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مـــوفـــد االحتـــاد الــعـــراقـي لـــلـــصـــحـــافــة
الرياضية

ـنــتـخب تــصـاعــدت وتـيــرة اســتـعــدادات ا
العـراقي لتنس الـطاولة لذوي االحـتياجات
اخلــاصــة في مـعــسـكــره الــتـدريــبي الـذي
ــصـريـة الــقـاهـرة يــقـيـمه فـي الـعـاصــمـة ا
ـشـاركته في بـطـولة مـصـر الدولـية تـاهـبا 
لـلــفــتـرة من 26 ولــغــايـة 29 من الــشــهـر
عسكر اول اجلاري وخـاض على هامش ا
امس الثالثـاء وحـدة تدريـبيـة مـشتـركة مع
نـظـيره الـكـويتي الـذي لـبى مـشكـورا دعوة
الــوفــد الـعــراقي لــزيـارة مــقــر إقـامــته في
ـعــادي واجـرائه فـنــدق الـلــؤلـؤة فـي حي ا

مـــرانــا مـــشـــتــركـــا في الـــقـــاعـــة الــتي 
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تقـدم  بهـا الالعبـ  الذين واصـلوا
تـقـد مـبـاريـاتـهم بـحـمـاس ومـنـها
مـــــبــــــاراة الــــــيـــــوم واخلــــــروج مع
انـصـارهم من الـبـاب الـعريـض امام
حتـــديـــات   نـــتـــائج مـــا تـــبـــقى من
مبـاريات  حـيث االنتـصار واحلـفاظ
عــــلى فـــارق الـــنـــقـــاط  مع الـــغـــر
اجلــويـة  الــشــرطــة لـعب  31 حـقق
الـفـوز في 23 وتـعــادل ســبع مـرات
وخسر من اجلـوية  واالكـثر تهـديفا
 64واألفــضل دفــاعــا   15 وبــقــيت
سـبع مـبـاريـات  يـسعـى الى اضـافة
جميع نـقاطـها هو يـلعب في ظروف
مـنــاسـبــة من خالل ادوار الالعــبـ
درب  ويـقف  بـفـارق عسـر نـقاط وا

عن اقرب مالحقيه.
من جـانـبه كان احلـدود قـد اسـتـعاد
تــــــوازنه مـن خالل الــــــفــــــوز عــــــلى
السـماوة بـثالثة اهـداف دون مقابل
ـة اربيل  وتـقدم معـوضا فـيهـا هز
مـــوقــعـــا  في عـــمل  مــؤكـــد رفع من
ـــعـــنــــويـــة في حـــالـــة الـالعـــبــــ ا
اسـتـقبـال الـشـرطـة بـوضع مـخـتلف
ويدرك عـادل نـعمـة أهمـيـة النـتيـجة
ــرحــلــة عــبــر اصــعب اخــتــيــارات ا
احلالية الـتي شهدت تذبـذبا للفريق
ومــر في مــبــاريــات صــعــبــة  وفـرط
ـكن بـالــعـديـد مـن الـنـقــاط  لـكن ال 
الــتــقــلــيل من شــانه في ظـل ظـروف
شاركة وموجود الالعب الشباب ا
شاركـة التي حققت   في مواصلـة ا
اهـدافــهـا من وفت حـيث الــبـقـاء في
ـــهـم بـــعــد تـــبـــاين مــوقـــعـه وهــو ا
مـباريـات الـفـريق الـتي اخـتـلفت مع
ـكن ان يـنتـقل لـنصف مرور وكـان 
نــهـــائي الــكــاس بــعــدمــا تــاخــر من
الـــكـــهـــربــاء ولـــو ان  مـــا يـــقــوم به
الـالعـــبـــ والــــفـــريق هــــو من اجل
الـــبــقـــاء واالســـتــمـــرار في الــدوري
ـدرب قـد هـيـا الــتـشـكـيـلـة ويـكــون ا
وطـريــقـة الـلـعب وحتــديـد واجـبـات
ـنافـذ والضغط الالعبـ  في غلق ا
عـلى حـامل الكـرة والـلـعب بـخـطوط
متوازنـة للحـد من قوة الشـرطة لتي
ال يــخــتــلف عــلــيــهــا  لــكن كل شيء
ـقــدور العـبي واقع بــكـرة الــقــدم و
احلـدود تــصـعـيـد اجلــهـود والـلـعب
بـاقل االخـطـاء ومن دون خـوف بـعد
خوض 31 مبـاراة  حـقق االنـتـصار
في 8 والــتـعــادل  في 13 وخــسـارة
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ـمتاز بكرة نـافسات الدوري ا باراة مؤجـلة من االسبوع الـ16  . يـذكر ان ا ـقبل سيكـون مجاناً بـاراة الزوراء والقوة اجلـوية يوم االحد ا أعلن وزير الـشباب والريـاضة أحمد ريـاض ان الدخول 
ـاضي تأجيل مـباراة الكالسـيكو بـ الزوراء والقـوة اجلوية ألسـباب تنـظيمـية بعد اسـتقبـال ملعب الـشعب الـدولي جلماهـير تفوق القـدم.وكان احلكم الـدولي علي صـباح قرر في  15 من آذار ا
ا دفع اجلـماهـير إلى الـتدافع والـنزول إلى ـلعب وصل إلى مـايقارب 60 الف مـتفـرج  طـاقته االسـتيـعابـية. ويتـسع ملـعب الشـعب الدولي إلى 28 ألف مـتفـرج لكن عدد اجلـماهـير الـتي دخلت ا
تـصدر الـشرطـة في اجلولة 32 من الدوري الـتي ستـقام في مـلعب ـدير الـفني لـفريق احلـدود أنه سيـنتـهج تكـتيـكا مـختلـفا في مـباراة الـيوم اخلـميس أمـام ا ـلعـبمن جانـب اخر أكد ا مضـمار ا
ـباراة ال تخلـو من الصعوبـة لكننا رغم تلك مجـموعة رائعة مـن أبرز الالعب بدلـيل تصدر الفـريق للدوري بفـارق عدد من النقـاط وبالتالي ا ميـزة و التـاجي.وقال نعمـة ان الشرطة من الـفرق ا
بـاراة وخضنـا تمارين وتـدريبات خـاصة على هـذا األسلوب الذي ذلك نطمح في خـطف النقـاط الثالث.وبيّـن ان أسلوب فريق الـشرطة واضح. خـططنـا النتهـاج أسلوب تـكتيـكي مختـلف في هذه ا

باراة عله يقودنا لنتيجة إيجابية وان الالعب إياد خلف الوحيد الذي سيغيب عن فريقنا بداعي اإلصابة وبقية الالعب بجاهزية جيدة. سنتبعه في ا
تصدر أو متذيل الالئحة. نافس ا وأردف: نسعى للحاق بالفرق التي تتقدم علينا بجدول الترتيب وما تبقي من مباريات الدوري يدفعنا لالجتهاد سواء أمام ا

باراة. يشار إلى أن فريق الشرطة سيفتقد خدمات الالعب مهند علي في ا
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ــثـلــو الــتـظــاهــرة وعـدد من طــالب 
ؤسـسـ الـقـدامى لـنادي االعـضـاء ا
الطـلبة بـأن يكـون الوزيـر هو الراعي
االول للنادي كونه شخـصية رياضية
سابقة وضـرورة بذل اجلهود إلعادة
النـادي الى ألقـه السـابق وإستـعادة
تميزة في عرصة مكانته الرياضيـة ا
الرياضة الـوطنية. وخـرجت جماهير
نادي الـطـلبـة صـباح امس االربـعاء
في تظاهرة امام مبنى وزارة التعليم
ـطــالـبـة الــعـالي والــبـحث الــعـلــمي 
الـــوزيــر قــصي الــســهـــيل بــالــتــدخل
وتغييـر الهيئـة االدارية برئاسة عالء

كاظم.
ـتـظـاهرين وقـال احمـد حـسـ احد ا
إن جمـاهيـر النادي سـئمت من وضع
ـواسم االخـيـرة خـاصة الـفريق في ا
بـعـد تـراجع الـنـتـائج بـشكـل مخـيف.
ــــشــــجع عــــلي من جــــانــــبـه اشــــار ا
سوادي إلى أن اجلماهـير لن تتنازل
ــرة فــنـحن مــصــمــمــون عـلى هــذه ا
الــتــغــيــيـر ونــطــالب وزيــر الــتــعــلـيم

الـعـالي والـبــحث الـعـلـمي بـالـتـدخل
ــــشـــــجع امـــــيــــر وبــــدوره اوضـح ا
العتابي أن حـال الطلبـة ال يسر عدو
وال صـــــديق انـــــظـــــر الـى االنـــــديــــة
اجلـمـاهـيــريـة االخـرى كـيف حـافـظت
على مستوياتـها وتنافس على اللقب
في كل مــوسم لــكن الــطــلــبــة تـراجع
بـسبب هـذه االدارة. يـذكـر أن الطـلـبة
ــــركــــز احلــــادي عــــــــشـــر يــــحــــتل ا

برصـــــيد 37 نقطة.
ـسـاعـد ــدرب ا من جـانـب اخـر قـال ا
لفريق النفط أحمد خضير إن الفوز
ـاضـيـة من عـلـى الـطـلـبــة بـاجلـولــة ا
مـتاز منح الفريق الدوري العراقي ا
ـواصلـة الزحف نـحو دفعـة معـنـوية 
قدمة. ويـضيف النفط مـنافسه نفط ا
اجلـــــنـــــوب فـي اجلـــــولــــة الـ 32من
ــلــعب الــصــنــاعــة مــسـاء الــدوري 
اليـوم اخلـمـيس. واضاف خـضـير ان
ــركـز اخلــامس الــنــفط اقــتــرب من ا
ـراكز وسم ضـمن ا ونطـمح إلنـهـاء ا
األربــــعـــة األولى خـــصـــوصـــا بـــعـــد

ـباراة استـقـرار الـفريق وفـوزه في ا
األخيرة عـلى الطلـبة بربـاعية. وتابع
ان الـفـريق سـيـفـتـقد خـدمـات الالعب
بـرهــان جـمـعـة بــسـبب اإليـقـاف إلى
جــانب إصـابــة الـثـالثي مـحــمـد داود
وبشار سعـدون ومحمـد عبد احلسن
لكن ثـقتنـا كبيـرة في جمـيع الالعب
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ومدربـهم وجمـهورهم ســـــــيرافـقهم
الى ملعب اللقاء.
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وجتري غدا اجلـمعة مـبارات االول
يشهدهـا ملعب السـماوة  ثامن عشر
الــتــرتــيب 27 بـ فــريــقه والـطالب
احلادي عـشر 37 وكالهـما يـبـحـثان
عن االنـتــصـار بـعـد سـلــسـلـة نـتـائج
مـخـيبـة حـيث خـسـارة الـسـماوة من
احلـدود  وقــبـلـهـا بــ جـمـهـوره من
النـفط  الذي  يـامل  ان يقـدم ماعـليه
للـحـفاظ  عـلى مـوقعه بـعـدما تـقلص
الفارق الى خـمس نقـاط ليجـد نفسه
امام صـعوبـات   وسط مهـمة الـلعب
من اجل الـبـقـاء الـتي شـهـدت تـغـيرا
من حيث مباريات األرض التي تعثر
في العديد منها قبل ان ينحي ذهابا
والزال بغير القـادر على تغير االمور
 التي يواجه فيهـا الفريق وجمهوره
 اخملـــاوف احلــقــيـــقــيـــة امــام شــبح
ـديـنة يـعرف الهـبـوط  الن الكل في ا
ــمــتـازة مــاذا  يــعــني اخلــروج من ا
الــتي عـاد لــهـا   بــعـد ثالثــة مـواسم
عـانى فـيهـا  خـصـوصـا في مـشـاركة
وسم احللي التي تتـطلب االعتماد ا
ـــتــبــقــيــة عـــلى مــبــاريــات األرض  ا
حـصـرا في لـقـاء الـيـوم في الـتـعـامل
ـتـدنـية مع ظـروف الـلعـب واحلالـة ا
والـهـابـطـة لـلـطالب  في ظل تـواضع
ـرات الـنـتـائج الــغـيـر مـتـوقـعـة في ا
الــثالث االخــيـرة بــتـلــقى خــمـاســيـة
ـذل من بـطـولـة الـزوراء  واخلـروج ا
الــكـاس من قــبل الـكــهـربــاء  وجتـرع
خسـارة النـفط األسبوع احلـالي قبل
ـدرب  عـلي هـادي ـهـمـة بــا انـاطــة ا
على امل إكمال ما تبقى من مباريات
 بشكل  مقبول  بعدما انتهى  موسم
الفـريق   في الدوري  وبـعد اخلروج
من نصف نهائي الكاس التي  تركت
اثـــارهـــا  الــواضـــحــة عـــلى مـــجــمل
شـاركة  في موسم مخيب تفاصيل ا
ـتشـنجة اخر  زاد من هـوة العالقة ا
مــا بـ ادارة عالء كــاظم واألنــصـار
ومــــنــــهـم من راح يـــــذرف الــــدمــــوع
واآلخــرين انـتــقـدوا بــشـدة ســيـاسـة
االدارة ومــنــهم  من حــمل الـالعــبـ
ـــســؤولــيــة وسـط انــهــيــار االمــور ا
خــصــوصـا بــعــد الـنــتــائج االخــيـرة
الـــتـي اســـتــــفــــزت األنـــصــــار كــــمـــا
شــاهـدنــاهم عــبـر الــتـلــفـاز  ويــكـون

ـــهــــمــــة  بــــعـــد حتــــقـــيـق اهــــداف ا
اســتـالمــهــمــا مــؤخــرا ويــامل عــادل
نــاصــر احــداث الــتــغــيــر امــام  فـرق
الـعـاصـمــة  بـعـدمـا تـاثـر بـاخلـسـارة
االخــيــرة وتــراجع تــاســعــا  ويــكـون
فــدهـيــا الالعــبـ  لاليــقـاع وايــقـاف
خـطـوط  الـنـفط والـعـودة بـالـنـتـيـجة
ــطــلــوبــة امــام  تــصـــعــيــد الــعــمل ا
ـوقع الـذي يـخـدم مـهـمـة لـتـحـســ ا
ـــدرب  والالعــبـــ في الــبـــقــاء مع ا
الفريق الذي يجب ان ال يخضع لقوة
فرق  العـاصمة وعـدم السمـاح للنفط
ــبـاراة الــتي في اخلــروج بــفــوائــد ا
مؤكـد اهتم بـها الـفريق ويـعول يذلك
عـلى جـهـود الالعـبـ  والتـعـامل مع
سير الـلعب بحـذر من اجل احلصول
على  كـامل الـنقـاط  ولـو انه سيـبقى
في مكـانه حتت أي نـتيـجة سـتنـتهي
ـباراة الـتي يـامل  ان يـعود عـليـهـا ا
بـــفــوائــدهــا الهــمــيـــتــهــا في الــوقت
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ويسعى البحري الى  مداواة جراحه
بعـد الفـشل الكـبيـر في اخر اجلوالت
وعـدم الــقـدرة في احلــد من الـنــتـائج
اخملـيـبـة الـتي عـمـقت جـراحه وزادت
شاكل من معـاناته واستـمر يـواجه ا
امـام هـاجس الـهـبـوط الـذي يـتـوارى
امـام الـفـريق  17 نـقـطــة  ومـحـاولـة
حتـقـيق الـفــوز لـتـقـلـيص الـفـارق مع
ـني فــريـقــا احلـسـ والــسـمــاوة و
الـنـفس في ان يـخـسـرا   ولـو األمـور
مـــثــيــرة لــلــمـــخــاوف والــقــلق الــذي
ســـيـــزداد اذا  مــــا اتت االمـــور عـــلى
عــكس مـــا يـــتــمـــنــاه الـــفـــريق الــذي
سـيـكـون امـام مـواجـهـة صـعـبـة امام
ـوقع اخلامس نفط مـيـسان 47 في ا
وعــمل  مــا بــوسع الالعــبــ النــهـاء
ـا الـتـقـدم رابـعـا بـعد ـوسم به ور ا
تــأثــيــر الـنــتــائج عل فــريــقي الــكـرخ
والـــزوراء   ويـــخـــطط احـــمـــد دحــام
ـرحــلـة خلــروج بـاول انــتـصــار في ا
احلـالـيـة  ذهـابـا بـعـد االعـتـمـاد عـلى
نـتـائج االرض واخـرهـا الـتــــــــــغـلب
علـى الكـرخ بـهـــــــــدفـ لـواحد وكل
ـؤشــرات تـمـــــــــــنح اهـل الـعـمـارة ا
كـــــامل الـــــعالمـــــات امـــــام مــــهـــــمــــة
االسـتـــــــــمــرار في  احـد اهم مـواقع
الــســلم  فـي مــوسم واضح لــلــفــريق
وفـي بـــدايــــة حتـــــــــــسب لـالعـــبـــ
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ـتـصـدر  76ضـيـفـا يـحل الـشــرطـة ا
وقع الثاني ثقيال على اجلـدود في ا
عشر37 وسط تطلعات حتقيق الفوز
الرابع والعـشرين ومواصـلة حتقيق
رور بثقة وقوة طلوبة  وا النتائج ا
 بـالصـدارة واالقـتراب بـعـد اكـثر من
ــــــوسـم وهـــــــو في حـــــــسم لـــــــقـب ا
اجلاهزية لعبور اصحاب االرض في
ظل الفوارق الـواضحة والـكبيرة من
حيث واقع الفريق وافرداه وما يقوم
ــرور  بـثــقـة عــالـيـة مـن جـولـة به وا
الخرى  ومؤكد ياتي االهـتمام االكبر
هــنـا فـيــمـا تــبـقى من جــوالت يـعـمل
فيها على احلصول على  كامل نقاط
اجلوالت الـقريبـة التي سـتكـون اكثر
صـعــوبـة النه ســيـلــعب حتت ضـغط
الـنــتـائج وبــشـعـر البــديل عن الـفـوز
الـذي يــكـون هـيــا له في لـقــاء الـيـوم
والــــلـــعب حتـت هـــاجس الــــنـــتـــائج
وتـامـ غـطـاء الـصـدارة وتـعـزيـزهـا
من اجل حتقيق سـرعة االجناز الذي
يـــنــتــظــره االنــصـــار الــذين يــدعــون
الالعـــبــ عـــلى  اهـــمـــيـــة حتــقـــيق
رور  بـفوائد االنتـصار اجلديـدة  وا

جانب من منافسات دوري الكرة 

الصـحيح من خالل حتـقيق الـنتائج
الـــتي يــخــطط لــهـــا جــهــازه الــفــني
واالمل  فـي احلـــصـــول عــــلى  لـــقب
ـوسم عـبر قـوة الـهـجـوم و الـدفاع ا
والـوسط من خالل وجـود الـعـناوين
ـــعــروفــة عــلى مـــســتــوى الــفــريق ا
ـنـتـخـبـات ويـظـهـر ومـنـهـا  ضــمن ا
فريـق متـكامـل نزوال لـدكـة االحتـياط
قدورهم   الـقيام ـن   التي تضم 
بـــدور الـــبــدالء فـي هــو االفـــضل في
وسم االخيرة  والتـطلع الى منجز ا
يـــبــــحث عــــنه  مـن فـــتــــرة لــــيـــست
بالقصيرة لـكن مهما ان يحافظ على
ـــشـــاركــة ـــواصـــلـــة ا  عـــنـــاصـــره 
طلـوبة في بـطولة االنـدية العـربية ا
ــوسم الــقـادم والــدوري االسـيــوي ا
االهم في مـــســـيــــرة لـــفـــريق  عـــبـــر
ؤثـرة   كما تراها ادارة شاركات ا ا
طلوب النادي التي حـققت الفـريق ا
ـرة  بدليل مـا يقوم تكـامل هذه ا وا
به من مـنـافـسـات مـشـهـودة وتـامـ
النـتـائج عبـر  ظروف عـمل مـشتـركة
يـساهم فـيه اجلـمـيع وتسـيـر االمور
بـــشــــكل جـــيـــد امـــام  ثالث جـــوالت
ـوقف بـفضل الـبدايـة  التي حلسم ا

هـاشم قـد اطـلع عـلى واقع الـصـفـوف
امال في تاهيلها.
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ــنـتــشي ويــخــرج نــفط الــوسط  44ا
اضي بفوزه عـلى الصنـاعات الدور ا
لـيحل ضـيـفـا على اجملـتـهـد الكـهـرباء
 35ويــســعى لــتـــحــقــيق الـــنــتــيــجــة
ــطـلــوبـة رغم الــعـجــز الـوضع عــنـد ا
الـذهـاب التي تـعـثـر فـيهـا كـثـيـرا لكن
مـهــمـة الـغـد ســتـكـون مـخــتـلـفـة امـام
تطلعات البقـاء وهذا مرهون بالعودة
بالـتقـاط لثالث لـلتـخلص من مالحـقة
الــــنـــفـط وكـــذلك االقــــتـــراب مـن نـــفط
ميسان لكن االهم عند راضي شنيشل
ــثل هــذه الــنــتـائـج الـتي وضع حــدا 
تـسـبـبت في تـاخـره  كـثـيـرا ويـرى ان
مـوقـعه احلـالـي مـهـدد وسط تـصـاعـد
نـافـسات ورغـبـة الفـرق في حتـس ا
ر في مواقعها  منها الكهرباء الذي 
وضع مــؤثــر بــعــدمــا تــاهل لــنــهــائي
الكـاس ويـحمل احلـصول عـلى لـقبـها
قــبل ان يـحــقق الـفــوز عـلى الــبـحـري
ـــاضي وجـــمـــيـع خـــطــوط الـــدوري ا
الفريق في احلـالة الفـنية وتـعمل كما
يـخطط لـهـا عـبـاس عطـيـة الـذي يامل
في انــهــاء مـوســمه فـي مـوقـع افـضل
للـكهـرباء وحـسم لقب الـكاس  بـعدما
ــطــلـوب في ـســتــوى ا اخــذ يــقــدم  ا
الــفـــتـــرة األخـــيــرة ويـــحـــمل شـــعــار
الـــتـــحــــدي عـــبـــر  وجــــود األســـمـــاء
الشبابيـة التي  عكست نفـسها بشكل
ن مـقـبـول  وجـعـلت  من اسم الـفـريق
يـتــردد بـ الــوسط الـكـروي ويــظـهـر
اكــثــر حــظــا من فــرق اخــرى واذا مــا
نـجز الذي حقق لقب الـكاس  يـعني ا

اليوازيه ثمن .
فوز االمانة

وحـــقــــــــــــق االمـــانـــة فـــوزا مـــهـــمــا
بتغلب على اربــــــــيل بهدف دون رد
لـيــتـقـدم ســابـعـا بـصــورة مـؤقـته 44
ــطـلــوبـة نــقـطــة  مـواصـال نـتــائـجه ا
والــســيــطــرة عـلـى مـبــاريــاتــــــــه في
االونة االخيـرة فيـما جتـــــــمـد رصيد
اربــــيل 39 والــــبـــــقـــــاء في مـــــكـــــانه
الـــعــــــــــــاشـــر مـــتــــــــوقـف عــلـى مــا
تـســـــــفـر عـنه بـقـيـة مـبـاريـات الـفرق
ـالحــقــة بـــعــدمـــا تــلــقـى اخلــســارة ا
الثـانيـة  في العـاصمـة ويامل الـعودة
للـتوازن عـبـر ملـعبه لـدعم االمور  في

هذه الفترة.

ــبـاراة الــتي  لم تــكن سـهــلـة  رغم ا
ـــوقع الــذي يـــتــواجـــد به احلــدود ا
ـرحـلـة ـتــطـلع لـتـحـقـيق نــتـيـجـة ا ا
ـفاجأة بوجه احلاليـة بعدمـا فجر  ا
ـــرحـــلــة االولـى ولــو اجلـــويـــة في ا
االمــور الــيــوم تـخــتــلف خــصــوصـا
للشرطة الذي استـمر حاسما وبقوة
 والن الالعــبـ يــعـلــمـون ان الــفـوز
ــضي بــقــوة نــحــو الــيـــوم يــعــني ا
ـــــوسم والــــدوري االنــــتــــهـــــاء من ا
بــالــشــكل الــصــحــيح  وقــبـل  فــتـرة
ــرة في جتــاوز مـــنــاســبــة  وهـــذه ا
كتيبة احلدود ولتعزيز االمور وسط
ـــــرشح مـــــؤشــــرات الـــــكـل  بـــــانه ا
الــســاخن لــلــحـصــول عــلــيه في ظل
فــارق الــعــشـر الــنــقــاط  مع الــغـر
اجلـويـة  في رحـلـة تـتـواصل  بـقـوة
وهــــو يــــلــــعـب في أجــــواء جــــيــــدة
وواضــــحــــة من خـالل الــــدور الـــذي
يـقــوم به الالعــبــ  من حـيث االداء
ستوى وحالة االنـسجام وتفعيل وا
االمور  من خالل مـفـارز اللـعب التي
استمرت تقدم واجباتها على افضل
مــا يـرام  وتــوازنت بـعــد اكـثــر بـعـد
نــكـســة اجلـويــة والـســيـر بــاالجتـاه
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افـتـتـحت في الـعـاصـمـة بـغـداد امس
االربـعــاء بـطـولــة الـشـرطـة الــعـربـيـة
باجلـودو لـفئـة الرجـال الـتي يقـيمـها
إحتـاد الشـرطـة الريـاضي عـلى قـاعة
ـغـلقـة لاللـعـاب الـريـاضـية الـشـعب ا
حتت شـعـار بغـداد الـسالم بـحـضور
ــثـل رئــيس الــوزارء أيـــاد بــنــيــان
ـبـيـة الـوطـنـيـة ورئـيس الـلـجـنـة األو
الـــعـــراقــيـــة رعــد حـــمـــودي ورئــيس
اإلحتـاد الـعـربي لـلـجـودو وخـالـد بن
حمـد والـنائب عـبـاس علـيـوي رئيس
انـية جلـنة الـشـباب والـريـاضة الـبـر
وعـدد من الـشــخـصـيـات الـسـيـاسـيـة
والـريـاضـيــة و خالل االحـتـفـالـيـة
الــقـاء كـلــمـات تـرحــيب بـالــضـيـوف
فـــضالً عن إقــــامـــة اســـتـــعـــراضـــات
ــشــاركــة الــبـالغ ريــاضــيــة لــلـفــرق ا
عددها تسعـة وهي العراق واجلزائر
ومصر واألردن والسعودية والكويت
شاركة 60 وليبيـا وقطر وتـونس و

رياضيا
وانطلقت امس النزاالت التي تستمر
لـــغــايــة الــيــوم اخلـــمــيس وشــهــدت
لـقـاءات االدوار الـتـمـهـيـديـة تـنـافـسا

كـــبــــيـــرا مـن اجل احلــــصـــول عــــلى
االوسـمـة الــذهـبـيـة في االوزان ( 81
و 90و 100و+ 100 كــيــلــو غــرام )
فـــيـــمــا انـــتــهـت اول امس الـــثالثــاء
إجتماعات اللجان الفرعية وإجتماع
ـكــتب الـتـنـفـيــذي إلحتـاد الـشـرطـة ا
الـعــربي وإجـتــمـاع احلـكــام والـفـني

والقرعة والوزن.
واكد رئيس جلنة الشباب والرياضة
ـانــيـة عــلى ضـرورة االهــتـمـام الــبـر
بــهــذه الــلـــعــبــة لالرتـــقــاء بــالــواقع
الـــريــاضي في الـــعــراق كـــونــهــا من
هـمـة والتي تـؤسس لبـناء االلعـاب ا

جيل رياضي من الشباب.
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من جانبه قال رئـيس إحتاد الشرطة
الرياضي الـلواء مـهدي الفـكيكي ان
إحتـاد الــشـرطـة الـريــاضي الـعـراقي
يــقــيم بــطــولــة الــشــرطــة الــعــربــيــة
للـجودو عـلى ارض العـاصمـة بغداد
بــعــد انـــقــطـــاع طــويـل عن تــنـــظــيم
الـبـطـوالت وسنـحـتـضن اجـتـمـاعات
ـكـتب الـتــنـفـيـذي لالحتـاد الـعـربي ا
لــلــشـرطــة مــضــيـفــا ال يــخـفـى عـلى
اجلــمــيع بــإن الــعــراق ومــنــذ ثـالثـة

عقود لم تسنح له الفرصة إلقامة اي
جتـــمـع عـــربي عـــلـى ارضه بـــســـبب
الـظـروف الـتي مـر بـهـا ولـله احلـمد
فـــإن بــغـــداد الــيـــوم حتــتـــضن هــذه

همة . البطولة ا
وبـ الـفـكــيـكي أن مـنـتـخب شـرطـة
ــيـــزين ـــتـــلك ابـــطـــاالً  الــعـــراق 
ـركز االول مرشـح بـقوة حلـصد ا
ـركز سـيـما وان الـعـراق قـد حـصـد ا
الثـاني في الـنسـخة الـسـابقـة والتي
اقـــيـــمت في تـــونس. وكـــان اإلحتــاد
الرياضي العربي للشرطة وافق على
طـلب الـعـراق بـإسـتـضـافـة الـبـطـولة
ثـبـتة في أجـنـدات اإلحتاد الـعربي ا
ـقــررة في حــزيـران  2019والـتي وا
ـكتب تقـام على هـامش إجـتمـاعات ا
ـنضـوية حتت التـنـفيـذي والـلجـان ا
لــــواء اإلحتـــــاد والــــتـي ســــتـــــكــــون
العاصمة بغداد مسرحا لها وجاءت
ــوافـقــة بـعــد تـقــد الـعــراق طـلب ا
اإلسـتـضـافة رسـمـيـا في إجـتـمـاعات
اجلمعـية العـمومية لـإلحتاد العربي
في لــبـنـان حــيث صـوت الــعـرب في
مـختـلف إحتـادات الـشـرطة الـعـربـية

على الطلب العراقي بالقبول.
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وزير التعليم
العالي يستقبل
رابطة نادي
الطلبة ويبحث
مشاكل الفريق

ـــدرب بـــاسم قـــاسم الـــذي ســعى وا
ـــبـــاريــات لـــلـــزج بـــاجلــمـــيع خالل ا
اضيـة كي ال نتـأثر بتـلك الغـيابات. ا
ــركــز يــشــار إلـى أن الــنــفط يــحــتل ا
الــســادس في الــدوري بــرصــيــد 46
نــقـــطــة فــيــمــا يــأتي نــفط اجلــنــوب

ركز التاسع برصيد 40 نقطة.  با

 10اضــافـة الـى مـواجــهــات بـطــولـة
الكاس  وكلـها تكـون قد امنت االمور
ـدرب  في   اختـيـار الـتـشـكيل امـام ا
الـقــادر عـلى عـرقــلـة مـهـمــة الـشـرطـة
عـبـر وجـود عــدد من الالعـبـ الـذين
حــقــقــوا األسـبــقــيــة في الــعــديـد من
باريات والن  االنـتصار واحلصول ا
عــلى نـــقــاط لــقـــاء الــيــوم ســـيــكــون
ــقـدور الــفـريق مــخـتــلف  لــكن هي 
ـــتـــجــددة ايــقـــاف قـــوة الـــشــرطـــة ا
ـوسم  الن  ذلك وتـفــجـيــر مـفـاجــأة ا
ــنـحه مــوقـعي اربــيل والـطالب قـد 
واالنتقـال للواجـهة  في هذه االوقات
ـملـة لالعب الصعـبة عـلى الفرق وا
واجلـــمـــهــــور بـــســـبـب وقت اقـــامـــة
ـبـاريـات الـتي خـرجت عن سـيـطـرة ا
ـسـابـقــات في  مـشـوار الزال جلـنــة ا
طــــويل امــــام ســـبع جــــوالت مـــؤكـــد
ســـتــمــتــد الى نــهـــايــة تــمــوز ومــهم
ــعــنــيـ وان مــنــاقــشـة االمــور مع ا
سابقات التبقى من خالل االحتاد وا
 وكالهما فشل مرة اخرى  وفشل يلد
فـــــشل  والبـــــد من حـــــلـــــول ولـــــيس

تصريحات المعنى لها.
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ويـســتـقــبل الـنـفـط الـسـابع 43 نـفط
اجلـــنـــوب  الـــتـــاسع 40االول حــقق
الـنــتـيـجــة الـكـبــيـرة واألفـضل له في
ـرحلـة عـنـدمـا فكك صـفـوف الـطرب ا
بالـفوز عـليهـا بأربـعة أهـداف لواحد
ـالحــــقــــة عــــلى الــــوسط ويــــشـــدد ا
ــــســـار ومـــيــــســــان  فـي ظل عــــودة 
ــطــلـوبــة في نــتــيــجــتـ الــنــتــائج ا
مهمـت حـيث التغـلب على الـسماوة
ثـيرة حتت بعـقـر دارها والـنـتيـجـة ا
انـــظــــار صــــفــــوف الــــطالب وقــــهـــر
واجـهة جمـهورهم قـبل ان  يسـتعـد 
اليوم الـغيـر سهلـة  لكن عـودة النفط
بقـيادة بـاسم قـاسم  لطـريق النـتائج
ــطـلـوبــة يـعــني الـكــثـيــر ويـوفـر له ا
ـطـلـوبة الـدعم في تـامـ الـنتـيـجـة ا
عــــلـى الــــضـــــيــــوف الـــــذين الزالــــوا
يــــواجـــهــــون مــــشــــاكل الــــلــــعب في
العاصمـة بعد خسـارة الزوراء مطلع
األسبـوع احلالي والن الـنفط اخـتلف
في اجلـوالت األخـيـرة امـام تـطـلـعات
االسـتفـادة من نـتائج بـقـية مـبـاريات
ـــــوسم امـال في حتـــــقـــــيـق مـــــوقع ا
وسم يـنـاسب مـا  خـرج به الـفريـق ا
اضي حـيث الـوصافـة ويـامل  على ا
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تخصـيصها لـلوحدات التـدريبية لـلمنتخب
شترك منافسات ران ا العـراقي. وشهد ا
الـفـردي والـفـرقي وكــانت اغـلب نـتـائـجـهـا
لصـالح منتخـبنا الذي افـصح عن تصاعد
قدرات العـبيه  الذين سـوف يشاركون في
مــنـافـســات بـطـولـة مــصـر الـدولــيـة (زيـنب
حسن وجنـلـة عمـاد ومنـتـظر فـاروق وعلي
عـبــد األمـيـر وعــادل خـالــد) والـذيـن نـالـوا
ـنـتــخب الـكـويــتي احـمـد إعـجـاب مــدرب ا
فـاروق مـصــري اجلـنـسـيـة حـيث أكـد  في
تــصـريح خص به مـوفـد االحتـاد الـعـراقي
لـلـصـحـافة الـريـاضـيـة بـان العـبي الـعراق
واهب تستطيع أن تنال التفوق يتـمتعون 
في اية مـنافسة وبـامكانـهم ان يصلوا إلى
ـيــة لـو تـوفـرت لـهم أسـالـيب االلـقـاب الـعـا

ــــثــــالــــيــــة و الـــــزج بــــهم في االعــــداد ا
ــتــعــددة الكــتــســاب اخلــبـرة الــبــطــوالت ا
والتـعود على أجواء السـباقات التي يرتفع

 . شارك فيها مستوى ا
ـــنـــتــخب وأضــاف فـــاروق الـــذي يــقـــود ا
الكـويتي لـذوي االحتـياجـات اخلاصـة منذ
ثـمـان سـنـوات والـذي يـعـسـكـر حـالـيـا في
الــقـــاهـــرة اســتـــعـــدادا لــلـــمـــشـــاركــة في
مـنـافسـات بـطـولة مـصـر الدولـيـة بـأنه قدم
بالعـب شـباب ألجل زيـادة عدد الالعـب
مـارس لهذه الفعاليات حيث يعاني في ا
الـكـويت من انـحـسـار اعـدادهـم .وسـيـقوم
ـقـر ـنـتــخب الـعـراقي بــرد الـزيـارة  وفـد ا
ــنـــتــخب الـــكـــويــتي الـــيــوم إقــامـــة وفـــد ا

اخلميس.
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أكــد مــدرب مـنــتــخب شــبــاب الـعــراق لــكـرة
الصاالت علي طالب اول امس الثالثاء ان
منتـخب ليوث الـرافدين كسب خبـرة اضافية
بـعـد مـشـاركـتـه في نـهـائـيـات آسـيـا بـايـران.
ـسـتـويـات وقـال طـالب أهـنئ فـريـقي عـلى ا
اجليدة الـتي قدمها في البـطولة الالعبون ال

زالــوا صــغــار الـــسن وســوف يــبــنــون عــلى
اخلـبـرة التي حـصـلـوا علـيـهـا.واوضح طالب
انه بـاالعتـماد عـلى اإلحـصائـيـات فقـد لـعبـنا
بــشــكل مـتــكــافئ مع الــيــابـان ومن نــاحــيـة
الليـاقة البدنية كنا أفضل اذ قاموا بتبديالت
أكـثـر تـلـقيـنـا الـهـدف الثـاني بـسـبب جلـوءنا
لــلــهـــجــوم الـــضــاغـط ولــكن هـــذه هي كــرة

الـصـاالت. وأضـاف أخـبـرت الالعـبـ أنهم
قـاموا بـعمل أفـضل من جـيد وكـسبـوا خبرة
إضـافـيــة من هـذه الـبـطـولــة. وغـادر مـنـتـخب
شـباب الـعـراق لكـرة الصـاالت بـطولـة كأس
ـديـنـة تـبـريـز آسـيـا اجلـاريـة مـنـافـسـاتـهـا 
اإليــرانــيـــة من الـــدور ربع الــنـــهــائـي بــعــد
اخلـــــــســـــــارة أمــــــــام الـــــــيـــــــابـــــــان (0-2).
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إستقـبل السـيد وزير الـتعلـيم العالي
كـتبه امس االربعاء قصي السـهيل 
ـؤسـسـ الـقـدامى لـنـادي عـدداً من ا
ثل عن رابطة الطلبة السابق و
مشـجعي نادي الـطلـبة ورابطـة انقاذ
الــذيـن جتــمــعــوا في تــظــاهــرة امــام
مـــبـــنى اجملـــمـع الـــتـــربـــوي لـــوزارة
الــتـعــلـيم الــعـالـي والـبــحث الـعــلـمي
ببـغداد. االجـتمـاع الذي دام اكـثر من
ـــثـــلـــو نـــصف ســـاعـــة طـــرح فـــيه 
الــــتـــــظــــاهـــــرة وبــــعـض االعــــضــــاء
ـؤســسـ الـقـدامى لـنــادي الـطـلـبـة ا
مشـاكلـهم وبيـنوا اإلشـكاالت االدارية
ــر بــهــا الــنــادي داعــ الى الــتـي 
ـشكالت. إيجـاد حلـول ناجـعة لـتلك ا
ـــشـــاكل ووعـــد الـــوزيـــر بـــدراســــة ا
االدارية القائمة في موضوعة النادي
وإيـجاد احلـلـول لهـا كـما وعـد بـبذل
ــعــوقــات تــمــهــيــداً اجلــهـــود ورفع ا
إلعادة تأهـيل البـنى التحـتية لـلنادي
الــتي تـعــاني اإلهــمـال. مـن جـانــبـهم


