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اجتثاث ال�ضمري املّيت

م�ضارحة حرة

اإياد ال�ضاحلي
ما اأق�س���ى اأن يعي�س االن�س���ان يف برج مكابرته ، يوِهم النا�س 
بان���ه ميل���ك قلب���ا نقي���ًا وح�سا�س���ًا مبا ي���دور حول���ه ويتظاهر 
باحلر����س والزهد واالإيثار ويخادع نف�س���ه باأنه اال�س���طر يف 
البقاء على قمة غروره ، لن يناف�س���ه اأحد على درجة ا�ستبداده 
ب���االآراء وامل�س���اعر وامل���زاج .. واذا بنا نكت�س���ف ان االن�س���ان 

املو�سوف بهكذا معايري اآيل لل�سقوط يف قرب �سمريه امليت!
ل���ن يختلف االمر يف الريا�س���ة عّم���ا علي���ه يف ميادين احلياة 
نا اأ�س���نافًا من الطغاة الذي���ن ما ان تولوا  االخ���رى ، هنا خربرَ
ت�س���ريف �س���وؤون م�س���وؤولياتهم حتى تنا�س���وا اأنهم جزء من 
احل���راك االإن�س���اين املتفاع���ل ب���ن النا����س وال مي���زة له���م اإاّل 
بعناوي���ن منا�س���بهم ، بي���د ان كثريا منهم ن�س���ي نف�س���ه وراح 
يتدب���ر اإدارة اأعمال���ه مبا ي�س���ون م�س���لحته اأواًل حتى لو دفع 
الثمن من ثقة الريا�س���ين ال ، بل اأ�س���واتهم التي حّملته امانة 
ثقيلة ا�ستخّف بها وراء ظهره ومل يعد يرى �سوى ظله الالهث 

امامه غري اآبه ب�سكوى ومعاناة االآخرين !
اإّن ب���روز �سيا�س���ة ) التطني�س( لدى م�س���وؤولن معروفن عن 
موؤ�س�س���ات ريا�سية كبرية و�سغرية متا�س���يًا مع اإ�سرارهم ) 
لن ن�سمع .. لن نرى .. ولكن نتكلم مثلما ن�ساء( هذه العنجهية 
يف الرتبية اجلديدة املراد تطبيعها يف العالقة بن امل�س���وؤول 
الريا�سي واأبنائه الريا�سين مل تنِب لنا اأمال بتطوير الريا�سة 
يف �س���حراء األع���اب قتلها جفاف الدعم واالإهمال و�س���لت اىل 
الريا�س���ي البط���ل الذي مل يكن اأمامه �س���وى الر�س���وخ حتت 
رحمة هكذا �سيا�س���ة قا�س���رة مل جتد الرادع لها بعد ان خّربت 
كّل �س���يء ومل تعّم���ر �س���ربًا من التف���اوؤل يف راأ�س الريا�س���ي 

امل�سكن.
ب�س���راحة ، وكي ن�س���ّمي اال�س���ياء ب�سخو�س���ها ودالئلها ، فاإن 
واق���ع امل�س���وؤول الريا�س���ي اي���ًا كان موقع���ه يتنا�س���ى اغل���ب 
االحي���ان اإن���ه يعم���ل باملثل املقي���ت: ) واحد يح���رتق بالنار .. 

واالخر يتدفاأ 
خ���ذوا مثال رع���اف منتخباتنا الوطنية حتت �س���م�س العقوبة 
الدولية بينما يلوذ اأع�س���اء الهيئ���ة املوؤقتة يف فيايف الدوري 
املرتب���ك وكاأن االم���ر ال يعنيه���م بالرغم م���ن تيقنه���م اأن اأقدار 
االزمة هي التي �سّلمتهم مقاعد ) االحتاد املنحل( وان بع�سهم 
لن يحظى اإاّل ب�س���وته اإذا ما غامر بتقدم الرت�سيح اىل الدورة 

املقبلة .
ومل ي�س���لم االإعالم من �سيا�سة ال�س���مت التي داأب عليها بع�س 
امل�س���وؤولن ع���ن الق���رارات املهم���ة ذات العالق���ة ب�س���معة هذا 
املنتخب اأو ذاك املدرب اأو الريا�سي حيث اأنها اأوجدت مناطق 
�سا�سعة من اال�س���تياء يف طريق االإعالم وامل�سوؤول الريا�سي 
، ما يدفعنا للتذكري باأّن االإعالم الريا�س���ي – لالأ�سف-  اأ�سبح 
مطية ال�سهرة لبع�س )اأ�سباه( امل�سوؤولن يف مفا�سل ريا�سية 
كثرية ، يتقدون كاجلمرة عندما تفتح لهم ال�سحافة الريا�سية 
قلبه���ا ليدافعوا عن اتهامات طالت نزاهته���م واإدارة اأعمالهم ، 
وينطفئوا كالرماد اإذا ما نا�س���دتهم برفع احليف عن الريا�سي 
او املب���ادرة برتجم���ة مق���رتح يخّل����س الريا�س���ة م���ن اأزم���ة 

متفاقمة 
ف���ذاك املدرب عدنان حمد يوا�س���ل العطاء خ���ارج الوطن ومل 
يتقوق���ع يف عقوبة حرمانه م���ن التدريب مدى احلياة ، ويوم 
طالبن���ا برفعه���ا لع���دم وج���ود م�س���ّوغ اأو تو�س���ية م���ن جلنة 
التحقيق مع الوفد امل�سارك يف ت�سفيات مونديال 2010 التي 
اأغلقت حال ت�س���كيلها ومل ياأِت اأحد على ذكرها ، �س���ّد امل�سوؤول 
الريا�س���ي اأذنيه ورمبا ف�ّسر منا�سدتنا ) اعفوا عن حمد( باأنه 
ا�س���تجداء اأو اإذالل ملق���ام مدرب وطني غي���ور .. كال ، حمد مل 
يكلفنا بالكتابة باالإنابة ولن يتو�س���ل �سخ�س���ًا ما ونعرف انه 
م���ن طينة املدربن الكبار الذين يرتك���ون ماآثرهم ترّد على من 
بهم �س���مم ، واآخ���ر اإجنازاته نيله املركز ال� 120 يف ت�س���نيف 
االحت���اد الدويل للتاريخ واالح�س���اء الف�س���ل مدرب���ي العامل 
خ���الل 14 عام���ًا املا�س���ية م�س���افا اىل اجنازات���ه الذهبية يف 
ميزان املفا�س���لة العاملية والقارية )بطل �سباب اآ�سيا يف اإيران 
ع���ام  2000 ، املرك���ز الراب���ع يف نهائيات اأثين���ا االوملبية عام 

2004 ، واأف�سل مدرب يف اآ�سيا عام 2005 (.
لي�س هذا فح�س���ب ، بل كث���ري من النجوم واأ�س���حاب االعمال 
املتمي���زة واالوفي���اء امل�س���حن كاجلن���ود املجهول���ن اأغم�س 
امل���وت عيونه���م ودموع احلاج���ة مل جتّف فيها ، ا�س���تغاثوا .. 
ا�س���رتحموا اأمام ياأ�س احلياة وخوف اأوالدهم من املجهول ، 
فرحلوا غرباء عن البيت الريا�سي مثلما رحل اآخرهم االإداري 
فخ���ري اأبو اللي���ل را�س���يًا عّما قدمه لن���ادي ال�س���رطة لكنه مل 
يقب�س موقفا ان�س���انيًا يوم كان حيًا يتلّوع على فرا�س مر�سه 
، وُميعت ع�س���رات الن���داءات العاجلة من مقربي���ه اىل رئي�س 
النادي الإنقاذه قبل اأن يلفظ اأنفا�س���ه معتزًاُ بكرامته ، فا�سطر 
الن���ادي الأن يحفظ ماء الوجه ببيان بليد: ) �س���يبقى اأبو الليل 

يف �سمري نادي ال�سرطة(!
وم�س���ة : ناأمل ان يكون ريا�س نوري يف ال�س���مري احلي قبل 

اأن ميوت !
Ey_salhi@yahoo.com

 

بغداد / خليل جليل 
ت�ضوير : قحطان �ضليم

تتجه االنظار اليوم االحد اىل ملعبي 
ختام  ي�سهد  حيث  والنجف  اجلوية 
الدوري  بطولة  من  ال�ساد�س  الدور 
املمتاز لكرة القدم مواجهتن مثريتن 
�ساحب  دهوك  فيها  االول  ي�سيف 
على  الرابع  املركز  يف  الت�سع  النقاط 
يحل  بينما  االوىل  املجموعة  الئحة 
�ساحب  على  �سيفا  الطلبة  الثاين 
اآخر  مماثل  لقاء  يف  النجف  االر�س 
لي�س  كبرية  اهمية  على  ينطوي 
وهما  جلمهوريهما  بل  للفريقن  فقط 
يف  �سواه  ولي�س  فوز  اىل  يتطلعان 
املواجهة  هذه  و�سيقود  اجلولة  هذه 
احل�سن  عبد  واأحمد  عودة  كاظم 

وح�سن تركي و�سالم جمعة. 
ا�ستثمار  ال�سقور  ياأمل  ملعبه  على 
واجلمهوروتعوي�س  االر�س  عاملي 
الذي  زاخو  امام  املا�سي  التعرث 
املت�سدر  مطاردة  �سباق  عن  اأبعدهم 
بعد فوز مفاجئ على ح�ساب اجلوية 
بهدف نظيف تراجع على اثره االخري 
نقطة   12 بر�سيد  الثالث  املركز  اىل 
بفارق  اجلولة  هذه  يف  مناف�سه  قبل 

ثالث نقاط . 
وباملقابل ي�سعى ال�سيوف اىل العودة 
املراكز  اىل  بهم  تدفع  طيبة  بنتيجة 
الرتتيب  ومغادرة  االوىل  الثالثة 
منذ  دهوك  به  ي�ستقر  الذي  الرابع 

انطالق البطولة واىل االآن. 
اجلولة  ختام  يف  زاخو  ويخو�س 

انت�ساره  ومبعنويات  اي�سا  اليوم 
بقيادة  مهمة  مواجهة  اجلوية  على 
وعمر  حممود  وحممد  حبيب  لبيب 
ناظم وعبد القادر خمي�س، يبحث فيها 
عن  الدين  �سالح  م�سيفه  ملعب  على 
�ساحب  اي�سا  اليه  يطمح  ثمن  فوز 
اللقاء مبعنويات  الذي يدخل  االر�س 
بغداد  من  نقطة  اثرانتزاعه  م�سابهة 
اجلولة  يف  ملثله  بهدف  بتعادلهما 
مر�سحا  اللقاء  هذا  يجعل  ما  املا�سية 
لل�سراع وان كان طابع التكافوؤ الفني 

يطغى عليه. 
ال�ساد�س  الدين املركز  وي�سغل �سالح 
ي�ستقر  بينما  واحدة  بنقطة  ع�سر 
زاخو يف املركز احلادي ع�سر و�سبع 
نقاط من فوزين وتعادل واحد مقابل 

مناف�سه  تعر�س  حن  يف  خ�سارتن، 
وهذا  واحد  وتعادل  هزائم  ثالث  اىل 
على  ن�سبيا  فنيا  تفوقا  زاخو  مينح 

ح�ساب م�سيفه. 
يف  ابعد  الذهاب  دياىل  ويطمح 
ترتيب قائمة املجموعة االوىل عندما 
يقرتب  مواجهة  يف  امل�سايف  ي�سيف 
بفعل  االر�س  �ساحب  من  الفوز  فيها 
جهة  من  واجلمهور  االر�س  عاملي 
من  املركز  لتعزيز  املعنوي  والدافع 

جهة اخرى. 
نقاط  ثماين  �سجله  يف  دياىل  وميلك 
وخ�سارة  وتعادلن  فوزين  من 
بفارق  مناف�سه  على  متقدما  واحدة، 
مراتب. اربع  وبفارق  واحدة  نقطة 
وا�سندت مهمة قيادة هذه املباراة اىل 

عبد  �سياء  من  موؤلف  حتكيمي  طاقم 
مكي  وحممد  عنيد  وفار�س  احل�سن 

وبكر حممود. 
وتنتظر الزوراء يف جولة اليوم مهمة 
�سعبة على ملعب �سامراء ي�سعى فيها 
االخري اىل ا�ستثمار جمهوره وملعبه 
لتعديل  ثمن  بفوز  مناف�سه  وتخطي 
بر�سيد  ي�سغله  الذي  العا�سر  مركزه 
فوز  اىل  �سيفه  ي�سعى  بينما  نقاط   7
هذه  يف  عليه  �سعبا  يكون  قد  مماثل 
و�سيقود  جمهوره  عن  بعيدا  اجلولة 
هذه املباراة الطاقم التحكيمي املوؤلف 
احمد  و�سبهان  القادر  عبد  عالء  من 

ونوزاد �سفيق وعالء جواد جا�سم. 
ويف اطارمناف�سات املجموعة الثانية 
تربزمواجهة الطلبة وم�سيفه النجف 

يف واجهة املباريات يف ختام املرحلة 
كبرية  اهمية  من  عليه  تنطوي  ملا 
ال�سيافة  ل�ساحب  خ�سو�سا  للطرفن 
واحدة  يف  ال�سرطة  امام  تعرث  الذي 
ان  بعد  للجدل  املثرية  املباريات  من 
وتخللها  و�سغب  عنف  اعمال  �سهدت 

اطالق عيارات نارية . 
التفريط  عدم  اىل  النجف  وي�سعى 
كل  �سيبذل  التي  املباراة  هذه  بنقاط 
الفوز  خطف  اجل  من  و�سعه  يف  ما 
فيها والعودة اىل اجواء االنت�سارات 
ال�سدارة  على  ال�سراع  و�سباق 
الطلبة  يرغب  التطلع  هذا  ومبوازاة 
بالعودة من ملعب النجف بفوز ثمن 
يوؤكد فيه جدارته جمددا بعد انتزاعه 
اجلولة  يف  كربالء  من  �سعبا  فوزا 
املا�سية لكنه يدرك جيدا حجم املهمة 
ملعب  على  تنتظره  الذي  ال�سعبة 
ان�سار م�سيفه ويتوقع  النجف وبن 
االجواء  عن  املباراة  هذه  تبتعد  ان 
جمهور  حرمان  ب�سبب  امل�سحونة 
ملباراة  فريقه  م�ساندة  من  النجف 

واحدة. 
�سباح  من  كل  املواجهة  هذه  ويقود 
خماط  وميثم  �سيفي  وجليل  عبد 

وحكيم حميد. 
ي�سار اىل ان الطلبة ي�ستقر يف املركز 
متقدما على  نقطة  بر�سيد 11  الثاين 

مناف�سه بفارق نقطة واحدة. 
يف  خ�سارته  تعوي�س  الكرخ  وياأمل 
بهدفن  امليناء  امام  املا�سية  اجلولة 
احلدود  اليوم  يلتقي  عندما  لواحد 
يقودها  مباراة  يف  الكرخ  ملعب  على 
واحمد  حرز  وحيدر  �سعد  عبد  فالح 
وي�سغل  غريب  حمه  ونوزاد  قا�سم 
بنقطتن  االخري  قبل  ما  املركز  الكرخ 
الرتتيب  يف  امليناء  ي�ستقر  بينما 

ال�ساد�س بر�سيد ثماين نقاط. 
االحد  اليوم  جولة  هذه  يف  ويلعب 
ح�سن  بقيادة  الديوانية  مع  كربالء 
هادي  وعقيل  ابراهيم  ورزاق  �سالح 
�سقوطه  بتعوي�س  كربالء  ويرغب 
نظيف  بهدف  الطلبة  امام  ال�سابق 
مباراة  يف  الديوانية  �سيفه  واجتياز 
م�سلحة  اىل  فيها  الفوز  كفة  متيل 

�ساحب االر�س واجلمهور.    

بغداد / حيدر مدلول
الوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ك���اب���ن   وا����س���ل 

م ل��������������������ك��������������������رة  لقد ا
حممود  يون�س 

يلعب  ال��������ذي 
����س���ف���وف  يف 

ف��ري��ق ن���ادي ال��غ��راف��ة ال��ق��ط��ري يف تقدمي 
مناف�سات  يف  فريقه  مع  الرائعة  عرو�سه 
احلايل  للمو�سم  القطري  النجوم  دوري 
مرمى  يف  هدفن  ت�سجيل  قي  جنح  حيث 
ال��ت��ي انتهت  امل���ب���اراة  ال��ع��رب��ي يف  ف��ري��ق 
واحد  هدف  مقابل  بهدفن  فريقه  مل�سلحه 

الرابعة ع�سرة  يف ختام مناف�سات اجلولة 
رافعا  القدم  بكرة  القطري  ال���دوري    من 
ر�سيده من االهداف اىل 14 هدفا ليرتبع 
ال�سد  مهاجم  م�ساويا  الهدافن  عر�س  على 
لياندرو دا �سيلفا  ويزيد من ر�سيد الغرافه 
الو�سيف  مركز  يف  لي�سعه  نقطة   33 اىل 

النجوم  دوري  م��ت�����س��در  ال�����س��د  ل���ن���ادي 
مباريات  بانتهاء  االه��داف  بفارق  القطري 

اجلولة الرابعة ع�سرة . 
عمر  �سقيقه  م�ساركة  امل��ب��اراة  �سهدت  وق��د 
ان�سمامه  منذ  مرة  الول  منه  بدال  حممود 

اىل �سفوف الغرافة بداية املو�سم .

بغداد/ يو�ضف فعل
اأكد علي جا�سم مدافع فريق الطلبة لكرة القدم ان الفوز على فريق كربالء 
يف اجلولة اخلام�سة من مناف�سة الدوري والنتائج اجليدة التي �سبقتها مل 
تكن وليدة ال�سدفة،وامنا جاءت بعد درا�سة م�ستفي�سة من املالك التدريبي 
املعاجلات  اي��ج��اد  م��ع  ال���دوري  يف  للفريق  املوفقة  غ��ري  البداية  لتجاوز 
النتائج مب�ستوى الطموح واالأمنيات  لذلك جاءت  لها،  املنا�سبة  التكتيكية 
حيث ن�سعى اىل تكملة امل�سوار بنجاح من خالل الفوز على فريق النجف 
باملركز  والتم�سك  اللقاء  عن  غياب  جمهوره  ا�ستثمار  امل  على  ملعبه  يف 

الثاين يف املجموعة اجلنوبية برغم قوة املناف�س.
متوازنا  اداءا  ق��دم  الطلبة  فريق  ان   : امل��دى(  ل���)  حديثه  يف  جا�سم  وق��ال 
على  احل�سول  اج��ل  من  ولعب  كربالء  فريق  ام��ام  والهجوم  ال��دف��اع  بن 
اللقاء لتطبيقه الواجبات التكتيكية باجادة تامة وا�سرار الالعبن  نقاط 
وتفانيهم بتعوي�س ما فاتهم يف االدوار ال�سابقة ف�سال عن  ان احل�سور 
اجلماهريي الكبري حفز الالعبن على الفوز برغم حماوالت فريق كربالء 

باءت  التي  التعادل  ، ادارك  لف�سل با

والفوز على فريق طموح مثل كربالء منح الالعبن �سحنات معنوية كبرية 
بها  التفريط  وع��دم  اجلنوبية  املجموعة  يف   االأوىل  املراكز  نحو  للتقدم 
ب�سهولة.وعن �سعوبة مالقاة فريق النجف يف ملعبه  قال : ندرك �سعوبة 
اق�سى  ويقدم  الفرق  اأقوى  من  يعد  النجف  فريق  الن  واهميتها  املواجهة 
، لكن ذلك لن مينعنا او يثني  التي تقام يف ملعبه  مالديه يف املباريات 
النجف  فريق  ان  ال�سيما  منه  الفوز  نقاط  انتزاع  من  العبينا  عزمية 
ال�سرطة  فريق  امام  ال�سابق  الدور  يف  خ�سارته  تعوي�س  اىل  ي�سعى 
ملعرفته ان الفوز على فريق الطلبة يعيده اىل املناف�سة بقوة ، واملالك 
مفكرته  يف  الت�سورات  هذه  جميع  و�سع  الطلبة  لفريق  التدريبي 

و�سيلعب با�سلوب خمتلف عن بقية املباريات.

املو�ضل/نوزت �ضمدين
طالبت جماهري فريق املو�سل باقالة 
اخل�سارة  بعد  فتحي،  حممد  املدرب 
على  املو�سل  بها  مني  التي  الثقيلة 
فريق  امام  جمهوره،  وبن  ار�سه 
يف  نظيفة،  اهداف  بثالثة  دياىل 
اجلولة اخلام�سة من الدوري املمتاز 

بكرة القدم.
اجلماهري  هتافات  وت�ساعدت 
فتحي  حمملة  املباراة،  انتهاء  بعد 
للفريق  الثانية  اخل�سارة  م�سوؤولية 

على ار�سه والثالثة له من بن اربع 
املمتاز  الدوري  يف  لعبها  مباريات 
امام  االوىل  مباراته  تاأجيل  بعد 

االأنبار.
الفني  اجلهاز  منهم  العديد  واعترب   
غري  املو�سل  العبي  من  وبع�سا 
الفريق،  مع  لال�ستمرار  موؤهلن 
للتدخل  االدارية  الهيئة  ونا�سدوا 
الفريق  اوراق  ترتيب  واعادة 
مازالت  الفر�سة  وان  �سيما  جمددًا، 
االبقاء  واعتربوا  للتعوي�س،  قائمة 

جمازفًة  عليه  هو  كما  الو�سع  على 
مهمة  مباريات  ان  خ�سو�سا  كربى، 
قوية  فرق  امام  الفريق  تنتظر 
فريق  واربيل.وكان  الزوراء  مثل 
املو�سل قد تعر�س اىل هزمية قا�سية 
الذي تغلب عليه بثالثية  امام دياىل 
�سعد  ت�سجيلها  على  تناوب  نظيفة 
 )88 نزار)  واحمد   )18( عدنان 
الثالث  الهدف  كاظم  رائد  وا�ساف 
بدل  الوقت  الثانيةمن  الدقيقة  )يف 

ال�سائع( .

الـــيـــوم الــــكــــرة  دوري  مــــن  الـــ�ـــضـــاد�ـــضـــة  اجلــــولــــة  ـــام  ـــت خ يف 

دهوك يف �ضيافة اجلوية بلقاء الإثارة.. والطلبة 
يواجه �ضاحب الر�ض النجف

بغداد / اإكرام زين العابدين
عمان  االردنية  العا�سمة  يف  اليوم  تنطلق 
االثقال  برفع  العرب  بطولة  مناف�سات 
مب�ساركة  واملتقدمن  وال�سباب  للنا�سئن 
عدد كبري من املنتخبات العربية اىل جانب 

العراق.
االحتاد  رئي�س  كاظم  حممد  �سالح  وقال 
وفد  ان  االثقال  لرفع  املركزي  العراقي 
وال�سباب  للنا�سئن  العراق  منتخب 
واملتقدمن و�سل ام�س ال�سبت اىل العا�سمة 
االردنية عمان وذلك للم�ساركة يف البطولة 

العرب  بطولة  مناف�سات  ان   : وا�ساف 
ت�ستمر لغاية 29 من كانون الثاين احلايل 
واملغرب  واجلزائر  م�سر  العراق  مب�ساركة 

وعمان  وقطر  وال�سعودية  وفل�سطن 
البلد  االأردن  اإىل  اإ�سافة  واليمن  و�سوريا 
املنظم حيث �سيتم �سباح اليوم عقد املوؤمتر 
عّمان  يف  الفنار  فندق  يف  للبطولة  الفني 
الذي  العربي  االحتاد  رئي�س  بح�سور 
التنفيذي  املكتب  اجتماعات  خالل  �سيبحث 
لرفع  العربي  لالحتاد  املنبثقة  واللجان 
من  وعدد  االحتاد  اعمال  جدول  االثقال 

املوا�سيع املطروحة فيه. 
وا�سار كاظم اىل ان الوفد �سيكون برئا�ستي 
هادي  ومو�سى  اداريا  طاهر  حممد  وي�سم 
مديرا فنيا للمنتخب الوطني واملدربن بالل 
عدنان وعبا�س يا�سن وعبد ال�ستار يا�سن 
الزهرة  عبد  احل�سن  وعبد  ح�سن  وعلي 

ا�سماعيل واحلكمن  و�سعد حميد وخ�سرو 
اىل  ا�سافة   ، حمزة  وعلي  عمران  عادل 
عبد  واحمد  جا�سم  �سلوان  هم:  رباعا   22
املنعم و�سفاء را�سد وعلي جبار ومهند عبد 
امن وعمار  احل�سن وحممد �سباح ورعد 
ماجد واحمد فاروق وحيدر ح�سن و�سرمد 
وحممد  �سالح  وحممد  �سعد  واحمد  �سعد 
الر�سا  عبد  وحممد  خليل  وحممود  باقر 
وحممد  حممد  و�سوارة  عبا�س  وح�سن 
مهدي  وعبا�س  خ�سري  ويا�س  حممد  كاظم 

و�سيف عادل .
بطولة  احرز  الوطني  منتخبنا  ان  يذكر 
العرب  بطولة  مناف�سات  يف  املا�سي  العام 

برفع االثقال .

ــــــــــــــــــعــــــــــــــــــراق مبــــــــــــــ�ــــــــــــــضــــــــــــــاركــــــــــــــة ال

انطالق بطولة العرب لرفع الثقال اليوم يف الردن

بغداد / املدى
للكرة  املركزي  العراقي  االحتاد  ع�سو  الوزين  حممد  قال 
يف  دولية  حتكيمية  دورة  ي�سيف  العراق  اأن  الطائرة   

العراق خالل �سهر ت�سرين الثاين املقبل. 
للكرة  املركزي  العراقي  االحتاد  اإن  الوزين  وا�ساف 
العراق  يف  دولية  حتكيمية  دورة  اإقامة  قرر  الطائرة 
ت�سرين  �سهر  خالل  الدولين  احلكام  من  عدد  مب�ساركة 
الثاين حيث �سيكون متثيل العراق بخم�سة حكام وحكمن 
االحتاد  اإن   مبينا   ، الدورة  يف  م�سارك  دويل  احتاد  لكل 
العراقي بانتظار موافقة االحتاد الدويل على اقامة الدورة 

التي �سيحا�سر فيها جمموعة من اخلرباء يف جمال الكرة 
الكرة  على  فاحتة خري  تكون  ان  املوؤمل  من  التي  الطائرة 

الطائرة يف العراق. 
وك�سف الوزين اأن االحتاد العراقي املركزي للعبة �سيعقد 
اال�ستحقاقات  ملناق�سة  اجلاري  ال�سهر  نهاية  اجتماعه 
�سباب  منتخب  م�ساركة  منها  العراقية  للمنتخبات  املقبلة 
تايلند  يف  �ستقام  التي  االآ�سيوية  البطولة  يف  العراق 
واال�ستعداد  النا�سئن  ملنتخب  التدريبي  املالك  وت�سمية 
االمثل ال�ست�سافة احلدث العربي ، مو�سحا اإن هناك عددًا 

من اال�سماء املر�سحة لقيادة منتخب النا�سئن.  

اإقامة دورة حتكيمية دولية بالكرة 
الطائرة يف العراق

النجوم دوري  ه��دايف  عر�ض  على  يرتبع  حممود  يون�ض 

على جا�ضم :النيق القرب للفوز على غزلن البادية

جمهور املو�ضل يطالب باإقالة املدرب حممد فتحي

بغداد / املدى
نادي  بطولة  النباتية  للزيوت  العامة  ال�سركة  فريق  توج 
ال�سناعة الريا�سي لكرة القدم بعد فوزه يف املباراة النهائية 
على ال�سركة العامة ل�سمنت اجلنويبة بفارق ركالت اجلزاء 
بعد انتهاء الوقت اال�سلي )1-1( والتي جرت برعاية وزير 

ال�سناعة واملعادن فوزي فرن�سو ا حريري.

ال�سناعة  لنادي  االدارية  الهيئة  ع�سو  جثري  قحطان  وقال 
على  ق�سمت  فريقًا  ع�سر  اثنا  فيها  تناف�س  البطولة  :ان 
جمموعتن لعبت بطريقة الدوري يف مرحلتن حيث تاأهل 
بطريقة  بينها  فيما  اللعب  ليتم  جمموعة  كل  عن  فريقان 
النباتية  للزيوت  العامة  ال�سركة  فريقا  لي�سل  التقاطع 

وال�سركة العامة لل�سمنت اجلنوبية اإىل املباراة النهائية.

الزيوت حترز بطولة ال�ضناعة بكرة القدم

الزوراء يبحث عن نقاط الفوز يف ملعب �سامراء

جانب من بطوالت  رفع االثقال

جانب من بطوالت  رفع االثقال

يون�س 
يوا�سل 
جناحه 
يف 
الدوري 
القطري


