
AZZAMAN SPORT

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21 . Issue 6199-6200 Tuesday - Wednesday 20-21/11/2018 الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6199 -6200  الثالثاء - االربعاء 13 من ربيع الثاني  1440 هـ 20 -21 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2018م

ÍuOÝ¬ »Ò—b  qC √ …ezU' sšUÝ `Òýd  ‰«dM'«  

6ÊU e « –  œ«bGÐ

ـركـزي لـكـرة الــسـلـة مـواعـيـد مـبـاريـات الـدور اخلـامس من الـدوري اعـلن االحتـاد الـعـراقي ا
ـمتـاز باللـعبـة. وقال ام سـر االحتاد خـالد جنم ان "اجلولـة اخلامـسة من الدوري العراقي ا
ـواجـهـة يـن فـريـقي الـنـفط واخلـطـوط عـلى قـاعـة الـشـعب ـمـتـاز سـتـنـطـلق الـيـوم االربـعـاء  ا
ـغلـقة في الـعاصمـة بغـداد". واضاف ان "يـوم غدا اخلمـيس سيـشهـد لقـاء فريقي الرياضـية ا
قبل فريقا احللة والتضامن على الكرخ والشرطة على ملعب األول بينما يلتـقي يوم اجلمعة ا
ـيناء الـبصـري". وتابع جنم ان "فريق قاعة األول فـيمـا يستـضيف فـريق زاخو ضيـفه فريق ا

نافسات". الكهرباء سيكون في حالة انتظار خالل هذه اجلولة من ا
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وعـــد وزيــر الــشــبـــاب والــريــاضــة
الـدكــتـور احــمـد ريــاض الـعــبـيـدي
ـبـيـة بــزيـارة مـقــر الـلـجــنـة الـبــارا
الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة وتـقـد الـدعم
الــكـــامل لـــريــاضـــتــهـــا في ســـبــيل
احملـافـظة عـلى االجنـازات الكـبـيرة
التي حقـقتها واخـرها اجنازها في
دورة االلــــعـــاب االســـيـــويـــة الـــتي
اخــتــتـمـت مـؤخــرا في الــعــاصــمـة

االندونيسية جاكارتا 
جاء ذلك خالل استقـباله في مكتبه
ــكـتب الــرسـمي رئــبس واعــضــاء ا
بيـة الوطنية التنقـيذي للجنـة البارا
الـــــعــــراقــــيــــة   وقــــال الــــوزيــــر ان
ـبـيـة الـعـراقـيـة تـشـكل مـفـصال الـبـارا
مـهـمـا من مـفـاصل الـريـاضـة الـعـراقـيـة
وهي ركــنـــا اســاســيــا فــيــهــا من خالل
مـيز في الـبطوالت الـكبرى حضـورها ا
ـتحقـقة في اكثر فضال عن اجنـازاتها ا

شاركات التي تواجدت فيها  ا
بية الوطنية وقدم رئيس اللجنة الـبارا
الـعــراقـيــة عـقـيل حــمـيــد بـاقـة ورد الى
ــنــاســبه وزيــر الــشــبــاب والــريــاضــة 
تسنمه حقيـبة الوزارة للسنوات االربع
ـقـبــلـة مـتـمـنـيـا لـه الـنـجـاح في عـمـله ا
خــدمــة لـلــريــاضــة الـعــراقــيـة  ثم قـدم

ــبــيــة شــرحــا مـفــصال رئـيـس الـبــالــرا
ــبــيـة لــطـبــيــعـة عــمل الــلــجـنــة الــبـارا
واالحتــادات الــتـي تــمــارس الــريــاضــة
فـيـهـا واهم الـقـضـايـا الـتي حتـتاج الى
معاجلات تكـون وزارة الشباب حاضرة

في حلها وجتاوزها 
فيما أهدى النائب االول لرئيس اللجنة
ـــبـــيـــة خـــالـــد رشك الـى وزيــر الـــبـــارا
الــشــبــاب والــريـاضــة كــراســا احــتـوى

بـية العراقـية منذ تاريخ الـلجنة الـبارا
تأسيسها وحتى االن 

هـذا وحـضـر اللـقـاء مـن جـانب الـلـجـنة
بـيـة العـراقـية رئـيس الـلجـنة د. الـبـارا
عـقيل حـميـد والـنائب االول خـالد رشك
واالمــ الــعــام كــوثــر حــســ واالمـ
ــكـتب ــالي عــبــيـد عــنــيــد واعـضــاء ا ا
احمد الـتـنفـيـذي سعـد عـبد اجملـيد ود 
الـعــاني ومـجــلي عــودة طـاهــر وحـيـدر

الــشـافـي وعـلي حــمــيـد واالمــ الــعـام
سـاعد هـاشم فرز ومـدير قسم االعالم ا
هــشــام الــســلـمــان الــذي اهــدى لــوزيـر
الـشـبـاب والـريـاضــة نـسـخـة من كـتـابه
مؤيد البدري ماركة الرياضة العراقية 
فـيـمـا حـضـر عن الـوزارة وكـيل الوزارة
لشؤون الرياضة عصام الديوان ومدير
وسوي ود. عام دائرة العالقات احمد ا
موفق عبد الوهاب مدير قسم االعالم
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متاز  مقرر ان ينطـلق  دوري الكرة ا
بـكرة الـقـدم يوم غـد اخلـميس عـنـدما
سـابـقات عن مـواعـيد اعـلنت جلـنـة ا
مباريات اجلولة  الثـامنة بعد انتهاء
 فــتــرة الــفــيـفــا الــتي تــوقــفت فــيــهـا
عـمـورة عنـدما بـاريـات في عمـوم ا ا
لعبت الفرق مبـاريات رسمية واخرى
جتريبيـة  وابرزها  دوري ا  اوربا
 والنتـائج التي انتـهت عندهـا عندما
بــقـيـت اربـعــة فـرق ســتـلــعب نــهـائي
ـقـبل الـبـطــولـة حـزيـران  من الــعـام ا
الـــتي ســتـــقــام فـي الــبــرتـــغــال  بــ
ــتـأهـل  حـيث الــبــرتــغـال الــربــاعي ا
وانـكـلتـرا وسـويـسـرا وهولـنـدا  بـعد
مباريـات استثـنائيـة ومثيـرة ستبقى

في  الذاكرة
 وبــالــنـســبــة لــنــا فــقــد كــانـت فــتـرة
الـتوقف مـهـمة عـنـدمـا يكـون قـد لعب
نتـخب الوطني مبـاراته التجـريبية ا
مع مـــنــــتـــخب بــــولـــيـــفــــيـــا في دبي
بـــــاالمـــــارات  امس االول االربـــــعــــاء
وتــظـهــر نـتــيـجـتــهـا عــلى الـصــفـحـة
االولى من عدد اجلـريـدة اليـوم  التي
شاركة تاتي ضمن فترة االعداد    وا
قبل ببطـولة ا اسـيا مطـلع العـام ا
ــطـلــوبـ بــعـدمــا جتـمع الالعــبـ ا
ـذكـورة الـتي يامل ـبـاراة ا ولـعـبوا ا
ـهـمة عـلى طريق ان تكـون اخلـطوة ا
ــنـــتــخب حتـــديــد مـالمح تــشـــكــيـل ا
ــدرب األجـــنــبي الـــوطــنـي من قــبـل ا
كــاتــانـــيــتش والــذي يــتــوجب عــلــيه
باريـات التجـريبية من التعـامل مع ا
خـالل فــوائــدهــا عــنــدمــا ســيــلــعب
ــنـتــخب اخــر مـبــاراتــ نـهــايـة ا
ـــقــبل  امـــام الــصــ الـــشــهــر ا
وفـلسـطـ  من اجل ان تـكـتمل
االمــــــور بـــــاجتــــــاه  اكــــــمـــــال
ــنـتــخب بـالــشـكل الـذي اعـدادا
ـــبـــاريـــات يـــؤمـن له  دخـــول ا
وحتــقـــيق الــنــتـــائج وحتــقــيق
ـــشــــاركــــة  الـــتـي تـــلــــيق ا
ـــنــتـــخب بـــســـمـــعـــة  ا
واالمل في حتـــقــيق
ــــهم ــــركـــــز ا ا

ــطــلــوب  لـــتــحــســ صــورة وهـــو ا
ــنـتــخب بــعــد اخلـروج اخملــيب من ا
تــصــفـيــات كــاس الـعــالم في روســيـا
واالهم  ان نـــــعـــــيـــــد  لـه الـــــصــــورة
احلـــقـــيـــقـــيـــة وهـــذا مـــتـــوقف عـــلى
ـدرب بـعدمـا خضع االستـقـرار على ا
ـنتـخب الكـثـر من مـدرب في الـفـترة ا
السابقة  وجميعهم ضاعوا وضيعوا
فــرصـة الــصـعــود  الـتي حتــتـاج الى
جهودكبـيرة بعد االنتـهاء  من بطولة
ـــــدرب خــــطط اســــيــــا وان يـــــقــــدم ا
وبرنامج عمله كما وعد بنفسه   بانه
ـنـتـخب والـوصـول به يـعـمل  لـدعم ا
الى نـهـائي بـطـولـة قـطـر  وعـلـيـنا ان
ننتظر ما ذا سيحصل في دبي  اوال

 فوائد فترة الفيفا
 ونعود الى فوائد فترة الـفيفا عندما
توقف الدوري   ما مـنح الفرق فرصة
ـراجـعـة االمور بـعـد انـتـهـاء اجلـولة
الـــســـابـــعـــة حـــيـث  الـــوقـــوف عـــلى
ـــوقع واداء الـالعـــبــ الـــنـــتـــائج وا
ولياقتهم البدنية واإلصابات بالشكل
الــذي بــاتت تــخــضع وتــتــعــامل  مع
ـا يـخدم مـشـاركتـها في التـوقـفات  
الـدوري الشـغل الـشـاغل لـهـا والـعمل
عــــــلى تـــــدارك االخـــــطـــــاء   مـن اجل
ا يـخـدم اهداف مـواصلـة  الـلعـب و
ــشــاركــة الــتي حتــتــاج بــ احلـ ا
واالخـر الى مراجـعـة شـاملـة  لـكن ما
تامـله الفـرق  في نفس الـوقت هو ان
ــطـلـوب تــسـيـر الــبـطــولـة بـالــشـكل ا
واالنـتهـاء مـنـها
في الــــوقت
ـنــاسب ا

ولـيس مـثل كـل مـرة عـنـدمـا تـتـجـاوز
ـلة  البـل المعـنى وقـتـهـا  وتـصـبح 
لـــهــا امــام رفـض الــفــرق والـالعــبــ
واجلـمـهـور الــذي بـات يـشـكل غـيـابـا
باريات واضحا وعزوفا عن متابعة ا
في الــفـتـرة االخــيـرة  عــنـدمـا تــظـهـر
ــدرجـات فــقــيـرة وفــارغــة حـتى مع ا
مبـاريات الـفرق اجلـماهـيريـة نفـسها
كــمـــا شـــاهــدنـــا مـــبــاريـــات الــزوراء
والـشـرطـة واجلـويـة والـفـرق االخرى
ــيــنــاء واربــيل والــنـجـف وقـد مــثل ا
يرجع ذلك لـتـراجع مسـتـويات الـفرق
وخــلــوهــا من الالعــبــ الــنــجـوم او
تعارض الـتوقـيت مع رغبة اجلـمهور
ومـطلـوب وقـفـة من االحتـادامـام هذه
احلـــالــة ودعـــوة  اصــحـــاب  الــشــان
ـنــاقـشــة االمـر  الن ووسـائـل االعالم 
ـباريات بغـياب اجلمهور استمرار  ا
سـيـفـقـدهـا مـعـنـاهـا واليـتوقـف االمر
عــنــدهــذا احلــد بل هــنـالـك مـردودات
ماليـة من بيع الـتذاكـر الدخولـية ولو
ان  وزارة  الـــريــــاضــــة والــــشــــبـــاب
تسيطر على االموال في تصرف  غير
مقـبول ويـفتـرض ان تقـسم الواردات
بــ الــفــرق  ومــنه نــســبــة مــعــيــنــة
للوزارة   الـتي علـيها ان تـدعم الفرق
كــلـمـا امــكن  واهــمـيـة الــوصـول الى
قابل حلول  تخدم جـميع االطراف با
ان خــلـال في عــمل االنــديــة نــفــســهــا
عـنـدمـا  بـقــيت تـديـر  عـمال تـقـلـيـديـا
وتـبــقى لـلــيـوم بـدون مـالعب خـاصـة
بها وان تقوم بـهذا العمل من قبل ان
تستمر تـؤدي عمال  متاخرا  واال هل
يوجد نادفي دول اخلـليج  خصوصا
ـشـاركـة بــالـبـطـوالت األسـيـويـة من ا
دون مالعب  خـاصـة بـهـا كـمـا انغـلق
تـفـكـيـرهـا امـام مـفـردات بـاتت الـيـوم
متـخلفـة  بكل معـنى الكـلمة  وبـالكاد
تكـمل مشـاركتهـا في الدوري والزالت
غــيــر قـادرة من تــقــد مــا  يـتــطــلـبه
الــــعـــمـل االداري   في ظل الــــتـــطـــور
احلــــــاصل  لــــــكـن إدارات االنــــــديـــــة
ـقـدمـة فـاشـلـة النـها اجلـمـاهـيـرية بـا
تــبـــحث  عـن الــبـــقـــاء الطـــول فـــتــرة
والتــقــدم عــمـل يــتــنــاسب مع عــراقــة
وتــاريخ وسـمــعـة هــذه االنـديــة الـتي
كانت تشهدانتخاباتها صراع بكل ما
حتــمـله الــكـلــمــة من مـعــنى امـام
وجــود شـخــصـيــات يـشــار لـهـا
ولـيس انـتـخـابـات الـيـوم الـتي
جتــري حتت تـكــتالت   وعــبـر
اسماء يـجري انتـقائها  حتت
اسم الــهــيــئــة الــعــامـة لــدعم
االدارات  التي تسعى للبقاء
عـــــلـى حـــــســـــاب الــــــعـــــمل
واالجنـــــــــاز البـل تـــــــــراجع
األمـــور امـــام فـــشل وزارة
بية الشباب واللجنة االو
في اتــــخــــاذ اإلجــــراءات
ــطـلــوبـة فـي  تـمــريـر ا
عـمــلـيــة االنـتــخـابـات
الـتي تــاتي بـادارات
مـتـاخــرة البل بـاتت
تـــســيـــطــر عــلـــيــهــا
مـجـمـوعـات قـبل ان
تقـطع الطـريق على
اصــحـــاب اخلــبــرة
ومن لـــهـم  الـــقــدرة
عــــلـى اخــــذ االمــــور
بــاالجتـــاه الــصـــحــيح
ولو هذا االمر ينطبق على
االحتــادات ايــضـــا   الــتي حــافــظت
عـلى نفس وجـوهـهـا في االنتـخـابات
احلالـية  في سـينـاريو يـبدو مـرسوم

ومبيت
 في اصعب مرحلـة تمر بهـا الرياضة
الــعــراقـيــة وعـلــيــنـا االعــتــراف بـذلك
والبــــدمـن  احـــــدتث تـــــعـــــديل عـــــلى
الــقـــوانــ الــريــاضــيــة لــوضع حــدا

لتـدهـور االمور امـام اشـخاص   غـير
جديرين بادارة االندية واالحتادات

 مباريات الدوري
ـشكـلة حيث مـباريات  ونعودالصل ا
الدوري الـتي اخذت تـتـغيـر من حيث
ـواقع مـا خـلق حتـديـا صـعـبـا امـام ا
بـــعـض الــفـــرق الـــتـي  تــمـــر بـــوضع
مـتـاخر   وتـفـتـقر لـلـحـلـول ومهم  ان
تـكون الـفـرق قـد راجـعت االمـور  قبل
الدخول في منافسات اجلولة الثامنة
بعـدما سـيطـر اجلويـة على الـصدارة
الحـقـ الـغـر مـبـتـعـدا عن اقـرب ا
الـشـرطة بـاربع نـقـاط ولـهـمـا  واحدة
مـــؤجــلــة اجلــويــة يــســيــر بــالــوضع
الــصــحــيح بــعــد حتــقــيق الــفــوز في
جميع مباريـاته الست قبل ان تخدمه
نتائج مبـاريات اجلولة االخـيرة  كما
يـظـهـر احلس الـتـهـديـفي عـنـد العـبي
الـفـريـق الـذي سـجل  13هـدفـا خـلف
النـفط الـذي سجل   14كمـا يظـهرفي
دفـــــاع مــــتــــوازن  اضــــافـــــة الى خط
الوسط الـذي ساهم في عـملـية الربط
ب الدفـاع والهجـوم الفريق سـيكون
امـام اهم اخـتــبـاراته  عـنـدمـا يـخـرج
ـيـنـاء الـذي ـواجـهـة ا الى الـبـصــرة 
يـريـد الـعـودة لـلـواجـهـة عـبـر اسـقاط
صـاحلـة جمـهـوره  وللـحد تـصـدر  ا
من الــتــراجع ومــصــاحلــة جــمــهـوره

باراة  بلهفة الذي ينتظر ا
 امــا الــشــرطــة  في مــوقـع لــوصــافـة
بــعــدمـا حتــسن كــثــيـرا وحــقق ثالث
نــتــائج ايـجــابـيــة مــتـتــالـيــة اهـمــهـا
العودة من البـصرة بفـوز متكامل من
حـيـث االداء وعـدد األهــداف  واحلـال
في مباراته مع الصنـاعات والكهرباء
عندما سجل ثمانية اهداف ليقف في
صـدارة الفـرق  تـهـديفـا وهـذا مـتوقع
ان ينعكس على مـبارياته القادمة من
خالل سالح الــهـجـوم بــقـيـادة مــهـنـد
عــلي    وعالء عــبــدالــزهــرة  وكـل مـا
يـريــده جـمـهـور الـشــرطـة ان يـحـافظ
الفريق على نسق العمل احلالي امام
الصراع عـلى الصدارة  الـذي يتوقف
على نتائجه بالدرجة االساس وكذلك
عـلى مـا تـسـفـر عـنه مـبـاريـات الـفـرق

االخــــرى وتــــبـــقى االمــــور عــــلى مـــا
سيـقوم به الالعبـ للـمرور بـالفريق
لالمــام والــتـربص بــاجلــويـة  هــديـة
ـوسم الــتي  يـنـتــظـرهـا  واالهم ان ا
واسم اليتـكرر سيـناريـو مشـاركات ا
السابقة عندما ينطلق ببداية ناجحة

شوار لكنه يتعثر في اخر ا
ـــواقع يــشـــمل نــفط  الـــتــحــول في ا
ميسان الذي تصدر  لقترة من الوقت
قـبل ان يـتـراجع وصـيـفـا وتـعـثـر في
ملـعبه ليـتراجع ثـالثا  14نقطة وفي
كـل االحـــوال مــــا حتــــقق لالن يــــعـــد
ــهم  لـــلــفــريـق الــذي قــطع بـــاالمــر ا
خــطـــوة بــاالجتــاه الــصــحــيح لــكــنه
يحتاج الى نتائج اخـرى اكثر تاثيرا
الن غير ذلك سيواجه  خطر التراجع
امـــام تـــداخل مـــواقـع الـــفـــرق بـــعـــد
الــتــغـيــرات الــتي شــهـدنــهــا عـنــدمـا
ـراكـز بـعـدما دعـمت شـمـلت جـمـيع ا
بعض الـفرق  الـتي خـطعت خـطوات
ــقـابـل تـواجه فــرق اخـرى لالمــام بـا
تـراجعـا بـسبـب ظروفـهـا كمـا يـجري

مع النجف
نـفط  مـيـســان لالن يـقـدم نـفـسه كـمـا
يـجب  لكـن االمور تـتـطـلب عـمل جاد
ـــــدرب مـن خالل دور الـالعـــــبـــــ وا
ودعم اجلمهور  واهمية تواصل دعم

واصلة تقدمه االدارة 
ــــوقف الــــذي   امــــا الــــزوراء رابـع ا
ـيـنـاء ـة ا تـراجع بـســرعـة  بـعـدهـز
وتـعادل  الـكـرخ وقبـلـها مع الـشـرطة
كــمـا يـظــهـر الـعـجــز الـتـهــديـفي ومـا
ســــجـــــله لالن  9اهــــداف مـن ســــبع
مـبــاريـات  وتـلــقت شـبـاكه  5اهداف
في وضع مـخـتــلف تـمـامـا عن بـدايـة
ــاضي والزال يــواجه حتـد ــوسم ا ا
النتائج   وخشـية انصاره ان تأخذه
ـتلك من لـلوراء   بـعـداكثـر رغم مـا 
العــبــ واســمــاء مــعــروفــة عــلــيــهـا
الـســعي لـتـغـيـر االمــوربـسـرعـة امـام
ــنـافــسـات الــقـويــة وتـطــور الـفـرق ا
ـــواقع والـــرغـــبـــة في الـــتـــقـــدم في ا
وعــكس  ذلك  قــديــواجـه ازمــة  غــيـر
مـتـوقعـة امـام ضـغط جـمـهـوره الذي
يرى بعدالمجال لتـضيع النقاط بهذه

الشـاكلـة والبـد من  معـاجلة األخـطاء
الدفاعية

ـــــوقع  ويـــــتـــــواجـــــد الـــــوسط فـي ا
اخلــامـس بــعــد الــتــغــيــر الــذي طــال
نـتــائـجه االخــيـرة واسـتــقـرار االمـور
ـباريات عبـر اداء الالعب  وتـقد ا
ـــطــلـــوبــة داخل وخــارج بـــاحلــالــة ا
مـلـعـبه  وحتـرص ادارة الـنـادي عـلى
ـواصـلـة  الــتـقـدم كـمـا تـقــد الـدعم 
يــجب  بـعــد عـوة الــفـريـق في الـوقت
ناسب  بعدما قلب تاخره بسرعة ا
 والزال الـنفط يـحث اخلـطى  لـلـتـقدم
في الـترتـيب  والـهـروب من الـسادس
 بـــفــضل وجـــودعــنــاصـــره الــواعــدة
وقدراتهم الـهجومـية الواضـحة  بعد
تسجيل  14هدفا  وله مباراة مؤجلة
مع الـــشــرطـــة وجنح في الــبـــقــاء في
بــطــولــة الـكــاس بــعــد جتـاوز عــقــبـة
اجلــنـسـيــة وتـعــويض خـســارة لـقـاء
الـــذهــاب وبـــدا الــفـــريق اســـتــعــادت
توازنه بـعد نـكـسة الـهالل   والتـطلع
حملـو تــثـاره عـنـدمـا يـلــتـقـيـان ثـانـيـة

نهاية الشهر احلالي
 ويـــســـيـــر كـل من الـــكـــرخ والـــطالب
طـلـوب بعـد حتسن االداء باالجتـاه ا
وانعـكـاسه على نـتـائجـهـما  األخـيرة
وبطـولة الـكـاس كذلك بـاعتـمادالـكرخ
على العـناصر الـشابة الـتي استمرت
هم منـذ بداية الدوري تؤدي العـمل ا
ـسـابـقة والـرغـبـة في الـتـواصل مع ا
بـــافــضل حــال مـــقــابل ذلـك ارتــفــعت
مــعـــنـــويـــات الـــطالب  بـــعــد فـــوزين
وتـعــادل خـارج الــديـار وبــات يـواجه
مباريـات الذهـاب  بشكل مـختلف عن
ـاضي وفي عـودة مـخـتـلـفـة ـوسم ا ا
زادت من الــعالقــة مع االنــصــار   في
وقف حتقيق مطالبهم في تعزيز ا
ــوقــعـ  ويــقف اجلــنــوب واربــيل 
مــنـاســبـ حــيث الـتــاسع والـعــاشـر
والزاال يــشــعــران بــخــطــر مــبــاريــات
الـذهـاب  ولم يـسـتـفـيـدا بـالـكـامل من
مـلـعـبـيـهـمـا    كـمـا يـنـبـغي وكالهـمـا
بحـاجـة الى انـتفـاضـة  إلدراك االمور
واستهداف  لقاءات االياب على االقل
والسيطرة عليها الن غير ذلك سيهدد

مـشـاركـاتـهـما  والن الـنـتـائج هي من
حتــدد مـسـتــقـبـلــيـهـمــا  والـدفـاع عن

شاركة سوية ا
 وجتاوز االمانـة أزمة الـبداية عـندما
جنح مرتـ متـتالـيتـ والتـطلع الى
الثالث  عند استناف الدوري  وقبلها
همة التي اقصى بها عاد بالنتيجـة ا
ـلــعــبه وبـ ــيــنـاء من الــكــاس    ا
جـــمــــهــــوره  ويـــبــــدو ان الالعــــبـــ
اسـتــعـادوا ثـقـتـهم  بــعـد اخلـطـوتـ
ـهمـتـ  في الـوقت الذي انـحـسرت ا
ــيـنــاء خــصـوصــا عــنـد به  نــتــائج ا
االرض  بـعـدمـا فقـد تـامـ نـتـائـجـها
وسط انتقـادات األنصـار بعد لـتعادل

مع الطالب وخسارة االمانة
 وعــاد احلـدود لــلـواجــهـة مــتـجـاوزا
ازمـــة الـــبـــدايــة والـــتـــاخــر فـي ســلم
الترتـيب قبل االنتـقال للـموقع الثاني
عـشر بـفـضل فـوزين مـتتـالـ اضـافة
الى البقاء بالدور  16لبطولة الكاس
في الوقت الـذي تمـكن فريق احلـس
من اضــافـة اربع نــقـاط لـرصــيـده من
فــــوز عـــلى الـــســـمـــاوة وتـــعـــادل مع
الـديــوانـيـة   من مـهـمــتـ صـعـبـتـ
لكن تـبقى  قـيمـة النـقاط عـندمـا تاتي

من خارج ملعبك
 وشــهــدت الــفــتــرة األخــيــرة  تـبــاين
نــتـائـج فـرق الــديـوانــيــة  والـبــحـري
والسـمـاوة  ولم تـعكس قـدراتـها  في
ـنـافــسـة لـتي اخـذت تــشـتـد قـبل ان ا
يـتــرك نـاصــر طالع الـبـحــري ويـهـدد
علي هـاشم  الديـوانية بـالبـقاء  فـيما
ينتـظر ان يعودالـسماوة لـلتعامل مع

مباريات االرض بشكل افضل
 وتـراجع الـصــنـاعـات كـثـيـرا لـلـوراء
وقع الثامن عـشر بعدما تركه حيث ا
ــنــتـقل لــلــكـهــربـاء عــبــاس عـطــيـة  ا
ر فـي وضع مـرتبك االسـوء حـاال  و
ومن دون فــوز لـالن في الــوقت الــذي
ـر الـنـجف  بـاخـطـر االوقـات  لـيس
ـبــاريـات والـفـشل من حـيث نــتـائج ا
ــديــنــة ق بل  اعالن داخل وخــارج  ا
رئـــيس الـــنــادي خـــضــيـــر الــعــوادي
ــالـــيــة اســتـــقــالـــته جـــراء  االزمـــة ا
اخلانقـة وديون النـادي الذي  تواجه

ــــشــــاكـل بــــنــــفــــسه دون ان ادارتـه ا
يستمعاليها حتى االقربون

رشح  باسم قاسم    ا
أعـلن االحتــاد اآلسـيـوي لــكـرة الـقـدم
ــرشــحــ لــلــفــوز االثــنــ قــائــمــة ا
بجوائـز األفضل خالل عام  2018في
احلـفل الـذي سـيـقـام يوم  28تشـرين
ثـان اجلاري في الـعـاصمـة الـعمـانـية

مسقط
ــرشــحــ جلــائــزة وتــضـم قــائــمــة ا
أفــضل مــدرب الــعـراقـي بـاسـم قـاسم
والــــيـــابــــاني جـــو أويــــا واألوزبـــكي
رافــشــان حـيــدروف وجــائــزة أفـضل
مدربة الـيابانيـت اساكـو تاكاكورا
ومــيـــو اوكـــامـــوتــو والـــتـــايالنـــديــة

نوينجروتاي سراثوجنفيان.
 وتظـهر إمـكانـية قاسـم في احلصول
عـلى اجلـائزة بـعـد االجنـاز االسـيوي
الكبير والغير مسبوق بعد احلصول
عــلى لــقب بـطــولــة االحتـاداالســيـوي
لـلـمـرة الـثــالـثـة الـتي شـهـدهـا مـلـعب
جذع النـخلة بـالبصـرة  وقبلـها حقق
الـــلــــقـب االول مع الــــقــــوة اجلــــويـــة
بـعــدمـا اخــذ يـقــدم دوره من اجلـويـة
ـنــتـخب الـوطــنـيـة ويــعـد تـرشـيح وا
بــاسم جلـائــزة افـضل مــدرب بـعــدمـا
كــرس خــبـرتـه الـتــدريــبـيــة  مــحـقــقـا
االجنـاز الكـبـير فـي افضل مـشـاركات
خارجـيـة ويأمل ان تـتـوج  االمور مع
تالق في احلصول على لقب درب ا ا
افــــضـل مــــدرب اســــيــــوي وجنــــدانه
يــســـتـــحـــقه عـــلى حـــســـاب االثـــنــ
اآلخـــرين النـه حـــقق اجنـــازا كـــرويــا
وظــهـــر به عــلى الـــواجــهــة من خالل
ــذكــور واحلــضــور بـشــكل االجنــاز ا
كبير بعدحصـداللقب  بفضل النتائج
ـوسم احلالي   وتـتجه لتي مـر بهـا ا
األنــظــار الى الــعــاصــمـة مــســقط في
الثامـن والعشـرين من الشـهر احلالي
عندمـا يقـام حفل الـتتويج واالمل في
ـــــدرب بـــــاسم قـــــاسم ان  يـــــتـــــوج ا
باجلـائزة التي يـستـحقـها عن جدارة
وان تـظهـر جـهـوداحتـاداللـعـبـة بدعم
الــتــرشــيح من  خـالل الـتــحــرك عــلى

ذكور شارك باالستفتاء  ا ا
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 كشفت الهيئة االدارية لنادي القوة
اجلـويــة الـريـاضي امس الـثالثـاء
عـن مــوقــفــهــا مـن شــكــوى العــبــ
مــحـــتــرفــ ضــد الــنــادي بــســبب

الية. مستحقاتهما ا
وقال عـضو الهـيئة االداريـة للنادي
مــوفق الـــزهــيــري ان "ادارة الــقــوة
اجلـــــــــويـــــــــة قــــــــدمـت الـى الـالعب
الـكـرواتي سـ كـافـة مـسـتـحـقاته"
مبـينا ان "الـسبب وراء تأخـر تسلم
مـسـتـحـقـاته يـعـود لـلـنـظام االداري
الي في بلده وليس من نادينا". وا
وتــابع الـزهـيــري ان "الـوسـيط بـ
الـالعب الــكـــامـــيــروني دومـــيـــنــيك

وادارة الــــــــقـــــــوة اجلـــــــويـــــــة اراد
مـسـتحـقـاته من الـنادي لـكن الـقوة
اجلوية اتـفق معه خالل العـقد على
ان تكون مـستحقـاته من ضمن عقد
الـالعب ولــــــيـس عــــــلـى حــــــســـــاب

النادي".
واشـــــــار الـى ان "ادارة الـــــــنـــــــادي
ــنح العـبـي فـريق الــقـوة قــامــــت 
اجلـويــة قـسـطـاً مـن مـسـتـحــقـاتـهم

الية". ا
يـشــار الى ان الالعــبــ الــكـرواتي
سـ والـكامـيـروني دومـينـيك رفـعا
شكوى لـدى الفيفـا ضد نادي القوة
اجلـــويـــة بـــســـبب تـــأخـــر تـــســـلم

الية مستحقاتهما ا
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نتخب الوطني عدة مباريات جتريبية قبل الدخول في منافسات ا اسيا »œ«bF²Ý∫ يخوض ا

فريق نادي القوة اجلوية

بية نتخبات البارو زيد من االهتمام احلكومي  مطالبات 

باسم قاسم


