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قدم العب فريق الشرطة مهند علي اعتذرا لنادي وجمهور الزوراء.
وقال علي " انـني اقدم اعـتذاري لـنادي وجمـهور الـزوراء وما حصل ابـلغت حـكم مبـاراتنا أمس
في الـطـلـبـة مـهـند قـاسـم بسـؤالـي عن سـبب عـدم مـنح ضـربـة جـزاء لـلشـرطـة في د  90 بـيـنـما

حتسب للزوراء".
ـا صـــــــدر مـني بـحــــــالـة عـصـبــــــيـة بـعـد انــــــتـهـاء وأضـاف ان" تـصـريـحي اعـتـذر عـنه ور
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بـهرة كل زاوية أضاءت األنـوار ا
في وسط مــديـنـة بـويـنس آيـرس
واشـــتــــعـــلـت ســـاحــــة كـــالـــدرون
لونة من كل الشهيرة باألضواء ا
صوب لتـعلن عن افتـتاح تاريخي
ـــبـــيــــة لـــلـــشـــبـــاب لــــلـــدورة األو
بـــنـــســـخــتـــهـــا الــثـــالـــثـــة والــتي
ستتـواصل حتى الثـامن عشر من

الشهر احلالي.
وشـــارك ألـــفـــا رجل وامـــرأة بـــ
فنان ومثقف وشـخصية عامة من
مـــــخـــــتــــلـف شــــرائـح اجملــــتـــــمع
األرجـنــتـيـنـي وأعـداد غـفــيـرة من
عـامـة النـاس  في حـفل االفـتـتاح
الـذي اتـخــذ مـنـحى مـخــتـلـفـا عن
مراسم حفالت االفتتاح التقليدية
ـــبــيــة عـــبــر تــاريـخ احلــركــة األو
يـة  لتـكـون األماكـن العـامة الـعـا
ــــفــــتـــــوحــــة هـي احلــــدث وهي ا
الــســبق الـــذي تــســجــلـه مــديــنــة
بـويـنس آيرس لـنـفسـهـا متـحـدية
بــذلك كل احملــاذيـر األمـنــيـة الـتي
ـكن أن حتــيط بـحـدث مـثل هـذا
ومـا يـنـطـوي عـلـيه نـقل تـفـاصيل
عززة العب ا حفل االفتـتاح من ا
بـــكـل الـــضـــرورات األمـــنـــيـــة إلى
ســـاحـــة عـــامـــة تـــعــد واحـــدة من
الـســاحـات األكـبـر في الـعـالم  إذ
أن فـي إمــكـــانــهـــا احــتــــــــــضــان
ثالثة ماليـ شـخص في الوضع
االعــتـــيــادي بــكل مـــا تــضــمه من

مرافق اجتماعية وترفيهية .
وعــلى صــعــيــد أخــبــار الــبــعــثــة
ــشـاركــة في الـدورة الـعــراقـيــة ا
بارز مهدي رحيم قد خضع فإن ا
نشـطات ضمن السـبت الختبـار ا
العـينـة العـشوائيـة التي حـددتها
ـا ـنــظـمـة وذلك وفـقـا  الـلـجـنـة ا
أفــاد به زيـاد حـسـن نـائب رئـيس

ـجرد الـبعـثـة الذي أضـاف أنه و
أن تـــــــــــســلـــمت الــبـــعــثـــة طــلب
ـــنــــظــــمـــة فـي هـــذا الــــلـــجــــنــــة ا
اخلــصـــــــــوص بــــــــــــادرت إلى
لــتــنــفــيــذ الــفــوري في مــــــــــركــز
االختبار وفق األصول الثابتة في

هذا الشأن.
وفـي إطــار الــتــحـــضــيــر لــدخــول
منافـسات الدورة أجـرت الفارسة
العراقـية إن شاء الـله سعد وحدة
تـدريـبـيـة وسط ظـروف تـنـظـيـمـية
ــرة وكــان هـذا غــيـر مــواتــيــة بـا
ـشــــــــــــاركـ مـبــعث تـذمــر كل ا
في فـعـالــيـات الـفــروسـيـة والـذين
أكــدوا في أحـــاديث لــنـــا عن عــدم
ــشـرفـة عـلى اسـتــيـفـاء الـلــجـنـة ا
ســـبــاقــات الــفـــروســيــة الــشــروط
الالزمــــــــة الــــــــتي تــــــــمــــــــكـــــــــن
الــفــــارســات والــفــــــــــــرســان من
تـأديـة الـوحـدات الـتـدريـبـيـة عـلى
ـــطــــلـــوب وذلـك في ظل نــــحــــو ا
انـــــعـــــدام وســـــــــائل الـــــتـــــنـــــقل
وجلـــــــوء كل ريـاضي إلى تـأم
وســــــــــيـلــة نــقـــــــل خــاصــة به
وهـذه مـثـلـبـة كـبـرى تـسـجل عـلى

هذه الدورة
وسـتــــــخـوض الــفـارســة إن شـاء
الـــله ســـبــــاق احلـــواجـــز الـــيـــوم
االثـنــــــــــــ فـيمـا سـيــــــــــشـهد
يـوم غدا الـثالثـاء خوض الـرامـية
فـاطـمـة عـبـاس وهـيب مـنـافـسـات
ــســافــة عـشــرة أمــتـار ــسـدس  ا
وذلك بـــــــــعد أن  تـعـديل نـظام
ـنــافـســة لـتــصـبح (60) إطالقـة ا
عـــلى ست مـــجــمـــوعــات بـــعــد أن
كــانت (40)  إطـالقـــة وهــــــــو مــا
كـانت تـتـمـيـز به هــــــــذه الـرامـية
وحــــقـــــقت فـــــيه ســــلـــــســــلــــة من
النجاحات العربـــــــية واآلسيوية
عـــلـى مـــســـتـــوى الــــنـــاشـــــــئـــات

والشـــابات.
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اخـتــتـمت في مـديــنـة بـاتــومي اجلـورجـيـة
ي لـلـشـطـرجن ــبـيـاد الـعـا مـنـافـسـات األو

شاركة 185 بنسـخته الثـالثة واألربعـ 
دولـة مـن مـخــتــلف أنــحــاء الــعـالـم والـتي
ضــيـــفــهــا قـــصــر الــريــاضـــة عــلى مــدى
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بياد شارك في االو جانب من وفد لعبة الشطرجن ا

اوقـعت القـرعـة فـريق النـفط مع فـريق الـهالل السـعـودي في الدور 16
ـواجهـة التي سـيجـد فيـها من مـنافـسات بـطولـة االنديـة الـعربـية وهي ا
ـتلـك الـعـديد مـن مـقـومات الـنـفط اخـتـبـارا حـقـيـقـيا مـع فـريق كـبـيـر و
النـجاح ودائمـا ما يلـعب بروحيـة البـطل. امر أكثـر من مهم ان يسـتعد
النفط بالشكل السليم وهو يخطط بل يضع في حساباته ان الفوز على
الفـريق السـعودي حق مـشروع ولكن كـيف يتـرجم فريـقنـا العراقي كل
حتـضيـراته وخطـطه وتطـلعـاته وفـلسـفته االداريـة والتـدريبـية الى ارض
الـواقع ويـثـبت انه فـريق مـنـافس وعـنـيد وشـرس وال يـخـشى ايـة عـقـبة
حـتى لـو كـانـت بحـجـم الـهالل الـسـعـودي. هنـا سـتـوضع خـبـرة حـسن
احمد عـلى احملك برغم انه وبشهـادة مدرب محـلي كبـار اثبت مقدرة
ـتابعـ واهل الشأن عالـية بصـناعة او تـشكيل فـريق نال استـحسان ا
وهـو يقـود فـريق يخـلـو من اي العب محـتـرف او حسب مـا يـقال العب
سـوبـر وقد حـقق الـنجـاح. مـثلـمـا حصل فـريق الـقوة اجلـويـة على دعم
ومساندة اجلميع هنا من جماهير ووسائل اعالم في مناسبات اسيوية
ـؤازرة الـعراقـيـة وهذا مـاضـية فـان الـنـفط سـينـال الـقسـط االكبـر من ا
االمر مهم للجهاز الـفني والالعب ألنهم سيجـدون دعما وتشجيعا من
ثـابـة دفـعـة معـنـويـة كبـيـرة يـفتـرض ان تـكـون كذلك عن اجلـمـيع وهـو 
. الفوز على الهالل ال يـكون معجزة والهم يحزنون بل سيكون النفطي
عـاديـا ومسـتـحقـا وأكـثر من ذلـك عنـدمـا يظـــــهـر النـفط بـكامل عـافـيته
ويلعب كرة قدم جميلة ومتوازنة وخالية من االخطاء واالرتباك واخلوف
نـافس على احتـرامنا ـكن ان جتبر الـفريق ا والرهـبة.ثقـتنا بـأنفسـنا 
خـططـيا وسـيكـون االمر كـذلك عنـدمـا يضع حـسن احمـد في حسـاباته
الـتـدريـبيـة ان لـكل مـباراة ظـروفـهـا ومتـغـيراتـهـا وخـططـهـا. مـتى تدافع
ـقـابـل ومـاذا يـجب ان ومـتى تــهـاجم وكــيف تـســتـثــمـر نــقـاط ضـعـف ا
تتصرف في الظـروف التي ستكون من صـاحلك او العكس. كرة القدم
تـثـبت يومـيـا انهـا لعـبـة عقل وتـفـكيـر وخـطط وهي فلـسـفة تـدار من دكة
كن لـعب. مثل هـكذا مـواجهـات ال  البـدالء وترسـم وتطـبق في ارض ا
ان تقبل التهور واالستعجال والتـسرع ألنها ستعكس التطور احلقيقي
درب الـعراقي الذي نحتـرمه كثيرا وهو قادر ان لفكر ا
ـــســؤولـــيـــة ويــثـــبت عـــلـــو كـــعــبه يــتـــحـــمل هـــذه ا
واحـقـيـته.هل سـنـشـهـد تطـورا فـنـيـا مـلـحـوظا في
اداء الـنـفط وهـو يـجـد نـفـسه امـام هـذا االخـتـبـار

احلقيقي?
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والــــضـــغط  عــــلى اقـــرانـه من اجل
مــواصـلــة الـدفــاع عن لـقــبه وعـكس
شاركـة  من هذه االوقات  مالمح ا
ألنه ســـيــكـــون امــام مـــوسم مـــثــقل
ـالــيـة الـتي ـشــاكل خـصـوصــا ا بــا
يــخـــشى ان تــظـــهــر في ظل تـــغــيــر
اجلـــهـــة الـــراعــيـــة بـــعـــد تـــشــكـــيل

قبلة. احلكومة ا
وكــمـا قـلــنـا في وقت سـابـق اهـمـيـة
اإلســراع بـــإجنـــاز مــلـــعب الـــنــادي
لالســتــفــادة مــنه مــالــيــا عـبــر بــيع
الـتـذاكــر الـدولـيـة  الي تـعـد حـاجـة
مــاسـة والبــدان تـسـتــثـمـر بــالـشـكل
ــطـــلـــوب من خالل تـــغـــيــر  واقع ا
االنديـة التي تـقدم عمال تـقلـيديا مع
مــــرور الـــوقـت  كــــمـــا عــــلى وزارة
الـشبـاب ان تعـلن دعـمهـا للـفرق في
هـذا اجلانب عـبر تـسـخيـر مالعبـها
ــشــاكل الــتـي تــعـرض ومـعــاجلــة ا
الـعـرقة مع االنـديـة والحتـاد وانـهاء
الـقطـيـعـة ب جـمـيع اإلطـراف التي
الزالت تـنـعكس سـلـبـا عـلى االمور 
والن الــنـجـاح هـو لـلــكـرة الـعـراقـيـة
وريـاضـتــهـا الـتي الزالت تـسـيـر في
مــــتــــاهـــات بــــســــبب   اخلـالفـــات
ــصـــلــحــة الـــشــخــصـــيــة  ولـــيس 
الــريـاضــة  نـفــسـهــا الـتي تــمـر في
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وجنح اجلـوية بـتـحقـيق  الـنتـيـجة
ــــهـــمـــة  واالولـى في اول خـــروج ا
العب احملـافــظـات عـنـدمـا غـيـر من
مــيـــزة ارض الـــســمـــاوة  بــالـــفــوز
بــهــدفــ دون رد  بـتــوقــيع الالعب
عــــلـي قــــاسم د  50 و 60 لـــــيــــرفع
رصـــيــده الى تــسـع نــقــاط من ثالث
مـبـاريـات  وله واحـدة  مـؤجلـة مع
نـفط مـيسـان ويـظهـر مـنـافسـا قـويا
على الـصدارة وقـادر على  خـطفـها
بـأقـرب وقت في ظل احلـالـة الـفـنـيـة
ـــتـــصــاعـــدة وحـــالــة االنـــســـجــام ا
والـتـعـامل مع االمـور بشـكل واضح
وتطـبيق الـواجبـات التي  يـحددها
ـــدرب بــاسم قــاسـم الــذي يــعــيش ا
مع  الــفــريق ايـــام حــلــوة  فــبــعــد
ستـوى اجليد الـذي قدمه الثالثاء ا
ـاضـيــة والـفـوز بـنــتـيـجــة كـبـيـرة ا
علـى  اجلزيـرة االردني عـاد بالـفوز
هم من ملعب عانى منه مرات قبل ا
ان  يـقـهر اصـحـاب االرض ويـفـسد
اجواء اهل السماوة عندما شاهدوا
فريقهم يسقط امامهم مرة  اخرى 
عـلى غيـر الـعـادة في غـضون اربع 
جوالت  ويـبدو االمر كـان  متـوقعا
الن اجلـويـة كــان في احـسن حـاالته
بـعـد سـلسـة نـتـائج الـدوري والـفوز
في ثالث مباريـات  في بداية مـهمة
ــوسم عـــلى عــكـس مــا حــصـل في ا
االخـيـر ومـا  سبـبـته تـلك الـبـداية 
من عرقلة لتطلعات  الفريق قبل ان
يخسر اللـقب الذي يدافع عنه اليوم
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خـــطف الـــعـــائـــد لـــلـــدوري الـــكـــرخ
الـــــصـــــدارة مـن الـــــزوراء بـــــفــــارق
األهـداف بـعدمـا حـقق أفـضل واكـبر
نتائج اجلولة الرابـعة  من مسابقة
ـمـتــاز بـكـرة الــقـدم الـتي الــدوري ا
اخـــــتــــــتـــــمـت امس االول عــــــلى ان
يـــتــوقف  ويــســـتــأنف في احلــادي
والــعـشــرين من الــشـهــر اجلـاري  
بالـفوز عـلى البـحري بـثالثة أهداف
لــواحــد رافـعــا  رصـيــده الى عــشـر
نقـاط  مـستـفـيدا من فـارق األهداف
في االنــتــقــال لــلــمــوقع األول  ألول
مـــرة مــــنـــذ عـــودته قــــبل األخـــيـــرة
ـمـتــاز   وكـان في يـومه لـلــدوري ا
بــعـــدمـــا جنح في حتـــقـــيق الـــفــوز
الـثـالث تـوالـيـا واسـتـمـر يـسـيـر في
الــــطــــريـق الــــصــــحــــيـح من حــــيث
ستوى والـنتائج  والتـقدم بثقة  ا
ويـعـكس حـجم قـوته بـعـدمـا مـر من
الدرجـة االولى  الى مـوقـعه قبل ان
يظـهـر الطـرف القـوي والشـجاع في
ـطـلـوبـة وتـسجـيل نـسج الـنـتـائج ا
فـــــارق األهــــداف الــــتـي مــــنـــــحــــته
الــــصـــدارة فـي اجنـــاز اولـي  مـــهم
سيـدعم جـهوده في الـبقـاء فيـها في
بــدايـة مـثـالــيـة لـلـفــريق الـذي يـقـدم
نفسه من خالل عناصـره الشبابية 
الــتي تــواصل تـــقــد الــعــطــاء في
ر به  عـبر امتالكه  أفضل وضع 
لالعــبـ يــؤدون كـمـا يــجب قـبل ان
يـنـجــحـوا في الـتـسـجـيل وهـذا امـر
نافـسة التي حتتاج الى مهم في  ا
األهـداف التي مـنـحـته الـصدارة في
عـــــمل واضـح ومــــؤثـــــر  واالهم ان
تتواجد وجوه قادرة على التسجيل
عندما جنحت في هـز شباك اقرانها
ســــبع مــــرات من اربـع مــــبــــاريـــات
عــنــدمــا  جنح مــحــمــود خـلــيل في
تسجـيل هدف د  25 و �85 وميثم
باراة وتام جبار د 65 من وقت ا
نتيجتها التي استثمر فيها الفريق
عـامـل االرض وخـرج بـكل فــوائـدهـا
في مـــهـــمـــة لـم تــكـن ســـهـــلـــة امــام
الــبـحــري الـذي  قـدم بــدايـة مــهـمـة
عـنـدمـا قـدم من الـبـصـرة مـنـتـشـيا 
ـيـنـاء قـبل ان بـفـوزه عـلى الـغـر ا
ـــســيــرة بـــعــدمــا تـــلــقى تــتـــوقف ا
اخلــــســـارة األولـى وتـــظــــهــــر مـــرة
اخـرى  مــعـانـاة مـبــاريـات الـذهـاب
التي اخذت أشياء كثيرة من الفريق
ــشـاركـة األخـيـرة عــنـدمـا بـقي في ا
كانه بصـعوبة بالـغة قبل ان يبدا
ــوسـم بــشـــكل مـــقــبـــول  قــبل ان ا
يتـراجع للـموقع الـثانـي عشـر  بعد
مهـمة صعـبة  الن الـكرخ ظهـر اكثر
قوة وتـماسك وكـان بيـومه واستـمر
يتعامل مع االمور بجدية  ويستغل
الفرص كما يجب  فـيما يتطلب من
البـحري مـراجعـة االمور لـتعـزيز ما
حققه  في اجلوالت الثالثة االخيرة

التي  قـدم فيـها مـا لديه بـتعـادلي
ــيــنـاء لــكن والـفــوز عــلى الــغــر ا
محاوالته قائمة لـتغير مسار األمور
الـــتي حتــتـــاج الى عــمـل مــتــوازن 
امــــــام مــــــهـــــمــــــة ال تــــــخـــــلــــــو من
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وتــراجع الــزوراء لــلــوصــافــة  رغم
فوزه على النجف بالهدف اجلميل 
عـن طــــريق  عـالء عــــبـــاس د 6 من
ــبــاراة لــيـــرفع رصــيــده الى وقـت ا
عشـر نـقاط مـتأخـرا بفـارق االهداف
عن الكرخ  فيما جتمد رصيد االخر
نــقـطــتـ بـعــدمـا  تـمــكن من حـسم
ــذكـورة من الـبـدايـة الـتي ـبـاراة ا ا
مــنــحــتـه  الــفــوز  واجــتــيــاز قــوة
الـضـيـوف الـذين اكـثـر مـا يـظـهرون
بـشكل واضح في مـالعب العـاصـمة
ومع الـفرق اجلـمـاهيـرية لـكن تـبقى
الـعـبـرة بـالــنـتـيـجـة  بــعـدمـا تـلـقي
اخلـســارة الــثــانــيــة تــوالـيــا  في 
بـدايـة لم تـرتق الى رغـبـة جـمـهـوره
الـكـبـيـر بعـدمـا فـشل الـفـريق مـرت
ــلـعــبه حـيث الــتـعــادل مع الـكـرخ
وخــسـارة الــديــربي  والزال يـســيـر
ــشـاركــة في مــهـمـة عــكس اهـداف ا
ـدرب  مــظـفـر جـبـار صــعـبـة امـام ا
الــذي عـلــيه ان يــسـتــعـجل احلــلـول
وإعـادة الـفـريق لـلـمـسـار الـصـحـيح
قــبل ان تـتـفــاقم االمـور بــعـد اكـثـر 
ومتـوقع سـيواجه ضـغوط االنـصار
الــذين ال يـهــمــهم  من يـديــر االنـور
مـهـمـا كان اسـمه بـل من يـقود  الى
طــريق الـنـتـائج الـتـي ابـتـعـد عـنـهـا
الـفـريـق  واسـتـغالل أي فـرصـة الن
ـهـمـة غـايـة في الـصـعـوبـة  والبـد ا
مـن عـودة ســريــعــة  امـام تــصــاعـد
مخـاطر الـنتـائج والتـوقف الواضح

عندها.
الــزوراء اســـتــغـل الــبـــدايــة ووضع
االمــور بــاالجتــاه الــصــحــيـح وكـان
بإمكانه ان يزيد حاصل االهداف لو
تـعــامل مع الــفــرص كـمــا يــنــبـغي 
خلــرج بــنــتــيــجــة اكــبــر  ومــهم ان
يـتــدارك جـهـازه الـفــني االمـور عـبـر
ـطـلوبـة وحتـديد وضع الـتـشكـيـلة ا
واجــبــات الـالعــبــ عــبـــر طــريــقــة
ــبــاريـات الــلــعب  امــام  مـشــاكل ا
ومـــواجـــهــة الـــفـــرق والـــرغــبـــة في
الــتــغــلب عــلـى  الــزوراء  ألســبـاب

معروفة.
خطـوة مـهمـة للـبطل في ان  يـحقق
الــفــوز الـثــالث وفــرض  تــواجـده 
ــــــتـــــلك احلـــــلـــــول مـن خالل ألنه 
مـــوجــود الالعــبــ الــقــادرين عــلى
تمشـية األمور كـما يجب والـتصدي
لــلـمـبـاريــات  بـقـوة عـنــاصـره بـعـد
همـة التي  يأمل جمهوره البداية ا
ستوى ان يستـمر فيـها وان يقـدم ا
الـفني الـعـالي إلقـناعـهم  بـانه قادر
عـلـى مـواجـهـة األمـور بـثـقـة كـبـيـرة

بـقـوة  في ظـل حـالـة الـتـطـور الـتي
ـــر بـــهــا الـــفـــريق بـــعـــد الــتـــأهل
األسيوي والـدفاع عن اللـقب الثالث
ـــرشح الـــقـــوي خلــــطـــفه قـــبل ان ا
يستمر في الدفاع عن لقب الدوري 
عــبــر مــواصــلــة حتــقــيق الــنــتــائج
ـــطــــلـــوبـــة  فـي الـــدوري احملـــلي ا
وظـهـور الهـداف الـشـاب عـلي قاسم
الـــذي ســــجل ثـالثـــة اهــــداف خالل
خـمـسـة ايـام وفي  إضـافـة لـهـجـوم
اجلـوية الـذي سـينـتقـل مبـاشرة من
ـبـاراة الى النـهائي األسـيوي هذه ا
الــذي مــهم جــدا ان تــأتي نــتــيــجــة
الــــفـــوز عـــلـى الـــســـمــــاوة  بـــهـــذه
الطريقة  وجتاوز احد اعقد مالعب
احملـافظـات قـبل ان تـعطـي  نتـيـجة
الذهاب الضوء االخضر للجوية في
مواجهـات افضل قادمـة  من جانبه

بقي السماوة بنقطة واحدة.
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وقــاد الـالعب  احــمــد ســعـيــد نــفط
مــيــسـان الى الــفــوز  عـلى حــسـاب
فريق احلسـ بهدفه د 60 من وقت
ــبــاراة  والــفــوز الــثــاني ايــابــا  ا
والـثـالـث في الـدوري ورفع رصـيـده

الى تسع نقـاط وله مباراة مـؤجلة 
مع اجلـوية  ويـؤمل ان يـصل بـها 
للـصدارة بـعد الـتقـدم الواضح عـبر
االداء اجلـيـد فـي ان يـحـقق  الـفـوز
فـي ثالث مــــبـــاريــــات مـــتــــتـــالــــيـــة
بــالـتـســاوي مع اجلـويــة في افـضل
بــدايـة لــهـمــا  حـيث اجلــويـة ثـالث
ومــيـسـان رابع وكـالهـمـا يــعـكـسـان
ـنــافــسـة  ويــظــهـر دوريـهــمــا في ا
مــيــســان افــضـل فــرق احملــافــظــات
للمـوسم الثـاني بعدمـا وقف عاشرا
ــشـاركـة االخـيــرة ويـنـتـظـر ان في ا
يـكـون مـنافـسـا قـويـا عبـر الـتـركـيز
عـلى مــبـاريـات الــــــــذهـاب حـيـنـمـا
تـغـــــــــــلب عـلى الـكـهـربـاء ب لـدعم
جنـاحـات االرض الــتي خـدمــــــــــته
  من جانـبه يكون مرتـ متتـاليـت
فـريق احلـسـ قـد تـلـقى اخلـسـارة
االولـى  وفي الـــتــرتـــيب الـــســادس

عشر.
jÝu « vKŽ ¡UMO*« “u

ـــيــنـــاء بــتــحـــقــيـق الــفــوز وجنح ا
ـطلـوب خـارج الـبصـرة  والـعودة ا
بـكــامل الــنــقـاط عــلى حــســاب نـفط
الـوسط بـهـدف الالعب حـسـام مالك

مـنـهـيـا قطـيـعـة الـنـتائج  الـسـلـبـية
قــبل  ان  يــضع حـدا لــهــا بـعــدمـا
ـهـمـة انــتـفض ويـحـقق الـنــتـيـجـة ا
خــارج مــلــعــبه ويــعــود لــلــواجــهــة
ويــجــعل من جــمــهـوره ان يــتــنـفس
ـا لـلــفـوز  من تـأثـيـرات الــصـعـداء 
مختـلفـة على اهل  البـصرة  الذين
اســعـــدوا بــالــنـــتــيــجـــة ألنــهــا اتت
بـوقـتـهـا  وفـرصـة  لـلـتـغـلب  عـلى
ـعروفة وألنها اتت مشاكل الفريق ا
ـــيــدان وعــلـى حــســاب مـن خــارج ا
فــريق نــادرا مــا يـخــســر في مــكـانه
ـيـنـاء ـة الن ا بــعـدمـا جتـرع الـهــز
لــــعب من اجـل الـــفــــوز الــــذي جـــاء
قـدمة بفـضل عـطاء الالعـبـ وفي ا
حسام مالك الذي استمر مع الفريق
رغم ظروفه القاسـية والزال يعاني 
مـالـيــا وفـنـيـا وقـاده الى  اخلـطـوة
هـمة الـتي اراحت جمـاهيـرية.كـما ا
ــعــنـــويــة وفي رفــعت مـن حــالــتـه ا
الـتـقــدم لـلــمـبـاريــات األخـرى بــثـقـة
بـعـدمـا رفع رصـيـده الى اربع نـقـاط
في الــــوقت الــــذي تــــلــــقى الــــوسط
اخلـسـارة الـثـانـيـة في عـقـر داره ما
يـتـوقع ان تـترك تـأثـيـراتـهـا  على 

مبارياته القادمة برصيد ست نقاط.
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وحـول األمـانـة  تـأخـره امـام النـفط
بهـدف محـمد داود د 18 الى تعادل
بـعدمـا جنح مـهـمـ سلـيم مالخ من
تسجيل هـدف التعادل د 81 ليخرج
كل مـنـهـمـا بـنـقـطـة حيـث النـفط في
ـوقع الـسابع واالمـانـة ثـامن عـشر ا
الـــــتــــرتـــــيب وخــــالـف الــــنـــــفط كل
الـتوقـعـات التي كـانت تـقف معه في
ستوى الذي حتقيق الفوز في ظل ا
قــــــدمـه مع احلــــــدود واالنـــــتــــــقـــــال
للدور �16من بطولة االندية العربية
لألبطال عنــــــــدمـا فرط بالفوز امام
ـبــــــــاراة تسع دقـائق عـلى نهـاية ا
الـــــتـي كــــاد عـــــلى عـــــنـــــاصـــــــــــره
الــتــعــــــــــامل بــحـــــــذر  لــلــخـروج
بـكـامل فـوائـدهـا قـبل تـقـاسـمـهـا مع
االمــــانــــة الــــذي الزال بــــعــــيــــدا عن
مـستـواه في بدايـة لم تـستـقر بـعد 
ــوقع الـثـامن عـشـر فـــــــيـمـا حـيث ا
يــقف الــنـفـط سـابــعـا  مــتــعـادال في
قــــواعـــده الــــتي لـم  تـــســــتــــغل في
احلـــفـــاظ عـــلى الـــتـــقـــدم  وانـــهــاء
ا لـلتـعادل  األمــــــــور كـما يـجب  

ـشـاركة من تـأثـيـرات سـلـبـيـة عـلى ا
قبل ان تأخر  االمانة.
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والـديوانـيـة االخر الـذي  تـنازل عن
الـنـتـيـجـة االيـجـابـيـة بـعـدما  حـقق
الـتـقـدم د 65 عن طـريق احـمـد عـبـد
الـرزاق  في اجـواء لـعب مـنـاسـبـة 
حــيث عـــامـــلي االرض واجلــمـــهــور
ني الـنفس في  الكـبيـر الذي كـان 
ان يـخــرج اصـحـاب األرض بــالـفـوز
الذي رفض  قبـوله  الكهـرباء الذي
ـنـاسب حــقق الـتــعـادل في الـوقـت ا
عن طــريق عـالء مـحــيــسن د 80 من
ــبــاراة  الــتي  شــكــلت وقــــــــــت ا
حتـديـا للـديـوانـية الـذي يـفـترض به
ان ال يــفــــــــــوت مــثل هــذه الــفـرص
وهو الـذي يـــــــــعـول على مـباريات
ــكن ان تــهـدر عــقــر الــدار الــتي ال 
نـقـــــــــاطهـا بـهـذه الكـيـفـية  فـيـما 
وجـــد الــــــــــضــيــوف مــا تــبــقى من
دقــائــــــــــق كــانت كـــافـــيــة لـــفــرض
التعادل والعـودة بنقــــــــــطة  لدعم
ـتـراجع بـسبـب تدني مـوقــــــــــــفه ا
نتائجـه التي اخذته للـموقع السابع
عشر  فيما توقف الديوانية عاشرا.
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تمـكن العبوا والعبات مـنتخب الص من
خـطف لقب الـبطـولة بـعد مـنافـسة شـديدة
مع منـتخب أمريـكا في فـئة الـرجال الذي
ـــركــز الـــثــاني فـــيــهـــا ومــنـــتــخب حل بــا
أوكـرانيـا ضـمن فـئة الـنـساء بـعـد أن جاء
ـركـز ـركـز الـثـاني أيـضـا فـيـمـا كـان ا بـا
الــثــالث من نــصــيب مــنــتــخـب جــورجــيـا
وبالنسبة للرجال فقد جاء منتخب روسيا

ركز الثالث. با
العراق للرجال يخسر أمام طاجكستان.
ودع مـنتـخبـنـا الوطـني منـافـسات اجلـولة
األخــيــرة من الــبــطــولـة بــاخلــســارة أمـام
مــنـتــخب طــاجـكــسـتـان (1-3) بـعــد فـوز
الـالعب اراز بــــــاسم وخـــــســـــارة كـل من
حــسـ عــلي حـســ ونـوح عـلـي حـسـ

وعبد الله محمد.
مـوقف مـشرف جـسدته الالعـبة الـعراقـية
سـالي عـبــاس الـتي رفـضت الــلـعب أمـام
إحدى العبـات فريق اللجنة الدولية للصم

والــــبــــكم مـن الــــكــــيــــان الــــصــــهــــيــــوني
واالنـــســـحـــاب من اجلـــولــــة حـــيث نـــالت
االعجـاب وكلمات الثـناء من قبل الالعب
وقف بالتصفيق. العرب الذي قابلوا ا

وتـعــادل مـنــتـخـبــنـا الـوطــني لـلــنـسـاء مع
منتخب اللجنة الدولية للصم والبكم الذي
ضـم العـــبـــات مـن روســـيـــا وأوكــــرانـــيـــا
والــكــيــان الــصــهــيــوني (2-2) بــعــد فــوز
الالعبة زيـنب عاصف عـبد الـله وزميلـتها
ـامة نـبـأ سـامي فـيـمـا خـسـرت الـالعـبـة 
عــاصف عــبـد الــله وســالي عــبــاس الـتي
انسحبت أمام العبة الكيان الصهيوني.
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واختـار االحتاد الدولي لـلشطـرجن النائب
ـركـزي األول لـرئـيس االحتــاد الـعـراقي ا
لـلشـطـرجن فرحـان نـصيـر الوائـلي عـضو
ــســابــقــات كــمــا  اخــتــيـار في جلــنــة ا
ــنـسق اإلعالمي الـزمــيل رافـد الــبـدري ا
ركـز للشـطرجن عضو لالحتاد الـعراقي ا

في اللجنة اإلعالمية لالحتاد الدولي.
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وسط حــفل كــبــيــر وبـهــيج شــهــد الــعــديـد من
ـنـوّعـة إحـتـضـنه مـلـعب (كـلـورا بن الـفــقـرات ا
كـارنــو) إفـتــتح الـرئـيـس اإلنـدونـيــسي (جـاكـو
ويـدادو) الذي شـارك أيضـاً في إيقـاد الشـعلة
اخلـاصـة بـالـدورة ونـائـبه (يـوسف كـاله) دورة
تحـدي اإلعاقة التي األلعاب اآلسيـوية الثالـثة 
تستضيـفها العاصـمة اإلندونيسـيا (جاكارتا)
والــتي تــســتـمــر لــلـفــتــرة من اخلـامـس وحـتى
الـــثــــالث عـــشـــر مـن تـــشـــرين األول/ 2018

وتشارك فيها (34) دولة..
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ظـهــرت قـرعـة الــكـرة الــطـائــرة جـلــوس والـتي
أســفــرت عن لــقــاء الـعــراق بــأوزبــكــسـتــان ثم
اندونيسـيا وأخيرا مينـمار... فيما وقع الفريق
العراقي في مـجموعة حديديـة بكرة السلة إلى
من يـترجم الـفـرص الـتي أتيـحت والـتي مـيّزت
الـفـريق الـصـيـني كـونه إسـتـغل أغـلب الـكرات
الـتي كـانت بـحـوزته وإسـتـثـمـر الـتـسـجـيل من
خـارج مـنـطـقـة الـثالث نـقـاط وأفلـح في تـعـزيز
ـباراة.. كـان الـتأثّـر واضـحاً رصـيده.. عـقب ا
عــلى عــنــاصــر الــفــريـق وكــادرهم الــتــدريــبي

ورئيس البـعثة السيد سـعد الصاحلي ورئيس
بـية الدكـتور عقـيل حميـد واألم العام الـبارا
ــكــتب الـتــنــفـيــذي الـذين وعـدد من أعــضـاء ا
ـنتخـبنا آثروا الـتواجـد وتهيـئة عوامل حتـفيز 
ـستواه مطلقًا.. ويلتقي العراق الذي لم يكن 
ــنــتــخب الــتــايالنــدي ثم يــوم غــد مـع فــريق ا
يخوض لـقاءه األهم في اجملموعـة يوم الثالثاء
الـــقــادم مـع إيــران ثم يـــكــون خـــتــام لـــقــاءات
اجملـمـوعـة أمـام انـدونـيـسـيـا صـاحـبـة األرض

واجلمهور يوم األربعاء القادم..
كــمــا أوقـعـت الـقــرعــة الـعــراق في اجملــمــوعـة
األولى لـكـرة الهـدف لـلـمـكـفوفـ حـ جـمـعته
مع منـتخـبـات إيران وقـطـر واليـابـان.. وتفـتتح
اجملــمــوعــة بــلــقــاء الـعــراق وقــطــر ثم يــلــتــقي
نـتخب الياباني يـوم االثن ويكون منتخـبنا با
خــتــام لـقــاءات اجملــمــوعـة يــوم الــثالثــاء أمـام
إيـران.. ومــنـتــخب كـرة اجلـرس الــعـراقي من
ـيـدالـيـات وهـو قـادر ـرشـحـ ألحـدى ا بـ ا

على ذلك إن إستطاع إجتياز اللقاء األول.
كـراسـي ضــمه إلى جــانب تــايــلــنــد والــصـ
ـضـيـف انـدونـيـسـيـا وإيـران إضـافـة لــلـبـلـد ا
حـيث إسـتـهل مـنـتـخـبنـا الـوطـني بـكـرة الـسـلة
مــشــواره بــعــرضٍ غــيــر مــقــنع دفــعه لــتــلــقي

اخلـسارة من الفـريق الصـيني وبـنتيـجة كـبيرة
بلغت (54_81) نقطـة بعد أن إنـتهى النصف
األول صـيـنـيـاً أيـضاً بـ ( 28_46) نـقـطة ولم

تــنـــــــــــفـع مــحــاوالت مــنــتـــــــــــخــبــنــا الــتي
ســــــــرّعـــــــوا مـن خــــــــاللــــــــهـــــــا الـــــــلــــــــعب

إلفــــــــتقادهم .

منتخب سلة الكراسي تخسر في منافسات جاكارتا


