الـنهـائيـة 

عمان.
ــنــتــخب الـعــراقي قــد خــسـر مــبــاراة الــنـصف وكـان ا

النهائي امام االمارات بركالت اجلزاء الترجيحية
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وبـدر حـمـودي عـبر صـفـحـاتـهم على
موقع التواصل االجتـماعي فيسبوك
اعـتـزالـهـم اللـعـب دولـياً بـسـبـب عدم
ـــنـــتـــخب الـــوطـــني في مـــشـــاركــة ا

ؤهلة للمونديال. تصفيات اسيا ا
ـشاركة وكان االحتاد قـد اعتذر عن ا
في الــتـــصــفــيـــات االســيـــويــة الــتي
حتـتـضـنـهـا مـديـنـة سـوون الـكـوريـة
اجلـنوبـية لـلفـترة من  28-18كانون
الـثاني احلـالي بـسبب ايـقـاف الدعم

بية.” الي عن اللجنة االو ا
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نتـخب الوطني قرر عدد من العـبي ا
لـكــرة الـيـد اعـتــزالـهم الـلــعب دولـيـاً
ـشـاركة بـسـبب اعـتذار الـعـراق عن ا
ـؤهـلـة لـكـأس في تـصـفـيـات آســيـا ا
ـانــيـا الــعــالم والـتي حتــتــضـنــهــا ا
ـقـبل. واعـلن كالً ـارك الـعـام ا والـد
من عــلي طــارق وعــلي عــبــد الــرضـا
واحلــــارس بـالل الــــصــــبــــاغ ورائـــد
الــبـــغــدادي ومــيــثم عــودة ومــحــمــد
الـبـيـاتي وحسـ عـلي وعـلي عـدنان

…dšQ²*« tðUI×²  rK ²¹ nOÝ
الـية من الـنادي. وقال مـستـحقاتـه ا
سـيف عـبر حـسـابه عـلى إنسـتـغرام:
"أتقدم بالشكر واالمتنان إلى مجلس
إدارة االحتاد بـرئاسة حـمد الـصنيع
لـلــتـعــامل الــصـادق واجلــاد والـذي
سـاهم في تـوقـيـعي اتـفاقـيـة تـسـوية
عـلى مـسـتـحـقـاتي بـعـد عـدم الـتزام
اإلدارات الـــــســــابــــقــــة بــــوعــــودهــــا
بالـتسـوية أو السـداد". وقدّم سـلمان
الــشـــكـــر حملــامـــيه الـــذي كـــان عــلى
تـواصـل مـسـتـمر مـعـه طـوال الـفـترة
الــســابـقــة وحـتـى تـوقــيع اتــفـاقــيـة

التسوية وتسلمه الدفعة األولى.
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وجه الــعــراقي ســيف ســلـمــان العب
االحتاد الـسعودي الـسابق الـشكر
إلـى إدارة الـنـادي بـرئــاسـة حـمـد
الصنـيع بعد تسـلمه أول دفعة
ـــالـــيـــة من مـــســــتـــحـــقـــاته ا
ـتــأخـرة. ولــعب سـلــمـان ا
عامًـا لالحتـاد موسم 24
قبل أن ?2015 -2014
يـــنـــتــــقل مـــعـــارًا إلى
هـــــجـــــر ولـم يـــــعــــد
للعميد مجددًا لكنه
لـم يــتــحــصل عــلى
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واصل فـريق الــكـهــربـاء نــتـائــجه االيـجــابـيــة في الـدوري
ـركـز الـثالث بـعـد فوزه مـتـاز بـكرة الـقـدم وانتـقل الى ا ا
امس السـبت على فـريق امـانة بـغداد بـهدف دون مـقابل

ضمن مـنافسـات اجلولـة السـابعـة رافعـا رصيده الى 14
نقطة وسجل هـدف الفوز للـكهرباء اياد كـر في الدقيقة
ـبـاراة. وتــقـدم فـريق نــفط الـوسط الى الــتـرتـيب  90من ا
الـرابع بــعــد تـفــوقه عـلـى فـريق احلــسـ بــهـدف دون رد

احـرزه فـارس حـسـون فـي الـدقـيـقـة  15لـيـصــبح رصـيـد
الـفـائز  13نقـطـة وزاد فـريق الـسـمـاوة من مـتاعـب فريق
كربالء وتـغـلب عـليه بـهـدف حمـل امضـاء حـس سـلـمان
ليصل الفائز الى النقطة السابعة ويبقى فريق كربالء بال
نقـاط وسـجل فـريق الـصـنـاعـات الكـهـربـائـيـة فوزه االول
وكان على حـساب فـريق النـفط بهـدف دون مقـابل سجله
حسن احمد في الدقيقة  35رغم لعبه بعشـرة العب بعد

طرد تقي فالح.
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بعث أمـير الـكويت صـباح األحـمد الصـباح بـرقيـة شكر وتـقديـر إلى رئيس اجلـمهـورية فؤاد
ـشاركـة الـعراق في دورة كـأس اخلـليج الـعـربي الـثالـثة والـعـشريـن التي ضـيـفتـها مـعصـوم 

نتخب العماني بطال لها. بالده وانتهت اول امس اجلمعة بتتويج ا
وذكرت وكالة االنباء الكـويتية الرسمية “كونا ”أن “الصباح بعث بـبرقيات الى اخوانه قادة
دول مـجـلس الـتـعـاون لـدول اخلـلـيج الـعـربـية ورئـيس جـمـهـوريـة الـعـراق ورئـيس اجلـمـهـورية
شاركة دولهم في دورة كأس اخلليج العربي اليمنية اعرب فيها عن خالص شكـره وتقديره 

الـثـالـثـة والـعـشـريـن (خـلـيـجي لألبـد) والـتي تــكـلـلت بـفـضل الـلـه تـعـالى بـالـتـــــــــــــــــوفـيق
والنجاح.”

واعرب الصبـاح في برقيات الـتهنئة عن “بالغ سروره بـهذا التجـمع الشبـابي اخلليجي في
ـودة والـتـرابط. أشـاد أمـيـر الـكويت بـ”الـتنـافس لـقـاءات ريـاضـيـة خـيرة جـسـدت أواصـر ا
ـنـتـخـبـات ومـقـدرا الـتـفـاعل واحلـضور الـشـريف واألداء الـفـني الـرفـيع الـذي قـدمـته كـافـة ا
نافـسة الشـريفة”معربـا عن أمله بأن “تتجدد هذه اجلماهـيري الـكبيـر الذي اضفـى روح ا

باركة وهذا التواصل.” اللقاءات األخوية ا


