
ك�ش��ف فرا�س مع��ا اأمني عام اللجن��ة الأوملبية 
ال�شوري��ة، اأن عم��ر ال�شوم��ة املح��رف يف نادي 
الع��ودة  اأ�شب��ح قريب��ا م��ن  ال�شع��ودي  الأهل��ي 
ت�رصيح��ه  يف  مع��ا،  وق��ال   . الأول  للمنتخ��ب 
لإذاع��ة �ش��وت ال�شب��اب ووف��ق م�ش��ادر مقربة 
مطلع��ة وتتابع الأمر اأن "م�شاألة ان�شمام الاعب 
عمر ال�شومة للمنتخب  باملرحلة القادمة تتعدى 
ال�%80" واأنه "مت يف الأيام املا�شية حمادثات 
للعمل على ان�شمام الاعب للمنتخب"، مبينًا اأنه 
يف ح��ال مّت ذل��ك فه��ذا ي�شتدع��ي بع���س الوقت 
لإنه��اء كاف��ة اإج��راءات عودت��ه". واأ�شاف معا 
اأن "احت��اد ك��رة القدم يتابع ه��ذا املو�شوع بكل 
اهتم��ام وه��و عل��ى توا�شل م��ع كاف��ة املعنيني 
لع��ودة الاع��ب انطاق��ًا م��ن توجه��ات الحتاد 
الدائم��ة باأن اأبواب املنتخب مفتوحة اأمام جميع 
واملنت�رصي��ن  املتميزي��ن  ال�شوري��ني  الاعب��ني 
يف كل بق��اع الع��امل". وكان ال�شوم��ة ق��ال يف 
ت�رصيح��ات �شحفية اأم���س الحد : "ب��ا �شك اأنا 
حزي��ن لع��دم م�شاركتي م��ع منتخب بل��دي لأنه 
���رصف كب��ر لأي لع��ب اأن يرتدي �شع��ار وطنه 

اإل اأنن��ي اأ�شارك معهم بقلب��ي وروحي وكلي ثقة 
يف زمائي الاعب��ني وقدرتهم على حتقيق حلم 
املوندي��ال"، كما اأ�شاد بفوز منتخب �شورية على 
اأوزبك�شتان الذي �شيقربه اأكرث من و�شافة اإيران، 
وهو ما يزيد من حظوظ التاأهل ملونديال رو�شيا 
2018، مع بقاء مباراتني مع قطر وال�شني على 
ملع��ب الفريق ال�ش��وري.  حممود اأب��و بكر، ع�شو 
جلنة العاقات العامة يف نادي الحتاد ال�شوري، 
اأك��د اأن اجلماه��ر ال�شورية تنتظ��ر بفارغ ال�شرب 
ع��ودة عم��ر ال�شوم��ة اىل �شفوف منتخ��ب ن�شور 
القا�شيون. وقال اأبو بكر يف ت�رصيحات �شحفية 
"ع��ودة فرا���س اخلطيب للمنتخب بع��د غياب 6 
�شن��وات �شاهم يف رفع احلال��ة الفنية واملعنوية 
لاعب��ني وللجماهر، ننتظر ع��ودة عمر ال�شومة 
حمرف وهداف فريق الأهلي ال�شعودي ملنتخب 
ن�ش��ور قا�شي��ون ليك��ون خ��ط الهج��وم ال�ش��وري 
الأق��وى والأخطر عل��ى م�شتوى الق��ارة ال�شفراء 
بوج��ود اخلطيب وعم��ر خربني حم��رف الهال 
ال�شعودي". وكان ال�ش��وري عمر ال�شومة، مهاجم 
فري��ق اأهلي جدة ال�شعودي، ق��د ك�شف حقيقة ما 

تردد ح��ول نيته اإعان العت��زال الدويل، م�شرا 
اإىل اأن ظ��روف �شخ�شي��ة منعت��ه م��ن الن�شمام 

للمنتخ��ب. وكانت تقارير �شحفية اأ�شارت، الأحد 
املا�ش��ي، اإىل اأن ال�شوم��ة، جن��م الأهل��ي، يتج��ه 

لإع��ان اعتزال��ه، بن��اء على رغب��ة اأ�رصته. وقال 
ال�شوم��ة، ع��رب �شفحت��ه ال�شخ�شي��ة عل��ى موقع 
التوا�ش��ل الجتماع��ي "توي��ر"، اإن "ان�شمام��ه 
للمنتخ��ب ال�ش��وري من عدمه ق��رار �شخ�شي اأول 
واأخ��راً"، م�ش��را اإىل اأن م��ا تردد ح��ول اعتزاله 
غ��ر �شحي��ح. واأو�ش��ح ال�شوم��ة اأن "طم��وح اأي 
لعب هو الن�شم��ام ملنتخب باده، لكن ظروف 
�شخ�شي��ة حالت بين��ه والن�شم��ام للمنتخب يف 
الوق��ت الراه��ن"، متمني��ًا التوفي��ق للمنتخب يف 
م�شوار الت�شفي��ات املوؤهلة لكاأ�س العامل 2018. 
ونا�ش��د ال�شوم��ة كل م��ن ين�رص عن��ه اأي خرب باأن 
"يتح��رى الدقة"، مطالبا ب�"ع��دم الزج باأ�رصته 
يف اأي �ش��يء يتعلق مب�شرته". يذك��ر اأن ال�شومة 
يت�ش��در قائمة هدايف ال��دوري ال�شعودي بر�شيد 
22 هدف��ا، ويب��دو الأقرب حل�شم ه��ذا اللقب، اإذ 
يبتع��د ع��ن اأق��رب ماحقي��ه بف��ارق 9 اأه��داف 
قب��ل 5 ج��ولت عل��ى نهاي��ة املو�ش��م. ويذكر اأن 
منتخب �شوريا يحتل املركز الرابع يف املجموعة 
الأوىل م��ن ال��دور النهائ��ي للت�شفي��ات املوؤهلة 
للموندي��ال بر�شي��د 5 نق��اط. ويحت��ل املنتخب 

ال�ش��وري املرك��ز الرابع بر�شي��د 8 نقاط يف 
جمموعته، وبفارق نقطة عن املنتخب الأوزبكي 
الذي يحتل املركز الثال��ث، فيما يربع املنتخب 
الإيراين على ال�شدارة بر�شيد 14 نقطة، وبفارق 
4 نقاط عن املنتخب الكوري اجلنوبي. ويا�شل 
ال�شوم��ة، م�شرته ال�شاحرة م��ع فريق اأهلي جدة، 
و�شج��ل رقما قيا�شيا جدي��دا خال مباراة فريقه 
اأم��ام م�شيف��ه اخلليج، والت��ي انته��ت بالتعادل 
الإيجابي، يف املرحلة الع�رصين من دوري جميل 
ال�شعودي لكرة القدم. وبات ال�شومة اأول لعب يف 
دوري املحرفني ال�شعودي ي�شجل 20 هدًفا على 
الأق��ل يف ثاثة موا�شم متتالية، بعدما �شجل 27 
هدف��ا يف املو�شم املا�شي، و22 هدفا يف مو�شم 
2015/2014. كم��ا وا�ش��ل ال�شوم��ة، م�شتواه 
الاف��ت م��ع الفري��ق من��ذ ان�شمام��ه ل�شفوفه��م 
قب��ل مو�شمني، حيث �شجل اله��دف الأول للفريق 
م��ن �رصبة جزاء ليعزز �شدارته لقائمة الهدافني 
بر�شي��د 20 هدف��ا وبف��ارق �شبع��ة اأه��داف عن 
النج��م امل���رصي حمم��ود عب��د املنع��م )كهربا( 

هداف فريق احتاد جدة.

بعد الخروج من كأس العراق 

تراجع النتائج يقرب المدرب محمد يوسف من مغادرة أسوار القيثارة الخضراء 
يف  اخل�ش��ارة  اىل  كاح  عزي��ز  املغرب��ي  املقات��ل  تعر���س 
املواجه��ة النهائية الت��ي جمعته ببطل الع��امل ديوغو كالدو 
يف بطول��ة "انفيوج��ن" التي ج��رت مناف�شاته��ا يف اإمارة ابو 
ظبي الماراتي��ة. و�شهدت الن�شخة ال�48 من احلدث الريا�شي 
العاملي ال�شهر "اإنفيوجن" الذي اأقيم يف �شاطئ جزيرة يا�س 
باأبوظب��ي، اإقب��اًل جماهري��ًا وا�شعًا، وحققت جناح��ًا مبهراً. 
وف��ار بطل الع��امل ديوغ��و كالدو للمرة الثانية عل��ى التوايل 
عل��ى اللقب يف مواجه��ة �شد املقاتل املغرب��ي عزيز كاح، و 
م��ن فئة الوزن الثقي��ل تغلب املقاتل الإجنلي��زي دانيال �شام 
عل��ى البلجيك��ي توما���س فان�شيت. كم��ا دافعت بطل��ة العامل 
م��ن فئة ال�64 كيلوغ��رام البلجيكية اإنك��ي غي�شتل على لقبها 
�ش��د الإجنليزية نيه��ام كنيهام بعد 5 مواجه��ات مثرة، قام 
العدي��د من احل�شور بالت�شجيع للمقات��ل الإماراتي حمد نبيل 
بالرغم من فوز خ�شمة الهولندي اإندي �شيميلر يف فئة ال�75 

كيلوغرام.

 تقل�شت اآمال املنتخب الإماراتي ب�شكل كبر يف التاأهل املبا�رص اإىل 
نهائي��ات كاأ�س العامل 2018 لكرة الق��دم برو�شيا، بعدما خ�رص اأمام 
م�شيف��ه الأ�ش��رايل �شف��ر - 2 ، ام�س الثاث��اء، يف اجلولة ال�شابعة 
م��ن مباري��ات املجموعة الثاني��ة باملرحلة الأخرة م��ن الت�شفيات 
الآ�شيوي��ة املوؤهلة للمونديال. و�شجل جاك�ش��ون اإيرفني هدف التقدم 
لأ�شراليا بعد 6 دقائق فقط من بداية املباراة، ثم اأ�شاف زميله ماثيو 
ليك��ي الهدف الثاين يف الدقيقة 78. واأنع�س النت�شار اآمال املنتخب 
الأ�ش��رايل يف التاأهل املبا���رص اإىل النهائيات، حيث رفع ر�شيده اإىل 
13 نقط��ة مت�شاويا مع كل من منتخب��ي ال�شعودية واليابان. وفور 
اإنته��اء املباراة، قدم مهدي علي، م��درب منتخب الإمارات، ا�شتقالته 
م��ن من�شب��ه، ام�س الثاث��اء، بعد اخل�ش��ارة اأم��ام ا�شرالي��ا بثنائية 
نظيف��ة، �شمن الت�شفيات املوؤهلة لكاأ�س العامل رو�شيا 2018. وكان 
مه��دي، قد اأملح اإىل التفكر يف ال�شتقالة، بع��د اخل�شارة اأمام �شيفه 
الياب��ان، اخلمي�س املا�ش��ي 2-0، اإل اأنه اأكد اأن الوقت �شيق للتفكر 
فيه��ا. وتقل�ش��ت اآم��ال املنتخ��ب الإمارات��ي ب�شكل كب��ر يف التاأهل 
املبا���رص اإىل موندي��ال رو�شيا، بعدما خ�رص اأم��ام م�شيفه الأ�شرايل، 
يف اجلولة ال�شابعة من مباريات املجموعة الثانية باملرحلة الأخرة 
م��ن الت�شفيات الآ�شيوية املوؤهلة للموندي��ال. وبات موقف املنتخب 
الإمارات��ي، معقداً يف الو�شول اإىل نهائي��ات كاأ�س العامل حيث جتمد 
ر�شي��ده عند 9 نق��اط يف املركز الرابع، وترتبط حظوظه ب�شكل كبر، 

بنتائج الفرق الأخرى امل�شاركة يف الت�شفيات.

اأك��د رئي�س اللجن��ة الباراملبية الوطني��ة العراقية 
عقيل حميد ع��ودة، اأن ريا�شة اللجنة الباراملبية 
باتت مهددة بالعقوبات الدولية ب�شبب عدم القدرة 
على اليفاء بالتزاماتنا يف امل�شاركة بالبطولت 
العربي��ة وال�شيوي��ة والدولي��ة.  وق��ال عودة يف 
ت�رصي��ح لق�شم العام يف اللجن��ة الباراملبية اإن 
"تاأخر اط��اق املوازنة املالية لهذا العام وعدم 
توف��ر الم��وال الازم��ة يف اللجن��ة الباراملبي��ة، 
�شيجعلن��ا امام موقف �شعب، وبالتايل رمبا جند 
انف�شن��ا ام��ام ق��رار الن�شح��اب وع��دم امل�شاركة 
يف البط��ولت الدولي��ة وال�شيوي��ة لع��دم القدرة 
عل��ى توف��ر الغط��اء املايل له��ذه امل�ش��اركات".  
واأ�ش��اف ان "ان�شحبن��ا م��ن البط��ولت املهم��ة 
عل��ى ال�شعيدين ال�شيوي والدويل رمبا �شيعر�س 

ريا�ش��ة الباراملبية العراقي��ة اىل عقوبات دولية 
اللجن��ة  يف  الناف��ذة  وتعليم��ات  للوائ��ح  وفق��ا 
الباراملبي��ة ال�شيوية وكذلك اللجن��ة الباراملبية 
الدولي��ة".  واو�ش��ح رئي���س اللجن��ة الباراملبي��ة 
انن��ا "نعاين ومنذ ال�شهر الول لهذا العام من �شح 
الموال وعدم القدرة على امل�شاركة يف البطولت 
ال�شيوي��ة والدولي��ة وان �شاركن��ا فانن��ا دائم��ا 
نعم��ل عل��ى تقلي�س ع��دد الاعب��ني والدارايني 
واملدرب��ني  امل�شاركني، وبالت��ايل يوؤثر ذلك على 
حتقي��ق  النتائ��ج اليجابية املطلوب��ة، ما يوؤدي 
اىل تا�ش��ى وانح�شار الجن��از للريا�شة العراقية 
بع��د ان كانت ريا�شة متحدي العاقة يف العراق 
دائم��ا يف مقدمة من يحق��ق الجناز ويرفع العلم 

العراق يف املحافل الدولية املختلفة". 

اأخف��ق فري��ق ن��ادي ال�رصطة لك��رة الطائ��رة للمرة 
الثالث��ة على التوايل يف جتاوز عقبة مناف�شه فريق 
بي�شمركة وخ�رص املباراة بثاث اأ�شواط لا�شيء يف 
املباراة �شهدت ح�شور جماهري غفر امتاأت به 
مدرج��ات قاعة ن��ادي بي�شمرك��ة الريا�شي �شمن 
ال��دوري العراق��ي املمت��از لك��رة الطائ��رة. �ش��وط 
املب��اراة الأول �شه��د تكاف��ئ وندية م��ن الطرفني، 
لك��ن اأ�شح��اب الأر�س كان��وا اأكرث ح�شم��ًا للكرات 
لينهوا ال�ش��وط الأول مل�شلحتهم بنتيجة 25-18.  
ويف ال�ش��وط الثاين توا�شلت الأثارة بني الفريقيني 
ونقط��ة هن��ا ونقطة هن��اك لكن حما�ش��ة اهل الدار 

والتحفي��ز اجلماهري الكبرله��م مكنهم من ح�شم 
ال�ش��وط الث��اين مل�شلحتهم بواق��ع 21-25. لعبو 
البي�شمركة كانوا يف قمة م�شتواهم، خا�شة الاعب 
الأيراين دانيار الذي ا�شتطاع بطول قامته الفارعة 
من تخلي���س العديد من الك��رات وك�شبها مل�شلحة 
فريق��ه يف ال�ش��وط الثال��ث اي�ش��ًا الثنائ��ي املميز 
اأ�ش��ام و�شفاء قدموا م�شتوى اك��رث من رائع و�شط 
�شخ��ب جماه��ري كبر انه��ى لعب��و البي�شمركة 
ال�ش��وط الثال��ث واملب��اراة مل�شلحته��م وبنتيج��ة 
22-25 و�ش��ط احتف��الت هي�شتري��ه م��ن قب��ل 

جماهرهم. 

المغربي عزيز كالح يخسر 
لقب "إنفيوجن" في أبوظبي

أستراليا تقضي على آمال 
اإلمارات في تصفيات المونديال

البارالمبية: تأخر الموازنة يعرضنا للعقوبات الدولية  

البيشمركة يتخطى الشرطة ويواصل صدارة دوري الطائرة

اإدارة فري��ق ال�رصط��ة تدر���س بالفع��ل اإمكاني��ة اإقال��ة املدرب 
امل���رصي بعد اخلروج املفاجئ والغر متوقع من بطولة كاأ�س 
الع��راق، فالهزمية بثاثية له��دف مل تكن مايرغب ابناء حممد 
يو�ش��ف بتحقيق��ه، خا�ش��ة وان فريق اجلي���س يلعب يف دوري 

الدرجة الوىل ولي�س دوري النخبة.
م��درب القيثارة، حممد يو�ش��ف اأكد قبل املب��اراة عن الهمية 
الكبرة التي يوليها ملناف�شات بطولة كاأ�س العراق الذي تاهل 
البط��ل للتوجد اآ�شيوي��ًا املو�شم املقبل، م�ش��راً يف الوقت ذاته 
اىل ان تفكر الظفر باللقب ياأتي جنبًا اىل جنب بالهدف الخر 

املتمثل باحل�شول على لقب الدوري.
وق��ال يو�ش��ف يف ت�رصي��ح ن���رصه املوق��ع الر�شم��ي للن��ادي 
"منتل��ك فكرة متكاملة عن امل�شتوى الفني لكرة اجلي�س الذي 

واجهن��ا وديًا خال ف��رة العداد، بال�شاف��ة اىل نتائجه يف 
دوري الدرجة الوىل، حيث ميتلك الفريق مزيجًا من الاعبني 
ال�شب��اب واخلربة الذي��ن �شيحاولون جهد امكانه��م ان يحققوا 
نتيج��ة ايجابية امام ال�رصطة الذي يعد واحداً من ابرز الندية 

على �شعيد خارطة الكرة العراقية". 
وا�ش��اف "اجله��از الفني او�ش��ح لاعبني اهمي��ة التعامل مع 
املباراة بركيز كب��ر حل�شم نتيجتها بغية تفادي اي مفاجاأة 
ق��د حتمله��ا املب��اراة، بعيداً ع��ن ان خ�ش��م ين�ش��ط يف دوري 
الدرج��ة الوىل، خ�شو�ش��ًا وان مباري��ات الكوؤو���س ل تخ�شع 

ملعاير تباين م�شتويات الفرق".
ويف خت��ام حديثه قال: غياب لعبين��ا املتواجدين حاليًا مع 
املنتخ��ب الوطني يف ال�شعودية ل��ن ي�شكل عائق امام تطلعتنا 
يف جت��اوز اجلي�س والعب��ور اىل دوري ال���"16"، ل �شيما وان 
فريقن��ا ميتلك لعبني عل��ى م�شتوى عال قادرين على �شناعة 

الفارق يف اي مب��اراة"، م�شتدركًا ان "املباراة �شتكون فر�شة 
لزج عدد من الاعبني ال�شباب".

ال�شا�شي��ني  الاعب��ني  وغي��اب  ال�شاب��ة  بالعنا���رص  ال��زج 
لن�شغاله��م م��ع املنتخب الوطن��ي القى بظاله عل��ى م�شتوى 
القيث��ارة، ولكن املدرب حممد يو�شف ه��و من �شيدفع �رصيبة 

هذا الخفاق.
م�شدر من داخل اروقة نادي ال�رصطة الريا�شي، ك�شف عن نية 
اإدارة القيث��ارة اخل�رصاء اإقالة مدرب الفريق حممد يو�شف بعد 

الإخفاق يف بطولة الكاأ�س.
واأك��د امل�شدر يف ت�رصيحات ل�) اجلورنال ( اأن "اإقالة املدرب 
امل���رصي حممد يو�شف باتت و�شيك��ة، بعد الخفاق يف بطولة 

كاأ�س العراق والهزمية بثاثة اأهداف لهدف".
امل�شدر الذي رف�س الك�شف عن اأ�شمه اأو�شح اأن "اإدارة النادي 
�شتق��دم على اإقالة يو�ش��ف خال ال�شبوع احل��ايل"، مبينًا اأن 

"الإدارة ترغ��ب بالو�ش��ول اىل �شيغة تر�شي الطرفني ب�شبب 
ال�رصط اجلزائي املوجود يف عقد املدرب".

نتيج��ة مب��اراة اجلي���س ج��اءت مكمل��ة لراجع نتائ��ج فريق 
ال�رصط��ة، حيث تع��ادل الفريق يف اآخر مواجهت��ني امام النفط 
)املت�ش��در( وفري��ق ال�شماوة )متذيل الرتي��ب(، وهذا التذبذب 
يف النتائ��ج ازعج اإدارة ال�رصطة، التي بداأت تفكر جديًا باإقالة 

املدرب امل�رصي.
وي�شتق��ر فري��ق ال�رصط��ة يف املركز الثالث بر�شي��د 45 نقطة، 
جمعها من 12 فوزاً وت�شعة تعادلت، وهزميتان، حيث يطمح 
فري��ق القيث��ارة اخل���رصاء للمناف�ش��ة على لقب ال��دوري الذي 
�شيتيح له امل�شاركة يف كاأ�س الحتاد الآ�شيوي املو�شم املقبل.
والفري��ق كان يعول على بطولة الكاأ���س حلجز مقعد يف كاأ�س 
الحت��اد الآ�شيوي املو�شم املقبل، لك��ن اخل�شارة املفاجئة من 

اجلي�س اأطاحت باأحام فريق القيثارة اخل�رصاء.

�إقرتب مدرب نادي 
�ل�شرطة لكرة �لقدم، 

�مل�شري حممد يو�شف، 
من مغادرة �أ�شو�ر نادي 

�لقيثارة �خل�شر�ء ب�شبب 
خ�شارة �لفريق �أمام 

�جلي�ش بثالثة �أهد�ف 
لهدف وخروجه من �لدور 
�لعر�ق  كاأ�ش  لبطولة   32

لكرة �لقدم.

محمد خليل

ك�ش��ف مهاجم نادي ال��زوراء واملنتخب الوطني عاء 
عب��د الزه��رة، ع��ن �شب��ب ت�شميت��ه ب���"كاكا" العراق، 
مبين��ًا اأن ع�شقه للنجم الربازيلي ه��و ال�شبب الرئي�شي 
وراء تل��ك الت�شمي��ة. وق��ال عبد الزهرة ف لق��اء اأجراه 
مع املوق��ع الر�شمي لاحتاد ال�شيوي لك��رة القدم اإن 
"لق��ب كاكا الع��راق جاءت ت�شميته ح��ني كان لعبًا 
م��ع منتخ��ب �شباب الع��راق، وعندم��ا كان �شغراً يف 
العم��ر"، مبين��ًا بالق��ول: "حينها كنت اع�ش��ق الاعب 
الربازيل��ي كاكا واتاب��ع جمي��ع مباريات��ه". واأ�شاف 
"خ��ال املقابات املتلفزة التي اجريتها ذكرت ذلك 
الم��ر، حني مت �شوؤايل عن مثلي العلى يف كرة القدم، 
وكان ردي هو "كاكا"، ولذلك بداأ املعلقني بال�شافة 
اىل اجلماه��ر بت�شميت��ي بهذا اللق��ب". وتابع مهاجم 

ال��زوراء اأن "�شب��ب ع�شقي ومتابعتي ل��كاكا هو مركز 
اللع��ب امل�شاب��ه ملركز النجم الربازيل��ي ، فكاكا يلعب 
خل��ف املهاجم ولي���س مهاجم �رصي��ح، وكذلك اأع�شق 
املراوغ��ة والحتفاظ بالكرة، ومبعن��ى ا�شح احب ان 
اقل��ده وان العب بنف�س طريقة لعبه". عاء عبد الزهرة 
يبل��غ من العم��ر 29 عام��ًا، وكانت بدايت��ه مع نادي 
ال��زوراء، ومث��ل اأندية م���س كرمان الي��راين، ودهوك 
العراق��ي و�شب��اب الردن الردين واملري��خ ال�شوداين.  
ولع��ب يف قطر لربعة موا�شم، مث��ل من خالها اندية 
اخل��ور واخلريطيات والوكرة وقط��ر، ليعود اىل العراق 
وميثل جم��دداأ اندية ده��وك والزوراء، ومث��ل ال�رصطة 
اي�ش��ًا. ويحتل عبد الزه��رة املركز اخلام�س يف ترتيب 

هدايف الدوري العراقي بر�شيد 8 اأهداف.

ه��زم فريق ال�رصط��ة بكرة اليد، نظ��ره �شاقية الزيت 
التون�ش��ي على ار�شه وبني جماهره بنتيجة ) -28
26 (، يف اطار اجلولة الرابعة من مناف�شات بطولة 
الندي��ة العربية بكرة اليد املقام��ة حاليًا يف مدينة 
احلمامات التون�شية.  و�شهدت املواجهة اثارة وندية 
طيل��ة ال�شت��ون دقيقة من خ��ال التق��ارب التهديفي 
خ��ال الع���رصة دقائ��ق الوىل، فيم��ا باغ��ت ابن��اء 
امل��درب ظاف��ر �شاح��ب نظرهم ال�شاقي��ة من خال 
بن��اء الهجمات ب�ش��كل �رصيع لينهون �ش��وط املباراة 
الول بف��ارق هدف��ني بواق��ع ) 11-13 (.  احل�ش��ة 
الثاني��ة م��ن املواجهة �شه��دت توا�ش��ل لل�شغط على 
مرمى اخل�ش��وم حيث ات�شع الفارق اىل اربعة اهداف 
ل �شيما بعد تاألق لفت حلار�س ال�رصطة بال �شباغ 

الذي ا�شتطاع احباط العديد من الهجمات، اىل جانب 
تاأل��ق وا�ش��ح م��ن جا�شم غ�ش��اب، لت�شتم��ر املباراة 
�شجاًل ب��ني الفريق��ن لتبت�شم يف النهائي��ة مل�شلحة 
ال�رصط��ة بفارق هدفني ) 26-28 (. عازفو القيثارة 
اخل���رصاء احكموا �شيطرتهم على مركز الو�شافة بعد 
و�شوله��م اىل النقطة الرابعة من فوزين. وبعد نهاية 
املب��اراة، اإخت��ارت اللجن��ة املنظمة لبطول��ة الندية 
العربية بكرة اليد �شانع العاب فريق ال�رصطة جا�شم 
غ�ش��اب كاأف�ش��ل لع��ب يف مواجهة فريق��ه بنظره 
�شاقي��ة الزيت التون�ش��ي عطفًا على امل�شت��وى الفني 
املتمي��ز ال��ذي قاد م��ن خاله يد القيث��ارة اخل�رصاء 
لتحقي��ق الفوز الث��اين و�شمان مرك��ز الو�شافة على 

لئحة الرتيب.

خطوة واحدة تفصل عودة عمر السومة إلى منتخب نسور قاسيون

عالء عبد الزهرة يكشف عن سبب تسميته 
بـ"كاكا" العراق

يد الشرطة تتشبث بوصافة ترتيب بطولة 
األندية العربية 
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