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نـافسة الفـريق  البقـاء في دائرة ا
وعـدم الـتـنـازل عـنـهـا اال بـعـداعالن
حـكم لـقاء الـعـراق واالردن النـهـاية
الـــــتي يـــــامـل الـــــفـــــريق ان تـــــاتي
ــصـلــحـته النـه بـاالمــكـان حتــقـيق
الــفـوز بـاكـثـر من هـدف امـام فـريق
سـبق وحـقق اكـثـر من نـتـيـجـة كـما
ظـهر في بـطولـة ا اسـيا األخـيرة
والـــــشـــــوط الـــــذي قـــــطـــــعـه لـــــكن
مـؤشــرات مـبـاراة امس لم تـعـكس
ــــســـــتــــوى وكـــــانه جــــاء تـــــدني ا
لـلمـشـاركة ولـو يكـون رايـا للـمدرب
طلوب للقاء في اختيار التشـكيل ا
باراة العـراق انطالقـا من اهـميـة ا
الــتي حتـتــاج الى جــهــد الالعــبـ
ــدرب الن الـوضع فـي لـقـاء وفــكـر ا
سوريا لم يـكن مشجعـا البل مفاجا
لــلــمــراقــبـ والــتــســاول مــا الـذي
حـــصل لــلــفـــريق الــذي لـم يــعــكس
نـفـسه كـمـا كـان عـلـيه فـي اإلمارات
وما قدمه من مسـتوى لكن يبدو ان
رحلة عمل جديدة الفريق سيبـدا 
دة درب الذي منح فترة عمل  مع ا
اربع سنوات امام طـموحات اللعب
بــكـاس الــعــالم امـام فــرصــة زيـادة
عـدد الـفـرق في بطـولـة قـطـر وكذلك
فــتـرة االعــداد لــبــطـولــة ا اســيـا
الــقـادمـة  ومـهم ان يـظـهـر الـفـريق
ـطلـوبة امـام مـنتـخبـنا  بـاحلالـة ا
ويـحقق االثـارة  في اخـر مبـاريات
الـــــبـــــطــــولـــــة الـــــتي جتـــــري وفق
مسـتـويـات مـتـقاربـة والـفـرق كـلـها
تـشـهـد جتـديـدا من حـيث الـالعـب

ـر بهـا االخوة ظل الـظروف الـتي 
االشقاء الـتي الحتتاج الى تـعليق 
قبل ان تستمـر فرقه في مشاركاتها
االسيوية في وقت ستعودة عناصر
الفريق السوري من اجل التحضير
لالسـتحـقاقـات الـقادمـة وطمـوحات
الـلعب بـكاس الـعـالم  الهـدف الذي
يــســتــعـد مـن اجـلـه الـفــريق بــوقت
مبكر مستفيدا من  مشاركة روسيا
التي تعداالفضل لـلفريق الذي فشل
فـي بـطـولـة ا اسـيــا وقل الـعـطـاء
ـسـتوى مـا جـعل من فـجر ونـسق ا
ابراهيم من وضـع مجمـوعة العب
واعـــدين حتـت األنــظـــار كـــمـــا قــدم
نـتخب امس االول وتـبقى عـيونه ا
امـام مـا تـسـفر عـنه مـبـاراة الـعراق
واالردن  وما يحل بعدها وقد يقف
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ويـقـول مـدرب الـنــاصـريـة الـسـابق
صــاحب مــحــمـد لــقــد كــان الــفـريق
الــســوري افــضل  مـن االردن وقـدم
حلـظـات  فـنـيـة عـالـيـة  واسـتـحق
درب مع الفـوز الذي كان يـنتـظره ا
نـتخب  وهذا امر اول خطوة مع ا
مـهم في ان تـنـعـكس النـتـيـجـة على
مـسـار الـتـحـضـيـر بـاالعـتـمـاد عـلى
عـدد من احملـتـرفـ الـذيـن يـلـعـبون
لالنـديـة الـعـربـيـة  فـضال عن حـالة
الـتـغــيـر الـتي عـلـيــهـا الـيـوم كـمـا 
شـاهـدنــا الـتـغـيــرات الـتي اجـراهـا
ــــدرب خالل الـــشــــوط  الـــثـــاني  ا
والدور الفاعل لهم  في تغير مسار
االداء والضـغط عـلى االردن قبل ان
تـثــمـر اجلــهـود في حتــقـيـق الـفـوز
حــتى  وان كـان مــعــنــويــا مـهم ان
تــبــدا اخلــطـــوة االولى بــنـــتــيــجــة
ـنـتـخـبـات ايـجـابـيـة  وعـلى احـد ا
ـــتــــطـــورة بــــعـــدمــــا قـــدم االردن ا
مـســتـويـات عــالـيـة في بــطـولـة ا
اســـيــا  وان قــيــام فـــجــر بــتــدريب
نتخب السوري يعد مكسبا للكرة ا
الــــــســــــوريــــــة  فـي ظـل الــــــعــــــمل
الــذي عــلــيه من خالل قــيــادة عــدة
ـيـنـاء وزاخـو فـرق عـراقـيـة مـنـهـا ا
واربـــيل فــضـال عن فـــريق عــربـــيــة
ـتـلك قـدرات تـدريـبـيـة  اخــرى  و
ـهــمـة من شــانـهــا ان تــخـدمه فـي ا
ــنــتــظـر ان يــنــجح فــيـهــا ويــقـدم ا
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من جــانــبه الزال  يــبـحـث الـفــريق
االردني عن احلــــصـــول عـــلى لـــقب
الــبـــطـــولـــة رغم انـه قـــدم مـــبــاراة
ضـعـيـفة فـقط  وسط تـخـبط شـديد
ولم  نـــشـــاهـــده اال في اخـــر وقت
الــــشـــوط االول واحلـــال لــــلـــشـــوط
الثاني لتتضاعف اماله بشكل كبير
وما قدمه من مسـتوى متدن لم يكن
بــامـكــانه من تــغــيـر مــســار االمـور
وحسمـها امام منتـخب العراق يوم
غــــدلـــكـــنه لم يــــفـــقـــد االمل  لالن 
ـكـن ان  يـحـقق مـا يـبـحث عـنه و
في لـقـائه امــام مـنـتــخـبـنـا والن كل
شيء واقع بكرة القدم ما يجعل من

الــزاحـفـة الـتي ردهـا عـامـر شـفـيع
د 20 قــبـل ان تــشــهـــداخــر دقــائق
الـشـوط حتركـا واضحـا لـلمـنـتخب
االردني  وكــــادان يــــطـــرق مــــرمى
ســــوريـــا د 40 بـــعـــدمــــا جنح في
الــوصـول الى مـنــطـقـته لـكن دون 
حـــــــيــــــلــــــة
هجـومية
  قبل ان
يــــــــــذهب
الـفـريـقـ
الــــــــــــــــــــى 
االســــتــــراحـــة
بــتــعــادل ســلــبي
ردود ولم يـقـدمـا ا
ــطـلـوب مــنـهـمـا  ا
خـــصــــوصـــا االردن
الـذي ظــهــر مـتــعــبـا 
بــســبب ضـــعف لــيــاقــة
اغــلب الالعـبـ الــبـدنـيـة
وتـــفــــكك خـــطـــوط الـــلـــعب
وليس الفريق الذي شاهدناه
ببطولة ا اسيا في االمارات.
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واستمـر اللعب على نـفس الوتيرة
مع بداية الـشوط الثـاني  وظهرت
االفـضـلـيـة الــسـوريـة والـرغـبـة في
حسم االمور  قبل ان يتصاعداداء
الـــــفـــــريــــقـــــ مـع مــــرور الـــــوقت
خــصــوصــا في الــربع االخــيــر من
باراة التي كاد فيها الفريق وقت ا
الـسـوري ان يـفتـتح الـتـسـجيل من
كـرة قويـة ردتـها الـعـارضة د77 رد
قبل ـنـتخب االردني د 81  عـلـيهـا ا
ان تــظـهـر خـبــرة الالعب اخلـطـيب
الذي قضى على امال االردن بكرته
القـوية الـتي مرت من جـانب عامر
شـفــيع  الهـز الــشـبــاك  قـبل ان 
يــقف الـقــائم مع الـفــريق الـسـوري
عندما رد كرة صاروخية د 90 لكن
ـهمـة  انـتهت  لـلـفريق الـسوري ا
الـذي قدم مـبـاراة أفضل من االردن
رغم الزج بعدد من الالعب اجلدد
الـذيـن قـدمـوا ما عـلـيـهم فـي مـهـمة
شكلت نقطة البداية لفجر وللفريق
الذي خرج بالـفوز ويبقي اماله في
الصراع على اللـقب ولو يظهر ذلك
صـــعــبــا لــكن يـــبــدو الــفــريق كــان
بـحـاجـة ماسـة  لـلـفوز امـام مـهـمة
ـدرب فـجـر االعــدادالـتي يـقـودهـا ا
ني الـنفس في ان ابراهـيم الـذي 
يـتعـثر الـفريـق العـراقي ليـبقي من
ـنـافـسـة على حـظـوظه قـائـمة في ا
لـــقب الـــبـــطــــولـــة الـــذي فـــشل في
ــاضي احلـــصــول عـــلــيـه الــعـــام ا
بــعــدمـا حل ثــانــيـا بــنـقــطــتـ من
تـعـادلـ قـبل ان يــحـصل الـتـغـيـر
الـكبـير بـصـفوف الـفريق والـتوجه
بـرغبـة نحـو االستـعداد لـتصـفيات
ــكن  ــقــبــلــة وال كــاس الــعـــالم ا
نسـيان مـا قدمه في بـطولـة روسيا
قــبل ان يــخــرج عــلى يــد مــنـتــخب
اســتـــرالــيـــا وبــعـــيــدا عن نـــتــائج
منـتخب سوريـا لكنه فـريق كمدرب
والعـبـ يـسـتـحـقـون االحـتـرام في

االول خـال من اخلـطـورة والـفرص
ـطـلوب ولم تـظـهـر مالمح الـلـعب ا
مـنــهـمـا قـبل ان تـظــهـر الـســيـطـرة
الـنـسـبـية لـلـفـريق الـسـوري  الذي
دخل الـلــقـاء بــعـدة وجــوه جـديـدة
ــــنــــتـــخب امــــام فـــرصــــة اعـــداد ا
قـبلـة بقيـادة فجر لالستـحقـاقات ا
إبراهـيم  الذي قـدم فريقـا بنـسخة
جديـدة  جنح في االستـحواذ على
الكـرة في بعض االوقـات  لكنه لم
يشكل خطورة كما لم يستغل حالة
الــتــراجع والــتـفــكك عــنــد الــطـرف
االخـر من دون جــدوى ولم يـتـمـكن
من الــوصــول احلـقــيــقي لــلــمـرمى
االردني  اال مرة واحـدة  والكرة 
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ـنتخب تيـجة الفـوز التي حقـقها ا
الـــســـوري عـــلى نـــظــيـــره االردني
بــهـدف  دون رد الــتي جـرت امس
االول ضـــمـن بــطـــولـــة الـــصـــداقــة
الــدولــيــة الــثــانـيــة بــكــرة الــقـدم 

ــــقـــامـــة ا
ـــديـــنـــة
الــبــصــرة
ابــــقت من
حـــــظـــــوظ
الــــــــــــــــــكـل
وزادة مـــــن
االثــــــــــــــارة
الـــــصـــــراع
عـلـى الـلـقب
بــــ الـــفـــرق
الـــثالثـــة عــلى
حــــد الــــســــواء
لــكـنـهــا قـدتـفـتح
الـــــطــــــريق امـــــام
مــــنـــتـــخــــبـــنـــا في
احلـصـول علـى لقب
البطـولة حيث يـكفيه
الــتــعــادل فــقط  امـام
منتخب األردن في لقاء
اخـتـتــام الـبـطــولـة يـوم
غـــدالــــثـالثـــاء عــــنــــدمـــا
ســيـدخل الـلــقـاء احلـاسم
عنـويات عليـة اثر الفوز
ــــتـــحـــقق عــــلى ســـوريـــا ا

بهدف.
في نـفـس الـوقت تـبـقى حـظـوظ
الـــفــــريق االردني قــــائـــمـــة في
خــطف الــلـــقب اذا مــا تــغــلب
عـــلــيـــنـــا بـــأكـــثــر مـن هــدف
واحلال لـلمـنتـخب السوري
ـني النـفس في ان الـذي  
ـــنــــتـــخب االردني يــــفـــوز ا
بـــفـــارق هـــدف لــيـــبـــقي من
حـظـوظه قائـمـة الن عـند ذلك
ســيـــتم الــلـــجــوء الى  واقع
الـلعب الـنـظيـف أي احتـساب
البـطاقات الـصفـراء واحلمراء
الــتي تــلــقــاهــا كل فــريق كــمـا
حــــصـل في بــــطــــولــــة اســــيــــا

االخيرة.
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ويدين الفريق السوري بالفوز الى
الالعـب الـبــديل وصـاحب اخلــبـرة
فـراس اخلطـيب الـذي سـجل هدف
الــفـوز اجلــمــيل من كــرة بـعــيـدة 
ـــبــاراة  لـــيــخــرج د 86من وقت ا
بـالـفـريق  بـكامل الـنـقـاط ويـنعش
ـــنـــافــسـه عــلـى  لــقب امـــاله في ا
الـبـطـولـة بـانـتـظـار مـا تسـفـر عـنه
مــــبــــاراة الــــعــــراق واالردن الــــتي
سـتـقـام يـوم غـد الـثالثـاء  بـعـدمـا
تـساوى مع مـنـتخـبنـا وكل مـنهـما
ثالث نـــقــاط لــكن تــظــهــر حــظــوظ
منتخـبنا اكبـر في اخلروج باللقب
ذكورة رغم مازادته النتـيجة ا

من حظوظ الفرق  جميعها.
ـلـة في  ــبـاراة  وسـارت ا
بــدايــتـهــا وظــهــر الــشـوط
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وحد لإلحتاد والذي يتكون من 16 مادة تتضمن كافة اللوائح التي تنظم عمل االحتاد. اعتمد االحتاد العربي للريشة الطائرة النظام األساسي ا
ـرجع والـدليـل لعـمل االحتـاد والـذي حتـتـكم إلـيه الـلـجنـة الـتـنـفـيـذية وحـد يـعـتـبـر ا وقـالت نـائب رئـيس االحتـاد الـعـربي  الـسـيدة هـنـادي الـصـديق أن الـنـظـام األسـاسي ا
بيـة الوطنـية العـربية واجملـلس الرياضي ا يتـوافق مع أنظمـة ولوائح احتاد الـلجـان األو واالحتـادات الوطنـية األعضـاء وقد  إعداده بـصورة تهـتم بكافـة أركان الـلعبـة و

العربي الذي تنضوي حتت مظلته االحتادات العربية أللعاب الرياضية.
ـوقع الرسـمي لإلحتاد الـعربي عـلى شبـكة اإلنـترنت بـعد إطالقه رسـميـا خالل الـفتـرة القـادمة وسـيكون ـوحد سـيوضع في ا وأوضحت الـصديق بـأن النـظام األسـاسي ا

هتم بلعبة الريشة الطائرة العربية كما أن األمانة العامة قامت بتعميمه على كافة االحتادات األعضاء. متاحا أمام جميع االحتادات الوطنية وا
رجع الـقانوني في عمل االحتـاد وهو يشكل ركـيزة اساسية ومن خالله ثل خـارطة الطريق وا وحد باعـتباره  وأكدت الصديق عـلى أهمية الـعمل وفق النظـام األساسي ا

كن العمل بنظام ووفق أطر قانونية وإدارية وفنية ومالية واضحة لإلرتقاء بعمل االحتاد في كافة جوانبه وسير أنشطته وبرامجه وفق أفضل صورة.
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ــرحـــلـــة االولى في مـــنـــافـــســـات ا
قـدسة وسـيكون محـافظـة كربالء ا
ؤتـمـر الـفـني لـلـبـطـولـة في قـاعة ا
نـادي دهوك الـريـاضي في الـتاسع
والــعــشـــرون من الــشــهــر اجلــاري
ــشـاركـة بـحــضـور كـافــة االنـديـة ا
ـركـزيـة واعـضـاء وجلـنـة احلـكـام ا
ـركزي لـلعـبة واضاف ان االحتاد ا
السـبـاقات قـسمت الى يـوم وكل
يـوم ستـكون هـناك اربـعة سـباقات
لـلفـئات االربـعة حـيث سيـكون اول
تقدم السباقات هو سـباق فئة ا
لـلفـرقي ضد الـساعـة لقـطع مسـافة

50 كم ومن ثم سـباق فـئـة الشـباب
لـلفـردي العـام لقـطع مسـافة 40 كم
ومن ثـم ســبــاق الــنــســاء لــلــفـردي
الـعـام لـقـطع مـسـافـة 40 كم ويـلـيه
ســبـاق الــنـاشــئـ لــلـفــردي الـعـام
لـقطع مـسـافة 40 كم .امـا سبـاقات
اليوم الثاني ستكون اكثر مسافات
واكثر منافسة حيث سيكون سباق
ـتقـدمـ للـفردي الـعام لـقطع فـئة ا
مـــســـافــة 110 كم ومـن ثم ســـبــاق
الشباب للفـردي العام لقطع مسافة
90 كـم ومن ثم ســــبــــاق الـــنــــســـاء
لـلفـرقي ضـد السـاعة لـقـطع مسـافة

20كـم واخــر ســبـــاق لــلــنـــاشــئــ
للـفردي ضـد السـاعة لـقطع مـسافة

15 كم .
وذكـــر ان ســـبـــاقـــات الـــيــوم االول
جلميع الـفئات هي 170كم واليوم

الثاني 235 كم . 
ــــــــرحــلـة يــذكــر ان مــنــافــســات ا
االولـى الــــــتي جــــــرت في كــــــربالء
هيمن عليها نـادي الصناعات لفئة
ـتــقـدمـ ولــلـشــبـاب نـادي اوالد ا
راجي ولـــلــنــاشـــئــ نــادي دهــوك
ولـــــلـــــنـــــســـــاء نـــــادي نـــــوروز من

السليمانية .

 فراس
اخلطيب

االخــر يـرى في الـتـغــلب بـاكـثـر من
هـــدف ســيــــــــــمـــنـــحه الـــلــقـب مــا
يـتوقع  ان  يـلعـب بقـوة وتركـيز 
بـعـدما اسـتـفاد من األخـطـاء التي 
رافـــقـت  امس االول   وبــــامـــاكن
الـالعــبـــ الــتـــألق والـــلــعـب عــلى
األخــــطـــاء واســـتــــغالل الـــفـــرص 
ـطـلـوب مع ان ـسـتــوى ا وعــكس ا
منتخبنا سيدخل بـافضلية لنتيجة
لــتي خــرج فــيــهـا  مـن خالل لــقـاء
االفـتـتـاح التي  تـمـنـحه االفضـلـية
في خـوض لـقـاء الـغـد  الـذي يدرك
الالعــبــ أهــمـــيــته من حـــــــــــيث
ــســـتـــــــــــــوى وحتـــقــيق عـــكس ا
الــنــتــيــجــة واحلــصــول عــلى لــقب
ــشــاركــة الــبــطــولـــة الــهــدف مـن ا
واخلـــــــــــــطــــــــــــــوة  الـــــــــــــتــــــــــي
ســـــتــــقـــــودالــــفـــــريق فـي االجتــــاه
الـــصــحـــيح نـــحـــو فـــتـــرة االعــداد
الـــقـــادمـــة حـــيث تـــصـــفــــــــــــيــات
كـــــــــاس الــعـــالم وبــطــولــة اســيــا
ـسـتوى وهـــــــو قادر عـلى تـقد ا
الـذي يـحـقق له الـنتـيـجـة والـلقب 
من حـالل جــــــهــــــود عــــــنــــــاصـــــره
خــصــوصــا الـتـي تــلـعـب الزل مـرة
ــــــــدرب بـان والـرغـبـة في اقـنـاع ا
اخــــــــــتـيـاراته جـاءت صـحـيـحـة 
ــنــتــخب  شـــــــيء والن تــمـثــيل ا
كـــــــبـــــــيــــــر  ولـه اعــــــتـــــــبــــــارات 
شـخـــــــــــصــيـة وكــرويـة  وتــخـدم
الالعـــبـــــــــ فـي احلــصـــول عــلى
فـــرصـــة احـــتــــراف  كـــمـــا حـــصل

منالالعب اليابق .

فعل شيء  امام منتخبنا في مهمة
حتـمل  الـكـثـيـر من  االمـور وعـلى
مـنـتخـبـنـا توخي احلـذر وان يـاخذ
ـهـمــة عـلى مـحــمل اجلـد بـغض  ا
ستوى الذي ظهر عليه النظر عن ا
االردن امـــام ســــوريـــا الن مـــبـــراته
امــامـنـا سـتــكـون مـخــتـلـفــة تـمـامـا
ويــريــدان يــضـرب عــدة عــصــافــيـر
بــحـجـر واحـد والن الــتـغـلب عـلى 
الـعــراق يـخــتـلـف مـنه  الى عــبـور
ــدرب ســوريــا  عـــلى حــســابــات ا
الـذي يـقدر طـبـيـعة واهـمـية الـلـقاء
ــذكـــور  عــلى مــشـــاركــتــهم  في ا
بـدايـة االســتـعـداد لالسـتــحـقـاقـات
كن القـادمة  وبـاختـصار شـديدال
الـــتــقـــلــيل مـن شــان االردن  الــذي
ـا لـم يــحـضــر كــثــيــر لــبــطــولـة ر
الـــــبــــــــــــصـــــرة اذا مــــــا اخـــــذنـــــا
مـشاركـالته الـسابـقة عـلى مسـتوى

كاس العالم واسيا.
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من جـــانــبه يـــجـــد  كــاتـــا نـــيــتش
صعـوبة لقـاء الغد وهـو والالعب
مطالب في حتـقيق  لقب البطولة
الـذي يــتـوقف عـلى خـيـاري الـلـعب
حـيث التـعـادل يكـفي حلـسم االمور
واخلــروج امــام انــظــار اجلــمــهـور
توقع حضوره لدعم مهمة الكبير ا
ـنــتـخب الـذي  حـصل عـلى فـتـرة ا
راحــة  جــيــدة بــعــد لــقــاء مــبــاراة
االفـتتـاح والـفوز عـلى سـوريا  في
تشكـيلة  يعـول عليهـا  امام  لقاء
االردن الـفـريق الـغـيـر سـهل  والنه

واألسماء  الكثر من سبب.
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ويــقـول الـزمـيل حـامـدالـشـطـري لم
ــســتــوى يــقــدم الــفــريق االردني ا
توقع منه كمـا شاهدناه في اكثر ا
من مـناسـبـة كمـا توقـعـنا ان يـكون
ـنـافسـات بـعد ـثيـر في ا الـطـرف ا
ـا خرجت ـتـدني ور ـسـتـوى  ا ا
درب عندما باراة من حسابـات ا ا
وجــد من الـوجـوه اجلــديـدة  عـنـد
ـــا اخــذ ـــنــتـــخب الـــســوري ور ا
االمـــور بــشــكـل اخــر ولــيـس عــنــد
مــحـمل اجلــدقـبل ان يــدفع فـاتـورة
ــبـاراة  الـتي  لم تــخـدم الـفـريق ا
السوري  بالنسبة للفريق االردني
الـــذي نـــامل  ان يـــظـــهـــر بـــشـــكل
مـخــتـلف في لــقـاء الــغـد  من اجل
اخراج اللقاء األخير  بافضل حال
هم  جنـحت البـطولـة اكثر واهم ا
مـن الــلـــقب النــهـــا مــبــعـث القــامــة
بــطــوالت اخـــرى قــبل ان تــخــــــدم
وتـزيـد من خــبـرة الـعــامـلـ وسط
الــــــكـــــرة الـــــعــــــراقـــــيــــــة  الـــــذين
ســـيــكــــــــــــونـــون امــام  تـــنــظــيم
بــطــوالت  مــقـــــــــبــلــة  واهــمــيــة
االســتــفــادة من  من احلــالــيــة في
اختيار فرق اكثر شهرة وزيادتها 
الى اربع مــثـال وان تــقــام بــنــظــام
الـتــسـقـيط الــــــــــفـردي ومـهم ان 
يـحـصل هـذا لـتــغـيـر في الـبـطـولـة
الـقـادمـة واهـمــيـة ان يـسـتـعـد لـهـا

بشكل مبكر.
واضــاف بــامـكــان الــفـريق االردني

نتخب السوري فوزاً مهماً على نظيره االردني في البصرة u“∫ حقق ا
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اسـتــضـافت مـديـنــة الـسـلـيــمـانـيـة
مـسـاء يـوم أمس اجـتـمـاع االحتـاد
شـاركة الـعربي لـلقـوس والسـهم 
ـثـلـ عن تـسع دول عـربـية وهم
كـل من الـــــســـــادة عــــادل رجـــــا من
غرب وطارق اميري من السودان ا
ــعـــيــني من االمــارات وســرحــان ا
وريــهـام سـويـلم مـصـر ومـصـطـفى
رابـعـة من لـيـبـيا وسـمـيـر شـوشان
مـن تــــــونس ورابـح بـــــو زيــــــد من
اجلزائـر وراجح الظل من فلـسط
باالضافـة الى السيد سـعد محمود
شهداني رئـيس االحتاد العراقي ا
لــلــقــوس والــســهم والــذي يــشــغل

مـــنــــصب االمـــ الـــعـــام لالحتـــاد
وحــضـر جــانـبــا من هـذا الـعــربي 
االجــتــمــاع الــســيــد جــمــيل عــزيـز
كـتب الـتـنـفـيذي الـعـبـادي عـضـو ا

بية الوطنية للجنة االو
العراقية .

شهـداني ان االجتماع بدأ واعلن ا
بــقـراءة سـورة الـفـاحتـة والـوقـوف
دقــيـقــة صـمت عــلى ارواح شـهـداء
ـــوصل احلــدبـــاء الــذين مـــديــنــة ا
اسـتشـهـدوا نتـيـجة احلـادث االليم
بـعد ذلك في حـادثـة غـرق العـبـارة 
نـاقش اجملتـمعـون فـقرات احملـضر
والتي اسفرت عن اصدار مجموعة
من الـــقـــرارات الـــتي تـــخص واقع

عـمل الـلـعـبـة وتـطـورهـا في الـوطن
العربي ومن ابرز هذه القرارات :
وافقة على احتضان محافظة 1- ا
الـســلـيـمـانــيـة مـنـافــسـات بـطـولـة
االنـديـة الـعربـيـة لـلرجـال والـنـساء

قبل. خالل شهر ايلول ا
2- مخاطـبة االحتاد الـسعودي من
ـنـتخـبات اجل اسـتضـافـة بطـولة ا
ـتـقـدمـ لـلـرجـال والـنـساء لـفـئـة ا
وفي حـال اعــتـذار الــسـعــوديـة عن
ــنـافــسـات الــعـربــيـة اســتـضــافـة ا

فسيتم نقل البطولة الى العراق.
3- منح مدينة دبي بدولة االمارات
تـحدة شـرف اسـتضـافة الـعربـيـة ا
منـافسـات البـطولة الـعربـية والتي

قرر ان تقام عام 2020. من ا
4 - دعـم الالعــــبـــــ والالعــــبــــات
ــبــيـاد الــذين ســيـتــأهــلـون الى او
طـــوكـــيـــو 2020 من خـالل اقـــامــة
مـعـسـكـر تـدريـبي خـاص بـهم عـلى
ان يــــتم حتــــديــــد مــــكــــان وزمــــان

كن. عسكر في اقرب وقت  ا
وفـي خــــتــــام االجـــــتــــمـــــاع اثــــنى
احلــاضـرون عـلى حـسن الـضـيـافـة
واالســـتـــقـــبـــال الـــذي حـــظـــيت به
ــشــاركـة بــاالضــافـة الى الــوفـود ا
اعجـابهم بـاالستـقرار االمـني الذي
يشهده العـراق وعودته الستضافة
الرياضية واالجـتماعات والندوات

دن العراقية. في مختلف ا
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اكد وزير الشبـاب والرياضة الدكتـور احمد رياض ضرورة تسريع
الـعمل وتـكـثـيف اجلـهـود في مـشروع مـلـعب الـزوراء الفـتـتاحه في

قرر. وعد ا ا
ـشـروع الـيـوم الــسـبت ان الـشـركـة وذكـر "ريـاض" خالل زيــارته ا
نـفـذة مطـالـبة بـزيادة اجلـهـد والعـمل لـلوصـول الى نـسب اجناز ا
ـدد الزمـنيـة احملددة عـقب سلـسلة لـعب ضمن ا مـثالـية وافـتتـاح ا
ـنـفـذة و الــزيـارات واالجـتـمـاعـات الــتي عـقـدنـاهـا مـع الـشـركـة ا
ـعوقات الطـارئة التي تـؤخر العـمل ووجهنا الوقـوف على بعض ا
بتجاوزها وايجاد احللول و التباحث بشان نوع االرضية التي
لـعب وان يكـون التـنفـيذ مـباشـر او بطـريقة سيـتم اعتـمادهـا في ا
ــواد الـــفـــرش الى جـــانب تـــهـــيـــئـــة االمــور اخلـــاصـــة لـــوصـــول ا
ـوقع الـعـمل واكمـال كل االمـور الالزمـة الفتـتـاح هذا االستـيـرادية 

لعب الذي يحمل اسما كبيرا في عالم الرياضة العراقية. ا
هندس محمد رضا فخري ان شروع ا من جهته اكد معاون مدير ا
نــسـبــة االجنــاز وصــلت الى مــراحل جــيـدة ودعـم الـســيــد الــوزيـر
ومـتـابعـته بشـكل كبـير في حـلـحلـة بعض االمـور التي اسـهمت في
واد الية وتـأخر دخول ا تأخر الـعمل ومنهـا االمور وااللتزامـات ا
ـنـافذ احلـدوديـة وهـو ما  جتـاوزه وسـترتـفع وتـيرة عـن طريق ا

ـشـروع الك الـعــامل في ا ـقـبــلـة بـعــد عـودة ا ــدة ا الــعـمل خالل ا
ـعـلـومة ونـعـاهـد اجلـميـع ان االفتـتـاح سـيـكـون وفق الـتـوقيـتـات ا

التي  وضعها وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك.

جانب من الوفد
شارك في ا

احدى البطوالت
الدولية
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تـنــطــلق في الــثالثـون مـن الـشــهـر
اجلـاري مـنـافـســات بـطـولـة انـديـة
الــعــراق بــالــدراجـــات لــلــمــرحــلــة
الـــثـــانـــيـــة في مـــحـــافـــظـــة دهــوك
شاركـة واسعة من انـدية الفرات
االوسط والـــــــوسـط واجلـــــــنــــــوب
والشـمال للـفئات االربـعة متـقدم
وشــبـاب ونــاشــئـ ونــســاء وقـال
هــــشــــيــــار فــــريق رئــــيـس جلــــنـــة
ـرحـلة ـسابـقـات في االحتاد ان ا ا
الثـانـيـة سـتـجري مـنـافـسـاتـها في
مـــحــافـــظــة دهـــوك بــعـــد ان جــرت


