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ـقبل. وصـوت مجـلس مـحافـظة الـديوانـية بـاغلـبية قرر مـجـلس محـافظـة الديـوانيـة تخـصيص مـبلغ  250 مـليـون دينـار عراقي لـدعم نادي الـديوانـية اسـتعـداداً للـموسم ا
أعـضاءه احلاضـرين على تخـصيص مبلغ (250) مليـون دينـار عراقي من البـترودوالر لدعم نـادي الديوانـية الريـاضي. واتخـذ مجلس احملـافظة هـذا القرار بـعد مطـالبات
وسم اجلـاري من ازمـة مالـية خـانـقة اثـرت على قـبل. يـذكر ان نـادي الـديوانـية عـانى نـهايـة ا ـوسم ا ـالي من اجل االسـتعـداد بشـكل جـيد في ا الـنادي بـتوفـيـر الدعم ا
مستـويات ونتائج الفـريق. واكد مدرب فريق الديـوانية لكرة الـقدم رزاق فرحان انه توصل التـفاق أولي مع ادارة النادي لتـجديد عقده مـشيرا الى انه ينتـظر حتقيق عدة
قبل  .2020-2019واستدرك وسم ا مطالب قـبل توقيعه رسمـياً على العقـد. وقال فرحان انه  التـوصل الى اتفاق مبدئي عـلى جتديد عقدي لـتدريب فريق الديوانـية في ا
قبل. وتابع فرحان وسم ا متـاز حلسم العديد من االمور التي من شـأنها ان توفر ارضية منـاسبة للفريق في منافـسات ا ان اجتماعـاً مهماً سيعقد بـعد انتهاء الدوري ا
قبل متاز ا ان االجتمـاع سيشهد بحث عدة أمور منهـا قدرة ادارة النادي على تأم العقود ورواتـب اجلهاز الفني والالعب فضال عن تأم اعـداد مناسب للدوري ا

اضافة الى القدرة على ضم العب جدد وغيرها من االمور.
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UŠuLÞ ∫ يسعى الكهرباء إلى حتقيق إجناز تاريخي بالفوز بكأس العراق
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شوان  وسـامال عـبد اجملـيد  واحـمد
مـــحــيــسن عــاشـــور  واحــمــد فــاضل
وعـلي رحـيم  واميـر صـبـاح  وحـيدر
حتمد  وابـراهيم فـوزي وكرار فاضل
ومــــحــــمــــد رضــــا  وصــــفــــاء هـــادي
وسجـادحـس  واحـمد جالل  وعالء
عبـاس  وحـيدر حـسـ  وجبـار كر
وجـاسم مـحـمـد جـاسم  ومـهـنـد عـبـد
الـرحـيم  ومــؤمل عـبـد الـرضـا وعـمـر

منصوري.

وسم بـالفوز عـلى الغـر اجلوية وا
بــأربـعـة اهــداف لـواحـد لــيـمـر بــثـقـة
واسـتــحـقـاق لـنـهــاي الـبـطـولـة الـذي
ــجـــمــوعــة ســيــخـــوضه يــوم غـــد  
وسم وهم الالعب التي مـثلته في ا
 عالء كــاطع  وحـيــدر مـحــمـد وجالل
حـسن  وعـبــاس قـاسم  وحـيـدر عـبـد
احلــسـ  وحــســ جـويــد وحــسـ
حــكـــيم  ومــصـــطــفى مـــحــمـــد جــبــر
ومحـمد عـبد الزهـرة  والويس وجنم

أهـــداف دون رد  ثم الـــتــغـــلب عـــلــيه
ايـابــا بـهــدفـ دون رد في الـدور 32
رور من دور 16 وجنح الـفريق فـي ا
عـــنـــدمـــا تـــعـــادل مع اربـــيل من دون
اهداف قبل ان يحسم االمور في قلب
العـاصمـة بـالفـوز بهـدف لـواحد في
دور الـــربع الـــنــهـــائي وتــخـــلص من
عــقـدة االمــانـة بــالـفــوز عـلـيـه مـرتـ
االولى بـهـدف والــثـانـيـة بـهـدفـ من
دون وحـقـق أفـضل نـتــائج الـبــطـولـة

واخرهم علي رحيم الـذي قاد الفريق
بالفـوز على اجلويـة قبل اربع دقائق
ـرحـلـة الـثـانـيـة عـلى نـهـايـة  لـقـاء  ا
وقـــبــله الالعب امـــيــر صــبــاح الــذي
ســـــجـل واحــــدا مـن اجــــمـل اهــــداف
الــفــريق فـي مـبــاراة شــبـه الـنــهــائي
ـرمى اجلــويـة وكل الـتــرشـيـحـات
صلحة بطل النسخة األخيرة تصب 
 الــذي كـان قــد انـطــلق من اول لــقـاء
بــالـفـوز ذهــابـا عـلى الــكـوفـة بــسـتـة

وعـبـاي عبـد الـرزاق واحـمـد مـحـمود
واحمد مـارد وعلي عـودة وعلي كر
وعـلي خــالـد وعـلي ن مــحـسن وعـلي
صباح  وعمار محمود  وحيدر جمال
وحيدر  فرحـان ومحمـد جمال ومالك

حسام وياسر نعمة وعباس حسن.
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من جانبه يريد الزوراء وحكيم شاكر
وسم في احلـصول عـلى لقب إنقـاذ ا
ثـاني اهم بـطـولة مـحـلـيـة والـسادس
عــشـــر في مــســيــرته واألمــر  مــنــوط
بـالعــبـي الــفـــريق في تـــقــد هـــديــة
جلـمـهـوره الــكـبـيـر الـذي سـيـتـواجـد
لـــدعم الالعـــبــ وســيـــدخل الــزوراء
الـلقـاء  بعـد سـلسـلـة نتـائج مـتبـاينه
ابـــرزهـــا الـــفـــوز عــــلى اجلـــويـــة في
الدوري  قـبل ان يشـهد دفـاعه أخطاء
كارثـية عـادت علـيه في نتـائج  خارج
رغــبــة جــمــهــوره عــنــدمــا خـســر من
الكهـرباء وقبـلها من اجلـوية وتعادل
مع نـفط مـيـسـان بـثالثـة أهداف ومع
النجف وخسـر من الديوانيـة بهدف
وسم ـاضي واختتم ا لثالثة الدور ا
بـتـعـادل سـلـبي مع اربـيل  الـنـتـيـجـة
الــتي  وضـــعت الــفــريق  والالعــبــ
حتت تــسـاؤالت جــمــهـورهم.  وبــعـد
خــروج  الــفـــريق من اهم بــطــولــتــ
حـــيـث الـــدوري واألســيـــوي  تـــبـــقى
األنـــظــار مــتــجه نــحــو لــقب الــكــاس
ـوسم باحلالـة التي  يامـلها وانهاء ا
االنــصــار من عــكس صــورة الــفــريق
احلــقـيــقـيــة الـتي اهــتـزت كـثــيـرا في
مــواجـهــات ازعـجت جــمـهــوره الـذي
يــامـل في ان تــتــجه افــكــار وشــعــور
الالعـبـ في تــقـد  الـلـقـاء بـأفـضل
طـريــقـة  من خـالل  عـنـاصــر اخلـبـرة
ـدرب ثـقـته والـواعـدين الـذي يـضع ا
بهم في خطوط يعول عـليها ان تقوم
ــطــلــوب بــواجــبـــاتــهــا  بـــالــشــكـل ا
وسـيـكـون الدور االهـم علـى احلارس
جالل حسن  فضال عن وجود البدالء

اثـــر فــوزه في اخـــر مــبــاريـــاته عــلى
الـسـمــاوة بـهـدفـ دون رد   لـيـخـرج
ـقـبـول  جدا اذا ـوقع الـعاشـر ا في ا
مـارجـعـنا لـلـبـدايـة الـصـعبـة وكم من
الــــوقـت واجلــــوالت تـــاخــــرفـي اخـــر
ــواقع قـبل ان يــشـهــد الـتــحـول في ا
ـرحـلـة احلـالـيـة  ومـعـهـا مـنـتـصـف ا
ـنافس القوي  بـبطولة فرض نفسه ا
الـــكــاس  وتـــقــدم من دور الخـــر قــبل
واجـهة الـثالـثة بلـوغ النـهـائي في  ا
لـلـفـريـق امـام الـزوراء بـعـدمـا تـعـادل
ــــرحــــلــــة األولى من دون مــــعـه في ا
أهــداف وقــهــره بــهـدفــ دون رد في
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وكــان الـكـهــربـاء قـد اســتـهل بــطـولـة
الـكـاس بـالفـوز مـرتـ عـلى الـهـنـدية
بثالثة اهداف لواحد وبهدف دون رد
في الدور  32قـبل ان يـفـجـر مـفـاجأة
الــبـــطــولـــة بـــاقــصـــاء الــشـــرطــة من
الـبــطـولـة عـنــدمـا تـمـكـن من الـتـغـلب
عـــلـــيه بــهـــدف ومن ثـم تــعـــادل مــعه
بهـدف في الدور  16وفي الدور  ربع
الـنـهائـي نحج عـبـور احلـدود بـعـدما
تعادال في الـلقاء االول بـهدف قبل ان
يــحـــسم الـــتـــاهل  لـــلـــدور الــنـــصف
النهائي بفـارق ركالت اجلزاء بأربعة
أهـداف لــثالثـة واســتـمـر الــسـيـر في
طــريق الـنـتــائج والـتــاهل  لـلــنـهـائي
ـة عــنــدمــا تــمــكن من احلــاق الــهــز
الــقـاســيـة بــالــطالب بـالــفـوز بــثالثـة
أهـداف دون رد ولديه قـائـمـة العـب
قـدمت  مـوسـمـا اليـنـسى وهم كل من
عـمــار عـلي ومــحـمـد كـاظـم  ومـحـمـد
نـــاصـــر  ووســــام كـــاصــــد وهـــشـــام
ســعــدون وعـالء عــاصم وعــلي غــافل
وعلي حـس عـبد وعالء كـاظم واياد
كر   وحيـدر ضاهي ومـاجد نعـيمة
ومــالك زويـد ومــحــمـد عــلي سـلــمـان
ومـصـطفـى عبـد اجلـلـيل  ومـصـطفى
ســمـيــر عـبــد الــوهـاب وســيف حـا
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يعول فـريق الكهـرباء على  مـجموعة
شبابية  في حتقيق حلم اللقب األول
حـيث ألــكـاس في مـسـيــرته الـكـرويـة
ومـنذ تـشـكـيل الـفريق عـنـدمـا يواجه
صـاحب ألـقـاب الـبـطـولة الـزوراء في
الـلقـاء الـذي سيـقـام بيـنـهمـا يـوم غد
اجلـــمـــعــة في  مـــلـــعب الــشـــعب  في
الـتــحـول األهم مـنـذ ان لــعب الـفـريق
في أول بــطـولــة  عــنـدمــا كـان يــلـعب
بــالـــدرجـــة األولـى قــبـل ان يـــصـــعــد
متازة موسم  2004و يبدو للدرجة ا
ان الـــفــريق الـــذي أقــصى الـــشــرطــة
والــطــلــبــة من الــبــطــولــة عـازم عــلى
حتــقـيق الــفـوز عــلى الـبــطل الـزوراء
مـتـسلـحـا بـروحـية وانـدفـاع  وحـافز
احلــــصـــــول عــــلـى لـــــقب ثـــــاني اهم
البطوالت احمللية بـعدما بلغ النهائي
عـلى حـسـاب الـطالب بـالـفـوز عـليـهم
بــثـالثــة أهــداف دون رد لــيــفــطــر
قــلـــوب االنـــصـــار وتــصـــعـــيــد
احـتـجـاجــاتـهم عـلى الـفـريق
درب  ثـائـر احمـد الذي وا
ــهــمــة  في فــضل  تـــرك ا
وقت  يـنـتـظـر الـكـهـرباء
لقـاء الغـد بلـهفـة كبـيرة
امـام حتـقـيق الـنـتـيـجـة
الـــتــاريــخــيـــة بــقــيــادة
عــــبــــاس عــــطــــيــــة
الـفـخـور  بالعـبي
الـــــــفــــــريـق  في
الــوصــول الى
لـقـاء احلـسم
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واي حقق العب منتخبنا الوطني با
تـاي عـلي الـكنـاني فـوزا كـبـيـرا على
مـنـافـسه اجلـنـوب افـريـقي لـيـسـتـان
بـيـلـي في مـنـافـسـات بـطـولـة الـعـالم
لـلـمواي تـاي اجلـاريـة احـداثـها االن
في الـعـاصـمـة التـايالنـديـة بـانـكوك.
وقـــــال رئــــيـس األحتــــاد الـــــعــــراقي
ـركـزي لــلـمـواي تـاي رئـيس الـوفـد ا
الــكـابــ مــصـطــفى جـبــار عـلك : ان
العبنا البطل علي الكناني حقق فوز
كـبـيــر وبـنـتـيـجـة ثالثـة جـوالت دون
مقـابل في منـافسات وزن ( (54كغم
مـــشــــيـــرا الـى ان قـــرعــــة دور شـــبه
النهائي ستـجرى اليوم اخلميس ان
شــــاء الــــلـه. وأضــــاف عــــلك: تــــعــــد
البـطـولة احلـاليـة من اقوى بـطوالت
الـعالـم التي شـاركـنا بـهـا مبـيـنا ان
( (102دولــة مـــشـــاركــة حـــالـــيــا في
بطـولـة العـالم ومن مخـتلف الـقارات
ـبـية ـثـلي الـلـجنـة األو وبـحـضور 
الـدولـيــة لـغـرض رفع تـقـريـر نـهـائي
بية الـدولية لغرض الى اللجنـة األو
اعـتـمـاد اللـعـبـة بصـورة نـهـائـية في
ـقـبـلة بـيـة بـعد ا دورة األلـعـاب األو
فــرنــسـا  .2024وتــابع عــلك: هــنــاك
نزال مهم اخر مرتقب لبطلنا الدولي
مصطـفى رعد التـكريتي مـنوها الى
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ــنـتــخب الـوطــني ســريـتــشـكـو اكــد مـدرب ا
كــاتــانـيــتش ان مــشــكــلــة الــدوري الـعــراقي
العب مـبـيـناً مـتـاز تـكـمن بـسوء ارضـيـة ا ا
نـتخب الوطني انه كان يتـمنى رؤية مـهاجم ا
في احـد االنديـة االيـطـالـيـة. وقـال كـاتـانـيتش
في تـصريـحـات صحـفيـة إن مشـكلـة الدوري
ــمــتــاز تــكــمن فـي ســوء ارضــيـة الــعــراقي ا
ـالعب والـــتي اثـــرت بـــشـــكل كـــبـــيــر عـــلى ا
. واوضح بـالقول لم اقل مسـتويات الالعـب
بـأن الـدوري الـعـراقي لـيس جـيـداً ولـكن كل
مــا في االمــر هــو ان الالعــبــ يـســتــحــقـون
الــلــعب في مالعـب افـضـل انــظـر الـى قــطـر
العـب هـــنــــاك تــــشـــبـه مالعب اجلــــولف فــــا
وتـســاعـد الـالعـبــ عــلى اظـهــار افــضل مـا
لــديــهم. وعن انــتــقــال جنم اســود الــرافــدين
مــهـــنـــد عــلـي الى الـــدحــيـل الــقـــطـــري اكــد
كــاتــانــيـتش انـه لـو اســتــشــارني مـيــمي في
مـسـألـة انـتـقـاله لـكـنت فـضـلت ان يـنتـقل الى
احدى الفـرق االيطالية مثل يوفنتوس إن كان
العـرض حـقـيـقـياً مـبـيـنـا في الـوقت احلالي
كـان من الـصـعب ان يجـد مـيـمي فـرصة مع
يــوفـنـتــوس لـذلك كـان من االفــضل الـذهـاب
الى فريق مـثل اتالنتـا ليـحصل عـلى فرصة
لــلــعب وان مــا يــهـــمــني في مــيـــمي وجــمــيع
الالعــبـ هـو االسـتــمـرار في الـلــعب فـحـ
يـغيب مـيـمي عن لعب مـبـاريات ويـأتي بعـدها
نـتخب لن يتمكن من تـشكيل االضافة الى ا
للـفريـق وبالـتالي سـاستـبـعده من الـتشـكيـلة.
وعـن اقــالـة مــســاعــده احــمــد خــلـف ومـدرب
ــدرب الـــلـــيــاقـــة ســـردار مـــحـــمــد اوضـح ا
السـلـوفيـني بـالقـول لـيست لـدي اي مـشكـلة
مع خلف وال حـتى سـردار احتـاد الكـرة هو
مـن اتى بهـما وهـو من اسـتبـعدهـما وال دخل

وضوع.  لي با

تـصـمـيم في غـايـة الـروعـة ومـكتـمل من
جــــمــــيع الــــنــــواحي و تــــوفــــيــــر كل
ــســتـلــزمـات الجنــاح الــبـطــولـة  وفي ا
سـابقة غيـر مألوفة فأن قـائمة منـتخبنا
لـلـرمايـة شـهدت تـواجـد الرامي حـس
عــلـيل وزوجـته ســارة عـبـاس حـيث من
ـؤمـل ان يـحـقـقـا ارقـام قـيـاسـيـة بـعـد ا
ـثــالـيـة وحتت اشـراف رحــلـة االعـداد ا
ــدرب االيـراني حـسـ امـيـري  الـذي ا
وصـف هذا الـثـنـائي بـأنه يـحـمل راية "

ية. شاركة العا التحدي " في هذه ا

عـرفة انه مرخص ووضـع اشارة علـيه 
ـنـافسـات  حيث لـلـدخول في مـعـترك ا
تـابع مـوفد االحتـاد العـراقي للـصحـافة
الـرياضـية اجـراءات الفـحص واجلهود
ـنظـمة في تـوفير ـبذولـة من اللـجنة ا ا
كل مــتـطـلـبـات جنــاح الـبـطـولـة رغم ان
عـددهم اليـتـجـاوز الـعشـرين مـتـطـوعاً .
وتــقــام مـنــافـســات بــطـولــة الــعـالم في
مـــيــدان اوســـجــيـك احملــاذي لـــلــقـــاعــة
ديـنـة ويعـد واحدا من الـرئـيسـيـة في ا
عالم الرياضـية في كرواتيا وذو ابـرز ا

تـأهـبــاً لـلـمـشـاركـة في فـعـالـيـات الـيـوم
االول فـي اخلامس والعشـرين من تموز
ــشــاركـة  48دولــة ومــنــهـا احلــالي و
مـنتخـبات مـتقدمـة باللـعبة مـثل روسيا
تـحـدة االميـركـية وروسـيا والـواليـات ا
والـيابان وبلغاريـا وسويسرا والسويد

وبيالروسيا والبرازيل وبريطانيا .
W×KÝô« h×

عــمــلــيــة فــحص االســلــحــة ســواء كـان
ـسـدس او البـنـدقـية تـضـمنت مـعـرفة ا
مـــدى جــاهـــزيــة الـــسالح وصالحـــيــته
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موفد االحتاد العراقي للصحافة الرياضية
ــنـتــخب الـوطــني لـرمــايـة وصل وفــد ا
ـعاق الى مدينة اوسـجيك الكرواتية ا
اسـتعـدادا لـلمـشاركـة في بطـولة الـعالم
ــبــيــاد طــوكــيـو 2020 ــؤهــلــة لــبـارا ا
وابـــدى رئــيس الـــوفــد الــعـــراقي فــالح
ـشـاركة حـسن عن امـله ان تـكـون هذه ا
مـثمرة في ظل تواجد نخـبة متميزة من
الـرماة الذين سينـافسون بقوة من اجل
راز حـصـد اوسـمـة التـفـوق وحتـقـيق ا
ـتقدمـة التي ستكـون مؤهلة الى دورة ا
ـــبــيـــة بـــعـــد مــراحل االلـــعـــاب الــبـــارا
ـثــالـيــة الـتي اقــيـمت في االســتـعــداد ا
بــغـداد ومــديــنـة ســامـســون الــتـركــيـة.
ــوفــد واضـــاف حــسن في تـــصــريـــحه 
االحتـاد العراقي للـصحافة الـرياضية 
ان الــرحــلـة كــانت شــاقــة ومـتــعــبـة من
ـغادرة بـغـداد الى اسـطنـبـول ومن ثم ا
الـى زغــرب قــبـل الــتـــوجه الى مـــديــنــة
اوســجـيـك  حـيث اســتـغــرقت الـرحــلـة
اكثر من  22سـاعة  اال ان هذا االمر لن
ـنــتـخب يــقف عـائــقـا امــام تـطــلـعــات ا
الــوطـني لـفــئـتي الـرجــال والـنـسـاء في
انـتزاع اوسمـة التفـوق وبلوغ مـنصات

التتويج.
وحــال وصـول الــوفـد الى فــنـدق " الفـا"
درب االيراني مـقر اقامـة الوفود مـنح ا
حـس اميري راحة للرماة قبل ان تبدأ
االســــتــــعــــدادات في الــــيــــوم الــــتــــالي
والـدخــول في الـتـحـضـيـرات الـنـهـائـيـة
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قـررت مــحـكـمـة الــتـمـيـيــز االحتـاديـة رد دعـوى
ـبيـة الـعراقـيـة رعد حـمودي رئيس الـلـجنـة االو
ــكـتب الــتـنــفـيــذي لـلــجـنـة والــغـاء انــتـخــابـات ا
ـبيـة الـتي جرت في الـ  16من شـهر شـباط االو

اضي لوجود مخالفات. ا
وجــاء قــرار احملـــكــمــة بـــحــسب بـــيــان لــوزارة
قـدمة الشـباب والـريـاضة "بـناء عـلى الدعـوى ا
من وزيــر الـــشــبـــاب أحــمـــد ريــاضـي اضــافــة
لوظـيفته وكون الوزارة اعلى جهـة قطاعية تعنى
بقـطاع الـشباب والـرياضة ومـسؤولة عن وضع
ومتابعة وتنفيذ السياسة الشبابية والرياضية".
وجـــــاء في نص قـــــرار احملــــكــــمــــة ان "إجــــراء
االنتـخـابات بـاالسـتنـاد علـى لوائح  اعـدادها
خــارج االطـــار الـــقـــانـــوني والـــرســـمي خـالفــا
رقم ـبيـة العـراقيـة ا الحكـام قانـون اللـجـنة االو
ـعدل يشكل مخالفة صريحة 1986 لسنة  20 ا
للـقـانون وال يـنـسجم مع الـتـوجيـهـات الرسـمـية
ـبـيـة وفي لـلـدولــة ويـخـالف قـانـون الـلــجـنـة االو
ادة  8 من الـلـوائح الـتـي اعـتـمـدتـهـا االخـص ا
ـادة  5 من فـي اجـراء االنــتـخــابــات تـخــالف ا
القـانـون فضـال عن مخـالـفات عـديـدة للـقـانون
داولـة قضت محـكمـة التمـييز وبعـد التدقـيق وا

برد الدعوى".

الـعــراق وفـلــسـطــ بـغــرب آسـيـا
اســــــــــــــتــطـــاع أســـود الـــرافــدين
الـــفـــوز بـــنــتـــيـــجــة 2-1 وبـــنــفس
الـنتـيـجة 2-1 حـقق الـعـراق الـفوز
عـلى لــبـنــان في الـنــســخـة األولى
كـمـا كـرر الـفـوز عـلى مـنـتخب األرز
في نـــســخــة  2004 الــتـي أقــيــمت
بـإيـران بنـتـيـجة 3-1 وفـاز الـعراق
عـــلى الـــيـــمن بـــنـــتـــيـــجــة 2-1 في
الـــنــــســـخـــة الــــتي جـــرت بـــاألردن

عــــــــام 2010 .

ـنـتـخـبـ الـسـوري والـعـراقي مع ا
بـقـيـة مـنـتــخـبـات اجملـمـوعـة جنح
ــنــتــخب الــســوري في الــفــــــــوز ا
على منتخب فلسط بنتيجة 0-1

في النسخة األولى عام  2000 .
ــنـتــخب الــسـوري الــفـوز وكـــــرر ا
عــلى فـلــســطـ فـي نـســخـة 2002
بـنـتـيـجـة 2-0 وفي نـفس الـنـسـخـة
حــقق مـنــتــخب ســوريـا الــفـــــــــوز
عــلى لــبــنــان بــنــتــيــجــة  1-0 وفي
ـواجــهـة الـوحــيـدة الـتـي جـمـعت ا

ـنـتـخـبـان 5  آسـيـا حـيث الـتــقى ا
مرات فاز كل مـنتخب مرتـ بينما
كـانت اليـد العـلـيا لـنسـور قاسـيون
خـالل األدوار احلـاســمــة. وشــهـدت
النسـخة األولى لغـرب آسيا والتي
أقـيــمت في األردن عـام  2000 فـوز
نسور قاسيون على أسود الرافدين
في الـــدور قــبل الـــنــهـــائي بــركالت
الـــتـــرجـــيح. وفي نـــســـخــة 2012 
والـتـي أقـيــمت بــالــكـويـت جنـحت
ـبـاراة سـوريـا أيـضًـا في الــفـوز بـا
الـنهـائـية عـلى الـعراق 0-1 وسجل
الهدف مدافع نسـور قاسيون أحمد
الصـالح. وحل التـعادل مـرة واحدة
ـنتخـب بنـتيجة   1-1 وذلك ب ا
ـبـاراة الـتي جـمــعت بـيـنـهـمـا في ا
بالكويت خالل الـدور التمهيدي من
ـقــابل حـقق نـســخـة  .2012 في ا
نتخب العراقي الفوز على سوريا ا
في نــســخـة  2002 بــنــتـيــجـة 0-1
وكــرر فــوزه خـالل نــســخــة 2007 
بــثالثــيـــة نــظــيــفـــة في الــدور قــبل

النهائي.
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تـــتـــرقب جـــمـــاهـــيـــر الـــكـــرة
مواجهات مثيرة خالل بطولة
غـرب آسـيــا الـتي تـضــيـفـهـا
العراق مع نهايـة شهر تموز
اجلــــاري حـــــيث أســــفــــرت
الـــقـــرعـــة عـن مـــواجـــهــات
مــــبــــاشــــرة تــــعــــددت في
ــــاضـي أبــــرزهــــا بــــ ا

الــــــعــــــراق وســــــوريـــــا.
وتــتــواجـد مــنــتــخــبـات
الــــعـــراق فـــلـــســـطـــ
سوريـا لبـنان والـيمن
فـي اجملــمـــوعــة األولى
لــبــطــولــة غــرب آســيـا
بـالـعـراق فـيـمـا تـضم
اجملــمــوعــة الــثــانــيــة
مـنـتخـبـات: الـكويت
الـــبـــحـــرين األردن
والـــــســـــعـــــوديـــــة.
وتــتـــســاوي كـــفــة
ـــــنــــــتـــــخـــــبـــــ ا
السـوري والـعراقي
ــــــــواجــــــــهـــــــات فـي ا
نافسات غرب باشرة  ا
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ـركـزي لـلـكـيك بـوكـسـنغ الـيـوم االربـعـاء اجـراء اخـتـبـارات اعـلن االحتـاد الـعـراقي ا
ـركـزي للـعـبة مـيـثم حسن ان لالعـبـ في مـحافـظـة واسط. وقال امـ سـر االحتاد ا
ـلـونـة ـركـزي لـلـكـيك بـوكـسـيــنغ قـرر اقـامـة اخـتـبـارات االحـزمـة ا االحتــاد الـعـراقي ا
والـسـوداء يـوم غد اجلـمـعـة عـلى قـاعـة نـادي الـكوت الـريـاضي في الـسـاعـة الـتـاسـعة
ـركــزي لــلـكــيك بـوكــشــنغ أقـام مــؤخـراً . يـشــار الى ان االحتــاد الـعــراقي ا صــبـاحــاً
شاركة منافـسات بطولـة اندية الـعراق لفئـتي االشبال والنـاشئ في مـحافظة بـابل 
ـثلون  18 نـادياً من مـختـلف احملافـظات أكـثر من عشـرة حكـام دولي و 200 العب 

العراقية.
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عــودتــهم من الــسـفــر. وخــتم رئـيس
األحتـاد: الـبــطـولـة احلـالـيـة شـهـدت
تـــواجـــد ثالثـــة حـــكــام دولـــيـــ من
الــعـراق هم مـحــمـود هــاشم وحـيـدر
حـمـيـد ومـنيـر جـبـار حـيث اسـتـطاع
الـطاقم الـتـحكـيـمي من قيـادة مـعظم
ية وسط اشادة نزاالت البطولة العا

دولية كبيرة.

ان مــشــاركــة الالعــبــ في بــطــولــة
الـعالـم كانت عـلى "الـنـفقـة اخلـاصة"
ـالـيـة لألحتاد ـنحـة ا لـعـدم اطالق ا
ـشكـلة من قـبل اللـجـنة اخلـمـاسيـة ا
ـرقم ((140 بـقـرار رئــاسـة الـوزراء ا
لعام  2019مـبيـنـا ان وزير الـشـباب
والــريــاضـة الــدكـتــور احـمــد ريـاض
وعدهم بتـوفير نفـقات البـطولة حال

بطل عراقي يقترب من منصات التتويج في مواي تاي العالم
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عنويات واالجناز الذي سيدخلونه 
عالية  بعد الـنتائج اجليدة واألفضل
ــوسـم احلــالي لـــلــفـــريق فـي دوري ا
الذي يامل ان يكون خاتمه مسك  في
وضع اول لـــقب في خــزانـــة الــنــادي
ـا لم تـتـكرر وتـزينـهـا امـام فـرصة ر
امام سيطرة الفـرق الكبيرة على لقب
الــبــطــولــة والـتــحــول الــذي شــهـدته
بفـضل عـمل وعـطاء العـبي الـكهـرباء
ــــــمـــــيــــــز فـي أفـــــضـل مـــــوسـم في ا
الــبــطــولـتــ بــعــدمــا  حــقـق العــبـو
الفريق النتيجة اجليدة والكبيرة في
قـهـر الـطالب  فـي أفـضل نـتـيـجـة في
البـطولـة والتـوجه بقـوة وتركـيز الى
خوض لـقاء النـهائي احلـدث الكروي
احملـــلي الـــذي يــغـــطي عـــلى جـــمــيع
اإلحــداث الـريــاضـيـة  عــنـدمــا يـدخل
الـفـريق والــلـعب حتت شـعـار البـديل
عن الـفــوز من اجل تــدوين اسـمه في
سـجل الـبـطـولـة الـذي يـحـمل أسـمـاء
الـفـرق  الـكبـيـرة  ومن خالل
مـوجـود الالعـب الـذين
يـــريــدون هم ايـــضــا
تـــدوين أســـمـــاءهم
في تاريخ البـطولة
والفريق بعدا قدوا
مــبــاريــات ألــكـاس
والـــدوري  بـــثـــقــة
عــــالـــــيـــــة  بـــــعــــد
االســـــتـــــمـــــرار في
الـــــتـــــســــجـــــيل في
جميع اخـر مبارياته
 وابــرزهــا الــفــوز
عـــــــــلى الــــــــزوراء
وتعزيـز موقفه في
ســـــلـم الــــتـــــرتـــــيب
عـــنــــدمـــا انـــهى
الــــدوري في
ــــــــوقع ا

مدرب الزوراء
حكيم شاكر


