
يعت��ر ب��رت ف��ان مارفي��ك، م��درب املنتخ��ب 
ال�سع��ودي، مب��اراة الفري��ق اأمام تايالن��د، اليوم 
اخلمي�س، يف بانكوك، واح��دة من اأهم املباريات 
يف تاري��خ الأخ���ر، م�س��ًرا اإىل اأن ال�سفر املبكر 
ج��اء به��دف ال�ستع��داد باأف�س��ل طريق��ة. ويحل 
املنتخب ال�سعودي، �سيًفا على نظره التايالندي، 
الي��وم، �سم��ن اجلول��ة ال�ساد�س��ة م��ن مباري��ات 
املجموعة الثانية بالت�سفيات الآ�سيوية املوؤهلة 
اإىل نهائيات كاأ�س الع��امل 2018 برو�سيا. وقال 
فان مارفيك، يف موؤمت��ر �سحفي، ام�س الربعاء: 
"تواجدنا يف تايالند مبكًرا، قبل 6 اأيام من موعد 
اللقاء، ي�سر ل�ستعدادنا القوي للمباراة، التي تعد 
واح��دة من اأه��م املواجهات يف تاري��خ املنتخب 
ا�ستع��داد  اأمت  عل��ى  "نح��ن  موؤك��داً  ال�سع��ودي"، 
للمب��اراة من جمي��ع اجلوان��ب". وع��ن الغيابات 
التي يواجهها املنتخب ال�سع��ودي، قال مارفيك: 
"كنا على علم م�سبق بالغيابات املحتملة، لذلك 
عملن��ا على جتهيز البدائ��ل املنا�سبة، فلدينا عدد 
من البدلء القادرين على حتمل امل�سوؤولية، واأداء 
املهم��ة". وعما اإذا كانت الأج��واء الرطبة، �ستوؤثر 

عل��ى اأداء فريق��ه، ق��ال: "م��ن اأجل ذل��ك تواجدنا 
هن��ا مبكًرا.. الإعداد ملثل ه��ذه املواجهات ي�سمل 
جوان��ب كث��رة، لي�س��ت فنية فق��ط، واإمن��ا تتعلق 
��ا بالتكيف مع الأج��واء". وعن فوز املنتخب  اأي�سً
ال�سع��ودي، عل��ى اأر�س��ه اأم��ام تايالن��د )1-0(، 
وتاأث��ر النتيج��ة على لق��اء اليوم، ق��ال: "مباراة 
الغد �ستكون قوية للغاية، لذلك عملنا على حتليل 

املناف�س، وجتهيز املنتخب من جميع اجلوانب".
و�س��دد "يج��ب علينا ع��دم ال�ستهان��ة باملنتخب 
التايالن��دي، ال��ذي حق��ق تع��ادًل اأم��ام منتخ��ب 
اأ�سرتالي��ا". ول��دى �سوؤال��ه، ع��ن اإمكاني��ة تعر�س 
املب��اراة  و�س��ف  بعدم��ا  لل�سغ��وط،  لعبي��ه 
بالتاريخي��ة، ق��ال: "ه��ذا �سحي��ح.. لك��ن ب��دون 
وتق��دم  تناف���س  اأن  ت�ستطي��ع  ل��ن  ال�سغ��وط 

امل�ستويات التي توؤهلك للعب يف كاأ�س العامل".
واأو�س��ح: "يجب على الالع��ب اأن يح�سن التعامل 
م��ع ال�سغوط. حتدث��ت مع الالعبني به��ذا ال�ساأن، 
وه��م يدرك��ون اأهمية ه��ذه املواجه��ة، وقادرون 
عل��ى التعام��ل مع ه��ذه املرحل��ة".  م��ن جانبه، 
و�س��ف لعب خط و�سط املنتخ��ب تي�سر اجلا�سم، 

مواجه��ة تايالند بال�سعبة. وق��ال خالل املوؤمتر 
"ه��ي مواجه��ة �سعب��ة اأم��ام منتخ��ب متط��ور، 
وندرك نحن الالعب��ون، اأن هذه املواجهة فر�سة 

كي نتق��دم ونعزز �سدارتنا للمجموعة". واأ�ساف 
"�سنك��ون على ق��در امل�سوؤولية، فه��ذه املواجهة 
�ست�ساه��م يف تقدمن��ا خط��وة جي��دة اإىل الأمام". 

ويت�س��در املنتخب ال�سع��ودي، املجموعة الثانية 
ب���10 نق��اط، بف��ارق الأه��داف اأم��ام الياب��ان، 
يليهم��ا منتخبا اأ�سرتاليا والإم��ارات، ب� 9 نقاط، 
ث��م الع��راق ب���3 نق��اط، واأخ��ًرا تايالن��د بنقطة 
وحي��دة. الهولن��دي برت فان مارفي��ك، ا�ستدعى 
ح�س��ني املقهوي، لعب و�سط اأهل��ي جدة، لقائمة 
املنتخ��ب ا�ستع��داًدا ملواجهتي تايالن��د والعراق 
يف ال��دور النهائ��ي م��ن ت�سفي��ات كاأ���س العامل. 
و�سين�س��م املقهوي لقائم��ة الأخ�ر يف املع�سكر 
ال��ذي �سيق��ام يف العا�سمة التايالندي��ة بانكوك 
حت�س��ًرا للمواجهت��ني اللت��ني �ستقام��ان يوم��ي 
23 و28 مار���س/ اآذار احلايل. ويحتل املنتخب 
ال�سعودي �سدارة املجموعة بر�سيد 10 نقاط من 
3 انت�س��ارات وتعادل وخ�س��ارة، متفوقا بفارق 
الأه��داف عل��ى املنتخب الياب��اين.  وت�سم قائمة 
املنتخ��ب ال�سعودي كل م��ن: وليد عبداهلل، ويا�ر 
امل�سيلي��م، وعب��داهلل املعيوف، ويا���ر ال�سهراين، 
وحمم��د الريك، وح�س��ن معاذ، وعم��ر هو�ساوي، 
واأ�سام��ة هو�ساوي، ومعتز هو�س��اوي، وحممد ال 
فتيل، وعبداهلل احلافظ، ومن�سور احلربي، وح�سن 

كاد���س، وعبدامللك اخليري، و�سلمان الفرج، 
وعبداملجي��د الرويل��ي، وعبداهلل عطي��ف، وتي�سر 
اجلا�س��م، ويحي��ى ال�سهري، وفه��د املولد، ونواف 
العاب��د، و�سلمان املوؤ���ر، وعبدالفت��اح ع�سري، 
ونا���ر ال�سم��راين، وحمم��د ال�سه��الوي، ونايف 

هزازي.
وب��دوره اأكد لعب املنتخب ال�سع��ودي، عبدامللك 
اخلي��ري، عل��ى اأهمي��ة الف��وز عل��ى تايالن��د يف 

املباراة املقررة بينهما ببانكوك اليوم.
�سحفي��ة:  ت�ريح��ات  يف  اخلي��ري  وق��ال 
"املواجهة �ستجمعن��ا مبنتخب يلعب على اأر�سه 
يف  جي��دة  م�ستوي��ات  وق��دم  جماه��ره،  وب��ني 
الت�سفي��ات، لذلك نعم��ل وبقوة عل��ى اأن نتجاوز 
ه��ذه املواجه��ة وح�س��د نقاطها كامل��ة من اأجل 

تعزيز �سدارتنا وال�سر نحو حتقيق هدفنا". 
واأ�س��اف لع��ب الهالل قائ��اًل: "هن��اك حالة من 
الرتكي��ز بني كافة الالعبني عل��ى هذه املواجهة، 
ورغبة يف ا�ستغالل ه��ذا املع�سكر بال�سكل الأمثل 
م��ن اأج��ل اأن نك��ون يف كام��ل جاهزيتن��ا للق��اء 

مناف�سنا".  

في تصفيات المونديال اليوم

أسود الرافدين في مهمة صعبة أمام الكنغر األسترالي من أجل إنعاش آمال التأهل
 اأكد اأكرم عفيف، لعب �سبورتينج خيخون، ومهاجم منتخب قطر، اأن 
منتخب ب��الده، عاقد العزم على حتقيق الفوز وح�سد النقاط الثالث، 

اأمام اإيران، اليوم، باجلولة ال�ساد�سة من ت�سفيات مونديال رو�سيا.
وق��ال عفيف: "ندرك جيًدا اأن املباراة لن تكون �سهلة، بل هي مبثابة 
تك�سر عظام للفريقني، ل�سيما بعد الأحداث التي رافقت لقاء الذهاب 
بطه��ران، والت��ي كان فيها العناب��ي الأقرب للفوز، ل��ول اخلطاأ الذي 
حدث بالدقائق القاتلة". واأ�ساف: "رغم اخلرة الكبرة التي ميتلكها 
منتخ��ب اإي��ران يف مث��ل ه���ذه املباري��ات، اإل اأننا �سنب��ذل ق�سارى 
جهدن��ا يف املباراة لتحقيق النق��اط الثالث؛ لأن هذه املواجهة متثل 
منعطًف��ا مهًم��ا لنا يف م�س��وار الت�سفي��ات املتبق��ي". وب�سوؤاله حول 
حظوظ الفريق يف التاأهل، قال: "الفر�سة لتزال قائمة، ويجب علينا 
التم�س��ك بالأم��ل، لكن هذا الأمر يبقى م�روًط��ا بنجاحنا يف حتقيق 
نتائ��ج اإيجابية خ��الل املباريات املقبلة بالت�سفي��ات دون التفريط 

يف اأي نقاط".
وتاب��ع "ب�س��كل ع��ام نحن عل��ى يق��ني، اأن املهم��ة �سعب��ة، املرحلة 
القادمة، وكل مباراة �سيكون لها ح�سابها، لكن �سنتم�سك بالأمل ويف 

حظوظنا من اأجل التاأهل وهذا حق م�روع" .
ووج��ه عفيف، دع��وة جلماهر بالده، قال فيه��ا: "املباراة تقام بني 
جماهرن��ا وف��وق اأر�سنا وهم��ا ميزت��ان مهمتان يج��ب ال�ستفادة 
منهما، وتوظيفهما ل�سالح فريقنا الوطني، واأنا على ثقة اأن اجلمهور 

�سيكون م�سانًدا بقوة لفريقه".

ارتق��ى فري��ق النف��ط اىل �س��دارة الرتتي��ب الع��ام ل��دوري ال�سل��ة 
املمت��از، عقب تغلبه على فريق الت�سامن بنتيجة 66-88 �سمن 

مناف�سات اجلولة الثامنة من املرحلة الثانية للبطولة.
وب�سط فريق النفط �سيطرته على جمريات املباراة، ووا�سل لعبيه 
ح�س��د النقاط عن طريق لعبي��ه دي ماريو وجا�سم �سياء، اللذان 
كان لهم��ا دورا بارزاً يف تغلب الفريق الأبي�س، حيث احكم النفط 

قب�سته على جمريات اللقاء و�سيطر عليها بالطول والعر�س.
ويف اجله��ة املقابل��ة، مل تنج��ح حم��اولت الت�سام��ن يف تدارك 
النتيجة والعودة يف املباراة، بالرغم من اجتهادات لعبه عبا�س 

حكمت وزمالوؤه لتنتهي املواجهة بفارق 22 نقطة.
التكافوؤ مل يكن موجوداً يف املباراة، لكون النفط ي�سم يف كتيبته 
لعب��ني من طراز عايل وع��دد من املحرتفني، فيم��ا يعتمد فريق 

الت�سامن على الالعبني ال�سباب املحليني.
وه��ذا النت�س��ار و�س��ع فريق النف��ط يف �س��دارة الرتتي��ب العام 
للدوري العراقي بر�سيد 32 نقطة بفارق املواجهات عن ال�رطة، 

فيما ا�ستقر فريق الت�سامن يف املركز الثامن بر�سيد 22 نقطة.

ا�ستدعى مدرب املنتخب الأوملبي، عبد الغني �سهد، 
مدافع��ني اثن��ني لت�سكيل��ة املنتخ��ب، ال��ذي ي�ستعد 
للم�سارك��ة بت�سفيات اآ�سيا التي تنطلق مناف�ساتها 
يف اخلام�س ع�ر من يوليو / متوز املقبل املوؤهلة 
اىل نهائي��ات ا�سي��ا يف ال�سني ع��ام 2018.وقال 
"املنتخ��ب  اإن  �سحفي��ة  ت�ريح��ات  يف  �سه��د، 
الأوملب��ي حالًي��ا يف ط��ور الختب��ارات، وبالتايل 
ن��ح الفر�سة بالت�ساوي جلمي��ع الالعبني، كي ل  متمُ
يلح��ق الظلم اأحد من الالعبني".ولفت اىل انه "متت 
دعوة مدافع ن��ادي الطلبة بره��ان جمعة، ومدافع 
كرب��الء علي �سالح؛ لاللتح��اق باملنتخب".واأ�سار 
اإىل اأن "اجله��از الفن��ي، ق�سم الالعب��ني الذين متت 
دعوته��م للمنتخ��ب اإىل قم�س��ني، لتت��اح الفر�س��ة 
الكاملة ل��كل الالعبني لإثب��ات قدراتهم".ونوه اإىل 
م نخبة جيدة من الالعبني، وعلينا  اأن "الدوري ي�سمُ

اأن نخت��ار الأمث��ل والأف�س��ل لتمثي��ل املنتخ��ب".
واأو�سح "بع���س الالعبني امل�ساب��ني، الذين �سبق 
ل��وا الأوملب��ي، ق��د ن�ستفيد م��ن عودتهم  له��م، ومثَّ
بع��د ال�سف��اء، ويت��م اإ�سافتهم للفري��ق، ل�سيما من 
��ل املنتخ��ب الأوملب��ي بوق��ت �سابق.ويوا�س��ل  مثَّ
املنتخ��ب الوملبي حت�سراته يف حمافظة كربالء 
املقد�س��ة، حيث اجرى العديد من املباريات الودية 
كانت اخره��ا امام نادي النفط ام���س الول، حيث 
غ��اب ع��ن املبارات��ني الوديت��ني مع كرب��الء التي 
انته��ت بخ�س��ارة الأوملب��ي به��دف دون رد واأمام 
ال��زوراء والتي انته��ت بالتع��ادل الإيجابي بهدف 
لكل منهم��ا ومل يلتحق مبع�سكر الفريق يف كربالء.
يذكر اأن القرعة، اأوقعت املنتخب الأوملبي العراقي 
البحري��ن،  منتخب��ات  جان��ب  اإىل  بالت�سفي��ات 

واأفغان�ستان، وال�سعودية.

 اك��د �سانع الع��اب املنتخب المارات��ي واف�سل لعب 
يف اآ�سي��ا عمر عبد الرحم��ن قبل مب��اراة اليابان التي 
ت�ست�سيفها مدينة الع��ني الماراتية اليوم اخلمي�س ان  
املب��اراة �ستكون مفتاح التاأه��ل للنهائيات و�ستقربنا 
م��ن ال�سدارة.  واأو�سح لعب الع��ني بالقول "لن ننظر 
لفوزن��ا يف لق��اء الذهاب، كانت �سفح��ة نتيجة رائعة 
ولكننا طويناها و �ستعطينا ثقة يف قدرتنا على جتديد 
الفوز عليهم”، موؤكداً يف الوقت ذاته ان "ح�سد النقاط 
الثالث �ست�ساعد المارات من القرتاب اأكرث لل�سدارة".  
وتاب��ع "لدينا العديد م��ن العوامل الت��ي �ستمكننا من 

الف��وز باللق��اء، خ�سو�س��ا ان املب��اراة �ستك��ون على 
اأر�سنا ووقوف اجلماهر خلفنا يحفزنا لبذل مزيد من 
اجله��د و�سنقاتل طيلة املباراة وعلين��ا ا�ستثمار هذا".  
واختتم عب��د الرحمن حديثه قائاًل "حل��م كاأ�س العامل 
بات طوي��ل و�ساأحققه بتوفيق اهلل،نع��م مهمتنا لي�ست 
�سهل��ة لك��ن هذا اجليل ميل��ك خرة كب��رة وقدرة على 
التعام��ل مع كافة الظروف".  يذك��ر ان الإمارات تقف 
يف املرك��ز الراب��ع يف املجموعة الثاني��ة بالت�سفيات 
الآ�سيوي��ة بفارق نقطة عن الياب��ان وتتاأخر الإمارات 

بفارق الأهداف عن اأ�سرتاليا �ساحبة املركز الثالث.

مهاجم قطر: عازمون على حصد 
نقاط مباراة إيران

دوري السلة الممتاز: النفط يتخطى 
التضامن ويرتقي الى الصدارة

مدافعون جدد في صفوف األولمبي

عمر عبد الرحمن يحلم بالتأهل الى كأس العالم

منتخب اأ�سود الرافدين �سيدخل املباراة بطموح الفوز بالرغم 
م��ن اإدراكه ب�سعوبة املهم��ة، فلن ي�سفع له �س��وى النت�سار 
يف املب��اراة، اذا ما اراد املناف�س��ة على احدى بطاقات تاأهل 
املجموع��ة، فالنتائج ال�سلبي��ة يف مواجهات الذهاب و�سعت 
املنتخ��ب الوطن��ي يف و�سع ليح�سد عليه، وعق��د من م�ساألة 
املناف�سة على التاأهل اىل املونديال. املنتخب الوطني يجري 
متارين��ه املكثف��ة يوميًا، حي��ث رفع املدرب را�س��ي �سني�سل 
من وت��رة التدريبات كي ي�سل لعبوه اىل اجلاهزية التامة، 
وليكون��وا يف املوع��د ي��وم املب��اراة، حي��ث ي�سع��ى �سني�س��ل 
اىل ع��دم تك��رار خط��اأ مباراة الذه��اب عندما خذل��ت اللياقة 
البدني��ة لعبو املنتخب الوطني الذين مل يكونوا يف امل�ستوى 
املطل��وب. التفاوؤل ي�سود مع�سكر ال�سود يف طهران بعد الفوز 

املعن��وي على اي��ران ال�سب��ت املا�سي، فبالرغم م��ن اإن هذه 
املب��اراة كان��ت ودية ولتتع��دى كونه��ا ا�ستعدادي��ة، لكنها 
القت بظاللها على معنويات الالعبني، فجميعهم بدى عليهم 
الرغبة واحلاف��ز للعب املباراة، فيه��م لي�ستطيعون النتظار 

حتى تبداأ �سافرة البداية.
ل�سيء يعكر �سفو اجواء مع�سكر املنتخب الوطني، فالخبار 
ال�س��ارة ب��داأت تتدف��ق واح��دة تل��و الخ��رى، ب��دًء باإلتح��اق 
املحرتف��ني م��روراً بتعايف لعب نف��ط الو�سط اجم��د عطوان 
واخ��راً اإ�ستع��داد علي ح�سن��ي التام للموقع��ة. �سني�سل تلقى 
دعم��ًا كبراً م��ن ال�س��ارع الريا�سي، وحتى م��ن العالم، بل 
حت��ى م��ن املعار�س��ني، لنه��م يعلم��ون جي��داً اأن املدرب ل 
ي�س��األ عن هزائم مباريات الذه��اب التي كان التحكيم و�سوء 
الطال��ع هما العامالن البرز فيها، فاملدرب ميلك من احلنكة 
واخل��رة ما يوؤهل��ه ملقارعة كبار الق��ارة، وان كان التوفيق 

يف جانبه، �سيتمكن من الفوز يف اغلب املباريات املقبلة.
�سني�س��ل اأك��د يف ت�ريح��ات �سابق��ة ل�)اجلورن��ال( اإنه "لن 
يج��ري تغيرات جذري��ة يف ت�سكيل��ة ال�سود، حي��ث �ستكون 
التغي��رات طفيفة ويف بع���س املراكز"، مبين��ًا اأنه "�سيدخل 

مباراة ا�سرتاليا بتكتيك مغاير عن مباراة الذهاب".
وم��ن املتوقع ان يدخ��ل �سني�سل املباراة بخط��ة )4-4-2( 
املعت��ادة م��ع تغير ادوار الالعب��ني، اإذ من املرج��ح اأن يبداأ 
مبحم��د حميد يف حرا�سة املرمى، ووليد �سامل واأحمد ابراهيم 
و ريبني �سولقا )م�سطفى ناظم( و�رغام ا�سماعيل يف خط 
الدف��اع، واحمد يا�سني و�سعد عبد المر واجمد عطوان وعلي 
ح�سني )علي عدنان( يف خط الدفاع، يف حني �سيقود ثنائي 
ال��زوراء ع��الء عب��د الزه��رة ومهند عب��د الرحيم خ��ط هجوم 

ال�سود يف املباراة.
و�سيحاول �سني�سل من خالل ت�سكيلته العتماد على املرتدات 

وغل��ق امل�ساح��ات يف اخلط��وط اخللفية، وخا�س��ة احلذر من 
الك��رات الراأ�سي��ة التي تعد اب��رز ا�سلحة املنتخ��ب ال�سرتايل، 

ل�سيما بوجود تيم كاهيل يف خط الهجوم.
وب��دوره هي��اأ الحت��اد العراقي، جمي��ع المور وانه��ى كافة 
الج��راءات املتعلق��ة باأر�سي��ة امللع��ب، وقرر توزي��ع تذاكر 
املب��اراة ب�س��كل جم��اين، ك��ي يت�سن��ى لكر ع��دد ممكن من 

اجلماهر للح�سور اىل املباراة.
توقيت املباراة �سيكون يف متام ال�ساعة الثالثة ظهراً بتوقيت 
بغ��داد، وحالة الطق�س يف طه��ران �ستكون رائعة اثناء توقيت 
املب��اراة، فم��ن املرجح ان تك��ون درجة احل��رارة 21 درجة 

مئوية، مع هطول القليل من المطار.
ويحت��ل املنتخ��ب الوطن��ي املرك��ز اخلام���س يف املجموع��ة 
الثاني��ة بر�سي��د 3 نق��اط، فيما ت�ستق��ر ا�سرتالي��ا يف املركز 

الثالث بر�سيد 9 نقاط. 

ي�ستقبل املنتخب 
الوطني نظريه املنتخب 

اال�سرتايل، اليوم، يف 
املباراة التي �سيحت�سنها 
طهران  با�س" يف  "�ستاد 

�سمن مناف�سات اجلولة 
ال�ساد�سة من الت�سفيات 

املوؤهلة لنهائيات كاأ�س 
العامل يف رو�سيا 

.2018

محمد خليل

 ت��وج البلجيك��ي ف��ادم مالخاتكو، ببطول��ة العراق بغداد - خاص
الدولي��ة اخلام�سة لل�سط��رجن، يف خت��ام مناف�ساتها 
الت��ي ج��رت يف قاع��ة فن��دق ب��رج ال�س��الم ببغداد، 
وا�ستم��رت مل��دة 7 اأي��ام مب�سارك��ة 14 دولة، و55 
لعًب��ا ولعبًة. ومتكن مالخاتك��و، من ح�سم اجلولة 
الأخ��رة بالبطول��ة، جامًعا 8 نقاط م��ن 9 جولت، 
متفوًق��ا عل��ى الإيراين مر�س��اد خودا �سين��از، الذي 
ا، لكن الأول تف��وق بفارق نقاط  جمع 8 نق��اط اأي�سً
الط��اولت. و�سهدت البطول��ة، مناف�سات �ر�سة بني 
الالعبني امل�ساركني فيها، نظ��ًرا لتقارب م�ستواهم، 
خا�سة الالعبني الذين يحملون ت�سنيًفا دولًيا عالًيا. 
وجاء يف املرك��ز الثالث، مراب جاجونا�سفيلي من 
جورجيا، وجمع 7 نقاط ون�سف، اإثر الفوز باجلولة 

التا�سعة والأخرة على الأوكرانية اولكا بابيي.
واحتل املركز الرابع الأذربيجاين، النور علييف، ب�6 
نق��اط، وحل العراق��ي ح�سني علي ح�س��ني، باملركز 

اخلام�س بنف�س الر�سيد )6 نقاط(، لكن علييف تفوق 
بفارق نقاط الطاولت.

وج��اء عل��ي ليث اأحم��د يف املرك��ز ال�ساد���س بنف�س 
��ا، وزوزك �س��الح �سابًع��ا ب���6 نقاط  الر�سي��د اأي�سً
��ا، والإي��راين كي��ان �سي��د باملرك��ز الثامن، ب�6  اأي�سً

ا. نقاط اأي�سً
وح��ل العراق��ي رواند حام��د عب��د اهلل، تا�سًعا بنف�س 
الر�سي��د، وجاءت الأوكرانية اأول��كا بابيي، باملركز 

العا�ر، بر�سيد 5.5 نقطة.
البطول��ة �سارك��ت فيه��ا ع��دة دول مث��ل: بلجي��كا 
واي��ران واأذربيجان وجنوب افريقيا وم�ر و�سوريا 
واأوكراني��ا ولبنان وفل�سطني وتركي��ا واأوزبك�ستان، 
ف�ساًل ع��ن العراق منظم البطولة، لكن لال�سف غابت 
اجلهات الريا�سي��ة امل�سوؤولة عن هذا احلدث الدويل 
ال��ذي كان م��ن املفرت�س ان يح�ر فيه��ا على اقل 

تقدير احد ممثلي وزارة ال�سباب والوملبية.

  يخو���س فريق ال�رطة بكرة الي��د اوىل مبارياته 
يف بطول��ة الندي��ة العربية، الي��وم اخلمي�س، امام 
ن��ادي ك��رة الي��د بجم��ال التون�س��ي وعل��ى قاع��ة 
ف��وزي ال�ساحلي مبدينة احلمام��ات التون�سية، بعد 
خت��ام مع�سك��ره يف مدين��ة �سو�س��ه. وق��ال مدرب 
الفريق ظاف��ر �ساحب يف ر�سالة املكتب العالمي 
للن��ادي "حق��ق فريقنا ف��وزه الث��اين توالي��ًا على 
فري��ق النجم ال�ساحلي بنتيجة ) 25-37(، بعد اأن 
انته��ى ال�س��وط الأول من املب��اراة بنتيجة ) -21
11(". واأ�س��اف: "بغ�س النظ��ر عن النتيجة التي 
ج��اءت اأمام اأحد اأب��رز الأندية عل��ى �سعيد القارة 
الأفريقي��ة، ف��اإن اجله��از الفن��ي يرك��ز عل��ى احلد 
ب�س��ورة كبرة من الأخطاء بغي��ة الظهور بال�سكل 
الأمث��ل يف املباري��ات الر�سمية �سم��ن مناف�سات 

بطولة الأندية العربي��ة". واأمت: "املع�سكر التدريبي 
اختت��م بلقاء النج��م ال�ساحلي وامت��د لأربعة اأيام، 
حيث �سن�سد الرح��ال اإىل مدينة احلمامات خلو�س 
اأوىل مباريتن��ا يف البطول��ة الي��وم اخلمي�س ، على 
قاعة ف��وزي ال�ساحلي مبدين��ة احلمامات". وكان 
ابن��اء املدرب ظافر �ساحب، قد حققواأ فوزاً، الحد 
املا�سي، عل��ى فريق النادي الريا�سي الهاليل يف 
اوىل مباري��ات التجريبية بواقع ) -46 23(، قبل 
مواجهة النج��م ال�ساحلي م�س��اء الثنني املا�سي، 
عل��ى القاعة املغطات، قب��ل اأن ت�سد الرحال �سوب 
لو�س��ع  الول،  ام���س  احلمام��ات �سب��اح  مدين��ة 
اللم�س��ات الخ��رة قب��ل ول��وج املناف�س��ات ب�سكل 
ر�سم��ي. ي�س��ار اىل ان فري��ق ال�رط��ة ه��و الفريق 
العراق��ي الوحي��د الذي �سيمث��ل كرة الي��د العراقية 
يف بطول��ة الندية العراقية باأعتباره بطل الن�سخة 

املا�سية يف دوري اليد العراقي.
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بلجيكيا تتوج بلقب بطولة العراق الدولية 
بالشطرنج

يد الشرطة يخوض أولى مبارياته 
في البطولة العربية اليوم

Thu. 23 Mar. 2017 issue no 312رياضة
الخميس 23 آذار 2017 العدد 312


