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الية اذ ستكون بية والرقابة ا بية. وستتكون اللجنة الثـالثية من وزارة الشباب والرياضة واللجنـة االو قرر مجلس الوزراء وباإلجماع تشكيـل جلنة ثالثية الدارة االموال اخملصصة للجنـة االو
بية. كتب التنفيذي للجنة االو متخصصة بادارة االموال اخملصصة لالحتادات الرياضية.  يشار الى ان احلكومة العراقية لم تؤيد اقامة انتخابات ا

نتخب الوطني كاتانيتش باثارة خالفات حادة في االحتاد العراقي لكرة القدم. من جانب اخر تسبب جنل مدرب ا
درب نتخبـات (األشبال والناشـئ والشباب) مع إبـعاد أوسكار جنل ا وذكر مصدر في اإلحتـاد ان احتاد الكرة عقـد مساء اول امس الثالثـاء إجتماعاً مـهماً وجرى تأجـيل تسمية مـدربي ا

كاتانيتش كمدرب لياقة للمنتخب.
نتـخبات فالح موسى استمر وأضـاف ان عضوي احتاد الكرة كامل زغـير وسعد مالح غادرا االجتمـاع محتج على قرارات رئـيس االحتاد عبد اخلالق مسعود الفـتا الى ان رئيس جلنة ا

برفض وجود أوسكار لكن مسعود أصر على بقائه.
تلك اي خبرة في مجال التدريب. صدر الى ان أغلب أعضاء االحتاد رفضوا تسمية اوسكار مدرباً للياقة البدنية كونه ال  وأشار ا

نتخب العراقي سيكون أول محطة تدريبية في مسيرة جنله. ؤتمر الصحفي اخلاص بتوقيع عقده مع احتاد الكرة بان ا نتخب الوطني كاتانيتش اكد في ا يذكر ان مدرب ا AZZAMAN SPORT
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UOŽ«bð : قرر مدرب الطلبة يحيى علوان االستقالة بسبب النتائج

يستطيع حكيم شاكر ان يضبط ايقاع لعب واداء ونتائج فريق الزوراء
لــو عـمل بــطـريـقــة احـتــرافـيـة وهــو يـفــرض اسـلـوب لــعب يـنــسـجم مع
مايـحمـله من افـكـار ومقـدرة وعقـلـية وجتـارب تـوظف بشـكل سـليم مع
مقـدرة فريـقه افراد وجـماعـة. التـدريب في العـراق يحـتاج الى اسـلحة
قوة الـشخـصية واخالقـها وسـيطرتـها عـلى الالعبـ فضال عن كسب
ودهم ولـكن وفق حدود يـكـون من الـصـعب على الـالعبـ جتـاوزها او
العبـور عليها . حكيم شاكر سيعيش في حالة من التحدي الكبير وهو
ر ا هي اصعب مـحطة  يقـبل او يوافق على مـهمة لم تـكن سهلـة ور
بهـا شاكر خاصة ان مشجعي الزوراء يكون مزاجهم متعكرا جدا في
حـالـة تـراجع مـسـتـوى فــريـقـهم وقـد يـنـقـلـب اجلـمـهـور ضـده لـو ظـهـر
الزوراء فـي رداء فضـفاض اليـنسـجم مع حجم فـريق كان لـوقت قريب
يـشـكل االخـطـر االكـبـر عـلى كل فـرق الـدوري احملـلي وهي حتـسب له
الف ملـيون حساب . العـقلية الـتدريبيـة احملترفة تـفرض على حكيم ان
يــكــون كــذلك قــبـل او يــوقع اوراق الــعــقـــد مع االدارة وهــو يــضع كل
شاردة وواردة ويـدقق في ابـسط التـفـاصيل حـتى يكـون عـلى بيـنة من
ـدرب سهالً في مصـيـره وامره وادارة الـزوراء كـذلك . عنـدمـا يكـون ا
عـمـلـية الـتـفـاوض ويـوافق على الـتـوقـيع بـدون التـطـرق الى مـدة ومـبلغ
الـعـقـد ومـاهي االمـور الــتي سـتـحـصل في حـالـة وجـود مـتـغـيـرات في
درب لـو تـرك هذه االداء والنـتـائج في حـالتي االيـجـاب والسـلب فـان ا
االمور سـائبـة فـانه سيـكون ضـحيـة جـهل او تسـرع وسيـكون اول من
سيـدفع الثمن وقد يـشبع ندما وقهـرا النه كان سهالً في هذه االمور .
ـدرب يقول لقد وافقت على الـعمل مع الفريق بداعي . العونة . احد ا
ثل هـذه حالة  مدرب . العونة . هم اصدقـائي ولم ارفض لهم طلبا . 
ا مـوجود مع الـفرق الـشعـبية . تصـبح كرة الـقدم او الـتدربب اشـبه 
درب الـذي يعمل مع فريق جماهيري يدرك تماما انه يعيش حالة من ا
الـقـلـق الـدائم ولم يـضـمـن وجـوده في ايـة حلـظـة لــذلك فـامـا ان يـكـون
ـسؤولـيـة وهو يـتصـدى لـها وامـا يعـمل بـطريـقة مـدربـا على مـستـوى ا
الـعـونـة ويـسـمح لــنـفـسه ان يـكـون كـذلك . ضـبط ايـقـاع فـريق الـزوراء
يحـتاج الى صالبة في اتخاذ الـقرارات وحكيم شاكر
ـا يـكـفي بـشـرط ان يتـلـقى تـلـك من الـصالبـة 
ساندة من مشجعي الفريق واالدارة . الدعم وا
الضـغط على شاكر سيـعود بالزوراء الى نقطة
ـا لم تنفع مـعه اية معـاجلات حتى الصـفر ور
لـو تـعــاقـدوا مع عـشـرة مـدربــ يـعـمـلـون مـعـا

دفعة واحدة .

وجود مبارات متبقية للجوية مع
الــــزوراء في اخلــــامس عــــشـــر من
ـقــبل واخـرى مـع الـنـفط الـشــهـر ا
للفريق  الـذي يشعر بتاثـير نتيجة
البصرة  وجعل من عـملية مالحقة
ـتصـدر وسحب الـصـدارة صعـبة ا
فـي ظل مـســتــوى االداء والـنــتـائج
والتـطور الذي عـليه الشـرطة الذي
يجد  الـطريق  مفـتوحة لـلسير من
دون تـوقف  قــبل ان يـســتـفــيـد من
ذكورة التي عكرت نتائج اجلولة ا
االجــــواء في الـــبــــيـــتـــ  اجلـــوي
والــزورائي ويــفــرض واقــعــا اخــر
عـلـيـهـمـا خـصـوصـا الـزوراء الـذي
يواجه األمـرين بعـد خسـارة اربيل
ومـــا اثــــيـــر حــــولـــهـــا مـن حـــديث
ــطــالــبــة في وغــضب األنــصــار وا
إقـــالـــة ادارة فالح حـــسن واحلـــال
للـجوية وقـد  يعيـد تعادل الـبصرة
مـلف بـاسم من جـديـد حتت ضـغط
الـعـشـاق عـلى عـكس رغـبـتـهـا وقـد
ــدرب تــعـــكـــر مـن الــعـالقـــة بـــ ا
والالعـــبــ واجلـــمــهــور  بـــســبب
نافسة التراجع في احرج اوقات ا
 وقـــد يـــجــــعل  من االمــــور اكـــثـــر
صـعــوبـة  وأهـمـيــة الـتـركــيـز عـلى
مبارياته 21 البـاقية واثـبات مدى
قـــدرات الالعــــبـــ   والــــتـــصـــدي
لــلـــمــواجـــهــات بـــاالعــتــمـــاد عــلى
الالعـبــ الـذي يــدركـون صــعـوبـة
االمــر بـــعــدمــا تــوسـع الــفــارق مع
ـتـصـدر الى ست نـقـاط  لـكن هذا ا
اليـــقـــلل مـن شـــان احـــد ابـــرزفــرق
ـتـفـرغ لـلـمـهـمـة لـوحـيدة الدوري ا
والــتي اليــريــد الــفــشل فــيــهــا  من
خـالل الــعــودة الــســريــعــة لــســكــة
االنــــتــــصــــارات في الــــوقـت الـــذي
واصل اجلـــنــوب االســـتـــفــادة  من
مــبـاريــات عــقــر الـدار والــتــحـسب
لـلـنتـائج  وكـان بـامكـانه ان يـخرج
بكـامل العالمات لـكن  امام  الوقت
باراة تبقي على نهاية ا القصير ا
طلوب بعدم التي قدم فيها االداء ا
تـــقــدم د الـــســادســـة في اريـــحــيــة
امـنت له الـسيـطـرة بـعض االوقات
ـــرور بــالــتـــقــدم الى  اكـــثــر من وا
سـاعــة  لـكـنـه   فـشل في مــواجـهـة
الـطـلـعات اجلـويـة وقـوة الـوصيف
ــعــروفــة وبــوجــود عــنــاصــر من ا
ـنـتـخب الـوطـني  وتـلـعـب سـوية ا
من فترة بعـضها الى ثالثة مواسم
وفي حـالـة انــسـجـام ومع نــتـيـجـة
الـتـعـادل فـقد قـدم  العـبـو اجلـنوب
مـبـاراة مـهمـة تـمـتـد الى  اجلوالت
األخـــيـــرة الـــتـي جنح ي حتـــقـــيق
الفـوز مرتـ وتعـادل قبل  خـسارة
اضي  ثم اسـتعاد ميـسان الـدور ا
ـــكن الـــتــــقـــلـــيل من تــــوازنه وال 
خطورته الـتي فرضهـا من  البداية
ولـو تـعامل بـشـكل افـضل مع سـير
الــلـعب ومع احلـلـول الـتي يـعـتـمـد
عليها لكنه افـتقد للسيطرة قبل ان
ـطلـوب  لكن يـبتـعد  عن حتـقيق  ا
ال يكـمن التقـليل من شـان النتـيجة

بعـد تخسره  الـباحثـة عن الهروب
وسـيـكـون شـانــهـا بـهـذه الـطـريـقـة
حـتى نـهـاية الـدوري الـذي تـغـيرت
اوجه مــنـافــســاته كــمـا حــصل في
اجلــوالت األخــيــرة  فــبــاســتــثــنـاء
فريق الشرطـة بدأت الفرق االخرى
تــتــعــثــر  حــيث اجلــويــة والــكــرخ
دو للزوراء وتقدم فرق والسقوط ا
الــوسط  بــعــدمــا تــعـلــمت  دروس
النتائج وتدارك ازمتها  في الوقت
لم يــســـتــفــد مـــيــســـان من تــعــادل
اجلـويـة والكـرخ وسـقـوط  الزوراء
لـتقـليص الـفارق  قـبل فقـدان ميزة
االرض فـي وقت كــــان مــــهــــمــــا ان
يـســتـفـيـد من اجـواء الـلـعب  حتت
أي مـسوغ يـقدمه دحـام  للـجمـهور
الـذي قــد يـقـبل أي نــتـيـجــة ذهـابـا
ـدينة مقـابل رفضـه الي تعثـر في ا
وهـو  الذي تـعـود   االحتـفـال  قبل
ان يـخــرج من الـبـاب الـضـيق   الن
قـدمة اخلـسارة لم تـاتي من فـرق ا
او الـــــــوسط وبـــــــعــــــدهــــــا بـل من
وقع الـتـاسع عشـر الذي صـاحب ا
يان من ازمـة النـتائج   في حتـقيق
الـفـوز في اجلـولة األخـيـرة ويـبقي
عـلى حـظـوظه فـي الـبـقاء ويـتـطـلع
للـمزيد من الـنتـائج االيجابـية ولو
بـوقت مــتـاخــر الن الـهــدف  تـدارك
خـطـورة الـهـبــوط الـشـغل الـشـاغل
ـكن ان لـلـمـدرب والـفـريق الـذي ال
ـوقـعه بـعـدمـا تـذوق طـعم يــفـرط 
سها في شاركة  والفوارق التي  ا
ــمــتــازة او الــدرجــة ان يــلــعـب بــا
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وفشـل الوصـيف اجلويـة  للـموسم
الــثــاني تــوالــيــا في تــخــطي نــفط
اجلنوب  عـندما خسـر اللقاء األول
وكـان من ب أسـباب فـقدان الـلقب
قــبل ان يــتــأثــر بــالــتــعــادل بـطــعم
اخلـسـارة امس االول  عـنـدمـا بقي
مــتــأخــر بـــالــهــدف  الــرائع لالعب
بـاسل جـميل د 6حتى د 63عنـدما
تمكن نبـيل كرار من ادراك التعادل
 ويــنــقـــذ  اجلــويــة من  اخلــســارة
وفي كل االحــوال الـتــعـادل  افـضل
رغم تأثيراته السـريعة على موقف
الــفــريق الـــذي فــوت  عــلى نــفــسه
فرصة  تقليص الفارق مع الشرطة
 الـــــذي   ارتــــفـع الى سـت نــــقــــاط
والـفــشل فـي تـوســيــعه مع الــكـرخ
ـتـعادل  مع االمـانـة ومن خـسارة ا
الزوراء وهو ما ينطبق على الكرخ
  ليبقيـا بنفس الرصيد 38 ويعود
لـيـواجه مـشـاكل الـلـعب في مالعب
شـكلـة  التي يجب ان احملافـظات ا
يـولــيــهـا بــاسم قــاسم  والالعــبـ
االهـتــمـام بــعـد فــقـدان اربع نــقـاط
خالل خمس جـوالت حيث الـتعادل
مع نـفط الـوسط  وهـو مـا يـضـعف
ــنــافــسـة من جــهــود الـفــريق في ا
على اللقب  الذي يسير له الشرطة
بـثقـة عبر الـتمـسك بالـصدارة  وله
مـــبــاراة مـــؤجــلـــة مع الـــنــفط رغم
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ـركـزي قــرر األحتـاد الــعـراقـي ا
لــلـمــواي تــاي (تـاي بــوكــسـنغ)
أقــامـة دورة تـدريـبـيـة اسـاسـيـة
وتطـويرية في الـعاصمـة بغداد
للـمدة من 2-28 ولغـاية 3-2 من

قبل. الشهر ا
وقــال رئــيس األحتــاد الــعـراقي
لـلــمـواي تــاي مـصــطـفى جــبـار
علك ان الـدورة ستقـام في قاعة
ـركـز الـتـدريـبـي لـلـمـنـتـخـبـات ا
ـشـاركة الـوطـنـية في بـغـداد و
ـثــلــون مــخــتـلف (30) مــدرب 
مـــحــافـــظــات الـــعـــــــــراق وهي
ثــالث أنــشــطــة األحتــاد لــلــعــام

احلالي.
وأضاف علك سبق لألحتاد ان
اقــام دورة حتـكــيـمــيـة مــحـلــيـة
وكـــذلك أقـــامــة بـــطــولـــة أنــديــة

الـعــراق لـلـمـتــقـدمـ مــنـتـصف
الــشـــهـــر اجلـــاري مــبـــيـــنــا ان
الدورة الـتدريبـية ضمن مـنهاج
االحتـاد لـلـعـام احلـالي مـشـيرا
الى ثالثة مدرب سـيحاضرون
في الـــدورة وهم (عـــلي ســـاهــر
عـــبــــد الـــواحــــد وعـــادل جـــواد
) كما ستتضمن ومحمد حس
الـــدورة مـــحـــاضـــرات نـــظـــريــة
وعـــلــمـــيـــة لــلـــمـــدربـــ وكــذلك
ية مواكبـة اخر التطـورات العا
في التنقيط الدولي منوها الى
ان الــــدورة ســـتـــكـــون جلـــمـــيع
ـعـتمـدين لـدى أحتاد ـدرب ا ا

اللعبة.
وخـــتم رئــــيس األحتـــاد قـــائال:
بـعــد تـسـلــمـنـا رئــاسـة األحتـاد
احلـالي بــعــد فـتــرة طـويــلـة من
ــشــاكل األداريـــة دامت ألكــثــر ا

جانب من
منافسات

واي رياضة ا
تاي 

مـن اربع ســـــــنــــــوات قـــــــررنــــــا
الـــنــهــوض بــواقع الـــلــعــبــة من
لونة يداليات ا جديد وحصد ا
تـقدمـة في البـطوالت راكـز ا وا
الدوليـة كما حـققها ابـطالنا في
ـــيــــة وأخـــرهـــا احملـــافـل الـــعــــا
ذهــــــبـــــــيــــــتـي دورة األلــــــعــــــاب
األســيــويــة فـي تــركــمـــســتــنــان
وبــطــولـة الــعـالـم لـلــمــتـقــدمـ

مبينا ان جـميع اعضاء األحتاد
يعملون كـخلية نحل واحدة في
ســــبــــيل األرتـــــقــــــــــــاء بــــواقع
الـلـعـبـة السـيـمـا بـعـد األعـتراف
الـــدولـي بـــهــــا ودخــــولـــهــــا في
ـبيـة حـيث تـلقـيـنا األلـعـاب األو
كــتـابــا رسـمــيـا لألعــتـراف بــهـا
وسـتـكون حـاضـرة ان شـاء الله
ــــبــــيـــة فـي دورة األلــــعـــاب األو

باريس 2024.

ـــمـــتـــاز ومــهـم ان  يــضـع حــد ي ا
للـنتائج اخمليـبة  وافتـقد للـسيطرة
قبل تسلم مظفر جبار للمهمة التي
طلوب تشهـدت تغيرا في  الـوقت ا
ـــدرب والالعــــبـــ  ويـــتــــنـــفـس  ا
واإلدارة الــصــعــداء بــعــدمــا ضـاق
اخلــنـاق عــلى الــفــريق  الــذي بـقي
يــواجه مــشــكــلــة  الــهــبــوط  الــتي
جتـاوزهــا من مـلــعب مـيــسـان ولـو
مؤقـت عبر الـنتـيجـة اجليـدة  النها
اتت مـن الـذهـاب والـعــودة بـهـا من
مـلــعب صـعب بـقي مـقـفـوال بـوجه
الــــضـــيــــوف عــــلى مــــخـــتــــلف
عـنـاوينـهم  قـبل ان يـغـير من
مالمــحه العـبـو الـصـنـاعـات
في انــتـفـاضــة  حتـسب لـهم
والــعــودة من بـعــيــد لـكن ان
تــاتي مـتـاجــرة أفـضل من ان
التاتي  وحتـقيق الفـوز الثالث
ورفع الــرصــيـد الى 17 نــقــطـة
مـسـتـفـيــدا خـسـارة الـبـحـري
والـسمـاوة وبانـتـظار خـدمة
الـنـفط في  عـبور الـديـوانـية
حتى يهنا  ولـو لغاية الدور
كانـه اجلديد بـعدما قـبل  ا
ـفـاجـأة  الن مـيـسـان صـنع  ا
ــلــعب قـبل نــادرا مـا يــقــهـر 
تـلـقى الضـربـة القـويـة  بعـدما
نـفـذ صـبر العـبي الـصـنـاعات
الــذين يـعــرفـون انـه المـجـال
بـعد لـتلـقي  نـتيـجة سـلبـية
اخـــــرى  وتـــــدارك نـــــقــــاط
الـــضـــعف حـــيث الـــدفــاع
ـنهـار الـذي صحى في ا
ـــــنـــــاسب الـــــوقـت ا
ويـــــــتـــــــخـــــــلص
الـــــفـــــريق من
كان محنة ا
امــــــــــــــــــــــام
مـــــــخــــــاوف
جــبــار وادارة
الــــنـــادي الـــتي
رحـــبت بـــالــفــوز
بـعـد الـطريـقـة اجليـدة الـتي تـعامل
فـيـهـا  الالعـبـ والـعـودة  بـالـفـوز
واالمل ان يـفتح الـبـاب امام نـتائج
اخـرى يـســعى الـفـريق  حتــقـيـقـهـا
واالمـر مــرهـون بــجـهـود الـالعـبـ
ــطـالـبـ في  عــكس قـدراتـهم في ا
ظل الــوضع الــذي يــعــشه الــفــريق
الــذي عــبــر بــوابــة قــويــة  لــيــكـون
هم مع اجلوية بعدها  عند اللقاء ا
قبل لـكن  شيء جيد ان األسبـوع ا
يــاتي الـتــغــيـر  مـن مـهــمــة لم تـكن
ـقـايـيس قـبل ان يـثـر سـهـلـة بـكل ا
الـفـوز الـكـثـيـر من الـتـكـهـنـات امام
ــقـبل بــعــد عـودة  الــقـوة الــلـقــاء ا
اجلوية بتعادل بطعم اخلسارة من

البصرة.
ـقابل يـبـدو ان مـيسـان لم يـأخذ بـا
األمور على محمل اجلد فسقط ب
اهله ويدفع فاتورة اخلسارة  التي
يـجـدهـا الـبـعـض خـارج الـتـوقـعات
ــؤخــرة  اليــوجـد شيء لـكـن فـرق ا

رغم انه تـراجع  مـوقـعـا 13بـعـدما
قـــدم مــــبــــاراة حتـــسـب لالعــــبـــ
ـــدرب الـــذي غــــيـــر مـن مـــســـار وا
االمـور  في هـذه الـفتـرة خـصـوصا
ـطــلــوب مع مــبــاريـات الــتــعـامـل ا

االرض  وهذا شيء مقبول.
»öD « qA

وفشل الـطالب بالعـودة مرة اخرى
لسكـة النتـائج بعد خـسارة الغر
اجلـويـة وقبـلـهـا  التـعـادل مع نفط
مـــيـــســـان وخـــســـارة الـــكـــهـــربــاء
والتراجع  موقع 25 نقطة   قبل
همة  كـما يشهد ان يترك  علـوان ا
الـــفــــريق تـــراجـع االداء بـــاجملـــمل
والـتـعـثـر من جـولـة الخرى  والزال
الــطالب بـــغــيــر الـــقــادرين في حل
ـشـاكل الـتي ـبـاريـات وا مـشــاكل ا
حــلت مــعه حـيـث رفض اجلـمــهـور
الـذي مـلـهـا  خـصـوصـا  الـنـتـيـجة
األخـــيـــرة مع مـــتــــذيل الـــتـــرتـــيب
ـناسـبة لـتحـس االمور الفـرصة ا
الــتي تــعـقــدت الــتي بـاتـت تـســيـر
عــــكـس رغــــبــــة األنــــصــــار الــــذين
يـعيـشون فـتـرة تاخـر الفـريق الذي
فـــشل مـــرة اخــرى فـي  االخــتـــبــار
الــسـهل مــا يــعـنـي تـدهــور االمـور
بعدمـا شكلت النـتائج خيبـة كبيرة
لـعـشـاقه وسط  مـخـاوف حـقـيـقـيـة
وتـراجع االمــور بــعـد اكــثـر لــفـشل
الالعـــبــ في احلـــد مــنـــهــا  امــام
الــيـــات عــمل تــبـــدو غــيــر فـــعــالــة
لـــلـــنـــهــــوض بـــصـــفـــوف الـــطالب

ـطـالبـ بالـتـحضـيـر اجليـد امام ا
ـرحــلـة الـقــادمـة حـيث مـبــاريـات ا
ركز الـتاسع   بعدمـا فوت فرصة ا
الـتقـدم لكـنه افتـقد لـطريق الـنجاح
مــــنـــذ خـــمس جــــوالت نـــالت مـــنه
الـــكــثــيــر  واالمــور تــســيــر خــارج
السيـطرة كمـا يظهـر تراجع  معدل
ــــرحــــلـــة الــــفــــريق الــــذي دخـل  ا
الـصـعـبـة حتت انــظـار جـمـهـورهم
الـــذي  يـــنــــدب حـــظه عــــلى الـــذي
يــحـصل والـالعـبــ اليــسـيــطـرون
عـلى مبـاريـاتهم مع اضـعف الـفرق
ويـبـدو ان  امـرا مـفـروضـا  عـلـيهم
ــرون  بـنـكـسـة والـتـراجع في ان 
في اهم اوقـات الـدوري بـعـد بـداية

وطدت  من العالقة.
من جـــانــبـه الزال فــريق احلـــســ
وسم يـواجه ويـبـحث عـمـا يـنـقـذ ا
واخلــروج من الــنـــفق كــونه اقــرب
ـسـابقـة  بـعـدما ـرشـحـ لتـرك ا ا
فرط بالكثير من النقاط بسبب عدم
ـــر ـــواجــــهـــات و قـــدرته عــــلى ا
بــــوضع مــــحــــبط ومــــحــــرج جـــدا
ويــحـتـاج الى عــمل  جـاد  بل عـمل
ستحيل من اجل البقاء  التحدي ا
ــا  الــذي يــواجه ادارة زغــيــر  طــا
بــقـي الــفــريـق في مــكـــانه احلــالي
والـلـعب بـحـذر شـديـد امـام مـحـنـة
تـعـويض الـنـقـاط في هـذه األوقـات
سـتوى وان لـكنه يـامل ان يـقـدم  ا
تتعثر الفـرق القريبة  بعدما احس
باخلطـر الشديد عنـدما حصل على

نـقـطـتـ حـيث الـتـعـادل مع الـنـفط
بـهــدفــ ومع الــطالب سـلــبــا لـكن

عملية البقاء تظهر بعيدة.
ŒdJ «Ë W½U ô« ‰œUFð

وتـقـاسم االمــانـة والـكــرخ نـقـطـتي
لـقــاءهـمــا لـيـرفـع اصـحـاب االرض
ــــــوقع رصــــــيـــــدهـم  الى 21 فـي ا
الـــثـــاني عـــشــر في وقـت اســتـــمــر
كانه مفرطا بتقدمه بهدف الكرخ 
يــاســـر عــبـــد احلــســ د36 عـــلى
بــعـدعـشـر دقــائق من احلـسم  كـان
يـفــتـرض ان يــتــوازن ويـركــز عـلى
الدفاع قبل اهـتزاز شباكه د 80عن
ن ارزيج ليفرض التعادل طريق ا
ويـواصل االمــانـة اضــافـة الــنـقـاط
خالل خـمـسـة ادوار عـزز فـيـهـا من
مــــوقــــعه ورصــــــــــــيــــده ويــــقـــدم
كـنه من فعل مسـتويـات مهـمة  و
ــــزيـــد مـع مـــرور االيــــام  في ظل ا
تـطور الـعالقـة ما بـ عـصام حـمد
والـالعـبـ واسـتـغاللـهـا بـاالجتـاه
ـطـلــوب بـعـدمــا جتـاوز حتـديـات ا
هـمة من ـشاركـة مـنذ تـسـلـــــــم ا ا
ذكور في وقت واصل درب ا قبل ا
الــــكــــرخ  مــــشــــواره في اخلــــروج
بـنـتــائج مـهــمـة ويـحــافـــــــظ عـلى
مـكانه  الـثـالث مسـتفـيـدا من تعـثر
اجلـويــة  بـالــبـــــــــصـرة  لــيـبــقـيـا
بــنـفس رصــيــد الـنــقــاط  مع فـارق
مـبــاراتـ لـلــجـويـة قــبل ان يـنـهي
ـــرحـــلــة الـــكـــرخ مــبـــاريـــاتـه في ا

ذكورة. ا

وعــاد الـكــهـربــاء بــفـوز ثــمـ  من
مـلـعـب الـسمـاوة عـنـدمـا تـمـكن من
حـسم  الـتـعـادل بـهدف  فـي الوقت
الـقـاتل عن طـريـق مـحـمـد مراد 85
ـــبـــاراة الـــتي عـــكـــست قـــوة مـن ا
الكـهربـاء وتطوره  قـبل ان يسـتمر
بنسج  النتائج بثقة  عالية  ويقدم
موقع 22 نقطة  ويـنهي النصف
االول مـن الـدوري بـأفــضل طــريـقـة
واحــد افـضل الـفـرق الــتي تـمـكـنت
من تـغـيـر األمـور امــام مـسـتـويـات
واضـحة  مـنحـته األفضـليـة  وعزز
مـن دوره بـعـد مـا عــانى كـثـيـرا من
ـؤخـرة قـبل الــتـواجـد في مــواقع ا
ـنافس الـذي ينـظر له ان يصـبح  ا
بـاهـتـمـام  بفـضـل خـطـوات مـتـزنة
ـــدرب مــــنــــذ اســــتالمه مـن قـــبـل ا
عـــبـــاس عــــطـــيـــة فـي وقت شـــهـــد
السـماوة سـقوطا جـديدا عـلى غير
الــعــادة مــقــارنــة مع مــا جــرى في
ــوسم االخـيــر  بــسـبـب افـتــقـاده ا
لـلــثـقـة رغم ظـروف الـلـعب الـتي لم
تــســتــغل كــمــا يــجب رغم الــوضع
ــر به الــــــــفـريق الــصــعب الـذي 
مــركــز 17 عـــنــدمــا جنح الــــــــدور
ـاضي فـي الـنــجف  لــكـنـه تـوقف ا
فـي مـلـعـبه ويـعـكـر مـزاج االنـصـار
ومـا حـصل كـلف الـفـــــــريق كـثـيرا
وقبلها نزف الـــــــــعديد من النقاط
ـر بـاحـلـك الـظـروف ويـلـزم وهــو 
ــــــــــــــــواقع الــــــــتــــــــواجــــــــد فـي ا

تـــــــأخرة. ا
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اوقف فـريق الــصـنــاعـات سـلــسـلـة
ـمتـدة من الدور الـنتـائج اخملـيبـة ا
التاسع ليتقدم ثالثة مواقع قبل ان
يـلحق اخلـسـارة االولى  بأصـحاب
األرض حتت أنـــظـــار جـــمـــهـــورهم
ــوقع وجتــمــد رصــيــدهم30 وفي ا
الـسـادس عـلى بـعـد ثالث نـقاط من
الـوسط فـيـما هـرب الــــــــصـنـاعات
ــرشح لــلــهـبــوط  الى من مــكــانه ا

ـــوقع 16 اثــــر فـــوزه ا
ــــــهـم عــــــلى نــــــفط ا
مـــــيــــــســـــان امس
االول بــــهـــــدفــــ
لـواحد في الـلـقاء
الذي جـرى ضمن
مــبـــاريـــات الــدور
األخــــــــيـــــــــر من
مـــســابــقــة
الدور
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تـــوج فـــريـق اشـــبــــال مـــدرســـة
الديوانية الكروية بطال لبطولة

ـباراة احملـافظـة إثـر فوزه في ا
الــنــهــائــيــة عـلـى فــريق اشــبـال
نادي االتفاق الـرياضي بهدف

ــــبـــاراة الـــتي نـــظـــيــــفـــ في ا
ضـيــفـهـا مـلــعب نـادي الــنـجـمـة
الرياضي وادارها بـنجاح طاقم
حتـــكــيـــمي شـــبــابي مـــؤلف من
احلكام احمـد سالم واحمد عبد
الـواحــد وحـسن مـحـمـد و غـا
فضل الكَارضي مشرفاً وشهدت
ــبــاراة حــضـوراً جــمــاهــيــريـاً ا
واداء جــمــاعي  بــنــديــة كــرويـة
رائـعـة من قـبل العـبي الـفـريـق
الــذيـن قــدمــوا فـــواصل كــرويــة
ـباراة التي فرض جيدة خالل ا
ــدرسـة خاللـهــا فـريق اشــبـال ا
الـكـرويـة  سـيـطـرة واضـحـة في
درب معـظم دقائـقهـا باشـراف ا
الــكــفــوء جـــواد كــاظم الــصــائغ
حـــيث تــقــدم بــتـــســجل الــهــدف

االول عــــــــــن طــــــــريـق العــــــــبه
عباس احمد في الدقيـــــــــقة 5 
وزاد هــذا الـــهــدف مـن حــمــاس
ــدرســــــــــــة لــيـــضــيف فـــريق ا
العـــبـه مــهـــدي الـــعـــلي الـــهــدف
الـثــــــــــاني في الـدقـيـقـة 15 في
ــــقـــــابـل حــــاول العـــــــــــــــبــــو ا
االتــــــــــــــفــــــاق مـن مــــــعــــــادلـــــة
الــــكــــــــــفـــة مـن خالل الـــفـــرص
الـعديـدة التـي سنـحــــــــــت لهم
اال ان االســـــتــــــعـــــجـــــال وعـــــدم
الـــتــــوفـــيـق وقـــفــــا حـــائال دون
حتقــــــــيق ذلك لـتبقى النـتيجة

على حالها .
وفي اخلــــتـــام وزعت الـــهـــدايـــا
واجلــوائــز عــــــــــلى الــفــائــزين
واحلــكــام قــام بــتــــــــــوزيــعــهــا

رئـــــــيس اجملــــــلـس احملـــــــــــــلي
والـكــابـ حــيـدر حــــــــــسـ و
صبـاح حسـان وقدم كـامل زغير
عــيـدان رئـيس االحتــاد الـفـرعي
لــكــرة قــدم الــديــوانــيــة مــشـرف
الـــبــطــولــة شـــــــــــكــره جلــمــيع
ـشرف مـلعب ـشاركـة و الـفرق ا
الــنـــجــمــة وزمـالئه في االحتــاد
عـــــــلـى بــــــــذلــــــــهـم اجلــــــــهـــــــود
ثمر االستثـــــنائية وتعاونهم ا
من اجـل اجنـاح الـبـطــولـة الـتي
شــــهـــــدت افــــراز الــــعـــــديــــد من
الـوجـوه الكـرويـة الرائـعـة التي
يـأمل لـهـا مسـتـقــــــــــــبل كروي
جــيـد  يــصب في خــدمــة الــكـرة
الـعراقـية عـامةً وكـرة الديـوانية
علـى اخلصـوص واضاف زغـير

ان 6 فــرق شــاركت بــالــبــطــولــة
وزعت عــلى مــجــمــــــــــــوعــتــ
ــــدرســــة ضــــمـت االولى فــــرق ا
الكروية ( أ ) ونادي االتـــــــفاق
ونـــــــادي احلـــــــــــــمــزة فــيــمـا
ضـــــــــــــمـت اجملـــــــــــــــمـــــوعــــة
الــــثــــانــــيــــة فــــرق ســــومــــــــــــر
ـدرســة الـكـرويـة والـطـلــيـعـة وا
ــــدرســـة وتـــأهـــــــــل فـــريــــقـــا ا
الــكـرويــة وفـريق نــادي االتـفـاق
ـبـاراة الـنـهـائـيـة خلــــــــــوض ا
ـــــدرســــة الـــــتي تـــــوج فـــــريـق ا
مـــبــارك الـــكـــرويـــة بـــطال لـــهــا ,
لالعـــبـــ جــــمـــيـــعـــاً وكـــوادهم
التـدريبـية واالداريـة على جناح
هـــذا الــــكـــرنــــــــــفـــال الــــكـــروي

الديواني . 


