
ة من بـية اليونانـية القد مع ما كان يكتـنف البطوالت األو
ـعان تستبطن وت وتعـابير ينظـر اليها اليوم  قسوة حد ا
ـا الـتـحـر لـكـنـهـا بـكل األحـوال تـعـد نـقـطـة الـتـرجـيم ور
حتول في احلضارة اإلنسـانية التي غدت تـستجمع الناس
عـزل عن توصيفنا لها شاعر  وتمتلك قدرة التعـبير عن ا
الـيـوم فـشــتـان بـ صــحـراء الـعـرب قــبل اإلسالم وبـعـده
فضال عن كـون احلـيـاة ومتـغـيراتـهـا تفـرض وتـثبت مـقـولة

لكل زمان ومكان فصل ومقال.
ـبـيـاد احلـديث في أثـيـنـا بـصـورة عـامـة ومـنـذ انـطالق االو
وهي عــبـارة دالــة عــلى اســتـذكــار ذلك الــســفـر الــيــونـاني
فرط بالقـدم والتعبير عن مـكامن حضارية ظاهرة اخلالد ا
ا يسعد من خالل استعراض القوة وقـدرة التعبير عـنها 
ـشـاهـد ويـنـمي قـابـلـيـاته ويـفـرغ سـلـبـيـاته اجملـتـمـعـيـة او ا
قسـاوته الـظـرفيـة الـتي يـعيـشـهـا. من هنـا كـانت االنـطالقة
ـبياد اجلـديد في نهايـات القرن الـتاسع عشر باركة لالو ا
في داللة رقي بدا االنسان يـتلمس خيوطـها من جديد لكنه
رة في زاويـة قومية او دينـية او عشائرية لم يحصر هذه ا
او إقليمية معينة بل غدت الرياضة ملفا يشترك في عطاؤه
وتبـاريه وتواصـله العـالم كل بطـريقـته وقدارته الـتي تنـتظم
حتت قــانــون دولي مــعــ بــكل احــواله يــعــبــر عــمــا بــلــغه
االنسان من شان وما غـدت فيه الرياضـة من منزلة ال تقل
ــلــفــات احلـيــاتــيــة األخـرى كــالــتــعـلــيم واالمن عن بــقـيــة ا
ــارســة دورهــا واالقــتــصـــاد والــدفــاع والـــداخــلــيــة فـي 

ية كافة . االحيائي والتطويري للمجتمعات العا
ــبـيــاد بــكـ 2008 قــدمت الــصــ افــتـتــاح مــذهل في أو
حـضـره عـدد كـبــيـر من رؤسـاء وقـادة الــعـالم لم يـكن ذلك
االسـتـعـراض احلـضــاري جملـرد انـطالق بـطــولـة ريـاضـيـة
ـنتـخـبـات لـتـحـصل عـلى االوسـمة تـتبـارى فـيـهـا الـفـرق وا
لتـغـادر الى دولهـا بـعد مـدة زمـنـية وجـيـزة مهـمـا طالت بل
كانـت الصـ تـعـد ذلك الـتـجـمع نـوع من الـتـنـافس وإبراز
الـعـضالت وإظــهـار الـقـوة ووجه احلــضـارة الـتي بــلـغـتـهـا
ـعالم تقول ان التن دولتهم لتبرقـها في رسالة واضحة ا
ن حـضر لـهذه قادم ال مـحالـة .. وقـد استـوعب البـعض 
ـهـمـة حتـديــدا وان كـانت حتت غـطــاء ريـاضي الـرسـالـة ا
بـشــكل واضـح اخـذ يــعــمل ويــخـطـط ويـهــييء اخملــتــبـرات
ويؤسس اللجان االسـتراتيجـية لدراسة االبـعاد واتخاذ ما
يلـزم وفقـا لنـظريـات دول مـتقـدمة ال تـريد الـنوم في سـبات

نطق الشخصنة واالنقياد والتخلف. وال تخضع 
لألسف مـا زال الــبـعض فـي دولـنـا بــرغم مـا يــصـرف من
أمـوال تــبـلغ حــد الــهـدر في بــعض اوجـهــهــا يـتــعـاطى مع
ـعزل عن هويـتها الرياضـة من باب التـنافس والـترويحي 
احلضارية وملفها احلياتـي األهم .. فوجدنا بعضهم ينظر
ن ال يـجيد اليهـا كاسـقاط فرض يـضع مسـؤولية ادارتـها 
فـنــونـهــا ويـخــتص بــعـلــومـهــا بـعــد ان انـتــشـرت وتــنـوعت
عـاهد الـرياضـية بـكل بقـاع العالم اجلامـعات والكـليـات وا
وأصـبـحت عـلـمـا مـتــخـصص ال يـنـاله اال اجملـتـهـدون. لـذا
ـلف من قـبل قيـادات مخـتصة حترص الـدول لقـيادة هذا ا
ـــلف بل واعــطــاؤه حــظه ودوره قــادرة عــلى الــنــهــوض بــا
وإيجاد مسـتشارين مـتخصصـ بعلـوم الرياضة لـتحقيق
ــسـتــشـار عــالم قـادر عــلى ان يـوجه الــقـائـد ـطــلـوب. فـا ا
بـــصـــورة تـــضـــمن جنــــاحه وتـــخـــفف وقـع قـــلت خـــبـــرته.
فاالسـتشـارة لـيست وظـيـفة تـهدى لـكل من هب ودب. كـما
ـتـلك مـقـومـاتـها. ن ال  انـهـا لـيـست صـفـة فـخـرية تـمـنـح 
ؤسـسـات لب وجوهـر الـدولة واركـانـها الـناهـضـة. فمن وا
خاب مسـتشـاره وادارته خابت دولته
ال مـــحــالـــة عـــاجال ام اجـال هـــنــا
يـــكـــمن الـــفـــارق بـــ احلـــضـــارة

واجلهالة.
وقــــانــــا الــــلـه وايــــاكم شــــرورهــــا
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حــسن احــمــد الـغــيــر مــنـقــطع عن
ـرتـبك أي يـعـني الـفـريق الـوضع ا
غـــيــر قـــادر عــلى حتـــقــيق نـــتــائج
ايـجــابـيــة تـنــسـجم مع طــمـوحـات
الـــفـــريـق الـــذي ســـيــــقص شـــريط

مشاركته بضيافة الصناعات.
»öD « ·uH

وتـشـهـد صـفـوف الـطالب تـغـيـرات
مـهـمـة في انـتـداب عـنـاصـر مـهـمـة
حـتى تـكون قـويـة وداعـمة لـلـفريق
في ان يكون منافسا عبر مجموعة
الالعب لـلدفاع عن سمـعة الفريق
وان يـظـهـر قـويـا ومـهمـا في وسط
ـنــافـسـات وقــيـادة احـمـد أجـواء ا
خــضــيــر والـعــودة بـه بـقــوة حتت
ضــغط جــمــهــوره الــذي يـجــد  من
الفوز عـلى الزوراء مفـتاح الدخول
احلقيقي لـلمنافـسات وكان الفريق
قـد عــزز صــفـوفـه بـالالعــبــ عـلي
رشيد وعـلي مهدي وفـراس فنجان
ومـــــــرجتـى عـــــــادل واحملـــــــتـــــــرف
الـــنــيــجــيـــري اديــالــو. ومــؤكــد ان
خـضـيـر اليـريـد ان تـتـكـرر خـيـبات
ـشاركات واذا ما الفريق في اخر ا
اراد ان يــــبــــقـى أطـــول فــــتــــرة مع

الـــفــريق عــلــيه ان
يـــــــــــــــــــــــــأتــي
بـــالــنـــتــائج
ــــــهـــــمـــــة
وهـــــــــــــو

لــلــمـــمــتـــازة   وانــتــقـــال احــد اهم
عناصـره مصطفى مـحمود للزوراء
درب عادل نـعمة لكن تـصريحـات ا
تــثـيـر طـمـأنـة اإلدارة امـام الـتـوجه
بــقــوة لـلــمــشـاركــة عــنـدمــا يــخـرج
لـــلـــنــجـف خلــوض الـــلـــقــاء األول
بـرغبـة الفوز وهـي مهـمة صـعبة.
واســــتــــمـــر فــــريق الــــكـــهــــربـــاء
بــوحــداته الــتــدريـبــيــة بــقــيـادة
ــســتــمــر مع عــبــاس عــطــيــة  ا
الــفـريق  لـلـمـوسم الـتـالي بـعـد
قـــيـــادة نــاجـــحـــة في األخـــيــر
حــيث خـوض نـهــائي الـكـاس
وخـسـر من الزوراء حـتى مع
توقف الدوري ولعب العديد
ـبـاريـات الـتــجـريـبـيـة من ا
ويــبـدو في وضع مــنـاسب
ـواجـهـة ومـســتـعـد عـبـر
مجـموعة العـب اغـلبهم
مـن الـواعــديـن وعــبـاس
أول مـــــــدرب مــــــحــــــلي

طـــالـب بـــنــــصب
تـقـنـيـة الـيـفـديو
ـــــالعــــب فـــــي ا
ومـهـم ان يـكـون
فـي مـــــــــلــــــــــعب

الــفـــريق من يــفـــتــتح
هذه التقنية.
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وواجه النـجف مشـكلة
حـقــيـقــيـة مــؤكـد ســتـؤثـر

عـلى خـطوط الـفـريق عـندمـا انـتقل
ثالثــة من بــ أهم الالعـبــ حـيث
نور صبري الى نـفط ميسان وعلي
رشـيد الى الـطالب وعـصام يـاس
الى نـفط الـوسط ويـبـدو ان أجـواء
ــشـاكل رغم الــنـادي التــخـلـوا من ا
تــصـريــحــات احــد اعــضـاء اإلدارة
ّحول مـستـقبل الـفريق امـام حديث

عـلى حتـقيق  مـشـاركة مـهـمة كـلـما
كــان الـتـحـدي اكـبـر والزال الـفـريق
في مـعـسـكـره الـتـدريـبي فـي بـغداد
ومـــســـتـــمـــر بـــخـــوض مـــبـــاريــات
جتريبية حلـ خوض اللقاء األول
عــنـدمــا يـحل ضــيـفــا عـلى األمــانـة
ــيــنــاء وعن ــقــبل. وقــام ا األحــد ا
طــــــــــــريـق اإلعــــــــــــارة ضـم الـالعـب
الـلـبــنـاني قـاسم الــزين واحملـتـرف
الـغـاني سـارفـو إضـافـة الى العـبي
ـــوجـــودين ومـــنـــهم من الـــفـــريق ا
ـدرب احملــافـظــات قــبل ان يــقــوم ا
الروماني بإضافة آخرين من فريق
الــشــبـــاب كــمــا خـــاض مــبــاراتــ
جتــريــبــيـتــ  مع فــرق احملــافــظـة
وتصـاعد اإلعـداد األسبـوع احلالي
ويــأمل ان يــكـون عــنــد حــسن ضن
جـمهـوره في ظل مـوجود الالعـب
الذين أنـفسـهم من حـققوا اكـثر من
ـــوسـم حـــيث جنــــاح مع بــــدايــــة ا
الــــتـــعـــادل مع اجلـــويـــة والـــزوراء
بــبـغـداد واألمـر لــيس سـهال الـيـوم
إمــام رغــبــة الــفــريق في ان يــكــون
نـافسات عنـدما يستهل طرفا في ا
ـــواجـــهــــة الـــغـــر الــــبـــطـــولــــة 
واجلـيـران نـفط اجلـنـوب واإلخـبار
عن الـفريق الـبصـري الثـاني تشـير
الى عـدم اســتـقــراره  بـسـبـب بـقـاء
الـية التي تواجه اإلدارة شاكل ا ا
وانـسـحـبت عـلـى مـشـاركـة الـفـريق
الـــذي يــبــدو بــدا اإلعـــداد مــتــأخــر
ويخشى مـدربه عمار عـبد احلس
ان تـــــواجه مـــــهـــــمــــتـه اذا لم حتل
األمــور بـــشـــكل  كـــامل  الن اإلدارة
تبحث عن أهم نتائج الـبطولة عند

يناء االثن القادم. مواجهة ا
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وتواجه الصناعات أزمة مالية هي
ليس الـيوم بـل منذ صـعود الـفريق

ـراقب  ومدرب رغبة اجلـمهور وا
ـنتـخب الوطـني كاتـانيـتش الذي ا
تابعة   مباريات انتقل الى بغداد 
ــنــتـخب الــدوري  ولـدعـم قـائــمــة ا
الـــوطــــني بالعــــبـــ جــــدد ضـــمن
مــشــروعه الـــواضح في االعــتــمــاد
عــلى الــوجـــوه الــشــابــة لـــتــعــزيــز
ـنـتـــــــــخب والـتـحضـير صـفوف ا
ـنتخب بشـكل جيـد الستـحقـاقات ا
حـيث خـوض لـقـاء هـونغ كـونغ في
ـقـبل احلــادي والـثالثـ مـن اذار ا
ويـعلم الـكل أهـميـة نتـيجـتهـا التي
ســــتــــحـــسـم صـــدارة اجملــــمــــوعـــة
ـزدوجــة واالنـتـقـال لـلــتـصـفــيـات ا
ـقـبـلة لـلـتـصـفـيـات احلـاســــــــمـة ا
ـدرب حافز قبل ان يـكون  تـواجد ا
لالعــــبـــ فـي عـــكس مــــهــــاراتـــهم
وقــدراتـــهــــــــم عـــلى أمل حتـــقــيق
فرصة الـدعوة ولو وهـذا بحد ذاته
ـثل حتــول في مـسـارهم الـكـروي
واالهم مـن كل شيء هــو ان تــتــجه
جـــــهـــــود الـــــكـل نـــــحـــــو إجنـــــــاح
ــهـــا بــالــشــكل ــبــاريـــات وتــقــد ا
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ونـعــود الى مـتـابــعـة اســتـعـدادات
الـفــرق سـعــيـا  لـتــحـقـيـق انـطالقـة
قـويــة مـنــذ بـدايــة الـسـبــاق  حـيث
ـنــافــسـات حــصــد الـنــقــاط لـدعـم ا
شـاركة حيث فـريق نفط الوسط وا
الـذي يــريـد مـدربه راضي شـنـيـشل
ــنـجـز في ظل قــيـادة الــفـريق الى ا
الـــتـــعــــاون مع اإلدارة والالعـــبـــ
ــغــربي حـــيث انــتـــدب الالعــبـــ ا
ياء ياسـ بيـوض والسـنغـالي د
إضــافـــة الى الــبـــقــيـــة  واغــلـــبــهم
اسـتـمـروا مع اجلـهـاز الـفـنـي الذي
يـــعــول عـــلى جـــهــودهـم في إعــادة
الـفـريق لـلـواجــهـة عـبـر الـتـصـمـيم

الناصرية - باسم الركابي
فـي وقت مـــــــهـم يـــــــوجـه االحتــــــاد
الـدولي لـكـرة الـقـدم (فـيـفـا) بـتـع
جلنة مؤقتـة لالحتاد العراقي لكرة
الـــقـــدم وأوضح امـــر الــفـــيـــفــا ان
أعضاء اللجنـة الذين سيضطلعون
بواجـباتـهم على الفـوز يتـع على
ــؤقــتـة جــمــيع أعــضـاء الــلــجــنـة ا
اجتياز اختبار األهلية الذي يتع
ان تـقـوم به جلـنـة مـراجعـة الـفـيـفا
وفـقـا لـقـواعـد حـوكـمـة فـيـفـا حـيث
سـيـكون تـأكـيدهم مـرهـونا بـنـتائج
فحص األهـليـة وستـكون مـدة عمل
ـؤقـتـة سـتـة أشـهـر كـمـا الـلـجـنـة ا
جـاء بــرســالــة االحتـاد الــدولي في
االنـتـهـاء من تـشـكيل الـلـجـنـة التي
مهم جدا ان تنجح بفحص األهلية
لـــكي يــأخـــذ طــريــقه مـن يــتــجــاوز
االخــتــبـــار في اخــتــيــار جلــنــة من
كــــفـــــاءات كـــــرويـــــة ولـي من حتت
الـعالقـات الـشـخــصـيـة ألنه الـعـالم
الــكــروي الــذي يـــتــغــيـــر ولم يــعــد
باإلمـكان غض النـظر عن الـطارئ
ويلزم تقدير األمور بدقة وبشفافية
 إمـــام أزمــــة الـــكــــرة والـــريــــاضـــة
ـؤقـتـة . الن الــلـجـنــة ا احلـقــيـقـتـ
مــطـــالـــبـــة بـــوضع األسس لـــعـــمل
االحتــاد الــذي سـيــنـبــثق من خالل
ـدة اربع انـتـخـابـات إدارة جـديـدة 
ســنـوات ويـأمل ان تـخـرج الـلـجـنـة
ـــؤقـــتــة بـــعـــمل وبـــبـــرامج غـــيــر ا
تقليدية بل بفكر كروي واضح وان
تــكـون خـطـوة وبـدايـة في الـشـروع
لـبـنــاء كـروي مـسـتــقـبـلي ومـهم ان
يـأتي تشـكيل الـلـجنـة بالـتزامن مع
إقـــامـــة الـــدوري لــــتـــتـــولى مـــهـــام
اإلشـراف لـتـكون امـام اول اخـتـبار
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ـمـتـازبـكـرة تـواصل فـرق الـدوري ا
الـــقـــدم اســــتـــعـــداداتــــهـــا من اجل
ــقــرر ان الــدخـــول لــلــمـــبــاريـــات ا
ثلة بإجراء ـقبل   تنطلق االحد ا
مـباريـات ودية جتـريبـية  وانـتداب
لالعــــبــــ مـــحــــلــــ إضـــافــــة الى
مـحــتـرفــ  والـعـمـل مـا بـوســعـهـا
لـــدفع مــســـتــحــقــات الـالعــبــ من
الــعـــقــود والــرواتب وفـي جتــهــيــز
فـرقـها  مـرحـبة بـالـية الـدوري بـعد
إلـغـاء إقــامـته بـنـظــام اجملـمـوعـات
ألكـــثـــر من ســــبب مـــنـــهـــا خـــوض
الالعــبــ تـسـع مـبــاريــات ومن ثم
الــعـــمل عــلى  تــعـــويض الــنــتــائج
تـعثرة عـبر االختـبارات اخملتـلفة ا
الــتي سـتــجــمع مـبــاريــات صـعــبـة
ومـــــخـــــتــــــلـــــفـــــة فـي ظل  فـــــوارق
مــــــســـــتــــــويـــــات الــــــفـــــرق حــــــيث
اجلماهيرية التي تريد التعبير عن
مستوياتها وقدراتها إمام الصراع
عـلى الـلــقب الـتي لم جتـد نــفـسـهـا
ــرة فــهــنــالك فــرق وحــدهــا هـــذه ا
استمرت مندفـعة في التحضير من
دون تــوقف وفـي  وضع يــقـــدمــهــا
مــنــافـــســة بـــقــوة وهــو مـــا يــصب
نـافسـات في ان تخرج صـلحـة ا

اللقاءات التقليدية.
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ومـــــتـــــوقع ان يـــــشـــــهـــــد الــــدوري
مــنـافــســات مــهــمـة  ان  تــرتق الى
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ـهاجم الـدولي العـراقي جسـ ميـرام ليـمثل الـفريق في اعلن نـادي ريال سـولت ليك األمـيركي ضم ا
اضي بعدما ـوسم القادم. وكان مـيرام قد انتـهى عقده مع اتالنتا يـونايتد بـالتراضي في الصـيف ا ا
قضى مـعه نصف مـوسم فقط. وذكـر النـادي في بيـان أن "جسـ العب مهـاجم مـتعـدد االستـخدامات
ـتازة في دورينـا لقـد أثبـت عامًـا بعـد عام أنه مـنـتج بأدوار مـتعـددة وأن هـذه التـجربـة ستـوفـر قيـمة 
لـقـائمـة الـفـريق". ريال سـلت لـيك هـو رابع فريق جلـسـ مـيرام بـالـدوري األميـركي بـعـدما مـثل انـدية
بـوس كرو واورالندو واتالنتا يونايتد. ولعب ميرام 243 مبـاراة في الدوري األميركي حيث سجل كو
43 هدفًـا وجنح بـتـمـرير 37 تـمـريرة حـاسـمـة. وعـلى الصـعـيـد الدولـي قدم مـيـرام أول مـباراة له مع
الـعراق في عام 2014  ومـنذ ذلك احل لعب 33 مـبـاراة دوليـة مسـجالً أربعـة أهداف في رصـيده

ثالثة من أهدافه األربعة جاءت في تصفيات كأس العالم 2018.
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اعــــلن رئــــيس االحتــــاد الــــعــــراقي
أللـعــاب الـقــوى مـهـدي بــاقـر امس
ــنـــتــخب الـــعــراقي االربـــعــاء ان ا
للعـبة سيـشارك في بطـولة اجلائزة
الكبـرى "فزاع" والتي تـقام في دولة
االمارات العـربية للمـدة من العاشر
وحـتى الـثـامن عـشـر مـن شـهر اذار
ــــقـــبـل. وقـــال بــــاقـــر ان الــــوفـــد ا
ـؤهـلـة لـلدورة الـعـراقي لـلـبـطـولة ا
ــقـبـلـة في الـعـاصـمـة ـبـيـة ا الـبـارا
الـيـابـانـيـة طـوكـيو  2020سـيـتألف
ـــالـي لالحتـــاد حـــسن من االمـــ ا
عـلي رئيـسـا للـوفـد وعضـو االحتاد
حــيـدر كــاظم اداريـا وكــر عـبـيس
مــدربـا لـلـرمي ووسـام غـالي مـدربـا
لالركاض وتسعـة العب هم: احمد
غـني نـعـاس وقحـطـان عـلي آل كـمر
وفــاطـــمـــة جــواد ومـــحـــمـــد طــالب
وعـــبــاس حــا وشــاكـــر مــحــمــود
وادريـس ســــامي وحــــسن شــــيــــال
ومصـطفى عمـاد. وذكر ان البـطولة
ـنتـخبات سـتشهـد مشـاركة خـيرة ا
ــانـيــا وانــكــلــتـرا ــيــة مــثل ا الـعــا
ــكـــســيك وامــريــكــا واوكــرانــيــا وا
ـغرب وارلـنـدا وايطـالـيـا ومصـر وا
وفـــرنــســا واجلــزائـــر والــبــرتــغــال
وتونس. واوضح بـاقر انه يأمل ان
تــزداد بــطــاقــات الــعــراق بــألــعــاب

الـــقــوى مـن خالل هــذه الـــبــطـــولــة
وايــضــا من خالل اخــتــيــار افــضل
أربـعـة العـبــ والـتي تـعــلن مـطـلع
ـقبل وكذلك التنافس شهر نيسان ا
عــلـى االعالن الــرســـمي عـن افــضل
ســتـة العــبــ في الــعــالم. واكـد ان
احتـــاد الــعــاب الـــقــوى تـــأهل مــنه
رســمـيــا من العــبي الــعــاب الــقـوى

حــــــتـى االن  الى دورة االلـــــــعــــــاب
قبلة خمسة العب هم بية ا البارا
: جراح نصار وولدان نزار وكوفان
حسن وحس فاضل وعلي مبارك.

بطولة فزاع
نـتـخب الوطـني الـعراقي يـواصل ا
تحركة لكرة السلة عـلى الكراسي ا
اســتـــعـــدادته في قـــاعــة الـــلــجـــنــة

بيـة ضمن اجملـمع الرياضي البـارا
لـــوزارة الــشـــبـــاب والــريـــاضــة في
. وقـــال رئـــيس شـــارع فـــلـــســــطـــ
االحتـاد العـراقي للـعـبة خـالد رشك
ـــنـــتــــخب الـــعــــراقي يـــواصل ان ا
اسـتـعـدادته لـبـطولـة فـزاع الـدولـية
الــــتـي تــــقــــام فـي دولــــة االمــــارات
ــتـحـدة لـلـمـدة من االول الـعـربـيـة ا
ـقبل وحـتى الثـامن من شـهر اذار ا
ــــنــــتــــخب حتت اشــــراف مــــدرب ا
الــــوطــــني رافــــد عــــبــــد احلــــســـ

ومساعده كاظم هليل. 
واضاف ان البـطولة ستـشارك فيها
ـية قـوية تمـثل كوريا منـتخـبات عا
ـــغــرب وانــكـــلــتــرا اجلــنـــوبــيــة وا
ـــانــــيـــا والــــكـــويت واجلـــزائــــر وا
والسـعوديـة وتايـلنـد وكنـدا اضافة
ـنـتــخب الـعـراقي. الى االمــارات وا
واشــار الى ان الـبــطــولـة ســتــكـون
فــــرصــــة جــــيــــدة لالحــــتــــكــــاك مع
ـنتخب مـستويـات عالـية لـتطـوير ا
نتخب العراقي. واوضح رشك ان ا
الــعـراقـي يـتــدرب حــالـيــا وحــدتـ
تـدريـبـيتـ يـومـيـا من اجل االعداد
ـنــتـخب الـذي واخـتــيـار عـنــاصـر ا
سـيـمـثل الـعـراق في هـذه الـبـطـولـة
من خـالل اخـــتــيـــار الـــتـــشـــكـــيـــلــة
ـنـتـخب الـنـهـائـيـة من قـبل مـدرب ا

الوطني.
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تحركة يستعد لبطولة في االمارات منتخب السلة على الكراسي ا
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واصل نـادي الـشرطـة بـكـرة الـيد
ـمــتـاز وهـزم صـدارتـه لـلــدوري ا
الـــشـــرطــة فـــريق اجلـــيش بـ 32
باراة هدفا مقابل 18 هدفا في ا
الـــتي أقـــيــمـت عــلى قـــاعـــة نــفط
اجلنوب وسط حضور جماهيري
مــتــوسط. وسـبـق لـلــشــرطـة وان
هـزم كـربالء بـ  29 هـدفــا مـقـابل
17 هــــــدفــــــا. واعـــــــلن االحتــــــاد
الــعـراقي لــكـرة الــيـد عن نــهـايـة
رحلة األولى مباريات تصفيات ا
ــحــافــظــة (الــتـــجــمع الــثــاني) 
الـبــصـرة جــنـوبي الــبالد.  وقـال

ـرحـلة أن مـبـاريـات تـصـفـيـات ا
األولى (الـــتـــجــمـع الــثـــاني ) في
مـحافـظـة الـبـصرة انـتـهت مـساء
اول امس الـثـالثـاء حــيث أصـبح
الترتيب النهـائي للفرق الشرطة
اوال وتتـبعه فرق الـطلـبة ديالى
سـيب اجلـيش الـسـلـيـمـانـيـة ا
البلدية كربالء الدغارة اخلليج

العربي الكوت.
واضاف أن الفـرق الستة األولى
بــعــد نـــهــايــة الـــتــصـــفــيــات في
الـــبــــصـــرة هي الـــتي ســـتـــلـــعب
ـــرحـــلـــة الــــنـــهـــائـــيـــة لـــدوري ا

(النخبة).
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ــنـتـخــبـنـا ـديـر الــفـني  اشــاد ا
الـــشـــبـــابـي قـــحـــطـــان جـــثـــيــر
عسكر الذي يقيمه حاليا في با
مـــديـــنـــة الـــدمــام الـــســـعـــوديــة
حتضيرا للمشاركة في البطولة
الــعـربــيـة الــتي سـتــحـتــضـنــهـا
ـمـلـكـة فـي الـسـابع عـشـر من ا
الـشـهــر اجلـاري. وقـال جــثـيـر
فـي تـــصــــريح صــــحــــفي امس
االربــــــعـــــاء إن حتـــــضـــــيـــــرات
نتخب جتري على قدم وساق ا
عـبر عدة وحدات تدريبية يومية
عــلى مالعب اخلــبــر والــدمــام

مـبــيـنــا ان االحتـاد الــسـعـودي
وفـــر جــمـــيع االمـــور الــذي من
ــعــســكـر من شــأنــهــا اجنـاح ا
ـشــرفــ الـذين هــيـؤوا خالل ا
كـل مــــســـتــــلــــزمــــات الــــفــــريق

العراقي.
ولــــــــــــــفــت الـى ان االحتــــــــــــــاد
الـسـعـودي لـديه رؤيـة واضـحـة
نـتخبـات الفئات ويهـتم كثـيرا 
الـعـمريـة وعـادة مـا حتـقق فرقه
نـــتــائـج جــيـــدة في الـــبـــطــوالت
االسـيـويــة. واضـاف جــثـيـر ان
ــشـــاركــة في هــذه الـــبــطــولــة ا
جـــــاءت من اجل االحـــــتـــــكــــاك
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ـــــــكــــــتـب اإلعـالمي نــــــفـي ا
لـرئــاسـة اجلـمــهـوريـة نــفـيـاً
قـــاطـــعــــاً مـــا  تـــداوله في
وســـــــائـل اإلعالم  بـــــــشــــــأن
اصــــدار الـــــســـــيــــد رئـــــيس
اجلــمــهـــوريــة بــرهم صــالح
عفواً رئاسياً عن شخصيات

رياضية.
وقـال بـيـان تــلـقـته (الـزمـان)
امس انه (فـي الـــوقت الـــذي
ــكـتب اإلعالمي عـدم يـؤكـد ا
صـحـة تلـك التـقـاريـر كـونـها

التمت للحـقيقة بصـلة فاننا
نـــدعــــو وســـائـل اإلعالم الى
هـنـية  والـتـحلي االلتـزام بـا
وضوعية والدقة في نشر با
االخـبـار وضــرورة اسـتـقـاء
ــعــلــومــات من مــصــادرهـا ا

الرسمية). 
وجتــــــــدر اإلشـــــــــارة الى ان
الــــنـــجم الـــدولـي الـــســـابق
عـدنان درجـال قـد اكـد لـعدد
من وسائل االعالم انه توجه
بنفـسه الى احملكـمة لالفراج

عن رضا وزوير.

مـن جـــــانب اخـــــر أصـــــدرت
رئـاســة مـحـكـمــة اسـتـئـنـاف
بغداد - الرصافة االحتادية
قراراً يـقـضي بإلـزام االحتاد
الـعــراقي لـكـرة الــقـدم بـدفع
مــبـلغ مــلــيـار و 34 مـلــيـون
ديـــــنـــــار عــــراقـي قـــــيـــــمــــة
ــدرب حــكـيم مــسـتــحــقـات ا
ـتبـقـية من عـقده مع شاكـر ا
االحتـــاد. وســيـــتم تــطـــبــيق
القـرار بعد اكـتسـاب الدرجة
القطعـية بعـد مرور شهر من

صدوره.
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وجتريب عدد من الالعب بغية
الـوصول الى اجلاهزيـة الكاملة
قبل الولوج في  نهائيات اسيا
ــــنــــتــــخب مــــشـــــيــــرا الى ان ا
سـيخـوض مـباراة الـثـانيـة امام
مــنـــتــخـب الــســـعـــوديــة الـــيــوم
اخلـــمــيس حتــضــيــرا النــطالق

بطولة العرب. 
يـذكر ان بـطولـة الـعرب تـشارك
فـيهـا مـنـتـخـبـات عـربـيـة وحـتى
افـــريــــقـــيـــة مــــثل الـــســــنـــغـــال
ومـدغـشـقـر بـدعـوة من الـلـجـنـة
ـنسحب نـظمة كبـديل عن ا ا

قطر وجيبوتي.

الـذي زادت خبـرته الـتدريـبـية عـبر
اإلشـراف أكـثـر من فـريق كـمـا عمل
ـنـتـخب الـوطـني مـسـاعـد مـدرب  ا
احلالي ويتطلع مظفر جبار قيادة
مـــنــاســـبــة لـــفــريـق احلــدود الــذي
ـقــبـول في اســتـمــر في الـظــهــور ا
أخر موسم رغم إمكانات النادي
ـالـيـة الـصـعـبـة وانـتـدب الـفـريق ا
الالعــبــ عـمــاد عــبــد الــزهـرة من
الــنــفط وشـــهــاب رزاق من الــكــرخ
وخــــاض الـــــفــــريق الـــــعــــديــــد من
ــبــاريــات الــتــجــريــبــيــة من اجل ا
ه بـشـكل واضح للـمـنافـسات تـقد
عــنـدمــا يــســتـهل مــشــوار الـدوري
بـــــاخلـــــروج الـى مـــــلـــــعب اربـــــيل
واجهة أصحاب األرض في مهمة
صـعـبـة. ويـتـطـلع اربـيل الـذي عزز
خطـوط كتـيبته الـصفـراء بعدد من
الـالعــــبــــ وكــــله امـل في خــــطف
اللـقــــــــب اخلامس في ظل ظروف
ــشــاركــة الـــتي حــرصت عــلى ان ا

تـــقوم بها االدارة.
VIK « sŽ ŸU b «

ويظـهر الـشرطة أكـثر الـفرق إعداد
واســتـعــداد لــلـمــشــاركـة بــالـدوري
والــدفـــاع عن لـــقــبه لـــكن كل شيء
يـبـقى مـرهـون بـنـتـائـجه في دوري
إبـــطــال أســيـــا حــتى يـــكــسب دعم
جــمــهـــوره في ان يــدعـم أمــاله من
ـســتـوى والـنــتـائج خالل تـقــد ا
الـــــذي يـــــأمل فـي مـــــشـــــاركـــــتــــ
نــاجـحــتــ   عـبــر الـتــعــويل عـلى
عنـاصره واألسـماء التـي تلعب له
والتبتـعد مشـاركة الزوراء في
ــنـافــســة عــلى الــلـقب ا
لـــتـــعـــويض نـــكـــســة
مـلـحق دوري إبـطال
أسـيا وهـذا يـتوقف
على مـدى التـعاون
ما ب باسم قاسم
والالعـــبــ الــذين
ســـــيـــــواجـــــهـــــون
ضـغـطــا حـقـيــقـيـا
ـــرة بــــعـــد هــــذه ا
نــكــســة طــشــقــنـد
ــــشـــــاركــــة والن ا
تــأتي في مــثل كل
مـــــــــــــــرة مـن اجـل
احلــــصـــــول عــــلى
الــلــقب في مــهــمــة
التــــبــــدو ســــهــــلــــة
وحتـمـل حتـديـات
لــــبــــاسم امــــام
جـــــــمـــــــهــــــور
الــزوراء ومــا
يـــــــــقـــــــــال عن
الــــــــــــــــــــزوراء
يــنــطــبق عــلى
اجلـويــة الـذي
يــــأمل ان يــــحـــمل  الــــفـــريق
تـــطــــلـــعـــات جــــمـــهـــــــــــوره
الـكــــــــبـير بــــــــــعـد مشـاركة
ـــــــــلـك اخملــــــــــــــــــــيـــــــــبــــــــة ا
وقــــــــــبلـهـا مـوســـــــــم خالي
الــــــــوفـــــــاض ويـــــــدرك أيـــــــوب
اوديـــشـــــــــــو كم هـي  كـــبـــيــرة
ــنــافــــــــــســة عل لــقب مــهــمــة ا

الدوري واستعداداته.
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