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الـــســــادس لــــكن الــــتـــعــــادل من
الـزوراء  لـيس بـالـعـمل  الـعـادي
بعـدما فرضه  تـعادله عقب اربع
دقــائق عـلى تــقـدم الـزوراء  البل
كـادان يـلـحق ربه اخلـسـارة قـبل
ان يـدفـعه للـمـركز الـسـابع  امام
خـــيــبـــة جــمــهـــوره  الــذي وجــد
فــريـقه يـعـانـي من ضـعف دفـاعه
بعد تعادل من الشرطة وخسارة
ــيــنــاء  وخــرج من الــســيــطـرة ا
عــلى مــواجــهــات االرض  وفــقـد
يــبـع نــقــاط ويــخـــشى ان تــفــلت
االمــــور من يـــد الــــفـــريق  الـــذي
ســـــيالعـب  الــــبـــــحـــــري   امــــام
مــخـــاوف تــكــرار مـــا حــصل في
ـــوسم لــــقـــاء الــــفـــريــــقـــ فـي ا
ــــبـــــاراة في ـــــاضـي وتــــاتـي ا ا
ظـــروف غــــيـــر مـــريــــحـــة ســـواء
للمـدرب واألنصار واالمل في ان
يـحـقق األفـضـلـيـة امـام الـبـحري
االخـــر الـــذي يــــعـــاني من ســـوء
ـــته من الــنـــتــائج  فـــبــعـــد هــز
الــوسط ســـيــخـــرج الى الــزوراء
في مــبـاريـات زادت من صـعـوبـة
شاركـة التي يامل ان يـعودلها ا
عبر بوابة الزوراء الذي اكثر ما
يــزعج  عــنـــاصــره الــلــعب حتت
ـرة  مع ضـغط الــنـتـائج وهـذه ا
رغـبة اجلـمهـور  والعـودة لسـكة
االنـتصـارات بعـد مـباراتـ اثرا
عـلى مــوقـفه كــثـيـرا  امــام تـقـدم
االقــويــاء مــا سـيــصــعب مــهــمـة
الـفــريق الــتي حتــتـاج الـى عـمل
ــــدرب والالعـــبـــ كــــبـــيـــر من ا
لتـجاوز الفـترة اخلـالية واهـمية
ـطـلـوب قـبل الـدخـول الــظـهـور ا
في بطولة دوري اإلبطال واالهم
 مصـلجـة جمـهوره الذي امل ان
تعالج األخطاء والـعودة بسرعة
نـافـسـات التي تـغـيرت لـدائـرة ا
بـــــــوجـه الــــــبـــــــطل   والبـــــــد من
مـواجـهـتـهـا بــقـوة وتـركـيـز قـبل

تفاقمها.

الـنـتـيـجـة الــتي انـتـهت بـالـزامه
الـــتــراجـع مــوقـــعــا الـى  الــرابع
عـــشـــر  مـــتـــخـــلـــيـــا عن فـــوائـــد
مـباريـات عـقر الـدار والـفشل في

تغير مسار مواجهات الذهاب.
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 وتـمـكن النـفط من حتـقـيق اكـبر
نتائـجه واجلولة نـفسهـا بالفوز
ـــيــنـــاء بــاربـــعــة اهــداف عـــلى ا
ـوقع لـهـدفـ لـيـمـر  بـثـقـة الى ا
الــرابع   11نـــقــطـــة   فـي حتــول
مــهم من حــيث الــنــتــيــجـة الــتي
اتت مـباشـرة بعـد نـكسـة الهالل
السعـودي التي  خالف فـيها كل
تفـائل به التـوقعات مع اشـد ا
ذكورة في ان يحقق الـنتيـجة  ا
في ظل االحــوال الــفــنــيـة  الــتي
احـــدثـــتــهـــا اخلـــســارة الـــتي لم
تـــعـــجب  الـــكـل    واثـــارة جــدال
كـثـيرا عـلى  اداء الـفـريق   الذي
التـــلــــيق بــــالــــفـــريـق الـــذي دعم
مــشــاركــته احملـــلــيــة عــبــر قــهــر
ـيـنــاء في مـبـاراة حتــكم فـيـهـا ا
ـــيـــنـــاء الــذي وظـــهــر افـــضـل  ا
خـــــــيـب  امـــــــال انـــــــصـــــــاره في
اســتـغـالل ظـروف الــنــفط   قــبل
الــتــوقـف في مــواقــعه مــتــلــقــيــا
اخلـسـارة الـقـاسـيـة الـتي جـاءت
خالفــا لـلـتــوقـعــات بـعــد الـتـالق
امــــام الـــزوراء  قــــبل الــــتـــراجع
عــاشـرا بــنـفـس رصـيـده  7نـقـاط
وسـيــكـون امــام مـبــاراة  مـهــمـة
عــنــدمــا يـضــيـف الـطـالب الـدور
الـسـابع  في البـصـرة الـلع الذي
يــشــده نــحــو حتــقـيـق الــنـتــائج
حتت انـظـار جـمـهـوره الـغاضب

على اخلسارة.
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وتراجع الكرخ لـلموقع السادس
بـعـدمـا الزم عـلى تـرك الـصـدترة
من مــلــهب الـــوسط في الــنــجف
اجلولة اخلامـسة ثم  تعادله مع
الـــــزوراء  الــــذي اخـــــذه نـــــحــــو

لــعــزف نـــغــمــة الـــفــوز اجلــولــة
الـــقـــادمــة  عـــنـــدمــا يـــســـتـــقــبل
احلــــــدود الــــــدور الـــــــقــــــادم في
لعب الذي يعول عليه العمارة ا
 كـثـيـرا والذي كـان وراء الـتـقدم
لـلـصــدارة الـتي يـبــحث الـعـودة
لــــهـــا مـــرة اخــــرى لـــكن االمـــور
واقع اخـتـلف االن  بـعد تـغـيـر ا
في نــفـس الــوقت تــعـــثــر اربــيل
بـنــتـيــجـة الـتــعـادل الـتـي تـشـبه
اخلـسـارة مــتـراجـعــا من مـكـانه
الـــثــــامن الـى الـــتــــاسع رافــــعـــا
رصـــيـــده  الى  9نـــقــاطـــقـــبل ان
يـصـطـدم بـقوة ضـيـوفه وقـبـلـها
فـــــرط بـــــفـــــوز عـــــلى حـــــســـــاب
الـصــنـاعــات في الـوقت الــبـديل
دد  بـعدمـا كان متـقدمـا بهدف ا

قبل ان يدرك االخر التعادل.
 وتـــقــــدم نـــفط الـــوسط بـــفـــوزه
وقع هم  عـلى الـبحـري  الى ا ا
هم الثـالث مستـفيـدا من فوزه ا
الـذي عادبه مـن البـصـرة عنـدما
تــغــلب عــلى الــبــحــري بــهــدفـ

لـــواحــد رافـــعـــا رصـــيــده الى12
نـقـاط  محـققـا الـنتـيجـة الـطيـبة
ـــواقع والــــتـــواجـــد فـي احـــد  ا
همة من هذه الوقات في مهمة ا
لـم تـــــكن ســـــهــــلـــــة امـــــام حتــــد
مــبــاريــات الـــذهــاب لــكــنه جنح
في كل تـفــاصـيل الــسـفــرة الـتي
حــقـقـت  اول انـتــصــار لــلــفـريق
الـذي تغـير عن الـبدايـة  وتدارك
االخـطـاء الـتي كلـفـته خـسـارت
ـيــنـاء قـبل ان امـام الـشــرطـة وا
يـتــجـاوز الــصـعــوبـات ويــحـقق
فــوزين مـتـتـالـ  عـنـدمـا حتـقق
ـطــلب والــعـودة بــثالث نــقـاط ا
غــالـــيــة قــادته الـى احــد مــواقع
الــكــبــار واالهم  تــخــطي بــوابـة
الــبـــحــري بــثـــقــة عــنـــدمــا لــعب
الــفـــريق من اجل الـــفــوز  الــذي
فـــشــلـت كــتــيـــبــة  نـــاصــر طالع
الوصـول اليه قـبل ان يدفع ثمن

تـرافـقـهـا البل افــسـدتـهـا ويـامل
الـــــــكـل ان يـــــــنـــــــجـح االحتـــــــاد
بـــــالـــــتــــعـــــاون مـع الــــفـــــرق في

حتقيقها كما يجب.
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وعـــــودة الى  مــــــوقف الـــــفـــــرق
اجلــديــد عــنـدمــا اعــتــلى الــقـوة
اجلـويـة الـصـدارة  مـتـقـدمـا لـها
من  الــوصـافــة اثــر فــوزه  عـلى
الـديـوانـيـة  بـهـدفـ دون رد في
نــتـــيــجــة عــكــست اثــارهــا عــلى
وقع الـفـريق بشـكل عـام حـيث ا
اجلـــديــد مـع  مــبـــاراة مــؤجـــلــة
وهـــو مـــا  يـــعـــكس  مـــســـتـــواه
ــســتــوى الــثــابت ســواء عــلى ا
األســيــوي  عــنــدمــاحــصل عــلى
اللقب الثالث قبل ان يتفرغ االن
للدوري احمللي ويسير باالجتاه
الـصــحـيح بــعـدمـا رفـع رصـيـده
الى  15نــقــطــة  بـــســجل  نــاجح
ونـظيف والـسعـي لالبتـعاد  عن
الـوصــيف عـنــدمـا  يــتـواجــهـان
األســبـوع الــقـادم كــمـا يــسـتــعـد
باريات واإلبقاء اجلوية لبقية ا
ذكور وقع ا على حظـوظه في ا
 والـتــقـدم  نــحــو الـصــراع عـلى
الـلقب  الـذي يظـهـر   احدالـفرق
الــقـريـبـة مــنه   ولـو حلـديث عن
هـــذا االمـــر يـــعـــد مــبـــكـــر  لـــكن
ــــتــــلك مــــقــــومــــات اجلــــويـــــة 
احلـــصـــول عـــلى الـــلـــقب حـــيث
تـواجـد اغلـب الالعبـ من وقت
ـــدرب بـــاسم بـــعـــيـــد ووجـــود ا
قاسم الـذي يعلـم بخفـايا االمور
بــعــد عــودة تــوجــهــا احلــصـول
بــــــالـــــلــــــقب االســــــيـــــوي  ودعم
جــمـهـوره الـكـبـيـر وإدارته الـتي
تــدرك طـبــيـعــة الـتــغـيــرات عـلى
مـشــاركـات الــفــريق بـعــد اجنـاز
الـبـصـرة  حـيث الـدوري احملـلي
والـــــكــــــاس  ودوري اإلبــــــطـــــال
ــوسم احلــالي وتــدشــيــنه فـي ا
في مـهـمــة تـتـطـلب  الــكـثـيـر من
الـــعـــمـل والـــصـــبـــر واألداء النه
سيـواجه فرق مـتمـرسة وتـمتلك
عــنــاصــر مــحـتــرفــة وامــكــانـات
كــبـيــرة  عــكس اجلــويــة   الـذي
ــتــلـك جــزءا مــنــهــا  بــســبب ال
الـــعـــمل الــــتـــقـــلـــيـــدي لإلدارات
ــتـعــاقــبـة عــلى الــنــادي  الـتي ا

تدير فقط فريق كرة القدم.
ـقــابل  انــعـكــست اخلــسـارة بــا
عـلى الـديـوانيـة  حـيث الـتراجع
مـن مـــكــــانه الــــرابع عــــشـــر الى
الــــســــابع عــــشـــــر   في تــــراجع
صــعب  امـام الـفــريق الـذي كـان
قـبلـها خسـر من  مـيسـان بهدف

الربعة.
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وفشل نفط ميـسان احلفاظ على
مـكـانه االول رغم نـظـافـة سـجـله
ـلعب اربـيل امام بـعدمـا تعـثر 
اصـحـاب االرض بتـعـادل سـلبي
نقطة  نزل على اثره وصيفا 13
وقــد اليــعــود مــرة اخــرى  امــام
ــواقع  وتــقــدم الــفــرق تــداخل ا
اجلــمــاهــيــريــة والــقــويــة نــحــو
ـهمـة واحلـقـيقـيـة لكن االمـاكن ا
ـكن الـتـقـلـيل من الـدور الذي ال
يـــــقــــــوم به العــــــبـــــو الــــــفـــــريق
ـدرب احمددحام والتعاون مع ا
ـــرور  مـن خـــمس جـــوالت في ا
من دون خـسـارة ويـامل الـعـودة
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اسفرت انـتخابات االحتاد الـعراقي للريشـة الطائرة عن فوز كل مـن بشتوان مجـيد نادر ومحمد
كـامل مـطر وهـافال عـبد الـعزيـز وصالح رفيق مـحمـد ومحـمد اسـماعـيل طه ومازن عـبد الـهادي
ركز الثقافي وحس عـبد جواد وماجد حميد لفتة في االنتخابات التي جرت امس الثالثاء في ا
ثـلون الـهيـئة الـعامـة الحتاد الـلعـبة والـبالغ النـفطـي بالـعاصـمة بـغداد وبـحضور   10 اعضـاء 

عددها  13شخصا.
وحصل كل من بـشتوان مجيد نـادر ومحمد كامل مطـر وهافال عبد العـزيز وصالح رفيق محمد
ومحمـد اسماعيل طه ومازن عبد الهادي وحس عـبد جواد وماجد حميد لفتة على  10اصوات
ـنـاصـب في االجـتـمـاع الـرسـمـي االول لالحتـاد وخالل مـدة زمـنـيـة لـكل مـنـهم وســيـتم تـوزيع ا

اقصاها  15 يوما.
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أكــــــد وكــــــيـل وزارة الــــــشــــــبـــــاب
والـــريــاضـــة لــشـــؤون الــريـــاضــة
عــصـــام الــديــوان ســـعي الــوزارة
لتـجـاوز الـقـضـايـا الـقـانـونـية مع
إحتـاد الــكـرة وإرجـاء اإلجـراءات
ــتـعــلـقــة بـالــدعـوى الــقـضــائـيـة ا
نتخب الوطني باراة ا تعلقة  ا
مع نظـيره األردني الـتي جرت في
ـاضـي عـلى حـزيــران من الــعــام ا

ملعب البصرة الدولي.
وقــال الــديــوان خالل إســتــقــبــاله
رئـــيس اإلحتـــاد الـــعـــراقي لـــكــرة
القدم عبد اخلـالق مسعود يرافقه
الي ـشـاور الـقـانـوني واألمـ ا ا
ـدراء إلحتــاد الـكــرة بــحــضــور ا
الــعــامـــ لــلــدوائــر الـــقــانــونــيــة
واإلداريــة والــتــربــيــة الــبــدنــيــة
الـيـة فضالً عن وجـود عدد من وا
ــتــقـــدم في الــوزارة إن الــكـــادر ا
الـــعـالقـــات الـــتـي تـــربط الـــوزارة
بـإحتــاد الــكــرة كــفــيــلــة بــإيــجـاد
تــقـــارب حــقــيـــقي ورؤى مــوحــدة
لـتـجـاوز آثـار الـدعوى الـقـضـائـية
ــــرفـــوعــــة ضــــد إحتـــاد الــــكـــرة ا
ـــتـــعـــلـــقـــة بـــرفـــضه تـــســـديــد وا
ـترتبة بذمته الية ا ستحـقات ا ا
ـنـتـخب الـوطـني مع عن مـبـاراة ا

نـــظــيــره األردني الــتـي ضــيــفــهــا
مـــلــعب الــبــصـــرة الــدولي الــعــام

اضي. ا

دير ا
الفني
لفريق
النفط
حسن
احمد
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تنافسة متاز صراع ب الفرق ا قدمة في الئحة الدوري ا Ÿ«d∫ تدخل مقاعد ا

صـــبـــار  امـــام وضع مـــخـــتـــلف
ـــاضي ـــوسم ا لـــلـــفـــريق  عن ا
بعدمـا قدم نفسه بـافضل طريقة
ـوسم ب الـكبـار حيث وانهى ا
ــوقع اخلــامس  قــبل ان تــاتي ا
ـتـأخرة ـرتـبـكـة البل ا الـبـدايـة ا
في كـل شيء  بـعــد خــسـارة ابع
مــبــاريــات وتــعــادلــ وشــهـدت
ـشـاركــة وضـعـا مـرتــبـكـا عـلى ا
صـعــيــد االداء   الــذي انــسـحب
عـــلى مـــســـار االمـــور وتـــواصل
ـعانـاة قبل ان يـواجه الشـرطة ا
االفــــــــضـل مــــــــنـه  فـي كـل شيء
وحــــقق الــــفــــوز االخـــيــــر عــــلى
الـصـنـاعـات رغم غـيـاب عـدد من
عـنــاصــره لـكــنه لم  حــقق االهم
ــهم  عـنــدمـا وخـرج بــاالجنـاز ا
تقدم الشرطة  للموقف اخلامس
مسـتفـيدا من فـوزه السـهل على
الصـناعـات  بثالثـة اهداف دون
مـــقـــابـل   ظـــهـــرت فــــيه قـــدرات
افـــراده بـــوضـــوح البل لـــعـــبــوا
بنصف اجلهود   لكنهم خرجوا
بـفـوز مـستـحق بـعـدما حتـكـموا
بـاالمور من الـبـداية بـفضل اداء
الالعـــبـــ وتــســـجـــيل ثـالثـــيــة
اخرى بعد تـلك التي عادوا  بها
مـن الـــبـــصـــرة الــــتي شـــكـــلت
حــافــزا لــلـــفــريق في ايــقــاف
الــــصـــنــــاعــــات  ســـيــــكـــون
ـواجـهـة الـيـوم مــسـتـعـدا 
ويـــــامـل جـــــمـــــهــــوره ان
يــتـعــامل مع الـكــهـربـاء
بـشـكل جـيـد في مـهـمـة
التـــبـــدو ســـهـــلـــة رغم
تـاخـر الذي الـوضع ا
ــــر بـه الـــكــــهــــربـــاء
الـذي اليـريـد ان يـبـقى
ــنـافــسـات بـعــيـدا  عن ا
والبـد من تـغــيـر مـســار الـبـدايـة
والــــرغـــبـــة فـي فـــعل نــــتـــيـــجـــة
اســـتـــثـــنـــائــيـــة   وفي ان يـــاتي
االنـتــصـار االول عـلى  الـشـرطـة
وحتــقــيق الــبــدايــة الـيــوم  رغم
ـــبـــاراة الـــتي قــد صـــعـــوبــة ا
تـنـهي عالقـة صبـار بـالـفريق
اذا لم يــنـــجح في اخـــتــبــار

رشح . الشرطة ا
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ـباريات يوم وتتواصل ا
غـــداخلـــمـــيـس بـــاقـــامــة
مـبـاراتـ عـنـدمـا يـخرج
الـــــــنــــــــجف الـــــــصـــــــادم
جلــمـــهــوره حـــيث تــذيل
الــتــرتــيـب الى الــبــصــرة
واجهـة اجلريح اجلنوب
 ويامـل ان تنـعكس  خـبرة
ــدرب اجلـــديــد لــلـــنــجف ا
ـبــاراة الــتي عــلى ســيــر ا
تــــــاتـي فـي اســـــــوء ايــــــام
الـفـريق  ومــحـاولـة تــغـيـر
النتـائج والهروب من اخر
واقع سعـيا للـبقاء الذي ا
يــــــحـــــتــــــاج الى تــــــعـــــديل
االوضــــاع عـــنـــدمــــا  يـــحل
ضـيـفـا عـلى اجلـنـوب الذي
يامل في معاجلة الفشل مع
الشرطة وبـعدها من االمانة
ومــحــاولــة  تــعــويــضــهــمــا
بـالفـوز عـلى الـنجف  الن
غـــــيـــــر ذلـك يـــــعـــــني
اتـــســـاع الـــضــرر
امــــــام جـــــهـــــود

درب عادل ناصر. ا
ويـــنـــتـــظـــر  جـــمـــهـــور الــزوراء
ـيـنـاء بـتـجـاوزفـريـقــهم كـبـوة  ا
وبــعــدهـا الــكــرخ  في مــواجــهـة
ؤكد سيلعبها الفريق البحري ا
بـخــيـار البــديل عن الـفــوز الـذي
يـــتــطـــلب تـــقــد االداء الـــقــوي
والــلــعب بــتــركـيــز لــلــتـمــكن من
حـــــسم االمـــــور  حتـت انـــــظــــار
جـــمــــهــــوره  الــــذي اليـــقــــبل اال
وقف باالنتصار احلل  لنكسة ا
ويــدرك الـالعـــبــ واقـع االمــور
وبانتظار  الـوصول للحلول من
خـالل جـــهــــود الالعــــبــــ امـــام
الـبــحـري الــذي يـريـد اســتـغالل
ــر بــهــا حـــالــة الــتــدني الـــتي 
الــبــطل وحتــسن حــالـتـه نـفــسه
بعد التاخر امام الوسط وقبلها
 من الــــســــمــــاوة  وهــــو االخــــر

يعيش ايقاع النتائج احلزين.
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خـــضـــعت جـــمــيـع مــواقـع ســلم
متاز الترتيب الفرقي  للدوري ا
بـكــرة الــقــدم لــلــتــغــيــر بــاجتـاه
االيـجـاب والـسـلب   بـعـدانـتـهاء
مـبـاريـات اجلـولـة الـسـادسة من
مــــســــابــــقــــة الــــدوري في وضع
نــادرا مـا يـحـصل  بـعـدمـا الـتت
الــيه نــتـائـج مـبــاريــات اجلــولـة
ـذكـورة  رغم طـبـيـعـة الـنـتـائج ا
ـفــاجـأة  خالل الــتي خـلـت من ا
ـــبـــاريـــات الــتـي تــوزعـت بــ ا
ثالثــــة ايــــام خــــضـــعـت لــــقـــدرا
الـفـريق نـفـسـهـا الـتي مـنـهـا من
جتـاوزت  االخـتـبارات الـصـعـبة
وتقدمت اكـثر من خطـوة بفضل
قابل  فشلت قدرات عناصره بـا
فـرق اخــرى  في  تـقـد مـا كـان
مـنـتـظـرا مـنهـا  والـتـغـيـر يصب
ـنــافـســات الـتي في مـصــلـحــة ا
اخـذت تـتـغـيـر من جـولـة الخرى
ـــبـــاريـــات ومــــهم ان   تـــقــــام  ا
قـبلة ـؤجلـة في فتـرة الفـيفـا ا ا
نـافـسات حـفـاظا عـلى طـبيـعـة ا
وتسـويـتـهـا  عـنـد اسـتـحـقـاقات
ـباريات الفـرق   من حيث عدد ا
الـــتي مـــهم ان تـــســـيـــر بـــشـــكل
مــتــســاو لـلــتــخــلص من تــاثــيـر
ؤجـلـة   على الـفرق ـباريـات ا ا
عاناة امام نفسها  كما ظهرت ا
بعض الفرق منـها من استفادت
 عــنـــدمــا تـــلــعـــبــهـــا في اوقــات
منـاسبة لـها عـلى عكس االخرى
الــــتي ســــبـق  وشــــكت من تــــلك
الــتـــوقــيـــتــات وهـــنـــالك حــاالت
كــثـيــرة ومـهم ان تــمـر اجلـوالت
في ان تـــلــــعب جــــمـــيـع الـــفـــرق
مــبــاريــات  خالل ايــام اجلـوالت
ـــنـــاسب او اخـــتــــيـــار الـــوقت ا
ـبـاريات عـنـدما  تـخـرج بعض ا
ـــســــابـــقـــات عن ارادة جلـــنــــة ا
السباب مختلفة  كما اعلنت عن
ـــبـــاريــات حتـــديـــد مـــواعـــيـــد ا
ـؤجــلـة بـعــد  انـتـهــاء اجلـولـة ا
السـادسة في تـوقف الدوري في
ايــام الـفـيـفـا وهـذا امـر  مـهم ان
ـسابـقة  لـعمل واضح تخـضع ا
ودقــيـق  لالنـــتـــهـــاء مــنـــهـــا في
ـعــلن مـسـبــقـا وهـو الـتــوقـيت ا
طـلوب من اجل حتـقيق دوري ا
 مـتـكـامل  يـشـكل نقـطـة الـبـداية
ـسـابـقـة والـتـخلص السـتـقـرار ا
من احلاالت السلبية التي كانت

مـــوضـــحـــا انه  االتـــفـــاق عـــلى
تــأجــيل الــدعــوى اليــجــاد حــلـول
نـاجعـة لتـجـاوز اثارهـا فضال عن

تــوجـيه إحتــاد الــكــرة كــتـاب إلى
وزيـر الشـباب والـريـاضة د.أحـمد
ساعـدتهم على خوض العبـيدي 
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ــــــنـــــــتــــــخب الـــــــوطــــــني حـــــــقق ا
لـلكـيوكـوشنـكاي مـيدالـيتـ فضـية
وبـرونـزيـة في خـتام بـطـولـة الـعالم
ــتـقـدمـ لـلــنـاشـئـ والــشـبـاب وا
الــتـي أقـــيــمـت لـــلــفـــتـــرة من االول
ولغاية السـادس من تشرين الثاني
احلــالي في كـازخـســتـان عن طـريق
االبطال سرمد احـمد غايب (فضية)
وغـــافــر صـــابــر غـــايب(بـــرونــزيــة)
ــــشــــاركــــة أكــــثــــر مـن الف العب
ثلون 22 دولة من جلميع الفـئات 

مختلف قارات العالم.
وقــال رئـــيس االحتــادين الـــعــراقي
واألسـيـوي عـمـار عـدنـان وهـيب ان
الـــبــطـــولــة كــانـت قــويـــة لــلـــغــايــة
ــشــاركــة مــعــظم أبــطــال الـعــالم
مبـينـا ان العراق شـارك باحـد عشر
العـبـا وخملــتـلف الـفـئــات اسـتـطـاع
الـعــراق من احلــصل خاللــهــا عـلى
مـراكـز مــتـقـدمـة ايــضـا من (الـرابع
ولغاية السـادس) عن طريق خمسة
العــبـ اال انـهم لم يــحـصـلـوا عـلى

لونة. يداليات ا ا
وأضـــــاف وهــــيـب : شــــارك مــــدرب
مـنـتـخـبـنـا الـوطـني الـكـابـ حـيدر
داخل محمـد في الدورة التحـكيمية
العليـا للمدرب الـسابق اصحاب
األجنازات الدولية السابقة وحصل

على تـصنيف دولي مـشيرا الى ان
نـظـمة لـلبـطـولة أخـتارته الـلـجنـة ا
من ضـمن "حـكـام الـنـخبـة" لـتـحـكيم
مــعـظم نـزاالت الـبــطـولـة فـضال عن
ترقية تصنيفنا الدولي كحكم دولي
اول فوق درجـة احلـزام خمـسة دان
يـــابــانـي. ونــاشـــد رئـــيس األحتــاد
ـشاركـة في البـطولة رئيس وفـدنا ا
ـــؤســـســـات ـــيـــة جـــمــــيع ا الــــعـــا
الرياضية وزارة الشباب والرياضة
ـبية الـعراقيـة بتكر واللـجنة األو
األبـطــال ودعـمــهم لألســتـحــقـاقـات

قبلة. اخلارجية ا
وخــتـم حــديــثه بـــالــقــول :  عــلى
ـكـتب هـامش الــبـطـولــة اجـتـمــاع ا
الـتنـفيـذي الدولي وتـثبـيت عدد من

ـهمـة وحتـديـد روزنـامة الـقـرارات ا
ـقـبـلـة مـشـيرا األنـشطـة الـدولـيـة ا
الى ان الـوفـد الـعـراقي حـصل عـلى
أشــــادة دولــــيـــة كــــبــــيــــرة بـــاالداء

. واألنضباط العالي
شاركة يذكر ان العراق مقبل على ا
في بـطـولـة العـرب الـتي سـتـقام في

قبل. تونس منتصف الشهر ا
وأكـــد وزيــر الــشــبـــاب والــريــاضــة
احـــمــد الـــعـــبـــيـــدي عــلـى ضــرورة
األهـتمـام باأللـعاب الـفرديـة السيـما
الــفــنــون الــقــتـــالــيــة وكــذلك وعــد
بـتـكـر الـوفد حـال عـودته السـيـما
بـــعـــد األتـــصـــال الــذي جـــمـــعه مع
رئـــيس األحتــــاد الـــعـــراقـي قـــبـــيل

شاركة في بطولة العالم.  ا

ـنـتــخـبــات الـوطــنـيـة مــبـاريــات ا
العب التابعة بكافة فئاتها على ا
لــوزارة الـشـبــاب والـريـاضـة وفق
صيغة قانونية معلنة تتجاوز من
ـالـيـة واإلدارية ـشاكل ا خاللـهـا ا

. ب الطرف
كــمـا جـدد الـديـوان تـأكـيـداته بـأن
الـــــوزارة هي الـــــراعي واجلـــــهــــة
ــسـؤولـة عن احلــكـومــيـة األولى ا
الرياضة العراقية ولن تتدخل في
اجلــــوانب الـــفـــنــــيـــة لإلحتـــادات
الـريــاضـيــة الــتي هي من صــمـيم

عملها.
من جــــــهـــــته قــــــدم مـــــديـــــر عـــــام
الـدائــــــــــرة الـقانـونـيـة واإلدارية
عــلي طـــــاهـر شــرحـاً مـفـصال عن
حــيـــثــيــات الـــقــضــيـــة واحلــلــول
ـــشـــتــــركـــة لــــتـــجــــاوز آثـــارهـــا ا
والـــــوصـــــول إلى حـل قـــــانـــــوني

. يرضي الطرف
إلى ذلك قــدم رئـيس احتـاد الـكـرة
عـــبــد اخلـــالق مـــســـعـــود شـــكــره
وإمــــتــــنــــانـه لــــوزارة الــــشــــبـــاب
والـريــاضـة وكــادرهـا الــذي يـقـدم
ــسـانــدة إلحتــاد الــكـرة الــدعم وا
ويـسـهم مـسـاهـمـة فـاعـلـة في دعم
جـهـودهم لـرفع احلـظـر الكـلي عن
العب الــــعـــراقــــيـــة فـي بـــغـــداد ا

واحملافظات االخرى. 
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تنطلق اليـوم االربعاء  مباريات
اجلـولـة الـسـابــعـة من مـسـابـقـة
ـمتاز بـكرة اقدم بـلقاء الدوري ا
ــوقع  مــا قــبل الــكــهــربـــاء في ا
االخـــيــر  2عـــنــدمـــا يـــســـتـــقـــبل
الـشــرطــة خـامس الــتــرتـيب  11
نقطة في لقاء ثاري عندما تمكن
الكهرباء من الفوز على الشرطة
قـبل ان يـظـهـر في اسـوء حاالته
مـن حـيث الــنـتــائج في خــسـارة
اربع مــــبــــاريـــــات اخــــرهــــا  من
احلـــــدود بـــــهـــــدفـــــ لـــــواحـــــد
ــذكــور ــوقع ا والــتــراجع الى ا
فـي اسـوء بـدايــة  لم تـفــلح مـعه
ــدرب والـالعــبـــ في جـــهـــود ا
تـدارك االمـور وايـقـاف مـسـلسل
النتائج اخمليـبة وحالة اإلحباط
ـدرب مــحــمـد ـر بــهــا ا الــتي  
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وعبـر الطالب بصـفوف منـتظمة
بــوابـة الــنـجف من خـالل تـقـد
قنع  امام النصار الذين االداء ا
رحــبـــوا بــالــنــتــيـــجــة الــثــانــيــة
االيـــجـــابــيـــة الـــتي تـــقـــدم بـــهــا
ـــوقـع اجلـــديـــد الــــفـــريـق  الى ا
الـــثــامن  9نــقـــاط وفي صـــحــوة
مـــهــمــة بــعـــد الــفــوز االول عــلى
االمـــــانــــــة وفي وضـع يـــــامل ان
ينـعكس على مـهمة الـفريق امام
ــــــيـــــنــــــاء   والــــــتــــــواصـل مع ا
باريات االيجابـية عبر التعويل ا
عـــلـى قــدرات الـالعـــبـــ وخـــبــرة
ـــدرب فـي الـــوقت الــــذي دفـــعت ا
اخلــسـارة مــدرب الــنـجف مــظــفـر
جبار لتقد اسـتقالته امام غياب
الـفــريق والــفــشل في حتــقـيق أي
نـــتــيـــجــة ايـــجـــابــيـــة قــبـل تــذيل
الـتـرتيب بـعـدمـا فشـلت مـحاوالت
ــدرب في تـــعــديل الـــوضع لــذي ا
اليـحـتــاج الى تـعـلــيق.وعـادفـريق
احلـسـ بـفـوز مهم عـنـدمـا تـغلب
ــيــدان الــســمـاوة عــلى صــاحب ا
لــــيـــضـــيـف ثالث نــــقـــاط غــــالـــيه
لــرصـــيـــده والــتـــقـــدم من مـــكــانه
الـســابع عــشـر الى الــثـالث عــشـر
قبل ان يـزيد من مـعاناة الـسماوة
بتلقي اخلسارة الثالثة في ملعبه
وحـسـرة جـمهـوره الـذي  اليـعرف
عن الـذي يــحـصل لــفـريــقه خالفـا

للموسم األخيرين.
وعــــــبــــــرت  ادارة  االمــــــانــــــة عن
فــرحــتـهــا الــغـامــرة بــعــدمـا جنح
فـريـقــهـا من حتـقــيق الـفـوز االول
عـــلى اجلـــنــوب مـــســـتـــفــيـــدا من
ـوقع نـقــاطـهــا في الــتـحــول من ا
االخــيـر الى  الـسـادس عـشـر بـعـد
نـتـيـجـة واحدة ايـجـابـيـة يامل ان
حتـفـز الالعـبـ  لـتـحـقـيق الـفـوز
الثاني  عندما يواجه  الصناعات
قبل ان يـتراجـع اجلنـوب  للـمركز

الثاني عشر.

جانب من تكر الالعب الفائزين في كازخستان


