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خـسر مـنتـخب العراق لـلنـاشئـ بكـرة القدم اولى مـباريـاته في تصـفيـات اجملموعـة االسيـوية الـسادسة
ـباراة الـتي جـرت امس االربـعـاء في قـيـرغيـسـتـان.  وجـاء هدف الـفـوز الـوحـيد في امـام االمـارات في ا
الشوط االول عـبر راسية مـهاجم االمارات سـلطان عـادل ليمنح فـريقه ثالث نقـاط ثمينـة فيمـا تضائلت
حظـوظ مـنتـخبـنا فـي بلـوغ النـهائـيات عـن اجملمـوعة االسـيويـة الـسادسـة التي تـضم ايـضا قـيرغـيسـتان
ولـبنـان ويتـاهل منتـخب واحد. وكـان مدرب مـنتخب الـعراق لـكرة القـدم للـناشـئ عمـاد محـمد اكد عن
واهب الواعـدة والتي ستـكون نواة لـلمنتـخبات الـوطنية طموحه بـبناء جيل جـديد للـكرة العـراقية بأبـرز ا
تـلك مجـموعـة جيدة من االخرى. وأوضح ان مهـمتي االسـاسيـة هي بنـاء جيل جديـد للـكرة الـعراقـية 
بـاريات الـودية قـبل احلضـور الى قيـرغيـزستان ـعسـكرات وا واهب ولـقد خـضنـا العـديد من ا ابـرز ا

ونأمل بخطف بطاقة التاهل للنهائيات.
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اكـــد الــنـــائب ديـــار بــرواري اول امس
ـعنـيـة مسـؤولة الـثالثـاء ان اجلهـات ا
عـن تردي االجنـاز الريـاضي و الـضغط
احلــاصل عــلي االحتــادات الــريــاضــيـة

الوطنية. 
وقــــال بـــراوري فـي بـــيــــان ان الـــوضع
احلــالي يـعــتـبــر حـرجــا و غـيـر ســلـيم
لـلـريـاضـة العـراقـيـة وخاصـة مـايـتـعلق
بــااللــتــزامــات الــدولــيــة والــنــشــاطــات
نتخبات الوطنية.  اخلارجية للفرق وا
واضـاف ان االمـر الـذي ادي الي تـخـلي
الــكــثـيــر من االحتــادات عن بــرامـجــهـا
وعــدم قــدرتـهــا عــلي دفع مــسـتــحــقـات
ــــصــــاريف ــــدربــــ وا الـالعــــبــــ وا
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االخري. واشار الى ان قيام رئيس احد
االحتـادات الـرياضـيـة الوطـنـية بـاقـامة
دعـــوي عـــلي رئـــيس مـــجــلـس الــوزراء
بـية الوطنية علي ورئـيس اللجنة االو
ثبتة الـية ا نحة ا خـلفية عدم صـرف ا
في مـوازنة  وكذلك سفر رئـيس اللجنة
الي خـارج البلـد كونه مهمـشا في جلنة
تـضــمه مع اربـعـة مـوظـفـ حـكـومـيـ

ـنـحة احلـكـومـية. مـخـصـصة لـصـرف ا
ــــــؤشــــــرات ولـــــــفت الـى انـه من اهـم ا
الــسـلــبــيـة الــتي تـعــبــر عن مـخــرجـات
االزمـة احلـالـيـة الـتـي ال نـري لـها ارادة
ـعـنـيـة حـقـيــقـيـة حلـلـهـا ان اجلـهـات ا
مــسـؤولـة عن تــردي االجنـاز الـريـاضي
والـــضـــغط احلـــاصل عـــلـي االحتــادات

الــريـاضــيـة الـوطــنـيـة. الـى ذلك حـصـد
الــعـراق اول امس الــثالثــاء مـيــدالـيـة
بـرونــزيـة في بـطـولـة اجلـائـزة الـكـبـرى
لـلمبارزة للمعاق وهي أقوى بطوالت
الـعالـم اجلاريـة منـافسـاتهـا حالـيا في

كوريا اجلنوبية.
ــيـــدالــيـــة عــبـــر الالعب زين وجـــاءت ا
الــعــابــديـن غــيالن بــعــد خــســارته من
الـالعب الـروسـي بـنــتــيــجـة  15/14في
دور األربـعـة لـبطـولـة اجلـائزة الـكـبرى.
يــشــار الى أن هـذه الــبــطـولــة تــقـام كل
سـنتـ وتنـقيطـها يـعادل تـنقيط ثالث
ـــبــارز بـــطــوالت كـــأس عــالـم. وجــمع ا
الـــعـــراقـي زين الـــعـــابـــدين غـــيالن 50

نقطـة.
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صـعـبـة فـشل في اغـلـبـها اذا لـم تكن
درب ومن سبقه جميعهـا مع نفس ا
فـيــمـا يـكــون نـفـط اجلـنــوب قـد اعـد
ـشـاركـة الـعـدة بـعـد تـدارك أخـطـاء ا
اضـية والـفشل في اغـلب مبـاريات ا
الـذهاب الـتي تـركت تأثـيـراتهـا على
وقف والـتراجع لـلمـوقع  اخلامس ا
عشر في وقت تواجد بعض الفترات
فـي الــنــصف االول  ومـــؤكــد  يــريــد
ــنـافس ــرة االول بــا الــظــهــور من ا
الــقــوي وان يــعـدل األمــور من خالل
باريات وان ال تقتصر التوازن في ا
الـنـتــائج عـلى مـلـعب الـبـصـرة  وان
يــظـهـر الالعـبـ بــاألهـمـيـة في قـهـر
أصحاب األرض  واخذ األسبقية في
الــعــودة بــكل الــعالمــات المــيــة ذلك
وانــعــكــاس الــنــتــيــجــة عــلى بــقــيـة
ـشـاركـة من خالل ـبـاريــات ودعم ا ا
صنع الفارق والنتائج التي  يدركها
ــدرب  عــادل نــاصـر  عــبــر جــهـود ا
الـالعـبـ والــتـغــيـر الــذي طـرا عـلى
خــطـــوط الـــفــريق مـن اجل الــظـــهــر
اجلـيد  مـنـذ لقـاء اليـوم الـغيـر سهل
لـــكـــنه  اليـــريـــد تــفـــويت الـــفـــرصــة
واإلعالن عـن نــفـسـه بــدخـول نــاجح
من خالل الـــســـيــطـــرة عـــلى اجــواء
الــلــعـب واالســتــحــواذ عـــلى الــكــرة
همة ضيف من النتيجة ا وحرمان ا
عــلى الــطـرفــ عـلى الــسـواء مع ان
الـترشـيـحات تـقف الى جـانب اربيل
ــؤكــد قــد عــالج األمــور والــتــوجه ا
ــنـافـسـات الــبـطـولـة الـتي بـتـركـيـز 

تشكل التحدي  ألهل اربيل.

االدنى قــبل ان يــعــود من الــيـوم في
وسم رحلـة شـاقة من اجل افـتتـاح ا
بــــالــــفــــوز عــــلـى أصــــحـــاب األرض
ــسـتـوى وعـكس ومــحـاولـة تـقـد ا
ـهـمـة تـتـطـلب من نـفـسـه بـقـوة الن ا
الالعب ان يكونوا على أفضل حال
والن األمور التـظـهر سـهلـة مع فريق
عــلــيـه ان يــتــحــمل لـــيس صــعــوبــة
ــبـاريـات بل االنــتـقـال من مــديـنـته ا
الى مالعب اقرانه الـبعـيدة كـلها اذا
مــا اســـتــثــنـــيــنــا الـــغــر واإلخــوة
اإلعداد اربيل وألنه يـريد من العودة
مـنــاسـبــة لـلـمــنـافــسـة والــبـحث عن
الــبـــقــاء  بــعـــدمــا  جتــرع الـــغــيــاب

واالبتعاد عن األضواء.
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ويستـقبل اربيل فـريق نفط اجلنوب
فـي افـتــتـاح مــوسـمــهــمـا واألمل في
حتـــقـــيق الـــفـــوز االول  والـــبـــدايـــة
ــنــتـظــرة بـاجتــاه اخلـروج بــكـامل ا
النـقاط  واحلـصول عـليـها من خالل
جــهــود الالعــبـــ  الــتي يــكــون قــد
سـتمر وظفـها اكرم مـحمـد سلمـان ا
مع الـــفـــريق الـــذي يـــكــون عـــدل من
األوراق وتـــرتــيب الــبــيت االربــيــلي
واســـتـــغالل ظــــروف الـــلـــعب الـــتي
ــوسم االخـيـر دعــمـته  بــعـد عـودة ا
ـسـتـوى وسط عـبـر تــقـد االداء وا
عـــامــــلي األرض واجلـــمــــهـــور وفي
تـشــغــيل عـداد الــنــقـاط الــتي تــهـتم
الــــفــــرق في ان تـــاتـي اوال من خالل
مـــبــاريــات األرض وفـي ان تــقف مع
الفريق الذي تنتظره مباريات ذهاب

يـنـطــلق بـهـا عــنـد الـسـابــعـة مـسـاء
اليـوم في استـقبـال الضـيف اجلديد
الـــــقــــــد زاخـــــو  وان يـــــكـــــون في
اجلاهزية متـجاوزا مشاكله من اجل
حتقـيق مشـاركة  مـقبـولة وان يـعود
بــقــوة ويـدافع عن نــفــسه وسـمــعـته
وتــاريــخـه ويـقــنـع جـمــهــوره في ان
طلوب من اول مباراة وسم ا يقدم ا
ــدرب اجلـديـد األجـنـبي  قـد يـكـون ا
جـــهـــز الالعـــبـــ خلـــوض الـــلـــقــاء
باهتمام ورغبـة كبيرت وصوال الى
ــنـتــظــرة عـبــر ظـروف الــنـتــيـجــة  ا
ـي االرض واجلــمــهـور الــلــعب وعــا
وفـي ان يــعــود الــفـــريق والالعــبــ
والــعـمل بــجــهـود الــكل عـلى امل ان
ـوسـم احلـالي تــتــغــيــر األمـور فـي ا
ـشـاركتـ األخـيـرت بـعـد معـانـاة ا
وبـعـد الـتـغـيـرات الـتي شـهـدهـا  من
حــيـث اجلــهـــاز الــفـــني والالعـــبــ
ــالـيـة والـفـنـيـة من وتـدارك االمـور ا
قـــــبل اإلدارة  وان يــــدافـع الــــكل عن
الـفـريق وفي ان يـكـون له شـان  وان
يــظـهــر بـالــشـكل الالئـق  وان يـكـون
قــريب مـن جـمــهــوره وتــوحــيـده من
خالل الــنـتــائج الــتي قــســمــته امـام
ادارتـ  مـا اثـر عـلى مـجـمل األمـور
الـتي يـامل  احملبـ الـذين يـضـعون
ثــقـــتــهـم  بالعـــبي الــفـــريق وفي ان
يكـون على ا اجلـاهزيـة واحلماس
والـدقــة  والـتـركــيـز    واحلـديث عن
اخلـروج بـكـامل الـنـقـاط  امـام زاخو
الذي يـكون قـد صحح األخـطاء التي
دفع فـاتـورتـهـا عنـدمـا هـبط لـلـدرجة

ومنذ العودة قبل ثالثة مواسم فشل
في حتقـيق الفـوز على الـزوراء لكنه
اليـريد الـرجوع لـلـوراء امام الـبحث
عن تقد األداء حتت أنظار وسائل
اإلعالم الــتي ســتـــتــابع الــلــقــاء الن
الـــزوراء الــطــرف  األول في الــلــقــاء
الذي يـريد ان يـستـهله سـميـر كاظم
بعد جتديد ثقة اإلدارة بالبقاء والنه
يـسـتــحق بــعـدمـا انــقـذ الــفـريق من
ظـاليم ويـعول السـقـوط في دوري ا
على  خبـراته كالعب ومدرب يسعى
الى تقد نفسه والنه يريد ان يقدم
مـبـاريات تـعـود عـليه بـالـفـوائد رغم
صـعوبـة األمـور عنـدما سـيـلعب 19
مباراة خارج السماوة وسط معاناة
الية شكلـة ا ظهرت من االن حـيث ا
جــــريـــــا عــــلى الــــعـــــادة وسط  دعم
خـجــول جـدا من مـجــلس احملـافـظـة
عــنـــدمــا قــدم  500مـــلــيـــون ديــنــار
لـلــفـريق قـد ال تـسـتـلم حـتى  نـهـايـة
الــعــام احلــالي كــمــا اخــبــرنــا احــد
ــقــربــ من اإلدارة الــتي تــأمل ان ا
تـسـاهـم مـؤسـسـات احملـافـظـة لـدعم
شاركـة من اجل مواجهـة مباريات ا
الذهاب الـتي تبدو مع مـهمة صـعبة

جدا.
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يـناء الـبصـري حملو اثار ويسـعى ا
اخـر مشـاركـت عـرضـته الى موقف
صعبـة كاد ان يفقـد مقعـد البقاء في
ــسـابــقــة قــبل ان تــظــهــر مـشــاكل ا
مسـتحـقات بـعض الالعبـ األخرى
شـاركة التي التي كادت ان تـعرقل ا

ـــبـــاريــات والالعـــبـــ ان جـــمـــيع ا
صــعـبـة وفــريق مـثل الــزوراء اعـتـاد
ــنــافـســة عــلى تــقـد ــشـاركــة وا ا
اللعب الـهجومي وعـند العـودة لذكر
األســــمــــاء جتــــد األبــــرز من مــــثــــله
مهاجـما كفالح حـسن وثامر يوسف
وحازم جـسـام واحمـد راضي وكر
صـدام وآخرين فـانه يـأمل ان يـبقى
سالحـه الــــفـــــعــــال فـي كل األوقــــات

للمنافسة على األلقاب احمللية.
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ومـشــكـلــة الـســمـاوة دخــول مـلــعـبه
ـتـوقع ان تـنـتهي مـرحـلـة التـأهـيل ا
ـا اقل اذا  سـارت بـعـد شــهـرين ور
ـــقــاول كــمـــا يــجب في االمــور مع ا
ـلـعب الـتي ألـزمت تـأهـيل أرضــيـة ا
الــفـريق ان يــلـعب جــمـيع مــبـاريـات
ـرحــلـة األولى ذهـابـا وهـنـا تـظـهـر ا
شكلة امام تـوازن النتائج التي قد ا
تـأخـذ مـن الـفـريق الـكـثـيـر من حـيث
فـقـدان الـنـقـاط الـتي قـد اليـقـدر عـلى
رحلـة الثانية وسط تعويضـها في ا
مــــحــــاوالت ســــتــــكـــــون غــــايــــة في
الــصـعـوبــة وكـان يـفــتـرض ان يـبـدا
وسم ـلعب مع نـهايـة ا العـمل في ا
ومـا زاد الــطـ بـله بــوجه الـفـريق
الذي بالـكاد جهـز نفسه لـلموسم
من خالل االسـتـعـانـة بـعدد من
ـدن اجملاورة ديـنـة وا العـبي ا
عندما يحل ضيفا على الزوراء
في مـهمـة صـعبـة جـدا لكـنه اليـريد
ان يــكــون صــيـــدا ســهال وان يــقــدم
ـطـلـوبـة مع  انه نـفـسه في احلـالـة ا

ونــفــسـيــا عـلى مــجـمل األمــور عـلى
ـحـو اثــار نـتـائج ـطــلب  الــفـريق ا
ــاضي بـعـدمـا جتـرع سـبع ـوسم ا ا
وسم خسارات والتظهـر منافسات ا
اجلـــديـــد بـــالـــســـهــلـــة إطـالقــا والن
الزوراء صـاحب أكثـر ألقـاب الدوري
والــكــأس والـســوبـر وان يــعــيـد الى
األذهان األجيـال التي  قـادت الفريق
الى مــنــصــات الــتــتـويـج وان تــقـدم
طلوب وان يـظهر الالعب ردود ا ا
في حـــالـــة جــيـــدة لـــكي تــمـــنـــحــهم
الـــســيــطــرة عــلى األمــور ومن خالل
مواجـهـة فريق الـسـماوة  في
مـباراة  سـتـكون صـعـبة
امــام رغـبــة اجلـمــهـور
في حتقيق الفوز الن
غـــيــر ذلك ســـيــربك
مـن حــــــســــــابــــــات
احلكـيم الـذي يدرك
ان األمــور تـخــتـلف
عن تلك الفترة التي
تـــولى فـــيـــهــا إدارة
الــفــريق الن الــرهــان
االول ســـيـــكــون عـــلى
لــقب الــدوري وأكــثــر
مـــا تـــهــــتم الـــفـــرق
ـــوسم بـــبـــدايـــات ا
وجــمع الـنــقـاط والن
غـيـر ذلـك سـيـؤخـر من
تــقـدمــهـا  ويــعـلم
حـــــــــــكـــــــــــيـم

الــنــقــاط لــثالث وحتــقــيق الــبــدايــة
ــقـــنع ـــطـــلــوبـــة وتـــقـــد األداء ا ا
والقيام برحلة االنطالق والتعويض
ـاضي وان ـوسم ا عـمـا حـصل في ا
يــظـهـر الـفـريق أكــثـر طـمـوحـا  عـبـر
سؤولية درب في حتمل ا خيارات ا
والــتــعـــويل عــلى خـــبــرته في إدارة
األمـور الـتي ال تـظـهـر سـهـلة إطـالقا
ومــهم ان يــقــطـع الــفــريق اخلــطــوة
األولى حتت أنظـار جمهـوره الكـبير
ـمـيـز واألمل في ان يـقــدم الـعـرض ا
وخــطف األضـواء واأللــقـاب ومع ان

الزوراء اقوى من السماوة
لكن الشيء مضمون بكرة
الــقــدم  خــصــوصـا وان
الـــــفــــــريق يـــــدخـل في
وضع مــخـتــلف بــعـد
خــــــســـــــارة  كــــــاس
الـسـوبـر واالبـتـعاد
عن بـطـولـة األنـدية
الـــعـــربــيـــة  وسط
شـكـوك األنـصـار
بــسـبـب تـأثــيـر
تلك  الـنـتائج
مــــعـــنــــويـــا
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يـتـذكـر جـمـهـور الـزوراء الـتـحـديـات
ــوسم الــتـي واجــهت فــريــقــهم في ا
ـاضـي عـنـدمـا خــسـر لـقب الـدوري ا
وتــراجع  ثــالــثـا في ســلم الــتــرتـيب
ـوقع  اقل لوال البل كاد ان يـخرج  
الحــقــة في تــعــثـر نــتــائج الــفــرق ا
بـعض األوقـات حيث الـكـرخ والـنفط
وقـبـلـهـا خـرج من الـدوري األسـيوي
ـوسـم بـإحــراز لـقب قــبل ان يــنـقــذ ا
ألـكـاس بــصـعـوبـة بـالـغـة فـضال عن
درب الظـروف الفـنيـة التي تـواجه ا
حـكــيم شـاكـر بــعـد اخلـروج اخملـيب
من ملحق األندية العـربية في طنجة
وخسارة لقب السـوبر ما فتح الباب
ـراقب امام انـتقادات األصـحاب وا
لــــلـــمـــدرب والـالعـــبــــ ومـــخـــاوف
األنـصــار وتــكــون الــعــودة لــلـدوري
الـيـوم صــعـبـة بــعـدمـا تــرك الـفـريق
أكـــــــثـــــــر من العـب إضـــــــافـــــــة  الى
اسـتـقـطـاب اخـرين لـتـدارك اخملـاطـر
ـالي غـير الـفـنيـة واحلـال لـلجـانب ا
ــســتــقـــر وخــشــيــة ان تــبــرز هــذه ا
ـشـكلـة خالل فـتـرة الـدوري وتـبقى ا
األمور بـيـد اجملرب ومن مـوجود من
ـنـافـسـة الالعــبـ إمـام الـصــراع وا
على لقبي الدوري والـكأس والتطلع
لــلــمــشــاركــة عــبــر مــلــحق دوري
اإلبطـال مؤكـد  ان هم مشـترك
إمام االدارة واجلهـاز الفني
في تــقـــد الـــفــريق قـــويــا
مــتـــمـــاســكـــا من الــبـــدايــة
بــعــدمــا ظــهــر يــعــاني من
غـــيـــاب بـــعض الالعـــبـــ
ومـنـهم  يحـتـاجـون للـثـقة
ـسـتـوى ومـعانـاة خط وا
الــــدفـــاع  واخلـــلل الـــذي
تـــــركــــته أصـــــاب الالعب
عــلي حـــســـ وانــتـــقــال
صــــــفــــــاء هــــــادي مع ان
الــــفـــــريق  اســــتـــــقــــطب
احلــــارس فــــهـــــد طــــالب
ومــهــدي كــامل والعــبـ
محـترفـ وكل ما يـؤمله
األنـــــصــــــار ان يـــــكـــــون
ـــــثل الالعـــــبـــــ ومن 
الــفـريق في مــسـتــويـات
همة وبعد متقاربة الن ا
مــرور الـــوقت  تــتــطــلب
إشــــراك من  يــــتـــواجـــد
عـلى دكـة االحـتـيـاط أي
األمـور تــتـطــلب تـكـوين
فـــريق مـــتـــكـــامل امـــام
مـــوسم وسط عـــمــلـــيــة
االنـــســــجــــام الــــتي لم
تـظـهـر كـمـا يـجب امـام
الــشــرطـة لــكن تــطـابق
بــعض االراء ان اكــثــر
ـــا فــــيــــهـــا الــــفــــرق 
ـية تظـهر مترددة العا
وسم  امام في بداية ا
مهـمـة تدويـر الالعـب
واالسـتـفـادة منـهم  في
حتـــــقـــــيق الـــــنــــتـــــائج
والصراع على األلقاب.
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ــلــعب ويــعـــود الــزوراء 
الــشــعب عــنـدمــا يــلــتـقي
الــســـمــاوة فـي الــســـاعــة

السادسـة مسـاء اليوم في اول
مـواجـهــة يـسـعى فـيـهـا خلـطف
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قال رئيس مـجلس محـافظة ذي قار
رحــــــــيـم اخلــــــــاقــــــــانـي اول امس
الـثالثـاء عن تـعـهـد وزارة الـشـباب
ــتـابــعـة مـلـف إكـمـال والـريــاضـة 
ـــشـــاريع وحل مـــعـــوقــات قـــطــاع ا
الــشـبـاب والـريـاضـة ودعم احلـركـة
الـريــاضـيـة من خالل زيـارة الـوزيـر
إلى احملــــافــــظــــة خالل االســــبــــوع

قبل.   ا
وقـال اخلاقـاني خالل لـقـاء مشـترك

مع وزير الشـباب والريـاضة اأحمد
ريـــــاض في مـــــبـــــنـى الــــوزارة إن
احملـافـظـة طـرحت مـلـف إكـمـال عدد
ــشــاريع الــريــاضــيــة ومــنــهـا من ا
إنـــشــاء مالعب جـــديــدة وصـــيــانــة
وتــأهـيل مـالعب وقـاعـات ريــاضـيـة
وكـذلك زيادة تـخـصيـصـات الوزارة
بي لعب األو لدعم إكمال مشروع ا
وتـضـمـيـنه قـاعـة ومـسبـح رياضي
بــــــاإلضــــــافـــــة إلـى دعم األنــــــديـــــة
الـريـاضيـة في مـشاركـاتـها احملـلـية

والدوليـة.  وأشار اخلاقاني إلى أن
ـطالب الـوزيـر أبـدى تفـهـمًـا عالـيـاً 
احملـافـظـة والـقـائـمـ عـلى الـقـطاع
ـشترك الريـاضي من خالل العـمل ا
ـستـقبـلي ب احملـافظـة والوزارة ا
والذي سـيكـون على شـكل الـتواجد
ـدراء ـبــاشـر لــلـوزيـر وعــدد من ا ا
ـتـابـعـة ـقـبـل  الـعـامــ األسـبـوع ا
احــتــيــاجـــات الــقــطـــاع الــريــاضي
واتـخـاذ القـرارات بـشأنـهـا وتوفـير

الدعم لألندية والفرق الرياضية.
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أعلـن نادي الـنفط الـرياضي مـوعد
عـودة جنم فــريـقه الــكـروي مــحـمـد
ـالعب بــــعـــد االصــــابـــة داود الى ا
الـتي تـعـرض لهـا الـصـيف احلالي.
ـــنــسـق االعالمي لـــلـــنــادي وقـــال ا
جــمـعــة الــثـامــر إن الالعب مــحــمـد
داود تـعـرض لالصـابـة خالل الـربع
ـمتاز االخيـر من الدوري الـعراقي ا
اضي لـكنه أجرى عـملية للـموسم ا
جـراحــيـة نـاجـحــة وتـعـافـى مـنـهـا.
وأوضح أن داود يـتـدرب حـالـياً مع
اجملـموعـة وتـمكن من اعـادة تـأهيل
نفـسه إال انه لن يشـارك في مباراة
ـا سـيــلـعب في الــفـريق االولـى وا
اجلولـة الثانـية أمام نـفط اجلنوب.
يــــذكــــر ان داود يــــعــــد احــــد ابـــرز

ـــواهب الـــعـــراقـــيـــة حـــيث قـــدم ا
ـنـتـخب مـسـتــويـات رائـعـة رفـقــة ا
الــوطـــني ومــنـــتــخـــبــات الـــفــئــات

اضية. العمرية خالل السنوات ا
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نتخب الوطني ونادي الشرطة صفاء هادي تسـامى جنم ا
ـرض السرطان في وقـف انساني جتاه اطـفال مصاب 
رضى احد مـستشـفيات بـغداد. حيث ظـهر احد االطـفال ا
على شـاشات التـلفاز قـبل يومـ وقال بإنه يـتمنى مـشاهدة
الالعـب صـفـاء هــادي والـتــقـاط صــورة مـعه كــونه من اشـد
ـعـجـبـ بـالالعـب. وتـوجه هـادي اول امس الـثالثـاء الى ا
مسـتشفى الطفل في مـدينة الطب ليلـبي مطلب الطفل حيث
إطلع عـلى وضع االطـفال هـنـاك وحالـتهم الـصـحيـة لـيتـخذ
بلغ مالي لهؤالء االطفال يذكر ان موقـفاً انسانياً بالتبـرع 
هــادي يــعــد من الـركــائــز االســاسـيــة في تــشــكـيــلــة مـدرب
نـتخب الـوطـني سريـتـشكـو كاتـانـيتش وانـتـقل حديـثاً الى ا
صـــفــوف بـــطل الـــدوري الــشـــرطــة قـــادمــاً مـن الــزوراء في

االنتقاالت الصيفية.
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ـباراة الـفريق قـال أحمـد الصـبيح إداري الـفريق األول لـلكـويت إن حلاق جـمعـة سعـيد 
مع الـشرطة العراقي في إياب دور الـ  32للبـطولة العـربية مرهـون بتقريـر اجلهاز الطبي.
ولـفت الصـبيح إلى أن جمـعة سعـيد وفهـد العنـزي دخال مرحلـة التأهـيل في الوقت الذي
يحـتـاج فيه طالل فـاضل للـمزيـد من الـوقت بعـد تعـرضه لـتمـزق عضـلي. وب أن إصـابة
يـداني التي تعرض لها في مـباراة الفريق األخيرة أمام كـاظمة والتي حقق خاللها عمر ا
األبـيض الـفوز بـثالثـيـة تـبـدو بـسـيـطـة ولن تؤثـر عـلى مـشـاركـته أمـام الـشـرطـة الـعراقي.
ـنـتـظر أن وأشار الـصـبـيح إلى أن األبـيض سيـغـادر إلى الـعـراق يوم غـد اجلـمـعة ومن ا
ـقبل الفـتـا إلى أن الـفريق قـرر لـها اإلثـنـ ا ـبـاراة ا يـخوض  3حصص تـدريـبـية قـبل ا
ا قدمه حصل على يـوم راحة بعد مالقاة برقـان وديا بالالعب البـدالء. وأشاد الصبيح 
العـبـو الكـويت في مـبـاراة كـاظمـة بـعد تـأخـرهم بـهدف مـؤكـدا أن الـعودة الـتي حـقق لـها
الالعبـ أمر إيـجابي ويـؤكد الـقيـمة الـكبـيرة لالعـبي العـميـد السيـما وأن عـودتهم جاءت

على حساب فريق قوي بحجم كاظمة.
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