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عــلى الــطـالب بـهــدف لــيــواصل ســيــطــرته
وهــيــمـتـه عـلـى مـبــاريــات األرض والــلـعب
ـطـلـوبــة في اخـر أمـتـار بـنــفس الـنـتــائج ا
الـدوري واللـعب بـروحـيـة وتركـيـز ويـطمح
بـتعـزيـز مـكانه احلـالي بـعـدما جنح كـثـيرا
امـام الـفـرق اجلـمـاهـيـريـة من دون خـسارة
لـعبه وهـذا يـعد بـحد ذاته اجنـازا كبـيرا
ــوسم لــلـــفــريق الـــذي يــأمـل بــاخـــتــتـــام ا
طلوبة على اجلنوب بتحقيق النتيجة ا

على الـطرف االخر واصل الـطالب خيـبتهم
والـسـقوط من اخـتـبـار ألخـر فبـعـد خـسارة
نــفط اجلـــنــوب عـــاد لـــيــســـقط في مـــلــعب
السـمـاوة ويتـراجع لـلمـوقع   الـثالث عـشر
رفـوض من جـمـهوره الـذي سـبق واحتج ا
على النتائج قبل ان تستـمر مشكلة الفريق
واجهـة التي تعرضت في ضعف اللـعب وا
ـشـاركات طـبـان لـتـتـواصل ا لـلـكـثـير مـن ا
اخملـيــبـة وحتـقــيق الـبـقــاء فـقط في مـوسم

شهد االنتكاسات
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 وانتـهى لـقاء الـنجف واألمـانة بـتعـادلهـما
بــهـدف لـتــصـعب مــهـمـة األول فـي حتـقـيق
ـوقع اخلـامس بـعـدمـا افـتـقـد لـلـعديـد من ا
نـتائج مـبـاريات األرض وقـد يـخسـر مـكانه
الـــســــادس امـــام األمـــانـــة الـــتي ســـتالعب
ـباراة امام الطالب وقادرة بـإضافـة نقاط ا
مهمة صعبة للنجف باخلروج الى العمارة

وسم  اختتام ا
ــوسم األســبـوع احلــالي وذلك ويــخــتــتم ا
بــإقــامـة مــبـاريــات اجلــولـة األخــيــرة الـتي
ســتـفـتــتح يـوم غـد االثــنـ بـلــقـاء احلـدود
والـــبــحـــري وفي الــيـــوم الــتــالـي يــتــواجه
ـيــنــاء والـصــنــاعـات الــطالب واألمــانــة وا
والــســمــاوة ونــفط اجلـنــوب والــديــوانــيـة
وزاخــو ويـلــعب األربـعــاء الـنــفط والـزوراء
والـكــهـربـاء والـشـرطـة ومــيـسـان والـنـجف

والوسط واجلوية احلس وكربالء

 58نقطة بفارق  3نقاط من الـنجف ويبقى
اخلـروج به عـلى نــتـيـجـة اجلـولـة األخـيـرة
عندما سيـواجه الشرطة في   مهـمة صعبة
جدا امـام طموحـات  الثانـي بالفـوز والثأر
رحـلة االولى  اضـافة لـلحـصول خلسـارة ا
على مـوقع الـوصافـة لكن الـكهـرباء يـسعى
لتكـرار سيـناريو  الـلقاء االول رغم الـتطور
الـذي طــرا  عـلى الـشـرطـة بــعـد  االنـتـصـار
رور ـهم عـلى اجلـويـة  الـذي يـريـد منـه ا ا
من مــحـطـة الــكـهــربـاء دون مــشـاكل   امـام
ـوقع  وخـشيـة ان يأتي ضغط الـنـتيـجة وا
الــرد الــقــوي من الــكـهــربــاء الــذي ال يــريـد
كـانه األفضـل منـذ اول مشـاركة التـفـريط 
له  وفـي مــوسم اجــتــهــد به مــنــذ الــبــدايـة

ويأمل بقطف ثماره
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ــكــانه  ويـــســعى الــصــنـــاعــات اخلــروج 
احلادي عشر بعد تعادله سلبا  مع الوسط
وسم عندما يخرج   ومتوقع ان ينهي به ا
ــيـنـاء   الــدور  في تـوقـعــات الـعـودة الى ا
ــيـــنــاء بــكـــامل الــنـــقــاط     ازاء ظـــروف ا
ـعـروفـة    كـما حـصل مـع  النـفط  وحـتى ا
ـبـاراة  قـد ال يـتـمـكن من تـغـيـر ان خـاض ا
األمــور الـتي تــعـكــرن في الـفــتـرة األخــيـرة
وفرط بالكثير من نقاط مبارياته  وبات في
 وضع ال يحـسد عـلـيه في الوقت الـذي عاد
الـوسـط بـنـقــطـة وسـط  تـراجع  واضع في
وسم عنـدما خسر قـبلها من اهم  جوالت ا
النفط بثالثـية نظيفـة في  مشاركة مـختلفة
عن سابقـتها  الثالثـة بعدمـا خضع الفريق
ألكــثــر من فــكــر تــدريــبي وابــعــاد عــدد من
الالعـب فـي بدايـة الـدوري  ويـتـنافس مع
ـــوقع الـــثــامن  ألنه نـــفط اجلــنـــوب عــلى ا
أفضل من الـتاسع عـندمـا يسـتقـبل اجلوية

في وقت  يخرج اجلنوب للسماوة
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ـهمـة بتـغـلبه  وحـقق السـمـاوة النـتـيجـة ا

بثالثة  أهـداف  لهـدف النـتيجـة التي تهم
أصـحاب األرض اكـبـر من الـضـيـوف الذين
ـقــعـدهم  قـبل ان سـبـق وحـقـقـوا الــبـقـاء 
يـبـقـي زاخـو يـواجه الـبـقــاء  حـتى بـالـفـوز
على الديـوانية الـدور القادم الـذي  سيكون
ـطـلـوب من زاخـو  حتـقـيق الـفـوز كـافـيـا  ا
الذي سيمنحه الـبقاء   حتى في حالة  فوز
كـربالء   الذي سـيـفقـد فـرصه  البـقـاء التي
تـواجهه  بـقـوة  بـعدمـا خـسـر  من احلدود
ـــلــعـــبه وبــ بــأربـــعــة أهـــداف لــواحـــد 
جمهوره الذي يرى االمور تعقدت بعد اكثر
في ظل تــراجع الــنــتـائج وكــثــرة  االهـداف
التي مزقت شـباكه حـتى زادت من  الذهاب
للدرجـة االولى من دون البقـاء الذي أصبح
ـا شـبه مـسـتـحـيل غـايـة بـالـصــعـوبـة  ور
عـــنــدمـــا يــواجه فـــريق احلــســـ في اخــر
اجلــوالت   عــنــدمــا تــظــهــر حــظـوظ فــريق
احلـسـ  واضـحـة بـالـبقـاء حـتى فـي حال
خــســارته ألنه أفــضل تــهــديــفـا مـن كـربالء
الـذي يـعـاني الــيـوم  من مـواجـهـة مـشـكـلـة
ـغـادرة ـرشح الـسـاخن  الـبـقـاء  ويـظــهـر ا

متازة  مع زاخو  او فريق احلس ا
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 وجنح اجلــنـوب بـتــحـقــيق الـفــوز الـثـاني
رة تـوالـيا بـعـد سـلـسـلة إخـفـاقـات وهـذه ا
عــلى الــديــوانــيــة بــهــدفــ دون رد لـيــرفع
وقع الـتاسع رصيده الى  49مسـتقـر في ا
بـغض الـنظـر عن نـتـيـجتـه األخيـرة عـنـدما
يخـرج لـلسـماوة قـبل ان يـضمن الـديوانـية
ـذكورة مسـتفيدا من البقـاء رغم خسارته ا
ـؤخرة لـكن االهم البـقاء الذي نتـائج فرق ا
ـتوقع درب سـمـير كـاظم ا حتـقق بقـيـادة ا
ان يـبـقى مع الـفـريق لـلـمـوسم الـقـادم وهو
يــســتــحق بــعــد انـقــاذ مــوسم الــديــوانــيـة

وانتشاله في اللحظات األخيرة
 وحـقق الكـهـرباء فـوزا مـهـما عـلى حـساب
فـريق احلــسـ بـهـدف لــيـرفع رصـيـده الى

االنـتصـار  الـذي شـكل اهمـيـة لـلفـريق بـعد
وسم احلالي   امام انتقاله   من الـزوراء ا
ـبـالغ عـالـية بـقـيـة األسـمـاء لـتي انـتـدبت 
ـتوقع لكـنهـا لم  تلـبي  طمـوحات الـفريق ا
ان يــبــقى  رابـع الــســلم دون ان يــصل الى
الـــثــــالث    لـــكـن مـــا  قــــدمه  الـــفــــريق من
مـســتـوى مـحـا فــيـهـا بـعض اثــار الـنـتـائج
اخملــيـبــة الـتي ابــعـدتـه عن الـصــراع  عـلى
اللقب  وتـعامل بشـكل جيد مع سـير اللعب
الذي شهد  هجمات خطرة   وخلق الفرص
خـصــوصـا من اجلـويــة الـذي عـانـده احلظ
في اخلــروج مــتـعــادال  بــعـدمــا اصــطـدمت
ـباراة الـكرة ثالث  بـالـقائم   كـمـا شهـدت ا
محـاوالت للـشرطـة في تعـزيز هـدف التـقدم
ابرزها  تلك التي ضيـعها الالعب مهند في
مـــواجــهـــة حــارس اجلـــويــة  الـــذي حــاول
جـاهــدا لـتـحـقــيق فـرصـة الــتـعـادل قـبل ان
يــخـــرج  من الــبــاب الــضـــيق حتت انــظــار
ا جمهوره الغاضب على اخلسارة التي ر
يغضون انـظر عنهـا لو جاءت من أي طرف
اخر اال من  الـشرطـة وفي هكـذا وقت حيث
ــشـاركــة  الــتي خــرجت عن قــطف ثــمــار  ا
رغـبـة جمـهـوره الـكـبيـر  وزيـادة مـخـاوفهم
من   خــروج فــرقــهم خــالي الــوفــاض امـام
اجلــولـة األخــيـرة  وقــد  تـنــهي طـمــوحـات
ـوقع الـثـاني بـعـد الـذي حـصل اخلـروج بـا
امـــام الـــشـــرطــة والن الـــنـــفـط عـــاد بـــفــوز
بـالعـافـيـة من الـبصـرة  والن اطـمـاع الـنفط
والــشـــرطــة زادة في خــطـف الــثــاني  امــام
درب راضي مـهمـة   من   مالمـحـهـا طـرد ا
شنيشل العتراضه  على قرارات احلكم
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ـيــنــاء كـامل الــعالمــات لـلــنـفط   واهــدى ا
بسبب انسحابه  في الشوط الثاني لينتقل
مـن وضع سيء الـى أســـوء في مــــشـــاركـــة
تــركت اثــارهــا الــســلـبــيــة عــلى جــمــهـوره
الــكـبـيــر الـذي لم يــتـوقع ان تـســيـر األمـور
شاكل التي بهذه الطريقة  إمام  استمرار ا
 فــــشل الــــكل في تــــداركـــهــــا حـــيث اإلدارة
وتمسكـها بالـبقاء رغم تراجع الـنتائج وما
يـجـري وجرى وعالقـة اجلـهـة الـراعـية  مع
االدارة واخلالفـــات اإلداريـــة وغــيـــرهــا من
األمور التي دفع ثمنها الفريق بعد تذبذبت
نتـائجه  وتـراجعه  لـلمـوقع اخلامس عـشر
ــلــعـبه بـعــدمـا اســتــمـر  يــنــزف الـنــقـاط 
وخـــارجـه وامـــام إقـــرانه  عـــلى مـــخـــتـــلف
ـوقف مـحرج مـستـويـاتـهم ووضع نفـسه 
جــدا  ومــتــوقع ان  يــعــتــرض بــشــدة احـد
ـيناء الفـريقـان اللـذين سيـهبـطان  ألبـعاد ا
ـوسم من الــدوري كـمــا حــصل مع اربــيل ا

اضي ا
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 من جانبه الزال النفط وكتيبة حسن احمد
تـفرض نـفـسهـا  وتـسيـطـر على مـبـارياتـها
داخل وخــارج الــعــاصــمــة عــنــدمــا  عــادت
مرت من النجف والبـصرة بفوزين مهم
قبل ان تستفيد من خسارة اجلوية وتتقدم
وقع الـثاني على امل خطفه في شاركته ا
اجلـــولــــة األخــــيـــرة  إمــــام  قــــوة الـــنــــفط
ـتصـاعـدة    والتي تـواصـلت في حتـقيق ا
وقـع الثالث النـتائج اجلـيدة وال تـكتـفي با
وتضع عينها عـلى الوصافة كما حصل في
ـاضي   وفي موسم ثـالث  توالـيا وسم ا ا
بـفـضل االسـتـقـرار الـتـدريـبي  الـذي ارتـكـز
عـــلــيه الــفــريق الـــذي يــقــدم مــوسم نــاجح
ـوسم بالـفوز على ويسـعى جادا الختـتام ا

الزوراء  
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 وجنـح زاخــو في الـــفـــوز عــلـى الــبـــحــري
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ـوسم احلـالي اهـدى  فـريق الـشـرطة لـقب ا
لــلــغــر الــزوراء  مـســتــفــيــدا من خــسـارة
الـوصـيف  امـام فــارق الـست الـنـقـاط الـتي
مــنـــحــته الـــلــقـب بــغض الـــنــظـــر عن أخــر
نـتـيـجـتـ امـام نـفط مـيـسان أمـس والنـفط
اجلـولـة األخـيـرة قـبل ان  تـنـعـكس مـظـاهـر
الــفــرح فـي نــفــوس األنــصــار وفي وســائل
اإلعالم ومـواقع الـتـواصل االجـتـماعـي لكن
الــكل يـنــتـظــر االحـتــفـال الـكــبـيــر وصـعـود
ناصيـة التتـويج حتت سماء مـلعب الشعب
كان الـذي اقترحه جـمهور الـفريق  إلقامة ا
االحـتـفاالت الـتي تـلـيق بـالـلقب  بـالـطـريـقة
الــتي سـيــحــددهـا األنــصـار الــذين شـكــلـوا
قــاعـــدة االنـــطالق لـــلــفـــريق وفـي حتــقـــيق
الــنــتـائـج لـتي قــادهــا  الى  حتــقــيق هـدف
ــثال بــنــقل الــلــقب الــرابع عــشـر ــوسم  ا
ـنـجـز الـكـبـيـر الذي خلـزائن الـنـادي  بـعد ا
حــقــقـه الــفـــريق وفي االنــتـــقــال مـــبــاشــرة
للمشاركة ببطولة اندية اسيا بعد موسم لم
درب يكن سهال  لكن الالعب جنحوا مع ا
رور  بـثـقة في حتـقيق الـنـتائج اجلـيـدة وا
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قــــبل ان تــــتــــغـــيــــر مـالمح  األمــــور  امـــام
طموحات الـثالثي للخروج بـالوصافة التي
تكون قد اهتزت  حتت  إقدام اجلوية    اثر
 خـسـارته  امـام الـشـرطـة بـهـدف عالء عـبـد
الـزهــرة في الـلــقـاء الــذي جـرى امس االول
ضمن اجلـولـة ما قـبل األخيـرة من مـسابـقة
ـمــتـاز بـكـرة الــقـدم الـتي مـهم ان الـدوري ا
تـستـمر مـشـتعـلـة للـدور االخيـر  لـيس على
مـــســـتــوى الـــقـــمــة  اجلـــويــة  81والــنـــفط
81والشرطة  80حصرا على موقع لوصافة
ـذكـورة عـند  الـذي تـتـنـافس عـلـيه الـفـرق ا
اجلــولــة االخــيـرة عــنــدمــا يـخــرج اجلــويـة
واجـهة الـوسط ويـتقـابل الشـرطة للـنـجف 
والكـهربـاء في الـوقت الذي يـستـقبل الـنفط
ـؤخـرة  عـنـدمـا وضع الـزوراء بل صـراع  ا
كربالء  نـفسه امـام موقف  شـبه  مسـتحيل
ـرشح االول لـلــهـبـوط من الــبـقـاء   وبــات ا
وترك موقعه امام صـراع  شديد ب فريقي
 احلسـ وزاخو عـنـدما يـخرج الـثاني الى
الــديـوانـيــة والـفـوز قــد  سـيــمـنـحه الــبـقـاء
بغض النظـر عن النتيـجة التي تسـفر عنها
مــبــاراة فـريــقــا احلـســ وكــربالء   والـتي
ستمـنحه  الـبقاء لألول  ألنـه أفضل تهـديفا
فــقـط   تــبــقى امــال  كــربالء عــلى خــســارة
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فبـعد سلـسلة جنـاحات انـطلق بهـا اجلوية
ــرحـلـة الــثـانـيــة  وفي نـتـائج مــنـذ بـدايـة ا
مهمـة  قبل ان يشـوه سجله  بـاخلسارة من
الــــشـــرطـــة في اخــــر واهم  واشـــد جـــوالت
ــنــافــســة   الـتـي قـد حتــرمه مـن اخلـروج ا
بــالــوصـافــة عـنــدمــا وضع نـفــسه   بــشـكل
مــخــالف لـرغــبــة جـمــهــوره قـبـل ان يـواجه
صـعوبـة مـفـارز الشـرطـة التي تـمـكـنت على
ــوسم كــلـه بـعــيــدا عن حتــقــيـق نـتــيــجــة ا
خسارة الـلقب  حلسابـات معروفـة وألهمية
الــفـــوز الـــذي خـــرج به الـــفــريـق ومــعـــاني
الـنـتـيـجة لـتي اسـعـدت جـمـهـوره والـتـطلع
للحصـول على الوصافـة لكن االول  حتقيق
طلـوبة التي اسـتحقـها ولو جاءت همـة ا ا
بغير وقتها لكن تأثرها واضح عند جمهور
الــفــريق الـــذي يــراهــا  االســتـــثــنــاء  بــعــد
ســيـطـرة اجلــويـة عــلى نـتـائـج لـقـاءاتــهـمـا
ألربــعـــة مـــواسم قـــبل ان تـــتــحـــرر مـــفــارز
الشرطة  بقيادة  عالء عـبد الزهرة بتحقيق
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توج نادي اجلـيش بلقب بـطولـة دوري العراق لـرفع االثقال لـلمـعاق فـيما جـاء نادي ذي قار ثـانياً
ـنـافسـات التي ـركـز التـدريبي ا ـركز الـثـالث. وقد احـتضـنت قـاعة ا في ح حل نـادي االشـراق با
ـشاركـة ستـ رباعـاً من الـنسـاء والرجـال مثـلوا سـبع جلـان فرعـية وخـمسـة انديـة وجرت جرت 
ـوسم باستـخدام جهـاز السـكور بورد وشـاشة العـرض التي تـتيح للـحكام منافـسات الدوري لـهذا ا
مراجعـة الرفـعات للـتأكد مـن نتائـجها وهـذا النـظام يُسـتخـدم في البطـوالت الدولـية و تفـعيله ألول
مرة اسـتعـدادا للـبطـولة الـعربيـة التـي ستقـام في الـعراق بإشـراف االحتاد الـدولي واالحتاد الـعربي

للعبة.

  ‚«dF « VIKÐ ÃÒu²ð gO'« ‰UIŁ√

v d*« w

 ‰U¹b½u*«Ë UM¹—Ëœ

¡UB ùUÐ W¹b½√ œbNð hOš«d² «

  “U²L*« s

wM (« r¦O  ≠ ÍdO³ Uð

تــخــتــتـم مــســاء يـــوم غــد االثــنــ
منـافـسـات بـطـولة الـعـالم لـلـشـباب
بألـعاب القـوى في مديـنة تامـبيري
الـــفـــنـــلــــنـــديـــة والـــتي تـــواصـــلت
مـنـافـسـاتـهــا عـلى مـدى سـتـة ايـام
ــشــاركــة  138دولــة وأنــهى و
نـتخب الـعراقي مـشاركـته بثالثة ا
ريـاضـيـ فـقط وبــنـتـائج وصـفـهـا
رئـــــــيـس االحتــــــاد جـــــــيـــــــدة وفق

ستويات العالية. ا
واشـــاد رئـــيس االحتـــاد الــعـــراقي
ــسـتـوى الـدكــتـور طـالب فــيـصل 
شاركة العراقية واكد ان العبينا ا
ـيزون في بـطـوالت العـالم اغلب
ـسـؤول في رؤسـاء االحتادات وا
االحتـاد الـدولي يـثـنـون عـلى تـأهل
ثالثة العب من العراق الى بطولة
الــعـالم بــيـنــمـا اعــتـمــدت عـدد من
الـــدول عــــلى بــــطـــاقــــات الـــدعـــوة
اجملـانيـة (كـوتا) اال ان الـعراق في
الــسـنــوات االخــيـرة يــعـتــمــد عـلى
اجنــاز العـبـيه في بــلـوغ لـبـطـوالت

العالم.
واشــار الى ان الـفــعـالــيـات الـثالث
الـتي شـاركــنـا من خاللــهـا شـهـدت
مـنــافـسـات قــويـة جــدا  بـدايـة من
ســـــــــــبــــــــــاق 1500م وكــــــــــانـت
ــسـتــويـات عــالــيـة جــدا واالرقـام ا
تــــدلل عــــلى ذلك  مـع ذلك تــــمـــيـــز

الالعب حـــســــ هـــيـــثـم رغم قـــلـــة
ـــســـافـــات خـــبــــرته وســـبـــاقــــات ا
ـتـوسطـة سـبـاقات تـكـتيـكـية  مع ا
ذلـك تــعـــامل مع الـــســبـــاق بـــشــكل
مــثـالي امــا عـلي عــبـد احملـسن في
سـباق 110م حـواجـز فأبـلى بالء
حـسن وكــان مــتـقــدم في احلــواجـز
اخلــمـســة االولـى  اال انه يــحــتـاج
الى مطاولة عـلى احلواجز االخيرة
يـزة جدا ولـديه فرصة ونتـيجـته 

لـيـتـطور بـشـكل كـبـيـر  حيث ارعب
ـتـسابـقـ الـذين شاركـهم بـعد ان ا
تـقــدم في الـبـدايــة  امـا مــر عـبـد
ـــيــزة احلــمـــيــد فـــهي ريــاضـــيــة 
ومـلــتـزمـة بـشــكل كـبــيـر واجنـازهـا
يدلل عـلى مكـانتهـا حقـقت رقم جيد
ونـأمل ان تـخـتـتم عـامـهـا بـتحـقـيق

الرقم العربي.
الي لالحتاد من جهـته قال االمـ ا
ورئــيس الــوفـد الــعــراقي الــدكــتـور

زيـــدون جــواد ان االحتـــاد الـــدولي
اشــاد كـثــيــرا بــالـتــزام الــعـراق في
مواعيـد التسـجيل وارسال االوراق
الرسمية للـمشارك باإلضافة الى
االرقـام التـأهيـليـة الفتـا ان العراق
يـــعــاني مـن عــدم وجـــود ســفــارات
جلـميع الـدول في بـغداد وبـالـتالي
في الـبـطولـة احلـاليـة كـنا مـجـبرين
بـالـسـفـر الى انقـرة وهـذا اسـتـغرق
وقت ومــراسالت اال انـنــا وبـفـضل

الـــله أنـــهـــيـــنـــا االجـــراءات بـــوقت
قــيـــاسي مــا دفع االحتـــاد الــدولي
باإلشادة بتنظيم عملية التسجيل.
واشـــار الـى ان االمــــور الـــفــــنــــيـــة
متـروكة لـلمدربـ انا كـرئيس وفد
مــقـــتــنـع تــمـــامــا بـــالــنـــتــائج وفق
ـتــطـور لــلـمــنـتــخـبـات ــسـتــوى ا ا
ـية بدلـيل االرقام العـالية التي العا
شـــهـــدتـــهـــا الــبـــطـــولـــة الفـــتــا ان
الــريــاضــيــ حــقــقــوا مــا عــلــيــهم
واكــــتــــســــبــــوا خــــبــــرة كــــبــــيـــرة
سيستـفادون منها بـقادم االيام كما
ــدربــ من تــعــزيـز ســيــســتــفـيــد ا
اجنــازات العــبـيــنــا في الــبــطـوالت

قبلة. ا
وكعـادتها تألـقت الالعبـة مر عبد
احلـــمــــيـــد ولـــفـــتـت االنـــتـــبـــاه في
البطـولة رغم انها لم حتـقق رقمها
الـشــخـصي واكــتـفت بــارتـفــاع بـلغ
 1.77 م اال انــهــا نــالت اعــجـاب
احلــاضــرين بــاعــتــبــارهــا أصــغــر
حــــجـــمــــا وعــــمـــرا مـن الالعــــبـــات
االخــريـات حـيث امــتـازت بـرشـاقـة
حركتها وقوة قفزها بينما اعتمدن
االخـــريـــات عـــلـى طـــول قـــامـــتـــهن
لـتـحـقـيق االرقام وبـالـتـالي ظـهرت

مر بينهن بامتياز.
ــدرب رعــد عــبـد الــلـه الـذي واكــد ا
يــشـرف عـلى تــدريب الالعـبـة مـر
عـــبــد احلـــمـــيـــد رضـــاه الــتـــام عن

مستوى الالعبة كونها حافظت الى
حـــدا بــعــيـــد عــلى اجنـــازهــا  رغم
االرهــاق الــذي تــعــرضـنــا لـه جـراء
الـسـفـر وتـعـطل الـتـدريـبـات  حيث
عدنـا من اليابـان مؤخـرا  وتوقفت
التدريبات بسبب عطلة العيد  ولم
ـعـســكـر الـسـلــيـمـانـيـة  نـلــتـحق 
وبعدها ذهبنا ثالثة ايام الى انقرة
لتسلـيم اجلوازات من اجل تأشيرة
الدخول وعدنا الى السليمانية ولم
عـسكر غير ايام معدودة مستمر با
قــبل ان نــعـود الـى انــقـرة الســتالم
تــأشـيــرة الـدخـول ومن ثـم الـتـوجه

الى فنلندا 
 واجلــمــيع يــعـرف نــحن نــقــيم في
اربــــــيل وقـــــبـل كل ســــــفـــــر نـــــصل
العاصمة بغداد قبل بيوم وبالتالي
خـــــســـــرنــــــا عـــــدد من االيـــــام دون
تــــدريـــبــــات  مع ذلك مــــر كـــانت

يزة وحافظت على مستواها.
قبلة سنركز واشار الى ان الفترة ا
عـــلى الـــتـــدريـــبــات وســـنـــدخل في
مـــعـــســـكـــر لالســـتــعـــداد الى دورة
االلـعــاب االسـيـويـة حـيث نـأمل ان
ـسـتـوى الـفـني نـحـقق تـقـدمـا في ا
كـــون دورة االلــــعــــاب االســـيــــويـــة
سـتــكـون احملــطـة االخــيـرة لــنـا في
ــوسم احلــالي وبــالــتــالي نــراهن ا
عــــلى ان تـــكــــون االجنـــاز االفـــضل

ويكون ختامها مسك بأدن الله.
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كـشف مـديـر دائـرة الـتـراخـيص في
احتــاد الـكــرة ســيف الــقــصـاب أن
ــمــتــاز ثالثــة أنـــديــة في الــدوري ا
مـهددة بـالهـبوط إلى دوري الـدرجة
األولـى لـــــعـــــدم إجنـــــازهــــــا مـــــلف
الــتــراخــيـص. وقــال الــقــصــاب في
حــديث لــلــسـومــريــة نــيـوز إن "14
نـاديـاً فـقط اجنـز مـلف الـتـراخـيص
حـــتى الـ 30من شــــهـــر حــــزيـــران
ــاضي لـــلــمــشــاركــة في الــدوري ا
قـبل". وأضاف أن وسـم ا ـمتـاز ا ا
"دائرة التـراخيص أعطـت مهلة 15
لفات يوماً لألنـدية كي تكـمل رفع ا
كفرصة أخيرة لهم أي إن اخلامس

عشر من تموز اجلاري سيكون أخر
ـلفـات وسـيظـهر الـعدد يـوم لرفع ا
الـــنـــهــائـي لألنــديـــة الـــتي أجنــزت
الـتــراخــيص والــتي لم تــنـجــزهـا".
وأوضح أن "األنـديـة الـتي لم تـكـمل
الـتـراخــيص حـتى الـيــوم اجلـمـعـة
ــيـــنــاء صــفــر/ 18 والــكــرخ هي ا
 16/18 نـــفـط اجلــــنـــوب 18/15
واحلسـ صفر/ 18والسـماوة /9

18 الديوانية صفر/."18
وكـان احتاد الـكـرة قد أكـد في بـيان
سـابق بـأن األنـديـة الـتي لن تـنـجز
مـــلف الـــتــراخـــيص ســـتــهـــبط إلى
الـــدرجــــة األدنى وســـيـــتم إشـــعـــار

االحتاد اآلسيوي بذلك.
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ـقــبـلـة بـعــد رحـيـله من نـادي  كـشف العب كـرة الــقـدم سـعـد نـاطـق عن وجـهـته ا
الـعربي الـقطـري. وذكر خالل لـقاء في احـدى القـنوات الـفضـائيـة احملليـة " كانت
جتـربتي ناجحة مع نـادي العربي القطـري ورصيدي هو أربع اهداف في الدوري
الـقـطـري رغم أنى مـدافع وقـدمت مـوسـمـا رائـعـا وادارة نـادي الـعـربي الـقـطري
تـمــسـكت بي آلخـر حلــظـة ".  واضــاف نـاطق ان " فـريـق نـادي اجلـويــة فـاحتـني
لالنـضمـام الى صـفوفه سـيـما وانه الـفـريق الذي من خالله اكـتـسبت الـنـجومـية
واالحـتراف وعـالقتي قـويـة بجـمـهوره وحـبـهم لي عـالي جدا " مـشـيرا الى ان "
لديه جلسة مع ادارة اجلوية بخصوص التعاقد مع الفريق الكروي ". واشار الى
يز مـؤكدا بالقول ان " الالعب الـعراقي مرغوب فيه بالدول اخلـليجية ألنه العب 

ان" الدوري القطري يطور الالعب العراقي وقد اضاف لي الكثير ".
وحـول دوري الـكرة الـعـراقي اوضح نـاطق ان " الدوري الـكـروي يـنقـصه الـنـظام
ـوسم الـقـادم كـي يـعرف ـسـابـقـات ان حتـسم هـذا االمـر في ا ونـأمل من جلـنـة ا

الالعب متي يبدأ الدوري ومتى ينتهي وال نريد تأجيالت ".

قارنـة بتاتـا الفوارق التي تـميز بـ الدوري العراقي قد ال تـنصف ا
ـمـتـاز كـمـسـابـقـة هـدفـهــا االمـتـاع الـكـروي ومـا حـفل به مـونـديـال ا
روسـيــا الـذي يـخـتـتم الـيـوم (االحـد) بــعـد ان تـمـيـزت مالمـحه الـتي
امـتــدت عــلى مــدى شــهــر كــامل من عــروض كــرويـة ابــرزت مالمح
ـونـديال من اسـياد الـكـرة في العـالم وفـنـونهـم البل حقـقت نـسـخة ا
ونديال الـسابقة أضف الى ذلك ان فاجـآت ما عجزت عـنه نسخ ا ا
ونديال من ي ودع ا ا تـسيدوا مسـرح الكرة العـا النجـوم الذين طا

.. بكرة وكان الكرة ال تعترف بنجم او اسم مع ادواره ا
ـونـديـال لـكـن دون شك  لـو بـرزت لـلـعـلن فـوارق مــلـمـوسـة مـا بـ ا
بشهـره احلافل ومسـابقة دوري الكـرة التي امتدت عـلى مدى اشهر
البـل حـظي الــدوري الـعـراقي بــلـقب نــادر حـيــنـمـا انــهت اغـلب دول
ـسـابـقـة الـعـالم بـرامـجـهـا الــكـرويـة قـبل شـهـر او اقـل من انـطالق ا
سـتجدات اللعبة الشعبية ية ليتفرغ اجلـميع للمتابعة والتأمل  العا
ـاراثونيـة مباريـاته التي جـعلته االولى اال دوريـنا الذي بـقي يراوح 
ـونديال بـبضـعة ايـام لتـتويج الـفريق  الذي من مـتأخـرا عن انتـهاء ا
طـلـوبة ـفـاجـأة ا ـنـاسبـة عـلى احداث ا ـمكن ان يـحـظى بـالقـدرة ا ا
وتخـطي فـريق نادي الـزوراء الذي ابـتـعد عن اقـرب مـنافـسـيه بسـتة

نقاط ..
ونديال حينـما لم يتعرف بحامل ونعود لثمـة الفوارق التي احدثهـا ا
الـلقب الذي تـعرض إلهانـة كبيـرة حينـما أقصى عـلى يد الشـمشون
الــكـوري او بــ فــريق االرجــنــتـ الــذي اعــتــمــد عـلـى العب واحـد
ـعـادلة الـتي ال تعـتـرف بهـا كرة الـقدم للـمـضي بعـيدا فـعـجز بـهذه ا
كلعـبة جماعية مـن ان تهدي لقبا غـاليا لفريق لم يـحسن التعامل مع
نتخب االخرين باعتماده على فنيات ميسي الذي فيما يبدو العبي ا

ونديال احلالي.. انه اضاع بوصلته التهديفية في ا
امـا في دوريــنــا واالنـديــة الـنــفــطـيــة نـوعــا مــا حتـظى بــالــكـثــيـر من
ـنـافسـة وابـراز جدارتـهـا على ـالـية الـتي تـمكـنـها من ا الـبحـبـوحة ا
فـاجأة  فأنـها لم تـقدم ما مـرجو منـها بدلـيل استئـثار احد حتـقيق ا
ـونـديـال قدم الـفـرق اجلمـاهـيـريـة بـالدوري مـجـددا  فـضال عن ان ا
جنوم كـروي مـهمـ للـساحـة الـكرويـة وكانه قـام باسـتبـدال جنمي
يـة مـيسي ورونـالـدو باخـرين بـارزين لم يـحظـيـا من قبل الكـرة الـعـا
ــنــتـخب بـتــســلـيـط االضـواء عــلــيـهــمــا وهـمــا كال من مــبــابي جنم ا
ـا تأثـر  بعـدما تـخطى مـنـتخب الـديوك مـنافـسيه الفـرنسي الـذي ر
الواحـد تلـو االخـر فسـلـطت االضواء عـلى الـنجم الـشـاب الذي دفع
ـنتـخبـات االخرى ـكـثفـة لالعبي ا ـتابـعة ا ضريـبة تـلك الـنجـوميـة با
ن اسـند لـهم مـدربهم مـعـلـومات مـشـددة بضـرورة مـراقبـة مـبابي
وعـدم تيـسير الـلعب له بـحريته الـتي غالـبا ما تـنجم عن اهـداف كما
نتخب الـفرنسي جنوما ونـديال الى جانب مبابي من طـرف ا ابرز ا
اخرين ال يقلون مهارة وحرفية عن هذا الالعب الذي  لوحظا بكاس
ا قدم من حملات العالم فحـتما سيطلق اسـمه على النسخة احلـالية 
سـات كرويـة مهـمة تـمامـا كمـا فعل الالعب االرجـنتـيني مـارادونا و
كـسيك قبل اكـثر من  30عـامـا حيـنمـا اطـلق اسمه عـلى مونـديـال ا
ـلـعب الرئـيسي عام  1986فلـذلك ستـكـون االنظـار متـوجـهة نـحو ا
ـنتـخب ـونديـال لتكـون ليـست مواجـهة ب ا الذي سيـشهـد ختام ا
الفـرنـسي والكـرواتي فـحسب بل هـي مواجـهة مـا بـ مبـابي ولـوكا
ـثـابـة مـودريــتش  من جـانب الـكـروات الـذين يـعــتـبـرون هـذا لـلـعب 
قلـبهم النابض فـصناعة الـكرات احلاسمـة مهارة اتقـنها العب فريق
نــادي ريـال مــدريـد  وتـعــامل مـعــهـا كــحـرفــة اشـتــهـر بـهــا في هـذا
ونـديال وكانه قـام بسـحب البسـاط سواء من زميـله رونالدو او من ا
قبل العب فريق برشلونة ميسي  وتبقى صور تتويجه كأفضل العب
اضي والتي في بطولة كاس العالم لألنديـة التي جرت نهاية العام ا
ثابـة نبوءة جـاهر بها اسـتأثر بلـقبهـا فريقه االسـباني ريال مدريـد 
ـا شـهـدته مالعب روسـيـا من جنـومـية الـقـائـمـ عـلى تـلك البـطـولـة 
ـا اقتـرن بـلـوكا مـضاعـفـة لـسجـل فتى احلـرب وهـو الـلقب الـذي طـا

مودريتش ..
ونـديال إذا كـان هذين الالعـبـ ينـتظـران فـرصتـهـما لـلـفوز بـلـقب ا
ن فـــمن يــا تـــرى ســـيــكـــون عــريس الـــدوري الــعـــراقي 
اســتـطــاع تــرك بـصــمــة بـارزة عــلى مــنـافــســات هـذه
سابقة خصوصا وان من مـعايير هذا اللقب البقاء ا
طـلوبة من اجل بـالروحـية نـفسـها واللـياقـة البـدنيـة ا
ستـوى ثابت في مبـاريات فريـقه او تأثيره الظـهور 

الذاتي على نتائج هذا النادي..
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متاز بكرة القدم نادي الزوراء الرياضي بطل الدوري العراقي ا

وفد العاب القوى يعود الى بغداد


