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ــيـــة أهــمــيـــة كــبــيــرة عــلـى الــســا
وشـكـلت االنــطالقـة الــقـويـة  ونـال
راقـب و فـيهـا  رضا جـمهـوره وا
ـعـهود اغـلـبهم عـادوا لـلمـسـتوى ا
قـبل فـتـرة عـنـدمـا خـطـفـوا األلـقاب
احملـلـيــة واألسـيـويــة ويـأمـلـون ان
ـوسـم خـطوة تـشـكل حتـضـيـرات ا
بــاالجتــاه الــصـحــيـح وسط رغــبـة
ـــنـــافـــســـات  من خالل حتـــقـــيـق ا
ــدرب والالعــبــ وجــود جــهــود ا
عـدد من العـبي اخلـبـرة مع الـفريق
من فــــتـــرة إضــــافـــة الى انــــتـــداب
آخــريـن  من الــواعـــدين الـــقــادرين
عــــلى حتـــجــــيم أصـــحـــاب األرض
والــعــودة بـــفــوائــد الـــلــقــاء الــذي
ـــكن الـــتـــقـــلـــيـل من أهـــمـــيـــته ال
وصـــعــوبـــته  اضــافـــة الى وجــود
ــــدرب والــــعـــمـل من وقت نــــفس ا
اســـتــــــــــــعـــدادا خلــــوض غـــمـــار
مـنــافــســـــــات الــدوري بـعــد الـذي
ـــرة األخــيـــرة  مــا دفع جــرى في ا
ادارة الـــــفـــــريـق الى اإلســـــراع في
تـأهــيل اخلـطــوط والـدفع بــاألمـور
حـيـث جتــــــهــيــز الـفــريق وجــعـله
ـنــافــســات وحتــقـيق قــادرا عـلـى ا
األلـــقـــاب انــــطالقـــا من أهــــمـــيـــته
الـتاريخـية وسـمعـته التي اتـسعت
بــــعــــد خـــــــطف الــــقــــاب االحتــــاد
األسـيـوي الـثالثـة تـوالـيـا في عـمل
رســــخ في ذاكــرة الــفــريق والــكـرة
العراقـية امتـدادا لالسماء الـكبيرة
الـتي خـدمــتــــه لـفـتـرات مــخـتـلـفـة
ـــثل احـــد اقــطـــاب الــكــرة والنه  
الـعـراقـيـة وهـو مـا حـصل فـي اخر
وسم احمللي مبارات عنـدما بدا ا
بــالـفـوز اجلـيـد الـذي عـز من حـالـة
ــدرب والالعـبـ االنــسـجــام بـ ا
واألنـــصــــار الـــذيـن  يـــأمــــلـــون ان
ـبـاراة يـتـجــاوز  الـفـريق ظــروف ا
الــتـي ال تــظــهــر ســهـــلــة حــتى مع
نـتـيجـة الـتـفـوق األولى التي زادت
ـتابع اجلـيد من شـعور جـمهـوره ا
فـي تــــقـــيـم االداء من خالل األدوار
نافذ وان يقوم الدفاعية في غـلق ا
العـبــو الــوسط في عــمـلــيــة الـربط
ا يـتـيح لـلـفريق لـدعم الـهـجـوم و
الـسـيـطـرة عـلـى مـسـار األمـور كـما
يجـب ويوفـر على  الـفريق حتـقيق
الــنـتـيـجـة الـتي تـرفع من حـظـوظه
ـــدرب في الــــبــــقـــاء  لــــكـن عـــلـى ا
والالعبـ توقع مـباراة صـعبة الن
ــيــة امــام الشـيء يــخــســره الـــســا
حتـقــيق الـنــتـيـجــة االيـجــابـيـة من
خالل ظـروف الــلـعب حـيث عـامـلي
األرض واجلــــمـــهـــور الــــلـــذين قـــد
يـؤثران في الـنـتيـجـة التي  يـبحث
عـنـهـا الـفـريق عن الـتـواجـد الطول
فــتـرة رغم صـعـوبــة الـلـقـاء مع انه
قــدم مــســتــوى مـنــاسـب في  لــقـاء

الذهاب.
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وسم قـررت وزارة الشـبـاب والـريـاضـة إتـبـاع آلـيـة جديـدة لـتـمـويل ودعم األنـديـة مـالـيـاً ابـتداءً مـن ا
اجلاري. 

وقـال مـصدر في الـوزارة إن وزارة الـشبـاب والـرياضـة اتـفقت مع أنـديـة الشـرطـة والزوراء واجلـوية
ـمـتـاز. وأوضح أن عـائـدية عـلى ان يكـون مـلـعب الـشـعب مـلـعـبـا رسـمـيا لـهم في مـبـاريـات الـدوري ا
التـذاكـر لالنـديـة أعاله ستـكـون مـقـابل ان تقـوم هـذه االنـدية بـاالدامـة والـتـنظـيف والـبـذور الصـيـفـية
ـالية. ـوجب هذا االتـفاق سـيتم قطـع مبلغ %10 من قـيمـة العـقد الى وزارة ا بـيدات و والشـتويـة وا
ـصدر انه سـيتم تـطبـيق نـفس االتفـاق مع االنديـة االخرى مـثل نـفط ميـسان ونـفط الوسط وأضاف ا

العب اخملصصة لهم. يناء ونفط اجلنوب فيما يخص ا وا
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تـصدر نـيويورك سيـحل فيـها ضيـفا عـلى ا
ســيــتي في مــبــاراة قـمــة ســتــحــدد صـاحب

الصدارة.
مـبـاراة اجلـولـة 31 اسـتـضـاف فـيـهـا نـادي
اتالنتا ,من جانبه شارك ميرام اساسي منذ
ركز اجلناح اخللفي االيسر باراة  بداية ا
ووضع بصمته بتسجيل الهدف االول في

باراة.  الدقيقة 4 من ا
ـيرام تـمثل بـتسـديدة االداء الهـجومي 
بـكر لفريقه واحدة جاء منـها الهدف ا
اضافة الى صـناعة الـفرص من كرات
عــــرضـــيـــة كـــادت ان تـــأتي احـــدهـــا
بـالـهـدف الـثـاني خالل الـشـوط االول
وتصـدر ميـرام العبي الـفريـق بـعدد
راوغات الـتي بلغت 9 محاوالت اما ا
دفــاعـيـا فــقـد كـان فــريـقه اكـثــر سـطـوة
ـبـاراة ولم يـتـعرض واسـتـحـواذ عـلى ا
فـريقه اال لـعـدد قلـيل من الـهـجمـات لـكنه
تـمـكن من افـتـكـاك الـكـرة في مـرة واحـدة,
وقد خرج مـيرام بتـبديل في الدقـيقة 60

باراة. من ا

ــاضــيـــة عــقب فــوزه الــنــســخـــة ا
بــصــدارة اجملــمــوعــة األولى. كــمــا
تـــأهـــلت الـــهــنـــد بـــعــد تـــصـــدرهــا
لـلـمجـمـوعة الـثـانيـة. وعلـى صعـيد
ـنـتـخـبـات احلـاصـلـة عـلى أفـضل ا
ـركـز الـثــاني فـقـد جنـح مـنـتـخب ا
الــيـمن في الـعـودة إلى الـنـهـائـيـات
من جـديـد بـعـد غــيـــاب اسـتـمـر من
ــقــاعـد عـام 2002. كــمــا تــأهــلت 
ـنـتـخـبـات احلـاصـلـة عـلى أفـضل ا
ـركـز الـثــاني كل من إنـدونــيـسـيـا ا

وأوزبكستان وعمان.
وســتــكــون الــبــطــاقــة األخــيــرة في
الــنــهـائــيــات مــخــصــصــة لــلــدولـة
سابقات ضيفة علمـاً بأن جلنة ا ا
في االحتـاد اآلســيـوي لــكـرة الــقـدم
أوصت بــــإقــــامـــة الــــبــــطـــولــــة في

البحرين.
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يـــغـــيب العـب دفـــاع الـــقـــــــــــــوة اجلـــويـــة
الـعـراقي عــلي بـهـجت عن صــفـوف الـفـريق
ية في إياب دور الـ  32 من واجهة السا
بـــــــــــطــولــة كــأس مــحــمــد الــســـــــــــادس
احملــــــــدد لـهـا الـيـوم الـثالثـاء في الـكويت
بـسـبـــــــــب اإلصابـة. وقـال بـهجت: لألسف
ـيـة سـأغــيب عن الـفــريق في مـبــاراة الـســا
ـقبلة بسبب إصـابة الركبة التي الكويتي ا
حلـقت بـي. أحـتــاج لـلـراحــة واالبـتــعـاد عن
ـبـاريات (من أجل الـتعـافي). وبيّن خوض ا

WOÐdF « W¹b½_« w  ¡UI³ « WK «u* ÂuO « WO*U « tł«uð W¹u'«

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ـنــتـخـبـات الـ15 اكـتــمـلت قـائــمـة ا
تـأهلـة إلى نهـائيات بـطولـة آسيا ا
لــلــنــاشــئـ حتت  16عــامــاً 2020
وذلك مع خــتــام الــتــصــفــيــات يـوم
شاركة نـتخبات ا األحد. وظهرت ا
يزة سـتويـات  في الـتصـفيـات 
ــتــابــعــة مــا يــهــيىء اجلـــمــاهــيــر 
مــنــافــســة وإثــارة كــبــيـرتــ خالل

قبل. النهائيات التي تقام العام ا
ولم يـتـمـكن مـنـتـخب الـنـاشـئ من
بلوغ النهائـيات بالرغم من حتقيقه
فـــوزيـن وحـــصـــده لــــلـــنـــقـــاط الـ6
وتـــواجــــده في وصــــافــــة تـــرتــــيب
اجملــــمــــوعـــــة الــــســـــادســــة كــــون
نتـخبات االخرى حـصدت رصيداً ا
اعـلى من الـنـقاط لـذلك لن يـتـواجد
في الــنـــهــائــيــات. وجنح مــنــتــخب

الـيـابــان حـامل الـلــقب والـذي تـوج
بلـقب البـطولـة ثالث مرات من قبل
في الـتــأهل إلى جـانب مــنـتــخـبـات
عمـان والسعـودية والصـ وكوريا
الـشـمـاليـة وكـوريـا اجلنـوبـيـة التي
فـازت بـالـلــقب مـرتـ مـن قـبل.كـمـا
تـأهـلـ منـتـخـبات ضـمت قـائـمـة ا
قــطــر وإيـران وأوزبــكــســتــان الـتي
كــــانت جنـــحت فـي الـــفـــوز بـــلـــقب

البطولة مرة واحدة في تاريخها.
وتــأهل أيـــضــاً مــنــتــخب اإلمــارات
ثاني نسخة عام  1990بعد حتقيق
ثالثــة انـــتــصــارات في اجملــمــوعــة
السـادسة وتأهلـت أسترالـيا أيضاً

بعد تصدر اجملموعة الثامنة.
وشـهدت الـتصـفـيات تـأهل منـتخب
طـاجيـكسـتان وصـيف حامل الـلقب
منتخب الناشئ بكرة القدموالـــذي قــدمت عـــروضــاً قـــويــة في

…dO³  W³ſ—

ـيـة وسط الـرغـبة وسـيـلـعب  الـسا
لـكبـيـرة في تعـويض تلـك النـتيـجة
والن كل شيء واقـع بـــكـــرة الـــقــدم
ويـكـون الـفـريق قـد اسـتـعـد بـفضل
امــكـانــاته والنه يـرى من الــفـرصـة
قـــائـــمـــة  في خـــطـف الـــنـــتـــيـــجــة
وبـــامـــكــانـه ان يــفـــعل ذلـك اذا مــا
وظـف الالعــبــ وتــدارك األخــطـاء
الـدفاعـيـة الـتي عـرضـته لـلـنـتـيـجة
اخمليـبة الـتي كلـفته دفع  الـفاتورة
لكنه يرى من االمور مـختلفة اليوم
 عـبــر ظـروف الــلـعب واالســتـفـادة
ـكن ان يـعمل مـنـها كـلـما امـكن و
شيء بعد اخلسارة الـقاسية  التي
تــعـرض لــهــا والـعــمل عــلى مــحـو
أثـــــارهــــا من خـالل تــــقــــد االداء
ـــطــــلـــوب  امـــام مـــهـــمـــة غـــايـــة ا
بــالـــصــعـــوبــة  امـــام الــتـــعــويض
والــبـقــاء  بـخــيــار الـلــعب بـشــعـار
الفوز وحـده والفوز  بـفارق هدف
ويـتــوجب عــلى اجلــويـة ان يــاخـذ
حـــــذره مـن أصـــــحــــاب األرض الن
ــكـن الــتــعــويل عــلى  نــتــيــجــة ال
اإليـــاب  امــام مـــبــاريـــات  التــرحم
والن اليـــوجـــد فـــريق قـــوي واخـــر
ن يـــقـــدم ويـــعـــطي صـــغـــيـــر بل  
طلوب وبإمكان اجلويـة ان يفعل ا
ـواصـلة ـبـاراة   ويـعـود بـفـوائـد ا
ـوسم والن جنـاحــاته مـنـذ بـدايـة ا
الــفــريق يــبـقـى دومـا يــلــعب حتت
ضـغط النـتائج وجـمهـوره وأهمـية
ان يــكـون قـويـا  عـلى طـول فـتـرات
ـوسم الـذي يـأمل تـتـويـجه بـلقب ا
عــــربي  وتــــعــــويض اخلــــروج من
ــاضــيــة  مــا يــجــعل الــبــطــولــة  ا
ــســؤولــيــة الالعــبــ فـي حتــمل ا
والــدفـاع عن الــوان الــفــريق  بــعـد
عودة مهمـة استهلـها بالفوز االول
الـذي يدخل مـلعـب األشقـاء للـدفاع
عـنه وتـعـزيه بالـنـتيـجـة االيجـابـية
األخرى  ولو من الصعـوبة التكهن
ـبـاراة في ظـل الـفوارق بـنـتـيـجـة ا
الــفــنــيــة والــنــفــســيــة والــبــدنــيــة

وظروف اللعب.
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ويـــقــول  العـب اجلــويـــة الـــســابق
حميد مخيـف سيكون اجلوية امام
فـرصـة مـهـمــة عـنـدمـا يـدخل ارض
ـبـاراة مـتـسلـحـا بـفـوزه  ووجود ا
الــتـشــكـيل وخــبــرة اجملـرب وبــعـد
ـهـمـة في الـدوري وعـلى الــبـدايـة ا
الالعـبـ االنتـبـاه  لتـحـديد مالمح
كن ان يـعود بـها الـنتـيجـة الـتي 
ـــطــلــوب في كل النـه في الــوضع ا
شيء  واألوفــــر حــــظــــا في كــــسب
الـنـتـيـجـة لــكن االهم ان  تـتـضـافـر
ستوى جهود الكل باجتاه تقد ا
ية من  من اجل عبـور ملـعب السـا
خـالل األداء الـــقـــوي والــــتـــركـــيـــز

والــلــعب من دون أخــطـاء  ومع كل
االشـيـاء االيجـابـيـة الـتي تقف الى
ــهـمــة غــيـر جــانب اجلــويـة لــكن ا
ــرة الن صـاحب األرض ســهــلـة بــا
ســيــقـــدم مــا بــوســعه  ومــؤكــداته
صـحح األخـطـاء الـتي تـعـرض لـها
وتسببت في اخلسارة التي يبحث
الـيوم عن تـعويـضهـا ورد اعتـباره
من خالل  دعم ومــؤازرة جـمـهـوره
الـــذي يـــامـل ان يـــقـــدم الـالعـــبـــ
ـسـتـوى وحـسم النـتـيـجـة   التي ا
تـطلب الـلـعب  بدون اخـطاء   ومن
خالل االســـتــــحـــواذ عـــلـى الـــكـــرة
والـسـيـطـرة عل مـسـار االمور والن
غـــيــــر ذلك قـــد يــــعـــاني  الــــفـــريق
ويـعــرض نـفـسه لـوضع اخـر وهـو
تـفـوق  في كل شيء بعـد البـداية ا
الــصـحــيـحــة لإلعــداد واالنـتــصـار
عـــلى األمـــانـــة   غـــيـــر ان  ظــروف
كن الـيـوم سـتـكـون مـخـتـلـفـة  وال
الـتـقـلـيل من شـان الـسـلـمـيـة الـذي
ســـيـــعـــلب وسط جـــمـــهــوره  والن

الفرق تراهن دوما على مالعبها.
بطولة الكاس

اسـفـرت مبـاريـات الـدور التـاهـيلي
الــثـاني لـبـطـولـة كـاس الـعـراق عن
تـــــأهل  12فـــــريــــقـــــا لـــــلــــدور 32
ــمـتـازة ـشــاركـة فـرق  الــدرجـة ا
الـذي لم يـعلن عن مـوعـده ومـتوقع
ـقـبل ان يــكـون في بـدايـة الـشـهـر ا
وخالل فــتــرة الـتــوقـف حـيـث ايـام
الـفــيـفـا وقـبل لــقـاء مـنـتــخـبـنـا مع
هونك كـونك وبعـدها مع كمـبوديا
ــذكــور قـد وكــانت نــتــائج الــدور ا
اســفـرت عن  انـتـقـال الـكـفل لـلـدور
ـقــبل اثـر فــوزه عـلى الــكـاظــمـيـة ا

بــفـــارق ركالت اجلــزاء بـــخــمــســة
أهــداف الربـعـة وعـلـيه ان يـحـضـر
نـفــسه لـلــمـواجـهــة الـقــادمـة الـتي
ـمـتـازة سـتـكـون مع احـد الــفـرق ا
وأهــمــيــة تــــــــــقــد نــفــسه كــمـا
يــجب في خــطــوة مــهــمــة عــنــدمـا
سـيـكـون في الـواجـهـة لو لـعب مع
احد الفرق اجلماهيرية مثال وهذا
بــــحـــد ذاته حتــــوال امـــام فـــرصـــة
ـــغــمــور فـي ان يــظــهــر الـــفــريق ا

كـــــــما يتمناه جمهوره.
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وجنح بــابل لــلــمــرة الــثــانــيــة في
ملـعبه وبـ جمهـوره عنـدما حقق
ـطـلــوب في الـتـقــدم لـلـدور األهم ا
بفضل تـغلبه عـلى بعقوبـة بهدف
دون رد ومهم ان يعود هذا النادي
العريق الذي قدم العديد من العبي
احملافظة في اوقات  مـختلفة  ولو
مـن بـوابـة بـطـولـة ألـكـاس  عـنـدما
سـيـكـون في مـنافـسـات اقـوى عـبر
الـدور  32واألمل فـي ان  يـســتــمـر
بـالبـطولـة  رغم ان االمـور ستـكون
صـعـبـة. واسـتـعـاد الدور دوره في
ـنــافـسـة بــعـدمـا جنـح في عـبـور ا
جــــيــــرانه الـــــدور بــــفــــارق ركالت
اجلـزاء الـترجـيـحـيـة ويأمل في ان
يــواجه احــد الـفــرق الــكــبــيـرة في
الــــلــــقــــاء الــــقـــــادم  واالمل في ان
يـــخـــوضه فـي ظــروف مـــنـــاســـبــة
لـــلـــســـيـــطــرة عـــلى األمـــور  حتت
أنـظــــــــــار جمـهـوره وهـو الـفريق
الــــذي ظـــهــــر بـــشــــكل واضـــــــــح
قــــــــــبل عـــدة مـــواسم عب األدوار
الـتـاهـيـليـة لـلـدرجـة االولى قبل ان
ـني يــهــبط لــلــدرجـة الــثــانــيــة و

الـنـفس في الـبـقـاء كـلـما امـكن  في
البــــــطولة.
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وجنح احلـــر فـي ابـــعـــاد بــــلـــديـــة
الناصرية بعـد التغلب عليه بثالثة
أهداف لواحد ليحقق خطوة مهمة
ـنـافـسـات بـانـتـظـار ان يـكون فـي ا
طـــرفــا في مــواجـــهــة احــد الــفــرق
فاجأة متازة والسعي لـتحقيق ا ا
ــتـوقع ان ــنـتــظـرة بــالــبـطــولـة ا ا
تـخــتـلف في الــدور الـقـادم عــنـدمـا
تـقـام مـبـارياته ذهـابـا وايـابـا  لكن
ــذكـور عــمال مـهــمـا بـلــوغ الـدور ا
لـــــفـــــريق  ســـــبق وقـــــام فـي عــــدة
مــحـــوالت لــكـــنه حــقـق شيء مــهم

اليوم.
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وواصل ديالى عـمله والبـقاء حل
انـــطالقـــة الــدور 32 بـــعــدمـــا عــاد
بــنـــتــيـــجــة مــهـــمــة  بـــفــوزه عــلى
احملمـودية بـخمـسة اهـداف ألربعة
في عـمل  مقـبـول لفـريق كـان لوقت
قــريب  يـلـعب في الــبـطـولـة االولى
وقدم ادوارا مـهمـة قبل ان تـعصف
ــديـنــة األمــنـيــة لــكـنه به ظــروف ا
ـبـكـر من بـطـولة يـرفض اخلـروج ا
ألكاس  عنـدما يستـقبل احد الفرق
اجلــمــاهـــيــريــة  الــتي يـــتــذكــرهــا
ـــؤكـــد مـــتـــفـــاعل مع جـــمـــهــوره ا
ــتــحــقــقــتــان في الــنــتــيــجـــتــ  ا

ذكورين. الدورين ا
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وظـهر  الـنجمـة وعبـر  الى الـضفة
األخرى اثر فوزه عـلى العلم بهدف
دون رد النتيجة الـكافية للبقاء في
ــني الــنـفس في الـبــطــولـة وهــو 

قـبل التي مـواجهـة الكـبار الـدور ا
سـتـنقـله لـلواجـهـة بعـد ظـهور اول
مـناسب مع قـدرات الـفريق في اول

ظهور له ويأمل ان يبقى محلقا.
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ـنافسات وبقي طرفـا بصريا  في ا
يناء او نفط على أمل ان يواجه  ا
ـعقل الـذي جتاوز اجلنـوب حيث ا
بلديـة البصرة ويـستعد لـلمواجهة
ـصـلـحـته الــقـادمـة وفي  ان تـاتـي 
الـــذي يــحـــمـل احـــد ابـــرز احـــيــاء
الـــبـــصـــرة الـــتي قـــدمـت كـــوكـــبــة
يناء الالعب الدوليـ من فريق ا
قـترحة سـاحة ا  التي ال تـغطيـها 
مع انــهــا  تـســتــحق الـذكــر بــشـدة
والنــهــا اســمــاء  حـمــلــتــهــا ذاكـرة
ـيـنـاء والـكـرة الـعـراقـيـة وعـنـدما ا
عـقل تعـود بنـا الذاكرة الى يذكـر ا
مــا قـبل بــدايـة ثالثــيـنــيـات الــقـرن
يناء في حي اضي حيث والدة ا ا

يتنفس كرة قدم في كل الظروف.
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نافسـات بفضل واستـمر بلد فـي ا
فــــــوزه عــــــلـى  تـــــازه وكـالهــــــمـــــا
يـستحـقان الـتحـية القـدامهـما على
ـشاركـة  في عمـل جيـد أفضل من ا
فـــرق مــؤســســاتــيـــة فــضــلت عــدم
الـتـواجـد في الـبـطـولـة  ولـلـعلم ان
يـلــد كـان احـد فـرق الـدرجـة االولى
مـــنــذ بــدايـــة ثــمـــانــيــنـــات الــقــرن
وجنح الـــصـــوفـــيـــة مــرة ـــاضـي ا
اخـرى وبـقي مـنـافـسـا يشـار له في
البطـولة بعدما جنـح بعناصره في
الفوز بـسمايـة وكالهما يسـتحقان
الـتــحـيـة لـتــواجـدهـمــا في بـطـولـة
الـكـاس وعـسى ان يقـدم الـصـوفـية

ما عليه في الدور القادم.
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ـرور فـي مـديـنـة وتـوقـفت حــركـة ا
بــني سـعــد بــسـبـب قـوة أصــحـاب
االرض الذين وصلوا الى الـنتيجة
ــطــلــوبـة  عــلـى أمل ان يــخـوض ا
اللقاء القادم بـرغبة وفي طموحات

الفوز.
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ـوصل ومــهم ان يـســتــمــر فـريـق ا
احـد مـعاقل الـكـرة من خالل الـفرق
الــرابــعــة وأنــديــة احملــافــظــة قــبل
ـوصل  فـي الـبـطــولـة بـعـد عـودة ا
غـــيـــاب طـــويـل عن مالعب الـــكـــرة
ديـنة األمـنيـة قبل بـسبب ظـروف ا
ان تـــنــــــــــتـــصــر عـــلى الـــدواعش
واألمـل في ان يــــعـــبــــر عن رغــــبـــة
جــمــهــوره فـي ان يــحــقق األفــضل
عـنـدما يـسـتـقبل احـد فـرق الدوري
ـــمــتـــاز واألمل فـي ان يــتـــواصل ا
بـجـديـة ونـتـذكـر الـفـريق ومـا قدمه
ـــشـــاركــات وشيء خالل فـــتــرات ا
ـــوصل في جـــيـــد ان يـــســـتــــمـــر ا

البطولة.
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االولى الى جــانب مــنـتــخـبــات الـبــحـرين
واالمارات وفـلسطـ و الكـويت. ويشارك

في الـتـصـفـيات  31 مـنتـخـبـا وطـنـيا 
تــوزيــعـهــا بــ أربع مــنـاطـق جـغــرافــيـة
(الـــشـــرق الـــغــــرب آســـيـــان اجلـــنـــوب
والـوسط اآلسـيـوي) حـيث يـأمل اجلـهـاز
ــدرب هـيـثم عـبـاس الـتـدريــبي بـقـيـادة ا
بـعــيــوي تــصــعــيــد اجلــوانب الــبــدنــيـة
والفنية كافة والتأقلم مع طبيعة االجواء
احملـيطـة قـبل ان يـتوجه الـى السـعـودية
ـقــبل بـنـاءً عـلى في الـرابع مـن الـشـهـر ا
دعــــــوة وجـــــهـت لـه خلـــــوض لــــــقــــــاءين

جتريبي مع األخضر السعودي.
وكان منتخب اسود الرافدين للصاالت قد
بــدأ رحــلــة اعــداد مــنــذ شــهــر تــقــريــبــا
تـخلـلتـهـا إقامـة عدة مـعـسكـرات داخلـية
ويـسـعى جـهــازه الـفـني إلى تـصـعـيـد كل
اجلوانب التي من شأنها أن ترتقي بأداء
الالعـب نـحو آمـال تـكرار اجنـاز الـتأهل
اضـية ـربع الذهـبي في الـنسـخـة ا الى ا

من بطولة نهائيات كأس آسيا.
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ـنـتـخب الـوطـني لـكـرة الـصاالت انـتـظم ا
الرحال في معسكر تدريبي في العاصمة
ـدة عـشـرة الـلــبـنـانـيـة بـيـروت يــسـتـمـر 
ـــنـــتـــخب من خالل أيـــام.وســـيـــخــوض ا
ـعـسـكـر مـبـاراتـ وديـتـ مع مـنـتـخب ا
لبنان قبيل الدخـول في منافسات بطولة

ؤهلة الى نهائيات تصفيات كأس آسيا ا
كأس آسـيـا وكأس الـعـالم والتي تـنـطلق
مـجـريـاتهـا مـنـتـصف شـهـر تـشرين األول

قبل في البحرين.  ا
ـنطقة الـغربية ووضعت قرعة تـصفيات ا
ـؤهــلـة لـبـطــولـة ا اسـيـا 2020 لـكـرة ا
الصاالت مـنتخبـنا الوطـني في اجملموعة

ــاضي من مــعــنــويـات األســبــوع ا
الالعـــــــبـــــــ وسـط اشــــــادة ادارة
ـــراقـــبـــ وجـــمـــهــور الـــنـــادي وا
اجلــــويــــة الـــذي يــــامـل ان يــــقـــدم
الالعــبـ مــا لـديــهم في مــنـافــسـة
قوية مـختلفـة تتطلب الـلعب بحذر
وكسر عقـدة النتيجـة التي اكثر ما
تـواجه فـرقـنا عـنـد الـذهاب رغم ان
ــتــلـك كــامل مــقــومــات الــفـــريق  
الـلـعب ومـسـتــعـد ويـامل ان يـقـوم
ـــدرب والالعـــبــ بـــواجــبـــاتــهم ا
وادوارهم مـن دون االبـــتــــعــــاد عن
ــبـاراة الــتي تـظــهـر غــيـر مــسـار ا
سـهــله مع ان اجلــويـة سـيــلـعــبـهـا
بـجـمـيع االحـتــمـاالت عـلى خـلـيـفـة
هم الـذي حقـقه  في الـلقاء الفـوز ا
االول الـذي يـسـتـمـد مـنه  الـتـأثـيـر
ــعـنــوي والــثــقــة في تــخـطي ا
األشــقـاء والــتــحــول لــلـدور
ــــقــــبـل والـــبــــقــــاء في ا
الـبــطـولـة اخلـارجـيـة
ــــوسم الــــوحــــيـــدة ا
احلـالـي البـعـد نـقـطـة
مـــتـــاثـــرا بـــخـــيـــبــات
ــــــــــر من اخلـــــــــروج ا
ـــــــوسم بـــــــطـــــــوالت ا
ـــاضي مـــعـــوال عـــلى ا
الـتــشـكـيل احلـالي بـعـد
تــأهـــيل خــطـــوطه الــتي
ظـهـرت مقـنـعـة في كربالء
وامــام األمــانـة في بــدايـات
مشجعة مقنعة وينتظر
ان يــقــدم  الـالعــبـ
أفــضل مـا عــنـدهم
الكــــثـــر من ســـبب
مــنـهـا الـنــتـيـجـة
اجلــــيـــدة الـــتي
خــــرج بـــــهــــا
الـفـريق في
الــــلــــقــــاء
األول

بــــــعــــــد
االجهاز
عــــــــــلـى
الـضـيوف
وأفــــضـل مـــا
قــــدمه بــــعــــد االنــــتــــهــــاء
مباشـرة من موسم شاحب
وتـــــــدارك اإلدارة لـألمـــــــور
وجــعل مـن الــفــريـق فــعــاال
وكــــسب رضـــا اجلــــمـــهـــور
وتـهــدئـته من خالل نـتـيـجـة
الفوز على األشـقاء بكربالء
وبــــــدايـــــة مــــــشــــــواره في
الــــدوري بــــالــــفــــوز عــــلى
األمــانــة  وكل من شــاهـده
اثـنى عــلى الالعـبـ  قـبل
ان يـطـمـأن جـمـهـوره بـعد
اخلـروج خـالي الـوفـاض
وشــكـلت نـتـيـجـة الـفـوز
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حقق فـريق اتالنتـا فوزا مـهمـا على خـصمه
ســـان خــوســيه ايـــرثــكــويـك بــثالث اهــداف
ـركز الثـاني مؤقتا مقابل هـدف ليصل الى ا

فـي تـــــــــــرتـــــــــــيـب
اجملـــــمـــــوعـــــة
الـــشــرقـــيــة
واجلـولـة
القادمة

باراة غـيـــــــر محسـومة رغم الفوز في أن ا
بـاراة األولى التي أقـيمت في كربالء 3-1 ا
مردفا: بـالتالي فريقـــــــــنا مطالب بـالتركيز
ــبــاراة واحلــرص الــكــبــيــر واجلــديـــة في ا
لــــضــــمــــان الـــتــــــــــأهـل لــــلـــدور الــــتــــالي.
وأشــــــــــــار إلى أنه رافق الـفـريـق لـلـكـويت
ـبــاــــــــراة مـتـمـنـيـا أن لـيـدعم زمالءه في ا
يـــــكــــون الـــــــــــــقــــوة اجلــــويــــة فـي يــــومه
ـطـــــــــــلــوب لــيـــــــــــخـطف ويــحـقــــــــــق ا

رور لدور الـ 16. بطـاقة ا

WL ö*UÐ WOÐdŽ WOLOJ% …—Ëœ sC²% œ«bGÐ
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اعـــــلن االحتــــــاد الـــــعـــــراقي
ـــركــزي لـــلـــمالكـــمــة امس ا
االثـــنـــ مــوافـــقـــة االحتــاد
الــعـربي لــلـعــبــة عـلى اقــامـة
دورة حتكيـمية في الـعاصمة
بـغـداد. وقـال رئـيس االحتـاد

ـركزي لـلـعبـة علي الـعراقي ا
تـــــكــــــلـــــيـف وافق االحتـــــاد
العـربي للـمالكمـة علـى اقامة
دورة حتكيـمية في الـعاصمة
ـــــــدة من بـــــــغـــــــداد خـالل ا
الـسابع والـعـشرين من شـهر
ـقـبل ولغـاية تـشرين االول ا

الثالث من شـهر كانون االول
قبل.  ا

واضــاف تــكــلــيف ان الـدورة
الــتــحـكــيـمــيــة سـتــقــام عـلى
هــامش الــبـطــولــة الـعــربــيـة
االولى لــــلـــمالكــــمـــة لــــفـــئـــة
. الــــــــــــــنــــــــــــــاشــــــــــــــئــــــــــــــ
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انـــــهى فــــريـق الــــقـــــوة اجلــــويــــة
حتضيراته قبل ان يصل الى دولة
الــكـويت خلـوض لــقـاء احلـسم مع
ـيـة فـي الـلـقـاء الذي نـظـيـرة الـسا
سيقام عند الساعة الثامنة والربع
مــسـاء الـيـوم ضــمن جـولـة االيـاب
من الــدور 32 لـــبــطـــولـــة مــحـــمــد
الـــســـادس لألنـــديـــة اإلبـــطـــال في
مـواجــهـة تــاتي بــعـد الــفـوز االول
للجوية في الـدوري احمللي بتغلبه
على األمانة بهـدف دون رد مقدما
ـرضي امــتـدادا لـلـقـاء ـسـتـوى ا ا
كــربـالء األول مع مـــنــافس الـــيــوم
الـسـلـمـيـة والــتـفـوق عـلـيه بـثالثـة
اهـــــــداف لــــــــواحـــــــد وبـالشك ان

الـــــنـــــتــــــيـــــجـــــتـــــ
ــــــذكــــــورتــــــ ا
يشـكالن دعـما
للـفريق بـعد
الـــظــــهـــور
اجلــــــــيـــــــد
فــــيــــهــــمـــا
عــــــنــــــدمــــــا
سـيـطـر عـلى
مـــــجـــــريـــــات
االمـــــــــــور فـي
ـرتـ قبل ان ا
تــرفع نـــتــيــجــة
األمــــــــانـــــــة

جنم اجلوية احمد حمادي

جس ميرام
نتخب جنم ا
العراقي

الصاالت
تعسكر
في لبنان


