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ــســتــحــقـاتــهم من عــدم اسـتـالمـهم 
الـرواتب والــعـقـود مـا يـضع جـهـازه
الــفـني امـام حتـد كـبـيـر  لـلـمـشـاركـة
التـي  ستـكون صـعبـة  ويبـدو ان ما
يـواجـه الـفـريق والالعــبـ وجـهـازه
الـفـني يـعـني حتـد كـبـيـر بـكل مـعنى
الـكلـمـة اذا لم تتـدبـر األمور بـسـرعة
امـــام الـــوقت الـــقــصـــيـــر النـــطالقــة
الـبــطــولـة  واهــمــيـة ان يــكـون دورا
لـلــفــريق في مــنـافــســات اجملـمــوعـة
الـتـي حتـتـاح الى فــريق قـادر ومـعـد
ولــــو بـــشـــكل مـــقـــبـــول وقـــد حتـــرم
ـؤجـلـة اكـثر مـسـتـحـقـات الالعبـ ا
ـا أنــهـا ـشــاركـة طــا مـن فـريق مـن ا
اخـتـيــاريـة  وكـمــا فـسـرهــا الـبـعض

بانها  دعاية انتخابية.
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يـناء بـحال  جـيد من ويبـدو فـريق ا
خـالل االنـــــفـــــتـــــاح الى الـالعـــــبــــ
احملترف عندمـا فاحت فريق النجمة
اللـبنـاني العارة الالعب قـاسم الزين
وسم بسبب تعليق الدوري لنهاية ا
اللـبنـاني إضافـة الى ان الفـريق بدء

األسيـوي ليخـرج  من الباب لـلضيق
في نـــتــيـــجــة مـــخـــيــبـــة   وبــعـــيــدا
عــنــدحــسن ظن جــمــهــوره والـوسط
الـكـروي في ثـاني مشـاركـة خـارجـية
ـلك مـحـمد فـشل فـيـهـا بـعـد مـلـحق ا
ــاضي  وكــان الــســادس الــصـــيف ا
اســـــوء من األســـــيـــــويـــــة ودخل في
ضايق وانـهكته الـنتائج  السـلبية ا
في وضع مـرفوض من قـبل األنـصار
 لـكـن الـرهــان ســيـكــون الــيــوم عـلى
ـنــافـسـة حتت مــبـاريـات الــدوري وا
ضـــغط جـــمـــهـــور الـــفـــريق من اجل
الـعـودة لــلـصـراع عـلى لـقب الـدوري
فـي بـــــطــــــولــــــة حتـــــرص الــــــفـــــرق
اجلــمــاهــيــريـــة في مــثل كل مــرة ان
نافسـة واحلصول على تتقـدم  في ا
الـلـقب لـتحـقـيق رغـبـات جمـاهـيـرها
الــتي تــرى في لــقب الــدوري الــعـمل
األهـم واألكـــــبــــــر وألنـه  وحــــــده من

شاركات خارجية. ياخذها 
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امــــا فــــريق نــــفط اجلــــنــــوب فالزال
يواجه مشاكل جـمع الالعب بسبب

في ظل احلالة النفسـية التي تركتها
ــذلـــة من بــونــيــودكــور اخلــســارة ا
ــــاضـي   ومــــؤكــــدانه اخلــــمـــــيس ا
سيـعمل على تـعويض ذلك من خالل
البطولة احمللـية  والعمل  على محو
ــــــر من مــــــلـــــحق اثـــــار اخلـــــروج ا
تصـفيـات بطـولة دوري ابـطال اسـيا
في وضع مــخــيب واليـــلــيق بــفــريق
يحـمل اكـثر عـدد من األلقـاب  ويضم
نتخب الوطني مجموعة من العبي ا
ـالـية لـكـنه الزال يـعـاني من األزمـة ا
بــسـبب الــعـمل الــتـقــلـيـدي لإلدارات
ــتــعــاقــبــة الــتـي تــفــتــقــد لــلــعــمل ا
الـسـتــراتـيـجي وسط  رغـبـة الحـدود
لها من قـبل ادارة فالح حسن لـلبقاء
الطول فتـرة حتى ولو حتـول النادي
الى ركــام وهي  تـعـلن فــشـلـهـا  هـذا
ــوسم   بــســبب عــدم الــقــدرة عـلى ا
تـامـ مــتـطـلـبــات فـريـقــهـا الـكـروي
وراحت تـنـتـظر دعم اجلـهـة الـراعـية
ا التي يبـدو لم تقدم  أي شيء  ور
مــــبــــلـغ  لم يــــســــد  مــــتــــطــــلــــبــــات
ـلـحق اعـدادالــفـريق لـلــمـشــاركـة بــا

فـــرقـــهـــا والســـتـــعـــداد فـــرق اربـــيل
والشرطـة والوسط من فتـرة وهو ما
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وضمت اجملموعة الثانية فرق القوة
اجلـــويـــة واحلـــدود والـــصـــنـــاعــات
واألمانـة والنفط وسـتقـام مباريـاتها
في مــــديــــنــــة دهـــوك وهـي األخـــرى
ستشـهد منـافسات قـوية وسط رغبة
اجلــويــة في الـعــودة لــلـصــراع عـلى
اهم لقب مـحلي  بعـد أخفاقـة بطولة
ـــلك والن الـــلــقـب يــعـــني الـــعــودة ا
لـلـبـطـوالت اخلـارجـيـة الـتي مـنـحـته
أفـضـل نـادي في اسـيــا خالل الـعـقـد

االخير قبل التراجع محليا.
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حــديــثـنــا الــيــوم ســيــكـون عـن فـرق
اجملـــمــــوعـــة االولى (الــــزوراء نـــفط
يـناء  النجف الـكهرباء ) اجلنوب  ا
فـفـريق الـزوراء يـبـحث عن اكـثـر من
امـر خـالل   اجملـمــوعــة والــبــطــولـة
حـيث الـلـقب  لـكن الـسـؤال هل يـقدر
الــفـريق من جتـاوز فـرق مــجـمـوعـته
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ـسـابـقـات في احتـاد أعـلـنت جلـنـة ا
كرة القدم عن االلية اجلديدة لبطولة
ــمــتــاز بـكــرة الــقــدم الـتي الـدوري ا
تـتــضــمن تــوزيع الــفــرق عــلى ثالث
مجمـوعات تلعب في بـطولة الدوري
بـاإلليـة الـتي اتفق عـلـيهـا مع الـفرق
خالل اجتماع الهيـئة العامة السبت
اضي قبل ان تنسحب خمسة فرق ا
وهي الـكـرخ والـديوانـيـة والـسـماوة
وزاخـــو والــــقـــاسـم ومن ثـم تـــدخل
وزير الشباب والـرياضة لدعم الفرق
ـنـسحـبـة فيـمـا التزال االمـور غـير ا
واضحـة بالـنسـبة لـفريـقي الـسماوة
ـسـابـقـات والــقـاسم. وقـالت جلـنــة ا
ــقـتــرح ذلك بــسـبب يــأتي الــدوري ا
اإلحــــــداث بـــــعـــــد ان أجـــــريـت اربع
رحـلة األولى و الغاء جوالت من ا
نـظـام الـدوري الـعـام وشـطب جـمـيع
ـــبـــاريـــات الـــتي لـــعـــبت نـــتـــائـج ا
وسـيـشارك  15نـادي بـشـكل مـبـدئي
في الـنــظــام اجلـديــد تــقـسـم لـثاللث
مــجـــمـــوعـــات وتـــلـــعب مـــبـــاريـــاته
مرحـلـت ذهـاب واياب ويـتاهل اول
وثــاني كل مــجــمــوعــة لــتــلــعب الـ6
ـرحـلة واحـدة لـتحـديد انـدية دوري 
ـشـاركـة الــبـطل ولـتـحـديــد االنـديـة ا
خـارجــيـا و اقـرار عـدم هـبـوط اي
فريق للدرجة االولى وسيتم تصعيد
فــريـقــ من الـدرجــة االولى لــيـكـون

قبل من 22 فريق وسم ا ا
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ـقررة وتـنطـلق مـباريـات  البـطـولة ا
في السـادس عشر من الـشهـر القادم
ضـمن جدول مـبـاريات جتـري ذهـابا
وإيـــابـــا  جتــــري في مالعـب اربـــيل
ودهوك وزاخو او السليمانية وسط
مخاوف الـفرق  بسـبب ضيق الوقت
ـبـاريــات عـنـدمـا يـلـعب وانــحـسـار ا
الـفـريـق مـبـاراة مع راحـة 48 سـاعـة
العب وبرودة اجلو بسبب أرضية ا
وإصابات الالعـب كمـا قال  مشرف
فريق النفط شـوقي كاظم الذي ابدى
مـالحـظــاته بــهـذا الــصــدد وشـرعت
الـفـرق بإجـراء الـوحـدات التـدريـبـية
اليـوميـة لتـحقـيق اجلاهـزية وصوال
ـــبــــاريـــات بـــالــــشـــكل الـى دخـــول ا
ــطـلـوب وســيـلـعب فـي اجملـمـوعـة ا
الــثـالــثــة الــشــرطــة الى جــانب فـرق
اربـيل  ونـفط مـيـسـان ونفـط الوسط
والـــــطـالب ومــــــتـــــوقـع ان تــــــكـــــون
مـباريـاتـها قـوية لـتـقارب مـستـويات
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نـتخب الـوطنـي لكـرة القـدم ونادي الـدحيل الـقطـري من االنضـمام الى اقتـرب مهـاجم ا
صفـوف بورتـيمـونيـنسي الـبرتـغالـي في االنتـقاالت الـشتـوية اجلـارية. وبـحسب صـحيـفة
ـهاجم مهـند علي لالنـضمام "ريكورد" الـبرتغـالية فـإن "نادي بـورتيمـونينـسي اتفق مع ا

الى صفوفه في االنتقاالت الشتوية اجلارية". 
هـاجم البـرتغـالي ريكادرو واوضحت الصـحيـفة أن "مـيمي سيـنضم الى الـفريق رفـقة ا
قبلـة". يذكر ان ميمـي رفض عروضاً من االنديـة القطرية فاز تاي خالل االيام الـقليلـة ا

وفضل خوض جتربة احترافية في اوروبا.
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ان عـــام 2020 ســـيــــشـــهـــد اجنـــاز
صــروح ريــاضــيــة كــبــيــرة ابــرزهـا
مـلـعـب الـشـهداء فـي احلـبـيـبـية 32
الف مــتــفـــرج ومــلــعب الــزوراء في

العاصمة بغداد.
ستشفى سيكون إضافة وأكد أن ا
مهمة إلى منظومة الرياضية بشكل
كـــامـل والـــوزارة حـــريـــصـــة عـــلى
ــــســــتـــــشــــفى خلــــدمــــة إنــــشــــاء ا
الـــريــاضـــيـــ فى كـــافـــة األلـــعــاب
اخملتلفة حيث سـيساعد فى توفير
الـــوقـت وســـرعــــة تـــقــــد الـــعالج
ــــنـــــاسب لـالعــــبي والـــــتــــأهـــــيل ا
ـــنــتــخــبـــات واألنــديــة وآلخــرين. ا
ـثل مـسـتـشـفى الـطب الـرياضي و
الــذي ســتــتــكــفل بــانــشــائـه احـدى
ـــانــيـــة وبــواقع 50 الـــشــركـــات اال
ســـريـــرا لــصـــالح وزارة الـــشـــبــاب
والـــريـــاضـــة اجنــــازا مـــهـــمـــا في

اجلـانب الــصـحي والـعالجي حـيث
يــــســــتـــقــــبل اعــــدادا كــــبـــيــــرة من
راجعـ سواء من الريـاضي او ا
غـيـرهم وســيـتم جتـهــيـزه بـأحـدث
عدات الـطبيـة الى جانب التوسع ا
الكات واالختصاصات الطبية. با
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بــــــحث وكــــــيل وزارة الــــــشـــــبـــــاب
والريـاضة لشـؤون الرياضـة عصام
ثـامـر تـطـبـيق تـعـديل قـرار مـجلس
تعلق بتشكيل جلنة الوزراء 140 ا
وزاريــــــــــة لـــــــــــصـــــــــــرف امــــــــــوال
االحتـــــادات الـــــريــــــاضـــــيـــــة خالل
االجــتــمــاع الـذي عــقــده مع رئــيس
جلنة اخلبراء لالحتادات الرياضية
ومــــســــتــــشــــار الــــوزارة لــــشـــؤون
. الرياضـة الدكتـور حسن علي كر
واكــد وكــيـل الـوزارة عــلـى ضـرورة
حتــديـد الـيـات مـنـاسـبـة تـتالئم مع
الـوضع اجلـديـد من خالل الـتـعاون
ــالـــيــة إلطالق ـــثــمـــر مع وزارة ا ا
ـاليـة لالحتـادات الريـاضـية ـنح ا ا
مــبـاشـرة ومـن خالل مـوازنـة وزارة
الــشــبــاب والــريــاضـة وفـق الــقـرار
الـــــصــــادر مـن مـــــجــــلـس الــــوزراء
واخلـاص بتـعديل الـفقـرة ثانـيا من
ــرقم 140 قــرار مــجــلس الــوزراء ا
ــتـــضــمـن الــغــاء لـــســنــة 2019 وا
اللجـنة اخلماسيـة وتكليف وزارتي
الية والشبـاب والرياضة بتحديد ا
الية نح ا الئمة لـتقد ا االليات ا
الى االحتــــادات الــــريـــــــــــاضــــيــــة

مباشرة. 
واوضـح ثــامــر  ان وزارة الــشــبـاب
والـريــاضــة تـســـــــــعى الى تــقـد
كـــافــة انـــواع الــدعم الـى الــلـــجــنــة
ـبــيــة واالحتـادات الــريـاضــيـة االو
الجل انـــطالق حـــقــبـــة جـــديــدة في
تــاريخ الــريــاضـة الــعــراقــيــة عـقب

بية. اقرار قانون اللجنة االو
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نـحلـة الدكـتور اكرم عنـدمـا يقـول رئيس جلـنة الـقرار 140 ا
ان نــسـبــة االمـوال الـتـي تـصل الى الــريـاضي هي 30 نــعـيم
ـرصـودة لالحتـادات الـريـاضـية ـئة من مـجـمـوع االموال ا بـا
ــهــدور في هــذه االحتــادات ــال ا فــانه يــشــيــر الـى حــجم ا
لصالح رواتب العاملـ فيها وااليفادات الـداخلية واخلارجية
.. الدكـتور اكرم نـعيم تـوقف قليال عـند مـعلومـة االموال التي
خالل حـديثه لوسيلـة اعالم رياضية قبل تصل الى الرياضي

قائال تصّور االمر ?  ولكنه استفهم الذي يحاوره  ايام
كـن لريـاضي مـؤهل لـتحـقـيق اجناز ان وكـان يـقصـد كـيف 
ـال ال يـغطي نـصف او ربع مـتطـلـباته .. ال يـصل الى هدفه 
ـــعــلــومـــة اخلــطــيــرة الـــتي ســربــهـــا الى وســائل جــدال ان ا
فهي مؤشـر على حـجم الضرر ذو قيـمة ادارية عـاليـة االعالم
والريـاضي على ال الـعـام الـذي يلـحقه االحتـاد الـرياضي بـا
كـمـا هـو دلــيل عـلى غـيـاب الــتـخـطـيط االداري في حــد سـواء
وبـهــذا يُــهـدر حـق الـريــاضي او الــفـريق االحتـاد الــريــاضي
فـي الـتــمــتع بــتـدريـب مـبــرمج صــحــيح ذي هـدف الـريــاضي
ـدة و ــسـتـوى وحتت اشـراف طــاقم تـدريـبي مــتـقـدم ا نــوعي
ـدى ).. هذا زمنـية واضـحة (قـصيرة  –متـوسطة  –طويـلة ا
ــال الـعـام مـن قـبل االحتـادات ــمـنـهـج في هـدر ا االســلـوب ا
يُـمارس من دون الـريـاضيـة مـنـذ سنـوات او مـنـذ عقـود خـلت
السـباب عديـدة منـها انـغالق االحتاد الـرياضي على مسـاءلة
و(انـعدام) وعـدم وجود مـعـيـار لـلتـقـو داخل االحتـاد نـفـسه
ـبـيـة الـوطـنـية ـتابـعـة االداريـة والـفـنـيـة من قـبل الـلـجـنـة االو ا
منذ ان فاز الراحل العراقيـة الداء ومردود االحتاد الريـاضي
ـيـدالـية الـكبـيـر ابن الـبـصـرة الـفـيـحـاء عبـد الـواحـد عـزيـز بـا
عام 1960 في بية الـوحيدة في تاريخ الـعراق الرياضي االو
ووضـعت انـعدام ـبـية الـتي جـرت في روما دورة االلـعاب االو
بية لكي ابـخس اي جهد بذل مـن قبل اللجـنة االو ب هالل
دة الـزمنـية الـتي حـددتهـا فيـما تـقدم الـوطنـية الـعـراقيـة في ا
لـتــصــحـيـح مـســار هــذا االحتــاد او ذاك .. امـا عـن انـغالق
وعــدم وجـود مـعـيـار لـلـتـقـو االحتــاد الـريـاضي عـلى نـفـسه
فال حــــرج فـي اتــــهــــام اي احتــــاد ريــــاضي داخل االحتـــــاد
والـدليل الساطع ال العام وسـوء ادارة ا بالعشـوائية االدارية
عــلى ذلك هــو نــدرة االجنــازات الــقــاريــة والــدولــيــة الــقــاريـة
احلـقـيــقـيـة .. واذا تــسـاءلـنـا مــتى تـنـعـم الـريـاضـة الــعـراقـيـة
ـالـية ـسـؤولـيـاتـهـا االداريـة وا بـاحتـادات مـؤهـلـة لـلـنـهـوض 
فـاقـول عـنـدمـا تـقـود كـفـاءات اداريـة ومـالـية وقـبـلـهمـا الـفـنـيـة
مـؤهلة لتـخطيط لـعملـها لدورت مجربـة االحتادات الريـاضية
بيت على اقل تقدير .. كفاءات تتعامل بواقعية مع ادوات او
االعـداد الـبـنى الـتـحـتـيـة الـريـاضـي ـال ـتـوفـرة ( ا الـنـجـاح ا

السليم). 
ـا تقدم اقول ان وزارة الـشباب والـرياضة (اذا) اخذت وفقا 
ــــال اخملــــصص لالحتــــادات عــــلى عــــاتـــــقــــهــــا مــــراقــــبــــة ا
همـة تقو فـانهـا (اي الوزارة) يجب ان تـتصـدى  الريـاضية
الــتي االداء االداري لــهـــذه االحتــادات ايــضــاً
اخــطــأت مــرارا وتــكــرارهــا اهــدفــهــا ..
ويجب ان يـكـون تطـوير اداء الـرياضي
الـــــهــــدف االول لـالحتــــاد ـــــتــــفـــــوق ا
ال ولـيس التـف في هـدر ا الريـاضي

العام كما كان يحصل.
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اقر احتاد
الكرة

منافسات
الدوري

متاز بنظام ا
اجملاميع في
كردستان

اخـر كــشف عـضـو احتـاد الـكـرة
الــعـــراقي نـــائب رئــيـس جلــنــة
ـــســـابــقـــات يـــحـــيى كــر أن ا
نــــاديـــــ اثــــنــــ مـن االنــــديــــة
ـنـســحـبـة من دوري اخلـمـســة ا
ــمــتــاز ابــلــغــا احتــاده الـــكــرة ا
بـأنــهـمــا لن يـتــراجـعــا عن قـرار
االنــســـحــاب حـــتى لــو تـــلــقـــيــا
مــــســـاعــــدات مــــالــــيــــة من اجل

شاركة. ا
وقــال كـــر إن نـــاديي الـــقــاسم
والـسـمـاوة ابـلــغـا احتـاد الـكـرة
بـأنــهـمــا لن يــشـتــركـا في دوري
ــمـتـاز حــتى لــو تـلــقـيـا الــكـرة ا
مـــســاعـــدات مـــقـــدمــة من وزارة
الـــشــبــاب والــريـــاضــة بــحــسب
تـصــريح الــوزيــر احـمــد ريـاض
الذي أكد أن الوزارة ستقف الى
جـــــانب االنـــــديـــــة اخلـــــمـــــســـــة
نـسحبـة في حالـة العدول عن ا

االنسحاب. 
واضـاف أن االسـبـاب التي
دعت الـنــاديـ لــلـتــأكـيـد
شاركة والعدول بعدم ا
عن االنــســحـاب وذلك
بــــــعــــــد ان مـــــنــــــحـــــا
االســـتــغـــنـــاء ألغــلب
العــــــبـي الــــــفـــــــريق
الـكـروي الى انـديـة
اخـــــــــــــــــــــــــرى وان
الـــــــنــــــــــــاديـــــــ
افــــــرغـا الـفريق
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

. الالعبـــــ
وســـبق لــلــكــرخ
وزاخو والـقاسم
والـــــــســـــــمـــــــاوة
والـــديــوانـــيــة أن
قرروا االنسحاب
من دوري الــكــرة
ــــمـــتــــاز الـــذي ا
ســـيــنـــطـــــــــــلق
بــــدايـــة شــــبـــاط
ــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــبـل ا
ــــــــــشــاركـة 15
نــاديـا وزعت الى 3

مجاميع.

ـوسـم بـشـكل جـيـد وقـدم مـبـاريـات ا
مهـمة ويـبدو انه عـازم على مـشاركة
ـنـافـسـة  في اجملـمـوعة تـمـكـنه من ا
واألمل فـي ان يــــتــــقـــــدم الى الــــدور
يناء األخير وشيء جـيد ان  يعـود ا
بالشكل الذي يليق به  بعد موسم
ــغـادرة عــجــاف كــاد  ان يــتــعــرض 
الـبــطـولـة   ومـتـوقع ان يـرافـقه عـدد
ـبـاريـاته في الـبـطـولـة من أنـصــاره 
جـــريــــا عــــلى الــــعـــادة فـي جـــمــــيع
مــشـاركــاته في عالقـة  تــوطـدت رغم
ــشـاكل الــتي تـعــرض لـهــا الـفـريق ا
ــــراقــــبــــ مــــهم ان تــــاتي ويــــرى ا

يناء  . مشاركة ا
ا لـها  من تاثـير على كمـا يتمنـوها 
نـافسات البل تـعد اسـتثنـائية النه ا
ثل احد اهم معاقل الكرة العراقية
وثـاني اقدم نـادي في الـعـراق  وقدم
أجــيـال بــعـد اجــيـال لــلــمـنــتـخــبـات
الـوطـنـيـة ويـبـقى الـفـرق القـريب من
الـــنــفــوس فـي كل األوقــات وظــروف

شاركات. ا
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مــا تــطــرق له مــدرب الــنـجـف حـسن
ـــر به احـــمـــد عن  الــــوضع الـــذي 
فـريق الــنـجف يـبـدو ان االمـور عـلى
كف عـــفـــريت ويـــبـــدو ان مـــشـــاركــة
الــنـجف الزالت بــعـيــدة من خالل مـا
ـدرب حتــدث به احــمـد بــان عـقــود ا
والالعبـ لم تصل لالحتـاد وهو ما
ـشـاركـة مـهـددة لـلـفريق يـجـعل من ا
ــشـاكل مــالـيـة مــنـذ عـدة الـذي مـر 
مـــواسم والزالت تـــرك اثــارهـــا عــلى
مـشـاركـات لـفـــــــريق  وبـشـكل كـبـير

االن.
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ومـــشــــاركـــة فـــريق الـــكـــهـــربـــاء في
ـنـافـسـات واضـحة بـعـدمـا اسـتـمر ا
في إقـــامـــة وحــــداته الـــتــــدريـــبـــيـــة
ويخـوض مبـاريات جتريـبيـة بفضل
درب اجملـتهد عـباس عـطية جهـود ا
 الذي حرص على وحدة الفريق عبر
التنسـيق مع اإلدارة ويعمالن سوية
للتقـدم بالفريق الذي يـضم مجموعة
واعدة من الالعـبـ  كانت قـد قدمت
مـــوســمـــا واضـــحـــا عـــنـــدمـــا لـــعب
بالدوري بشكل جـيد ونافس باقتدار
إضــافـة الـى خـوض نــهـائي الــكـاس
وخــــســـــر بــــهــــدف مـن الــــزوراء في

مشاركة نقلت الفريق للواجهة.
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بـاالسـتـغنـاء لـلـتـوقيـع مع فريق
آخر قـبل نفـاد موعـد االنتـقاالت

قبل.  االسبوع ا
وســبق لــنــور صـبــري ان اعــلن
اعــــتـــزامه تـــقــــد شـــكـــوى في
القضاء ضـد ادارة النجف لعدم
الـــــــتـــــــزامـــــــهـــــــا
بـالـتـسـديد
رغـــــــــــــــــم
الــوعــود
تـكررة ا

معه.
مـــــــــــــــــن
جــــــــانب
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قـــــدم احلــــــارس الـــــدولـي نـــــور
صـبــري امس الـثالثـاء شـكـوى
فـي احتــــاد الـــــكــــرة ضــــد ادارة
نـادي الــنـجف بــسـبب اخـاللـهـا
بــوعـد قــطـعــته مــعه لـتــسـلــيـمه
ـبـرم الـدفــعـة االولى من عـقـده ا

 . ب الطرف
وقـال مــصـدر من داخل االحتـاد
إن اتــــفــــاقـــــا جــــرى بــــ ادارة
الـنــجف واحلـارس الـدولي نـور
صــبـــري يـــنص عـــلـى تــســـلـــيم
االدارة الــدفـعــة االولى من عــقـد
ـــوعــد اقــصــاه امس صــبــري 
الـثالثاء وبـحالـة عدم الـتسـليم
فــــعــــلى االدارة مــــنـح احلـــارس
االســتـغـنـاء لـلــــــتـوقـيع مع نـاد

آخر.
ــــــــا ان  واضــــــــاف: و
االدارة اخـــــــــــــــــــلـت
بـــاالتــــفـــاق بـــعـــد
انـــتــهـــاء مــهـــلــة
الــتــســلــيم فـأن
صــــــــــــبـــــــــــري
يطالب ادارة
الـــــــنـــــــجف
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مـــبــــاريـــات ايــــاب الـــدور الــــيـــوم
عندما يواجه زاخو النفط االربعاء
ويالعـب نــــفـط اجلـــــنــــوب فـــــريق
دهوك. من جـانب اخـر توجه امس
الـثالثاء وفـد أنـدية اجلـيش وإمام
ـتــقـ بـاجلــودو لـلـمــشـاركـة في ا
بــطــولــة األنــديــة الــعــربــيــة الــتي
ســـتـــقــام فـي دولــة الـــكـــويت يــوم
الثالث من الشهر احلالي بوجود
دولــــــــــة عــــــــــربــــــــــيــــــــــة وهن 11
الك األردن العراق مصـر (البـحرين
اال تونس قطر سوريا غرب ا ويت

اليمن).  مارات
وقـــال بــــيـــان الحتـــاد اجلـــودو إن
الـوفــد ســيـضم كـل من عـلـي كـامل
رئيسا للوفد وياسر جالوي مدربا
ـتـق بـاإلضـافة الى لـفـريق إمام ا
فــيـمـا مـثل وجـود خـمــسـة العـبـ
ـدرب حـسـام عـلي فـريق اجلـيش ا
سـلــمـان والالعــبـ أحــمـد وحــيـد

ومرتضى سعد.

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اســتــكـمــلت مــبــاريــات ذهـاب دور
ــمـــتــاز لــكــرة "Playoff الــدوري ا
بــاقـامـة اول امس االثــنـ الـســلـة
مــبــاراتــ عـلـى قــاعـة دهــوك. في
ـبـاراة االولى تغـلب فـريق الـنفط ا
عــلى زاخــو بـنــتــيــجـة 86-60 في
مواجـهة شهـدت التـوقف الكثر من
مـــرة بـــســـبب انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار

الكهربائي. 
انــتـهت ــبـاراة الــثــانـيــة امــا في ا
مواجـهة دهـوك امام نـفط اجلنوب
بالـتعادل 59-59 بحـسب القـانون
حـــيث انـــتـــهت الـــدولي لـــلــــعـــبـــة
واجهة دون اللجوء الى االوقات ا

االضافية. 
قـــــــــد شـــــــــهــــــــد وكـــــــــان الــــــــدور
حيث تـغلب الشرطة على مبارات
الـــكــــهـــربـــاء 78-71 فـــيــــمـــا فـــاز
ـــيــــنـــاء الــــتـــضـــــــــــــامن عــــلـى ا
بــنـتــــــــيـجـة 66-62. وتــسـتــكـمل
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أعـرب مــدرب مـنـتـخب األشـبـال بـكـرة الـقـدم
ـسـتـوى الـذي حـسن كـمـال عن رضـاه عن ا
ـيـة ظـهـر عـلـيه الالعـبـون أمـام نـاشـئـة أكـاد
ســبــايــر عـلـى الـرغـم من اخلـســارة بــأربــعـة
بـاراة الوديـة التي جرت أهداف لـهدف في ا
ـعــســكــر الـذي يــقــيـمه بــيــنـهــمــا في أطــار ا
منـتـخبـنـا في قطـر حتـضيـراً لالسـتحـقـاقات
القادمـة. وقال كمال إن الفوارق اجلسمانية
ـنــافس كـانت واضــحـة واجلـمـيع لـلــفـريق ا
ــبـاراة مـضـيـفـاً أن يـعـلم حــجم وصـعـوبـة ا
ـباراة الالعـبـ كان لـهم حـضـور جيـد في ا
عـلى الــرغم من عالمـات اخلـوف الـتي كـانت
واضـحــة عـلى أغـلـبـهم كـونـهم لـلـمـرة األولى
يــرون هـكــذا أجـواء ومالعب وتــنـظــيم. وبـيّن
كـمـال أن اجلـهـاز الـفـني لـلـمـنـتـخب شـخّص
األخـطـاء وحاالت الـضـعف الـتي عانى مـنـها
الـفـريق وسـيـعـمل عـلى تـالفـيـهـا مـسـتـقـبـلًـا
الك الـفــني واإلداري لـديـه ثـقـة مـؤكــداً أن ا

كـامـلة بـالـفـريق ليـكـون نـواة حقـيـقـية لـلـكرة
العراقية.

الى ذلك بـرمت إدارة الـشـرطـة تـعـاقـدهـا مع
العب محترف بفترة االنتقاالت الشتوية.
ساعد حس عبد الواحد في درب ا وقال ا
تصـريحات إن اإلدارة انتهت من التعاقد مع
العب غـيـنـي وآخـر كـولـومـبي وسـيـلـتـحـقـان
بـالـفـريق حـال االنـتـهـاء من إصـدار تـأشـيرة

دخولهما إلى العراق. 
وبـ أن الــتـعـاقــد مع الالعـبــ جـاء بــرغـبـة
ـدرب الـصـربي ألـكـسـنـدر الـيـتش. وأشـار ا
إلى أن الـيـتش من احملـتـمل أن يـصـل بـغداد
ـقـبـلـ لاللـتـحـاق بـالفـريق خالل الـيـومـ ا
قــبل الـتــوجه إلى مــديـنــة أربـيل لــلـمــشـاركـة
ـنـافسـات الـدوري. ويـلعب الـشـرطـة ضمن
اجملـــمــوعـــة الــثــالـــثــة بـــالــدوري الــتـي تــقــام
مــنــافـســاتـهــا في مــديـنــة أربـيـل إلى جـانب
صـاحب األرض أربــيل وأنــديـة نــفط الـوسط

والطلبة ونفط ميسان.

حارس  مرمى
نتخب ا
الوطني

السابق نور
صبري

UÝ« d−Š”∫ وضع وزير الشباب والرياضة حجر االساس ألول مستشفى للطب الرياضي في بغداد
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وضع وزيــر الــشــبــاب والــريــاضــة
احــمــد ريــاض اول امـس االثــنـ

حجر االساس لبـناء اول مستشفى
للـطب الرياضي والـعالج الطـبيعي
في الـعاصـمة بـغداد لـيشكـل طفرة
نــوعـيـة في عــمل الـوزارة من خالل
تـــقــــد اخلــــدمــــات الــــصــــحــــيـــة
. راجع والعالجية للرياضي وا
واشـــــاد وزيـــــر الـــــشـــــبـــــاب خالل
االحـتـفـاليـة الـتي اقـيمـت في موقع
ـــديـــنــة ـــســـتـــشـــفى فـي ا بـــنـــاء ا
الــشــبــابــيــة قــرب مــلــعب الــشــعب
الـدولي بــاجلـهـود الــكـبــيـرة الـتي
تــبــذلــهــا مالكــات دائــرة الــشــؤون
الهندسـية والفنيـة وسعيها الجناز
ـنـتـشرة في ـشـاريع الـهـنـدسيـة ا ا
بغـداد واحملافـظات حـتى تكون في
متناول شبـابنا ورياضييـنا مبينا


