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قبل مـوعدا جديدا للمواجهة التي ستجمع القوة اجلـوية بضيفه مولودية اجلزائر ضمن منافسات ذهاب دور حدد االحتاد العربي لـكرة القدم السابع من شهر تشرين الثاني ا
دينة بالبصرة الستة عشـر لبطولة كأس محمد السادس لألندية الـعربية. وقال نائب رئيس نادي القوة اجلوية العـميد وليد الزيدي في بيان للنادي إن ملـعب جذع النخلة في ا
وعد الفتا إلى أن هناك مقترحا على اقـامة مباراة االياب ب الفريق شهر سيضيف مبـاراة القوة اجلوية ومولودية اجلزائر بعـد االشعار الذي تسلمته ادارة الصقور بهـذا ا
قبل ـواجهة مولوديـة اجلزائر يوم السـادس من شهر تشـرين الثاني ا قـبل في اجلزائر. وأضاف الـزيدي أنه ابلغ االحتاد العـربي بان نادي القـوة اجلوية جاهز  كانون االول ا
ؤجـلة في الـعراق االمر الـذي  رفضه من قـبل اإلحتاد الـعربي والنـادي اجلزائـري الذي طالب بـاراة ا في اجلـزائر ضـمن جولة االيـاب على ان يـحدد بـعدها مـوعدا القـامة ا
قبل. ـباراة االولى في العراق والثانية في اجلزائـر. وكان االحتاد العربي أبلغ إدارة القوة اجلوية بـتأجيل مباراة ذهاب ثمن النهـائي والتي كانت مقررة يوم اخلميس ا باقامة ا
قبل نتـخب العراقي امام إيـران والبحرين في  14و 19 تـشرين الثاني ا كتب االعالمي الحتاد الـكرة العراقي تـلقي االحتاد أي اشعـار لتأجيل مـباراتي ا من جانب اخر نـفى ا

ؤهلة لكأس العالم. رحلة الثانية بالبصرة في تصفيات اجملموعة اآلسيوية الثالثة ا رحلة االولى واجلولة االولى من ا في اجلولت االخيرة من ا
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أنـــطــلــقت اول امس في الــعــاصــمــة
صـرية القـاهرة فعـاليات الـبرنامج ا
تقدم الثالث إلعداد وصقل الكوادر ا
ـــصــــمـــمي الـــعـــروض الــــعـــربـــيـــة 
الــريــاضـــيــة والــذي تـــنــظــمه وزارة
صرية مـتمثلة الشباب والريـاضة  ا
في اإلدارة الـعامـة لـلنـشـاط الطالبي
اجلــامــعي . يـأتـي الـبــرنــامج  الـذي
يــنــظم حتت رعــايـة وزارة الــشــبـاب
والـريـاضة وجـامـعـة الدول الـعـربـية
وذلك خالل الــفــتــرة من  27تــشـرين

االول وحــــتى  1تـــشــــريـن الـــثــــاني
عادي2019 بي با ركز االو م با

شاركة عـربية وبأشـراف نخبة من
األســــاتـــذة واخلــــبــــراء في مــــجـــال
ـهـرجـانـات الـريـاضـيـة الـعـروض وا
في مصر والوطن الـعربي . ويشارك
العراق في البـرنامج الذي سيـستمر
دة  خمسة ايام بوفد يترأسه باسل
شاكر مدير قـسم االسناد في الدائرة
ـاليـة والـقـانونـيـة بوزارة الـشـباب ا
والـريـاضـة وعـضـويـة الـدكتـور جنم
عـبــد مـطــشــر مـديــر قــسم االنـشــطـة

والبرامج في دائـرة التربـية البـدنية
والـــريـــاضـــة فـي الـــوزارة ومـــوسى
كـــاظـم من دائــــرة شـــؤون االقــــالـــيم
واحملافظات وغصون هيال مسؤولة
شعـبة  االنـظمـة والبـرامج في دائرة
شــــؤون االقـــالــــيم  واحملــــافــــظـــات.
واســتــهل  حـفـل افـتــتـاح الــبــرنـامج
ـصري بـعـزف الـسالم اجلـمـهـوري ا
ثم  بـكـلــمـة الـقــاهـا الـدكــتـور عـمـرو
احلـــداد مـــســـاعـــد وزيـــر الـــشـــبــاب
ـــصـــري لــلـــتـــنــمـــيــة والـــريـــاضــة ا
الرياضية رحب فيها بضيوف مصر

ــثــلـي الـدول مـن االشــقــاء الـعــرب 
شاركة بـالبرنامج مـتمنيا العربيـة ا
لـــهـم طـــيب االقـــامــــة واالســـتـــفـــادة
ــصــريـة الــقــصــوى من  اخلــبـرات ا
بـــهـــذا اجلـــانـب احلـــيـــوي خلـــدمـــة
ـفـوض الـشـبـاب . ثم الـقى الـوزيـر ا
ــنـعم الــشــاعـري ـســتــشـار عــبــد ا ا
مـديــر إدارة مـجـلـس وزراء الـشـبـاب
والـريـاضة بـجـامـعـة الدول الـعـربـية
كـلمـة عـبر فـيـها عـن اهتـمـام جامـعة
الــدول الـعــربـيـة بــالـشـبــاب الـعـربي
وضــرورة تـوجـيــهـهم نـحــو حتـقـيق
ـشـاركـة رغــبـاتـهم وطــمـوحـاتــهم وا
الـفعـالة في صـقل مـواهبـهم لـتعـزيز
ـشترك . ونـيابة عن العمـل العربي ا
ـــشــاركـــة في الـــوفـــود الـــعــربـــيـــة ا
ــتــقـدم الــثــالـث إلعـداد الــبــرنـامـج ا
ـصـمـمي وصـقـل الـكـوادر الـعـربــيـة 
العروض الـرياضية. والـقى الدكتور
جنم عبد مطـشر مدير قـسم االنشطة
والــــبــــرامج كــــلـــمــــة  رحـب فـــيــــهـــا
بـاحلــضــور طــالـبــا مــنــهم الــوقـوف
دقـيقـة حـداد وقـراءة سورة الـفـاحتة
عــلى ارواح شــهـداء الــعــراق واالمـة
الـعـربيـة. كـمـا اكد ضـرورة الـتـعاون
ــجـال تـصــمـيم وتــبـادل اخلــبـرات 
الـعــروض الــريــاضــيــة مــشـيــرا الى
اهمـية تواصـل البرامج والـفعـاليات
ـــعــدل بـــرنـــامج ســـنــوي بـــدال من
تــنـظـيــمه كل اربع سـنــوات او اكـثـر
ــبـــدع وادخــال لـــتــعـــزيــز الـــعـــمل ا
تغيرات العلميـة والعملية والفنية ا
ـهـارية الـفـرديـة واجلمـاعـيـة على وا
الـعــروض الــريــاضــيــة واســتــخـدام
ـسـتـمدة تـطـورة ا االسس الـفـنـيـة ا
من الــتــراث واحلــضــارة الــعــربــيـة.
وتـــضــمـن بـــرنــامـج  الـــيــوم االول4

اربـع مــحــاضــرات االولـى بــعــنــوان
(االسس الـفـنيـة لـتصـمـيم الـعروض
الــريـاضــيـة)  تــقـد الــدكـتــور نـادر
مرجـان واحملاضـرة الثانـية بـعنوان
ــصـــطــلـــحــات احلـــديــثــة (بــعـض ا
ـــــســـــتــــخـــــدمـــــة فـي الـــــعــــروض ا
ــهـرجــانـات الــريـاضــيـة ) تــقـد وا
الــــدكــــتــــور عــــزمي عــــبــــد اخلــــالق
واحملـــاضـــرة الـــثـــالـــثـــة بـــعـــنـــوان
صـغرة داخل الـصاالت (العـروض ا
عـروض الـوحــات اخلـلـفـيـة ) تـقـد
الــدكـتــور خـالــد نـسـيـم واحملـاضـرة
الــرابــعــة واالخـيــرة في هــذا الــيـوم
ــسـتـمـدة من بـعــنـوان ( الـعـروض ا
الــتــراث الــشــعــبي  - الــفــلــكــلـور -
ـشـاهـد االفـتـتـاحـيــة الـتـمـثـيـلـيـة وا
واقصص احلركية ) تقد الدكتورة
اخـالص نــور الـــدين. ومن اجلـــديــر
بــالــذكـر ان الــبــرنــامج األول إلعـداد
ـصـمـمي وصـقل الــكـوادر الـعـربـيـة 
العـروض الرياضـية نـفذ عام 2012
في الـقــاهـرة كــمـا نــفـذت فــعـالــيـات
ـــحـــافـــظـــة الــــبـــرنـــامج الـــثــــاني 
اإلســكــنــدريــة عــام   2015ويــهـدف
الـبــرنـامج الى إعــداد وصـقل كـوادر
عربية لها القدرة على تنظيم وإدارة
ـهــرجــانـات الــريـاضــيــة الـكــبـرى ا
وأيــضًــا الــتــعــرف عــلى كل مــا هــو
جـديــد من نـظم وأسـالــيب مـتـطـورة
وحــــديـــثــــة في مــــجـــال الــــعـــروض
الــريــاضــيــة بـاإلضــاقــة الـى تــبـادل
اخلبرات ودعم أواصر الصداقة ب
الــدول الــعــربــيــة إلى جــانـب إثـراء
حركـة الـعروض الـرياضـية الـعربـية
وزيــــادة الــــقـــدرة عــــلى االبــــتــــكـــار
ــهــرجــانـات واإلبــداع فـي تـنــظــيم ا

الرياضية.
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نتخب يسعى ا
العراقي إلى
تسجيل حضور
كبير في خليجي
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بـلـد هـو قـبـلـة الـعـالم والـلـعب في بـطـولـة
نـتخبنا  لكن عليه ان اخلليج شيء كبير 
يقدم نـفسه كمـا يجب وان  تـاتي خطواته
بـاجتـاه احلـصــول عـلى الـلــقب الن الـعـلم
مسـتـمـر في مـتـابـعـة اخـبـار ريـاضـة قـطر
واستـعداداتـها لـكاس الـعالم  بـكرة الـقدم
ـعمورة  دون احلدث الذي يـشغل انـحاء ا

استثناء.
‚dH «  U¹u²

ونــلــقي نــظــرة عــلى مــســتــويــات الــفــرق
نـتخب الـذي أحرز شـاركة حـيث قطـر  ا ا
اللـقب ثـالث مرات  1992و 2004و2014
واربع مرات وصيفا ومثلـها ثالثا  ومؤكد
يـتـطــلع لـلــرابع في ظل ظــروف الـتــنـظـيم
والنه  الـفـريق الـقـوي الــذي يـعـيش فـتـرة
تصاعد  بعد احلصول على لقب ا اسيا
ويسير بشكل جيـد في تصفيات ا اسيا

ويقدم مردودا كرويا.
‚«dF « V ²M

ــنــتـــخب الـــقــوي األخــر الـــذي يــأمل ان ا
يستـعيد دوره  بـشكل افضل اذا مـا تغلب
ـقـبل في عـلى ايـران والـبـحـريـن الـشـهـر ا
ـزدوجـة حـتى  يـذهب بـقوة التـصـفـيـات ا
الى قـطــر لـلــمـشــاركـة في حــظـوظ عــالـيـة
للمنافسة على اللقب الرابع بعد احلصول
عــلــيه ثـالث مــرات  كــمــا مـــبــ هــنــا في
الـتقـريـر  وهـو  الـقـادر عـلى حتـقـيـقه  في
ظل الـتـشــكـيل الـذي اخــذ يـنـســجم  اكـثـر

نـاسب وفي ظل بطـولـة قـطـر في الـوقت ا
ـهـمـة حــيث تـصـفـيـات ـشـاركــة ا فـتـرة  ا
كاس الـعـلم وا اسـيـا عنـدمـا يـلـتقي في
مـبــاراته الـرابــعـة مع مــنـتــخب ايـران في
قـبـل في مـهـمة الـرابع عـشـر من الـشـهـر ا
حتمل الـكـثـيـر من األهـميـة  البل االهم في
ـنحه الـبقاء هذه الفـترة الن الـفوز فيـها 
في الـصـدارة الـتي عـاد بـهـا من كـمـبـوديا
اثر تـغلـبه عـلى أصحـاب األرض بـرباعـية
نـظـيـفـة مــسـتـفـيــدا من سـقـوط ايـران في
البحرين الذي سنالعبه في التاسع عشر
 من الشـهر الـقادم بـالبصـرة  ويجب ان
ستـوى  الذي الزال مرتـبكا يتحـسن  ا
ـعـروفـة ـنـتـخب صـورته ا ولم يـقـدم ا
بـعـد اداء مـتـذبـذب من مـبـاراة الخـرى
والن الـــذهـــاب الـى قـــطـــر  يــــتـــطـــلب
منـتـخب مـتكـامل من جـمـيع اجلوانب
فـنــيـا وبــدنــيـا ونــفـســيــا  ومـحــاولـة
الـلـعب بـطـمــوحـات الـفـوز الن الـفـرق
علـى قلـتـهـا لـكـنـهـا تـشـكل صـعـوبات
ر في خصوصا مـنتخب قـطر الذي 
أفـضل حـاالتـه وسـيـلــعب في ظـروف
مـــنـــاســـبـــة  حـــيث عـــامـــلي األرض
واجلمهور النه افضل الفرق وضعا
في مـشـاركـة يـحـسب لـهـا من اجل
السيطـرة على البطـوالت اخملتلفة
بـــعـــد احلــــصـــول عـــلـى الـــلـــقب
األســيــوي األخــيـــر بــدبي. ومن
ـهم جـدا لـلـكـرة الـعـراقـية ان ا
حتـضــر في الــبـطــولــة  الـتي
سـتــقـام بـبــلـد  تــسـلط عــلـيه
االنظـار من كل حـدب وصوب
امام العـمل الكـبير الـذي تقوم
به اجلـــهــات احلـــكـــومــيـــة في
ــذهـل لــتــنـــظــيم االســتــعـــداد ا
قـبـلة في بطـولـة كاس الـعـالم ا
وضع  كـبـير مـن خالل الـتـعرف
العب  حــيث عــلى تــصــامــيم ا
التحول  في تنظيم البطولة في
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نظمة لبطولة خليجي 24 حددت اللجنة ا
ـقـرر ان جتـري  في الـدوحة بكـرة الـقـدم ا
بـقــطــر لــلــمـدة من   27من تــشـريـن ثـاني
ــقـــبل حـــتى  الــتـــاسع من كـــانــون اول ا
جـائـزة مـالـيـة لـلـبـطل ثالثـة ماليـ دوالر
ـنظم شـاركـة خـمـسـة فـرق هي  الـبـلـد ا
وعمـان والعـراق  والكـويت والـيمن الـعدد
األقل بــتــاريـخ الــبــطــولــة بـــعــدمــا  ألــقت
خالفــات األشــقــاء مــا بــيـــنــهم عــلى واقع
البطـولة مـرة أخرى لتـقتـصر عـلى  الفرق
ـشاركـة فيـها ذكـورة التي وافـقت على ا ا
حـيـث مـنــتــخـبــنــا في ان يــكــون له الـدور

للـدفاع عن الـوان الكـرة العـراقية
في واحـدة من الـبـطـوالت

احملـــبـــة لـــنـــفــوس
الشـارع الـرياضي
وطــــــمـــــــوحــــــات
الـتـواجـد سـعـيا
للـحـصـول على
الـلـقب احلـدث
ـــــهـم  خالل ا
العـام احلالي
ولدعـم نتـائج
ــنــتــخب في ا
الــتــصـــفــيــات
ـــــــــزدوجـــــــــة ا
ولـلــتــعــبــيـر عن
ــنـتـخب في ثـقـة ا
ان يــــــبـــــــقـى االسم
الـــكــــبـــيــــر عـــلى

درب كاتانيتش  الذي فأكثر وسط ادارة ا
بــات قــريب جــدا من الـــفــريق والالعــبــ
تلك تـصورا واضحـا عنهم  امـام فترة و
التحدي احلالية التي تواجه الفريق الذي
ر الى الـبـطـولـة بـقـوة وحـماس مهـم ان 

وتركيز وعبر جهود عناصره. 
X¹uJ « V ²M

إيقونـة البـطولة بـعدمـا حصل عـلى اللقب
إحـدى عشـر مـرات حـيـث البـطـولـة االولى

1979و 1976و 1974و 1972و 1970
1998و1996و  1990و 1986و 1982
و  2010وكــانـت بــالـــكـــويت قـــد نـــظــمت
الـبـطـولـة األخـيـرة  2017الـتي احـرزتـهـا
عمان عنـدما تغـلبت علـى اإلمارات  بفارق
ركالت اجلزاء ولتستعيد دورها في مجال

اللعب بعد جتاوز فترة التوقف.
ÊULŽ V ²M

اخر بطل ألخر بطولة  في الكويت  ويأمل
ان يسـتـعيـد نـفسه ويـحـقق اللـقب الـثالث
بعد الثاني الذي حصل عليه  2009 وهو
في وضـع مــــقـــــبــــول فـي مــــجـــــمــــوعـــــته
ــزدوجـة الـســــــــــهــلـة فـي الـتــصــفـيــات ا
وتــلـــعب ضـــمن اجملـــمـــوعـــة الــتـي تــضم
منـتـخـبات  قـطـر الـتي تـتصـدر اجملـمـوعة
بـتـسع نـقــاط ثم عـمـان بــست إضـافـة الى
فـرق بــنــغالديش وافــغـانــســتـان والــهــنـد
ويامل ان يستـعيد قـوته من خالل  بطولة

اخلليج.

نـتخب اليمن وعلى الكل ان يرفع الـقبعة 
مـرحـبـا به  ومــشـاركـة تـسـتــحق الـتـحـيـة
ــشـاركــة امـام والـتــقــديـر  عــنــدمـا  قــرر ا
ظروف الـبلـد ومهـم جدا ان يـشارك الـيمن
ـنــتـخب الـوحـيـد الـذي لم في الـبـطـولـة  ا
يـحــقـق أي لـقـب  وحــتى الــوصــافـة  واي

موقع متقدم. 
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نظمة قد اعـلنت  مواعيد وكانت اللجنـة ا
مباريات الـبطولـة التي تفـتح في  السابع
والعشريـن  بلقـاء  عمان والعـراق ثم قطر
والــيـــمن  وفي اجلـــور الــثـــاني يـــتــواجه
الكـويت واليـمن  ثم  تـلتـقي  قـطر وعـمان
وفي الــــدور الـــثــــالث  يــــلــــعب  الــــعـــراق
والكـويت  ثم يـتواجـه اليـمن وعـمان وفي
الدور الرابع يلعب  عمان والكويت  وقطر
بـاريات بلـقاء  العراق والعراق  وتـختم ا

واليمن  والكويت وقطر. 
ويقول الزميل كاظم الـعبيدي مهم جدا ان
يـسـتـعـد ويـتـحـضــر مـنـتـخـبـنـا  من خالل
زدوجة شاركة احلالية في الـتصفيات ا ا
ــواتــيــة في تــعــزيــز خــطــوط الــفــرصــة ا
نتخب الذي عليه ان يغتنم  األمور التي ا
ـــصـــلــــحـــته فـي ظل أجـــواء تـــمـــر  لـالن 
شاركـات  الرسـميـة احلالـية ومـا ينـتظر ا
ان يـقـدم امـام ايـران والـبــحـرين  لـيـتـقـدم
بثقة الى قطر ومهم ان يكون منافسا على
لـقب الـبــطـولـة  الـتـي تـلـقى اهــتـمـامـا من
الشارع الـرياضي وباسـتطاعـته احلصول
علـى اللـقب الـرابع في مـنـافـسـة تـنـحـصر
ب قـطر والـعـراق والكـويت واذا ما جنح
مـنــتـخـبــنـا فـي عـبـور اخــر مـبــاراتـ في
ـرحلـة االولى سـيـكـون حديث تصـفـيـات ا
ـشاركـة اخللـيجـية الـتي حتظى اخر عن ا
دومـا بــاهـتــمـام الــكل هـنــا والن االضـواء
مـسـلــطـة بـقــوة عـلى قـطــر الـتي تــسـتـعـد
الستـضـافة  كـاس الـعالم ونـامل ان تـكون
مشاركة جديـة للمنتـخب وفي ظهور مقنع

واللعب بطموحات اللقب.
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يقول الناطق االعالمي لوزارة الشباب والرياضة
ـالية التي مرت بها موفق عبدالوهاب ان االزمة ا
ادارة نــادي الـطــلــبـة الــريــاضي يــجب ان تــكـون
درساً مفيداً لكل االندية الرياضية احمللية لكي ال
تــتـكــرر .. ال احـد يـخــتـلف مع الــنـاطق االعالمي
لـوزارة الشـبـاب والريـاضة ولـكن التـسـاؤل الذي
يـفــرض نـفــسه هـو هل ســتـســتـفـيــد الـوزارة هي
االخـرى من ازمـة نـادي الـطـلـبـة وتـمـنـع تـكـرارها
بــاجـراءات عــمــلـيــة حتــدد فــيـهــا واجب وحــقـوق
الـنادي والـريـاضي في اطـار قانـون يـضـبط عمل
? اثـير هـذا الـتـسـاؤل الن مـعظم ادارات الـطـرفـ
ـالـية االنديـة الـريـاضـيـة تـتـجـاوز عـلى احلـقـوق ا
ــدربـ في بــطــولـة دوري لـعــدد من الالعــبــ وا
مـتـازة لكـرة الـقدم انـديـة العـراق لـفرق الـدرجـة ا
دربـ ال يـلجـؤون الى احملاكم ولـكن الالعبـ وا
احملـلــيـة والــدولــيـة في بــعض احلــاالت النـهم في
الـنـهـايـة يـحـصـلـون عـلى ربع او نـصف حـقـوقهم
ـالـيــة في افـضل االحـوال. الـوزارة تـعـلم وعـلى ا
ـشـكــلـة وتـعـلم ان ادارات وجه الـيـقـ مــصـدر ا
عــدد من االنــديــة الـريــاضــيــة ال تــتـمــتع بــالــقـدر
الــكـافي من اخلـبـرة والــقـيـادة واالمـانـة االداريـة,
ومع ذلك فـانـهـا تــسـتـمـر في عــمـلـهـا و ال قـانـون
يـردعـهـا. وزارة الـشــبـاب والـريـاضــة تـعـلم كـيف
منـعت ادارات عدد من االنـدية الـرياضـية صدور
قـانـون االنـديـة الـريـاضـيـة في الـسـنـوات الـقـلـيـلة
ـاضيـة والذي كـان يوفـر الفـرصة لـلتـخلص من ا
عـدد من الــهـيــئـات االداريـة الــثـقــيـلـة الــظل الـتي
عرقـلت و ال تزال تعـرقل تقدم احلـركة الريـاضية
في طـول الـبالد وعـرضـهـا. الـوزارة تـؤكـد دائـمـاً
بانـها اجلهـة احلكـومية الـرسميـة الراعيـة حلقوق
ـالـيـة ب الـريـاضـيـ وهي الـتي تـنـظم الـعالقـة ا
االنـديـة الـريـاضــيـة من جـهـة وبــ احلـكـومـة من
جهة ثانية عبر آلـيات محددة وهي عندما تمارس
دور الـرقـيب عـلى اداء االنـدية الـريـاضـيـة وتـعمل
بدأ الثواب والـعقاب فانها تـمنع والى حد بعيد
تـسلـطة الـتي كانت الكات االداريـة ا اسـتمـرار ا
و التـزال تـهــضم حــقـوق الـريــاضـيــ وقـبل ذلك
تـــعــرقل تـــطــور الــريـــاضــة الــعــراقـــيــة من خالل
برامجها الفقيرة واجزم هنا ان االندية الرياضية
كيانات غير مسـتقلة النها تعـتمد كليا على الدعم
ــنح الــوزارة احلق في ــالي احلــكــومي وهــذا  ا

مراقبة ومتابعة وتقو اداء االندية الرياضية.
واعود الى ازمة نادي الـطلبة ,واقول انها فرصة
ـنع تكـرارها من خالل سن قـانون االنـدية جيـدة 
ـبـية الـذي هـو اهم بـكـثيـر من قـانـون الـلـجنـة االو
لـسبب حـيـوي واحد وهـو ان االنـدية
الـــريـــاضــيـــة هـي الــتـي تــنـــتج
ادارات االحتـادات الريـاضـية
ــكــتب وفي مــرحــلــة الحـقــة ا
ـبــيـة الـتــنــفـيــذي لـلــجـنــة االو

الوطنية العراقية.
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ـكتب االعـالمي باحتـاد الكـرة حس اخلـرساني اكد عـضو ا
وصـــول إشــعـــار من االحتـــاد االســيـــوي يــؤكـــد عــلى اقـــامــة
تـصــفـيـات فــرق اجملـمـوعــة االولى لـشــبـاب آسـيــا في الـعـراق
ويـشـيـر الى مــواعـيـد وتـوقـيـتـات وصـول حـكـام ومـشـرف فـرق
قـرر اقامـتها مـطلع اجملمـوعة األولى لـتصـفيـات شبـاب آسيـا ا
قـبل في كـربالء. وقال اخلـرساني إن االحتاد تـشرين الـثاني ا
العراقي للعبة تلقى اشعارا من االسيوي يحدد مواعيد وصول
الطـواقم التي سـتدير تـصفـيات اجملـموعة االولى لـشبـاب اسيا
في كـــربالء من  2تـــشـــرين الـــثـــاني ولـــغـــايـــة الـــعــاشـــر مـــنه.
قبل بلقاءين والتصفيات تنطلق في الثاني من تشرين الثاني ا
االول يـجـمع فـلـسطـ وعـمـان عـنـد الـساعـة الـثـانـيـة والـنصف
ظـهـرا بـتـوقــيت بـغـداد احملـلي والــثـاني يـلـتـقي فــيه بـاكـسـتـان
بي فيما والكـويت في اخلامسة عصرا على مـلعب كربالء االو
ـنـتـخب الــعـراقي من االنـتـظـار. اجلـولـة الـثـانـيـة من يـسـتـفـاد ا
الـتـصـفيـات سـتـقـام في الرابع مـن نفس الـشـهـر ويـلتـقي فـيـها
وبــاكـســتـان الــعــراق والـكــويت في الــثـانــيــة والـنــصف ظـهــرا 
وفلـسط في اخلامـسة فيما جتـري لقاءات اجلولـة الثالثة في

ـقبـل وجتمع الـعراق وبـاكسـتان السـادس من تـشرين الـثاني ا
في الـسـاعـة الـثـانـية والـنـصف ظـهـرا والـكـويت وفـلـسـط في
اخلـامـسـة عصـرا. وفي الـثـامن نـفس الشـهـر سـتقـام مـبـاريات
اجلـولـة الـرابعـة ويـلـتـقي فـيـهـا عـمان والـبـاكـسـتـان في الـثـانـية
والنـصف ظهرا وفلـسط والـعراق في اخلامسـة فيمـا تختتم
قبل بلقاءي الكويت التـصفيات في العاشر من تشرين الثاني ا
وفـلـسـطــ في الـثـانـيـة والـنـصـف ظـهـرا والـعـراق وعـمـان في
اخلامـسة عصـرا.  ويشـارك في التـصفيـات االسيـوية للـشباب
مـنـتخـباً حـيث  توزيـعـها عـلى منـطقـتـ جغـرافيـت هـما 46
ـشاركة  25مـنتـخباً الـغرب (غـرب آسيـا واجلنوب والـوسط) 

شاركة  21مـنتخـباً على 11 والـشرق (شرق آسـيا وآسيـان) 
ـركز األول مـجمـوعة.  ويـتأهـل إلى النـهائـيات  2020صـاحب ا
في كل مـجـمـوعـة إلى جانـب أفضل  4مـنـتـخـبـات حتصـل على
ـضـيـفـة الـذي ـركـز الـثـاني ويـنـضم إلـيـهـا مـنـتـخب الـدولـة ا ا
باشر. وفي حالـة حصول منتخب يحـصل على بطاقة الـتأهل ا
ـباشـر للـبطـولة ضـيفـة علـى إحدى بـطاقـات التـأهل ا الدولـة ا
ــركـــز اخلــامس بـــ ثــواني ــنـــتــخب احلـــاصل عــلـى ا فـــإن ا

اجملموعات يحصل على بطاقة التأهل للنهائيات. شارك في فعاليات برنامج إعداد مصممي العروض الرياضية في القاهرة الوفد العراقي ا
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تـغـلب فـريق الـكـرة بـنـادي الـشـرطـة
الـــــريــــاضي عـــــلى فـــــريق احلــــدود
بـخـمـسة اهـداف مـقـابل هـدف واحد
في مــبـاراة وديـة جـرت عــلى مـلـعب
عـمو بـابا فـي مجـمع ملـعب الـشعب
الدولي. وسـجل اهـداف الشـرطة كل
( من عـالء عـــبــــد الـــزهــــرة (هـــدفـــ
وضرغـام اسـماعـيل ومروان حـس
ــســـاعــد ـــدرب ا ). وقـــال ا (هـــدفــ
لـفــريق الـشــرطـة هــيـثم شــبـول في
ـالك الـتــدريـبي بــيــان لـلــنـادي ان ا
للفريق قرر تعويض توقف مباريات
ـمتاز بـسبب األحداث دوري الكرة ا
ـر بهـا البـلد من خالل اجراء التي 
ـباريـات الوديـة.  وب ان عدد من ا
ــبــاراة شــهــدت زج تــشـكــيــلــة في ا
الشوط الثـاني تختلف عن نـظيرتها
في الــشـوط االول من اجل الــوقـوف
عـلى اجلــاهـزيـة الــفـنــيـة والـبــدنـيـة

جلـــمـــيع الالعـــبـــ وإبــقـــائـــهم في
اجلـــاهـــزيـــة الـــتـــامـــة. واضـــاف ان
الـفـريق سـيـواجه فـريق اجلـيش في
مباراة وديـة ثانية وقـد تعقـبها عدد
باريـات في حال استمرار اخر من ا

تـوقـف الـدوري إلبـقــاء الالعـبـ في
واجـهة ـبـاريات حتـضيـراً  اجواء ا
ـوريتـاني في رسم ذهاب نواذيـبو ا
الـدور  16من بــطـولــة كـاس مــحـمـد

السادس لألبطال العربية.
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نافسات الدوري الشرطة تستعد ودياً 
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اختار االحتاد الدولي لكرة القدم طاقم حكام من األردن الدارة مباراة العراق وإيران في
شـتركة لكـأس العالم وكأس قـبل في إطار التصـفيات ا الـبصرة يوم  14 تشـرين الثاني ا
ـكون من أدهم مخادمة أحـمد مؤنس محمد باراة طـاقم احلكام الدولي ا آسيـا. وسيدير ا
ـكـون من أحـمد فـيـصل مـحـمود ظـاهـر وعـبد الـبكـار. كـمـا اخـتار "فـيـفـا" طاقـم احلكـام ا
ـالـديف والـفـلـبـ والـتي تـقـام في الـعـاصـمـة مانـيـال يوم 14 الـرحـمن عـقل إلدارة مـبـاراة ا

شتركة. قبل في إطار التصفيات ا تشرين الثاني ا
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مستوى بطوالت اخلليج والعرب واسيا.
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وتـأتـي إقــامــة خـلــيــجي   24بـوقـت مـهم
ومناسب تزامنا مع وقت انطالقة البطولة
ــــرحــــلــــة األولى من وبــــعــــد انــــتــــهــــاء ا
ونديال كاس العالم زدوجـة  التصفيات ا
قبل   2022بقطر وا اسيا في الص ا
قـر لـها ان تـنـتهي فـي التـاسع عـشر من ا
الـشــهـر الــقــادم الـتي تــمـثـل أفـضل فــتـرة
اعـداد لــلـفــرق اذا مــا اسـتــثـنــيــنـا الــيـمن
ويـكـون كل فـريق قـد خـاض ولـعب خـمس
ـذكورة وذاكرة مباريـات في التصـفيات ا
الـكـرة الـعــراقـيـة ومـا حتــتـفظ من إحـداث
نتخب في وقتها مختلفة عبر مشـاركات ا
التي بـدات في عام  1976عنـدمـا حصل
ـركـز الثـانـي ومـا رافقـهـا من عـلى ا
احداث الزالت ماثلة في  األذهان
السباب معروفة في حينها  قبل
ان تؤثـر على تـواجد مـنتـخبـنا
فيـهـا وابـتـعـد عـنـهـا والـعودة
لــهــا بـــعــد ســـقــوط الـــنــظــام
السابق في بـطولة  2009في
ـنتخب عمان  قـبل ان يعود ا
للمشاركة فـيها والزال يبحث
عن لقبه الـرابع بعـدما حصل
عــــــــــــلـى الـــــــــــــلــــــــــــقـب االول

1984والثاني 1979
والثالث  1988فيـما حـصل على
الـثــاني مــرتـ  1976واألخــر في
بطولة  2013في البحرين  كما
وقع الثالث حصل على ا
عــام  2010وتــاتي


