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وقـعـت وزارة الـشــبــاب والـريــاضـة
الـعـراقـية مـع نظـيـرتـهـا الـلـبـنـانـية
اتـــفــاقــيـــة تــعـــاون في إطــار إثــراء
الــشــراكــة بــ الــبــلــدين وتــعــزيــز
الـــتــعـــاون الــريـــاضي والــشـــبــابي

بينهما.
وقال وزيـر الشـباب والـرياضـة عبد
ـــؤتـــمــر احلــســـ عـــبــطـــان  في ا
الـــصـــحـــفي الـــذي اعـــقب تـــوقـــيع
االتـفـاقـيـة وحـضـره وزيـر الـشـبـاب
والـريـاضة الـلـبنـاني مـحمـد فـنيش
ــرافق فـــضال عن رئــيس والــوفــد ا
ــبــيــة رعــد حــمـودي الــلــجــنــة االو
ـتــقـدم في الــوزارة لـقـد والـكــادر ا
تــشــرفــنــا بــزيــارة وزيــر الــشــبــاب
والرياضة اللبـناني ورئيس اللجنة
ـــبــيـــة ورئـــيس احتــاد الـــكــرة االو
ورؤســـاء االحتـــادات الـــريـــاضـــيــة
اللـبـنـانـيـة وكـانت الـزيـارة مـثـمرة
ونــتج عــنــهـا االتــفــاق عــلى اقــامـة
بـطـولـة عـربـيــة حتـمل اسم بـطـولـة
الـــنـــصــر لـــعـــدد من الـــفــعـــالـــيــات
الـريـاضـيـة وسـيـتم قـريـبـا االتـفـاق
ـشـاركـة فـضال عــلى عـدد االلـعـاب ا
ـوازنـة اخلـاصـة عـن الـتـوقـيــات وا

بالبطولة.
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واضـاف عـبطـان ان وزارة الـشـباب
والرياضة اخذت على عاتقها خالل
اضـيـة توقـيع الـعـديد من الـفـتـرة ا
اتــفـاقــيــات الــتـعــاون في اجملــالـ
الــشــبـابي والــريـاضـي اذ نـتج عن
اتـفــاقـيــة الـتـعــاون مع الـســعـوديـة
مجيء مـنتـخبهـا الوطـني للعب في
البـصرة في الـسابع والـعشرين من
ـقـبـل وهـو مـا لم يـتـحـقق الـشـهـر ا
مــنــذ اربــعــة عــقــود من الــزمن في
حـ ان اتـفـاقـيـة الـتـعـاون مع قـطر
تـــمــثــلـت بــطــلب االخـــوة في قــطــر
خـوض مبـاراة وديـة في بـغداد الى
ـية اسـبـاير جـانب فـتح فرع الكـاد
في الـعـراق وتـأكيـد مـشـاركـتهم في
الـبـطولـة الربـاعـية الـتي سـاقام في
ـقـدسـة والـنـجف االشـرف كـربـالء ا
وتـــوقـــيع اتـــفــاقـــيـــة بــ الـــقـــنــاة

الرياضية العراقية مع قناة الكأس
وننتظر تفعيل اتـفاقياتنا مع لبنان
وايـران عـقب اقـامة جلـان مـشـتـركة
لتنفـيذ فقرات االتـفاقيات فضال عن
ان االتـفــاقــيــات مــنــحــتــنــا فــرصـة
ـــــواقف والـــــرؤى في تـــــوحــــيـــــد ا
االنـتـخـابـات الـتي تـقـام لالحتادات
العربية واالسيوية والدولية ليكون

صوت العراق عاليا ومؤثرا.
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من جـــانـــبـه اكـــد وزيـــر الـــشـــبـــاب
والـريـاضة الـلـبنـاني مـحمـد فـنيش
ان تــوقــيع االتــفــاقــيـة يــتــزامن مع
االنـتصـارات التي حـقـقتـها الـقوات
االمــنـيــة بـكــافـة مــسـمــيـاتـهــا عـلى
تنظيم داعش االرهابي وهي فرصة
لـــدفع الـــعالقــات الـــثـــنــائـــيـــة بــ
اجلـــانــبــ مـــبــاركـــا لــلــحـــكــومــة
والــشــعـب الــعــراقي مـــا حتــقق من
انـتصـارات.وبـ فنـيش ان الـعراق
ولـبـنان يـتـمتـعـان بعالقـات صـداقة
ــنــجـزات في اثــمـرت الــعــديـد من ا
كافة اجملاالت الشبـابية والرياضية
وغــيــرهـا وســنــعـمـل عـلى تــعــزيـز
الــعالقــات الـريــاضــيــة الـتـي تـربط
الــعــراق بــلــبــنــان كــونــهـا عـالقـات
ـة قائـمة على الـتعاون وثيـقة وقد
ــتـبــادل وتـعــزيــز اوجه الـتــعـاون ا
ــشـــتـــرك وإثـــراء الــشـــراكـــة بــ ا
الـبـلـدين والـذي بـدا جـلـيـا بـاالعالم
عن اقـامـة بـطـولـة ريـاضـيـة عـربـيـة
خملــتـــلف الــفـــعــالـــيــات وااللـــعــاب
الـريـاضـيـة مـا ســيـسـهم في خـدمـة
شــريــحــة الــريــاضــيــ بــ الـدول

الـعـربـيـة. وفـي نـهـايـة الـلـقاءات 
توزيع الـهدايـا والدروع الـتذكـارية.
وحـضــر الـلـقــاء امـ عـام الــلـجـنـة
ـبيـة حيـدر اجلمـيلي وعـضوي االو
احتـاد الـكـرة فـالح مـوسى ويـحـيى

. كر
بـية الـوطنـية واتـفقت الـلجـنـة االو
الــعـراقـيــة ونـظـيــرتـهـا الــلـبـنــانـيـة
وبـــالـــتــعـــاون مع وزارة الـــشـــبــاب
والـريـاضــة عـلى اقـامــة بـطـولـة في
العـراق تتضمـن عدد من الفـعاليات
شاركة عدد من الدول الرياضية و

قبلة . دة ا العربية خالل ا

بية اعلن ذلك ام عام اللجنة االو
الـوطـنـيـة الــعـراقـيـة حـيـدر حـسـ
عـلي مــبـيـنــا ان اتـفـاقــا حـصل مع
بية اللبنانية بالتعاون اللجنة االو
مع وزارة الـشـبـاب والـريـاضـة على
احــتـضــان الــعـراق بــطــولـة دولــيـة
وديـة تـتـضـمـن عدد مـن الـفـعـالـيات
الـريـاضـيـة اخملتـلـفـة سـيتم االعالن
عنها وعن موعد انطالقها في اقرب
ـــكـــنـــة عـــلى ان تـــكــون فـــرصــة 
الـبـطـولـة بـضـيـافـة وزارة الـشـبـاب
ــبــيــة والــريــاضـــة والــلــجــنـــة االو

الوطنية .
وكـــشف عـــلـي عن دعـــوة رســـمـــيــة
وجهت من قبـل الوفد اللـبناني الى
ـبـية الـوطـنـيـة لـزيارة اللـجـنـة االو
قبلة دة ا العاصمة بيـروت خالل ا
مــؤكـدا ان تــلك الــزيــارة سـيــتم من
خاللـهـا تــعـزيـز اواصــر  الـريـاضـة
بـ الـبـلـدين والـتي من شـأنـهـا من
تـسـهم في تـطـويـر وقـدرات ريـاضة
االجنـاز الـعــالي مـعـربــا عن شـكـره
وتــقــديــره جلـهــود وزيــر الــشــبـاب
والرياضـة عبد احلسـ عبطان في
ــــبــــاشــــر عــــلـى تــــلك االســـــهــــام ا
الـبـروتوكـوالت مع الـدول الـشقـيـقة
وتـذلـيـل كل الـعـقـبـات التـي تـعـتري
ريـاضـة االجنـاز من خالل الـتـعـاون
الـــواضح بــ الـــوزارة والــلـــجــنــة

بية. االو
وكــان وزيــر الــشــبــاب والــريــاضــة
الــلــبـنــاني مــحـمــد فـنــيش والــوفـد
ــــرافـق له زار مــــلـــعـب الـــشــــعب ا
الـــدولـي ومـــلـــعب كــــربالء الـــدولي
وتــاتي زيــارة الـــوفــد الــضــيف من
اجل تـعـزيــز عالقـات الــتـعـاون بـ
الــــعـــراق ولــــبـــنــــان في اجملــــالـــ
الــــشــــبــــابي والــــريــــاضـي وعــــقـــد
اتـفـاقـيـات تخـدم شـبـاب وريـاضيي
البلدين كما سيطلع الوفد الضيف
نشأت الرياضية في العراق. على ا
ويـضم الـوفــد الـشـقــيق مـديـر عـام
وزارة الشـباب والـرياضـة اللـبناني
زيـــد خــيـــامي ورئـــيس الـــلـــجـــنــة
بيـة اللبنانية التنفيذيـة للجنة االو
جــــان هـــــمـــــام ورئــــيـس االحتــــاد

اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر.

w{U¹d « ÊU e «–  œ«bGÐ

وصـفت الـهـيئـة االداريـة لـنـادي نفط
اجلنوب الـرياضي امس االحد فوز
فـريــقـهــا الـكــروي عـلى فــريق الـقـوة
اجلــويــة بــالــثــمــ رغـم الــغــيــابـات
الـكـثـيرة الـتي يـعـاني منـهـا الـفريق.
وقـال رئـيس الـنـادي مـحـمد ولي ان
فريقنا كان يـشكو من اصابات طالت
أكـــثــر من خــمـــســة العــبــ وأثــرت
بشـكل كبـير على صـفوف الـتشكـيلة
مبـيناً ان االدارة عـقدت اجتـماعا مع
ــبــاراة وأكــدت عــلى الــفــريق قـــبل ا
ـبـاراة. وتـابع أهـمـيـة خـطف نـقـاط ا
ـبـاراة ان الــفـريق جتـاوز صـعـوبـة ا
والـغـيابـات عبـر خـطف نقـاط ثـميـنة
من حــامل الـلــقب مــا أسـهـم بـتــقـدم
نـفط اجلـنـوب بـتـرتـيب فـرق الدوري
ـمــتـاز مـؤكــداً ان الـفـريق يــتـطـور ا
بـأداءه ويــشـهــد ارتـفـاعــاً تـدريــجـيـاً
ستـواه ونأمل ان يسـتمر في هذا
الـنـسق الـتـصـاعـدي في ظل روحـية
العــبـيـه الـشــبــاب. وكــان فـريـق نـفط
اجلـــنــوب حـــقق اول أمـس الــســـبت
فوزاً ثمـيناً على فـريق القوة اجلوية
بــهـــدف دون رد ضــمن مـــنــافــســات
الـدور الــعـاشـر من الـدوري الـعـراقي

متاز. ا
من جـانب اخــر أفـاد مــصـدر مــطـلع

ــصـدر بـركالت الــتــرجـيـح. وأشـار ا
إلـى أن العب االرتــكــاز حـــصل عــلى
بـطـاقته الـدولـية مـن فريـقه الـنجف
الــذي يـعــيش فـتــرة حـرجــة حـالــيًـا
بسبب أزمة مالية تسببت في رحيل
عــدد مـن العــبـــيه آخــرهـم عــطــوان
الــذي طــالب الــنـادي بــاالســتــغــنـاء.
ولـعب عــطـوان من قـبل في صـفـوف
نــفط الـوسـط والـشـرطــة والـنـجف

نتخب األول. كما مثل ا
الـى ذلك كــشـــفت الـــهــيـــئــة االداريــة
لنـادي زاخـو الريـاضي امس األحد
عن تـلــقي العب من فــريـقــهـا عــرضـاً

للعب بالدوري القطري.
وقــال عـضـو ادارة الـنـادي هـوشـيـار
دوبـانــكي ان العب فـريــقـنــا الـكـروي
ميـران خسرو تـلقى عرضـاً للعب في

نادي الشمال القطري.
وأضــــاف ان الــــعـــــرض يــــتــــضــــمن
دة خمسة ـذكور  استعارة الالعب ا

أشهر
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نـتخب الـوطني و اقتـرب مهـاجم ا
ـن حــســ من نــادي الـــشــرطــة أ
االنــتــقــال لــفــريق مــنــافـس بـدوري
ــهــاجم جنــوم قــطــر. وســيــنــتــقل ا
الدولي لـفريق األهلي الـقطري خالل
األيـــام الــقــادمــة وذلـك بــعــد إتــمــام
الـــصــــفـــقــــة عن طـــريـق احـــد وكالء

. االعمال القطري
ـنتـخب الـعراقي كـما اقـتـرب العب ا
أمـــجــد عـــطــوان مـن االنــتـــقــال إلى
اخلـريـطـيـات الـقـطـري. وقـال مـصـدر
مــــــقـــــــرب من الـالعب إن جـــــــمــــــيع
إجراءات االنـتقال  االتـفاق علـيها
بـ الـنـادي الـقـطـري ومـديـر أعـمال

عطوان.
 وأوضـح أنـه ســـــــــيــــــــــلــــــــــتــــــــــحق
بـاخلـريطـيات لـلـتوقـيع عـلى العـقد
ـنــتـخب بــعـدمـا أنــهى مــهـمــته مع ا
ة بي في بـطولة آسـيا بالـهز األو
أمـام فيـتـنام حلـسـاب ربع النـهائي
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ــــرمـى الـــــذي اخـــــفق فـي رد كــــرة ا
واحـــدة عــلى االقل الســـعــاف زمالئه
ـنـافـسـة والـضـغط فـي الـعـودة الى ا

على اخلصم من الناحية النفسية.
يــــــــــــــذكــــــــــــــر لـم يــــــــــــــكــن أبـــــــــــــرز
  يتـوقع خروج مـنتخب تـشائـم ا
بي من بـطولة أ آسيا العراق األو
حتت  23عــامًـــا عــلـى يــد فـــيــتـــنــام
بركالت الترجيح بعد التعادل بثالثة
اهـــداف لــكل مــنـــهــمــا  خــاصــة أن
أســــود الـــرافـــدين كــــانـــوا من أبـــرز
ـرشح لـلتـتويج بـالبطـولة سـيما ا
ــنــتــخب  لـم يــظـهــر بــالــشــكل ان ا
ـــطــــلـــوب الـــذي ظـــهـــر عــــلـــيه في ا
مـبـارياتـه الـتي قـدمـهـا في الـبـطـولة
وبالـتالي جـاءت اخلسـارة التـي تعد
خيـبة أمل لـلجمـاهيـر العراقـية التي
كــانت تــنــتــظــر كــأس الــبــطـولــة في

العاصمة بغداد.

ماتـكرر لديـنا ايـضا في بطـولة كاس
نتخب الوطني اخلليج عندما ودع ا
امـــام نـــظــــيـــره االمـــاراتـي بـــركالت
الـتــرجـيـح ايـضــا واالشـكــاالت الـتي
رافقتها اثناء عمـلية التنفيذ كل هذه
االمور تشير الى نـواحي سلبية بعد
ان كــان الــعــراق هـــو صــاحب احلظ
ـثل هـذه احلاالت االكـبر في احلـسم 
نتخبات الـكبيرة قبل صاحبة امام ا

تواضع في اسيا. ستوى ا ا
واوضح حــمــيــد ان اجلــمــيع اقــامـة
ندوة او ورشة علمـية تعالج كل هذه
االشـــكــــاالت الـــتـي تـــعـــرضـت لـــهـــا
ـنــتـخـبـات الــوطـنـيــة والـبـحث في ا
اسـبـاب مـغـادرتـهـا لـلـبـطـوالت بـهـذا
الشكل مع التركيز االكبر على مسالة
عـدم الــتـوفــيق في مــرحـلــة الـركالت
الترجـيحية سواء مـن جهة الالعب
اثـنـاء الــتـنـفـيــذ او من جـهـة حـارس
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رمى للمنتخب اعرب مدرب حراس ا
ــبي الـســابق صـالح حــمـيـد عن االو
ـبي ـنـتـخب االو اسـفه ازاء خـروج ا
امــام نــظــيــره الــفــيــتـنــامي بــركالت
الـتـرجيح ضـمن الـدور ربع الـنـهائي
لــنــهـــائــيــات اســيــا حتت  23عــامــا
قـامة في مالـيزيا مـبينـا ان العراق ا
كــان االرجح في حـسم الــلـقـاء سـواء
في الــوقت االصـلي لــلـمـبـاراة او في

مرحلة ركالت احلظ الترجيحية.
 واضـــاف ان الــــكـــادر الــــتــــدريـــبي
ـفروض ان ـرمى كان من ا حلراس ا
بي ـنتـخب االو يعـد حـارس مرمى ا
احمد باسل بالشـكل الصحيح سيما
من الـــنــاحــيــة الـــنــفــســـيــة لــغــرض
التصدي الكثر من ركلة جزاء ويكون
هــذا الـــتــحــضــيــر ضــمن الــوحــدات
باراة وهذا التدريـبية وليس اثـناء ا
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الـطـبـيب عـلى ضـرورة ان يـزوره في
الـــبــــرازيل لــــتـــلــــقي الــــعالج الالزم
وخـــوض مــرحــلــة الــتـــأهــيل هــنــاك
والـــعــودة من
ـا جـديــد سـا
مـــــــعــــــافــــــا
لــــتــــمـــثــــيل
غـــــــــــــــــــزالن
الـبــاديـة في
ـــبـــاريـــات ا

قبلة. ا

اصـابتـه التي تـعـرض لهـا في بـداية
متاز بنسخته احلالية. الدوري ا

وقــال هــاشم ان الالعـب الــبــرازيــلي
فـرنـاندو فـضل الـعـودة الى بـلده من
اجل عـــرض اصــابـــته عـــلى طـــبــيب
نـادي فالمــنـغـو الــبـرازيـلـي والـعـمل
مــعـه هــنــاك مـن اجل تــلـــقي الــعالج
الالزم والــــوصـــول الى اجلـــاهـــزيـــة
الـبـدنـيـة اجلـيـدة لـغـرض الـعـودة
مـن جـــديــــد الى صـــفــــوف فـــريق
باريات النجف وتـمثيـله في ا
نافسات تبقية من عمر ا ا

احمللية.
وبـــ ان احملـــتـــرف
الـبــرازيـلي سـبق
ان اجــــــــــــــرى
فــحــوصـات
طـــبـــيــة في
عــــــــيـــــــادة
اســبــيــتــار
بالـعاصـمة

القطرية الدوحة قبل عدة اسابيع
مـن االن وعـــــنــــــد الــــــعــــــودة الى
محافـظة النـجف اجرى اتصاالت
عــدة بـالــطــبـيب اخلــاص لــنـادي
فـالمـنـغـو الـبـرازيـلي الـذي سـبق
لفـرناندو الـلعب في صـفوفه قبل
عدة سنوات اذ اتفق الالعب مع

امس األحـــد بـــأن مـــشـــرف مـــبــاراة
الزوراء والشرطة حازم محمد علي
ــعــاقــبـة طــالب جلــنــة االنــضـبــاط 
جمـهـور الـفـريقـ لـتـشـجيـعـهم غـير

احلضاري.
ـــصــدر إن مــشـــرف مــبــاراة وقــال ا
الزوراء والشرطة حازم محمد علي
قــدم اوراقـــاً إلى جلــنـــة االنــضــبــاط
ـعــاقـبــة جـمــهـوري يــطـالب فــيـهــا 
الــفــريـقــ بـســبب الــتـشــجـيع غــيـر

احلضاري.
وأضـــــاف أن جلــــنـــــة االنــــضـــــبــــاط
سـتـجـتـمع من أجل الـبت بـالـقـضـيـة
بـشـكـل نـهـائـي مـوضـحــا انه ضـمن
ــعــاقــبـة العب الــتــقــريــر تـوصــيــة 
الــشــرطــة احــمــد ايــاد بــعــد كــســره

الزجاج في دكة البدالء.
وتــــعـــرضت حــــافــــلـــة فــــريق نـــادي
الــزوراء اول أمس الــســبت إلطالق
نـــار عــقب نــهــايــة مـــبــاراتــهم الــتي
انـتـهت بـالـتـعـادل اإليـجابي  1-1مع
الــشـرطــة في اجلــولـة الــعــاشـرة من

متاز لكرة القدم. الدوري ا
من جهـة اخرى كـشف عضـو اجلهاز
الفني لفريق النجف بكرة القدم علي
هــاشم عن ان احملــتــرف الـبــرازيـلي
فـرنانـدو غـادر الى البـرازيـلي لتـلقي
الـــعالج الـالزم بـــغــيـــة الـــشــفـــاء من

الـنـاشئـ تـعـد االولى ضمن مـنـهاج
احتــاد بـغــداد لــهــذه الـفــئــة وكـانت
ـا شـهـده من اثـارة بـدايـة ايـجـابـيـة 
ـشـاركة. ونـديـة بـ العبي االنـديـة ا
وبـ ان الـلـجـنــة الـتـحـكـيـمـة إلدارة
مـنافـسات الـبطـولة تـألفت من احـمد
مـاجــد وقـاسم صـدام واسـامـة قـاسم
واســـامـــة داود وحــســـنـــ احلــداد.
واشــــار إلى ان احتــــاده ســــيــــنــــظم
بـطولـة بغـداد لـفئـة النـساء في قـاعة
ـقبل نـادي الـسالم يوم  27شبـاط ا
تـقدمـ في قاعـة التـأميم وبـطولـة ا

قبل.  يوم  23آذار ا
وان البطـولة شهـدت نقطة ايـجابية
تستحق االشادة وهي عمل تطوعي
لــلــمــعــالج الــريــاضـي لـيـث مــحــمـد
جعفـر احد ابطال الـلعبة الـسابق

ــثال عن وزارة الــداخــلـيــة - نـادي
الـصقـور الـرياضي حـيث حـضر مع
حـقــيــبـته الــطــبـيــة لــلـمــســاعـدة في
إصـابــات الالعـبــ وكـان حــريـصـا

على تأدية دوراً مهماً في البطولة.
وتـطــمح االحتـادات الــريـاضــيـة الى
ـنافسـات احمللية اقامة الـبطوالت وا
بـــهــدف اخـــتـــيـــار الالعـــبــ الـــذين
ــشـــاركــات ــثـــلــون الـــعــراق فـي ا

ية. االقليمية والعا
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ـركز تـوج فـريق نـادي الـكـاظـمـيـة بـا
االول في بطـولة أنـدية بـغداد لـفئتي
الـناشـئ والـشبـاب بالـقوة الـبدنـية
لــرفـــعــات (الــبــنج بـــريس والــدبــني
والسحب) التي اقامها احتاد بغداد
الـفـرعي في قـاعـة التـامـيم بـحـضور
رئيس احتاد بغداد ربيع محمد علي
وامــ الــســـر قــيس عــبــد احلــســ

الي أحمد إبراهيم.  واالم ا
ـركز األول وفـاز نـادي الـكـاظـمـيـة بـا
فـي بــطــولــة الــنــاشـــئــ تاله فــريق
االتــصـــاالت ثم بــغـــداد وفي فــئــة
الــشــبــاب تــوج الــكــاظــمــيـة بــطالً
تـــــــاله الـنــادي الـعـربي ثم نـادي

بغداد.
وقـال رئـيس احتـاد بغـداد لـلـقوة
الـبـدنـيـة ربــيع مـحـمـد عـلي ان
البـطولة اشـتركت فـيها  7أندية
هي ( الــكــاظـمــيــة واالتــصـاالت
وبغداد وشباب العدل والعربي
ـعدل والـكـهـرباء والـشـبـاب) 
 42العــبـاً تـنـافـسـوا في فـئـتي
الـنــاشـئــة والـشــبـاب ألوزان (
93  59و 66و 74و 83و
و 105و 120و+ 120كــــغم)
مـــوضــحـــا ان بــطــولـــة فــئــة

”QJÐ ÃÒu²ð WOLþUJ «
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WO∫ جلسة توقيع اتفاقية ب العراق ولبنان في اجملال الشبابي والرياضي UHð«


