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الـفـوز سـيمـنـحـه فـرصة كـبـيـرة في
ـا تـرفع الــبـقــــــاء ألطــول وقت ور
ــنـــافــســـة عــلى مـن حــظــوظـه في ا

اللقب.
bO³Ž Õö  

ــــنـــتـــخب  وأكـــد جنم الــــفـــريق وا
الـوطــني الـســابق صالح عــبـيـد ان
فـــريـق اجلـــويـــة قـــادر عـــلى صـــنع
الــنـتــيــجـة الــتي تــؤمن له الــذهـاب
لــلـدور الــقــادم وهـو مــا نــؤمـله من
العــبي الــفــريق في ان يــقــدمــوا مـا
ـــتـــلـــكه من العـــبـــ ــــا  لـــديـــهم 
نتخب الوطني خصوصا من مثل ا
ـــــــــــــزدوجــة فـي الــتـــصـــفــيـــات ا
وخـــلــيج 24 وجـــمــيـــعــهم قـــدمــوا
مـــردودات مــــهـــمــــة حـــيـث احـــمـــد
إبــراهـيـم وإبـراهــيم بــايش و عــلي
قـاسم وشريف عـبـد الكـاظم إضـافة
الى وجــوه الـــفــريق الـــتي جنــحت
مـــعه أســيـــويــا ومــحـــلــيــا والزالت
حتـضـى بـاهـتـمام جـمـهـور الـفـريق
واألمـل في ان يـكـونـوا عــنـد رغـبـته
في عــــبــــور بــــوابـــة احــــد الــــفـــرق
اإلفريقـية القـوية في مهـمة يتوجب
خوضهـا باهتـمام ومن دون أخطاء
ومن خالل تـــطـــبـــيق تـــوجـــيـــهــات
ضي درب ايـوب اوديشـو الذي  ا
بــــشــــكل واضـح مع الــــفــــريق وفي
عالقـة جــيـدة مع الالعـبـ واإلدارة
وكـل األشـيـاء تــدعم األمـور ويــبـقى
الـــــدور األهم عـــــلى الالعـــــبــــ في

ــــســــتـــــوى واألداء واســــتــــغالل ا
الـفرص سـيعـقـد األمور امـام فريق
يـتــمـــــــتع بـقــوة بـدنـيـة عــلـيـة من
خالل االسـتـمـرار بـالـلـعب مـن عـبر
دوري شــــغــــال ووجــــود العــــبــــ
محترف ويبـدو في جاهزية عالية
بــعــدمــا قــدم مــســتــوى واضح في
اربــيل وســيـلــعب في ظــروف تـقف
الى جانبه وسـيكون حـاضر بشكل
اكـــــبـــــر فـي كل شـيء والن رهـــــانه
سيكون كبـيرا البل األوفر حظا في
حــــسم األمــــور بــــعـــدمــــا جنح في
الـعــودة بـتـعــادل وشـبـاك بــيـضـاء
ويـراهن على حـسم لـقاء الـيوم من
خالل عــامــلي األرض واجلــمــهــور
ومـــؤكـــد انه مـــصـــمم عـــلى حـــسم
ـصــلـحــته والـتــحـول الى ــهـمــة  ا
ـــقــــــــبل وســـيــــكـــون ذلك الـــدور ا
االجنــاز االولي بــعـدمــا تــمــكن من
العـودة بــــــتـعادل سيـكون مـحفزا
ــواجــهـة احلــاســمــة الـتي له في ا
يـكـون اعـدلـهـا من خالل مـا يـتـمتع
مـن العــــبـــــــــ فــــضـال عن رهــــان
األرض واألنـصـار لـكنـهـا لم تـظـهر
مـــبـــاراة ســهـــلـــة الن اجلـــويــة في
ــنـاسب وقـادر عـلى قـلب الـوضع ا
األمــور وحــســمــهــا اذا مــا عــمــلت
خــطـــــــوطه كــمـا يــجب وألنه احـد
اهم الــــفــــرق احملـــلــــيــــة والبـــد ان
يــــعـــــــــــوض اخلــــروج من نــــفس
ــاضي والن الــبــطــــــــولــة الـعــام ا

وحـــــمــــادي احــــمــــد
ـن حــــــــــســـــــــ وا

ومــــحــــمــــد قــــاسم )
ــــدرب ويــــحـــــضى ا
بفترة عمل مهمة مع
الــفــريـق بــعــد عـودة
ــــنــــتــــخب العــــبـي ا
واحلضور اجلماعي
في مــعـســكـر تـونس
والـــــــذهـــــــاب بـــــــكل
أســلـحــته الى مــكـان
الــــلـــقـــاء وأهــــمـــيـــة
توظيفها لقتل اللقاء
من الـــبــدايــة الن في
ذلك الـتـحول الـكـبـير

شاركة الفريق.
lOL'« WO ËR  

 ومـــــــؤكــــــــد الــــــــكل
يـشـعـرون أنـهم امـام
مسـؤولية كـبيرة في
الــدفــاع عن ســمــعــة
احــداقــطـــاب الــكــرة
العراقية والنظر الى
مــــا هــــو ابــــعــــد في
بــطـولـة مــهـمـة وهـو
يضع ثـقته بـاجلميع
الــــذيـن تــــطــــورا مع
ــــــــوسم بـــــــدايـــــــة ا
وانـتــقــلــوا من لــقـاء
ـية باسـتحقاق السا
الى لقـاء اربيل الذي
فـرطـوا به بـنـقـطـت
غـالــيـتـ إمـام نـفس
منـافس اليـوم القوي

كــمــا شــاهــدنــاه في الــلــقــاء األول
ويــجـــعل من العــبـــيه ان يــقــدمــوا
أفــضل مـسـتــوى من خالل تـرتـيب
اخلـــطـــوط الــتـي مــهـم ان تــظـــهــر
ـنـافس مـتــقـاربــة لـلـضــغط عـلـى ا
وحــرمـانه من الـكــرة حـيث الـدفـاع
والـلـعب بـشـكل ايـجـابي عـبـر غلق
ــنــافـذ لــتــخـفــيف الــضـغـط عـلى ا
مـنطـقـة الـفريق وان يـعـمل الوسط
حـــلـــقـــة الـــربـط الـــفـــاعـــلـــة عـــبـــر
االسـتحـواذ على الـكرة وعـدم منح
ـضـيف الـذين مـسـاحـات لالعـبي ا
يـتــمـتـعـون بــالـسـرعــة والـتـهـديف
الـبـعـيـد ودعم الهـجـوم الـذي عـليه
الــتـــعـــامل مع الـــفــرص واالهم ان
يــقـوم الـالعـبــ بـدوارهم من دون
أخـطا عـبـر االعتـمـاد على األسـماء
ـنــتـخب حـيث الــتي تـطــورت مع ا
احـمــد ابــراهـيم وإبــراهــيم بـايش
ومحمد قاسم وشريف عبد الكاظم
ـن حسـ وحـمادي إضـافة الى ا
احـــمــــد وعــــلي حــــصـــنـي وزاهـــر
ميداني لكن كل شيء ياتي بالعمل
اجلــــدي وهــــو مــــتـــوقـع من خالل
ـتلك مـجـموعـة العـب مـنـهم من 
ــهــارات الـــعــالــيــة وقــادرة عــلى ا

صنع الفارق.
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 لــــكن الالعــــبــــ تــــوخـي احلـــذر
واللعب من دون أخـطاء ومؤكد ان
الــــكـل يــــشــــعـــــر من دون تــــقــــد
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خاض منتخب اشبال العراق مرانه
ـستنـصرية صبـاحا في اجلامـعة ا
بـــحــضــور جـــمــيع الالعـــبــ بــعــد
االنقـطاع الـقسـري بسـبب االوضاع
ـــا اضــطــر فـي بــلـــدنــا الــعـــزيــز 
اجلـهاز الـفني لـلمـنتـخب بأن تـكون
هــنـاك عــلى اقـل تـقــديــر وحــدتـان
تــدريـبــيـتـان في االســبـوع من اجل
احلــفــاظ عــلى مــســتــوى الالعــبــ

بدنيا وفنيا .
ــســاعــد سـعــد عــبـد ـدرب ا وقــال ا
احلميـد اننا حـريصون كل احلرص
من اجل احملــافــظــة عـلـى الالعــبـ
خالل هـذه الـفـتـرة خـصـوصـا بـعـد
االنـقـطـاع بـسـبب االوضـاع االمـنـية
التي حلت بالبلد وكان هناك اتفاق
مع الـلـجنـة الفـنـية فـي احتاد الـكرة
بــســبـب هــذا االنــقــطــاع وعــاودنــا
اضي التدريبيات خالل االسبوع ا
والـيـوم خـضنـا الـوحـدة التـدريـبـية
ستنصرية. الصباحية في ملعب ا
واضاف عبد احلمـيد نأمل ان يكون
واهب من هناك دعم معنوي لهذه ا
اجل تـأسـيس قاعـدة رصـيـنة لـلـكرة
العراقـية واجلميع يـعلم ان العراق
واهب والطـاقات لكن يجب والد با
ان تكـون هنـاك مراقـبة حـول تدقيق
األعــمـار وهـذا كـان هـمـنـا الـوحـيـد
بــأن نـقـضي عـلى مـسـألـة الـتـزويـر
واحلـمـدلــله الـيـوم انـا وزمالئي في

الك الفني أعـددنا جيال خـاليا من ا
التزوير بنسة 99  بالئة وهذا بحد
ذاته يـــعـــد إجنـــازا ومـــاضـــون في
الـعــمل الـصــحـيح خــدمـة لــلـصـالح
الـــعـــام. ومـن جـــانـــبه قـــال مـــدرب
رمى عـلي حـس مـشربت حـراس ا
لديـنا مـجموعـة جيـدة من الالعب

بعد ان وقع االختيار عليهم من قبل
الك الــفـــني وأعــطــيــنــا الــفــرص ا
لــلـجـمـيـع ولن نـغـ حق أي العب
وهـدفنـا االول هو الـقـضاء عـلى آفة
الـتـزويــر نـعم خـضــنـا الـكــثـيـر من
الــوحــدات الــتــدريــبــيــة فــضال عن
ؤمل ان ننتظم في باريات ومن ا ا
معـسكـر تدريبـي خارجي او داخلي
قبلة من اجل خالل الفترة القلـيلة ا
تــغـــيــيــر الــروتـــ لــدى الالعــبــ

وإشــراكــهم في مــبــاريــات مع فــرق
قوية.

وزاد حــســـ لـــديّ اربــعـــة حــراس
ـــتــلــكــون وبــأعـــمــار حــقــيـــقــيــة 
مـــواصـــفـــات احلــارس اجلـــيـــد من
الـطـول والـبنـاء اجلـسـمـاني فضال
عن تعليمهم الـكثير من االمور التي
ــرمى داخل يــحـــتــاجـــهــا حـــارس ا
ــسـتــطـيل االخــضـر وبـدأ أداؤهم ا
يــتــطــور شـيــئــا فــشـيــئــا وأعــطـوا
انطـباعا إيـجابيـا عن وضع حراسة
ــنــتـخـب االشــبـال واغــلب ــرمى  ا
العــــبـــيــــنـــا هـــؤالء ســــنـــرفــــد بـــهم

نتخبات الوطنية مستقبال ا

دير الفني لكتيبة ا
الصقور ايوب اوديشو
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    q¼Qð∫ يطمح فريق القوة اجلوية للتأهل الى الدور القادم من طولة محمد السادس لكأس االندية العربية

ية الـكويتي قبل ان مهم على الـسا
يــنـتــقل لـدور  16وسط طــمـوحـات
عــبــور بــوابــة مــنــافــسه وصــاحب
األرض وان يـكــون أكــثــر حــضـورا
وفـاعلـية وجديـة وانسـجامـا وعمل
بـــدني ونـــفـــسي ومـــهــيـــأ خلــوض

همة احلاسمة. ا
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 وكــان قــد تــوجه وفــد الــفــريق من
ـبـاراة بحـضور تـونس الى مـكان ا
جـمــيع الـالعـبــ في مــواجه غــيـر
ـشـكـلـة التي سـهـله خـارج مـلـعبه ا
ســـتـالزم الـــفـــريق حــــتى في حـــال
تـأهـله لـلـدور الــقـادم بـعـدمـا انـهى
مـعــسـكـره الــتـدريــبي الـذي خـاض
خالله مـبــاراتـ جتــريـبـيــتـ فـاز
فــيـــهــمــا عــلى الــوادي الــتــونــسي
بـثالثــة أهــداف لـهــدفــ وعـلى بن
عــروس الـتـونـسـي بـأربـعـة أهـداف
دون رد ويـأمل ان يكـون قـداستـفاد
ـعــسـكــر في جتـهــيـز الــفـريق من ا
امام مـهمـة غير سـهلـة سيخـوضها
بخـيار الـفوز وحـده من اجل تام
االنتقال للدور األهم القادم ومن ثم
لـنـهـائي الـبــطـولـة الـتي سـيـقـتـرب
منها كثيرا لوتخطى منافسه اليوم
مــعـوال عــلى جــهــود عــنــاصـره من
ــنــتــخب الـــوطــني الــذين العــبـي ا
عروفة التحقوا جمـيعا واألسماء ا
التي تلـعب للفريق من فـترة طويلة
الــقــادرة ان تــقــوده الى مــا يــرغب
الـيـه جـمـهوره فـي حتـقـيق نـتـيـجة
مبـاراة ستـكون مـختـلفة مع
مــــا تـــشـــهـــد تـــكـــامل
وتـواجـد جـمـيع
الـالعــــــــبــــــــ
واهــــــمــــــيـــــة
الــــــــــلــــــــــعـب
بـــــخـــــطـــــوط
منـتجـة وفاعـلة
وبــقــوة وتــركــيــز
طلوبة من اول والتوجه للنتيجة ا
دقـيـقـة في مهـمـة حـاسمـة وصـعـبة
حتـت أي ظـرف كـان مـا يــنـتـظـر ان
يـــقــــوم الالعــــبـــ بــــدورهم وهـــو
يـدركـون اهـمـيـة حتـقـيق الـنـتـيـجـة
ــطـــلــوبــة في مــهــمــة يــخــشى ان ا
ـوسم تـتــكـرر فـيــهـا ظـروف لــقـاء ا
ـــاضـي مع احتــــاد الـــعــــاصــــمـــة ا
وحــــصل الــــذي حـــــصل مــــا الــــزم
اجلـويـة عـلى االنـســحـاب واهـمـيـة
التـفكيـر بخوض لـقاء اليـوم بصبر
امـام فـرصة الـفـريق في االسـتـمرار
ــشــوار بــالــبــطــولـــة ومــواصــلــة ا
ـدرب بــنـجــاح عــبــر مـا يــقــوم به ا
ايـوب اوديــشـو الــذي حـدد قــائـمـة
الالعبـ الـتي ضمت كل من امـجد
رحـيم ومــحــمـد صــالح وعـبــد الـله
فـيـصل وسـامـح سـعيـد ومـصـطـفى
محـمد وإيـهاب نـاصر وحـسن رائد
وعـلي بـهجت ومـيـثم جبـار واحـمد
إبـراهــيم وحــسـ جــبــار وشـريف
عــبـــد الــكــاظم وكـــرار عــلي وزاهــر
مـيــداني وإبـراهـيم بـايش ومـحـمـد
عـلي ومـحمـد قـاسم وعـلي حـصني

الــسـادس لألنــديــة اإلبـطــال بــكـرة
ــوسم 2020فـي اخــتـــبــار الـــقـــدم 
صـــــــعب رغـم انـه ذهب بـــــــكـــــــامل
عناصـره واليعاني من
أي شـيء وهـــــــو
الــــــــــــــــــــــذي
اســــــتــــــهل
الـبــطـولـة
بـــــــفــــــوز
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 يــحـتـاج فـريق الــقـوة اجلـويـة الى
الــفــوز عـــلى مــضـــيــفه مـــولــوديــة
اجلــزائــر اذا مــا رغب وضع قــدمــا
في الـدور الـربع الـنـهائي لـبـطـولة
ـلك محـمد الـسادس في مـباراة ا
مــصــيــريــة تــقـام عــنــد الــســاعـة
الـعاشـرة من ليـلة الـيوم االثـن
الــسـادس عـشــر من كـانـون اول
اجلـاري فـي مـلـعب  5جـويــلـيه

ضـــمن جـــولـــة اإليـــاب 1962
لــــدور ثــــمـن الــــنـــــهــــائي
لـبطـولة كـاس محـمد
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صري أشـرف صبـحي وبحث مـعه آليات التقى وزيـر الشـباب والـرياضة أحـمد ريـاض بنـظيـره ا
شترك ب البلدين في اجملال الشبابي والرياضي. التعاون ا

ـصـري عـلى هـامش مـشـاركة وذكـر بيـان لـوزارة الـشـبـاب والـرياضـة أن الـوزيـر الـتـقى بـنـظيـره ا
ؤتـمر الـسالم والريـاضة في مـوناكو والـذي يقـام سنـوياً بـرعايـة األميـر ألبـرت أمير الوزيـران 
موناكو في فرنسا حتت شعار (أبطال رياضيون من أجل السالم … لدعم قيم السالم والتسامح).
ـصري على عمق الـعالقات التاريـخية التي وبدوره أكـد أشرف صبحي وزيـر الشباب والـرياضة ا
شـروعات والـبرامج شـتـرك على صـعيـد ا تـربط البـلدين الـشقـيـق مـشيـراً الى اهمـية الـتعـاون ا

دة القليلة القادمة. الشبابية والرياضية خالل ا

وزير
الشباب
والرياضة
احمد

العبيدي

االنتقال باللعب من جميع اخلطوط
واألمــــاكـن واســــتــــغـالل الــــفــــرص
وحتـديـد مـعالم الـلـقـاء امام الـتـقدم
طـلـوبة لـفريق لـتـحقـيق النـتـيجـة ا
الـيـوم أكـثـر قـوة وانـسجـام في ظل
ــنـتـخـب الـوطـني مـوجــود العـبي ا
وبـــقــيـــة الالعــبـــ الــذيـن ظــهــروا
ببداية واضحة في مستهل الدوري
وتـصـدره إضافـة الى مـبـاراتهم مع
ية بعد تعزيز الفريق بالعب السا
مهـم من الشـباب قـبل ان يأخذوا
ــنــتــخب الــوطــني فــرصــتــهـم مع ا
ويـعـول عـلـيهـا الـيـوم في تـقـد ما
ـا هو لـديـهم من مـسـتوى والـنـظـر 
ابـعـد والـبــــــــقـاء وسط مـنـافـسـات

البطولة.
 وسيكون شيء جيدلو استمر فيها
ألنــهــا الــبــطـــولــة الــوحــيــدة بــعــد
اسـتـمـرار تـوقف الـدوري ولـنـا ثـقـة
كبـيرة بهم في الـعودة بكل الـفوائد
واالنــتـقــال لــلـدور الــربع الــنــهـائي
ـشـتـرك لـلـفـريـقـ حيث الطـمـوح ا
يــعــول أصـحــاب األرض عــلـى عـدة
ــلــعب واجلــمــهـور عــوامل حــيث ا
وهـو يـنـشـد لـلـفـوز في ظل مـا لـديه
من العــبـ كــانــوا قــد جنــحـوا في
رور من لقاء اربيل باهتمام حيث ا
هـمة امام التـعادل الـذي قديسـهل ا
رغــبــة الـتــحــول الى الــدور الــقـادم
وسـط طـمـوحـات االنـتـقـال لـنـهـائي
الـبـطـولـة لـكـن تـبـقى ثـقـتـنـا عـالـيـة

ردود بفريق اجلويـة في ان يقدم ا
الكروي لتحقيق مطلب جمهوره.
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 وكــان فـريـق الـشــرطــة قــدتــخـطى
بــأريـحــيــة وبــأقل اجلـهــود بــوابـة
ـوريـتـاني وضـمن مـكانه نـيـبـوذا ا
في ربع نــهــائي الـبــطــولــة قـبل ان
يـــواجه الــشـــبــاب الــســـعــودي في
الريـاض في الثـالث والعـشرين من
هـمة التي مهم ان الشهـر احلالي ا
يعبرهـا لالنتقال لـلبحرين خلوض
اللـقـاء االخر في ظل تـواجد جـميع
الالعـبـ باسـتـثنـاء امـجد عـطوان
ــصـاب وعـلـيـهم ان يـتـقـدمـوا في ا
ـشـاركــة في ظل األجـواء الــفـنـيـة ا
ــر بـهــا هــذه الــفــتـرة وفي الــتي 
وضع واضـح مـهم ان يــســتـغل من
طـلـوبة احل اخلـروج بـالـنتـيـجـة ا

هم. وهو ا
 في وقت سيـلعب اجلـوية في حال
فـــــوزه الـــــيـــــوم فـــــريق الـــــرجـــــاء
ــغـربي فـي مـكـة في الـبــيـضـاوي ا
السادس من الشـهر القادم على ان
ـلــعب يــخــوض الــلــقــاء الـثــانـي 
مـــحــمـــد اخلــامس مـــطــلـع شــبــاط
الـــقــــادم وشيء جــــيـــدان يــــتـــاهل
فريـقان الحد ادوار الـبطولـة األكثر
أهـمـيـة وان يعـكس سـمـعتـهـما من
كـونهـما قـطبـا الكـرة العـراقيـة تقع
عليهما مسؤولية كبيرة في التقدم

بالبطولة الى ابعد نقطة.
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اكد النجم الـدولي السابق يونس
محـمود أن االحتـاد العـراقي لكرة
الـقـدم يـتـحـجج بـالـتـظـاهـرات من
اجل الــــغــــاء الـــدوري الــــعــــراقي
متاز. وقـال محمود في تصريح ا
صحـفي إنه دائمـا ما يـهدد احتاد
الــكــرة بــااليــقــاف الــدولي في اي
خــطـر قــد يــصــيــبــهم شــخــصــيـا
ولـكـنهم الـيـوم هم من جَـمد الـكرة
الـــــعــــراقــــيــــة مـن خالل ايــــقــــاف
الدوري وهـذا يعـطي انطـباعا ان

االحتــاد ال يــهــمه اي
شيء ســـــــواء كـــــــان
هنـاك نشـاط رياضي
ام ال النه ال يريد ان

يفكر قليال.
واضاف من اجلانب
االخــــر فـــأن احتـــاد
الـــكـــرة فــــكـــر بـــأنه
ســــــــيـــــــفــــــــشـل في
مــســابــقــة الــدوري
ـوسم وكانت هـذا ا
ــظــاهــرات حــجـة ا
اللـــــغــــائه واحتــــاد
الــــكـــرة دائــــمـــا مـــا
يـشغل نـفسه بـقائـمة
االيـــفـــادات اكـــثـــر من
اهـتـمامه بـتـطويـر كرة

الـــــقـــــدم في الـــــعــــراق. جانب من تدريبات منتخب االشبال
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وجــود االحتـــاد احلــالي. وا أن
(الكرة العـراقية فقدت هـيبتها في
ظل وجـــــــود االحتــــــاد احلـــــــالي
ومـكانـة الـعراق الـكرويـة يجب أن
تعـود عـربيـاً وآسـيويـا). يـذكر ان
احتــاد الـكـرة كــان قـد قــرر بـشـكل
ـنـافـسـات الدوري قـاطع ال عـودة 
مـتـاز حـتى انتـهـاء التـظـاهرات ا
وبذلك تبقى عجلة الدوري معطلة
حتت اسـبـاب اعـلن عنـهـا االحتاد

في وقت سابق.
 

يونس
محمود

واوضح انـا مع تــدخل احلــكـومـة
واجـــبــــار االحتـــاد عـــلـى تـــقـــد

اســتـــقــاالتــهم
حــــــتى لـــــو
تـــعــرضت
الــــــكــــــرة
الـعراقـية
الـــــــــــــــى
عـقـوبات
النــنــا لن
نــــتـــطـــور
فـــــــي ظــــــل
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احــرز مــنــتـــخب الــعــراق بـــفــعــالــيــة
الـكـانــوي والـكـايــاك ثـمـانــيـة اوسـمـة
مـلـونـة في مـنـافـسـات بـطـولـة الـعرب
باللعـبة والتي اختـتمت فعالـياتها في
شـاركة جمـهوريـة مصـر العـربيـة و
تــــسـع دول هي مـــــصــــر والـــــعــــراق
ـــــغــــــرب واجلـــــزائـــــر و وتـــــونـس وا
الــســعـــوديــة والــكـــويت وفــلـــســطــ

والسودان.
وقــال رئــيس احتــاد الــلــعــبــة مــاجـد
ــنــتـــخب الــعــراق ظــهــر صــالح ان ا
ـســتــويــات رائـعــة وحــقق خــمــسـة
اوسـمــة ذهــبـيــة ووســامـ فــضــيـ

ووسام نحاسي.
واضـاف صالـح ان مـنـتخـب الـعراق
ـؤلف من الـالعـبـ بــكـر عــبـد االله ا
ووائل خـــالـــد وعـــلي حـــســـ ولـــيث
احـمــد حـصـد الــوسـام الــفـضي في
سافة 500 متر منافسـات الكايـاك 
ؤلف من بكـر عبد وحصد الـثنائـي ا
االله ووائل خــالــد الــوســام الـفــضي
في مــنـــافــســـات الــكــايـــاك الــزوجي
سـافة 500 متـر وحـصل مـنـتخب
ـــؤلف من الالعـــبــ عــلي الــعــراق ا
عادل وسـلـيمـان احـمد واحـمـد قيس
ومنـتـــــظـر نظـيـر الوسـام الـنـحاسي
في مــنــافــســات الــفــرقي بــالــكــايــاك

سافة 500 متر.
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