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قال مصـدر من داخل احتاد الكـرة امس االربعاء أن االحتـاد اآلسيوي بالـلعبـة قام بتـسميـة احلكم السـنغافوري مـحمد تـقي لقيـادة مباراة الـعراق والبـحرين في اجلولة
ـصدر إنه بـالعـودة الى الدور  16من ـرحلـة الثـانيـة لـتصـفيـات كأس الـعالم في  19 تشـرين الثـاني بـالبـصرة ضـمن منـافـسات فـرق اجملمـوعة االولى. وقـال ا االولى من ا
ـاضي عندما نـهائيات أ يسيا في االمارات  2019 فإن احلـكم السنغافـوري قد حامت الشكوك حـول قراراته بلقاء الـعراق وقطر في هذا الدور في  22 كـانون الثاني ا
نحه ركلـة حرة مباشـرة غير صحيـحة سجل منـها بسام الراوي ـنتخب العـراق إضافه  أغفل للعـراق ركلة جزاء اجـمع احملللون وحتى اخلـليجيـ منهم كانت مـستحقة 
قبل لقاء العراق قررة  في  19 تـشرين الثاني ا نتخب الـقطري الى دور الثمانية. ويسبق مبـاراة العراق والبحرين في البصرة وا باراة وانتقل ا هدف قطـر الوحيد في ا
ـنـتخب الـعـراقي فرق رحـلـة االولى للـتـصـفيـات حـيث  تعـيـ طاقـم حتكـيم اردني لـلقـاء. ويـتـصدر ا وايـران في  14 من الشـهـر نـفسه وحلـسـاب اجلولـة االخـيـرة من ا
ركز الثالث بـ  6نقاط نتخب االيراني با ركـز الثاني يليه ا نتخب البحريني الذي حل با اجملمـوعة الثالثة في تصفيات كاس العالم جامعا  7نقـاط وبفارق االهداف عن ا

ركز االخير بنقطة لكل فريق. ركز الرابع ومن ثم كمبوديا با وهونك كونك با
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أكد وزير الشبـاب والرياضة احمد
ريــــــاض امـس االربـــــعــــــاء اطالق
مـيــزانـيــات االحتـادات الــريـاضــيـة
مـطـلع عام  2020وسـتـكـون حسب
نـــشــــاطـــات االحتـــادات احملــــلـــيـــة
والـدولـيـة الى جـانب وضع قـانون
مـوحـد لـلـريـاضـة الـعـراقـيـة يـجـمع
ـبيـة واالنـدية وزارة الـشبـاب واالو
ـدرسـيـة واجلـامـعـيـة والـريـاضـة ا
ــــا يـــــضــــمـن حــــقـــــوق جــــمـــــيع
. جـاء ذلك خالل تـرأس الـريـاضـيـ
ريـاض االجـتمـاع الـذي جـمع جلـنة
ـــثــلي الــقــرار  140مـع رؤســاء و
االحتــادات الـريــاضــيـة عــلى قــاعـة
دائـرة الـعالقـات والـتـعـاون الـدولي
في مـقر الـوزارة والـذي نـاقش ابرز
ـعوقـات الـتي تعـتـرض سيـر عمل ا

الـلــجـنــة الى جــانب الـوقــوف عـلى
ـشـاكل التي تـعـانيـهـا االحتادات. ا
وقـال الـعـبـيـدي خالل االجـتـماع ان
مـيــزانـيـات االحتـاد وضـعت حـسب
نـــشـــاطـــاته ونـــتـــائـــجـه الـــدولـــيــة
والـــقــاريـــة اذ ســتــكـــون االولــويــة
ألصـــــــــحـــــــــاب االجنـــــــــاز مـن اجل
حتـضيـرهم لالسـتحـقاقـات الدولـية
والــــقــــاريــــة امــــا االحتــــادات ذات
ــشـاركـات الـعـربـيـة او االحتـادات ا
الـفـتــيـة فـتم االخـذ بــعـ االعـتـبـار
تـطـويــرهـا ودعـمـهــا لـلـوصـول الى
يـة مضيفـا ان الوزارة ستبدأ العا
ـقـبلـة بـأطالق جـميع خالل االيـام ا
الـية لألحتادات االموال والـسلف ا
ـصـادقـة عـلى ن  ا الــريـاضـيـة 
منـهاجـها عـلى ان تلـتزم االحتادات
بتسديد الـسلف خالل مدة اقصاها

الـ  31من شـــهــر تـــشــرين الـــثــاني
ـــقــــبل مع وضـع اســـتــــثـــنـــاءات ا
لالحتـادات الـتـي لـهـا اسـتـحـقـاقات
بعد هذا التـاريخ. وعن جلنة القرار
بـــ الــوزيـــر أنه ســـيـــتــرأس 140
الـلجـنة بـشـكل مؤقت بـعد اسـتقـالة
رئيـسها السـابق عصـام ثامر حل
تــســمـــيــة رئـــيس جــديـــد يــحــضى
قـبولـيـة من اجلمـيع كذلك هـناك بـا
امــكـانـيـة اضـافـة اشـخـاص اخـرين
لـلـجـنـة من الـوسط الـريـاضـي كـما
اشـار الى ضــرورة ارسـال مـوفـدين
صحفيـ واعالمي مع االحتادات
ـشــاركـات الـدولــيـة واحملــلـيـة في ا
لـتـمـارس دورهـا االعالمي وايـصال
الــصــورة الــواضــحــة لــلــجــمــهــور
ـــســؤولـــ عن هــذه الـــريــاضي وا

شاركات وما يتمخض عنها. ا
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ÿuEŠ∫ يسعى الشرطة إلى مواصلة رحلة الدفاع عن لقب الدوري
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الـــتـــكـــهن بـــشيء وكل  مـــا حتـــقق في
الـبـطـولـة الزال في  الـبدايـة  وسـيـكون
امــام فـرصـة  الــذهـاب لـدور الـثــمـانـيـة

طويل في نفس البطولة.
ويـقول مدرب الناصرية  السابق جهاد
حـمـود اتـمـنـى علـى مـدرب الـشـرطة ان
يــراجع األمـور بـجــديـة وان يـتـفــهـمـهـا
النـهـا امام مـسـؤوليـة غـير سـهـله وهو
يــتـولى مــهـمـة فــريق يـتــمـتع بـســمـعـة
كــبـيـرة  ويــتـطـلع الى الــدفـاع عن لـقب
ـــشــــاركـــة الــــدوري احــــد أولـــويــــات ا
لــلـمـوسم احلـالـي والـبـطـوالت األخـرى
حـيث لقب ألكاس الذي يبحث عنه بعد
اضي وسم ا ر من بطـولة ا اخلـروج ا
ـهـمة  وتـنـظـره واحـدة من الـبطـوالت ا
بـعدما حتول فيها الى الدور   16حيث
بـطـولـة األنـديـة العـربـيـة والـتـعامل مع
ــوريــتـاني الــقــادمـة مــبــاراة الـفــريق ا
بـــحــذر شـــديــد بــعـــيــدا عن مـــســتــواه
وواقــعه  األهـم الـلــعب مـن اجل الــفـوز
واحلـصول على عدد من األهداف الن
ـــبـــاراة الـــذهـــاب فـي ذلك دعم 
الـــتي هـي من تــفـــصل في
األمـور الـتي الزالت في
ـــكن بـــدايـــتـــهــا وال

مـن لعب له   ويـعـول عـليـهم الـيوم في
عـكس سـمعـة الكرة الـعراقـية والـفريق
الـذي سـبق ووصل الى نـهـائي بـطـولة
اســيـا فـي مـطــلع سـبــعـيــنـيــات الـقـرن
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وعـندمـا تتـناول  فـريق الشـرطة تـظهر
إمــامك األســمــاء اجلــمـيــلــة الـســابــقـة
واألجــيــال الـتي تــوالت عــلى تــمـثــيـله
احملــفــورة في ذاكـرة الــكـرة الــعـراقــيـة
وسـجل الـشـرطـة وجمـهـوره الـذي مثل
ــنــتـخب مـع اجلـويــة ثـنــائي  خــدمـا ا
الـوطني بشكل جيد  واحلال للمنتخب
 الـعسـكري االسم الالمع على مـستوى
الـــبــطـــوالت الــعــســـكــريـــة  واجلــمــيع
يــسـتـمـتع عـنـد مـراجـعـة تـلك األسـمـاء
ـن مثـلت   فـريـقـا الشـرطـة واجلـوية
ـلك محـمد ـشـاركان الـيـوم ببـطولـة ا ا
ـهمـة الـتي يامل ان يـظـهرا الـسـادس ا
بــــاعــــلـى  حــــاالت الـــلــــعـب  والــــقـــوة
ـطلـوبة النهـما ب وحتـقيق الـنتائج ا
شاركة مع فرق لها باع أفـضل الفرق ا

الــعــودة  بــســرعــة   وتــدارك الــنـتــائج
والــقــدرة عــلى الـتــقــدم النه عــازم عـلى
ــنــافــســة عــلى لــقب الــدوري الــهـدف ا
ـــوسم احلــالي األول مـن مــشـــاركــات ا
وفـي أهـمـيـة كـبـيـرة ان يـغـيـر من واقع
ــبـاريـات األداء  وان يــنـجـح في قـادم ا
بـعد عودة الـدوري والتفـكير في األمور
ـــدرب في مـــراجـــعــة وفـي ان  يـــقــوم ا
األمــــور بـــســـرعـــة  لــــتـــحـــســـ األداء
وتــــصـــحـــيح األخـــطــــاء الـــتي رافـــقت
مـبـاريـاته األخـيـرة  امام مـهـمـة الـدفاع
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ــنــافــسـات ويــأمـل الــفـريـق في عــودة 
بـطـولة ألـكاس الـتي خرج مـنهـا مبـكرا
ـرة األخـيـرة بـعدمـا انـتـقـل لـلدور فـي ا
اثــر فــوزه عـلـى بـني ســعــد بـســتـة 16
ــواجــهــة اهـــداف دون رد وســيــخــرج 
ذكـور وكله امل في الـقاسم فـي الدور ا
ان يـتـقـدم  ويـسـتـمـر في الـصـراع على
لـقـبـهـا كمـا سـيـكـون امام مـهـمـة أخرى
عــــنـــدمــــا يـــســــتـــقــــبل فــــريق اف سي
ــورتــيــاني في الــسـادس من الــشــهـر ا
الـــقـــادم ومـــهم ان يـــســتـــعـــد الـــفــريق
ذكـورة  عبر ـباراة ا لـلخروج بـفوائد ا
ظـــروف الــلــعـب النــهــا هي مـن تــمــهــد
الـطـريق امـام االنـتـقـال لدور الـثـمـانـية
لــفـريـق مـثل الــشـرطــة اذا مـا اســتـعـاد
ـهمـة بقوة مـستـواه وفي ان يـخوض ا
وتـركيز وتـدارك األمور في الـفوز الغير
ــســـار بــاالجتــاه مـن اجل مــواصـــلــة ا
ــدرب ان يــتــعـامل الــصــحــيح وعــلى ا
ـذكـور والـبـقاء في بـجـديـة مع الـلـقاء ا
مـنافسات بطولـة مهمة من حيث الفرق
الـيـة والن فريق ـشـاركة  واجلـائـزة ا ا
ــتــلك حــظـوظ  كــبــيـرة في الــشــرطـة 
ـنافـسة واالستـمرار بهـا  البعد نـقطة ا
ــشــاركـة من وألنـه احـداقــوى الــفــرق ا
خـالل موجـود الالعبـ حيث األغـلبـية
نتخب الوطني وهي تلعب لـتي تمثل ا
ســويــة من فــتــرة فــضال عن إمــكــانـات
الــنـادي الـذي يـجـد نــفـسه إمـام مـهـمـة
ـذكـورة والنه مــنـاسـبـة في الـبــطـولـة ا
نـافـسات مـطـالب الـظهـور في جـمـيع ا
حــيث دوري إبــطــال أســيـا األهـم الـتي
هـي من تـكــشف حـقـيــقـة الــفـريق الـذي
اليــنــقــصه شيء  فـي ان  يــدخل بــقـوة
ـتـلك قـدرات العـب ومـنـافـسـا  كـونه 
مـن الـصـنـف  األول عـنـدمــا تـتــنـاولـهم
نـتخب ومنهم كـأسماء  حيث تـمثيل  ا

ومـازاد الط بله  تـعادله مع السماوة
فـي افتـتـاح الدوري الـتي الـزمت حـكيم
ـهـمـة الــتي انـيـطت شــاكـر عـلى تــرك ا
بـباسم قاسم الذي وجد نفسه والفريق
امـام قـمة مـبـكرة واخـتـبار صـعب وهو
يـــعــلم  مــا مــطـــلــوب مــنه اذا مــا  اراد
الــــبـــقـــاء مع الـــفـــريـق  وذلك من خالل
عــبـور بــوابـة الـزوراء  النــهـا ســتـكـون
بـوابـة الدخـول القـوي للـدوري واحلال
لــلـشـرطــة الـذي يـبــدو لم يـأخـذ األمـور
بـجدية على خـلفية احـراز لقب السوبر
لـيتلقى ضـربة النوارس القـوية  بعدما
حـلقت عاليا وقهرت البطل حتت أنظار
جـمهـوره بهدفـ دون رد قبل ان تأتي
نـــكــســـة مــيـــســان فـي اول خــروج  من
الـعـاصمـة عـندمـا حل ضـيفـا عـلى نفط
مـيسـان االخر الـذي كان في وضـع غير
مفهوم بعدما عاد من خسارة ثقيلة من
 الـصناعات بهدف لثالثة لكنه ظهر في
ــوعـد عـنــدمـا جنح في خـطـف نـقـطـة ا
غــالـيــة من الــشـرطــة الـذي ظــهـر بـأداء
ضــعــيف وبــخـطــوط مـفــكــكـة وهــجـوم
مـــتــعـــثــر واحلـــال لــلــدفـــاع الــذي وقع
بـأخطاء واضـحة  ليـزداد عدد األهداف
ــرمـاه  الـى خـمــســة عـلى ــســجـلــة  ا
ـــوسم عــــكس  مـــا كــــان يـــجـــري فـي ا
ـــتــلـك أفــضل ـــاضي عـــنــدمـــا كــان  ا
واقـــوي دفــاع واحلــال لــلــهــجــوم والن
مــسـتـويـات الـفـرق تــقـيم وتـقـاس عـبـر
نـتائج الـذهاب التي دومـا حترج الفرق
ـــســتـــويـــات حـــيث عـــلـى مـــخــتـــلـف ا
اجلـــمــاهــيــريــة الــتي تــعــمل لــتــفــادي
ـفـاجأة  لـكنـها تـظـهر مـحرجـة للـفرق ا
ـنافسة على لـقب الدوري الن الشرطة ا
فـي وضع مـــخــتـــلف عـن اقــرأنـه كــونه
مــطــالب بــالــدفـاع عن الــلــقب وهــو مـا
يـــحــتــاج الى عــمـل مــنــظم وقــوي وان
تـتـضـافـر جـهـود الالعـبـ  امـام فـريق
ســيــكــون هــدفـا لــلــكل الن الــفــوز عـلى
الــبــطل لـه مـعــنـى ومـردود وكـالم اخـر
ومــخـتــلف  وهـو مـا تــعـمل عــلـيه فـرق
احملــافـظــات الـتي تـرى  في
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ومـع الــذي حــصل  مع أول
ثـالث مـــبــــاريـــات دفــــعـــته
لــلـمـوقع الــثـاني عـشـر في
سـلم التـرتيب بـأربع نقاط
ـكن الـتقـلـيل من شانه ال
ودوره وألنـه  القـادر على

ــــاضـي عالء عــــبــــد ــــوسم ا هـــــداف ا
الـزهـرة الذي الزال بـعـيدا عـن مسـتواه
عــنــدمــا سـجـل هـدفــا  فــقط في شــبـاك
راقب احلـدود في نتيجة  هي بـنظر ا
 وأنـصار الـشرطـة حتصـيل حاصل في
ظـل الفوارق الكـبيرة ب الـفريق  في
كـل شيء وليس على مسـتوى الالعب
ـسـتـوى حــسب  رغم انـهـا لم تـعـكس ا
ـدرب والفريق ـنتـظر من الالعـب وا ا
فـي ان ينـطـلق بـقوة  بـعـد  احـرازكاس
الــسـوبـر والـفـوز عـلى الـزوراء ومن ثم
ــلك االنـــتــقــال لــدور   16لـــبــطـــولــة  ا
الـعـربـيـة اثـر فـوزه الـصعب فـي الوقت
الـقـاتل علـى فريق نـادي الـكويت بـأخر
أنـفاس الوقت وبفضل البديل احملترف
مــوبـاكـو الـذي تـمـكن من إحـراز هـدفي
الـفـوز في الـلقـاء الـذي جـاء بعـد الـفوز
ـــدرب عــــلى احلـــدود وتــــنـــفس فــــيه ا
والـــفـــريق الـــصــعـــداء وفي قـــبــول من
اجلــــمــــهــــور والــــشــــعــــور بــــشيء من
االطــمــئـنــان والـســعـادة  والن الــفـريق
يظهر بقوته واستعاد وضعه الطبيعي
بـعـد االنـتقـال لـلدور  16لـبـطـولـة كاس
ـر ــلك مـحــمـد الـســادس وكل شيء  ا
ـصـلحـته في التـقدم بـخطـوات ثابـتة
بـعد نتيجـت ايجابيـت حيث التغلب
عـــلى احلــدود وعــلى الــكــويت قــبل ان
يـعود لبـطولة الـدوري ويواجه الزوراء
ـصلحـة الشرطة وسـط تكهـنات تصب 
فـي ظل الـفتـرة الـقـصـيـرة الى مـا  بـعد
لــــقـــاء الــــســـوبـــر والــــدوري أي بـــعـــد
اســبــوعــ ومع تــوجه الــفــريق بــقـوة
وتــركـيـز وهـومــنـتـشـيــا بـفـوزين حـيث
بــدايــة الـدوري والــتــخـلص مـن عـقــبـة
الـكـويت وكل األمور تـقف جلانـبه وهو
ــطـلـوبــة   عـلى عـكس فـي اجلـاهـزيـة ا
ر في فـترة مرتبكة الـزوراء الذي كان 
جــدا حـيث اخلـروج من مـلـحق بـطـولـة
ـلك مـحـمـد الـسـادس وخـسـارة كــاس ا
كــاس الــســوبــر بــفـارق ركـالت اجلـزاء
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شـــهــدت اول ثـالث مــبـــاريــات لـــفــريق
ـمـتاز الـشـرطـة فـي مـسـابـقـة الـدوري ا
بـكرة الـقدم بـداية قـلقـة  وغيـر متـوقعة
فـي ظل وجود األسـمـاء والوجـوه التي
تـمثل مرتكرا للمـنتخب الوطني إضافة
الـى وجــود العـــبي اخلــبـــرة في عــودة
درب الصربي لـلدفاع عن لقبه بقيادة ا
الــسـكـنـدر الـيـتـيش في بـدايـة عـمل مع
فـريـق يـأمل ان يـكـون لـلـمـدرب اجلـديد
دوا وحـضورا لـقيـادة الفـريق باالجتاه
الـصـحـيح في مـشـاركات الـشـرطـة احد
ـتـلك أقــطـاب الــكـرة الـعــراقـيـة الــذي 
مـقـومات الـلـعب في الـبطـوالت احملددة
وسم احلالي وان يقدم نفسه كما فـي ا
يــجـب  بـعــدمــا  حــصل عــلى اول لــقب
حــيث بـطـولـة الــسـوبـر الـتي جـرت في
ـبـي عـنـدمــا تـغـلب مــلـعب الــكـوت االو
عـــلـى الــغـــر الـــزوراء بــفـــارق ركالت
اجلــزاء  الــنــتـيــجــة الــتي مــحـا فــيــهـا
ـر امام نـادي الكـويت ذهـابا سـقـوطه ا
ـاضي فـي الـثـامن والـعـشـرين من اب ا
بـثالثـة أهداف لواحـد  وتوقـع األنصار
ان مـع إحــــراز  لـــقـب الـــســــوبـــر األول
سـيكـون مفـتاحـا للـحصـول علـى ألقاب
ـشـاركات في بـطـولة أخـرى من خالل ا
مـهـمة يـتـطلع لـها الـفـريق الذي  يـعول
عـــلى هـــذه األســمـــاء والــوجـــوه الــتي
عــززت بـانـتـداب عــنـاصـر اخـرى حـيث
مـروان حسـ ونبـيل صـباح ومـوباكو
وقـــبـــلـــهـــمـــا كـــرار جـــاسـم وضـــرغــام
ــــاضي ــــوسـم ا إســـــمــــاعـــــيل خـالل ا
إضـافـة الى تـلك اجملـمـوعـة التـي سبق
وتـــمـــكـــنـت من احلـــصـــول عـــلى لـــقب
الــــدوري قــــبـل ان تـــخــــرج االمــــور من
الـــســيــطــرة عــنــدمــا اســـتــهل الــفــريق
مــوسـمه اجلــديـد بــفـوز صـعـب وثـقـيل
عـلى احلدود بهـدف لواحد في نـتيجة
تــــوقع األنــــصـــار ان تـــاتـي بـــاالجتـــاه
الـصحـيح في دعم األمور  والـكل يجده
فــريـقـا مـتــجـانـسـا وفـي خـطـوط قـويـة
عـــــلى مــــســــتــــوى الــــدفــــاع والــــوسط

والـــهــجــوم  مع بــقــاء
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شهـدت التظـاهرات مـشاركة كـبيرة
نـتخب الوطني وجـماهير لالعبي ا
االندية العرقية للمطالبة بحقوقهم
ـــســـلـــوبـــة وتـــوفـــيـــر اخلـــدمـــات ا
ومحاربة الفسـاد فقد التحق مدرب
مـنتـخب النـاشئـ والنـجم الدولي
الـســابق عـمــاد مـحــمـد بــصـفـوف
ـتــظــاهـرين في مــحــافـظــة كـربالء ا
لـــلــمـــطــالـــبـــة بــتـــحــقـــيق مـــطــالب
ــــتـــظـــاهــــرين ودعـــمــــهم من اجل ا
حتـــقـــيق مـــطـــالـــبـــهـم الـــشـــرعـــيــة
ـســلـوبـة. كـمـا تـواجـد وحـقـوقـهم ا
ـــنـــتـــخب الـــوطـــنـي ونــادي العب ا
فـانـكـوفـر وايتـكـابس الـكـنـدي علي

عـــدنــــان في تــــظـــاهــــرات ســـاحـــة
الـتــحــريـر وسط الــعـاصــمـة بــغـداد
وقـــــدم الـــــطـــــعـــــام مـــــجـــــانـــــاً الى
ـــتـــظـــاهـــرين حـــيث فـــضل العب ا
اسـود الـرافـدين قـضـاء عـطـلـته في
العراق ومع الشعب بدالً من السفر
الـى كـــــنــــــدا.  الى ذلـك عـــــلـق العب
ـنــتـخب الـوطـني الـعـراقي ونـادي ا
اتالنـتـا يـونـايتـد االمـيـركي جـس

مــيــرام عـــلى تــظــاهــرات الــعــراق.
ونـشـر مـيـرام تـغـريـدة عـبـر حسـابه
الـرسمي عـلى "تـويتـر" "الـعراقـيون
يـسـتـحــقـون حـيــاة أفـضل. عـزيـزي
الـــعـــالم حـــافــظـــوا عـــلى الـــشــعب
الـعـراقـي". واعـلن االحتـاد الـعـراقي

ـركـزي لـبـنـاء االجـسـام تأجـيل ا
دورة حتــــكــــيـــــمــــيــــة بــــســــبب
الـتـظـاهـرات واالوضـاع احلـالـية
ــر بــهـــا الــعــراق. وقــال الــتـي 
االحتــاد في بـــيــان انه وبـــســبب
ـر بـهـا الـبـلـد من الـظــروف الـتي 
اعـتـصـامـات وتـضـاهـرات شـعـبـية
تــقــرر تــأجـيـل الـدورة الــتــدريــبــيـة
التحـكيمـية الى اشعـار اخر والتي
قـرر اقامـتـها مـطلع شـهر كـان من ا
تـشـرين الـثـاني فـي مـديـنـة كـركوك.
يـشار الى ان الـتظـاهـرات الشـعبـية
التي جتتاح مدن الوسط واجلنوب
في العراق تسببت بتأجيل دوريي

كرة القدم وكرة السلة.
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جنوم الرياضة في ساحات التظاهر
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انتقد عادل نعمة مدرب الصناعات
الــكـــهــربــائـــيــة وزارة الــصـــنــاعــة
ـعـادن اجلـهـة الـراعـيـة لـلـنـادي; وا
إلهــمـالــهـا الــفـريق بــشـكل تــام مـا
ـالـيـة. جــعـله يـعـانـي من األزمـات ا
وقــــال نـــعــــمـــة إنَّ الــــصـــنــــاعـــات
رُّ بعسر مالي نتيجة الكهربائية 
إهـــمـــال اجلـــهــــة الـــراعـــيـــة وزارة
الـصنـاعة بـحيـث لم يسـتلم الـفريق
مــــنـــذ  3أشــــهـــر ديــــنـــارًا واحـــدًا
والالعب يعـانون العوز. وأوضح
رغم ذلك فــإن الــفــريق حتــدى هــذه
الـــظــروف وقــدم مــبـــاريــات جــيــدة
ـقـدمـة ب بـالـدوري ووجـوده في ا
األربعـة الكبـار دليل على أن اإلدارة
واجلــهــاز الـــفــني عـــمــلـــوا بــشــكل

مــثــالي والالعــبـون ضــحـوا خالل
ـاضية. وأضـاف اإلهمال األشهر ا
ـسـئول في واضح بـدليـل لم جند ا
الوزارة مـتابع لـلفـريق وكأن فريق
ـثل هـذه الـوزارة الـصـنـاعـات لم 
بــيـنـمـا جتـد وزارات أخـرى داعـمـة
لفرقـها رغم أنَّ نتـائجها مـتواضعة
وال تـرتقي لـنـتائج فـريـقنـا. وطالب
نـعـمــة وزيـر الـصـنـاعــة بـالـتـحـرك
ـا اجلــدي إلنـهـاء هـذا اإلهــمـال طـا
ـثل وزارته من جـهة وأن الـفـريق 
ـمـيزة لـلفـريق رغم تلك ولـلنـتائج ا
ـعـقـدة. يـذكر أنَّ ـالـيـة ا الـظـروف ا
الــصـنــاعـات الــكـهــربـائــيـة يــحـتل
ركز الرابع في الئحة الدوري بـ7 ا
نــقـاط من  3مــبــاريـات وله مــبـاراة

مؤجلة.
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اكـد نـادي الـنـجـف الـريـاضي تـمـسـكه
ــدرب حــسن احــمــد بــعـد بـخــدمــات ا
ه االستـقـالـة واعتـذاره عن اكـمال تـقـد
مـشــواره مع الــفــريق الــكــروي لــغـزالن
الي لـلنادي علي الـبادية. وقـال االم ا
هــــــاشـم فـي بــــــيــــــان إن ادارة نــــــادي
الك التدريبي النجف تؤكد تمسكها با
لـفريـقـهـا الكـروي االول بـقـيادة الـكـاب
قـبلـة ستـشهد حـسن احمـدوان االيام ا
ـــتـــعــلـــقـــات. واوضح أن حـل جـــمــيـع ا
االدارة لـم تــســتــلم طــلـــبــاً رســمــيــاً من
ـــا تــــقـــدم وان اخــــر وحـــدة ــــدرب  ا
تـدريبـيـة قادهـا احمـد وجه من خاللـها
ـدة يـومـ ونـؤكد ـنح الـفـريق اجـازة 
تـمسكنا بخدمـاته حتى لو قدمت بشكل
رسـمي. وعن تاخـير صرف مـستـحقات
الـفريق اكد هـاشم أن االمر يعود الى
الوضع العام للبلد امل بتيسيرها بعد
ـالية قـرار نقل الـصالحيـات االدارية وا
الى لــؤي الــيــاســري مـــحــافظ الــنــجف
والـذي له مــواقف نــبـيــلـة جتــاه الـنـادي

وجماهيره.
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يـسـعى مـجـلس إدارة مــولـوديـة اجلـزائـر بـرئـاسـة فــؤاد صـخـري إلقـنـاع مـسـؤولي
لك ـوافقـة على نـقل مبـاراة ذهاب دور الـ 16لـكـأس ا االحتاد الـعربي لـكـرة القـدم با
ـولـودية والـقـوة اجلـويـة إلى خـارج الـعراق. مـحـمـد الـسادس لألنـديـة األبـطـال بـ ا
وذكت تـسـريـبـات صـحـفـيـة اول امس الـثالثـاء وجـود مـحـاوالت قـويـة لـتـغـيـيـر مـكان
ـستـقـرة حالـيا في الـعـراق ورفض السـفارة ـبـاراة بسـبب الظـروف األمـنيـة غيـر ا ا
اجلـزائـريـة تـقـد ضـمـانـات بـتـأمـ الـبـعـثـة حـتى في مـديـنـة الـبـصـرة. وال تـقـتـصر
ـولـودية فـقط بل من جـانب مـسـؤولي الـسفـارة أيـضـا الذين احملاوالت عـلى إدارة ا
تـواصـلـوا مع االحتـاد الـعـربي حملـاولـة إيـجـاد حل نـهـائي. جـديـر بـالـذكـر أن مـبـاراة
ـقـبل عـلـى مـلعـب الـبصـرة بـدال من الـذهـاب تـقـرر إقـامـتـهـا يوم  7تـشـرين الـثـاني ا

كربالء.
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ـنافـسـات الدورة احلـالـية سيـمـا بعـد الـنجـاح الالفت 
ـرأة اخلـلـيـجـيـة. وبـشـأن رأيـهـا في الـدورة لـريـاضـة ا
يزها رأة اخلليجية قالت إن ما  السادسة لرياضة ا
مشاركة السعودية ألول مرة في عدد من األلعاب وهي
مـشــاركـة "أثـلــجت صــدورنـا جــمـيـعــا. وأضـافـت أنـهـا
سـعيـدة بالـتواجـد ضمن أكـبر جتـمع نسـائي خلـيجي
ــقـبــلـة ــســتـوى في الــدورات ا مــتـمــنـيــة أن يــرتـفع ا
وتخـرج فـتـيـات اخلـليج من تـقـد مـسـتـوى هواة إلى
شـاركـات اخلارجـية. ي مـحتـرف يلـيق بـا مـسـتوى عـا
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كشـفت فـاطـمـة حـيات عـضـو مـجـلس إدارة احتـاد كرة
الـقـدم الكـويـتي ورئـيـسة الـلـجـنـة النـسـائـيـة أنه تمت
وافقـة من دول اخلليج عـلى إقامة أول كـأس خليجي ا
ـشــاركـة الـيـمـن والـعـراق عــلى أن يـقـام في نـســائي 
شـهر آذار  ?2020وسـوف تـضـيـفه الـكـويت. وأشارت
شاركة وافقة جـاءت من جميع الدول ا حيات إلى أن ا
خـاصـة الـسـعـوديــة والـعـراق مـؤكـدة حـرص اجلـمـيع
ـشـاركـة في كـأس اخللـيج الـنـسـائي ألول مرة ال عـلى ا
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جانب من إجتماع وزير الشباب مع اإلحتادات الرياضة

امــام  الـوضع الــفـني الــذي يـتــمـتع به
وبـعـدمـا قـطع  شيء مـن الـطريـق  بـعد
إقـــصــاء فــريق الــكــويت قــبل ان تــاتي

اخلطوة القادمة مطلع الشهر القادم.
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كــمـا سـيـكـون الــفـريق إمـام واحـدة من
اهـم مــشــاركـــاته حــيـث بــطــولــة دوري
اإلبـطـال األسـيـويـة الصـعـبـة جـدا امام
فــرق تــتــمـتـع بـإمــكــانـات فــنــيــة حـيث
االعـتـماد عـلى  االحـتراف  كـما جنـدها
فـي الـبــطــولــة الــتي  يــامل ان يــشـارك
فـــيـــهــا الـــفــريق بـــاهــتـــمــام مـن حــيث
الـالعبـ  لتـحـمل مهـمـة النـتـائج التي
التـظـهر مـباريـاتهـا سهـلة إطالقـا  امام
فـــرق  كــبــيــرة لــهــا بــاع طــويل فــيــهــا
وبــإمــكــان الـشــرطــة الــتـعــامل مــعــهـا
طـلوب  وفـي مشـاركة بـالـشكـل ا
عــــــكـس قـــــوتـه واثــــــبـــــات
جدارته لسبب مهم. 

الية دربه رغم الضائقة ا النجف متمسك 
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