
 
 وا�س��ل اله��ال �سل�سل��ة انت�سارات��ه "الع�سرية" يف 
ال��دوري ال�سعودي للمحرتفني، بع��د اأن هزم الباطن 

1-2 �سمن اجلولة ال�سابعة من امل�سابقة.
وبات "الفوز ال�سعب" عام��ة م�سجلة با�سم الهال 
يف ال��دوري ه��ذا املو�س��م، اإذ حق��ق الفري��ق جمي��ع 
انت�سارات��ه اخلم�سة حتى الآن، بف��ارق هدف واحد 
اأم��ام الحت��اد، يف  تع��ادل وحي��د،  فق��ط، مقاب��ل 

كا�سيكو الكرة ال�سعودية.
واحتاج الهال اإىل "ال�س��وط الثاين"، من اأجل ح�سم 
النت�س��ارات اخلم�س��ة، ف�س��ااً كذل��ك ع��ن التعادل 
1-1 اأم��ام الحتاد، وجل��اأ اإىل الوقت بدل ال�سائع 

ل�سمان الفوز اليوم على الباطن.
بنف���س ه��ذه الطريق��ة، حق��ق اله��ال 7 انت�سارات 
�سعب��ة يف املو�سم املا�سي، من اإجمايل 21 مباراة 
ف��از بها، يف طريق انتزاعه للقب الدوري، لأول مرة 
من��ذ 5 موا�س��م، ما يدل عل��ى اأن الأم��ر لي�س بجديد 
على الفريق حتت قيادة مدرب��ه الأرجنتيني رامون 

دياز.
ا باأي  ورغ��م اأن الف��وز به��ذه الطريق��ة لي���س موؤ���راً
ا، خا�سة  ح��ال على �سعف م��ردود الفري��ق هجومياً
اأن��ه يحقق البطولة تل��و الأخرى، وبلغ نهائي دوري 
اأبط��ال اآ�سي��ا، لكن ل �س��ك اأن هنالك اأ�سب��اب توؤدي 
اإىل مواجهة اله��ال لبع�س ال�سعوبات نحو حتقيق 

الفوز.
وتتن��وع الآراء بني تكت��ل املناف�سني اأمام "الزعيم" 
ورغبته��م يف اإ�سقاطه ب��اأي �سكل واإ�ساع��ة النقاط 
��ا، ودفعه ب�3  من��ه، اأو حتف��ظ دياز اخلطط��ي اأحياناً
مدافع��ني تارة، و3 حماور تارة اأخرى يف مباريات 
بع���س  يف  الألع��اب  �سان��ع  غي��اب  اأو  متو�سط��ة، 
الأوق��ات، مثلما يح��دث الآن باإ�سابة ن��وف العابد 

جنم الفريق.
مل يك��ن الأمر باملاحظ خال املو�سم املا�سي مثل 
ا  ��ا ودفاعاً احل��ايل، اإذ ك��ان اله��ال الأف�س��ل هجوماً
بنهاية الدوري الفائت، اأما الآن في�سهل احلديث عن 
�سعوب��ات الزعيم الهجومي��ة يف الدوري، من خال 
ا فق��ط يف 6 مباريات،  اإي�س��اح اأن��ه �سج��ل 12 هدفاً

وه��ي ن�سب��ة لي�س��ت كب��رية، خا�س��ة اأن��ه مل يواجه 
ا حتى الآن �سوى الحتاد فقط. ا كباراً خ�سوماً

الأم��ر الإيجابي هنا،  اأن الفري��ق يحقق الفوز، وهو 
ما يهم جمهور الهال ب�رف النظر عن الطريقة اأو 

احل�سيلة يف بطولة مثل الدوري، ل �سيما اأن الفريق 
ا  اأظه��ر اأن باإمكانه حتقيق انت�س��ارات مريحة بعيداً
ع��ن الدوري، مثلما حدث اأم��ام العني وبري�سبولي�س 
يف دوري اأبط��ال اآ�سي��ا، وه��و م��ا ينتظ��ر اجلمهور 
ا، اأم��ام اأوراوا  اله��ايل ا�ستم��راره يف النهائ��ي اأي�ساً
ري��د ديامون��دز الياباين اإذ اعتمد الحت��اد الآ�سيوي 
لك��رة القدم موع��د اإقامة مواجهة اله��ال ال�سعودي 
واأوراوا ري��د ديامون��دز الياب��اين يف نهائ��ي دوري 

اأبطال اآ�سيا.
ويق��ام لقاء الذه��اب بالريا�س ي��وم 18 نوفمرب / 
ت�رين الثاين املقبل، على اأن تكون مواجهة الإياب 

يف اليابان يوم 25 من نف�س ال�سهر.
وتاأه��ل الهال للنهائي بعد تغلبه على بري�سبولي�س 
الإي��راين 6 - 2 يف جمموع لقائي الذهاب والإياب 

للدور ن�سف النهائي.
الياب��اين  ديامون��دز  ري��د  اأوراوا  �سع��د  ح��ني  يف 
للنهائ��ي عقب فوزه على �سنغه��اي ال�سيني 2 - 1 

يف جمموع املباراتني.
بينم��ا انفرد ال�س��وري عم��ر ال�سومة، مهاج��م اأهلي 

جدة، ب�سدارة هدايف الدوري ال�سعودي للمحرتفني، 
بعدما رفع ر�سيده اإىل 9 اأهداف هذا املو�سم، بفارق 
3 اأهداف عن اأقرب مناف�سيه هزاع الهزاع، مهاجم 

التفاق.
�سب��اك الحت��اد يف  ال�سوم��ة، هدف��ني يف  ��ل  و�سجَّ
املب��اراة الت��ي جمع��ت بينهم��ا ال�سبت، عل��ى ملعب 
مدين��ة امللك عبد اهلل الريا�سي��ة "اجلوهرة امل�سعة" 

بجدة، �سمن اجلولة ال�سابعة.
وي�سعى ال�سومة، لتحطيم اأرقامه القيا�سية بالدوري 
��ا للبطولة للم��رة الرابعة  ال�سع��ودي، بتتويجه هدافاً
على التوايل. من جهة اأخرى، يغيب ال�سومة عن لقاء 
الأهل��ي اأمام الفي�سلي، يف املباراة املقبلة باجلولة 
الثامن��ة، حل�سوله على البطاقة ال�سفراء الثالثة يف 

مباراة اليوم، اأمام الحتاد.
وت�س��در ال�سوم��ة قاءمة ه��دايف مباري��ات الديربي 
للجيل احلايل ب�6 اأهداف خال م�سريته مع الأهلي، 
يلي��ه فهد املولد لعب الحتاد، الذي غاب عن اللقاء 
لاإ�ساب��ة، و ياأت��ي اليون��اين فيتفاتزيدي���س ثالث��ااً 

بهدفني.

بطلة الجوجيستو العراقية

)الجورنال( عن تفاصيل اإلنجاز عشتار عزاوي تضيف ذهبية جديدة إلى خزانة ميدالياتها وتكشف لـ

 يواج��ه حامل لق��ب الن�سخة املا�سي��ة، نادي النفط، نظ��ريه ال�رطة، 
الي��وم الثنني، يف قم��ة اجلولة الثاني��ة من ال��دوري العراقي املمتاز 
لك��رة ال�سل��ة 2018-2017. و�سيح��اول نادي النف��ط، الظفر بنقاط 
املب��اراة م��ن اج��ل حتقي��ق ف��وزه الأول ه��ذا املو�س��م، بع��د تاأجي��ل 
مبارات��ه الأوىل امام �سولف اجلديد ب�سبب توتر الأو�ساع الأمنية يف 
حمافظ��ات اإقلي��م كرد�ستان، اذ ت�سعى كتيبة امل��درب خالد يحيى اىل 
موا�سل��ة الطريق ال�سحيح نحو لقب جديد ي�س��اف اىل خزينة الفريق 
النفط��ي. النف��ط ا�ستطاع ان يظفر بلق��ب كاأ�س املثابرة قب��ل اأيام من 
انط��اق الدوري املمتاز، حي��ث تغلب عليه بنتيج��ة 63-92، ليكون 
اول الق��اب الفري��ق ه��ذا املو�سم.  وكان م��ن املقرر ان ي�س��ارك نادي 
النف��ط يف البطولة العربية التي �ستق��ام مناف�ساتها يف املغرب، ال ان 
بعث��ة الفريق مل تتمك��ن من احل�سول على �سمة الدخ��ول اىل الأرا�سي 
املغربية. ويف اجلان��ب املقابل، فاأن نادي ال�رطة ي�سعى اىل حتقيق 
ف��وزه الثاين على الت��وايل هذا املو�سم، بعدما تغلب يف املباراة الأوىل 
على النا�رية بنتيجة 50-79، اإذ تاأمل كتيبة املدرب حممد فا�سل 
يف حتقي��ق اللقب هذا املو�سم بعد �سي��اع يف الأمتار الأخرية املو�سم 

املا�سي.

 اأك��د ام��ني ع��ام الحتاد ال�س��وري لكرة الق��دم حممد م��ازن دكوري، 
ان منتخ��ب بل��ده �سيح���ر اىل العراق من اجل مواجه��ة منتخبه يف 
مب��اراة اخوي��ة كرنفالي��ة جتري بينهم��ا يف الثالث ع�ر م��ن ال�سهر 
املقب��ل عل��ى ملع��ب كرباء ال��دويل.  وق��ال دكوري ان "م��ن دواعي 
ال���رف والخ��وة ان يح�ر منتخبن��ا اىل العراق لن�سج��ل ح�سورنا 
التاريخ��ي وم�ساهمتن��ا برف��ع احلظر ع��ن الكرة العراقي��ة". وا�ساف 
ان "م��درب املنتخب ال�سوري امين احلكيم وجه الدعوة جلميع لعبي 
املنتخ��ب الذين خا�سوا املباراة الخرية ام��ام ا�سرتاليا بر�سم ملحق 
موندي��ال رو�سيا"، مبينا ان "احتاده �سري�س��ل اليوم ال�سبت على ابعد 
تقدي��ر كتاب تاأكيد ح�سوره اىل املب��اراة". وا�سار اىل ان "امل�ساهمة 
برفع احلظر عن الكرة العراقية واجب وطني علينا جميعا العمل على 
حتقيق��ه"، مبين��ا ان "العاق��ة التي تربط الحتادي��ن وثيقة جدا ولن 
ن��رتدد يف اللعب يف اي مك��ان يختار الحتاد العراق��ي لكرة القدم". 
وتعد هذه املباراة هي بديلة عن مباراة املنتخب الوطني التي كانت 
مقررة ام��ام املنتخب الوغندي. وكان الحت��اد العراقي لكرة القدم، 
ق��د اأعل��ن الغاء املب��اراة الودي��ة، التي كان م��ن املق��رر اقامتها يف 

الثالث ع�ر من �سهر ت�رين الثاين/ نوفمرب املقبل.

 
 اأك��د مدافع فريق احل��دود ح�سن عبا���س اأن الفريق 
يوا�س��ل ا�ستعدادات��ه لل��دوري املمت��از م��ن خ��ال 
اأنطالي��ا  مدين��ة  يف  املق��ام  اخلارج��ي  املع�سك��ر 
الرتكي��ة بهدف الو�س��ول اىل اجلاهزية التامة التي 
م��ن �ساأنها ت�ساع��د الفر�سان باحل�س��ول على مركز 

متقدم يف خارطة الدوري املحلي …
ويف اأت�س��ال مع��ه حت��دث عبا�س قائ��ااً ”  اأنتظمنا 
من��ذ ي��وم الثن��ني املا�س��ي باملع�سك��ر التدريب��ي 
املق��ام حالياآ يف مدين��ة اأنطاليا وبداأن��ا املبا�رة 
مبرحل��ة الإع��داد املنتظم��ة الت��ي و�س��ع منهاجها 
م�سبق��ااً الك��ادر التدريب��ي املتمثل بامل��درب مظفر 
جب��ار وم�ساعدي��ه. واأ�س��اف” فيما يخ���س دوري 

املو�س��م املقب��ل فاحل��دود �سبق ل��ه اإن ق��دم نتائج 
متميزة يف املو�سم املا�سي وهناك عمل دوؤوب من 
قب��ل اجلهاز الداري والفن��ي والاعبني على تقدمي 

مو�سماآ اأف�سل يعك�س كل ما خطط له م�سبقااً.
مو�سح��ااً ” املعنوي��ات مرتفع��ة والرغب��ة م�سرتكة 
ل��دى اجلمي��ع لا�ستف��ادة ق��در امل�ستط��اع من هذا 
املع�سكر، وم��ن يعطي ويجد يح�س��د نتيجة عطائه 

م�ستقبا.
واجلدي��ر بالذكر اأن املدافع ح�سن عبا�س �سبق له اأن 
مث��ل اأندية )ال�سناعة، الطلبة، ال�سماوة( اأ�سافة اىل 
رحل��ة ق�سرية مع ك��رة كرباء قدم م��ن خال ذلك 
م�ستوي��ات متميزة اأ�س��اد بها اجلمي��ع، واأخريا خط 
الرحال مع كرة احلدود ليكون اأحد اأبرز اأ�ستقطابات 

الفريق هذا املو�سم.

 ا�ستهل فري��ق ال�رطة لكرة اليد، حملة الدفاع عن لقبه 
بط��ااً للدوري املمت��از، من اأر�س الب���رة بالفوز على 
�ساح��ب ال�سياف��ة فري��ق البلدية بنتيج��ة )35-23(، 
ال�سب��ت، �سمن انطاق مباري��ات امل�سابقة املحلية، يف 
اللقاء الذي جمع بينهم��ا على قاعة نادي نفط اجلنوب 
املغلق��ة لاألع��اب الريا�سي��ة. وانطلق��ت قاط��رة اأبن��اء 
القيثارة اخل���راء بقوة، حيث بداأ لعبيه اللقاء ب�سغط 
هجوم��ي مكثف م��ن اأج��ل ت�سجي��ل الأه��داف وتو�سيع 
الف��ارق و�س��ط تراج��ع الفري��ق املناف���س اىل املنطق��ة 

الدفاعي��ة لمت�سا�س حما�س وخط��ورة املد الهجومي 
لاأخ���ر لكن حماولتهم ب��اءت جميعه��ا بالف�سل يف 
ظل حالة الرتكيز العالية التي ظهر عليها رجال املدرب 
ظافر �ساح��ب والعزمية والإ�رار عل��ى حتقيق نتيجة 
اإيجابي��ة يف ال�سوط الأول ال��ذي اأنتهى فعليااً ل�ساحلهم 
)11-20(. ويف ال�س��وط الثاين حت�سن اأداء لعبي بلدية 
الب���رة ومتكنوا م��ن جماراة ق��وة حام��ل اللقب الذي 
جنح بخ��ربة وحنكة لعبيه من جتاوز حما�س واندفاع 
�ساحب الأر�س واجلمه��ور ليتمكنوا يف نهاية املطاف 
بح�س��م نتيج��ة اللق��اء وك�سب ثاث نق��اط ثمينة خارج 

القواعد يف م�ستهل حملة الدفاع عن اللقب.

قمة مرتقبة بين النفط 
والقيثارة في الدوري السلوي 

االتحاد السوري: سنحضر 
إلى كربالء بكامل نجومنا

يد الشرطة تحقق فوزها األول في الدوري الممتاز

تركيا تحضر كرة الحدود للموسم المقبل

 
اأمام جميع فرق اجلوجيت�سو املحلية  اأبوابها  البطولة  وافتتحت    
والعاملية، للم�ساركة ومتثيل كافة م�ستويات الكفاءات الريا�سية 
خا�س  ت�ريح  يف  العزاوي  وقالت  العمرية.  والفئات  واملهارات 
للجوجي�ستو،  الدولية  العني  بطولة  يف  "م�ساركتي  ل�)اجلورنال(، 
 70-90 بوزن  الذهبية  للميدالية  ح�سدي  بعد  بالنجاح  تكللت 
دول  من  لعبات   5 تواجد  �سهدت  "املناف�سة  اأن  واأ�سافت  كغم". 
مت�سابقات  ثاث  لكن  وفل�سطني،  والم��ارات  والبحرين  الربازيل 
قررن الن�سحاب من البطولة لأ�سباب غري معروفة وبالتايل لعبت 
البحرينية".  املناف�سة  على  فيها  وتغلبت  امام  واح��دة  مواجهة 
لأنني  للغاية،  احزنني  الاعبات  ان�سحاب  �راحة   " وتابعت 

مدى  على  لأتعرف  املواجهات،  من  العديد  اخو�س  ان  اود  كنت 
احلمد  لكن  جاهزيتي،  مدى  ولختبار  القتال  يف  م�ستواي  تطور 
"احلمد  قائلة:  وبينت  العراق".  با�سم  اجنازااً  يعترب  النهاية  هلل يف 
فاتني  ما  اعو�س  البطولة، كي  الذهب يف  اح�سد  ان  ا�ستطعت  هلل 
يف البطولت ال�سابقة، والن انا م�ستعدة جيدااً لقادم املناف�سات، 
حيث اوا�سل التح�سري لبطولة جاكارتا العام املقبل، اإذ تعد احلدث 
الأبرز بعد بطولة الألعاب الأوملبية". واختتمت ع�ستار ت�ريحها 
"عانيت من الإرهاق يف يوم البطولة، ب�سبب النتظار منذ  قائلة: 
 ،" م�ساءاً والن�سف  الثالثة  ال�ساعة  حتى  �سباحااً  العا�رة  ال�ساعة 
يف  عاليااً  العراق  ا�سم  رفعت  حني  تعبي  "ن�سيت  بالقول:  موؤكدة 
ح�سدت  ال��ع��زاوي،  ع�ستار  العراقية  الاعبة  وكانت  البطولة". 
املقامة  اجلوجي�ستو  للعبة  اآ�سيا  بطولة  يف  الذهبية  امليدالية 

ثاث  يف  ال��ف��وز  م��ن  ع�ستار  ومتكنت  فيتنام.  يف  مناف�ساتها 
اأكرث من  امام لعبة فيتنامية وايرانية واماراتية لوزن  مبارزات 
70 كلغم، حيث اأجربت مناف�ساتها على ال�ست�سام يف مبارزتني 
بالذكر  واجلدير  النقاط.  بفارق  الأخرية  املبارزة  يف  فازت  فيما 
مدريد  بطولة  يف  ذهبية  ميدالية  ح�سدت  وان  �سبق  ع�ستار  اأن 
يف  ف�سيات   3 عن  ف�سااً   ،2015 زيوريخ  يف  وذهبية   ،2014
يذكر  باري�س.  بطولة  يف  وبرونزية  اأي�سااً،  برونزية  و2  المارات 
ان ع�ستار ف�سلت اللعب با�سم العراق، رغم تلقيها عر�سني لتمثيل 
ال  وبريطاين،  رو�سي  �سفر  جواز  لمتاكها  وبريطانيا،  رو�سيا 
ثاين  العني  بطولة  وتعد  العراق.  غري  اخر  بلد  متثيل  رف�ست  انها 
البطولت الدولية �سمن اأجندة املو�سم الريا�سي لحتاد الإمارات 
للجوجيت�سو 2017–2018، عقب بطولة عجمان الدولية، اإذ ركز 

الإم��ارات  لدولة  الوطني  املنتخب  لعبي  م�ساركة  على  الحت��اد 
وتزويدهم  الاعبني  مهارات  �سقل  على  حر�سااً  وذلك  بالبطولة، 
ب�ساحة تدريب احرتافية، لإثراء مهاراتهم قبيل م�ساركتهم الدولية 
املقبلة يف بطولة كولومبيا الوطنية ملحرتيف اجلوجيت�سو. وتتميز 
نا�سئون يف  بها لعبون  ي�سارك  بطولة  اأول  بكونها  العني  بطولة 
فئات خا�سة باملحرتفني يف دولة الإمارات. و�سهد يومي البطولة 
�سمن  امل�ساركني  الاعبني  بني  قوية  ومناف�سات  متميز  م�ستوى 
فئة "بدون بدلة" خال اليوم الأول، والذي احت�سن نزالت �سمن 
اأنواع  خمتلف  حاملي  للمحرتفني  الأوزان  خمتلف  من  فئة   40
ت�سنيف عاملي  لنيل  الذين يطمحون  الاعبون  تاألق  اإذ  الأحزمة، 
جديد بعرو�س مبهرة لتقنيات متطورة ارتقت مب�ستوى املناف�سة 

على ب�ساط البطولة.

محمد خليل

بغداد- خاص

بغداد- خاص

مصطفى العبطان

خاص

بغداد - خاص

بغداد - خاص

 خاص
 حق��ق فريق امليناء بكرة ال�سلة لفئة النا�سئني، املركز 
والت��ي  للعب��ة  اجلنوبي��ة  املنطق��ة  بطول��ة  الول يف 
اختتم��ت، م�ساء ال�سبت، يف حمافظة مي�سان مب�ساركة 
اربع��ة اندية هي نادي العمارة ون��ادي دجلة ونادي 

قلعة �سكر بالإ�سافة اىل نادي امليناء.
وق��ال م��درب املين��اء عل��ي هات��و اإن "فريق��ه حق��ق 
العام��ة الكاملة بعد ان قدم م�ستويات جيدة ا�ستطاع 

ك�سب احرتام جميع املتابعني".
وا�س��اف بالق��ول: "يف مباراتن��ا الوىل ام��ام ن��ادي 
العمارة حققنا فوزا كبريا بنتيجة 58 مقابل 26 ويف 
املباراة الثانية وا�سل لعبينا تقدمي عرو�سهم القوية 
وحققوا الفوز على نادي دجلة بنتيجة 47 مقابل 25 
ويف املب��اراة الخ��رية واحلا�سم��ة ا�ستط��اع فريقن��ا 
التغل��ب عل��ى ن��ادي قلع��ة �سك��ر بنتيج��ة 41 مقابل 

33 وخت��م هاتو حديثه �سنوا�س��ل عملنا مع الفئات 
العمري��ة خللق جيل جديد يف الب�رة يدعم كرة ال�سلة 

الب�رية واملينائية على وجه اخل�سو�س".
اجلدي��ر بالذكر اأن الكابنت رحي��م عبد الرحيم، ي�رف 
عل��ى الفريق بينم��ا يتاألف الك��ادر التدريبي من علي 

هاتو مدربااً وعاء عبد اهلل م�ساعدا له.
ويف �سي��اق مت�س��ل، ا�ستهل فريق املين��اء الول بكرة 
ال�سل��ة، م�س��واره يف ال��دوري املمتاز بف��وز �سهل على 
ح�س��اب �سيف��ه ن��ادي النا�رية ب��� 80 نقطة مقابل 
35 نقط��ة بعد ان ت�سيد جمي��ع ا�سواط املباراة حيث 
ا�ستط��اع ح�سم الربع الول بف��ارق كبري وبنتيجة 23 

.5 –
 ووا�س��ل ال�سفانة تفوق��ه بالربع الثاين بنتيجة 15 – 
8 وا�ستمر تفوق ابناء ال�سفانة يف الربع الثالث الذي 
انته��ى مينائي بنتيجة 21 – 12 وكان الربع الخري 

قد انتهى لأبناء ال�سفانة اي�سا ب 21 مقابل 10.

حمم��د  عم��اد  ال�سابق��ان،  الدولي��ان  الاعب��ان  ق��رر 
ون�س��ات اأك��رم، تنظي��م مب��اراة خريي��ة بني اأب��رز جنوم 
الك��رة العراقي��ة والعربي��ة لدع��م مر�س��ى ال�رطان يف 
حمافظ��ة الب���رة. وق��ال م�سدر مق��رب م��ن الاعبني 
ل�)اجلورن��ال( اإن “النجم��ني الدولي��ني ال�سابقني، عماد 
حمم��د ون�س��اأت اأكرم، ق��ررا تنظي��م مب��اراة ا�ستعرا�سية 
خريي��ة يذه��ب ريعه��ا ملر�س��ى ال�رط��ان يف حمافظة 
الب�رة”. واأ�س��اف ان “املباراة �ستقام مب�ساركة جنوم 
دولي��ني �سابقني، بالإ�ساف��ة اىل م�ساركة اأبرز الاعبني 
الع��رب من م�ر والمارات وقطر واإي��ران”. واأو�سح اأن 
“املباراة �ستقام على ملعب ال�سعب الدويل و�سيتم حتديد 
موعدها خال اليام القليلة القادمة”. وتابع امل�سدر-
ال��ذي ف�سل ع��دم الك�سف عن ا�سم��ه- اأن “وزير ال�سباب 
والريا�س��ة عب��د احل�سني عبطان، ا�ستقب��ل النجم ال�سابق 

عم��اد حمم��د واوع��ز بت�سكيل جلن��ة ملتابع��ة املو�سوع 
وتقدمي الدعم الكام��ل لإقامة املباراة”. ول يزال مر�س 
ال�رطان يفتك مبئات العراقيني، ل �سيما الأطفال منهم 
يف حمافظ��ة الب���رة يف اأق�س��ى اجلن��وب العراقي، ما 
دفع نا�سط��ني وموؤ�س�سات اإعامية اإىل اإطاق حملة على 
مواق��ع التوا�س��ل الجتماع��ي، لدعم مر�س��ى ال�رطان 
الذي��ن ل ي�ستطيعون حتّمل كلفة العاج. واأعلنت موؤ�س�سة 
"الأم��ل" الإعامي��ة، عن رعايتها حمل��ة "جرعه اأمل"، 
والتي ت�سعى لتاأمني تكالي��ف العاج ملر�سى ال�رطان 
م��ن الأطف��ال بعد النت�س��ار الكب��ري للمر���س يف الآونة 
الأخ��رية، وتفاع��ل اإعامي��ون و�سفح��ات نا�سط��ة على 
مواقع التوا�سل الجتماعي مع احلملة حتت و�سم جرعة 
اأمل جلمع التربع��ات، واملطالبة بتخ�سي�س مورد مايل 
ثابت من اإيرادات الب�رة لدعم امل�ست�سفى ومراكز عاج 
ال�رطان، لفتني اإىل اأن التربعات هي جمرد حلٍّ موؤقت، 

ل ميكنها اأن حتل اأزمة بالكامل.

انتصارات الهالل السعودي الصعبة.. أزمة مهاجمين أم عناد منافسين  
تحديد مواعيد مباراتي نهائي دوري أبطال آسيا

ناشئة الميناء يتوج ببطولة المنطقة الجنوبية لكرة السلة مباراة خيرية لدعم مرضى السرطان في البصرة
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متكنت العبة  
اجلوجي�ستو العراقية، 

ع�ستار عزاوي، من ح�سد 
ميدالية ذهبية يف بطولة 

العني الدولية ملحرتيف 
اجلوجيت�سو يف جامعة 

االإمارات العربية 
املتحدة. وا�ستقطبت 

البطولة جنوم عامليني 
واأبرز العبي الريا�سة 
من اأكرث من 44 دولة، 

ليتناف�سوا على مدار 
يومني.


