
ـشـرفـة عـلى عـبــد الـقـادر ان الـلـجـنـة ا
بـطـولـة وزير الـشـبـاب الـرياضـة لـلـفرق
الـشعبية بكرة القدم ان 20فريقًا من كل
مـحـافظـة ستـشارك في بـطولـة مصـغرة
ــــثل لــــلــــوصــــول إلـى فــــريق واحــــد 
احملــافــظـة ولــثالث فــئــات (الـنــاشــئـ
) . واضـاف عـبـد ـتـقـدمـ والـشـبـاب وا
ـؤتـمـر الـفـني الـذي عـقد الـقـادر خالل ا
في قــاعــة اجـتــمـاعــات دائـرة الــتـربــيـة
الـبـدنيـة والريـاضـة بحـضور مـسؤولي
شــعب الـفــرق الـشـعــبـيـة في مــديـريـات
الـشـباب والـريـاضة ,إنـه سيـتم تطـبيق
كـل القـوانـ االحتاديـة عـلى الـفرق من
ـــســـتـــوى الالعـــبــ أجـل االرتــقـــاء 

مـشـيرا الى أن الـشبـاب من أهم شرائح
اجملـــتـــمع والـــعـــنـــايـــة بـــهم جـــزء من
مـسـؤولـيـة وزارة الـشـبـاب والـريـاضـة
لــــذا جــــاءت بـــطــــولــــة كـــأس الــــوزيـــر
لــتــحــفــيــزهم ودفــعــهم إلى الــريــاضـة
وســتـواصل الـوزارة دعـمــهـا الـريـاضـة
والرياضي من خالل إقامة البطوالت
ومــنـهـا بــطـولـة كــأس الـوزيـر لــلـفـرق
الــــشــــعـــبــــيــــة وتـــقــــد كل الــــدعم
شـاركة وتوفير الـلوجستي لـلفرق ا
كل سـبل الـنـجاح إلظـهـار البـطـولة
بــأجــمل صــورة من الــنـاحــيــتـ

التنظيمية والفنية.
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جــدد مــدرب الــكــرخ بـكــرة الــقــدم عــبـد
الـكر سـلمـان امس االثنـ عقده مع
ادارة نـادي الـكـرخ لـقـيـادة فـريق الـكـرة
ـــقــــبل فــــيـــمــــا نـــفى اي لــــلـــمــــوسم ا

مفاوضات مع ادارة النفط.
وقــال ســلــمــان إن ادارة نــادي الــكــرخ
اتفقت وبشكل اولي لتجديد العقد معي
ـقبل من دون لـقـيادة الـفريق لـلـموسم ا
قـــيــد او شــرط بـــ الــطــرفـــ بــســبب
الـــتـــفــاهـم احلــاصـل بــيـــني وبـــيـــنــهم
ومــاتـلــقـيــته من دعم مــعـنــوي من هـذه
االدارة وبـــشــــكل مـــبـــاشــــر من رئـــيس
الــــنـــادي شـــرار حــــيـــدر. واضـــاف كل
ماأثير في االعالم من تفاوض مع ادارة
الـنفط امر مـستبـعد حيث لم تـفاحتني
هـذه االدارة لقيادة فريق الـكرة بالنادي

ــقـــبل او اي ادارة اخــرى لـــلــمـــوسم ا
حـيث اجلميع منـشغل باالدوار االخيرة
ـمـتـاز. وبـ ـنـافـسـات دوري الـكـرة ا

امــــا مـــوضــــوع الـــتــــخـــلي عـن بـــعض
الالعـبـ من الفـريق النديـة اخرى فـهو
ـكن احلديث عنه أمـر سابق الوانه وال
فـي الوقـت احلالـي. يشـار الى ان فـريق
ـركز الـكـرخ بكـرة الـقـدم يحـتل حـاليـا ا
ـمـتـاز الـرابـع في قـائـمـة دوري الـكـرة ا
ـــتـــصــدر واجلـــويــة بـــعــد الـــشـــرطــة ا

الوصيف والزوراء ثالث القائمة.
مـن جـــانب اخــــر قـــال جنـم الـــوحـــدات
األردنـي حسـن عـبـد الفـتـاح اول امس
األحـد أن أحـد رجـال األعـمـال سـيـرعى
مباراة اعتزاله التي ستجمع فريقه مع
الــرمــثــا يـوم  19تــمــوز احلـالـي عـلى
لك عبدالله الـثاني بالقويسمة. مـلعب ا

وقــال عــبــد الــفــتــاح في تــصــريــحــات
لـلــمـوقع الـرسـمي لـلـوحـدات إنه تـأكـد
حـضـور عـدد من جنوم الـكـرة العـربـية
لـــلــمـــشــاركـــة في مــهـــرجــان اعـــتــزاله
يـتقدمهم النجم العراقي يونس محمود
ــلــقب بــالــســفــاح والــســوري فــراس ا
اخلــطـيب والـكــويـتي خـالــد الـفـضـلي

واإلماراتي محمد عبد الرحمن.
وأضـاف: ستـتضح خالل األيـام القلـيلة
ـقبلة إمكانية مـشاركة الكويتي بشار ا
عــبــدالــله والــســعـوديــ مــحــمــد نـور
صري محمد أبو ومـحمد الشلهوب وا
تــريــكــة والــقــطــري خــلــفــان إبــراهــيم
خــلـــفــان. وأ بــقــوله: أســعــار تــذاكــر
باراة ستكون دينارين للدرجات كافة ا
نصة  Aو Bحيث سيكون بـاستثناء ا

سعر التذكرة  25دينارا.
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ســيــدعم لــلــمــرور خلــوض نــهــائي
الكـاس برغبـة احلصول عـلى اللقب
الـسـادس عـشـر  في مـواجـهـة فريق
من خـارج  اجلمـاهـيريـة لـكن كل ما
يامـله  جمـهور  الـبطل هـو االجهاز
عــلـى اجلــويــة.   ولم يـــجــد حــكــيم
شـــاكــر والالعـــبــ حـال لــلـــتــراجع
لالداء والـنـتـائـج اخملـيـبـة والـتـاخر
بسببها امام مالحقة الكرخ والنفط
ـركز الـثالث  الذي وخشـية فـقدان ا
ــا تــسـفــر عـنه ســيـتــأثــر كـثــيـرا  
باراة في  قيـام عناصره  في اداء ا
ـهـمـة والـدفـاع عن الـوان  الزوراء ا
كما يجب امام حتدي النتيجة والن
ـقـابل اجلـويـة والن بـغـير الـطـرف ا
الــفــوز وكـــامل الــنـــقــاط  ســـيــوتــر
األجــــواء في الــــبـــيـت الـــزورائي
الــــذي يــــظــــهـــــر بــــامس
احلـاجـة لـلـتـأهـيل عـبر
اخلروج بفوائد اللقاء
ر في بعد الـسقوط  ا
اخـر مواجه  بـيـنهـما
والن اجلوية مختلف
كثيرا عن تـلك الفترة
 فـيــمـا يـامل الـزوراء
الـــعــودة  الى حــالــته
الطبيعـية قبل  نهائي
ألـــكـــاس في الـــســـابع
والــعـشــرين من تــمـوز

احلالي.

ـدرب حـكـيم شـاكر في عـلى خـبرة ا
عـملـيـة حتضـير  الـالعبـ  على 
وجـه  كــمـــا هــو  مــطـــالب بـــانــقــاذ
ــوقف الــذي تـدهــور كــثـيــرا بــعـد ا
السـقوط  من اجلـوية والن اخلروج
بــاي نـــتــيـــجــة   بـــدون الــفـــوز قــد
ـهـمة  كـمـا يامل ان يـعـرضه لتـرك ا
يقوم الالعب  من اصحاب اخلبرة
 بـــــدورهـم  وبـــــدعم مـن الـــــوجــــوه
الشـابة الـتي يتقـدمهـا  عالء عباس
ــثـرة الـذي نـقــطـة قــوة الـهــجـوم  ا
ــبــاريــات افــتــتــحـت شــهــيــته في ا
االخــيـرة  وسـيــكـون  وزمالءه امـام
اصعب االخـتبارات  واهـميـة تقد
ـقـنع والـسيـطـرة عـلى سـير االداء ا
ـثل التـحدي بـكل ما الـلقـاء  الذي 

تعـنيه الكـلمة  ومن اجل
مــــــــــصــــــــــاحلــــــــــة
جـــــمــــــهـــــورهم
الذي سـيسـعد
كـثـيـرا لواتت
الــنـــتــيـــجــة
ـــعـــنـــيــة ا
مــن خـالل
اظـــــــهـــــــر
قــــدراتـــهم
عبـر الـلعب
بــــخــــطــــوط
فـــاعـــلــة  الن
الـــــــــــفــــــــــوز

الـــتــغـــلب عــلـى  الــزوراء في لـــقــاء
مـؤجـل  والـفـوز عـلى الـكـرخ وعـلى
الــــبـــحـــري والـــوسـط  لـــكن قـــراءة
ـدرب والالعـبـ سـريـعـة بـافــكـار ا
واألنـصـار لـيس االمـر بـالـفـوز على
البـحـري والكـرخ والوسط ويـقلص
الـفارق مع الـشـرطة كل هـذه األمور
القـيـمـة لـهـا اذ مـا فـشل الـفـريق في
ــــوسـم الــــتي اهم مـــــواجــــهـــــات ا
ـدرب الذي سـيعـول على يـتبنـاها ا
عـروفة التي ساهمت في االسماء ا
تقريب الـفريق من النـتائج االخيرة
ــصـلـحــة اجلـويـة الـتي اســتـمـرت 
لـضـرب اكـثــر من عـصـفــور بـحـجـر
واحـد االول حتـقـيق الـفـوز ومن ثم
تأخـير تتـويج الشـرطة امام اهـمية
النتيجة  الن غير  ذلك ستفتح ملقا

ــوسم الــتي اخلــروج  بــنــتــيــجــة ا
توازي اللقب نفسه هكذا ينظر اهل
اجلـــويــة  لــلـــكالســيـــكــو  وضــربــة
وسم في ان ياتي لـقاء الغر في ا
هــــذه األوقــــات وعــــلـى بــــعــــدثالث
جـوالت  على نـهايـة الـدوري بعـدما
ضـمن مـركز الـوصـافـة الذي القـيـمة
له حــتى الـصـدارة والـنـتـائج واخـر
فـــوز عـــلـى  مـــنــافـس الـــيـــوم امــام
اخلـــروج بــالــفـــوز الــذي ســـيــتــوج
ــدرب الـــطــامـح بــانـــهــاء جـــهـــود ا
ــرحــلـة احلــالــيـة بــســجل نــظـيف ا
وسم القادم ليكـون عربون لـلبقـاء ا
بـعــدمـا عـبـر الالعـبـ في اجلـوالت
األخـــيـــرة عن قـــدراتـــهم وثـــقـــتـــهم
ــصــيــر الـــعــالــيــة   في الــتــحــكم 
ــبــاريـــات الــتي  حـــقــقــهـــا حــيث ا

ـــؤكــد الــشـــرطـــة امـــام األنــظـــار  ا
سـيـتــجه نـحـو مــلـعب  الـلــقـاء قـبل
الــــشـــــعب واول مـن يــــتـــــابع  هــــو
جــمـهــور اجلــويـة الــذي ســيــشـجع
كـثـيرا فـريق الـنجف سـعـيا  لـتـأخر
الـشـرطـة مـا يـدعم جـهـود الـصـقـور
في مضـاعفـة اجلهـود لقـهر الزوراء
لـكن مـا ينـظـر اليه اهل الـنـجف هو
وسم  لتعلق االمر حتقيق نتيجـة ا
ـوسم بـأفضل بـالـشـرطة  وإلنـهـاء ا
نتيجة  كما يريدها جمهوره الكبير
 في ان يــنــجح فــريــقــهم واخلــروج
وسم الذي سيعادل اللقب باجناز ا
بــعــيــنه  بــعــد تــعــادله مـع الـزوراء
اجلمعـة لكن االمـر لم يكن سهال مع
الــشـرطــة امــام خــطــوة حـسـم لـقب
ـــوسم من مـــلــعـب الــنـــجف الــذي ا

سيكون محط  اهتمام الكل.
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وســـتــتــجـه األنــظــار نــحـــو مــلــعب
الـشـعب عـنـد الـساعـة الـثـامـنـة ليال
عــنــدمــا يــعــود اجلــويـة الــوصــيف
ـواجــهـة الـثــالث الـزوراء والــلـعب
بشعار الفوز  بعـيدا عما تسفر عنه
مـــبــاراة الـــشــرطـــة والــنـــجف بــاي
نــتـيــجـة كــانت وعــنـدهــا سـيــتـولى
اوديشـو التحـكم باالمـور واألولوية
ـطلـوبة  حتت في تـكرار الـنتـيجة ا
ــلـعب انــظـار مـن سـيــتــواجــد في ا
وحتالف  انـصار الزوراء والـشرطة
النه يـكــون قــد خــطط مع الالعــبـ
لإلطاحـة بالـغر مرة ثـانيـة النهاء
ـوسم بــأفـضـل طـريــقـة حــتى  لـو ا
خـســر  مـبــاريــاته الـثالث األخــيـرة
ــنـحه امــام فـارق الــنــقــاط  الــذي 
األفــضـلـيــة عـلى الـزوراء واخلـروج
بــاي نـتـيــجـة يــسـفـر عــنـهـا الــلـقـاء
ـرتـقـب لـيس من جــمـهــورهـمـا يل ا
الـشــارع الــريــاضي الـذي اكــثــر مـا
تـستـهوبه وتـشـده  مبـاريات الـفرق
اجلـمـاهـيـريـة حـصـرا  بـ اجلـوية
والـــزوراء والــلـــقـــاء الــثـــالث الــذي
ــوسم الــذي ســـيــجــمـــعــهــمــا فـي ا
ســــيـــخــــرج مــــنه اجلــــويـــة خــــالي
الـوفــاض  بـعـد اخلـروج من مـلـحق
دوري إبطال اسيا والكأس   والزال
توقع ان يحسم بعيد عن الـدوري ا
الـيوم الـثالثاء  الـذي سيـكون يـوما
مـشـهـودا لـلـشـرطـة  طـبعـا  ومع كل
الذي حصل لـلجوية  لكـنه  سيلعب
بـــخـــيــار الـــفـــوز وحـــده  النه امــام

الزالـــوا يــــقـــدمــــون أنـــفـــســــهم في
واجـبـات غـيـر سـهلـة وتـنـفـيـذ طرق
الــلـعب  بـعــد الـفـوز في  26مـبـاراة
وفي أفـضل سـجل تعـرض خلـسارة
واحــدة وســبـعــة تــعــادالت لــكن كل
مـاحــقـقه ســيـكــون عـلى جــهـة امـام
نـتـيـجــة لـقـاء الـيــوم  عـنـدمـا يـضع
جهاز الفـريق الفني ثقـته بالالعب
في الــــتــــصــــمـــيـم  عـــلـى حتـــقــــيق
االنتـصار االهم عـبر خـطوط الـلعب
ـتـلـكـهـا التـي تـدرك  اهـمـية الـتي 
ـســتــوى اجلــيــد والــلـعب تــقــد ا
بــحــذر شــديــد امــام األنــظــار الــتي
سـتـتجه الى مـلـعب الـلقـاء وحـسمه
المـتالكه كل أسـلـحة الـتـفـوق سواء
فـي الـــدفــــاع  األفــــضل  بــــ الـــكل
بتلقيه   18وفي اقوى هجوم سجل
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الزهرة هداف الدوري وزمـيله مهند
عــــلي ومـن خـــلــــفــــهم خط الــــوسط
ـتكـامل  بـفضل مـهـارات عنـاصره ا
الـتي الزالت تقـدم مسـتويـات عالـية
في وقت يــكــون الــدفــاع قــد جتـاوز
الــهـــفــوات الـــدفــاعــيـــة مــنـــذ لــقــاء
الـكـهـربـاء بـعـد تـلـقي ثالثـة أهـداف
ويــدعـو الالعــبـ في وضع الــلـقـاء
تلك مجموعة حتت السيطرة النه 
من افـضـل الالعـبــ الــذين قــدمـوا
مــشـوارا كـبـيـرا ويـامـلـون في جـني
الـثـمـار فـي الـتـتـويج مــسـاء الـيـوم
الذي سيدخل في مـفكرة النادي في
احلصول على اللقب وسط إمكانات
وقدرات النـادي العاليـة التي مكنت
االدارة في انــــتـــداب مـــا تـــريـــد من
الالعــبـ وتــكـويـن فـريق مــتــكـامل
مــرورا الى دكــة االحــتــيــاط وتــامل
االدارة ان يــحـتــفل الــفـريق في رفع
الدرع  قـبل اجلولة الـقادمة النه في
طـلوب وهو يبـتعد بفارق الوضع ا
ســـبع نـــقــاط عن الـــغــر اجلـــويــة
مــاتـمـنـحه الــتـفـوق في كل االوقـات
وسط رغــبـة جـمـهـوره في ان يـعـود
فـريـقهم مـتوجـا بـاللـقب بـعد مـسار
جــيـد جــدا لم يــعــاني مــنه الــفـريق
وسم الذي كـان بإمـكانه ان يـنهي ا
بـسـجل نـظـيـف لـوال عـثـرة اجلـويـة
ويـــأمـــلـــون ان الحتـــدث الــيـــوم مع
الـزوراء رغم دعم جـمـهـور الـشـرطـة
الــذي سـيــكــون اسـتــثــنــائي اذا مـا
جنح فــريــقه بــقــهــر الــنــجـف الـذي
سيوفـر حلظات االحتـفال في ملعب
الـشــعب عــنـدمــا يـجــلس جـمــهـورا
الـزوراء والــشـرطـة ســويـة لـعــرقـلـة
مـهـمـة اجلـويـة. كلـمـا حتـدثـنـا  عنه
ا يكون  وارد امام حيث  احلالة ر
الفنيـة التي يتمـتع  الشرطة في كل
شـيء لــكن تــبـــقى الــنــتـــيــجــة تــهم
ـــوسم الـــنـــجف ايـــضـــا  النـــهـــاء ا
بأفضل سيناريو بـعدما تعثر كثيرا
فـي الــفـــتــرة األخـــيـــرة مــا تـــســبب
ـدرب ثـائـر جـسـام اخر اإلطـاحـة بـا
مــدرب حـــقق الــلـــقب مع الـــشــرطــة
ويـــريــد العــبـــو الــنــجـف تــعــويض
نـكـســات الـدار وخـارجـهــا بـإيـقـاف
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ــمــتـاز هل  يــحـسـم لـقب الــدوري ا
الـيــوم الـثالثــاء الــتـاسع من تــمـوز
ــصــلــحــة الــشــرطــة الـذي احلــالي 
تـلك الفرصـة الكـبيرة لـلبحث عن
الــلــقب اخلــامس الى مــا قــبل ثالث
جــوالت عـــلى اخــتــتــام  الــبــطــولــة
عـــنــدمــا يــحل ضــيــفــا ثــقــيال عــلى
الـنجف وعـازم عـلى حتقـيق خـطوة
إضـافــيـة وهــو يـعــول عـلى العــبـيه
ـسـتـويات واألسـمـاء  الـتي قـدمت ا
الواضحة مـنذ البدايـة بفضل تمتع
رونة هارات العالية وا الالعب با
والـــلـــيـــاقـــة واخلـــروج من جـــمـــيع
ــبـاريــات بــفـرض حتــقــيق الــفـوز ا
بــــعــــدمــــا تــــألـق الــــكل وجنــــحــــوا
ــبـادرة والــقـرار من وامـســكـوا  بــا
ـرور بـثـقـة نـحـو اجلـولــة االولى وا
حتقيق اللقب وكسب رضا االنصار
بـعد تـقـد مبـاريات مـهـمة فـرضوا
فيـها التـفوق بـانتظـار حسم االمور
واخلــــروج مـن مـــــلــــعـب الــــنـــــجف
والعودة باالجناز الى هنا واألمور
رشح صـلحـة الشـرطة ا قد تـذهب 
ـــذكـــور اهم لـــلـــفــوز فـي الـــلـــقــاء ا
ـــوسم عــــلى اإلطالق مــــبـــاريــــات ا
والـتـسـريع بـتحـقـيق حـلم الـتـتويج
بعـيدا عن  كل احلـسابـات والن كرة
الـــقــدم التــرحـم  والنه  االفــضل من
اصــحـاب االرض في كـل شيء عـلى
مـــســـتـــوى الـالعـــبـــ والـــنـــتـــائج
واالرقـام الـفنـيـة والـشخـصـية  وكل
ــصـــلــحــة الــتـــرشــيـــحــات تــصـب 
درب تـصدر  وهـو ما يـخطط له ا ا
البـرازيلي  من اجل  احلـصول على
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هــكـذا  تــخـطط الــشـرطـة  85فـيــمـا
ا يتـعلـق بحسـم مهـمة النـجف ور
الدوري   قـبل ساعـة من موعـد لقاء
الكالسيـكو  لكن قـرار  خطف اللقب
يـبـقى  في مـلعب الـشـعب  وتـوجيه
االنــصـار بـالـذهـاب مـبـكـرا لالحتـاد
ـــرة مع جــــمـــهـــور الـــزوراء هــــذه ا
للـتسبب بـتعـثر الغـر اجلوية 78
سـواء بـخـسارته وحـتى  بـالـتـعادل
واي مــنـــهــمـــا  ســتـــفــتح الـــطــريق
للـسيـر على الـبسـاط االحمر واالمل
في االعالن الـرسمي لـضـمان الـلقب
ــعـــنــويــة احملـــلي ورغم احلــالـــة ا
العـالية لالعـبي الشـرطة بعـد الفوز
ـثيـر على االمـانة الـذي قد االخـير ا
وسم سيـكون امام مهمة ينهي به ا
غـايـة بـالصـعـوبـة ومخـتـلـفة مع كل
االجنازات الـتي  خرج بهـا رغم ثقة
ـدرب  بــالالعــبــ وفي أفـضــلــيـة ا
ـوقف والـفـوارق واضـحــة في ظل ا
الــفــنــيــة وحــاصل األهــداف  وقــوة
الـدفاع  وكـلهـا امور سـتسـاعده في
حتـقـيق ألـنتـيـجـة التي يـخـطط لـها
نـيـبـوتـشـا لتـخـطي الـنـجف وإنـهاء
ــوسم بــهــا في مــلـعـب صـعـب قـد ا
ـشاكل لـلشرطـة لكـنه يامل يسـبب ا
وعـــبـــر مـــوجـــود الالعـــبــ الـــذين
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زار وزيـر الـشـبـاب والريـاضـة الـدكـتور
احـــمـــد ريـــاض امس االثـــنـــ نــادي
الـشرطة الـرياضي واجتـمع مع اعضاء
الـهـيـئة االداريـة. واكـد ريـاض ان نادي
الـشرطـة من االنديـة العـريقـة وهو ركن
ـنـتـخـبـات الـوطـنـية اسـاسي فـي رفـد ا
بـكـافـة االلـعـاب وان الـريـاضـة تـتـطور
من خـالل االهـتـمـام بــالـبـنى الـتــحـتـيـة
والـــفــئـــات الــعـــمــريـــة وعــلى االنـــديــة
االعـتـمـاد عـلى االسـتـثـمـار والـتـسـويق
الـرياضي بعد تثبيت عائدية االراضي
مـشـددا على اسـتـقالليـة الـعمل وتـذليل
ــــــعــــــرقـالت مـن خالل الــــــتــــــعــــــاون ا
والــــتـــــنــــســــيق مـع وزارة الــــشــــبــــاب
والـرياضة. واستمع الـسيد الوزير الى
مـطـالب الـهـيئـة االداريـة وايـجـاد صيغ
ــديـنـة الــريـاضـيــة بـعـد حل  ألكــمـال ا
شروع فضال عن اعتماد خطة توقف ا
ــيـات لــلـفــئـات الــعـمــريـة لــفـتـح اكـاد
والـفرق النسوية في النادي. من جانب
اخر حددت وزارة الشباب والرياضة –
دائـرة التربية البـدنية والرياضة الـ15
مـن شهر تـموز احلالي مـوعدا النطالق
ـرحلـة الثـانيـة لبـطولـة وزير الـشباب ا
والـرياضة لـلفرق الشـعبية بـكرة القدم.
وقـال مـديـر عـام الـدائـرة الـدكـتور عالء
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أعلن االحتاد الـعراقي لـكرة القـدم اول امس االحد وصول وفـد من احتاد غرب
آسيا بكرة الـقدم الى مدينة كربالء للوقوف علـى حتضيرات احملافظة الستضافة
اجملمـوعة االولى لفـرق النـسخة الـتاسـعة من بطـولة غـرب آسيا والـتي ستـنطلق
ــكـــتب االعالمي بـــاحتــاد الــكـــرة حــســ ــقـــبل. وقــال عـــضــو ا بـــدايــة آب ا
اخلرساني إن وفـد احتاد غرب آسيا الذي وصل الى مـدينة كربالء يترأسه
ـرافق الـســانـدة لـرفع ـبـي وا االردني احــمـد قـطــيش وزار مـلــعب كـربالء االو
تـقرير الى احتـاده قبل انـطالق البطـولة. واضاف أن هـذه الزيـارة سبقـها زيارة
وفـد من احتــاد غــرب اسـيــا بـكــرة الــقـدم الى مــديـنــة اربــيل الـتـي تـضــيف فـرق
اجملـموعـة الثـانيـة للبـطولـة وابدى ارتـياحه السـتعدادات احملـافظـة. وقسـمت البـطولة

نتخبـات التسعة الى مجموعت تضم االولى العـراق وسوريا ولبنان وفلسط واليمن ا
وتلـعب في كـربالء بيـنـما تـألفـت اجملمـوعة الـثـانيـة من األردن والكـويت والـبحـرين والـسعـودية

وستخوص التصفيات في اربيل.
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الـتـحق العب مــنـتـخــبـنـا الــوطـني بـكـرة
الـقـدم عـلي فـائـز بـصـفـوف فـريقـه ريزا
سـبور الـتـركي بعـد مـوسمـ قـضاهـما
مـعارا الى ناديي الـشرطة واخلـريطيات
الـقـطـري بـعـد هـبـوط الـفـريق الى دوري
الـدرجة الثـانية ,عـلما ان الالعب اليزال
في عــقـده مـوســمـ آخــرين مع ريـزا 
وسـبق وان مـثــله قـبل مـوسـمـ ,اال ان
هـبـوطه الى دوري الـدرجـة الـثـانـيـة دفع
فــائـــز لــلـــعــودة الى الـــشــرطــة بـــنــظــام
االعــــــــــــارة مـن ثـم الــــــــــــذهـــــــــــاب الـى
اخلـريطـيات ,ومع عـودة الفـريق التركي
الى دوري الــدرجــة االولى عــاد الالعب
الى تـركيا لالنضمام لصفوف الفريق ,
الـذي مـثـله ســابـقـا كل من عـلي عـدنـان
وضـرغــام اسـمـاعــيل عـلـى فـتـرات. من
جــانب اخــر قــال العـب الــقــوة اجلــويــة
عـــمــاد مـــحــسن ان تــخـــبــطــات االدارة
واالنـتخـابات اثـرث على الـصقور خالل
ـوسم احلالـي وواجهت صـعوبـة حيث ا
لم الـلعب في موقعي احلقيقي كمهاجم
ـــدرب ايـــوب اوديـــشــو وجــلـــسـت مع ا
واعـطاني مـوقعي احلـقيـقي خاصـة بعد
اصـابـة حـمـادي احـمـد حـيث اصـبـحت
راس حـربــة الـفــريق مــبـيــنـا تــعـرضت
لـلـغـ الكـثـيـر في نـادي الـقـوة اجلـوية.
واضـاف محسن لم نـرى وجه االحترام
من ادارة القوة اجلوية لكي نتكلم معهم
ــشـــاكل واالدارة لم حتـل مــشـــكــلــة بــا
وضحا انه الي لغاية اال اسـتحقاقي ا
بـعــد اسـتالم الــكـابــ ايـوب بــدا فـريق
كن اجلـوية يـعود الى الـتنافـس. وب 
ان تـــكــــون هــــنـــاك اخــــفـــاقــــات وعـــلى
اجلـــــمــــــهـــــور واالدارة ان تــــــتـــــحــــــمل
" االخـــــفـــــاقــــــات مـــــعـــــنـــــا كالعـــــبـــــ
ــوسم االخــيـر لي مع هـذا ا مـوضــحــا"
وسم الـقوة اجلـويـة وانا انـتظـر نـهايـة ا
لــكي اعــرف وضــعــيــة اجلــويــة واجــدد

العقد او ال.
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نتخب العراقي السابق يونس محمود قائد ا

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

جنح منـتخب الناشئ في الـتغلب على نظيـره البحريني بثالثة
باراة التي اقيمت عـلى ملعب االمير محمد اهداف لـهدف في ا
في عمـان ضمن منافسـات الدور الثاني من بـطولة غرب آسيا.
ـركز اخلامس وبهـذا الفوز جنح مـنتـخب الناشـئ في حسم ا
على اقل تـقديـر في انتظـار نتـيجة مـباراته امـام منتـخب عمان
الـيـوم الـثالثـاء وكـذلـك نـتـجـيـة مـبـاراة عـمـان والـبـحـرين. وكـان
نـتخب الـوطني قـد تأهل كوصـيف جملمـوعته في الدور االول ا
والـتي ضـمت مـنـتـخـبـات الـسـعـودية والـكـويت.  الى ذلـك أعلن

االحتاد اآلسـيوي لكـرة القدم عـن حكام مـواجهات ذهاب دور
الـ 16من دوري أبـطال آسـيـا لكـرة الـقدم 2019 وأنـاط االحتاد
مهـمة قـيادة مـباراة الـنصـر السـعودي أمـام الوحـدة اإلماراتي
إلى احلكـم العراقي علي صـباح ويسـاعده حيـدر عبد احملسن
لك فهد ـباراة ستقام عـلى ملعب ا وأميـر داود ومهند قاسم. ا
ــقــبـل. ويــعـد ــوافق اخلــامس من آب ا الــدولي يــوم االثــنــ ا
صـبـاح من احلـكـام الـعـراقـيـ الـدولـيـ الـذين يـسـتـعـ بـهم
ـبـاريـات الـكـبـرى بـالـقـارة االحتـاد اآلسـيـوي فـي الـبـطـوالت وا

الصفراء.
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ـدرب وقـد يـلـزمه لـغـيـر مـصـلــحـة ا
ــهـــمــة وهـي يــعي ذلك عــلـى تــرك ا
جـيــدا امـام تــاثـيــر اجلـمـهــور عـلى
قـــــرار االدارة والن  لــــقــــاء الــــيــــوم
سـيـقـرر مـصـيــر الـكـثـيـر من االمـور
الــتـي  يــبــعــدهــا الــفــوز  واحــبــاط
مـخطط جـمهـورا الـزوراء والشـرطة
واالجتــاه لـالحــتــفـــال  مــرة اخــرى
ــوسم كــمـا يـراه بــنـتـيــجـة انــقـاذ ا
جـمــهـور الــفـريق  الــذي يـكــون  قـد
جـهــز  الحـتـفــال  بـالــفـوز النه يـرى
فـريـقه في حـالـة افـضل من الـزوراء
في الـفــتـرة االخــيـرة  ويـعــول عـلى
عـــنــاصـــره في مــواصـــلــة حتـــقــيق

نتيجة اللقب. 
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من جـانــبه  يـسـعى الـزوراء لـوضع
حـدا لـلـنـتـائج اخملـيـبـة بـعـد نـكـسة
اجلوية وبات بال  هوية ولم يتمكن
من اسـتـعادة تـوازنه حـيث خـسارة
الــكــهـربــاء والــتـعــادل مع مــيــسـان
والــــــنــــــجـف  رغم مــــــا ســــــجـل من
االهـــداف في اخـــر لـــقـــاءيـن  وقــدم
مستويات مقبولة لكن تبقى العبرة
 بـــالـــنـــتـــائـج  حـــصـــرا وفي وضع
اخـتــلف كـثـيـرا امـام تـراجع االمـور
وسط مخاوف االنصار في ان تاتي
ـــوجــعـــة من اجلــويــة  الـــضــربــة ا
همـة اخملتلـفة عن جمـيع مباريات ا
ـرحلـة  الثـانـية  الـتي يعـول فيـها ا
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نـتخب الوطـني ونادي الـشرطـة مهـند علي مـيمي التـفاق مع ادارة نـادي الدحـيل القطـري لتـمثـيل الفـريق ابتداءً من تـوصل مهـاجم ا
تد خلمس سنوات حيث ستبلغ قمية قـبل. وقال مصدر مقرب من الالعب إن ميمي سيوقع مع الدحيل القطري على عقد  وسم ا ا
صدر أن مبلغ  1,3مـليون سيذهب الى الالعب و 700الف دوالر الى نادي الشرطة العقد  2ملـيون في السنة االولى فقط. وأضاف ا
ـقبل. وتابع أن الالعب وسم ا ولكن ال تدفع نـقدا بل يتم شـراء حافلـة لنادي الشـرطة مع اقامـة معسـكر تدريـبي للنادي قـبل انطالق ا
ئة من العقد لنادي سـتقبل فإن نـادي الدحيل سيدفع  20  بـا سـيتقاضى مـبلغ مليون و 300الف دوالر في كل مـوسم وفي حال  بيعه في ا
نتـقل إلى صفـوف بورتو الـبرتغـالي وسيوقع الـشرطة. وسـيتم قيـد ميمي  19عاما في الـقائمـة كالعب آسيـوي بدال من اليـاباني شويـا ناكـاجيمـا ا
عسـكر الفريق هناك على عقـد االنضمام الرسمي إلى الـدحيل وذلك عقب االنتهـاء من الكشف الطبي ومن ثم سوف يـتوجه إلى البرتغـال للحاق 
ـواهب العـراقية والـعربـية في الـسنوات األخـيرة وشـارك مع منـتخب الـعراق في كأس أ اسـتعدادا لـلمـوسم اجلديـد. ويعـد مهنـد علي أحـد أبرز ا

آسيا األخيرة باإلمارات وسجل هدف ويتمتع بإمكانيات كبيرة للغاية ما يجعله إضافة قوية للفريق.
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