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الفـوز في ثالث مبـاريات  ذهـابا على
اربيل وفي ملعبه على فريقا احلس
واحلـدود وابـرز  مـا قـام به الالعـبـ
ــدرب الــعـودة بــتــعــادل ثــمـ من وا
اجلوية النتيجـة التي حققت التحول
وزادة من عــطـاء الــفـريق  الــذي بـات
يـــؤدي  ويـــواصل مـــشـــواره بـــشـــكل
اضـية مخـتـلف عن الفـترة الـقـريبـة ا
مـن خالل الــــــتـــــركـــــيـــــز عـــــلى االداء
واالســتـقــرار  واالنــدفـاع الــهــجـومي
طلوبة في مواصلة حتقيق النتائج ا
 بفـضل وجـودعدد من العـبي اخلـبرة
بــقــيــادة صــاحب هــدف الــفــوز الـذي
اسـتـمـر  يـقـدم نـفـسه بـثـقـة   ونـقـطة
ــبـاريــات الـتي الـتــحـول فـي مـسـار ا
ـصـلـحـة الـوسط الـذي أخـذت تـأتي  
ـصلـحته مـختـتما الزم الـترشـيحات 
كن ان وقع قادر   رحلة االولـى  ا
ستويات يتقدم به اذا ما بقي يـقدم ا
ـدرب  واصـراره  كـمــا يـخــطط لـهــا ا
على حتـقيق الـتحول فـي اجواء عمل
مهـمـة بـعيـدا عن الـضغـوط الـتي كان
يــواجـهـهــا مع الــفـرق اجلــمـاهــيـريـة
واخــرهــا اجلــويــة  لـيــعــكس قــدراته
التدريبية خالل فترة قصيرة ومتوقع
ان يتقـدم بالـفريق  بعـد اكثـر  بفضل
تصـاعد من جـولة الخرى في االداء ا
ــدرب  الـذي يــعـكس احـداث تــخـدم ا
خـبــرته الـتـدريــبـيـة  الـتـي تـظـهـر مع
الـوسط  رغم الـفـتـرة الـقـصـيـرة عـلى
تـــاســــيــــسه وهــــو يــــحـــقـق الـــلــــقب
والوصافة ومشـاركة خارجية قبل ان
يــعــود لـلــواجــهـة  ويــتــحــدى اقـرانه
حـالـيــا  بـنـتـائج مـشــهـوده   وتـظـهـر
االمــور  افــضل  من أي فــتــرة اخــرى

االنصار  في تقبل  النتائج بسعادة
ــقــابـل مــا يـــقــوم به الـــشــرطــة    بـــا
مـــخــتــلف تـــمــامــا عـن الــذي يــجــري
لـــلـــبـــحــري الـــذي تـــلـــقى اخلـــســارة
الـتـاسـعـة وقـديـلـزم علـى تـرك موقـعه
الـثـامن عـشـر ويـواجه شـبح الـهـبوط
امام مـرحـلـة كامـلـة   يتـطـلب خاللـها
االســتـفــادة من مــبــاريـاتـه في تـدارك
ـهـدد  بـشدة االمـور من اجل الـبقـاء ا
اكثـر من أي وقت قبل ان يـفقد  اوجه
ن ــنـــافــســة عـــلى عــكـس اقــرانه  ا
يتـواجـدون  بـالقـرب مـنه  وهـو الذي
تراخـى من قبل فـتـرة  بـسـبب تراجع
ــــكن نـــــتــــائج االرض الـــــتي كـــــان 
االستفـادة منـها لو   الـتعـامل اكثر
رحـلة واهمـية ان يـكـون العـمل  أي ا
الفـاصـلـة اكثـر دقـة اذا ما ارادالـبـقاء
موسم اخر  الن التكهن بالبقاء سالح
ذو حــديـن امــام تــغــيـــر واقع نــتــائج
يدان  او باريات خصـوصا حيث ا ا
تـبـقى االمـور عــلى حـالـهـا وسـيـكـون
طريـقه للـهاويـة  ويظـهر مـرشحـا لها
مع ثالثة فرق اخرى اذا ما طبق قرار
ـسابـقـات بهـبـوط اربعـة فرق جلنـة ا

للدرجة االدنى
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 وواصل الوسط نتائج اجليدة

عـنـدمــا  حـقق الـفـوز الــثـاني تـوالـيـا
بعبوره للحدود بهدف الالعب صالح
ســديــر لـــيــرفع رصــيــده  27مــحــتال
ــوقع مــواقع الــنــفط مــؤقــتــا حــيث ا
الـســادس  في حتــول كـبــيـر وواضح
ـهــمـة مــنـذ تــسـلم راضي شــنـيــشل ا
الــتـي تــغــيـــرت بــســرعــة فـي نــتــائج
مــتـوازنــة  عـبــر سـتــة ادوار مـحــقـقـا

لـلـمـباراة الـثـالـثـة تـوالـيـا وهـذا عمل
مــهم ان تــســتــمــر مــفـارزالــفــريق في
ــســتــوى اجلـيــد واإلمــسـاك تــقـد ا
بـقـوة  بــالـصـدارة  ومــتـوقع ان يـظل
ـرشــحـ لـلــقب الـدوري احـد قــوى ا
وهو يـرسم مالمح االقـتـراب مـنه قبل
ـرحلـة احلاسمـة بفضل الدخول في ا
قـوتــهـا  وقـدراتــهـا الـفـنــيـة وجنـومه
الــتي تــواصل تــقــد الــعـمـل الـفــني
وسط ســـعـــادة االنــصـــار   وهـــو مــا
يــــفـــرض عـــلـى الـــفـــريـق واقـــعـــا في
الـــتــصــدي لــلـــمــواجــهـــات الــقــادمــة
ــــرور مــــنــــهــــا  من خـالل ظـــروف وا
الـفـريق  الـذي الينـقـصه شيء والزال
ــنـافس االكــثـر ثــقال  بــ اقــرانه  وا
الذي يـنظـر له بـاهتـمام   لـكن خشـية
ـفـاجأة  مع جمـهـوره في ان يواجه ا
ــدرب الــذي يــقــدم  االمـور بــافــضل ا
رحـلة حاالتـهـا  ويقـتـرب من نهـايـة ا
االولى بــســجل نــظـيـف مـا يــســاعـده
ــهــمــة  والــظــفــر بــلــقب عــلى دعـم  ا
ـنافـسة التي الدوري في ظل اجواء ا
يتـصدرها بـ الكل  وقـدرته الكـبيرة
تفرغ للدوري في حتقيق النتائج  وا
ــنــافـس الــقــوي  ويــظــهــر افــضل وا
ـســتــوى ووجـود الــفـرق  من خـالل ا
سـتويـات  اخملـتلـفة االسمـاء الـتي  ا
ـــشــاركـــات االخــيــرة   وتـــلــعب عن ا
ـعـروفة وتصـنع  احلـدث   االسـماء ا
ليس عـلى مـستـوى جمـهـور الشـرطة
بل على واقع الـدوري  والكل  يـعكس
نـــفـــسه امـــام الدارة الـــتي تـــقـــدم كل
االحتياجـات وتدعم االمور   ليـستمر
الــفــريق مــتــقــدمــا من جــولــة الخـرى
ويـسـيـر بـخــطى ثـابـتـة  حتت انـظـار

الن مـا يــجـري  اليــلـيق به الن ادارته
تـؤدي عـمال تـقـلـيـديـا فـاشال وهـمـهـا
الـبـقــاء  من غـيـر الـتـفــكـيـر بـجـوانب
عمل لـتعـزيز مـيزانـية النـادي قبل ان
تــبــقى تــنــتــظــر مــعــونــات اجلــهــات
الــراعــيــة في ســيــنــاريــو يــتـكــرر كل
مــوسـم قــبل ان يــكـــون االســوء هــذه
توقع رة  وسط استـياءاالنصـار  ا ا
سيواجهون االدارة مـباشرة   بسبب
حالـة الـتوتـر وقـلقـهم  عـلى مسـتوى
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ـكن الـتقـلـيل  من الـفوز ـقـابل ال  با
اذي حـــقـــقه اربـــيل  وانـــهـــاء حـــالــة
القـطـيعـة األخيـرة مع الـنتـائج  التي
تـــواجـه بـــالـــفـــوز الـــعـــريض  ورسم
خـــــارطــــة طــــريـق مع الـــــدخــــول في
ـرحـلـة الثـانـيـة  في وقت مـبـاريـات ا
عــشـاق الــزوراء يــطـالــبــون بـايــجـاد
احللـول  السـريـعة  حلل االزمـة التي
ـر بـهـا الـفـريق واالدارة واالنـصـار
واالحـبـاط بـاخلـسـارة واحلـاجـة الى
ـــشـــاكـل لــلـــخـــروج مـن االزمــة حل ا
الكبـيرة التي تـضرب النـادي العريق
مع ان كل فريق يبـقى معـرض لهزات
فيما  يرى  اهل اربيل  اليوجد اليوم
فــريـق  قــوي واخــر ضــعـــيف والــكل
امــام  حتـــديــات الـــنــتـــائج في اطــار
منافسـات الدوري الذي مهم  جدا ان
يخـرج عن مسـار الـلقـاءات والنـتائج
التقليدية وسيطرة  اإلقطاعيات التي
عـــلـــيــــهـــا ان تـــواجـه الـــكـــثــــيـــر من

التحديات
WÞdA « “u  

 وعـــزز الــشـــرطـــة صــدارتـه بــعـــدمــا
اضـــاف ثالث نـــقــاط لـــرصـــيــده  44
اثرالفوز على الـبحري بثالثة اهداف
دون رد ســجـلت فـي الـشــوط الــثـاني
عــن طــــــــــــــــــــريـق
مهـنـدعلي
هــــــدفـــــ
والـــثـــالث
لـــــــكـــــــرار
جــــــــــاسـم
الــــــهـــــدف
االول لــــــــــه
بعد الـتحاقه
بــــــالـــــفــــــريق
مـؤخـرا   الـذي  يـواصل  تـقـدمه
دون تـــوقف قــبـل ان يــعـــودلــســـكــة
االنتصارات بـعد جتاوز عـثرة الكرخ
ويـحــافظ عـلى ســجـله  واالســتـمـرار
ؤديـة للـصدارة السـير في الـطـريق ا
الذي يبقى مفتوحا حتى النهاية  ما
يـتـطـلب  من الالعـبـ  تـقد  االداء
والــنــتــائج لــلــحــفــاظ عــلـى  احلــالـة
ـر بها الـفريق الذي تطـورة التي  ا
قــدم مــبـــاراة مــهــمــة  ظــهــر  بــشــكل
جيدفي الـشوط الـثاني عنـدما  سجل
ثالثة اهداف عكست قوته الهجومية
 األفــضل بــ الـكـل واحلـال لــلــدفـاع
الــذي حــافظ عــلى نــظـافــة  الــشــبـاك
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وصف الـدكتـور عبـداللـه مجـيد دزه يي رئـيس نـادي اربيل الـرياضي لـ(الـزمـان) فوز فـريق ناديه عـلى فـريق نادي الـزوراء باربـعة
باراة التي متازة لـكرة القدم  في ا اهـداف مقابل ال شيء في اطار اجلولة الـ(19) من بـطولة دوري اندية العراق لـفرق الدرجة ا
واضاف : الزوراء هم جداً. وقـال انه عكس القدرة الـفنية احلقـيقية لـفريق ناديه  دينة اربـيل با جـرت في ملعب فرنـسو حريـري 
يـز وكبـير في سـفر كـرة العـراق والفـوز علـيه بهـذا العـدد الكـبيـر من االهداف سـيكون حـافزاً الربـيل في االستـمرار في عنـوان 

متاز . حتقيق النجاحات  والتقدم الى تسلسل افضل من احلالي في جدول الدوري ا
 وثـمن رئيس نادي اربيل اجلهد الذي يبذله الكادر التدريـبي لفريق ناديه بقيادة الكاب ناظم شاكر  ,وشكر الالعب على ادائهم

النوعي  ,وحيا اجلمهور االربيلي على وقوفه باستمرار خلف الفريق.
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أعـلن نـائب رئـيس االحتـاد
الـعــراقي أللـعــاب الـقـوى
عـــــدنـــــان ال كـــــمــــر ان
نـتـخب الـعـراقي حقق ا
أربـعــة أوسـمــة  جـديـدة
في سبـاق الـيوم الـثاني
لبطـولة اجلائـزة الكبرى
ـؤهلة ( كاس الـعالم ) ا
ـبــيــاد طــوكــيـو الى بــارا

2020
وأضـــــــــاف ال كـــــــــمـــــــــر ان
الالعــبــ احــمــد عـلـي نــعـاس
حـــقـق الـــوســــام الـــذهــــبي في
فعالية رمي الرمح وولدان نزار
الــوســام الـفــضـي فــيـمــا حــقق
الالعب كــوفـان حــسن الــوسـام

البرونزي
وذكــر ان الـــعــداء عـــبــاس حــا

حقق الـوسـام الفـضي في فـعالـية
متر وكانت نتائج اليوم 100

االول  قــد شـهــدت حتــقــيق نــتــائج
متـمـيزة تـمثـلت بـحصـول الالعـب
جــراح نــصــار الـــوســام الــذهــبي
بـقـذف الـثــقل فـئـة  40 وكـوفـان
حـسن الـوســام الـفــضي بـقـذف
الـــثـــقل فـــئـــة 41وولـــدان نــزار
الوسام البرونـزي بقذف الثقل
فـــــئــــة  41وحـــســـ فـــاضل
يدالية الفضية بقذف الثقل ا

فئة 34.
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كل الـقطـاعـات احلـياتـيـة عـلى اخـتالفاتـهـا تـقيم بـالـعـطاء واالجنـازات والـنـجاحـات ومـنـها
ؤسـسات الـرياضـية وقـادتهـا على الـطريق الـصحيح قطـاعنـا الريـاضي . فكـلمـا سارت ا
واقع ـيدالـيات انـدفع اجلمـيع لدعـمهـا وانتـخابـها لـذات ا وحقـقت النـجـاح واالجنازات وا

وساندتها هيئاتها العامة ووقفت معها . 
ـؤسسات واالحتـادات وحتى االنـدية الريـاضية في اما اذا حصل الـعكس واخـفقت تلك ا
عــمـلـهــا وتـعــثـرت في جنـاحــاتـهــا واجنـازاتـهــا فـالــواجب يـتــطـلب من الــعـامــلـ في هـذه
ؤسسات الريـاضية محاسبتها وتقـييم عملها في دورتها االنتخـابية واستبدال الفاشل ا
ـقصـرين في اداء عملـهم وابعـادهم من السـاحة واستـبدالـهم بكفـاءات وخبـرات جديدة وا

قادرة على العطاء والنجاح ! 
وهـذا الـعــمل هـو الـنـمــوذج الـوطـني اخملـلص بــعـيـدا عن احلـســابـات الـفـئــويـة واجلـهـويـة
ـسـار ــصـالح اخلـاصـة الن ذلك الــعـمل سـيـعـالج االخــطـاء والـتـقـصــيـرات ويـصـحح ا وا
وبـالــتـالي تـتـطـور الـريـاضـة وتـسـيـر عـلى الـطــريق الـصـحـيح . امـا مـا نـراه ونالحـظه في
مـسـيـرتـنـا مـنـذ عـقـد ونـصف من الـزمن فـهـو الـفـشل واالخـفـاق والـتـراجع ورغم االمـوال
ـؤسسة الرسمية والزالت تقدمها اضافة الى الطائلـة اخملصصة للرياضة والتي قدمتها ا
ان الشـعب قـد صـوت لـصـالح الريـاضـة واعـتـمد مـادة دسـتـوريـة حتـمل الرقم 36 والـتي
اكـدت على ان الريـاضة صارت حـقيقـة دستوريـة واصبح دعمـها واسنـادها واجبـا وطنيا

يتحمله اجلميع! 
وكذا مـا حتقق لرواد الرياضة وابطـالها م دعم مالي وفق القـــــانون رقم 6 لسنة 2013
كل هـذا مقـابل تـراجع واخفـاق وفشل اضـاع الـرياضـة  واضاع تـاريـخهـا وبعـد كل هذا
جند ان اغـلب الـعامـل فـي القـطاع الـريـاضي على تـنـوع مؤســــــسـاتهم انـديـة رياضـية
ـبــــــــــــيـة جنـدهـم يـتـسـارعـون النـتـخـاب ذات واحتـادات مـركـزيـة او فـرعـيــة او جلـنـة او
الوجوه في كل دورة انـتخابـية وها هي الـيوم الدورة الـرابعة واحلـال على حاله ! ومع كل
ذلك جنـد تـراجع واخـفــاق وفـشل مع عـودة ذات الـوجـوه ( مع سـبق االصـرار ) ال بل ان
سيرة بينما جند ان الكثير منا رفع شعار ( اجملرب البعض يهدد ويؤكد صحة و جناح ا

عاند هذا) .  وقفه (ا اليجرب ) ومع كل هذا هناك من يصرح ويعلن ويفتخر 
نـهج الديكـتاتوري يـكمم االفواه نـعم .. لقد كـنا ذات يـوم محكـوم باحلـديد والنـار وان ا
ـارس حيـاتنـا ونبـني جتربـتنا ويرفض الـنقـاش ويحـارب الراي االخـر بيـنمـا اليـوم نحن 
اجلديدة ومن اولـويات هذه التجربة هـو ان نرفض الفاشل والنـوفر لهم غطاء او مبررات
ؤسسـات الرياضيـة التي فشلـوا فيها . عـلى هذا االساس يجب ان للعودة ثـانية لقـيادة ا

نتجة . نصفق للمؤسسة الناجحة وا
 وفي الريـاضة كل شيء واضح وضوح الشمس وعلى الفاشل والضعفاء
والـطـارئـ ان يــفـسـحـوا الـطــريق امـام الـكـفـاءات واخلــبـرات وحـمـلـة
شهادات االخـتصاص للمساهمة في بناء التجربة العراقية اجلديدة
التي يحـاول الكسالى تـشويههـا وحتطيم الريـاضة العراقـية بحجة
عـدم السـماح لـلحـكومـة باصالح الـواقع الريـاضي واحملافـظة على
ـال الـعـام الذي هـو ثـروة الـشـعب الـعـراقي وفـقرائـه واليحق الي ا

كان ان يبذره او يسيء استخدامه كيفما يشاء .. ولنا عودة
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كل الـــذي حـــصـل بـــامــكـــان الـــفـــريق
ــنـافـسـات الـعــودة بـسـرعـة لــيـقـلب ا
عاجلة واحلاجة تدعو مراجـعة انية 
ـــلـــمــــة األمـــور وبـــعـــد األخــــطـــاء  و
ــذكــورة جتـــمــد رصــيــد اخلــســـارة ا
ـوقع الـرابع الـفـريق  36نـقـطــة في ا
على بـعـد ست نقـاط من نـفط ميـسان
ـذكورة مع فارق مـباراة في اجلـولة ا
قـابل انتقل اربيل لـلواجهـة بعدما با
خـرج بـكل  الــفـوائـد حـيث الــنـتـيـجـة
الــرائـــعــة وكــامل الــنـــقــاط والــتــقــدم
لـلـمـوقع الــسـابع رافـعـا رصـيـده  26
وكـانه يــذكـر  بـااليـام الـقــريـبـة وقـبل
عــدة مـواسـم عـنــدمــا  كـان يــتــصـدى
لــلـفــرق اجلـمـاهــيـريــة ويـتــقـاســمـهـا
األلقـاب قبل ان  يـظهـر  بتوقـيت مهم
ـرحلة االولى باهم وافضل ويختتم ا
ــتـوقـع لـكــنه نــتــائــجه وعــلى غــيــر ا
ـــر به تـــعــــامل مع  الـــوضـع الـــذي 
البـطل  والن الفـرق اجلمـاهيـرية وان
العـب احملافـظـات في اعلى خرجت  
اجلاهـزيـة ستـواجه نـفس الـتحـديات
لكن ما حصل لـلزوراء يثـير  اكثر من
ــرشح لـلـقب سـؤال  النه  الــبـطل  وا
ــوسم  حـتـى  انـهــاخـســرت الــلـقب ا
العب ــتـكــرر  بــســبب  تــعـثــرهــا  ا
احملــافــظــات  لـكـن مـا  قــام به اربــيل
واحلاق اخلسارة العـريضة بالزوراء
امر مـختـلف وسيـبقى احلـديث عنـها
طــويـال  لــيس بــ  االنـــصــارحــسب
ؤكـد امضـوا لـيلـية  حـزينـة قبل ان ا
يذهـبوا للـنوم  مـبكـرا  بسـبب الفشل
الـــذي اصـــاب الــــفـــريق  الـــذي يـــراه
ــنـافــســة عـلى ــراقـبــون  والــفـرق ا ا
ـا متـوقعة  والن الدوام   من انـها ر
الفريق يـواجه اليوم مـشاكل حقـيقية
ـا حـذر مـنـها  االعـالم الـذي يهـمه ر
ــسـتـوى ان يـبــقى الـزوراء  بــاعـلى ا
خـصوصـا وانه مـقـبل عـلى  مـشـاركة
مــهــمــة تــتــطــلب عــكـس  مــســتـواه
كـقــطب كـروي له ثــقـله احملـلي
وصــاحب اكــثــر  األلــقـاب
وقـديـنـحـدر ويـتـعـكـز
عــــلى تــــاريـــخه

الـقـيــصـري عـلى فــريق احلـسـ  ثم
ـتـاخر التـعـادل بـثالثة اهـداف مع  ا
الـــديــوانــيـــة   في قـــلب الــعـــاصــمــة
وتـــراجـع اخلط الـــبـــيـــاني مـــا الـــزم
همة  قبل ان تاتي درب على ترك ا ا
الــنـتــيـجــة الـثــقـيــلــة  الـتي عــصـفت
باالمور في وقت يسـتعد فيه لـلمهمة
اآلسـيـويـة  عـنـدمـا يـواجه ذوب اهن
اصفهان في الرابع من الشهر القادم
 لكن كل ما يشـغل العشاق  الـنتيجة
والـــنــكــســة   الـــتي ســيـــطــرت عــلى
االجـواء الــتي لم تـتــاثـر بــاخلـسـارة
ــدرب ــذكــورة بـل قــبــلــهــا بــتــرك ا ا
ـســتـوى الـعـام لـلــمـهـمـة وانــحـدار ا
واســتـمــرار الــتـراجـع بـعــدســلـســلـة
نتائج ضعـيفة  فشل عـلى عبور فرق
ـؤخـرة والـبحـث عن الـنتـائج الـتي ا
واجــهــته بــقـوة  بــســبب انــخــفـاض
ستوى و االداء الى دون الوسط و ا
فــقـدان الــتـركــيـز  وتــراجع الــلـيــاقـة
الـــبــــدنــــيــــة  والــــفــــريق لم يــــنــــهي
رحلـة االولى  وينهار بعدمبـاربات ا
في اربــيل رغم ان الــتـوقــعــات كـانت
ـتـفـائـلـ بـاربيل تـقف مـعه  واشد ا
ـنـحه اخلـروج مـتـعـادال   قـبل كـان 
ان يـعــود الـزوراء بــنـكــسـة   كــبـيـرة
خلـبــطت األمــور بــوجه االدارة الـتي
في وضع الحتـسد عـلـيه  ازاء االزمة
الية والفشل في ايـجاداحللول لها ا
جراء استمرار  العـمل التقليدي  في
الــنـــادي  والــفــريق يـــعــيش ظــروف
صـــعــبـــة زادتــهـــا اخلــســارة
ـذلــة   ومع  الـوضع ا
ـــتــغــيــر احملــبط وا
وبـــــــــات خـــــــــارج
الــســـيــطــرة حتت
ضـغـط اجلـمــهـور
الــرافـض جــمـــلــة
وتــــــــفـــــــــصــــــــيال
لــلــخــســارة  ومن
يـدري مـا تـخـبىء
وراءهـــا لــــكن مع
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 اسـتـســلم فـريق الـزوراء لــلـخـسـارة
الــكـبـيــرة  عـنــدمـا ســقط عـلـى عـمـاه
لـعب فـرانسـو حـريري امـام اربيل
بـأربــعـة اهــداف  دون رد في الـلــقـاء
الــــــــذي جـــــــرى امـس االول ضــــــــمن
مبـاريات  الـدور األخـير من مـسابـقة
ــــمــــتــــاز بــــكــــرة الــــقـــدم الــــدوري ا
ولــيـســيـطــر احلــزن  ويـدق نــاقـوس
اخلطـر في صـفـوف الفـريق   بـسبب
تــــنـــاقـص قـــدرات  الـالعـــبــــ عـــلى
الـعــطـاء عــلى مـر اجلــوالت األخـيـرة
امام  النـتيـجة التي تـهدد طـموحاته
في الـــدفــاع عن الـــلــقب وتـــاتي قــبل
اســبــوع مـن  لــقــائه االول في دوري
ابـطــال اسـيــا األسـبــوع  وقـبـل لـقـاء
الكالسيكو مع اجلويـة الشهر القادم
  قـــبل ان يـــفــتـح الــبـــاب امـــام نــفط
مــيــســان    6نــقــاط بــعــدمــا جتــمــد
ـركز الـرابع رصـيده  36نـقـطـة في ا
كـــــمـــــا لـم يـــــكن وضـع فالح حـــــسن
وادارته افضل بسـبب النتـيجة التي
اشــعــلت قــلـوب األنــصــار والــدمـوع
الـــتـي  احـــرقت وجـــنــــاتـــهم   وسط
تــراجع االمــور داخـل الــفــريق الــذي
الزال مــن دون مــــــــــــــدرب  واإلفـالس
يــضـــرب  خــزيــنــة الـــنــادي  قــبل ان
تظـهر الـتـحديـات مرة واحـدة عنـدما
هـمة واحلـاجة الى ترك اوديـشيـو  ا
بـــديل   الـــذي قـــديـــفـــرض شـــروطــا
مــعـقــدة مـالــيـا   كــمـا يــتـعــلق االمـر

بـــالـــعالقـــة اجلــديـــدة مع
ــــــقــــــتـــــرح ــــــدرب ا ا
والالعــــبــــ بــــعــــد
تـراجع مــسـتـواهم
بسـرعـة عـلى غـير
ـــــتــــوقـع بــــعــــد ا
الـتـعـادل مع نـفط
مـــيـــســـان والـــفــوز

كــمــا  نـراه الــيــوم احــد افــضل فـرق
الـدوري  بعـدمـا تـطور بـفـضل عـطاء
الالعــــبـــ  في  احــــدى اهم اوقـــات
ـنــافـســات لـتي اخــتـتم مــرحـلــتـهـا ا
االولى فـي مـــوقع جـــيــــد  ويـــخـــطط
ـرحلـة الثـانية لتـعزيزه فـي مشوار ا
ـتـطورة مع االدارة في ظل الـعالقـة ا
والالعـبــ وهــذا جـانب  مــهم  عـلى
شـاركـة التي بـاريـات  وا مسـتـوى ا
تشـهـد  االستـقـرار  في عمل تـخـتلف
واقع معهاالظروف عندما تقدم من ا
تاخرة  ويصـنع طريقه بثـقة عالية ا
ويـعود احـد افـضل فـرق احملـافـظات
الـتي تــدرك خـطـورة   االمــور الـيـوم
اذا مــا حـول االحتــاد قــرار الـهــبـوط

للتطبيق
 من جــانــيه واصل احلــدودتــراجـعه
ـيـناء الـبـصري الـسريع بـعـد لـعنـة ا
عندما تـلقى اخلسارة   الـسابعة في
الــدوري والــثــالـثــة من اربـع جـوالت
من دون تركيز واجلدية قبل االنتقال
لـلــمـرحـلــيـة الـقــادمـة الـتـي سـتـكـون
اصــعب امـــام حــالــة االحــبــاط الــتي
تـواجه الـفـريـق  والـفـشل في ايـقـاف
ـد الـسـلبـي   بعـدمـا افـتـقـد لـلـقوة اا
وارتكب اخطاء  وسط ضعف الدفاع
الـذي اوقف من تـقـدمه قـبل الـتراجع
عــــاشـــرا مـــتــــخـــلـــيــــا  عن دوره في
نـافـسة  عـما يـحـصل من تدني في ا
االداء ومن خــيــبــة الخــرى  وتــظــهـر
اوجــه االخــــــــــــتـالف  فـي االمــــــــــــور
شاركة  التي لم يجدعمادنعمة ما وا
يــبــحث عــنه امــام اســوء  الــفــتـرات
والفشل مع الالعب في ايقافه  امام

تأخر. وقع ا ا

حكيم شاكر
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اصـدر االحتــاد الــعــراقي لـكــرة الــســلـة
جــمـلـة من الـقـرارات االنــضـبـاطـيـة عـلى
يـناء والـشرطة خلـفية احـداث مبـتاراة ا
ضـمن مــنـافــسـات اجلــولـة الــثـامــنـة من

متاز. الدوري ا
وقـال االحتاد في بـيـان تلـقت الـسومـرية
نـيوز نـسـخـة منه إن "االحتـاد الـعراقي
البـسات التـي حصلت في لكـرة السـلة ا
ـيـنـاء والـتي مـبـاراة نــاديي الـشـرطـة وا
جـرت في مــحـافـظـة الـبـصـرة عـلى قـاعـة
بية في البصرة وقد ثلية اللجنـة االو
اطــلع االحتـــاد الــعـــراقي عــلى تـــقــاريــر
ــراقب الـفــني واطــلع ايــضـاً احلــكــام وا

على الفديوات والصور".

واوضح أن "االحتاد قـرر حـرمان الالعب
شـاركة مع فـريقه في جاسم ضـيـاء من ا
ه مـبـلغ قدره مـبـاراته الـقادمـة مع تـغـر
(250,000) فقـط مائـتان وخـمـسون الف
ديــنـار وكـذلك تــقـرر مـنع جــمـهـور نـادي
ــيـنــاء من احلـضـور لــلـمـبــاريـات الـتي ا

وسم" . تقام على ملعبه الى نهاية ا
واضــاف أن "االحتــاد قــرر تــغــر نــادي
يـنـاء الريـاضي مبـلغ قدره (500,000) ا
فقط خمسـمائة الف دينـار الغيرها وذلك
لـــتــمـــادي الـــكــادر الـــتـــدريــبي واالداري
والالعـبـ عـلى تشـجـيع اجلـمـهـور على
االســـاءة والــــقــــــــــــيـــام بـــالـــهـــتـــافـــات
الــعـنــصـريــة وفـرض غـرامــة العب نـادي
الشـرطـة االمريـكي ( ازيا سـايكس) مـبلغ

قـدره (500,000) فــقط خـمــسـمــائـة الف
ـتبـادل برمي دينـار وذلك لقـيامه بـالرد ا

القناني بينه وب اجلمهور".
وتـــابع ان "االحتـــاد قـــرر تـــغـــر نــادي
الشـــــــــــــرطة الـرياضي مبــــــــــلغ قدره
( 500,000) فـقط خـمسـمـائـة الف ديـنار
الغيرها وذلك لقيام اداري نادي الشرطة
ـــعــاقب ســـابــقــاً ( عـــبــاس خـــضــيــر ) ا
ـــيــنــاء ـــاء الى جـــمــهـــور نــادي ا بــاال
ـــائـــة خـــارج الـــذوق وبــعـــيـــدة عن بـــا
الــتـعـامل الــتـربـوي الـســلـيم (بـحـذائه)"
مــبـيــنـاً أنـه "لن يـســمح االحتـاد لــنـاديي
ــيــنـاء خــوض مـبــاراتـهــمـا الـشــرطـة وا
الــقـادمــة إال بــعــد دفع كــافــة الــغــرامـات

." الواقعة على النادي

vKŽ WOÞU³C½≈  «—«d  —bB¹ WK « œU%≈

WÞdA «Ë ¡UMO*« …«—U³  À«bŠ√ WOHKš

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

تــفــتــتح وزارة الــشــبــاب والــريــاضــة في
الـسـاعـة الــثـانـيـة ظـهـر يـوم غـد االربـعـاء

رحـوم علي كـاظم بكـرة القدم في ملـعب ا
ـشـاركة مـدرسة عـمو ديـنـة الشـبابـية  ا

وهبة الرياضية. بابا ومراكز ا

أعلن ذلك مدير عام دائرة التـربية البدنية
والرياضة الدكتور عالء عبد القادر وقال
الكــات الـفــنــيـة في الــوزارة اجنـزت ان ا
ـعــلب الـذي يـتــسع الى اكـثـر من (500) ا
مـتـفـرج بـكـلـفة 30 مـلـيـون ديـنار عـراقي
وســـــمي بـهذا االسم اكـراما لـنجم الـكرة

رحوم علي كاظم. العراقية ا
ــــلـــــعب واضـــــاف عــــبـــــد الــــقـــــادر  ان ا
ـــوهـــبـــة ســـيـــحـــتـــــــــضـن تـــدريـــبـــات ا
الــريــاضــيـة وفــعــالــيـات الــعــاب الــقـوى
فـضـــــــال عن تـدريــبـات احلـكـام مـشـيـرا
ـــلــــعب تـــضـــمـــنت الى مـــراحل إجنـــاز ا
تســـــوية التربة ورفع الكتل الكونكريتية
واالنــقـــاض ومــد انــابــيب الــري والــبــزل

لعب. ووضع (16) مرشة ماء في ا
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