�سلة العراق ت�شارك ببطولة غرب �آ�سيا
بغداد – العالم
وافق اتحاد كرة الس�لة على مش�اركة
منتخ�ب الناش�ئين من موالي�د 2001
ف�ي بطولة غرب اس�يا الت�ي تضيفها
العاصم�ة االيراني�ة طه�ران خلال
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اذار المقب�ل .وق�ال أمين س�ر االتحاد
خال�د نج�م :ان "لجن�ة المدربين لدى
االتحاد اختارات المدرب الصربي بيتر
ميش�وفيتش لتدريب منتخبات الفئات
العمرية للناشئين والشباب" .واضاف
انه تم اس�تحصل الموافقات االصولية
من اللجن�ة االولمبي�ة بش�أن التعاقد

الجدي�د وس�يصل الم�درب الصرب�ي
االس�بوع المقبل الى العراق للمباشرة
في عمل�ه ،موضحا ان "ميش�وفيتش
م�ن المدربي�ن الكفوئي�ن الذي�ن
لديه�م بصم�ات واضحة عل�ى االندية
والمنتخبات التي قادها ومنها منتخب
مونتنيغيرو للفئات العمرية".

م�ن جانبه قال رئيس االتحاد حس�ين
العمي�دي ان لجن�ة المدربي�ن ل�دى
االتحاد اخت�ارت المدرب الصربي بيتر
ميش�وفيتش لتدريب منتخبات الفئات
العمرية للناشئين والشباب "  ،مشيرا
ال�ى ان�ه ت�م اس�تحصال الموافق�ات
االصولية من اللجنة االولمبية".

النفط :ال نفكر في سوق االنتقاالت ..والمصري سامي يقترب من القيثارة

النجف� :سنواجه الميناء بطموح الفوز ..وكربالء يدعو �أربيل للعودة
بغداد – العالم
أك�دت الهيئة االدارية لن�ادي النجف الريايض،
أم�س األربعاء ،ع�زم فريقها الك�روي تقديم
مس�توى الئق خالل مباراته امام فريق امليناء
يف دوري الكرة ،مشريا اىل ان النقاط الثالث هو
مبتغى الفريق من املباراة.
وقال رئيس النادي خضري العوادي :ان "فريقنا
جاه�ز للق�اء فري�ق املين�اء الي�وم الخميس،
وال نعان�ي من غيابات باس�تثناء الالعب امري
صباحالذيس�يغيببس�ببالحرمان".
وتابع ان "فريق امليناء يمتاز بالعبني مميزين،
وخصوصا يف خط الوس�ط ،ال�ذي يملك العديد
م�ن مفاتي�ح اللع�ب املهم�ة" ،مشيرا اىل ان
"م�درب فريقنا عماد محمد لدي�ه اطالع عىل
مستوى وقابليات العبي فريق امليناء".
ويف س�ياق مختلف دعت الهيئة اإلدارية لنادي
كربلاء الري�ايض ،نظريته�ا يف ن�ادي أربي�ل،
اىل الع�دول ع�ن قرار االنس�حاب م�ن الدوري
العراقي املمتاز.
وق�ال رئي�س الهيئ�ة اإلداري�ة لن�ادي كربالء
محمد نارص املوس�وي يف ترصيح صحفي :إن
"ن�ادي أربيل م�ن األندية التي لها ش�أن كبري
ومحترم يف الرياضة العراقية ملا يتمتع به من
إمكاني�ات وق�درات عالية يف جمي�ع الجوانب
لذلك قرار انس�حابه له أثر حزي�ن يف قلوبنا"،
ولفت اىل أن "أربيل كانت له مواقف مرشفة يف
استضافة املنتخبات العراقية".
واضاف "نحن ندعو إدارة أربيل اىل العدول عن
قرار االنسحاب والعودة ملسار الدوري بأرسع
وق�ت" ،مبينا "انه أيضا يجب أن يكون التحاد
الك�رة العراقي املرك�زي دور بالتدخ�ل بقرار
انس�حاب أربيل والتأثري علي�ه من أجل إعادته
اىل الدوري املمتاز".
وأش�ار اىل أن "إدارة ن�ادي كربلاء ورابطتها
الجماهريي�ة مس�تعدة للذه�اب اىل أربي�ل
والحض�ور معه�م ملس�اندتهم ومؤازرته�م يف
جمي�ع املباري�ات اعت�زازا ً منا وإيمان�ا ً بعراق

موحد وقوي وشامخ بجميع أطيافه".
م�ن جانب�ه أكد حس�ن أحم�د م�درب النفط
العراقي ،أن فريقه لن يدخل منافس�ات سوق
ً
مراهن�ا على
االنتق�االت الش�توية الحالي�ة،
استقرار الفريق بتشكيلته الحالية.
وق�ال أحمد يف ترصيحات صحفية" :إننا ومنذ
املوسم املايض ،عملنا بستراتيجية االستقرار
الفني وراهنا عىل أس�ماء ش�ابة بدليل أننا لم
نضف س�وى العبني اثنني أو ثالث�ة منذ بداية
املوس�م الحايل ،وهذا يؤكد أننا نميض برهاننا
عىل األسماء التي اس�تقرت بشكل واضح مع
الفريق ،والدليل املس�توى الفني والنتائج التي
تتحقق هذا املوسم".
وأش�ار أحم�د إىل أن ك�رة النف�ط ،س�عت
الس�تقطاب العبين ش�باب يف كل مرك�ز منذ
تس�لمه ملهام تدري�ب الفريق ،م�ا خلق بينهم
منافس�ة يف كل مباراة" ،وأضاف" :لذلك لسنا
مضطرين لدخول سوق االنتقاالت الشتوية".
وكش�ف أحمد عن أن الع ًبا واح ًدا قد يضاف إىل
الفريق ،وهو محم�د جفال العب فريق أربيل،
كون�ه أبدى رغبت�ه الش�خصية باالنضمام إىل
النفط.
يشار إىل أن النفط يتصدر حال ًيا الدوري املمتاز
العراق�ي برصي�د  30نقطة ،بع�د خوضه 14
مباراة.
ويف نف�س الس�ياق بات مهاج�م فريق كربالء
جب�ار كريم عىل بعد خط�وة إلتمام انتقاله إىل
الرشطة وتمثيل الفريق يف املباريات املقبلة.
وق�ال مص�در مق�رب م�ن إدارة الرشطة :إن
"اإلدارة فتح�ت قن�وات االتصال م�ع مهاجم
كربلاء جبار كري�م منذ فتح ب�اب االنتقاالت
الشتوية".
وأض�اف" :اإلدارة وصل�ت م�ع الالعب التفاق
ش�به نهائي لتمثيل األخضر الرشطاوي بعد
أن اتف�ق الطرف�ان على جمي�ع التفاصيل".
ويرتبط جبار كريم مع فريق كربالء بعقد ملدة
موس�مني آخرين ومن املق�رر أن يطالب نادي
كربالء بالشرط الجزائي من أجل منح الالعب
االستغناء.

ويف الس�ياق ذاته ذكر مص�در مقرب من ادارة
ن�ادي الرشط�ة بان املحترف املصري احمد
س�امي بات قريب�ا ً من تمثيل فري�ق الرشطة
بكرة القدم.
وقال املصدر :إن "إدارة نادي الرشطة توصلت
التف�اق مبدئ�ي م�ع الع�ب املقاص�ة املرصي
أحمد سامي لتمثيل الفريق عىل سبيل االعارة
للموس�م الح�ايل" .واض�اف "م�ن املؤك�د ان
يصل الالعب اىل بغداد ي�وم غد الجمعة إلتمام

عبطان أكد أهمية دعم األندية في المناطق المحررة

 120مليون دينار لدعم الأندية والفرق
ال�شعبية فـي النجف
بغداد – العالم
ص�وت مجل�س محافظ�ة النج�ف االرشف
يف جلس�ته االعتيادي�ة التي عق�دت الثالثاء
الفائ�ت ،على املقرتح املقدم م�ن قبل لجنة
الش�باب والرياض�ة والق�ايض بتخصي�ص
مبال�غ لالندي�ة الرياضية وعدد م�ن الفرق
الشعبية يف االقضية والنواحي التابعة اداريا
للمحافظة.
وق�ال رئي�س لجن�ة الش�باب والرياض�ة
باملجل�س فائ�ز ش�عبان "ان مجل�س
املحافظة خص�ص مبلغ ( )50مليون دينار
لن�ادي الكوف�ة الري�ايض لرتمي�م القاع�ة
والكهربائيات التابعة له.
وأض�اف "ان املجل�س اق�ر تخصيص مبلغ
( )15مليون دينار لرتميم نادي الفروس�ية
يف قضاء املش�خاب وتخصي�ص مبلغ ()34
ملي�ون دينار للف�رق الش�عبية يف االقضية
والنواحي (املش�خاب والقادس�ية والحرية
والحيدرية والحرية)".
واش�ار اىل "تخصي�ص ( )5ماليين دين�ار
إلكساء ارضية قاعة كرة الطاولة يف منتدى
االم�ام عيل ،فضال ع�ن تخصي�ص مبلغ 4
ماليين دين�ار لرتميم قاعة ن�ادي الخورنق
الريايض ،مع تخصي�ص مبلغ ( )12مليون
دين�ار لشراء ع�وارض للفرق الش�عبية يف
املحافظ�ة ،وأق�ر املجل�س ش�مول ناحيتي
العباسية واملناذرة باملبلغ املخصص لرتميم
ارضية املالعب املوجودة فيها".
اىل ذل�ك ب�ارشت لجنة املتابع�ة والتقويم يف
وزارة الش�باب والرياض�ة ،عمله�ا بزي�ارة
أندي�ة كربالء املش�مولة بالتقويم واملصنفة
(أ و ب و ج) واألندي�ة الحاصل�ة عىل إجازة

تأس�يس حديثة ،تنفي�ذا لتوجيه�ات وزير
الش�باب والرياض�ة ملتابعة عمل املنش�آت
الرياضي�ة واالداري�ة بم�ا يخ�دم مصلح�ة
الرياضة العراقية.
وقال رئيس اللجنة نشأت عزيز بحسب بيان
لوزارة الشباب "أن الهدف من زيارة األندية
هو متابعة العمل اإلداري وإدامة الس�جالت
واملالعب والقاعات وكل ما يتعلق بعمل تلك
األندية" ،مبين�ا ان العمل يختلف تماما عن
لجان التقييم السابقة وهو لغرض التقويم
واملتابع�ة للوقوف عىل حج�م وطبيعة عمل
األندية.
وش�ملت الجول�ة زي�ارة ثالث�ة أندي�ة هي
الع�راق والغارضي�ة والجماهير واألندي�ة
املشمولة األخرى هي كربالء والحر والهندية
والروضتين والخيرات وش�باب الحسين
والحسينية واملتقني".
من جانبه أكد وزير الش�باب والرياضة عبد
الحسين عبطان ،ان الوزارة ستدعم االندية
يف املناطق املحررة .وقال عبطان خالل لقائه

رئيس ن�ادي القوش الري�ايض يف محافظة
نينوى عامر يوس�ف :ستكون هناك زيارات
لجميع املناطق التي تح�ررت يف محافظات
االنب�ار ونينوى وصالح الدي�ن لتقييم حجم
االرضار التي تعرضت لها املنشآت الرياضية
فضلا عن االطالع على احتياج�ات االندية
لكي تب�ارش الوزارة باعادة اعمار املنش�آت
ودعم االندية" .واش�ار اىل انه سيكون هناك
دع�م خاص للرياضات النس�وية يف املناطق
املح�ررة بش�كل خ�اص ويف عم�وم العراق
بش�كل ع�ام لغ�رض تفعي�ل مش�اركاتها
العربية واالسيوية.
ووج�ه الوزي�ر خالل اللق�اء دائ�رة الرتبية
البدنية والرياضة بدعم االندية واملنتديات يف
املناطق املحررة الس�يما التي الزالت تمارس
انشطتها الرياضية ،كما وجه برصف منحة
مالي�ة لن�ادي الق�وش ،مضيف�ا ان ع�ودة
النش�اط الريايض للمناطق املحررة واعمار
املنش�آت وادامته�ا تع�د مكمل�ة لعملي�ات
التحرير.

االتف�اق" .يذكر ب�أن العب املقاص�ة املرصي
احمد سلام يبلغ من العمر  24سنة ومطلوب
حاليا ً من نادي االهيل املرصي لكن ادارة نادي
الرشطة دخلت عىل خط التفاوض مع الالعب.
من جانبه وصل الع�ب فريق اربيل نديم كريم
فجر أمس األربعاء اىل محافظة البرصة تمهيدا ً
لالنضمام لفري�ق امليناء لتمثيل�ه يف املباريات
املقبلة من دوري الكرة املمتاز .
وبني ندي�م ان "جميع املفاوض�ات بينه وبني

إدارة نادي امليناء اكتملت باتفاق الطرفني عىل
أن يتم توقيع العقد بصورة رسمية".
واش�ار اىل انه "يسعى اىل تقديم مستوى يليق
باس�م وتاريخ نادي امليناء وإس�عاد جماهريه
واىل مس�اعدة زمالئه الالعبني اىل اعادة الفريق
اىل منصات التتويج".
ويف الش�أن ذاته أنهت إدارتا الكهرباء وامليناء،
صفقة تبادلي�ة لضم الالعب حس�ام إبراهيم
للس�فانة ،مقاب�ل انتقال العب ارت�كاز امليناء

ومنتخ�ب الش�باب يارس عم�ار .وذكر مصدر
مق�رب م�ن داخ�ل إدارة الكهرب�اء أن "إدارة
الكهرب�اء اتفق�ت م�ع نظريته�ا يف املين�اء
البرصي ،عىل انتقال املهاجم حس�ام إبراهيم
لصف�وف الس�فانة ،مقابل ضم الع�ب ارتكاز
املين�اء ومنتخب الش�باب يارس عم�ار" .وبني
املص�در إن إدارة الكهرب�اء حصل�ت عىل مبلغ
إضايف مع الالعب يارس ،مقابل انضمام حسام
للميناء" دون أن يذكر قيمة املبلغ .

مدير ملعب الجوية :الإدارة رف�ضت �إ�صالح الأر�ضية
بغداد – العالم
أك�د مدير ملع�ب الق�وة الجوية الس�ابق
حن�ون مش�كور ،أمس األربع�اء ،أن إدارة
الن�ادي رفض�ت رصف  20ملي�ون دين�ار
لتأهيل امللعب وإصالح ارضيته ،فيما اشار
اىل ان اإلدارة رصف�ت أضع�اف ه�ذا املبلغ
ملجرد صبغ الثيل.
وق�ال حن�ون مش�كور يف ترصيح�ات
صحفية انه "طلب من إدارة النادي رصف
مبل�غ  20ملي�ون دين�ار لتأهي�ل امللع�ب
وإصالح ارضيته إلقام�ة مباريات الفريق
بال�دوري املمت�از" .وأض�اف مش�كور أن
"النادي رفض رصف املبلغ بداعي التعاقد
مع رشكة مختصة إلنجاز املهمة" ،مشريا

إىل أنه "فوجئ بأن إالدارة استعانت بعمال
بناء للقيام بتأهيل االرضية".
وكش�ف مش�كور عن أن "الن�ادي رصف
مبل�غ  115ملي�ون دين�ار م�ن اجل صبغ
الثيل كي يظهر باللون االخرض".
ويف س�ياق مختلف كش�فت رشك�ة نفط
ميس�ان ،أس�باب الحري�ق ال�ذي اندلع يف
منزع جن�اح فريق الق�وة الجوية بملعب
امليمون�ة يف املحافظ�ة ،مؤكدة الس�يطرة
على الحريق ،فيما أش�ارت إىل عدم وقوع
إصابات بني الالعبني.
وق�ال مدي�ر إعلام الرشك�ة خال�د واهم
إنه ينف�ي "ما تناقلته بع�ض الفضائيات
وش�بكات التواص�ل االجتماع�ي ح�ول
الحري�ق يف من�زع جناح الق�وة الجوية يف
ملع�ب امليمون�ة انه حص�ل بفع�ل فاعل

أو م�ن الجمه�ور الري�ايض" ،مبين�ا أن
"الحادث حص�ل نتيجة تم�اس كهربائي
يف غرف�ة تغيري مالبس فريق القوة الجوية
ولم يصب أي العب من الفريق بأذى".
وأض�اف واهم أن "الخس�ائر ه�ي حقيبة
واح�دة فقط وأن مشرف فري�ق الجوية
ش�اهد التم�اس الكهربائ�ي وأخبر ع�ن
الحريق" ،الفتا إىل أن "عددا من املتطوعني
م�ن جمهور ن�ادي نفط ميس�ان هرع إىل
غرفة املالبس وأنقذ ما يف داخل الغرفة من
حقائب وأن الجميع بخري وتمت السيطرة
عىل الحريق دون أرضار تذكر" .وش�هدت
مباراة فريقي نفط ميس�ان والجوية التي
جرت يف محافظة ميس�ان ،اليوم الثالثاء،
نش�وب حري�ق يف املن�زع الخ�اص بفريق
القوة الجوية.

حمودي يجب اال�ستعداد جيدا لدورة الت�ضامن الإ�سالمي
بغداد – العالم
ش�دد رئيس اللجنة االوملبية رعد حمودي،
على رضورة االس�تعداد بالش�كل األمث�ل
لدورة التضامن اإلسلامي التي ستقام يف
العاصم�ة األذربيجانية باكو خالل ش�هر
آي�ار املقبل ،مؤكدا ً أهمي�ة أن يكون العام
الح�ايل أوفر حظ�ا ً للرياض�ة العراقية من
األعوام السابقة.
وق�ال األمين الع�ام للجنة حيدر حسين
علي :إن "اجتماع�ا ً عق�د يف مق�ر اللجنة
االوملبي�ة م�ع لجنة الخبراء واالكاديميني
بحض�ور عضو املكت�ب التنفي�ذي رئيس
البعثة العراقية لدورة التضامن االسلامي
التي س�تقام يف باكو االذربيجانية يف شهر
آيار املقبل بشتوان مجيد واملدير التنفيذي
جزائ�ر الس�هالني ومدي�ر األكاديمي�ة

االوملبي�ة ه�ادي عبد الل�ه ومدي�ر اللجان
تحسني".
ً
نقاش�ا
وأضاف عيل ،أن "االجتماع ش�هد
مس�تفيضا لرئي�س اللجن�ة االوملبي�ة مع
لجن�ة الخبراء الختي�ار االلي�ة االفض�ل

واالس�تعداد االمثل التي تتي�ح لالتحادات
الرياضية السير عليها لتحقيق ما نطمح
الي�ه" ،مبين�ا ً أن "رئيس اللجن�ة االوملبية
رعد حمودي ش�دد عىل رضورة االستعداد
والتحضري بالشكل االمثل لدورة التضامن
االسلامي الت�ي س�تقام يف مدين�ة باك�و
االذربيجانية خالل شهر ايار املقبل".
وتابع عيل ،أن "رئيس اللجنة أكد أن العام
 2017يج�ب أن يش�هد قف�زة نوعي�ة يف
التنظي�م واملتابعة وأن تتحم�ل االتحادات
الرياضي�ة مس�ؤولياتها الكامل�ة يف ه�ذا
الجانب س�يما وان املكتب التنفيذي يقدم
الدعم واالس�ناد وتذلي�ل كل العقبات امام
االتحادات الرياضي�ة وبالتايل يجب ان يرد
هذا الدعم بمزي�د من االنجازات الرياضية
الت�ي نطمح اليها ،وش�دد على اهمية ان
يكون الع�ام الجاري اوف�ر حظا للرياضة
العراقية من السنوات املنرصمة".

