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بي لكـرة القدم االستعـداد لنهائيات آسـيا في تايلند  2020 بدءاً من نتخب االو يبـدأ ا
بي الى إمارة دبي اليوم االثنـ للدخول في معسكر تدريبي اليـوم. وسيغادر وفد االو
قبل. ووضعت قرعة البطولة لالستعـداد للنهائيات التي تستضيفها تايلند مطلع العام ا
بي الى جـانب منـتخـبات "استـراليـا - تايـلند - الـبحـرين" على ان تـفتتح نتـخب االو ا
ـبي ـقـبـل. وسـيـسـتـهل االو مـنــافـسـات الـبـطـولـة فـي الـثـامن من شـهـر كــانـون الـثـاني ا
ـقـبل فـيـما ـواجـهـة اسـتـرالـيـا في الـثـامن من كـانـون الـثـاني ا مـشواره فـي الـبطـولـة 
سـيـواجـه الـبـحـرين في الـ 11من الـشــهـر ذاته وبـعـد  3ايـام ســيـواجه صـاحب االرض
تـايـلـنـد. ومن اجل مـراقـبة الـالعبـ لـضـمـهم الى صـفـوف اسـود الرافـدين سـيـتـواجد

باريات. نتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش في تايلند حلضور جميع ا مدرب ا
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وحتقق احالمهم في التعليم والصحة
والـعــيش الــكـر حــالــنـا حــال ارجـاء
عمورة.   واشـار مشرف الـبطولة ان ا
الـبــطـوالت الــكــرويـة ســتــتـواصل الى
ـر بها ح االنتـهاء من االزمـة التي 
كشـعب لنـثبت انـنا لن نـتوقف وعـجلة
احلياة مـستـمرة السـيما بـالنـسبـة لنا
كريـاضـي وكال من مـوقـعة وبـالـتالي
شـهــدنـا مــشـاركــة عـشــرة مـنــتـخــبـات
ـقبـلة ونحن عـلى يقـ ان البـطوالت ا
ـشـاركـة اكـثـر سـتـكـون اعـداد الـفـرق ا
ـا هـو عـلـيه االن كـون هـنـاك انـدفاع
وحرص كـبـير من جـمـيع ابـناء مـديـنة
ــــنـــاطـق اجملـــاورة عــــلى الـــصــــدر وا
ـشاركـة فـي مثـل هـكذا بـطـوالت حتم ا
اسم قيم نعـتز به وهـو شهـداء تشرين
شرف . فيمـا علق مـحمـد السـوداني ا
سـاعد عـلى الـبطـولة انـنـا حريـص ا
علـى ان نوفـر كل االمـور الـلـوجـسـتـية
ـا الـتي تــسـهم بـاجنــاح الـبـطــولـة و
يليق باالسم الذي حتمله والذي يعني
الكثير البـناء مدينة الـصدر بشكل عام
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وشـريـحــة الـريــاضـيـ بــشـكل خـاص
وبالتـالي سعيـنا منـذ ايام على تـوفير
اخلدمـات والضـيافـة فـضال عن توفـير
اجلـهــاز اخلــاص لـلــتــعـلــيق لــيــعـطي
صورة جميلة للبطولة واجناحها امام
جـمـيع احلـشـود الــتي تـهـتم وحتـضـر
للـبطـولة وهذا واضـح منـذ انطالقـتها
حيث شهدت تواجد جماهير غفيرة لم
ـكـان. وبـ الـسـوداني ان يـتـسـعـهـا ا
ميزة جميع الفرق هيأت جتـهيزاتها ا
والتي حتـمل الشـارات الـسوداء حـزنا
علـى اروح شهـداء ثـورة اكـتـوبـر التي
نعـتـز بهـا وسـنواصل تـقـد القـراب
ديـنة وهذا لـيس باجلـديـد على هـذه ا
التـي حتمل اسـم رمزا ديـنـيـا تـتـعز به
ـديـنـة مــضـيـفـا الى ان تــلك الـبـدايـة ا
ـثيـرة بـ فريـقي الـتـعاون مـيـزة وا ا
والعبيدي تعكس صورة طيبة على ان
الـبـطـولـة سـتــكـون مـثـيـرة بـ الـفـرق
ــتــبـــاريــة الى نـــهــايــتـــهــا . وكــشف ا
السوداني ان تـلك البـطولـة هي فرصة
طــيــبـة لــلــمــدربــ والــكــشــافـ عــلى

واهب  السـيما وان مـدينة احتضـان ا
الصـدر كانت والزالت مـنجـما لالعـب
وخير دلـيل ما نـشاهـده حالـيا في تلك
البـطـولـة مـنوهـا الى ان هـنـاك جـوائز
ــنــتـخــبـات تـقــديــريـة ســتــوزع عـلى ا
ـشــاركـة فـي نـهــايـة الــبــطـولــة الـتي ا
دة اسـبـوع بـاالضـافة الى ستـسـتـمـر 
تــوجــيه الــدعـــوة الى عــوائل شــهــداء
تـــشـــريـن وعـــدد من الـــشــــخـــصـــيـــات
ـنتخب الرياضـية الكـروية من جنوم ا
دينة لنـقيم نهائي الوطني من ابنـاء ا
ا حتملـه البطولة من وكرنفال يلـيق 
اسم سـيــبـقـى خـالــدا في ذكـرى ابــنـاء
مـديـنـة الــصـدر . هـذا وقـدم الــقـائـمـ
عـلى الـبـطــولـة الـشـكــر والـتـقـديـر الى
جـريـدة الـزمـان الـريــاضي الـتي تـهـتم
ـا ــديـنــة  بـشــؤون ريـاضــة  ابــنـاء ا
ـهنيـة العـالية الـتي  يعمل يدلل على ا
بـهـا الــقـائـمــون عـلـيــهـا مـتـمــنـ لـهم
التـوفيق ومـواصلـة مشـوار الصـحافة
احلرة التي تنـقل الواقع للـمتلقي دون

رتوش او تزيف.
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من  العــبي الــشــرطــة إمــام قــطـر حــيث
تـعرض امجد عطـوان لإلصابة كما كان
لــلـغــيـابــات تـأثــيـرهـا فـي  األداء الـعـام
ـدرب لم يأخـذ البـطولـة على واجـد ان ا
مـحـمل اجلد ووجـدهـا حتصـيل حاصل
النه يـنـظر لـلـبـعيـد حـيث التـأهل لـكاس
الــعـالم والنه يـرى احلــصـول عـلى لـقب
خـليجي حالة معنوية الاكثر  لكن األهم
ان نــتـعـلـم من درس الـبـطــولـة  في دعم
ـنـتـخب بـاالسـتـعـانـة بـالالعـب بـنـاء ا
ـبعدين الن الـوضع الذي علـيه الفريق ا
بــات قــلق واخــتــلف الـى مــا قـبـل لــقـاء
ـرحـلــة الـثــانـيـة ســتـكـون ايــران والن ا
مـخـتلـفة في كل شيء والن فـريق هونك
كـونك تطـور وقد يـشكل  لنـا حرج كـبير
ـنـتـخب وعـلـيـنـا ان نـعـتـرف ان وضع ا
اخـــتـل والبـــد من مـــصـــارحـــة االحتـــاد
لــلــمـــدرب قــبل ان تــتــسع الــهــوه امــام
ـا بــالـيـد في فــرصـة الزالت قـائــمـة ور
االنـــتــقـــال لــلــمـــرحــلـــة احلــاســـمــة من
نتخب الـتصفـيات وان  يخضع عـمل  ا

كاشفة. درب  للصراحة وا وا

جتـــارب من مـــبـــاراة الخـــرى وافـــتـــقــد
الـفريق  حلـالة االسـتقـرار التي وصـلها

في التصفيات.
ÃËd)« »U³Ý«

وكــــانت الــــبــــطــــولــــة قــــد خــــرجت عن
صلحة الـترشيحـات التي كانت تصـب 
درب الكروي قـطر ومنـتخبـنا  ويقـول ا
كـاظم صبـيح مر بـظروف لـعب مـختـلفة
مــنـهــا الـسـفــر مـبــاشـرة من االردن الى
قـطربـعـد لقـاء البـحرين وفـقدان الـفريق
لـعدد من الـعنـاصر وعـدم وجود الـبديل
ــنـاسـب مـا زاد من تــعـرض الالعــبـ ا
لــلــجـهــد مـنــهــا مـشــاركـة  7العـبـ مع
الـشرطـة قـبل يوم من انـطالقة الـبطـولة
ـدرب الــذي طــلب مـنه ان وسـط عـنــاد ا
ـلـتحـق يـسـتدعي بـدالء ولـو لنـصف ا
مع فـريق الـشـرطـة وكـان قـبـلـهـا ان يتم
الــتـفـاهم بــ االحتـاد ونـادي الــشـرطـة
والــتـنــسـيق مع االحتــاد الـعــربي لـكـرة
الـقـدم كـما فـعل اجلـويـة لغـرض تـاجيل
ـوريـتـاني مـبــاراة الـشـرطـة ونـيــبـوذا ا
ـدرب عـدد ولــو ألسـبــوع قـبل ان يــزج ا

اســتـمـرار في  ضــعـفـنـا فـي مـواجـهـات
احلـــسـم والزال العـــبـــونــــا يـــشـــعـــرون
بـاخلـوف في مثل هـكذا مـباريـات فضال
يل للدفاع ما خلق درب وا عن تـكتيك ا
هاجم مهند عقما هجوميا في اللعب با
 عـلي الـذي يـحـتـاج الى  تـوجيه في ان
يـــتــعـــامل مع الـــكــرات الـــتي حتــول له
بـتركيـز وان يخلق الـفرص لزمالئه وان
يــبـتــعـد عـن األنـانــيـة وهــو في مـقــتـبل
الـعمر نعم  مهمـته التسجيل لكن ليس
بـرعونة وكم كـرة سهلـة افتقـدها بسبب
سـوء الـتـركيـز والـتـفـكيـر بـنـفسه  الجل
التهديف وكان سببا في اخلسارة حتى
ظـهـر مـرتـبـكا وكـاد ان يـتـعـرض لـلـطرد
درب ويـبـدو انه بـحـاجـة الى تـوجـيـه ا
في ان يعلم ويعرف انه يلعب للمنتخب
الـوطـني   ومسـؤولـية الـظـهور بـنـكران
الــذات في وقـت لم يــكــفــر عـدد مـن كـان
يـعول عليهم من الالعـب على مستوى
تـقد االداء في مباريات اجملموعة كما
ــدرب في اخــتــيــار تــظـــهــر مــشــكــلـــة ا
الـــتــشـــكـــيل وجـــعل من الـــفــريـق حــقل

همة باقتدار وهدوء واثبت الذي ادار ا
درب الـنـجـاح ولـعام  2019لـيس انـه ا
عـلى مستوى الـكرة البحـرينية بل على
اسـيـا والـعرب بـعـدما حـقق لـقـب رغم
ـنـتـخـب بـعـدما قـصـر فـتـرة عـمـله مع ا
عـاشت البـحرين حـسرة احلـصول على
الــلـقب عـلى نــحـو خـمــسـة عـقـود  رغم
خـوضــهـا لـلـنـهـائي أربع مـرات قـبل ان
يـــحـل الـــيـــوم الــــتـــاريـــخـي وحـــرمـــان

السعودية من حتقيق لقبها الرابع.
UM³ ²M  ÃËdš

وشــكل خـروج مـنــتـخـبـنــا من الـنـصف
ني الـنهائي صدمة للشارع الذي كان 
الـنفس في ان يـقدم الالعـب ما عـليهم
لـكن األداء تـبـاين مـن العب الخـر اذا ما
بـاريات وكيف واجهنا راجـعنا مسار ا
ــســتــوى الــفــرق حـــيث لــقــاء قــطــر وا
ــتـذبـذب امـام الــيـمن الـتي تــأثـر بـهـا ا
فـريـقـنـا النه لـعب امـام الـبـحـرين حتت
ضــغط اجلــمــهــور الــذي  حــرص عــلى
ــبـاراة  لــكـنه عـاد الــسـفــر  وحـضـور ا
مـكسورا بعـدما ظهرت مـشكلتـنا األكثر

ـبـاراة لـركالت اجلـزاء امـام قـوة دفاع ا
الــبـــحــرين الــذي نــظـم صــفــوفه وغــلق
ـرتدة ـنـافـذ واالعتـمـاد عـلى الكـرات ا ا
بــعــدمــا أضــاف احلـكم   8دقــائق عــلى
ــبـاراة الــتي اسـتــفـزت جــمـهـور وقت ا
الـبحـرين النه أعـلن اللـوحة أعـلنت  عن

دقائق وكادت السعودية ان حتقق 6
الــتـعــادل لــوال تـصــدي الـســيـد الخــطـر
الـكــرات ورفـعـهـا بـإطـراف أصـابـعه في
ـــبــــاراة تـــلـــفظ اخـــر ثــــوان الـــوقت وا
أنــفـاســهــا قـبل ان يــعــلن عن الــنـهــايـة
الــســـعــيــدة لـــلــبــحـــرين الــتـي أطــلــقت
أفـراحهـا بشـكل اليوصف بـعد الـتتويج
بــالـلــقب وفي مـبــاراة مـثــيـرة اســتـحق
الــفـريـقـان ان يــلـعـبــا نـهـائي الــبـطـولـة
والــنــتـــيــجــة خــرجت عـن الــتــكــهــنــات

والتوقعات والترشيحات.
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ـكن ومــرة أخــرى تـؤكــد كـرة الــقــدم ال
الحــد ان  يـتـوقع الـنــتـائج  ألنـهـا شيء
ـيـدان وهـو ما عـلى الـورق  واخـر في ا
جــسـده فـريق الـبـحــرين بـقـيـادة سـوزا

ـــمـــتـــدة من ـــدرب والالعـــبـــ ا بـــ ا
ـــشــاركــة اجلـــيــدة في الـــتــصـــفــيــات ا
زدوجة ولالن من دون خسارة قبل ان ا
يـقهر متقدم الـتصنيف األسيوي ووقف
حجر عثرة إمامنا  ليخرجنا مرة أخرى
مـن احلصـول عـلى لـقـب كروي اخـر في
غـضـون فـتـرة قـصـيـرة  قـبل ان  يـحـقق
حـــلـــمـه األول بـــاحلـــصـــول عـــلى لـــقب
خـلـيجي  24وسـط فرحـة أنصـاره التي
التــوصف عـنـدمــا طـغى الــلـون األحـمـر
عـلى جنبات  مـلعب عبد الـله بن خليفة
بــنــادي الـــدحــيل   لــيــخــطف األضــواء
ـنتـخب الـسعـودي بهدف بـالفـوز على ا
الـالعب محمد الرميحي د 69بـعد تلقيه
كـــرة عــرضـــيــة  مـن مــهـــدي حــمـــيــدان
لــيـــحــافظ الــفـــريق عــلى تـــقــدمه حــتى
الـنـهــايـة الـسـعـيـدة الـتي أثـارت الـفـرح
ـــلـــعب وحـــده بل في إرجـــاء لـــيـس بـــا
الـبــحـرين بـعـد مـبــاراة صـعـبـة دخـلـهـا
الـفريقـان بظروف متـشابه عنـدما خسر
كل مـنـهـا الـلـقـاء األول قـبـل ان يـنـجـحا
بـتخطي دور النصف الـنهائي ويذهبان
ــمــتع واجلــيـد ســويــة الى الــنــهــائي ا
وبـــدءا الـــلــــعب بـــشـــكـل هـــجـــومي من
الـطـرف أمال في حتـقـيق هدف الـسبق
لــتـــحــقــيق األريــحـــيــة  عــنــدمــا فــرض
الـســعـوديـة نـفـسه وتــواجـد مـبـكـرا في
مـنـطقـة  الـبحـرين وكـاد سلم الـدوسري
ان يـفـتـتح الـتـسجـيل بـكـرة قـويـة ردها
الـقائم د 3كـما حـصلت الـسعـودية على
ركـلة جزاء د 12ولـو لم  يهدرها سلمان
الـفرج  لـكانت نـقطـة التـحول فـي مسار
الــلـــقــاء واســتـــعــاد العــبــو الـــبــحــرين
االنــفـاس وواصـلـوا الــلـعب من اخلـلف
ـدرب لـيسـتـحوذ عـلى الـكرة بـتـكتـيك  ا
والـسـيطـرة الـنـسبـيـة ووصل الى هدف
الـسعوديـة وكاد ان ينـهي الشوط األول
ـصلحته بكرة سيـد مهدي التي حولها
احلــارس الـى ركــلــة ركــنــيــة ومع فــشل
مــحــاوالت الــفــريــقــ من غــيــر جـدوى
انـتـهى الشـوط األول بـالتـعادل من دون

أهداف.
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وشـهد الـشوط الثـاني اندفاعـا قويا من
كال الــفـريــقـ اخــتـصــارا لـلـوقـت عـبـر
الــتــســجــيل وحــسم األمــور لــكن دون
جـــدوى واســتـــمــر الــلـــعب بـــتــبــادل
لــلــهــجـــمــات الــتي تــصــدى لــهــا كال
احلـارسـ قبل ان تـعـلن الـدقيـقة 69
عـن إعالن تــقـــدم األحـــمــر عـن طــريق
مـحمد الرميحي  ليـتغير مسار اللعب
امـــام  اصـــرار الــبـــحـــرين في انـــهــاء
ـــهــمــة والــســـعــوديــة الـــتي حــاولت ا
الـضـغط من اجل تعـديل الـنتـيجـة وجر

نـضج وتغيـر وسط رغبة العـامل على
إدارة الـلـعـبـة في مـواصـلـة بـنـاء الـكـرة
ــنــتـخب من عــلى أسس صــحـيــحـة  وا
خالل االسـتعـانة باخلـبرات الـتجريـبية
وجتــنـــيس الالعــبــ قـــبل ان تــتــغــيــر
ـنتـخب بعـيدا في األمـور بعـدمـا بقي  ا
ـشاركات حـتى الصغيـرة لكنه ولد كل ا
ـدرب البـرتـغـالـي سوزا من جـديـد مـع ا
الـذي قـاده لــلـتـتـويج بـلـقـبـ في فـتـرة
التـتـعدى األربـعـة  اشهـر عـندمـا عاد به
مـن الــعـــراق في الـــرابع عـــشــر من  اب
ـاضي عـندمـا خـطف لقب غـربي أسـيا ا
ثم دون اسـمه بحـروف كبـيرة في سجل
واحـــدة من الـــبـــطـــوالت الـــتي حتـــظى
بــاهـتــمــام واضح لـيـس بـ جــمـاهــيـر
ـشاركـة حسب بل اكـبر من ذلك الـفرق ا
بـســبب الـتـغـطـيــة اإلعالمـيـة الـواسـعـة

عندما تابعها  1600إعالمي.
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دقـقــوا في الـفـوائـد الـتـي حـقـقـهـا الـبـد
ـــنــظم واإلخـــوة األشــقـــاء والــقـــطــاع ا
ـعـنـيـ بـشـؤون اخلـاص إضـافـة الى ا
الـتنظيم والن الكل يعمل بشفافية وكان
الـبـطـولـة مـلكـا لـلـجـمـيع واالهم عـنـدما
جتــــاوز احتـــاد الــــكـــرة الــــقــــطـــري كل
احلواجز واخلالفات القائمة ب بعض
ـــشــاركـــة قـــبل ان جتـــعل من الـــفـــرق ا
الـبـطولـة بـوابة لـلـدخول بـاجتـاه حلـها
قـبل ان تنجح قطر بامـتياز في التنظيم
ـــثــلـــة بـــاحلــكـــومـــة واحتــاد الـــكــرة
واجلهات األخرى التي تستحق التحية
البـل اكـثــر من ذلك والحتــتــاج الى ادلـة
وشـــواهـــد وألنــهـــا تـــســيـــر بـــاالجتــاه
الـصحيح في مـواصلة البـناء الرياضي

الطموح لها وللعرب.
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ـنتـخب البـحريـني في البـطولة ودخل ا
ـنتـخـبـات األخرى في بـشـعـور كبـقـيـة ا
طـمـوحـات احلصـول عـلى الـلـقب وعمل
بتواضع وثقة عالية في عالقة جيدة ما
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دعــونــا ان نــحـيـي مـنــتــخب الــبــحـرين
درب هم  الذي لعبه ا والدور الكبير وا
ســوزا  والعــبي الــفــريق في احلــصـول
على لقب نهائي خليجي 24بالفوز على
منتخب السعودية بهدف الالعب محمد
الرميحي  التي جرت أمس االول  بقطر
لــتــضـــفي أهــمــيــة فــنـــيــة عــلى مــســار
ـنـافـسـات الـتي أسـدل السـتـار عـلـيـها ا
احـمرا عـندمـا خرج الـبطل اجلـديد بـعد

سنة  للدولة التي نظمت اول 49
بـطولة خليجية عام  1970قبل ان يقف
مـنتـخـبهـا  على نـاصيـة  اجملد الـكروي
ـنـتـخب في اهـم اجنـاز يـحـصل عـلــيه ا
ويـكسـر عقدة  الـتتويج الـتقلـيدي الذي
اسـتـمـرت تتـنـاوب علـيه عـدد من الـفرق
من بــــطـــولــــة ألخـــرى قـــبـل  ان يـــعـــود
مـنتخب البحرين باللقب وهو األول في

تاريخ مشاركاته.
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ن تـوقـعـوا ان يـحـدث مـنـتـخب وقـلـة 
الـبـحـرين تـغـيـرا فـي الـبـطـولـة ويـكـسر
ــنــتـخــبــات الــتي  تــقــاسـمت حتــدي  ا
ألـقـابـهـا امـام األكـثـريـة الـتي لم يـخـطر
بـــبــالــهــا فـي ان يــخــرج  الـــلــقب الــذي
تــبـادلــته مـنــهـا وجـعــلت من األمـور ان
تـسير بشكل تقلـيدي قاتل قبل ان يظهر
اهـر والقـوي سوزا ـدرب الـشجـاع وا ا
ويـجعل من أصحاب األلقاب ان ينظروا
بـشـكل أخر لـلـبحـرين النه كـان مـنافـسا
صــعــبـا وقــويـا واخــذ زمــام االمـور في
الـنـصف النـهـائي امام مـنـتخب الـعراق
فـي  مـبــاراة امـتـدت  120دقــيـقـة وسط
ــراقـبــ من انـهـا  ســتـتـرك تــوقـعـات ا
تـأثــيـراتـهـا وسـتـنــال من جـهـد ولـيـاقـة
الالعـبـ فـي مـواجهـة الـسـعـوديـة لـكن
مـنـتخـب البـحـرين إصر عـلى احلـصول
عـلى اللقب النه غير الفريق الذي شارك
فـي خـليـجي  23وقـبـلـهـا حتى في  اول
بـطولـة جرت حتت أنظـار جمـهوره قبل
ان يـــضـع خـــلـــفه خـــيـــبــــة فـــشل  تـــلك
ـدرب ـشـاركـات وقـبل ان يـقـود ا ا
اجملـتـهـد انـتـفـاضـة كـرويـة في
هــذا الــبــلـد الــذي نــادرا مـا
يـظـهـر حـتى في الـبـطوالت
ـتواضعة قبل ان يتصدر ا
ــوقف في قـطـر  ويـكـون ا
الـفريق االول منحدرا من
األداء اجلــــــــــــيــــــــــــد فـي

زدوجة. التصفيات ا
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وكـان لسان حـال الكرة
ـنـتخب الـبـحريـنـية وا
يـــقــول من ان الـــفــريق

تدريـباته بـعد الـوصول الى تونس
مضيفا ان اجلهاز الفني يطمح الى
جتـهــيــز الالعــبـ بــافــضل صـورة
ـعــســكـر ــكــنــة لـغــايــة انـتــهــاء ا
الـــتـــدريــبـي في الـــثــالـث عــشـــر من
الـشــهـر احلــالي مـبـيــنـا ان قــائـمـة
اجلــويــة شـــهــدت انــضــمــام جنــوم
مـنـتـخـبـنـا الـوطـني الـذين شـاركـوا
مـؤخــرا في بــطــولـة كــأس اخلــلـيج
وهم ابـراهـيم بـايش ومـحـمـد قاسم
واحــمـــد ابـــراهـــيم ومـــيـــثم جـــبــار
وشــريـف عــبــد الــكــاظـم وبــالــتــالي
جـــمــــيع االوراق مــــتــــاحــــة اليـــوب
اوديـشـو وسـيـخـتـار االنـسب مـنـهـا
ــنــشــود. بــغــيــة حتــقــيق الــهــدف ا
واشــــار جـــاسـم الى ان مـــواجــــهـــة
مـولــوديـة ال تــخـلــو من الـصــعـوبـة
كـونهـا سـتقـام خـارج الديـار فضال
ــــتـــاز ـــنــــافس الــــذي  عن قــــوة ا
بامكـانيات عـالية ويضم اسـماء لها
ثـــقــلـــهـــا في الـــســاحـــة الـــعــربـــيــة
واالفريقيـة. واضاف ان فريق القوة
اجلويـة يـعاني من غـياب  4العب
عن صـفـوفه فـي مـواجـهـة مـولـودية
اجلزائر باياب دور الـ 16من بطولة
االنــديـــة الــعـــربــيـــة كــأس مـــحــمــد
السادس وهم: علي حـصني وامجد
راضي لعـدم تسجـيل اسمائـهما في
الـبطـولـة فيـمـا سيـغيـب كرار نـبيل
بـســبب االصـابــة وحــسـ مــحـسن
لــوفــاة شـــقــيــقه. يــذكــر ان مــبــاراة
الـذهــاب انـته بــالـتــعـادل الـســلـبي
فيما ستقام مباراة االياب في الـ16

من شهر كانون االول اجلاري.
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قص فريقـا التعـاون والعبـيدي شريط
البطولة الكروية للفرق الشعبية حتت
شـعـار ( شهـداء الـوطـن في انـتـفـاضة
تـشــرين ) الـتي تــشـارك فــيـهــا عـشـرة
مـنــتــخــبــات هم الـبــافــاري قــطـاع 79
الـنـوارس قـطـاع  21الـنـوارس قـطـاع
احلبيبية منتخب 15االمل قطاع  62
احلميدية فـريق الشهيـد وسام مهند
يـة حس مـحمد بـاالضافة الى اكاد
فريقي لقاء االفتتاح الذي انتهاء بفوز
منـتـخب الـعـبـيـدي بـركالت الـتـرجيح
ة اعتماد نظام التسقيط الفردي في
نـتـخب اخلـاسر. بـاريـات وخـروج ا ا
وشــهــد حــفل  االفــتــتــاح قــرأة سـورة
الفـاحتـة عـلى اروح شـهداء انـتـفـاضة
تــشـريـن وشــهـداء الــعــراق فــضال عن
احلـضــور اجلـمــاهـيــري الـذي شــهـده
مــلــعـب قــطــاع  26وعــبــر مـــنــظــمــوا
البطولة عن شكرهم وتقديرهم جلميع
ــشـاركــة في الــبـطــولـة ـنــتــخـبــات ا ا
وتلبـيتـهم للمـشاركـة رغم كل الظروف
ــتــبــاريــة ــنــاخــيــة وبــعــد الــفــرق ا ا
ـنــتــخـبــات قـالــوا نـحن مـؤكــدين ان ا
ابنـاء الـوطن وعلـيـنا ان نـتـضامن مع
ـــتـــظــاهـــرين في جـــمــيع اخــوانـــنــا ا
احملـافـظـات الـعــراقـيـة وبـاخلـصـوص
ساحتـي التحـرير واخلالني. واوضح
مـشـرف الـبـطـولـة عـلي نـعـمـة انـنـا لن
نستـسلم في كل الـظروف ونـحن نقيم
الــبــطـوالت وبــالــلــيل نــتــوجـه صـوب
مــيـدان الــتــحــريــر لـغــرض مــواصــلـة
ـا يــؤكــد انــنـا ــشــروعــة  ـطــالب ا ا
شـــعـب حي لم ولـن نـــســــتـــســــلم رغم
احملــاوالت الـــيـــائــســـة بـــاســتـــهــداف
الشـبـاب الـعزل الـذين يـحـملـون الـعلم
ــــشـــوار الـــعــــراقـي فـــقـط  وبـــدأنــــا ا
ـعـوقـات وسـنـواصل الـدرب رغـم كل ا
لتـحقـيق احللم بـدولة حتـترم شـعبـها
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باشـرَ فريق القـوة اجلوية
حتــضـيـراته عــنـد وصـوله
اول امــس االحـــــــــــــــد الـى
تـونـس القـامــة مــعــســكـر
القاة تدريبي استعدادا 
مــولــوديــة اجلــزائــر في
الــــســـــادس عــــشــــر من
الشـهر احلـالي  ضمن
ايــاب الـدور الـ  16من
بطولة االندية العربية
(كـــــــأس مـــــــحـــــــمــــــد
السادس) بـكرة القدم
. وقـال مـشـرف فـريق
الـــكـــرة فـي الـــنـــادي
مــــهـــدي جــــاسم في
تصريحات صحفية
إن الــفــريق بــاشــر

والـبـدي بـولـدنك والـلـياقـة الـبـديـنة
دة خمسـة أيام موضحاً وتستمـر 
أن أيامها الثالثة األولى تكون لعلم
ــتــبــقــيــ الــتــدريب والــيــومــ ا
لــلــتـــحــكـــيم. وأضــاف الـــبــيــان أن
ـــشـــاركــة في ـــشـــتــرك يـــحق له ا ا
الـتــدريب والـتـحـكـيم أو في واحـدة
ـشتـرك شهادة نح ا فقط عـلى أن 
لـكل دورة مـصـدقـة من قـبل االحتاد

ركزي لبناء االجسام. ا
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ـــركــزي أعـــلن االحتـــاد الــعـــراقي ا
لبـنـاء األجـسـام والـليـاقـة الـبـدنـية
امس االثـن إقـامـة دورة تدريـبـية
بية وحتكيمية في مقـر اللجنة األو
ــحـافــظــة كــركـوك لــلــمـدة من 12
ولــغــايــة  16مـن الــشــهــر اجلـاري.
وقال بيان الحتاد الـلعبة إن الدورة
ستشمل جميع مفاصل رياضة بناء
االجــسـام من الـفـيــزيك والـكالسـيك
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قـال عـضـو الـهـيــئـة اإلداريـة لـنـادي الـزوراء عـبـد الــرحـمن رشـيـد إن فـريـقه
سيواجه بـونيودكور األوزبكي في احلـادي والعشرين من شهـر كانون الثاني
ـقـبل ضـمن مـلـحق دوري أبـطـال آســيـا ولـيس لـوكـومـوتـيف طـشـقـنـد كـمـا ا
ـواجهـة مع العـ اإلماراتي في أشارت بـعض الـتقـارير. ويـلعب الـفائـز من ا
تـأهل لدوري اجملـموعـات الذي بـاراة  لتـحديـد ا اإلمارات بـعد أسـبوع مـن ا
ــقــبل. وأضــاف رشــيــد في يــنــطــلـق في الــســابع من شـــهــر شــبــاط ا
تصريحـات صحفية أن اإلدارة تسعى لتحضير الفريق بالشكل
ـثـالي حـيث نـنـتـظـر قـرار االحتـاد الـعـراقي فـيـما يـخص ا
ـمتـاز كي يكـون هنـاك خـطة مـتكـاملـة لتـحضـير الدوري ا
ثالي. وتابع أن اإلدارة تسعى بشكل الفريق بـالشكل ا
ر من جـاد أن تـكون مـشاركـة الزوراء نـاجحـة وأن 
ـلـحق بـنـجـاح كـون فـريق ـبـاراة األولى وجتـاوز ا ا

الزوراء يسعى لعبور األوزبكيالزوراء يستحق التأهل لدوري اجملموعات.
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