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الى من بقي يلعب لفترات طويلة.
VÝUM  l{Ë

ويـــــبـــــدو ان اجلـــــويـــــة فـي وضع
ـدرب واهـمـيـة مــنـاسب مع بـقــاء ا
ذلك بعـد فترة الـعمل منـذ منتصف
ـاضـي قـبل الــتـواصل ــوسم ا ا
ـهـمـة جــراء تـقـيـيم ادارة فـي ا
الـنـادي وتـفـضـيل اسـتـمـراره
مع الـفـريق رغم خـروجه من
دون اجنـــاز ومـــر بـــفـــتـــرة
صــعــبــة بــســبب تــبــاين
الــنـتـائج لــكن مـهم ان
تـاتـي جـهـود االدارة
في معـاجلة االمور
والــــتــــعـــاقــــد مع
العــبـ فــضـلـوا
االنتـقال لـتمـثيل
الـــــــــــــــنــــــــــــــادي
خـــــــصـــــــوصـــــــا
ـــنـــحــــدرين من ا
غـــــيــــــر الـــــفـــــرق
اجلــــمــــاهـــــيــــريــــة
ويــدركــون مـا يــتـوجب
عـلـيـهم في كـيـفـيـة تـقـد انفـسـهم
عبر االداء للدفاع عن هوية الفريق
ـقـنـعـة وفي ـسـتـويـات ا وتـقـد ا
فــرصـة ان يــنــتــقـلــوا الى اجلــويـة
وسيكـون االمر جيـدا عندمـا تنتقل
مـن فـريق مـغـمــور الى احـد الـفـرق
ــنـافـسـة عـلى طـول عـلى االلـقـاب ا
ـشــاركــة مـبــاشـرة في احملــلـيــة وا

التصـرف بتركـيز واهتـمام واللعب
من دون اخـطـاء لــتـحـقــيق الـهـدف
خصوصـا انه يشعـر باالهمـية بعد
تـــرتــــيب اوراقـه من كل اجلــــوانب
ـــواجــهــة وفي اســـتــعــداد واضح 
الـيــوم الـتــحـدي اجلــديـد لــلـمـدرب
والالعب بعد موسم شاحب خرج
مـنه خالـي الوفـاض وفي ان تـكون
ـيـة مع عــودة قـويـة مع لـقـاء الـسـا
وجــود الـالعــبــ الـــذين يــدركــون
طبيعة الواجب وصعوبته واهمية
تـقد مـباراة مـنـاسبـة لعـكس قوة
واسم الـفــريق وحتــقــيق امــر مـهم
باجتـاه البقـاء في دائرة منـافسات
البطولة والتوجه الى اللقاء القادم
درب بثـقة عالـية عبـر جهود ا
والالعـبـ مع واحـد من  ب
افــضل الـفـرق الــعـراقـيـة ومـا
احرزه من الـقـاب في مخـتلف
الـبـطـوالت في الـفـتـرة االخـيرة
والرغبة في ان يعود لها بدء من
لـقــاء الـيـوم عــبـر تــشـكـيــلـته الـتي
تـضم مجـمـوعة العـبـ ابرزهم من
ســيــمــثـل الــوطــني في لــقــاء
ــــقــــبل الــــبــــحــــرين ا
اضـافة

ــشــاركـــات  األســيــويــة لالذهـــان ا
والـبــطـوالت الــتي حتـقــقت الى مـا
ــوسم احلــالي بـعــد تــعــزيـز قــبل ا
خطوطه من اجل  تقد ما مطلوب
مـنــهـا واالمل في ان يــعـود بــكـامل
وقف حل خوض النقاط لتعزيز ا
ـقبل في الـرابع والعـشرين اللـقاء ا
ــقــبل. ويــتــعــ عــلى من ايــلــول ا
الـــتـــشـــكـــيل

مباريات تغلب على فريق طرابلس
بثالثة اهداف لـواحد وعلى االخاء
االهلي بهدف وتـعادل مع النجمة
بــهـــدف ومــعــســكــر اخــر بــكــربالء
وبــكـافــة الالعــبــ وبـعــد انــتـداب
وتـوقــيع عـقـود مــجـمـوعــة العـبـ
اضــيـفت حـيث احـمـد عـبـد الـرضـا
من الـــنــــفط واحملـــتــــرف مـــحـــمـــد
الـعــنـودي من األهـلي الـطـرابـلـسي
واحــــمـــد ابــــراهــــيم مـن الـــعــــربي
ن حــــــســـــ من الـــــقــــــطـــــري وا
الصفاقسي الـتونسي وميثم جبار
وعـــلي كـــاظم  واحلـــارس مــحـــمــد
صالح من الـكرخ  وسـيف كر من
نتخب البحري اضافة الى جنوم ا
الـوطــني ويــكـون قــد اسـتــفـاد من
واجـهة مـعـسكـره التـدريـبي قبـل ا
ذكـورة وبعد اضـافة قوة لـلفريق ا
لـلـمـوسم القـادم بـانـتظـار اكـثر من
ـعروف مـشاركـة  الستـعادة دوره ا
ن تتـمتع كـاحد الـفرق الـعـراقيـة 
ـشـاركات بـسـمـعـة علـى مسـتـوى ا
األسـيويـة والـعربـية حـيث الـثانـية

ذكورة. في البطولة ا
¡ULÝ«Ë d UMŽ

درب وسـيـعـتـمد الـفـريق بـقـيـادة ا
ايــوب اوديـشــيــو عــلى األســمـاء
والعناصر التـي  يعول عليها
  واهـميـة ان تـؤدي الدور
االســتـثــنـائي من خالل
السـيطـرة على اجواء
الــلـقــاء وعـكس قـوة
الـــــــفـــــــريق احـــــــد
اقــــطــــاب الــــكــــرة
الـــعــراقـــيـــة الــتي
مـهم ان تـظـهر في
مثل هكذا بطوالت
بـــــعـــــدمــــــا فـــــشل
اجلـــويــة والـــنــفط
في اخـــر مــشـــاركــة
قــــــــــــبـل ان تـــــــــــاتـي
حتـــضــيــرات وصــيف
الــدوري بــشــكل واضح
مـنـهـا انـتـداب مـجـمـوعة
ن العــبــ لــتـــعــويض 
انــتــقـلــوا الى فــرق اخـرى
اضـافـة الى اقـامة مـعـسـكر
لــبـنــان ويـبــدو ان اخلـروج
ــوسم من كـــافــة بـــطـــوالت ا
االخــيــر دفع بــادارة الــنــادي
الـبــحث عن مـا يــعـيــد قـدراته
الـــــتـي يـــــؤمن فـــــيـــــهـــــا في
ــنـافـسـات عــلى الـبـطـوالت ا
ومــنـهــا الـتي ســيـســتـهــلـهـا
الــيــوم في مــواجــهــة مــؤثـرة
وسم واهمية وبداية مشوار ا
ـطــلـوب وان يـعـيـد الـظـهـور ا
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يأمل ان يـقدم فـريق القـوة اجلوية
ــطــلـوب والــنــتــيــجـة ــســتــوى ا ا
االيجابيـة بعد العودة لـلمشاركات
اخلـــارجــيــة بــعــدمـــا حــصل عــلى
الــلــقب الــقـاري لــبــطــولــة االحتـاد
األســيــوي ثالث مــرات مــتــتــالــيــة
2016 و2017 و2108 فـــــي اهـــــم
اجنــازات الـفــريق الــتي حتــمـلــهـا
ذاكـرة الـكــرة الـعـراقـيــة وجـمـهـور
الفـريق عنـدما تـمكن مـن احلصول
عـلى الـلـقب ثالث مـرات في أفـضل
اجنـازات الـفـرق العـراقـيـة وقبـلـها
احلــصـول عــلى لـقب كــاس الـعـالم
الــعــســكــري إضــافــة الى األلــقــاب
احملــلــيــة  قـبـل ان يــبـتــعــد عن كل
ـوسم االخـيـر عـنـدمـا مـنـافـسـات ا
خرج من دوري إبطال اسـيا مبكرا
وحل وصــيـفـا فـي الـدوري احملـلي

وخرج من بطولة ألكاس.
ن بـقيت ويـعـول عـلى عـنـاصـره 
تــلـعـب له من فــتــرة واخـرى نــالت
شـــرف الــتــمـــثــيل الول مـــرة عــبــر
مــعـســكــر لـبــنــان ومن خالل لــقـاء
ية واالنـطالقة اجلديدة نحو السا
الـــشــــهـــرة وطـــمـــوحــــات الـــلـــعب
ا بـقيت لـلـمنـتخـبـات الوطـنيـة طـا
األنـظـار تـتـجه دومـا الى مـبـاريات
اجلـــويــة والــفــرق اجلــمــاهــيــريــة
ن يـقـدر من الالعـب ومـراقـبـتهـا 
في تــمـــثــيــلـــهــا والـــســؤال كــيف
ســـيــــكــــون وضع اجلــــويــــة امـــام
ـقـبـلـة ـشـاركـات ا اسـتـحـقـاقــات ا
الـتي تـتـطـلب تـضـافـر اجلـهود من
ــــــــدرب االدارة والـالعــــــــبــــــــ وا
واجلـــمـــهـــور الــذي عـــاش غـــصــة
ـوسم االخـيـر والـتـطـلع الـى اخر ا
نـون النفس ان يـتمـكن الالعب
من افتـتاحه بالـفوز في لقـاء اليوم
الهـــمـــيـــتـه لـــلـــفـــريق والالعـــبـــ
ن ســــيـــلــــعـــبـــون خــــصـــوصــــا 
لـلـمــنـتــخب في لـقــاء اخلـامس من
ايلول الن نتائج االنـدية االيجابية
مـــؤكــــد ســـتـــنــــعـــكس عــــلى واقع
ـنـتـخب مـعـنـويـا ونـفـسـيـا الـذي ا

سيكون امام مهمة كبيرة.
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ويــامل جـمــهـور اجلــويـة ان تـاتي
ــــوسم اجلـــديـــد االولى خـــطـــوة ا
بــشـكل ايـجـابي مـن مـلـعب كـربالء
ــيـة الــدولي عـنــدمـا يــواجه الــسـا
ضـــمـن بـــطـــولـــة  كــــاس مـــحـــمـــد
الــســادس لالنــديـة عــنــد الــســاعـة
السابعة من مساء اليوم اخلميس
الــتــاسع والــعــشــرين مـن الــشــهـر
احلـالي وانـتـظـم اجلـويـة مـعـسـكر
تــدريــبي فـي لــبــنــان خــاض ثالث
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ـديـر االداري للـمـنـتـخب الـوطني بـكـرة الـقـدم بـاسل كوركـيس مـوعـد مـغـادرة وفد كـشف ا
ـنامـة اسـتعـداداً خلـوض اولى مـباريـات اسود ـنتـخب الـوطنـي الى العـاصـمة الـبـحريـنـية ا ا
ـنـتــخب الـوطـني لــكـرة الـقـدم الــرافـدين في تـصــفـيـات كـأس الــعـالم. وقـال كــوركـيس إن ا
سـيـتـجـمع في مــحـافـظـة كـربالء في الـ30 من شـهـر آب اجلـاري مـشـيـراً إلى أن الالعـبـ

احملترفـ سيـنضم بـعضهم الـى التجـمع فيـما يـلتحق الـبعض االخـر في البـحرين مـباشرة.
ـنتخب الوطني سـيغارد من مطـار النجف الدولي الى الـعاصمة البـحرينية واوضح أن وفد ا
قـبل عـلى ان يواجه اصـحـاب االرض في اخلامس من نـامـة في الثـاني من شـهر ايـلـول ا ا

الشهر ذاته في اولى مبارياته .
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اخـتتم الـنـشاط الـريـاضي السـنوي
قيم في ألبناء اجلالية العراقية ا
الـعــاصـمـة عـمــان بـرعـايــة سـفـيـرة
ملكة صفية جمهورية العـراق في ا
السهيل البطولـة الكروية السنوية

الـتي تـقـام بـصــورة تـنـافـسـيـة بـ
الــفــرق الـريــاضــيـة لــشــبـاب أبــنـاء
اجلـالـيـة وفق الـشـروط والـضوابط

تنافسة. التي وضعت للفرق ا
واســتـهل حــفل افــتـتــاح الــبـطــولـة
ـثل بـالـسالم اجلـمـهـوري وكـلـمـة 

ـثـل اجلـالــيـة الــســفـيــرة وكـلــمــة 
وحـضـور جـمـهور كـبـيـر من مـحبي

شاركة. الرياضة والفرق ا
وقـــال رئـــيس مــــجـــلس اجلـــالـــيـــة
ـنـسق العـام لـلبـطـولة الـعـراقيـة وا
الـدكـتور مـحـمـد ثابت الـبـلداوي ان
الـــنـــشـــاط الـــســـنـــوي وغـــيـــره من
الــنـشـاطــات الـثـقــافـيـة والــشـعـريـة
والفنية والرياضية اخلاصة بأبناء
اجلالية الشباب ويقع  ضمن طلبة
اجلـامـعـة وغـيـرهم حـيث أعـلن قـبل
أشـهــر من خالل صــفـحــة اجلـالــيـة
وبــــعـض صــــفــــحـــــات الــــتــــواصل
هتـمة بأخبار اجلالية االجتماعي ا
ـشـاركـة بالـبـطـولة عن الـراغـبـ با
التي ستـقام هذا الـعام على مالعب
مـنـطـقـة الـهـاشـمي الـشـمـالي حـيث
تـواجـد األغـلـبيـة الـكـبـرى من أبـناء
اجلـالـيـة وتـقــدم أكـثـر من عـشـرين
فــريـــقــاً تـــنــافـــســوا عـــلى الــدوري
اخلــمــاسي من فــئـة (18) عــام فــمـا

وسم االخيرين. في ا
من جـــانـب اخـــر قـــررت الــــهـــيـــئـــة
اإلداريـة لــنـادي نـفط الـوسط إلـغـاء
عسـكر اخلارجي الـذي كان مقررا ا
في مـديـنـة أزمـيت الـتـركـيـة بـسـبب
تــــأشــــيــــرات الــــدخــــول لـالعــــبـــ

. وقــال مــشـرف الــفـريق احملـتــرفـ
فــراس بـحــر الــعــلــوم في تــصـريح
صـــحـــفي إن اإلدارة قـــررت إلـــغـــاء
عسكر بعـد أن تفاجأت بعدم منح ا
احملترف األفارقة تأشيرات دخول
ـــدرب أن إلـــغــاء وبـــالـــتـــالي رأى ا
ـــعــســـكــر هـــو الــقـــرار األصــوب ا
عسكر داخلي موضحا سنكـتفي 

بديل.
وبيّن أن الفريق سيغادر إلى مدينة
ـقــبل لـلــدخـول أربـيل يــوم األحــد ا
ــعــســـكــر بــديل مــضـــيــفــا هــذا
ــعـسـكــر سـيــكـون مـحــطـة مــهـمـة ا
الخـتـبـار الالعـبـ وخـلق حـالة من
االنسـجام فـيما بـينـهم قبل انطالق
الــــــــدوري. وأشــــــــار إلى أن اإلدارة
أمــنت مـبـاريـات جتـريـبـيـة مع فـرق
ـنــطـقــة الـشـمــالـيــة الفـتـا إلى أن ا
الـفـريق سـيكـثف تـدريـبـاته على أن
يخوض 3 مبـاريات جتـريبـية لرفع
. يـشــار إلى أن جــاهــزيــة الالعــبــ
محترف نفط الوسط تـعاقد مع  4 
ـــوسم العـب مــغـــربي وآخــر هــذا ا

نيجيري و 2 من ساحل العاج.
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انـــتـــظـم فـــريق نـــادي الـــكـــهـــربـــاء
الـريـاضي لكـرة الـقـدم  في معـسـكر
ـديـنـة أنـطـالـيـا الـتـركـية تـدريـبي 
ــدة عـشـرة ايــام ويـشـهـد يـســتـمـر 
إقــامــة ثالث مــبــاريــات جتــريــبــيــة
ـقبل ـوسم ا ـنـافـسات ا حتـضـيرا 

.2020 -2019
وقـال مدرب الـفريق الـكـاب عـباس
ـعـسـكر احلـالي فـرصة عـطـية  أن ا
جــيـدة لــلــوقـوف عــلى مــسـتــويـات
جميع الالعب السيما بعد احلفاظ
عــلى اغــلـب االســمــاء الــتي مــثــلت
ــوسم الـــفـــريق  في مـــنــافـــســـات ا
ـــاضـي واســـتــــقــــطـــاب عــــدد من ا
االســمـاء اجلــديــدة والـتي ضــمــهـا
الـــفـــريق خـالل فــتـــرة االنـــتـــقــاالت

احلالية بشكل رسمي .
وب عـطية ان الـفريق خاض امس
االربــعـاء أولى وحـداته الـتـدريـبـيـة
في مـديـنــة انـطـالـيــا الـتـركـيـة وأن
الك الـتـدريـبـي يـعول كـثـيـرا عـلى ا
عسكر لتـجهيز الفريق بشكل هذا ا
ــنــافــســات مــثـــالي قــبل انـــطالق ا

قبل مشيرا منتصف شهر ايـلول ا
الى رئــيس الــهــيــئــة االداريـة عــلي
االســدي يـسـعى مـع اعـضـاء ادارته
لـتوفـير جـميع مـستـلزمـات النـجاح
سـيرة الناجحة من اجل مواصلة ا
والـنـتـائج اإليـجابـيـة الـتي حتـققت

يعول علـيها في ان تظـهر كما يجب
شاركات التي ينطلق في مثل هذه ا
بــهـــا الـــفــريق مـن خالل مــواجـــهــة
ـيـة في مهـمـة نـامل ان يـتـقدم الـسـا
فــيــهـا ويــؤمن نـصـف الـطــريق قـبل
لــقـاء اإليـاب بـعـدمــا اسـتـعـد بـشـكل
ـبـاريات مـناسـب وخاض عـدد من ا
التجريـبية وهو في اجلـاهزية التي
نـامل ان تـنـعـكس عـلى سـيـر الـلعب
وتقد الصورة التي تليق بالفريق
صــاحب االجنــازات الــكــبــيــرة عـلى
مــســتــوى اســيـا واحملــلـي  ويــبـدو
ــوسـم الــقـــادم من خالل مــهـــتم بـــا
الـــتـــعـــاقـــد مـع عـــدد من الالعـــبـــ
لتكـامل الصفـوف التي يعول عـليها
ـــدرب في الـــعــودة وعــلـى خــبـــرة ا
بـالــنـتــيـجـة اجلــيـدة الــتي يـامــلـهـا
جـــمـــهـــور اجلــويـــة الـــكـــبــيـــر وفي
ـوسم االخـيـر من تـعـويض خـيـبـة ا
خالل جــهـود الالعـبــ امـام مـوسم
حـافل بالـبطـوالت التي يـستـعد لـها
الفريق لكن عليه ان يكون عند رغبة
الــكل من خالل حتــقــيق الــنــتــيــجـة
ــؤكــد ســيـكــون لــهــا تــاثــيـر عــلى ا
مــبـاراتـنـا مع الـبــحـرين عـنـد عـودة
الالعـبـ بـحـالـة مـعنـويـة ونـفـسـية
ــطـــلــوب واجـــد ان الــفــريق وهــو ا
بالـقادرعلى  جتـاوز لقاء الـيوم بكل
تفـاصيـله لكن االمـال تبـقى مـعقودة
باراة كما على الالعب في انـهاء ا

ذكورة. نريد الهميتها ا

وخـرج من الــنــسـخــة االخــيـرة من
ــــلــــحق كــــمــــا خــــرج مـن الـــدور ا
الــنــصف الـنــهــائي في عـام 1999
بـعدمـا خـسر من اجلـيش الـسوري
بـهـدف لـهـدفـ واالخـبـار الـواردة
تــشــيــر الى اكــتــمــال فــتــرة اعــداد
الفريق وهو في اجلاهزية خلوض
لقاء الـيوم والتـطلع الى  الفوز من
ــبــاراة خالل الــتــعــامـل مع واقع ا
ذكـور يشـكل البـداية والن الـلقـاء ا
ـية ـلعب الـسا ـهم قبل االنـتقـال  ا
قـبل في مهمـة غير نهـاية الشـهر ا
سهلة ما يجعل من الالعب العمل
همة امام على اخلروج بالنتيـجة ا
ـنـافـسـات الـســعي والـعـودة بـقـوة 
هـمة ويدرك واحدة من الـبطـوالت ا
ــبـاراة العــبــو الــفــريق صــعــوبــة ا
التي سيلعبها حتت ضغط النتيجة
والــــتــــقـــــــــــــدم خــــطــــوة قـــــــــــبل
االنـتـقال لـلـقاء احلـسم لـكن الـرهان
سـيـكـون  عـلى  نـتـيـجـة اليـوم وفي
صلحته الن غير ذلك عمل ان تاتي 
ا اخلروج من شاركة ور سيهدد ا
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ويقـول الـزميل كـاظم ألعـبيـدي مهم
جــدا ان يـكـون اجلـويــة قـد اسـتـعـد
ـذكــور والــعـودة خلـوض الــلــقــاء ا
بـقــوة لـلـمــنـافـســة عـلى الــبـطـوالت
اخلـارجــيــة واحملـلــيــة وان يــعـكس
دوره كــاحـد الـفـرق الـعــراقـيـة الـتي

ـا لم يـبـلـغـها بـطـولـة خـارجـيـة ر
أي مــنـهم لـو اسـتــمـروا مع فـرقـهم
الـسابـقة وسط طـموحـات االنتـقال
ـنتخب الـذي يعتـمد على لتـمثيل ا
الـفـرق اجلـماهـيـريـة الـتي يامل ان
ــهــمـة الــقـادمــة في ارسـال تـدعم ا
ـــــكن الـالعـــــبــــ بـــــاســـــرع مــــا 
لالستـفادة من الوقت الـضيق امام
ـنـامـة لـقـاء اخلـمـيس الــقـادم في ا
في وضع  قــلق ويـخــشى ان يـتـرك
ـنـتخب تـأثـيـره عـلى مـهمـة جـمع ا
الـذي سـيـكـون امـام لـقـاء الـتـحـدي
احلــقـيــقي  بــعـدمــا جتــاوز بـعض
مــشــاكــله الــتي تــركــتــهــا خــسـارة
نهـائي غرب اسيـا الضارة الـنافعة
كـــثـــيـــرا بــــعـــدمـــا حـــركت االمـــور
وكــشـفــتــهــا وسط خالفــات الزالت
ــدرب واالحتــاد رغم قــائــمـة بــ ا

االعالن عن تسوية ذلك.
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ـية مـن ب  فرق ويعـد فريق الـسا
نـافـسة ـعـروفـة وا دولـة الـكويت ا
على الـبطوالت احملـلية واألسـيوية
والــعـــربــيــة ويـــكــون قــد اســـتــعــد
ذكورة بعد معسكر اقيم للمباراة ا
في اذربيجان وانتدب ثالثة العب
نـتقل مـهمـ حيث امـيدو سـلفـو ا
من فــيــورنــتـيــنــا االيــطــالي ووعـد
الـدبـاغ من اهـلي القـدس ومـسـاعد
الـعـنزي مـن القـادسـيـة وسبق وان
ـذكورة شـارك في بطـولـة االنديـة ا
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نفط الوسط يلغي معسكر تركيا بسبب التأشيرات 

w «dF « wMÞuK  ÎU³¹d  …œuF « ∫rÝU  l  ÎUM UC²  5² Oł
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ـــنــتــخـب الــعــراقي أبــدى العب ا
لـكرة الـقدم احملـترف في صـفوف
نادي اتاالنـتا األميركي جـيست
مـيرام دعـمه لزمـيـــــــله احملـترف
في الـــدوري الـــســـويـــدي يـــاســر

قاسم. 
ونــــشـــر مــــيــــرام فـي صـــفــــحــــته
ــواقـع الـتــواصل الــشــخــصــيـة 
االجتماعي فيـسبوك صورة ياسر
قاسم مـعلقاً عـليها: الـعودة قريباً

إن شاء الله للوطني العراقي. 
وشــهــدت مـــســيــرة يــاســر قــاسم
مـنــحـدرًا قــويـاً حــيـنـمــا غـاب عن
ـنـتـخب الــوطـني مـنـذ صـفــوف ا

نتخب عام 2014. ميرام يتضامن مع ياسر للعودة الى ا

فوق وبـعد إجـراء القـرعة  توزيع
(12) فــــريـــقـــاً عــــلى أيـــام وأوقـــات
الـبـطولـة وتـنـافـسـوا فـيـمـا بـيـنهم
وحــضـر حــفل االخـتــتــام الـقــنـصل
ستشار العراقي خالد اخليزران وا
الــقــانـونـي الـدكــتــور دريـد مــحــمـد
سـتشار الـثقـافي الدكتـور حيدر وا
الـسـعـدي وتـوجت الــبـطـولـة بـفـوز
ـيـدالـيـات فـريق شـبـاب (يـردنـا) بـا
الــذهـبــيـة وتــوج بــكـأس الــبـطــولـة
وحــــصل فـــريق (الــــبـــصـــرة) عـــلى
ـركز ـيـدالـيـات الـفـضـيـة وكـأس ا ا
الـــــثــــانـي وكــــان نـــــصــــيـب فــــريق
يــــــــداليـات البـرونزية (اجلويـة) ا
ــركــز الـثــالث. و تــكـر وكـأس ا
أفـضل العب وأفـضل حـارس مـرمى

للبطولة. 
كـمـا  تكــر الـلجـنـة التـنـظيـمـية
الـــــتي أشـــــــــــرفـت عـــــلى مـــــراحل
اإلعــداد وتـكـر اجلـهــات الـداعـمـة

للنشاط.
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سـمت الــهـيــئــة اإلداريـة لــنـادي الــطـلــبـة الــريـاضي
الك الـتـدريبي الدكـتـور اسـمـاعيـل سلـيم عـبـد إلى ا
لـلـفريق الـكـروي. وتاتي تـسـميـة الدكـتـور اسمـاعيل
تلكه من ا  سليم عبد للـعمل مدربا للياقة الـبدنية 

إمكانية وخبرة كبيرة.  
يـشار إلـى ان الدكـتور اسـمـاعيل سـبق له الـعمل في
عدة أنـديـة مـنـهـا الـزوراء والـنـفط وكـربالء وبـغداد
فضال عن تدريب منـتخب البراعم ومـنتخب االشبال
والنـاشئ وحاصـل على كاس اسـيا لالشبال 2014
ـانـيا وشـهـادات تدريـبـية. ويحـمل شـهاد Prof من ا
اضافـة الى عمله اسـتاذ في كلـية التـربية الـرياضية
وله محاضرات في مادة اللياقة البدنية في الدورات

االسيوية. 
يـذكـر ان الـهـيـئـة اإلداريـة لـنـادي الـطـلـبـة سـبق وان
أعلـنت عن تـسـمـية ثـائـر جـسام مـدربـا وعـلي حسن
وفــريـد مـجــيـد مــدربـ مـســاعـدين وإبـراهــيم سـالم

رمى. مدربا حلراس ا
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صــــدـــــر عن قـــــسم االعالم فـي الــــلــــجــــنــــة
ـبـيـة الـوطـنـــــــــيـة الـعـراقـيـة الـعدد الـبـارا
ــــبــــيـــاد اجلــــديـــد (31) مـن مـــجــــلــــة بــــارا
ـعـاق في ـتـخـصـصـة بشـؤون ريـاضـة ا ا

العراق. 
وقال رئـيس حتريـر اجمللـة هشـام السـلمان
ان الــعــدد تـضــمن تــســلــيط االضــواء عـلى
ـبــيـة في دورة ــشـاركــة اجلـديــدة لــلـبــارا ا
العـاب غرب اسـيا الـتي ستـفتـتح االسبوع

قبل  في االردن . ا
مشـيرا الى ان العـدد تضـمن ايضا تـقارير
وحـــــوارات مع ابــــرز الـــــريــــاضـــــيــــ في
ـبـيـة اضــــــــــــافـة الى تـقـريـر مـهم الـبـارا
حــــول الالعب الــــدولي الـــســــابق يـــونس
ــقـال االقـتــتـاحي مــحـمــود بـيــنـمــا جـاء ا
لــلــمــجــلــة حـــول مــدرب مــنــتــخب اســود

الرافدين كاتانيتش. 

مدرب اجلوية ايوب
اوديشو

وكـان قـاسم قــد عـانى من إصـابـة
ابعدته عن فريقه االنكليزي ورقد
ــــنــــزل قــــبل ــــدة عــــامــــ في ا
االنـــضـــمــام لـــنـــادي أوريـــبـــيــرو

السويدي. 
ـنــتــــــــــخب الـعـراقي وتـنــتـظـر ا
افـتتـاح التـصفـيات اآلســـــــــيوية
ـــونــديــال ـــؤهــلــة  ـــزدوجــة وا ا
قــــــــــــطـــر 2022 ونــــهــــائــــيــــات
آســـــــــــيــا 2023 بـــاخلــامس من
ــــقــــبل عــــنــــــــــــدمـــا الــــشــــهـــر ا
يـلتـــــــــقي مـنـتـخب الـبـحرين في
ــــنـــامـــة حلـــســـاب اجملـــمـــوعـــة ا
الــثــــــــــالـثــة والـتي تــضم أيـضـاً
مـــنـــتــخـــبـــات إيـــران وهــونــــــــغ

وكونغ وكمــــــــبوديا.


