
اأك��د املهند���س مروان ب��ن غليط��ة، رئي�س احتاد 
الإم��ارات لك��رة الق��دم، اأن املرحل��ة احلالية، هي 
م�ش��واره  يف  الأول  للمنتخ��ب  بالن�شب��ة  الأه��م 
بالت�شفي��ات املوؤهل��ة اإىل نهائي��ات كاأ�س العامل 
رو�شي��ا 2018. وق��ال مروان بن غليظ��ة للموقع 
الر�شم��ي لحت��اد الك��رة: "نح��ن اأمام اأه��م الأيام 
يف م�شوارن��ا قب��ل املواجهتن احلا�شمت��ن اأمام 
الياب��ان واأ�شرتالي��ا، ولب��د م��ن تكات��ف اجلمي��ع 
وت�شخ��ر كل الإمكانيات لدعم املنتخب وحتفيزه 
املن�ش��ود  اله��دف  اأج��ل حتقي��ق  م��ن  وت�شجيع��ه 

بالتاأهل اإىل مونديال رو�شيا 2018".
وذك��ر ب��ن غليطة، اأثن��اء ح�ش��وره التدريب الأول 
للمنتخ��ب يف �شتاد خليفة ب��ن زايد مبدينة العن، 
اأن ثقته كبرة باجلهاز الفني والإداري والالعبن 
املبارات��ن  يف  املطل��وب  امل�شت��وى  تق��دمي  يف 
ُتب���ر  املع�شك��ر  "بداي��ة  واأ�ش��اف:  املقبلت��ن". 
باخل��ر وتدعو للتف��اوؤل بح�شور كاف��ة العنا�ر 
الت��ي مت اختيارها اإىل قائمة املنتخب، وهو الأمر 
ال��ذي يدل عل��ى �شعوره��م بامل�شوؤولي��ة والعزمية 
والإ���رار على اجتياز هذه املرحلة بنجاح. وعن 

حظوظ املنتخب يف ال�شعود اإىل كاأ�س العامل، قال: 
"اأنهينا م�شوار الدور الأول بفارق نقطة واحدة عن 
املت�شدر، واأعتق��د اأن حظوظنا يف امللعب مثل ما 
هي موج��ودة ومتوفرة اأي�شًا ل��كل املناف�شن يف 
املجموع��ة". واأكم��ل: "لك��ن اأع��ود واأك��رر الأيام 
القادم��ة، ه��ي الأهم لن��ا جميعًا واأخ���س بالذكر 
اأنف�شه��م  اأن يحافظ��وا عل��ى  الالعب��ن، وعليه��م 
يك��ون  واأن  املهم��ة،  الف��رتة  وي�شح��وا يف ه��ذه 
كل تركيزه��م واإ�راره��م عل��ى تخط��ي املرحلة 
بنج��اح".  وع��ن ف��ارق النق��اط ب��ن املنتخبات 
الأربع��ة املتناف�ش��ة، وهل م��ن املمك��ن اأن ي�شكل 
ذلك �شغطًا على الالعبن، قال: "بالعك�س اأنا اأرى 
اأن تق��ارب النق��اط هو عام��ل اإيجاب��ي، و�شيكون 
دافع��ًا قويًا لالعبن يف موا�شل��ة م�شوارهم بقوة 
يف الت�شفي��ات م��ع الكب��ار".  ووا�ش��ل: "ل نن�شى 
اأن املنتخ��ب الإمارات��ي اأي�ش��ًا م��ن كب��ار اآ�شي��ا 
وال��كل يعمل له األ��ف ح�شاب، وب��اإذن اهلل اأبطالنا 
ي�شتم��رون يف عطائه��م الق��وي واملتمي��ز، حت��ى 
ينتزعوا بطاقة التاأهل ملونديال رو�شيا، و ي�شعدوا 
�شع��ب الإم��ارات". ووجه ب��ن غليط��ة، ر�شالة اإىل 

لعبي املنتخب، ب�رورة املحافظة على اأنف�شهم 
وال�ش��ر والتحم��ل يف الفرتة احلالي��ة، وان تكون 

�شعل��ة احلما�س والرغب��ة م�شتمرة، وهم حمرتفون 
يعرفون ما هو املطلوب داخل امل�شتطيل الأخ�ر. 

فيما وجه ر�شالة اأخ��رى اإىل اجلماهر الإماراتية 
التي ل حتتاج اإىل دعوة مل�شاندة وموؤازرة منتخب 
بالده��ا، وق��ال: "نحن جميعًا اأم��ام مهمة وطنية 
وعلينا اأن منل��ئ ا�شتاد هزاع بن زايد يف مواجهة 
الياب��ان". واأ�شاد بن غليط��ة بالدور الذي تقوم به 
و�شائ��ل الإعالم من خالل ب��ث روح احلما�س لدى 
الالعب��ن، م�ش��راً اإىل اأن الإع��الم يعت��ر �ري��كا 
اأ�شا�شي��ا يف كل النجاحات الت��ي حتدث للريا�شة 
الإماراتي��ة. وب��داأ املنتخب الإمارات��ي الأول لكرة 
القدم، جتمع��ه يف مدينة العن، الربعاء املا�شي 
ا�شتع��داًدا ملواجه��ة الياب��ان يف 23 اآذار املقبل، 
عل��ى اإ�شت��اد ه��زاع ب��ن زاي��د، �شم��ن ت�شفي��ات 
اآ�شي��ا ملوندي��ال رو�شي��ا 2018. و�شم��ت قائمة 
املنتخب، 25 لعًبا، هم: ماجد نا�ر، عبد العزيز 
هي��كل، عب��د العزيز �شنقور، ولي��د عبا�س، خمي�س 
اإ�شماعي��ل، حبي��ب الف��ردان، اإ�شماعي��ل احلمادي، 
واأحمد خليل )الأهلي(، حمدان الكمايل، اإ�شماعيل 
�شال��ح  و�ش��امل  اأحم��د  ط��ارق  )الوح��دة(،  مط��ر 
)الن���ر(. عل��ي خ�شي��ف، فار���س جمع��ة، حممد 
ف��وزي، علي مبخ��وت، خلفان مب��ارك )اجلزيرة(، 

خال��د عي�ش��ى، مهند العن��زي، ح�ش��ن اإبراهيم 
)ال�شب��اب(، اإ�شماعي��ل اأحم��د، عام��ر عبدالرحمن، 
حممد عبدالرحمن، اأحمد برمان، عمر عبدالرحمن 
)الع��ن(. وي��وؤدي "الأبي���س" الإمارات��ي، �شل�شلة 
تدريبات��ه اليومية على اإ�شت��اد طحنون بن حممد 
بالقط��ارة. كان ثالث��ي املنتخ��ب، ط��ارق اأحم��د، 
وح�ش��ن اإبراهيم، و�شامل �شالح، اأدوا اأم�س الإثنن، 
تدريب��ات منف��ردة م��ع اجله��از الفن��ي، يف ملعب 
ذي��اب عوان��ة بدب��ي. ويحت��ل "الأبي���س" املركز 
الراب��ع، يف املجموعة الثانية، ب�9 نقاط،  جمعها 
من الفوز على اليابان )1-2(، وعلى تايلند )-3
1(، وعل��ى الع��راق )0-2(، فيما تلقى خ�شارتن 
اأم��ام اأ�شرتاليا )1-0(، وال�شعودي��ة )3-0(.  من 
جهة اأخرى، عن الحتاد الدويل لكرة القدم، طاقم 
حتكي��م اأوزبكي لإدارة مباراة الإمارات واليابان، 
رو�شل��وف  ومع��ه  اأرمات��وف،  راف�ش��ان  بقي��ادة 
)م�شاعد اأول(، و�شاي��دوف )م�شاعد ثان(، وبيل�شن 
دمي��رتي )حكًما رابًع��ا(،  والبحريني عبد الرحمن 
الدل��وار )مقيًم��ا للح��كام(، وتوكابي��ف كامل من 

قرغ�شتان )مراقًبا للمباراة(.

جدل الدوري الممتاز

اأك��د ع�شو اإحتاد الكرة املركزي، يحيى كرمي، اإ�شتعداد الإحتاد بتذليل مدرب الكرخ يتهم نادي النجف بـ"السحر" .. وجمهور األخير يرد عليه بطريقته الخاصة
كل ال�شعوبات التي تواجه عرقلة �شر عملية اإعداد املنتخب الأوملبي 
لالإ�شتحقاق��ات الر�شمية املقبلة، وجتاوز فرق جمموعته يف ت�شفيات 
اآ�شي��ا، التي اأعلن��ت �شباح اأم���س الول، واأ�شفرت عن وق��وع منتخبنا 
يف املجموع��ة الثاني��ة اىل جان��ب منتخب��ات )ال�شعودي��ة، البحرين، 
اأفغان�شت��ان(، م��ن خالل اإمتالكن��ا عنا�ر جيدة ق��ادرة على حتقيق 

الجناز للكرة العراقية.
واأ�ش��اف ك��رمي اأن "منتخبنا الأوملبي له فر�شة كب��رة على البطولة 
من��ذ اإنطالقه��ا ولغاي��ة الآن، ونتمن��ى املناف�شة بق��وة يف الت�شفيات 
املقبل��ة م��ن اأج��ل التاأه��ل اىل النهائيات، والظف��ر باللقب، وه��و اأمراآ 
لي�س بالغريب على منتخبنا وعلى الكابنت عبد العني �شهد، الذي ظهر 

مب�شتوى لئق يف نهائيات الريو، وكلنا ثقة به وبكادره امل�شاعد".
واو�ش��ح اأن "الف��رتة املقبلة حتتاج اىل عم��ل م�شاعف وجهود كبرة 
من قبل اجلمي��ع، وبالن�شبة لإحتاد الكرة على اإ�شتعداد تام لتقدمي كل 
م��ا بو�شعه للمنتخ��ب، من خالل توف��ر مع�شك��رات تدريبية خارجية 
عل��ى م�شت��وى ع��اٍل وح�ش��ب املنه��اج املقدم م��ن قبل امل��درب، وما 
يحتاج��ه من خط��ة تدريبي��ة، اإ�شتع��داداآ لت�شفيات اآ�شيا الت��ي �شتقام 

منت�شف متوز املقبل، يف ال�شعودية".

اك��د وزير ال�شباب والريا�شة عبد احل�ش��ن عبطان، ان ال�شباب 
العراق��ي قادر عل��ى حتقيق الجن��ازات عل��ى كل امل�شتويات، 
فيم��ا ب��ن اأن ال��وزارة لديه��ا ا�شرتاتيجيات وخط��ط طموحة، 

تركز على �ريحة ال�شباب.
وق��ال عبط��ان يف ت�ري��ح ن���ره املوق��ع الر�شم��ي ل��وزارة 
ال�شباب والريا�ش��ة وتابعته )اجلورنال( اإن " ال�شباب العراقي 
ق��ادر على حتقيق الجنازات على كل امل�شتويات بف�شل الهمة 

والندفاع والرغبة على خدمة بلدهم".
وا�ش��اف اأن "ال��وزارة ل��ن تاأل��وا جه��دا اإل وت�شع��ه يف خدمة 
ال�شب��اب الذي��ن ي�شكل��ون عم��اد امل�شتقب��ل، و�شنك��ون بقربهم 
وندعمه��م حتى يحقق��وا طموحاتهم امل�روع��ة وال�شهام يف 

بناء وتقدم العراق".
وبن وزير ال�شباب والريا�شة ان "الوزارة لديها ا�شرتاتيجيات 
وخطط طموحة، تركز على �ريحة ال�شباب، و�شيكون لهم دورا 
ممي��زا يف تنفي��ذ الكث��ر من الرام��ج التي توؤك��د قدرتهم على 
حتقي��ق الجن��ازات على جمي��ع ال�شعد، ومبا يلب��ي طموحات 
ال��وزارة يف هذه اليام املميزة التي نعي�س فرحة النت�شارات 
الرائع��ة التي حتققها قواتنا المنية عل��ى خمتلف م�شمياتها، 

�شد ع�شابات داع�س الرهابية وحترير ارا�س املو�شل".

 تغل��ب املنتخ��ب الوطن��ي عل��ى نظ��ره املنتخب 
الي��راين، ام�س ال�شبت، بهدف دون رد يف املباراة 
الودي��ة التي جمع��ت الفريقن على ملع��ب اآزادي 
يف العا�شمة اليرانية طه��ران اإ�شتعداداً ملواجهة 
اأ�شرتالي��ا يف الت�شفيات املوؤهل��ة ملونديل رو�شيا 

.2018
وب��داأ م��درب املنتخ��ب الوطن��ي را�ش��ي �شني�ش��ل 
املب��اراة بت�شكيلة �شمت ج��الل ح�شن يف حرا�شة 
 ، �شولق��ا  ريب��ن   ، ابراهي��م  واحم��د  املرم��ى، 
عالءمه��اوي، علي بهجت يف خ��ط الدفاع، واأجمد 
عطوان ، �شعد عبد المر ، اأجمد كّلف ، علي عدنان 
يف خ��ط الو�ش��ط، بينما �ش��م خط الهج��وم ثنائي 

الزوراء عالء عبدالزهرة، مهند عبد الرحيم.
و�شجل هدف املباراة الوحيد متو�شط ميدان نادي 

اهل��ي جدة ال�شعودي �شعد عب��د المر يف الدقيقة 
ال�72 من عالمة اجلزاء.

وتعد هذه املواجهة بروفة نهائية ل�شود الرافدين 
قبل الدخول يف مواجهة ا�شرتاليا اخلمي�س املقبل 
�شم��ن ت�شفيات اآ�شيا املوؤهلة لنهائيات مونديال 
الوطن��ي  2018، حي��ث يج��د املنتخ��ب  رو�شي��ا 
يف ه��ذه املب��اراة ع��ن النق��اط الث��الث م��ن اجل 
الع��ودة اىل املناف�شة على اإح��دى بطاقات العبور 

للمونديال.
ويحت��ل املنتخ��ب الوطن��ي املرك��ز اخلام���س يف 
ترتي��ب املجموعة الثانية، بع��د اأن ح�شد 3 نقاط 
فق��ط من فوز امام تايلند، فيم��ا تلقى اربع هزائم 
م��ن املنتخ��ب ال�ش��رتايل والياب��اين وال�شع��ودي 

والماراتي.

اأوقع��ت قرعة ت�شفيات ا�شيا حت��ت 23 �شنة منتخبنا 
الوملب��ي �شمن املجموعة الثانية جلانبه منتخبات: 
ال�شعودي��ة، البحري��ن، افغان�شت��ان الت��ي �شت�شتيفها 
ال�شعودي��ة وذل��ك يف مرا�شي��م القرع��ة الت��ي اأجريت، 
�شب��اح ام���س الول، مبق��ر الحت��اد الآ�شي��وي لك��رة 
الق��دم. ومت توزي��ع املنتخب��ات امل�شارك��ة على ع�ر 
جمموعات اذ �شتقام الت�شفيات خالل الفرتة من 19 
اإىل 23 م��ن �شهر حزيران املقب��ل وفق نظام التجمع 
مباري��ات  املنتخب��ات  اح��دى  ت�شت�شي��ف  ان  عل��ى 

البطول��ة  ت�شفي��ات  قرع��ة  واأ�شف��رت  املجموع��ة. 
الأوملبية على النحو الآت��ي: املجموعة الأوىل: ايران 
وعمان وقرغي�شتان و�شنرلنكا، واملجموعة الثانية 
و�شعت الع��راق وال�شعودية والبحري��ن وافغان�شتان، 
واملجموع��ة الثالث��ة �شم��ت قط��ر و�شوري��ا والهن��د 
وتركمان�شت��ان، وت�شم املجموع��ة الرابعة منتخبات 
لبن��ان والمارات واوزبك�شت��ان والنيبال، واملجوعة 
والردن  فل�شط��ن  منتخب��ات  جمع��ت  اخلام�ش��ة 

وطاجك�شتان وبنغالد�س. 

اتحاد الكرة يؤكد استعداده 
لدعم المنتخب األولمبي

عبطان: الشباب العراقي قادر 
على تحقيق اإلنجازات

المنتخب الوطني يهزم إيران وديًا بهدف نظيف

األولمبي يصطدم بالسعودية في تصفيات 
آسيا تحت 23 عامًا

قنب��ل ظه��ر يف مقط��ع فيدي��و وهو مي�ش��ك يف ي��ده "بر�شام" 
مو�ش��وع داخل مرم��ى الكرخ وي�شتكي قائ��اًل: "هل هذه هي 
ك��رة الق��دم؟ من ير�ش��ى به��ذا الم��ر؟"، بال�شاف��ة اىل هذا 
املقط��ع ن�ر املوق��ع الر�شمي لن��ادي الكرخ �ش��وراً لالوراق 
واعم��ال ال�شع��وذة الت��ي و�شعه��ا ن��ادي النج��ف يف مرمى 
الك��رخ. وظه��ر م��درب الك��رخ يف لق��اء متلف��ز وه��و ي���رح 
تفا�شي��ل احلادث��ة حي��ث ق��ال: "قبل جم��يء ن��ادي النجف، 
ات�ش��ل بي �شخ�س وقال يل اإن ن��ادي النجف وخالل وحدته 
التدريبي��ة، �شي�ش��ع �شيئًا يف اله��دف، وان ه��ذا العمل قاموا 
ب��ه يف حمافظ��ة كربالء ودفعوا مبلغًا خيالي��ًا من اأجل ذلك، 
ولتتاأكد من هذا المر �شع املراقبن ليثبتوا �شحة اقاويلي". 

واأ�شاف "على الفور ات�شلت بالدارين لخرهم بذلك، فاأنا 
مل اكن متواجداً يف امللعب حن تلقيت هذا التحذير، وبالفعل 
ر�شدوا مافعل��ه اداريو النجف وابلغوين عل��ى الهاتف باأنهم 
و�شع��وا �شيئًا خلف املرمى، فقلت له��م ل تلم�شوا �شيئًا حتى 
ا�ش��ل اىل ار�س امللعب كي نرى هذا المر باأعيننا". واو�شح 
"و�شلت اىل امللعب وج��دت حكام املباراة يجرون مرانهم، 
بعد اأن اأنه��ى فريق النجف وحدته التدريبية، وابلغت احلكام 
به��ذا املو�ش��وع ك��ي ي�شاه��دوا ماو�شعه ن��ادي النجف يف 

ملعب املباراة".
وتابع "توجهنا اىل املرمى وراأينا هذا العمل الذي هو عبارة 
ع��ن "بر�ش��ام" واىل جانب��ه ق��ارورة زجاجية فارغ��ة، قراأنا 
ماموجود يف الورقة ووجدنا انه كالم يدعو اىل تدمر ابدان 
واج�شاد ومخ لعبي الك��رخ، وبعدما قراأ رئي�س النادي �رار 

حي��در هذا الدعاء رد �شاحكًا: ه��ل نحن يهود؟؟ هل هي كرة 
ق��دم ام �شحر وقتل؟". واكمل بالق��ول: "يوم املباراة �شاهدنا 
�شيئًا اغرب من اخليال، يف بداية عمليات الحماء اعتذر مني 
لعب��ان وقالوا يل ل��ن ن�شتطيع ان نلعب املباراة، وكان معي 
املدرب امل�شاعد ح�شن كامل وقلت له لقد بداأ مفعول ال�شحر، 
وبع��د اول خم���س دقائ��ق من املب��اراة ق��ال يل الالعب عدي 
�شهاب باأن ع�شالته �ُشنج��ت ولن ي�شتطيع اللعب فاأ�شتبدلته، 
ليتعر���س لعب اآخر اىل ال�شاب��ة باأنفه بعد التحامه بالعب 
النجف، لياأتي الدور على الالعب كرار علي الذي �شعر بالتواء 
يف �شاق��ه دون اي احت��كاك، وانتهى ال�ش��وط الول بالتعادل 
ال�شلب��ي بعد اجرائي تبديل��ن ا�شطرارين". واو�شح بالقول: 
ا�ركت الالعب ح�شن عبد اهلل يف خط الهجوم، و�شغط عليهم 
يف مناطقه��م، فج��اأة تعر���س كتف��ه للخلع واجري��ت تبدياًل 

ا�شطراري��ا ثالث��ًا، واأت��ى لعب��ا اآخ��ر ويقول بطن��ي توؤملني، 
لينته��ي الم��ر مع حار���س املرمى �رم��د ر�شيد، ال��ذي قال 
يل باأن��ه �شعر بان اح��د ما م�شك بقدمه ومنع��ه من احلركة". 
جمه��ور النجف بعدم��ا �شاهد ت�ريحات م��درب الكرخ، قرر 
ال��رد علي��ه بفيديو طريف يظه��ر فيه لعب النج��ف وهو مير 
ب�شهولة نحو املرمى بينم��ا ي�شقط لعبو فريق اخل�شم واحداً 
تلو الخ��ر وي�شجل هدفًا ب�شهولة، وكان اخل�شم يرتدي اللون 

"ال�شفر" يف الفيديو وهو نف�س زي نادي الكرخ.
احلادث��ة لق��ت جدًل وا�شع��ًا يف الو�شط الريا�ش��ي، فالبع�س 
ق��ال ان مدرب الك��رخ على ح��ق وان النجف مار���س ال�شحر، 
بينم��ا يرى البع�س الخر باأن قنبل هو �شحية لإدارة الكرخ، 
والبع�س الخ��ر يرى ان هذا المر مفتعل ليت�شبب باأزمة بن 

النادين. 

اإتهم مدرب نادي الكرخ 
كرمي ح�سني قنبل، فريق 
النجف مبمار�سة ال�سحر 

وال�سعوذة للفوز يف 
املباراة االخرية التي 

انتهت بفوز النجف 
بهدف نظيف �سمن 
اال�سبوع اخلام�س 

من مرحلة االياب يف 
الدوري العراقي املمتاز 

لكرة القدم.

محمد خليل

بغداد - خاص

�شه��دت قاعة فندق ب��رج ال�شالم ببغ��داد، ام�س الول، 
افتت��اح بطولة الع��راق الدولي��ة اخلام�ش��ة بال�شطرجن 
مب�شاركة 14 دولة و55 لعبًا،  وبح�شور وكيل وزارة 
الت�ش��الت امر البيات��ي، واملدير الع��ام يف الوزراة 
والهيئ��ة الدارية لالحتاد العراق��ي لل�شطرجن، الدكتور 
عادل حم�ش��ن، حيث ت�شدر الالع��ب اجلورجي مراب 
جاج��و نا�شفيلي البطول��ة بعد ختام اجلول��ة الثانية. 
احلف��ل ابتداأ بعزف ال�شالم اجلمهوري العراقي، وقراءة 
�ش��ورة الفاحت��ة عل��ى ارواح �شه��داء العراق، ث��م كلمة 
ال�شيد الوكي��ل وكلمة رئي�س الحتاد العراقي لل�شطرجن 
ظاف��ر عب��د الم��ر، الذي رح��ب باحلا�ري��ن جميعًا 
لتواجده��م يف بلده��م الث��اين الع��راق، وه��ي فر�ش��ة 
نبع��ث بها ر�شال��ة اىل العامل اجمع ب��ان العراق ينعم 
بالم��ن والمان، ولول م��رة ي�شارك يف هذه البطولة 
20 لعب��ًا يحمل��ون الت�شني��ف الدويل، مب��ا فيهم 3 

لعب��ن يحمل��ون لق��ب ا�شت��اد دويل كب��ر، وا�شاتذة 
دولين وا�شاتذة احتادي��ن.   البطولة �شهدت مناف�شة 
قوية جداً ب��ن الالعبن امل�شارك��ن، وكانت النتائج 
بعد اختتام اجلولت��ن الوىل والثانية كما يلي: حيث 
ت�ش��در الالع��ب اجلورج��ي م��راب جاج��و نا�شفيل��ي 
الرتتي��ب بر�شيد نقطت��ن من فوزي��ن، ويليه باملركز 
الث��اين الالع��ب البلجيك��ي ف��ادمي ماخلاتك��و بر�شيد 
نقطت��ن اي�شًا، ث��م الالعب العراقي احم��د عبد ال�شتار 
بنف���س الر�شي��د من حتقيق فوزين ، وج��اءت باملركز 
الراب��ع الالعبة اليرانية خودا�شين��از مر�شاد بر�شيد 
نقطت��ن اي�شًا، واحتل املرك��ز اخلام�س العراقي احمد 
قتيب��ة واملركز ال�شاد�س الالع��ب العراقي اكار �شالح 
ث��م العراق��ي حمم��د زاهر ح�ش��ن، وج��اءت الوكرانية 
اولكا باملركز الثامن، و�شامح حممد �شادق من م�ر 

تا�شعًا، وح�شن علي ح�شن باملركز العا�ر.

 �شم��ن فعالي��ات بطول��ة اندي��ة الع��راق لألعاب 
الق��وى يف يومه��ا الث��اين واجلارية حالي��ًا على 
والريا�ش��ة يف  ال�شب��اب  وزارة  ملع��ب  م�شم��ار 
العا�شم��ة بغ��داد حق��ق لعب��و املين��اء نتائ��ج 
جي��دة يف البطولة. وج��اء فريق املين��اء املكون 
م��ن الرباع��ي فالح عب��د الزهرة و حم��زة �شهاب 
و لي��ث ح�ش��ن و كيوان توفي��ق يف املركز الثاين 
ن��ادي  خل��ف  تتاب��ع،  م   x 100  4 �شب��اق  يف 
اجلي�س �شاح��ب الريادة ومت�شدر نقاط البطولة، 
فيم��ا ا�شتطاع البطل ال��دويل م�شطفى كاظم من 
احل�ش��ول عل��ى املرك��ز الث��اين يف فعالي��ة رمي 

الثق��ل علم��ا ان��ه خمت���س يف رم��ي القر���س ال 
ان��ه حقق املركز الث��اين متفوقا عل��ى العديد من 

ا�شحاب الخت�شا�س.
ويف �شب��اق 400 م موان��ع ح��از الالع��ب عبا�س 
علي على املركز الثالث و ليث ح�شن على املركز 
الرابع ، بينما حل كيوان توفيق يف املركز الثالث 

يف فعالية القفز العري�س.
ويف خت��ام �شباق الع�شاري، حافظ الالعب فرا�س 
حيدر على مركزه الثاين الذي كان عليه يف اليوم 
الول، وا�شتط��اع حمي��د لزم م��ن احل�شول على 
املرك��ز الرابع ويف الفعالية الخرة لليوم الثاين 
ج��اء كاظ��م رزاق ثالث��ا يف �شب��اق 10 كم م�شي 

بينما حل الالعب �شيف �شعيد رابعا.
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العب جورجي يتصدر بطولة العراق 
للشطرنج  في نهاية الجولة الثانية

نتائج مميزة لالعبي الميناء في بطولة 
العراق أللعاب القوى
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