
 
 �س��من املنتخبان العماين والفل�س��طيني، تواجدهما 
يف نهائي��ات اآ�س��يا يف االم��ارات الع��ام املقبل، بعد 
فوزهم��ا توالي��ًا عل��ى املالديف وبوت��ان يف اجلولة 
الرابعة من الت�سفيات، فيما وا�سلت لبنان عرو�سها 
املمتع��ة ووا�س��لت �س��دارة ترتي��ب جمموعته��ا، يف 
م��ع  بالتع��ادل  االأردن  في��ه  تع��رت  ال��ذي  الوق��ت 
اأفغان�س��تان. �س��من منتخ��ب عم��ان احل�س��ول على 
بطاقة التاأهل للنهائيات بعد فوزه خارج ملعبه على 
املالديف 1-3 على ال�ستاد الوطني يف مايل، �سمن 
اجلول��ة الرابعة من مناف�س��ات املجموعة الرابعة يف 

ت�سفيات كاأ�س اآ�سيا 2019 يف االإمارات.
و�س��جل خالد الهاجري )15( والع��ب املالديف علي 
امدان )19 باخلطاأ يف مرم��ى فريقه( واأحمد مبارك 
)57( اأهداف عمان، يف حني اأحرز علي فا�سري )24( 
هدف املالديف الوحيد. ح�سد منتخب فل�سطني الفوز 
الراب��ع على التوايل و�س��من التاأه��ل للنهائيات بعد 
ف��وزه الكبري على بوت��ان 0-10 ي��وم الثالثاء على 

�س��تاد دورا يف اخللي��ل، �س��من اجلول��ة الرابع��ة من 
مناف�سات املجموعة الرابعة يف ت�سفيات كاأ�س اآ�سيا 
2019 يف االإم��ارات. و�س��جل عبداللطيف البهداري 
)4 و40 و44( وعب��داهلل جاب��ر )6( وتام��ر �س��يام 
)22( و�س��امح مراعب��ة )30( وخالد �س��امل )48 من 
�رضب��ة ج��زاء( وحمم��د الناط��ور )60( وجوناث��ان 
كانتيالنا )63 و70( اأهداف الفوز ملنتخب فل�سطني.  
و�س��هدت املباراة الثانية �س��من ذات املجموعة يوم 
الثالثاء اأي�س��ًا فوز عمان عل��ى املالديف 1-3 على 
ال�س��تاد الوطني يف مايل. ووا�س��ل منتخب فل�س��طني 
التحلي��ق يف �س��دارة ترتيب املجموعة بر�س��يد 12 
نقط��ة كامل��ة م��ن اأرب��ع مباري��ات، مقاب��ل 9 نقاط 
لعمان و3 للمالديف وال �س��يء لبوتان، حيث �سمنت 
فل�س��طني وعم��ان التاأه��ل للنهائيات. وب��داأ منتخب 
فل�س��طني املباراة بق��وة وجنح يف افتتاح الت�س��جيل 
بالدقيق��ة الرابعة عرب راأ�س��ية عبداللطي��ف البهداري 
اإثر متريرة تامر �سيام العر�سية من اجلهة الي�رضى.

 ثم �س��اعف اأ�س��حاب االأر���س النتيج��ة يف الدقيقة 
ال�ساد�س��ة ع��رب ت�س��ديدة عب��داهلل جاب��ر القوي��ة التي 

ذهب��ت يف الزاوية الي���رضى للمرمى. واأ�س��اف تامر 
�س��يام اله��دف الثال��ث لفل�س��طني عقب متري��رة من 
عب��داهلل جابر )21(، قبل اأن ي�س��يف �س��امح مراعبة 

الهدف الرابع بعد متريرة جوناثان كانتيالنا )30(.
وم��ن جدي��د ع��اد البهداري لي�س��جل هدفني، ف�س��جل 
اله��دف اخلام���س ع��رب ك��رة راأ�س��ية اإثر �رضب��ة حرة 

مبا���رضة نفذها تامر �س��يام )40(، قبل اأن ي�س��يف 
ال�س��اد�س بكرة راأ�سية اأي�س��ًا اإثر الركلة الركنية التي 
نفذه��ا كانتيالن��ا )44(. ويف ال�س��وط الثاين ا�س��تمر 
التفوق الفل�سطيني، لي�سجل خالد �سامل الهدف ال�سابع 
عرب �رضبة جزاء اإثر مل�س د�ساوا ت�سريينغ للكرة بيده 
داخ��ل منطقة اجلزاء )48(، ثم اأ�س��اف البديل حممد 
الناط��ور الهدف الثامن بع��د متريرة بينية متقنة من 
�س��يام )60(. و�س��جل جوناث��ان كانتيالن��ا الهدف 
التا�س��ع الأ�س��حاب االأر���س ع��رب ت�س��ديدة قوية من 
حافة متقنة اجلزاء )63(، ثم عاد ذات الالعب و�سجل 

الهدف العا�رض بت�سديدة من م�سافة قريبة )70(.
وبدوره، وا�س��ل منتخب لبنان التحليق يف ال�س��دارة 
بع��د ف��وزه الكبري عل��ى كوري��ا ال�س��مالية 0-5 يوم 
الثالث��اء على �س��تاد املدين��ة الريا�س��ية يف بريوت، 
�س��من اجلول��ة الرابع��ة م��ن مناف�س��ات املجموع��ة 
الثانية يف ت�سفيات كاأ�س اآ�سيا 2019 يف االإمارات.
و�س��جل ه��الل احلل��وة )21( وح�س��ن معت��وق )25( 
و�س��مري ايا�س )49( وعلي حمام )80( وربيح عطية 
)1+90( اأه��داف الف��وز للمنتخ��ب اللبن��اين. واأكمل 

منتخب كوريا ال�سمالية املباراة بع�رضة العبني عقب 
طرد املدافع كيم ت�س��ول-بوم يف الدقيقة 82 نتيجة 
ح�سوله على االإنذار الثاين. وابتعد منتخب لبنان يف 
�س��دارة ترتيب املجموعة بر�سيد 10 نقاط من اأربع 
مباري��ات، مقابل 5 نقاط لهونغ كونغ ونقطتني من 
ث��الث مباري��ات لكوريا ال�س��مالية ونقط��ة ملاليزيا. 
وتعادل منتخب االأردن خارج ملعبه مع اأفغان�س��تان 
3-3 على �س��تاد اجلمهورية املركزي يف العا�سمة 
الطاجيكي��ة دو�س��انبي، �س��من اجلول��ة الرابع��ة من 
مناف�س��ات املجموع��ة الثالث��ة يف ت�س��فيات كاأ���س 
اآ�س��يا 2019 يف االإمارات. و�س��جل من��ذر اأبو عمارة 
)40( وعدي ال�س��يفي )43 م��ن �رضبة جزاء( ومهند 
ال�سليمان )86( اأهداف االأردن، يف حني اأحرز االأردين 
مهن��د ال�س��ليمان )15 باخلط��اأ يف مرم��ى فريق��ه( 
وهارون فخر الدين )64( والبديل خيرب اأماين )81( 
اأه��داف اأفغان�س��تان. وحافظ املنتخ��ب االأردين على 
�س��دارة ترتيب املجموعة بر�س��يد 8 نق��اط من اأربع 
مباري��ات، بف��ارق االأه��داف اأمام فيتن��ام، مقابل 3 

نقاط لكمبوديا ونقطتني الأفغان�ستان.

مستذكرين اإلنجاز

)الجورنال( تفاصيل فضية األلعاب اآلسيوية أعضاء وطني السلة المصغرة يسردون لـ

 يوا�س��ل ن��ادي الطلب��ة، تدريبات��ه على ملع��ب الط��ب البيطري يف 
بغداد ا�س��تعداداً ملناف�س��ات املو�س��م املقبل. وطالب م��درب الفريق 
تيت��ا فال��ريو، الالعب��ني ببذل املزيد م��ن اجلهود خ��الل التدريبات 
م��ن اجل رفع م�س��توى اللياق��ة البدنية لالعبني. وب��داأ فريق الطلبة 
الك��روي ا�س��تعداداته للمو�س��م الك��روي اجلديد بخو���س املباريات 
الودي��ة التجريبي��ة مبك��را، اذ التقى فري��ق ال�س��ناعات الكهربائية 
عل��ى ملع��ب كلية الطب البيط��ري يف جامعة بغ��داد. الطالب دخلوا 
املباراة بت�سكيلة اولية كانت ذات ت�سيد وا�سح على جمريات ال�سوط 
وا�ستطاعوا من ت�سجيل هدف الفوز عن طريق الوافد اجلديد ل�سفوف 
الطالب م�س��طفى كرمي. ال�سوط الثاين كان �س��وطًا جتريبيا بحتًا اذ 
ا���رضك م��درب االني��ق الروم��اين تيت��ا فالرييو ع��دد م��ن الالعبني 
ال�سباب ا�ستطاع ان يحافظ بهم على الهدف الوحيد لتنتهي املباراة 
بف��وز ذو طاب��ع معنوي يف باك��ورة االعداد.  وك�س��ف رئي�س الهيئة 
االإدارية لنادي الطلبة الريا�سي عالء كاظم ان اإدارة النادي منحت 
م��درب فريقها الكروي الروماين تيت��ا الدفعة االوىل من قيمة عقده 

التدريبي و البالغة ٦٠ الف دوالر.  

 اعلن��ت دائ��رة امل���رضف الفني مللعب كرب��الء الدويل، ق��رب ال�رضوع 
ملباري��ات  حت�س��رياً  للملع��ب  املحيط��ة  املنطق��ة  تاأهي��ل  بعملي��ة 
املنتخب��ات الوطني��ة املقبلة، ف�س��اًل ع��ن مباريات املو�س��م الكروي 
املقب��ل. وقال امل�رضف الفني للملعب املهند�س مهند اجلراح، بح�س��ب 
بيان لوزارة ال�س��باب والريا�سة، اإن "الدائرة ت�ستعد الإجناح الكرنفال 
الك��روي ال��ذي �س��يقام عل��ى ار���س ملع��ب كربالء منت�س��ف ال�س��هر 
املقب��ل باإقامة مب��اراة املنتخ��ب الوطني امام املنتخ��ب االوغندي، 
تنفي��ذا لتوجيه��ات وزي��ر ال�س��باب والريا�س��ة عبد احل�س��ني عبطان، 
ومت االت�س��ال بالدوائ��ر البلدي��ة يف املحافظة لغر�س اظهار ال�س��كل 
اخلارجي للملعب باأف�س��ل �سورة". وا�س��اف اجلراح ان "التن�سيق مت 
م��ع بلدية كربالء املقد�س��ة على طم��ر املناطق املنخف�س��ة املحيطة 
بامللعب وت�سوية االر�س و�سيانة وتنظيف ال�سوارع املوؤدية للملعب 
وجتهي��ز عدد من االليات الثقيلة واالتفاق مع مديرية توزيع كهرباء 
كربالء ب�س��يانة االن��ارة اخلارجي��ة املوؤدية للملعب وكذلك تن�س��يط 
عمل اللجنة امل�س��ركة مع الدائرة املعنية ال�س��تالم اخلط الكهربائي 
الوا�س��ل م��ن املحطة الكهربائي��ة اىل موقع امل�رضوع". واو�س��ح انه 
"مت االتف��اق م��ع مديرية م��اء كرب��الء لتوفري عدد من ال�س��احنات 
احلو�سية لغر�س غ�سل الطرق وتوفري مياه ال�سقي للمناطق اخل�رضاء 
ومت االت�س��ال مبدي��ر الهيئ��ة العامة لالآبار حلفر 4 اب��ار بعمق 15 م 
لغر���س زراع��ة 5000 �س��تلة يف حميط امللعب ومت ت�س��كيل 3 جلان 

لهذا الغر�س من اجل اعداد الك�سوفات.

 يوا�س��ل فري��ق القوة اجلوية حت�س��رياته عل��ى ملعبه 
للي��وم اخلام�س بقيادة مدربه ال�س��وري ح�س��ام ال�س��يد 
وم�س��ائية  �س��باحية  تدريبيت��ني  وحدت��ني  بواق��ع 
للو�س��ول اىل اجلاهزي��ة املطلوب��ة قبل نهائ��ي كا�س 
االحتاد اال�س��يوي املرتقب يف الرابع من ال�سهر املقبل 
، حيث و�س��ع ال�سيد برنامج اعداد مكثف للفريق . ويف 
احل�س��ة امل�سائية التي جرت، ام�س، اجتمع املدرب مع 
الالعب��ني يف حما�رضة ق�س��رية اكد فيها املدرب على 
االلت��زام لكونه ي�س��اعد على الركيز خ��الل التدريبات 
، بع��د ذل��ك بداأ الالعب��ني باجلري ح��ول امللعب تبعها 

متاري��ن لياقي��ة منوع��ة �س��ملت القف��ز عل��ى احلواجز 
واجلري م واالحماء مع الكرة ، بعدها اأجريت تدريبات 
تكتيكية منوعة �سملت متارين بناء الهجمات والتنظيم 
الدفاعي وال�سغط على حامل الكرة، كما خ�سع حرا�س 
املرمى لتدريبات خا�س��ة مع مدرب احلرا�س و�س��في 
جب��ار. اجلدير بالذك��ر اأن التدريبات �س��هدت ح�س��ور 

ومتابعة نائب رئي�س النادي وبع�س اع�ساء االإدارة.
وم��ن املوؤم��ل ان ي�س��ارك القوة اجلوية يف مناف�س��ات 
ع�س��و  وق��ال  املقب��ل.  املو�س��م  ا�س��يا  ابط��ال  دوري 
املكت��ب االإعالم��ي يف احتاد الكرة ح�س��ني اخلر�س��اين 
ل�)اجلورن��ال( يف هذا ال�س��دد، اإن “االحتاد اال�س��يوي 

لكرة القدم.

 حق��ق ن��ادي امليناء لك��رة ال�س��لة، ف��وزاً معنويًا يف 
اأوىل مباريات��ه الودي��ة ام��ام فري��ق كوج��وك ك��وي 
الركي �سمن مع�س��كر الفريق التدريبي يف العا�سمة 
الركية اإ�سطنبول. وا�س��تطاع فريق امليناء، ال�سيطرة 
عل��ى جمريات اللقاء، ومتكن من الفوز ب�س��هولة على 
الفري��ق الرك��ي، ال��ذي يناف���س يف دوري الدرج��ة 
الثاني��ة بنتيجة 95 – 75. و�س��هدت املباراة ا�رضاك 
جمي��ع الالعبني من اج��ل الوقوف عل��ى جاهزيتهم، 
باالإ�سافة اىل ا�رضاك املحرفني ملعرفة م�ستوياتهم، 
قبل التعاقد معهم لتمثيل الفريق يف املو�سم املقبل.

وج��ددت اإدارة الن��ادي عقود كاًل م��ن الالعبني: علي 

ح��امت ، عل��ي عامر ، حيدر جمعة ، عماد �س��ابر ملدة 
عام اإ�س��ايف، فيما �س��مت ا�س��عد عالوي مدربا ل�س��لة 
ال�سفانة وي�ساعده كل من حيدر ناجي و خالد عا�سور 
و والء يو�س��ف للمو�س��م. ويف �س��ياق مت�س��ل، �رضح 
ام��ني ���رض الن��ادي، حمم��د جاب��ر ان "ادارة ال�رضكة 
العام��ة ملوانئ العراق م�س��تمرة بتوفري الدعم املايل 
واملعن��وي جلميع الفرق بعد لقاءه قبل قليل بال�س��يد 
ريا�س �س��وادي مدير عام ال�رضك��ة العامة للموانئ". 
وا�س��اف جاب��ر ان "مدي��ر ال�رضكة وافق عل��ى اقامة 
مع�س��كر بدول��ة تركيا لفريق ك��رة ال�س��لة االول بغية 
اال�س��تعداد للدوري ال�سلوي باالإ�س��افة اىل حثه على 
الق��دم  للفري��ق االول بك��رة  االهتم��ام بالتعاق��دات 

وا�ستقطاب العبني يلبون طموح جماهري النادي".

أجواء مثالية في مران "األنيق"

الشروع بتأهيل المنطقة 
المحيطة بملعب كربالء الدولي 

فوز معنوي لسلة الميناء في أول بروفة ودية

السيد يحث الصقور على التركيز في التدريبات

يف  م�ساركته  خالل  جيدة  م�ستويات  الوطني  املنتخب  وقدم 
بعد  جمموعته  ت�سدر  من  متكن  حيث  االآ�سيوية،  االألعاب  دورة 
لبنان  وعلى   21-13 بنتيجة  طاجك�ستان  منتخب  على  فوزه 

بنتيجة 10-21، فيما خ�رض اأمام تركمان�ستان 20-13.
 ،20-17 بنتيجة  �سامو  منتخب  على  تغلب  الثاين  الدور  ويف 
قرغيز�ستان  على  ويتغلب  النهائي  ن�سف  ال��دور  اإىل  ليتاأهل 

بنتيجة 18-20، قبل اأن يخ�رض النهائي اأمام قطر 21-21.
كونهم  فيه،  دور  والالعبني  للمدرب  كان  حتقق  الذي  االإجن��از 
لعبوا بروح الفريق الواحد، وكان لكل فرد فيهم �سعور وحلظات 

عن  حت��دث  غ��امن  ن�سال  الوطني  املنتخب  م��درب  تن�سى.  لن 
االإجناز واأهميته بالن�سبة لكرة ال�سلة العراقية واجلماهري. وقال 
من  االأه��م  املك�سب  هو  كان  اجلمهور  واح��رام  "حب  اإن  غامن 
اأن نعك�س �سورة جميلة عن كرة  ا�ستطعنا  البطولة، واحلمد هلل 
ال�سلة العراقية والتطور، الذي طراأ على اللعبة يف االآونة االأخرية 
ب�سهادة اجلميع". وعن ان�سجام الالعبني، اأو�سح غامن بالقول: 
"االن�سجام لي�س بالغريب على الالعبني واعلم جيداً قدرات كل 
العب وتوظيفه بال�سكل الذي يتالءم مع كل مباراة"، مبينا اأن 
"الالعبني كانوا على م�ستوى عاٍل من التعاون واالن�سجام داخل 
وخارج امللعب". الالعب حممد �سالح حتدث عن كيفية حتمل 
الالعبني للم�سوؤولية ومتثيل العراق خري متثيل يف هكذا حمفل 

قاري مهم. وقال �سالح: "ح�سد امليدالية الف�سية، كان �سعوراً 
كالعبني،  كبرية  م�سوؤولية  حتملنا  نف�سه  الوقت  يف  لكن  رائعًا 
اإطالقًا، خا�سة يف هكذا  ال�سهل  العراق لي�س باالأمر  الن متثيل 
بطولة قارية".  وبدوره، حتدث الالعب علي موؤيد عن امليدالية 
الفريق ن�سال غامن  االإجناز ملدرب  ان�سب ف�سل  الف�سية، حيث 
ن�سال  "املدرب  اإن  موؤيد  وقال  املباريات.  مع  تعامله  وكيفية 
غامن، هو اأف�سل مدرب �ساب يف العراق، النه ميتلك فكر تدريبي 
"غامن علم  اأن  واأ�ساف  ال�سلة احلديثة".  لكرة  معا�رض ومواكب 
كيف يتعامل مع الالعبني نف�سيًا، اإذ جعلنا نفكر يف الفوز فقط، 
الف�سة يف واحدة من  النهائي وح�سدنا  اإىل  تاأهلنا  واحلمد هلل 
اهم البطوالت يف القارة". اأما الالعب ح�سان علي، فتحدث عن 

اللحظة االأهم بالن�سبة له يف البطولة. وقال علي: "بالن�سبة يل، 
اإن اللحظة االأهم يف البطولة، هي النقاط الثالث االأخرية التي 
�سجلتها اأمام قريغ�ستان، اإذ كانت املباراة التي اأهلتنا اإىل الدور 
اأن�سى هذه اللحظة طوال حياتي كالعب كرة  النهائي، لذلك لن 
املواجهة  عن  ب��دوره  حتدث  اهلل،  عبد  علي  الالعب  اأما  �سلة".  
مواجهة  "اأ�سعب  اإن  اهلل  عبد  وق��ال  البطولة.  يف  االأ�سعب 
املباراة  يف  القطري  املنتخب  اأم��ام  كانت  الوطني،  للمنتخب 
النهائية، فهو املنتخب االأف�سل يف القارة واملتوج باللقب ب�سب 
اإهداء  العبيه املجن�سني املتميزين". واأخرياً، اتفق اجلميع على 
ال�سلة  كرة  حمبي  ولكل  العراقي  ال�سعب  اإىل  الف�سية  امليدالية 

العراقية والقائمني على اللعبة و االحتاد العراقي لكرة ال�سلة.

محمد خليل
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بغداد - خاص

بغداد - خاص

خاص

وحدات��ه  الق��دم،  لك��رة  ال�رضط��ة  ن��ادي  يوا�س��ل   
التدريبي��ة يف مدين��ة انطالي��ا الركي��ة، ا�س��تعداداً 
ملناف�س��ات املو�س��م املقب��ل م��ن ال��دوري العراق��ي 
لكرة القدم. و�س��عد اجلهاز الفني للقيثارة اخل�رضاء 
بقي��ادة باكيتا، من وترية االإع��داد باإجراء وحدتني 
تدريبي��ة �س��باحية وم�س��ائية من اجل رف��ع لياقة 
الالعبني، حيث ي�سري الكادر التدريبي وفق برنامج 
اع��دادي مكث��ف لو�س��ول الالعب��ني اىل اجلاهزي��ة 
املطلوب��ة قب��ل انطالق مناف�س��ات املو�س��م الكروي 

اجلديد.
وو�س��لت بعث��ة الفري��ق اىل تركيا، �س��باح االأثنني 
املا�س��ي، اىل مدين��ة انطالي��ا الركي��ة، التي توفر 
من�س��ئات ومراف��ق ريا�س��ية م��ن الط��راز الرفي��ع ، 
وذل��ك الإقامة مع�س��كر تدريبي هنالك ي�س��تمر ملدة 

ع�رضون يومًا يف اإطار اال�س��تعداد للمو�س��م الكروي 
اجلديد الذي من املوؤمل انطالق مناف�ساته منت�سف 
ال�س��هر املقبل . وخ�سع العبو القيثارة اخل�رضاء اىل 
الراحة عقب و�س��ولهم مبا�رضة اىل فن��دق االإقامة، 
ليتوج��ه بعدها الفريق اىل اإجراء احل�س��ة التدريبية 
االأوىل بقي��ادة مدرب��ه الربازيل��ي باكيت��ا واجلهاز 
الفني املعاون له الذي يبداأ االأعداد للمو�سم الكروي 
اجلديد بتفاوؤل كبري وهو ي�س��ع ن�س��ب عينيه هدف 
ح�س��د جميع األقاب املو�سم القادم. و�سملت الوحدة 
التدريبية االأوىل الركيز على اجلانب البدين باإجراء 
متاري��ن لياق��ة خفيف��ة تفادي��ًا لتعر���س الالعبني 
لالإره��اق اأو التع��ب ج��راء رحل��ة ال�س��فر الطويل��ة ، 
اأعقبته��ا مبا���رضة متاري��ن بالكرة ، ثم ب��داأ اجلهاز 
الفن��ي تنفي��ذ مف��ردات الربنام��ج اخلا���س بف��رة 
االإعداد من ي��وم الثالثاء املا�س��ي، بواقع وحدتني 

تدريبينت �سباحية وم�سائية . 

 اأعلن��ت جلن��ة الراخي���س يف االحتاد العراق��ي لكرة 
الق��دم، ح�س��ول 13 ناديًا على الرخ�س��ة الكاملة من 
قب��ل اللجن��ة، فيم��ا بين��ت ان ثالث��ة اندي��ة ينتظر ان 
تكم��ل امورها املتعلق��ة نهاية املو�س��م املقبل. وقال 
ع�س��و جلن��ة الراخي�س حم��ي دواي ل�)اجلورنال( اإن 
"13 ناديًا، حتولت رخ�س��هم من معلقة اىل كاملة"، 
مبين��ًا اأن "االأندي��ة ه��ي نف��ط مي�س��ان ونف��ط و�س��ط 
واحل��دود والكهرب��اء واحل�س��ني وال��زوراء وال�س��ماوة 
والكوف��ة  اجلوي��ة  والق��وة  وال�س��ناعات  ال�رضط��ة  و 
وامليناء". واأ�ساف ان "نادي الديوانية حت�سل ب�سكل 
مبا���رض على الرخ�س��ة الكامل��ة، بع��د ان اكمل جميع 
ال���رضوط دون وج��ود اأي متعلقات". ولف��ت دواي اىل 
ان "الرخ�س��ة الكاملة الأندي��ة الطلبة وزاخو والنجف، 
�رضط ت�سوية الديون التي بذمتها نهاية املو�سم املقبل 

٢٠١٧-٢٠١٨"، موؤكداً بالقول: "يف حال مل يتم دفع 
الديون، �سيتم �سحب الرخ�سة من تلك االأندية".

يذك��ر ان م�س��األة ا�س��تئجار امللعب كانت تق��ف عائقًا 
ام��ام اكمال الراخي�س لع��دد من االأندية اال ان وزارة 
ال�سباب والريا�س��ة وفرت الت�سهيالت الالزمة الجناز 
ه��ذا ال�رضط يف مل��ف الراخي�س. وق��ال مدير الدائرة 
القانوني��ة يف وزارة ال�س��باب والريا�س��ة عل��ي طاهر 
ل�)اجلورن��ال( اإن "ثماني��ة اندية ا�س��تاأجرت املالعب 
من وزارة ال�س��باب والريا�س��ة، حيث ح��ددت الوزارة، 
مبلغ 150 مليون دينار، قيمة ا�ستئجار ملعب ال�سعب 
ال��دويل لن��ادي ال�رضط��ة والطلبة، فيما ح��ددت مبلغًا 
اقل لن��ادي الزوراء والق��وة اجلوية". واأو�س��ح طاهر، 
اأن "ال��وزارة خ�س�س��ت ملع��ب كربالء ال��دويل لنادي 
اأن  اإىل  50 ملي��ون دين��ار"، الفت��ًا  كرب��الء، مقاب��ل 
"الوزارة ت�سعى اىل تذليل العقبات امام جميع االأندية 

يف �سبيل احل�سول على الراخي�س اال�سيوية".

تصفيات آسيا: عمان وفلسطين يعبران إلى النهائيات ولبنان واألردن يواصالن الصدارة

باكيتا يصعد من وتيرة إعداد القيثارة 13 ناديًا يحصلون على الرخصة الكاملة
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 ح�صد املنتخب الوطني 
لكرة ال�صلة 3×3، امليدالية 

الف�صية بدورة الألعاب 
الآ�صيوية املقامة مناف�صاتها 

يف عا�صمة تركمان�صتان 
ع�صق اآباد، للفرتة من 17 
27- اأيلول املا�صي. وقاد 
املنتخب الوطني، املدرب 

ن�صال غامن مب�صاركة اأربعة 
لعبني وهم: حممد �صالح 

وعلي موؤيد لعبا نادي 
ال�صرطة وعلى عبد الله 

لعب نادي النفط وح�صان 
علي لعب الكهرباء.
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