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المدى الرياضي

 بغداد  /حيدر مدلول

النفط ي�سعى
ّ
مت�صدر
ملطاردة
دوري ال�سلة

ال ��دق� �ي� �ق ��ة
ال� � �ث � ��ال� � �ث � ��ة،
ووا� � � � � �ص� � � � ��ل
العبونا ممار�سة
� �س �ي �ط��رت �ه��م ع�ل��ى
امل � �ج� ��ري� ��ات ح �ت��ى
ال��دق��ي��ق��ة  11ال �ت��ي
�شهدت ت�سديدة
ق�� � � ��وي�� � � ��ة
�أر� �س �ل �ه��ا
ب � �� � �ش� ��ار
ر� � � �س� � ��ن
م� � � � � � � ��رة
�أخ � � � � ��رى
على املرمى
ا لأ ر د ين ،
ولكنها م � ّرت

 بغداد /املدى
تتج ��ه الأنظ ��ار بال�ساع ��ة الرابعة ع�ص ��ر اليوم
الأربعاء اىل قاعة ممثلية الأوملبية يف حمافظة
الب�صرة ،حيث حتت�ضن قمة �سلوية نارية جتمع
فريقي نفط اجلن ��وب و�ضيفه النفط حامل لقب
الن�سخ ��ة الأخرية م ��ن دوري ال�سل ��ة املمتاز يف
اختت ��ام مناف�س ��ات ال ��دور اخلام�س م ��ن جولة
الإياب.و�ست�ش� � ّكل ه ��ذه املب ��اراة �أهمي ��ة كبرية
للمدرب�ي�ن عقيل جن ��م وخالد يحي ��ى ،وبخا�صة

رونالدو يربك ح�سابات قلعة املانيو
 متابعة /املدى
و�ض ��ع الربتغ ��ايل كري�ستيان ��و
رونالدو مهاجم فري ��ق ريال مدريد
لكرة الق ��دم �إدارة ن ��ادي مان�ش�سرت
يونايت ��د الإنكلي ��زي يف ح�ي�رة
�شدي ��دة بعد �إع�ل�ان ع ��ن رغبته يف
مغ ��ادرة �إ�سباني ��ا نهاي ��ة املو�س ��م
احل ��ايل اىل �إنكل�ت�را للع ��ب يف
�صف ��وف قلع ��ة املانيو حت ��ت قيادة
جوزيه مورينيو.
وذك ��رت تقارير �صحفي ��ة انكليزية،
�أن طل ��ب رونال ��دو بالع ��ودة اىل
�صف ��وف مان�ش�س�ت�ر يونايت ��د ،جاء
بعد نك ��ث رئي�س ريال مدريد برييز
وع ��وده يف تنفي ��ذ ال�ش ��روط الت ��ي
ّ
مت ��ت بينهما ،م ��ن بينها رف ��ع قيمة

العق ��د اجلدي ��د ليكون �أغل ��ى العب
يف الع ��امل مقاب ��ل بقائ ��ه املهاج ��م
الربتغ ��ايل يف قلع ��ة امللك ��ي حت ��ى
نهاية م�سريته الكروية.
وتابع ��ت �أن �إدارة ن ��ادي اليونايتد
طلب ��ت م ��ن الربتغ ��ايل جوزي ��ه
مورينيو تقدمي تقري ��ر �سريع �إليها
ب�ش�أن مدى الفائ ��دة التي �سيك�سبها
فريق ��ه م ��ن تواج ��د رونال ��دو يف
�صفوف ��ه خ�ل�ال املو�س ��م الك ��روي
املقابل م ��ن �أجل مناق�شت ��ه ب�صورة
�سريعة م ��ع وكيل �أعمال الأخري من
جمي ��ع النواح ��ي املالي ��ة والإدارية
والفني ��ة يف ظ ��ل رغبة الن ��ادي يف
�إح ��راز لق ��ب الربميرلي ��غ ودوري
�أبطال �أوروبا .2019

م��ن ج��ان��ب ال�ق��ائ��م ب�سنتيمرتات قليلة،
و�أن �ق��ذ احل��ار���س �أح�م��د با�سل ،منتخبنا
م��ن ه��دف �أردين عندما ت�صدّى بب�سالة
لكرة قوية �سدّدها �صانع الألعاب مو�سى
التعمري و�شتتها املدافع عالء علي مهاوي
�إىل خارج امللعب.
و�ألغى احلكم الإم��ارات��ي حممد عبد الله
�سجله املدافع برهان جمعة ،بداعي
هدف ًا ّ
ارت�ك��اب��ه خ�ط��أ بعد احتكاكه م��ع حار�س
م��رم��ى املنتخب الأردين ر�أف���ت الربيع
يف الدقيقة  ،20و�أه ��در �إب��راه�ي��م باي�ش
يف الدقيقة  34بعد ت�سديده الكرة التي
ت�س ّلمها داخ��ل ج��زاء الأردن اىل اخل��ارج
برعونة بعد �سل�سلة م��ن امل �ن��اوالت بني
الالعبني عالء علي مهاوي وب�شار ر�سن
و�أمين ح�سني ،وح�صل �صفاء هادي على
�إن ��ذار �أ�صفر بعد اع �ث��اره بتعمد لالعب

الأخ�ي�ر الذي يطمح اىل موا�صلة فريقه مالحقة
فري ��ق الكهرب ��اء مت�ص� �دّر ترتي ��ب ف ��رق املو�سم
ال�سل ��وي احلايل معوّ ًال عل ��ى ن�شوة الفوز الذي
حقق ��ه يف الأدوار الأوىل م ��ن جول ��ة الإي ��اب
وارتفاع الروح املعنوية لالعبيه الذين ي�ش ّكلون
الأعمدة الرئي�سة للمنتخب الوطني لكرة ال�سلة،
ال�سيم ��ا الالع ��ب املج ّن� ��س االمريك ��ي دمياريو،
ال ��ذي يعترب املح ّرك الرئي� ��س يف تزويد زمالئه
بالعديد من الكرات من �أجل حتويلها اىل نقاط،

مو�سى التعمريي يف الدقيقة  ،35و�أنقذ
بعد دقيقتني احلار�س �أحمد با�سل مرماه
من هدف �أردين عندما ت�صدى لكرة جميلة
ار�سلها الالعب حممود �شوكت من خارج
منطقة اجلزاء ،وا�ستمر التعادل ال�سلبي
ب�ين املنتخبني حتى الدقيقة  45ليعلن
احلكم انتهاء ال�شوط الأول .
وفر�ض العبونا �سيطرتهم على الأج��واء
منذ الدقيقة الأوىل من ال�شوط الثاين على
�أثر تعليمات املدرب عبد الغني �شهد ،حيث
�أثمر عن ت�سجيل ه��دف التقدم ملنتخبنا
يف الدقيقة  48ع��ن طريق القائد ب�شار
ر� �س��ن ،ال��ذي � �س �دّد ك��رة ق��وي��ة م��ن خ��ارج
منطقة اجل ��زاء الأردين ف�شل احل��ار���س
ر�أف���ت رب�ي��ع يف ال�ت���ص��دي ل�ه��ا ،ودخ�ل��ت
�شباكه معلنة ف��رح��ة ك�ب�يرة ل��دى امل�لاك
التدريبي والالعبني االحتياط وكذلك لدى

ف�ض�ل ً�ا عن �إجادته الرميات الثالث وق ّلة ارتكابه
الأخط ��اء ،حي ��ث مت تر�شيح ��ه م ��ن قب ��ل النقاد
واملتابعني ليكون �أف�ضل العب للعام الثاين على
الت ��وايل ،يف ح�ي�ن ي�سعى العب ��و نفط اجلنوب
اىل ا�ستغ�ل�ال عامل ��ي الأر� ��ض واجلمه ��ور
والوقوف اىل جانبهم م ��ن �أجل �إحلاق الهزمية
الثالثة بحامل اللق ��ب وتعزيز موقع فريقهم يف
الرتتيب� ،أم ًال يف التواج ��د �ضمن الفرق ال�ستة
الأوىل يف دوري النخب ��ة ال ��ذي �سيت ��م حتدي ��د

اجلماهري العراقية التي رفعت الأع�لام
العراقية احتفا ًال بهذا الهدف ،وجل�أ العبو
املنتخب الأردين اىل ممار�سة اخل�شونة
للحد من اخلطورة الدائمة التي �ش ّكلها
ح�سني علي و�أجم ��د ع �ط��وان واب��راه�ي��م
ب��اي����ش وب���ش��ار ر��س��ن وب�خ��ا��ص��ة امل��داف��ع
رود ال�بري ال��ذي ك��ان نقطة �ضعف ،ب��د�أ
منتخبنا يف ا�ستثمارها من اجل ت�سجيل
�ان من خاللها اخرتاقهم ودخ��ول
ه��دف ث� ٍ
العمق الدفاعي ومواجهة احلار�س ر�أفت
الربيع يف العديد من الكرات التي فطن
�إليها امل��درب برونك�سيل ال��ذي جل ��أ اىل
القيام بتبديلني من خالل دخول الالعبني
�سليمان اب��و زم�ع��ا و�أن ����س ح�م��اد زخالد
دردور من �أجل عودة منتخبه اىل امتالك
زمام املبادرة وتن�شيط خط هجومه �سعي ًا
اىل ت�سجيل هدف التعادل ملنتخبه بدء ًا من
الدقيقة  74التي كانت االنطالقة احلقيقة
لهم يف �شنّ هجمات م��رت��دة �سريعة من
�أج��ل خلخلة اخلط الدفاعي ملنتخبنا يف
الدقائق املتبقية من املباراة التي �أ�ضطر
فيها املدرب عبد الغني �شهد اىل ا�ستبدال
الالعبني ح�سني علي وب�شار ر�سن من �أجل
الزيادة العددية ملنتخبنا يف داخل منطقتنا
واحلفاظ على الالعبني خوف ًا من تع ّر�ضهم
اىل �إ�صابة واال�ستفادة من خدماتهما يف
مباراة دور الثمانية من البطولة.
و�شهدت الدقيقتان  86و� 87إنقاذ احلار�س
�أح�م��د با�سل وامل��داف��ع ع�لاء علي مهاوي
امل��رم��ى ال�ع��راق��ي م��ن ه��دف�ين ح��اول فيها
املنتخب الأردين �إحرازها وف�شل �صانع
العاب ابراهيم باي�ش يف ت�سجيل هدف
�ان ملنتخبنا االوملبي عندما ط��وح كرته
ث� ٍ
داخل منطقة جزاء احلار�س ر�أفت الربيع
يف ال��دق�ي�ق��ة  89م��ن امل� �ب ��اراة وت���ص��دى
املدافع برهان جمعة بر�أ�سه لكرة خطرة
�سددها املهاجم البديل �أن�س حماد.
و�أ� �ض��اف احلكم حممد عبد ال�ل��ه ،خم�س
دقائق �إ�ضافية بعد انتهاء الوقت الأ�صلي
للمباراة مل ت�سفر عن �أيّ �شيء ليعلن فوز
منتخبنا االوملبي على املنتخب الأردين
ب �ه��دف م�ق��اب��ل ال� �ش��يء ومت � ّك��ن فيها من
خطف بطاقة الت�أهل الأوىل عن املجموعة
الثالثة اىل دور الثمانية م��ن البطولة،
فيما نال املنتخب املاليزي البطاقة الثانية
بعد مت ّكنه من �إحل��اق خ�سارة باملنتخب
بهدف واح��د يف املباراة التي
ال�سعودي ٍ
جرت على ملعب مدينة كون�شان ال�صينية،
ليحتل املركز الثاين بر�صيد  4نقاط.

انطالقه من قبل االحتاد يف وقت الحق.
ويلعب فريق احللة على قاعته يف حمافظة بابل
مع فريق الت�ضامن النجفي يف التوقيت ذاته يف
لقاء متكافئ �سيتم ح�سمه يف اللحظات الأخرية
من املب ��اراة التي �ست�شهد ح�ض ��ور �أعداد كبرية
جد ًا م ��ن �أن�صار فري ��ق احللة ،به ��دف ا�ستعادة
نغمة االنت�صارات من جديد ،وتعوي�ض النقاط
التي نزفها ب�شكل و�ضعته خارج دائرة امل�سد�س
الذهبي بانتهاء الدور الرابع من جولة الإياب.

�أك�ث�ر ما ي�ؤمل النف�س �أنك ت ��رى وتقر�أ وت�سمع لأ�شخا�ص عا�شوا بال مبادئ
م�ستق ّل ��ة كالت ��ي نعرفه ��ا ولي�س كم ��ا يوهمون به ��ا �أنف�سه ��م� ،إذ �سرعان ما
تف�ضحه ��م يف �أ�سهل اختبار ي�سقط ��ون بكمائن �أكاذيبه ��م وحبال وعودهم
الق�ص�ي�رة ج ��د ًا ،وكان م ��ن الأج ��دى له ��م �أن يع ّلقوا به ��ا قاماته ��م الفارغة
ليتنح ��وا بعي ��د ًا عن طريق خدم ��ة ريا�ضة الع ��راق الربيئة م ��ن �سلوكيات
ّ
املداهنة يف م�ؤ�س�سة انبثقت ل�صالح �آالف الريا�ضيني ولي�س ملنفعة �شركاء
يف امل�شكالت اخلا�صة!
ه ��ل من �إعالمي اليوم يتج ّر�أ لي�صف لنا وردية الأجواء يف دهاليز عالقات
الأوملبي�ي�ن يف معقلهم الذي ِّ
وظ ��ف لت�صفية ح�ساب ��ات غرائزية ال دخل لها
بتطوي ��ر ه ��ذا املوقع �أو انت�ش ��ال تلك اللعب ��ة من الرتاج ��ع �أو حت�سني رقم
ريا�ض ��ي م�ؤهّ ��ل للتناف�س الق ��اري؟ �أبد ًا ل ��ن يتجر�أ ،با�ستثن ��اء من اتخذوا
املهن ��ة لإ�س ��كات �أفواه معار�ض ��ي العمل الأوملب ��ي املت�صدّع م ��ن �أجل �أن ال
تحُ رم �أفواههم من لُقم امل�س�ؤول!
ال ميك ��ن ال�سكوت على ما يج ��ري من تبارز بال�صالحي ��ات وا�ستقواء على
الكينون ��ة املعنوي ��ة للرئي� ��س بذريع ��ة ك�سر توجي ��ه غري قان ��وين ،وتك ّتل
وظيف ��ي لرفع �ش� ��أن فالن وتهمي�ش ع�ل�ان ،وتوعّدات خائب ��ة بالإق�صاء من
مع�ت�رك انتخابات الدورة  19يف تاريخ ر�ؤ�س ��اء اللجنة الأوملبية الوطنية
العراقي ��ة ،حيث �سيكم ��ل رئي�سها رعد حمودي مدة واليت ��ه الثانية يف 15
�آذار ،2018فالنزاع ��ات ال�شخ�صي ��ة ه ��ذه مل تربز ل�سطح احل ��دث �آني ًا ،بل
زاد جم ��ر ناره ��ا بعد اختيار الأم�ي�ن العام حيدر اجلميلي ب ��د ًال من ح�سني
العمي ��دي يف عملية اق�ت�راع �سرية التنفي ��ذ مك�شوفة الن ّي ��ات ملراقبي لعبة
االنتخابات منذ عام  2009حتى الآن!
ويبدو �أن اللعبة تلك مل ت�ستمر ،فلكل عمل مبيّت م�صريه الف�ضيحة ،ه�ؤالء
م ��ا اجتمعوا عل ��ى م�صلحة الريا�ضة ق ��ط ،والرئي�س يوا�ص ��ل نزيف الثقة
ومل ي�ست�شع ��ر باالنهي ��ار البط ��يء مل�ؤ�س�سته الت ��ي �أنهت دورته ��ا ال�شرعية
�إال باهتزازي ��ن متالحق�ي�ن� :أولهم ��ا �إيق ��اف �أن�شطتها الإداري ��ة واملالية �أثر
جتمي ��د �أمواله ��ا بق ��رار وزارة املالي ��ة كونه ��ا ال ت�ستن ��د اىل قان ��ون جديد
يُلغ ��ي و�ص ��ف احلاكم املدين بول برمي ��ر باعتبارها "كي ��ان منحل" وغدَتْ
عاج ��زة ع ��ن التدبري وك�أنه ��ا تغل ��ق �أبوابها حرز ًا م ��ن اال�ستم ��رار ب�إنفاق
باب قان ��وين لل�صرف .وثانيهما
الأموال وا�ست ��دراك ًا مت�أخر ًا بعدم وجود ٍ
ق�ضائ ��ي �ض� � ّد الرئي� ��س و�أع�ضاء املكت ��ب التنفيذي املطالب�ي�ن بتقدمي ن�ص
قان ��وين ي�ستن ��دون �إليه بت�س ّل ��م مبالغ �شهري ��ة كرواتب! بدلي ��ل �أن ديوان
الرقاب ��ة املالية ق ��د لفت املعنيني ب�أن قان ��ون الأوملبية رق ��م  20لعام 1986
املع ��دل بقانون � 33سنة " 1988مل يورد ن�ص ًا يجي ��ز منح رئي�س و�أع�ضاء
املكت ��ب التنفيذي للجنة الأوملبية روات ��ب �أو خم�ص�صات مالية" و�إن كتاب
مكتب رئي�س الوزراء  1371يف � 18شباط  2010بينّ �إمكانية منح رئي�س
واع�ضاء املكتب التنفيذي مكاف�آت �شهرية ولي�س رواتب وخم�ص�صات".
ماكان لذلك �أن يحدث لوال التكا�سل الطويل عن عدم �شروع الرئي�س ومكتبه
التنفي ��ذي بتقدمي قان ��ون خا�ص للجنة الأوملبية بع ��د ت�س ّنمهم املهمة يف 4
ني�س ��ان  2009يحفظ كيانه ��ا من االجته ��ادات والت�أويالت الت ��ي ا�ستغلها
البع� ��ض لك�س ��ر العظ ��ام و�إ�ضع ��اف دوره ��ا يف الو�س ��ط الريا�ض ��ي ،حتى
�صوّ رت خميلة بع�ض اع�ضاء التنفيذي� ،أن الرئا�سة لي�ست �صعبة املنال يف
ظ ��ل غياب القانون الذي يُحدّد �أهلية الرئي�س ،وتنا�سى �أحدهم ممن َكربتْ
املجامل ��ة يف دماغه ب�إمكاني ��ة ّ
تر�شحه �أن احتاده يعاين فق ��ر ًا يف النتائج،
منج لهم �إال بتغيريه.
وال
ريا�ضييه
ومنذ �سنني طويلة غرقت �أحالم
ٍ
ه ّزت ��ان كفيلتان باتخاذ قرار تاريخي لو �صدق اجلميع النيّة ،و�أكدوا �أنهم
ج ��اءوا بدافع العمل التطوّ عي يف اللجنة الأوملبية ،لأعلنوا عن حل املكتب
التنفي ��ذي ثالثة �أ�شه ��ر وت�شكيل هيئة م�ؤقتة تدير �ش� ��ؤون االحتادات غري
املُلزم ��ة با�ستحقاق خارجي �س ��وى دورة الألعاب الآ�سيوية يف جاكرتا 18
�آب املقب ��ل ،اىل ح�ي�ن �صدور قان ��ون الأوملبية وح�سم ملف ��ات النائب رحيم
الدراج ��ي ل ��دى الق�ضاء ب ��د ًال م ��ن التفاخر �شب ��ه اليومي ع�ب�ر الف�ضائيات
يرت�صد
مبه ��ازل اخل�ص ��ام وت�ص ّنع احت ��واء الأزمات ،بينما احلقيق ��ة الكل ّ
للكل بقنابل الأ�سرار يف الظرف املنا�سب!
يبدو �أن اللعبة تلك لم ت�ستمر ،فلكل
عمل مب ّيت م�صيره الف�ضيحة ،ه�ؤالء
ما اجتمعوا على م�صلحة الريا�ضة قط،
والرئي�س يوا�صل نزيف الثقة ولم
ي�ست�شعر باالنهيار البطيء لم�ؤ�س�سته
التي �أنهت دورتها ال�شرعية �إال
باهتزازين متالحقين

ر�ؤ�ساء الباراملبياد العرب يدعمون رفع احلظر ببغداد
 بغداد /املدى
�أعل ��ن رئي�س اللجن ��ة الباراملبي ��ة الوطنية
د.عقيل حميد� ،أن العا�صمة العراقية بغداد
�ست�شه ��د ت�ضييف �أكرب عدد من الباراملبيني
الع ��رب ت�ضامن ًا م ��ع جهود وزي ��ر ال�شباب
والريا�ض ��ة عبد احل�سني عبط ��ان ،يف رفع
احلظ ��ر ع ��ن املالع ��ب العراقي ��ة وعك� ��س
�ص ��ورة �إيجابي ��ة ع ��ن الريا�ض ��ة العراقية
والبنى التحتية التي �أجنزت يف العراق.
وق ��ال رئي� ��س اللجن ��ة الباراملبي ��ة� ،إن 25
�شخ�صي ��ة ريا�ضية عربي ��ة باراملبية ب�صفة
رئي� ��س جلن ��ة باراملبي ��ة ونائ ��ب رئي� ��س
و�أم�ي�ن عام ورئي�س احت ��اد عربي ورئي�س
نا ٍد عربي ومدي ��ر عالقات عامة و�إعالميني
ميثلون ثم ��اين دول عربي ��ة� ،سيح�ضرون
اىل العا�صم ��ة بغداد للم ��دة من  25اىل 30

كل املج ��االت ورف ��ع احلظ ��ر ع ��ن الريا�ضة
العراقي ��ة وهو اله ��دف ال�سرتاتيجي الذي
ي�سعى اليه الع ��راق ممث ًال بوزارة ال�شباب
والريا�ض ��ة العراقية التي �ستكون حا�ضرة
يف لقاء العرب الباراملبي يف بغداد.
و�أك ��د �أنه من خ�ل�ال هذه الزي ��ارة العربية
نعم ��ل لأج ��ل �أن ي�أخ ��ذ الع ��راق دوره يف
املجموع ��ة العربي ��ة والع ��ودة اىل تنظي ��م
البطوالت وامل�ؤمترات يف العا�صمة بغداد
بعد غيبة طويلة البد لها �أن تنتهي ،م�شري ًا
اىل �أن لق ��اء الع ��رب �سي�شه ��د �إقامة مباراة
ودي ��ة ب�ي�ن املنتخب�ي�ن العراق ��ي وامل�صري
بكرة ال�سلة على الكرا�سي املتحركة ،ف�ض ًال
كان ��ون الثاين اجل ��اري .و�أ�ض ��اف حميد ،واليم ��ن والأردن و�سوري ��ا ،مو�ضح� � ًا �أن عن �إقامة دورة تدريبية دولية بفعالية رفع
�أن الباراملبي�ي�ن الع ��رب ،ه ��م م ��ن م�ص ��ر الهدف من زيارة هذه ال�شخ�صيات العربية الأثق ��ال ُتق ��ام يف مق ��ر اللجن ��ة الباراملبية
وال�سعودي ��ة وتون� ��س واجلزائر واملغرب ه ��و للت�ضاف ��ر م ��ع الع ��راق وريا�ضت ��ه يف ب�إ�ش ��راف رئي� ��س جلن ��ة احل ��كام الدولي ��ة

غ����زالن ال��ب��ادي��ة ف���ي م��رم��ى م����درب ال���ح���دود!
 بغداد /املدى
تختتم بال�ساعة الثاني ��ة والن�صف ظهر اليوم الأربعاء
مناف�س ��ات ال ��دور التا�س ��ع م ��ن جولة الذه ��اب لدوري
الك ��رة املمت ��از ،ب�إقام ��ة مب ��اراة واح ��دة عل ��ى مالعب
العا�صمة بغداد.
ويلتقي فريق احلدود الرابع ع�شر بر�صيد  9نقاط على
ملع ��ب نادي التاجي مع �ضيفه فري ��ق النجف ال�ساد�س
بر�صي ��د  14نقط ��ة ،يف لق ��اء يطمح فيه امل ��درب مظفر
جب ��ار اىل الظف ��ر بثالث نق ��اط ثمينة من �أج ��ل التقدم
وزيادة غ ّلة ر�صيده من النقاط ،يف ظل تواجد ت�شكيلة
�شبابية ا�ستطاع �أن ّ
يوظف االن�سجام والتجان�س فيما

� إياد ال�صاحلي

�أيام الأوملبية الال وردية!

 با�سل ومهاوي في الموعد ..وال�سعودية خارج البطولة
ت�أهل منتخبنا الأوملبي لكرة القدم اىل دور
ربع النهائي لبطولة ك�أ�س �آ�سيا حتت 23
عام ًا بعد فوزه الثمني على نظريه الأردين
( )0-1يف امل �ب��اراة التي جمعتهما على
امللعب الرئي�س ملدينة ت�شانغ�شو ال�صينية،
�ضمن مناف�سات اجلولة االخرية من الدور
الأول حل�ساب املجموعة الثالثة التي تقام
هناك حتى يوم  29كانون الثاين احلايل.
واخ �ت��ار م ��درب منتخبنا الأومل��ب��ي عبد
الغني �شهد ،ت�شكيلة م��ؤل�ف��ة م��ن �أحمد
ب��ا��س��ل حل��را��س��ة امل��رم��ى وح �م��زة ع��دن��ان
وعلي لطيف وبرهان جمعة وع�لاء علي
مهاوي خلط الدفاع ،والقائد ب�شار ر�سن
واح �م��د ع �ط��وان وح���س�ين ع�ل��ي و�صفاء
ه��ادي وابراهيم باي�ش للو�سط ،و�أمي��ن
زج االنكليزي
ح�سني خلط الهجوم ،فيما ّ
برون�سكيل مدرب الأردن بقائمة �أ�سا�سية
تتكون من ،ر�أفت الربيع حلرا�سة املرمى،
وي��زن ال�ع��رب وج�بر خ�ط��اب ورد ال�بري
وم�صطفى كامل للدفاع ،وللو�سط ابراهيم
اخلب و�سعد الرو�سان وحممود �شوكت
ومو�سى التعمري واحمد العر�سان واحمد
الرياحي يف خط الهجوم.
وب� ��د�أ �شهد امل� �ب ��اراة ب ��أ� �س �ل��وب تكتيكي
 1-3-2-4من �أج��ل ت�شكيل �ضغط دائم
وال�سيطرة على منطقة الو�سط لتفعيل
العمليات م��ن اج��ل ت�سجيل ه��دف مبكر
خالل ال�شوط الأول الذي مل يتحقق طوال
الدقائق اخلم�س والأربعني ،حيث �أنقذت
العار�ضة مرمى املنتخب الأردين من
هدف مبكر يف الثانية  27عندما ت�صدى
لكرة ر�أ�سية �أر�سلها املهاجم �أمين ح�سني
ولعبت العار�ضة دورها مرة �أخرى عندما
ت�صدت لكرة قوية �سددها
القائد ب�شار
ر�� �س���ن
يف

مصارحة حرة

بينه ��ا بحكم اخل�ب�رة الطويل ��ة التي يتمتع به ��ا ،نظر ًا
لقيادة العدي ��د من فرق دوري املمت ��از خالل املو�سمني
املا�ضي�ي�ن م�ستفيد ًا من الأر� ��ض واجلمهور ،ف�ض ًال عن
افتق ��اد النجف عنا�صر مهم ��ة يف الفريق الذي �سيلعب
هذه املباراة بغياب  15العب ًا التحق خم�سة منهم �ضمن
�صف ��وف املنتخب الأوملب ��ي امل�شارك حالي� � ًا يف بطولة
ك�أ� ��س �آ�سيا حت ��ت  23عام ًا ،و�إثن ��ان حمرومان ب�سبب
الإيق ��اف ،و�إثنان م�صاب ��ان ،وانتقال �ستة اىل �صفوف
�أندية �أخ ��رى تلعب يف الدوري املمت ��از ،ما و�ضع هذا
الع ��دد املدرب ناظم �شاكر يف حرج �شديد يواجهه لأول
مرة منذ ت�س ّنمه قيادة الفريق الذي مل يتع ّر�ض اىل �أية

خ�سارة خالل الأدوار الثمانية املا�ضية.
م ��ن جهة �أخ ��رى ،حدّدت جلنة امل�سابق ��ات املركزية يف
احت ��اد الكرة بع ��د غدٍ اجلمع ��ة موعد ًا النط�ل�اق الدور
العا�ش ��ر من جول ��ة الذه ��اب للمو�سم الك ��روي احلايل
ب�إج ��راء  4مباري ��ات ،حيث يواجه فري ��ق نفط الو�سط
عل ��ى ملعب الإدارة املحلية يف حمافظة النجف ويلعب
فريق ال�صناعات الكهربائية على ملعب نادي ال�صناعة
الريا�ضي فريق الكهرباء ويحل فريق النفط �ضيف ًا على
فري ��ق كربالء ،فيما يحت�ضن ملعب الزبري يف حمافظة
الب�صرة مباراة فريقي البحري ونفط مي�سان.
و�سيك ��ون ي ��وم ال�سب ��ت املقب ��ل موع ��د ًا لإقام ��ة ث�ل�اث

مباري ��ات حيث يلتقي فريق ال�شرطة مع فريق الزوراء
عل ��ى ملع ��ب ال�شع ��ب ال ��دويل ،وي�ض ّي ��ف فري ��ق نف ��ط
اجلن ��وب على ملعب الزب�ي�ر يف الب�ص ��رة فريق القوة
اجلوي ��ة ،ويواج ��ه فري ��ق الديوانية عل ��ى ملعب عفك
فري ��ق �أمانة بغ ��داد فيما يلع ��ب فريق زاخ ��و مع فريق
ال�سم ��اوة على ملع ��ب دالل يف حمافظة ده ��وك ب�إقليم
كرد�ستان يف اليوم التايل.
ويحت�ض ��ن ي ��وم الإثنني املقب ��ل ،مبارات�ي�ن يف اختتام
مناف�سات الدور العا�شر ،حيث ّ
يحل فريق الطلبة �ضيف ًا
على فريق احل ��دود على ملعب نادي التاجي الريا�ضي
ويلتقي فريق النجف على ملعبه مع فريق احل�سني.

ورئي� ��س االحت ��اد العرب ��ي لرف ��ع االثق ��ال
الأردين ع ��زام الزعب ��ي ،بالتن�سي ��ق م ��ع
جلن ��ة احلكام العراقية التي ير�أ�سها احلكم
الدويل مزهرغامن.
و�أ�ض ��اف �أن الأ�شقاء العرب �سيطلعون عن
قرب على املن�ش�آت الريا�ضية والو�ضع العام
يف الع ��راق� ،إ�ضافة اىل القاع ��ة الريا�ضية
اجلديدة للجن ��ة الباراملبية والتي يتم الآن
ا�ستكمال مراحلها الأخرية.
و�أع ��رب رئي�س اللجن ��ة الباراملبية د.عقيل
حميد ،ع ��ن �سعادت ��ه بزي ��ارة ال�شخ�صيات
الريا�ضي ��ة الباراملبي ��ة اىل الع ��راق بع ��د
�أكرث م ��ن عقدين من الزمن ،خا�صة �أن هذه
الزيارة ت�أتي متزامنة مع انتخابات املكتب
التنفي ��ذي للجن ��ة الباراملبي ��ة يف دورت ��ه
االنتخابية اجلديدة.

تغريدة
ب��ذل��ت وزارة ال�شباب وال��ري��ا���ض��ة ج��ه��ود ًا ك��ب�يرة يف
�إجناز العديد من املالعب الدولية �سواء داخل العا�صمة
بغداد �أم يف املحافظات بال�صورة التي دعمت ملف رفع
احلظر بن�سبة كبرية ،لكن مل تولِ �أهتمام ًا كبري ًا باملالعب املحلية يف بع�ض
الأندية ،حيث ا�صفرار الع�شب و�إهمال مرافقها ،يجعالنها فاقدة لأهم �شروط
الرخ�صة التي منحت لها م�ؤخراً ،فكان الهدف من جلنة تقييم املالعب �أن تن ّبه
بتقرير �شامل عن �أبرز املالحظات التي ر�صدتها عنها ومل تتابع من �إداراتها
املعنية ،ال�سيما �أنها كلّفت الدولة مبالغ طائلة من �أجل املحافظة عليها و�إبقائها
جاهزة ملباريات الدوري املنقولة اىل امل�شاهدين يف اخلارج ،ومن املُعيب �أن
ترتك انطباعات �س ّيئة!

