
ون صـعـبـة لــلـغـايـة امـام الـتـغـيـرات
الــتــدريـبــيــة الــتي طـالـت الـفــريــقـ
بــعـدمــا تـســلم حـكــيم شــاكـر مــهـمـة
ـدعـومـة بـنـتـيـجـة الـوصل الـزوراء ا
الـــتــاريـــخــيـــة  في وقت يـــقــود جنم
ــنــتــخب الــوطـني اجلــويــة وقــائـد ا
ســابـقـا مــجـبـل فـرطـوس فــريـقه إالم
اجلـــويــة وسط تـــطــلـــعــاتــهـــمــا  في
ـطـلـوب  في مـهـمة ردود ا حتـقـيق ا
ستعطي الـصورة احلقيقـية لكالهما
عــبــر خــبــرة الالعــبــ وحــيــويــة
ــدربـ  بـعـد الـواعـدين  ودور ا
تواضع لـلجوية في االداء ا
ــرحــلــة اخــر ايــام ا
ــذكــورة  قــبل ا
ان يـتــغـيـر
االمـــــــــــر
مــــــــــــــــع
الــزوراء
عـــــــــبـــــــــر
الظهور االسيوي خصوصا
في مـسـرح  كـربالء واخلـروج
من  منـتشـيـا  اسيـويا  لـيدخل
لـقــاء الـغـد  مــنـتـشــيـا وبـحـال
افـــضل من الـــغـــر  ومع ذلك
يــبــقـــيــان يـــشــعــران بـــخــطــر
الـنـتـيـجـة   حيـث اجلويـة  في
ــتــوقع ان يــحــضـره الــلــقــاء ا
اكـــبـــر عـــدد مـن أنـــصـــارهـــمــا
ومــــتــــابــــعـي الــــدوري   الـــذي
سـيـقـام عـنـد الـسـاعـة اخلـامـسـة
ـلـعب الشـعب مـؤجـلة من عـصرا 
رحلة اجلولة  السادسـة عشرة من ا
ـمـتـاز االولى من مـسـابـقـة الـدوري ا
بـــكـــرة الـــقـــدم وأهــــمـــيـــة ان يـــرتق
الالعـبـ الى مـسـتـوى احلـدث الذي
يــنـظــر الـيه اجلــمـيع بــاهـتــمـام النه
يــــجـــمـع   اثـــنـــ مـن ابـــرز واقـــوى
ـرشـحـ لـلقـب  الدوري رغـم فارق ا
ــتــصــدر  لــكن الــنــقــاط لــلــشــرطــة ا
اهــمـيــة الــقـمــة سـتــخــرج حـتى  من
دائــرة الـتــرتـيب  الن  االمــر مـتــعـلق
بــالــفـــوز الــشــعـــار الــذي ســـيــرفــعه

الفريقان.
tÐUA²  ·Ëdþ

وسيدخل الـفريقـان بظروف مـتشابه
ـوقع الـثاني 38 حـيث اجلـويـة في ا
والــــــــزوراء الــــــــرابع  36 وتــــــــصب
صـلحة الـزوراء لعدة التـرشيحـات  
اعـتــبـارات مـنـهـا الـنــتـيـجـة اجلـيـدة
واالداء الـــكـــبـــيـــر الـــذي قــدمـه امــام
الــــــــوصـل االمــــــــاراتـي واحلــــــــديث
سـتمر عـن  النتـيجـة الكـبيرة   في ا
ان تــنــعـكس ايــجــابــا  عـلـى الـوضع
ــر به االن  جتــسـدت الــفـنـي الـذي 
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العـتبـارات مـعروفـة والنـها الـنـتيـجة
ـفـضـلــة عـنـدهم وتـوازي اجلـيــدة وا
الــلـقب بــعـيــنه وهـو مــا يـبــحث عـنه
ــــدرب  في ان يــــســـتـــمــــر مع احـــد ا
أقـطـاب الكـرة الـعـراقيـة الـذي يـكـفيه
فـخـرا  ان مـثـله العـبـا والـيـوم مـدربا
قـبل ان يـعـود بـعـد جتـربـة  احـتراف
طويلة لـيتواله مـدربا ولو في ظروف
صعبة لكـنه يامل ان يعكس الالعب
ســـــــــتقبل الفريق دورهم وثقتهم 
وهـم يــــدخــــلــــون  فـي اهم لــــقــــاءات
ــــرحــــلــــة األولى في ظـل األوضـــاع ا
الــصــعـبــة لــتي  يـعــيــشـهــا  الــفـريق
ـتاثـر كـثيـرا بخـسـارة نفـط ميـسان ا
وقــبــلــهــا الــتــعــادل مع اجلــنــوب مـا
ابــعــده اكــثــر  عن الــغــر الــشــرطـة
وبـفــارق وصل الى 9 نـقــاط  مــحـتال
ــوقع  الــثـاني االمــر الــذي سـيــجـد ا
نـفـسـه امـام مـبـاراة كـبــيـرة  تـتـطـلب
الـدفـاع عنـهـا بـقـوة  سـعيـا لـتـحـقيق
ـكـانه حلـ الـفـوز الــذي سـيـبـقــيه 
اســــتـــئــــنـــاف الــــدوري في االول من
الشـهـر الـقادم ومن ثم تـقــــــــــــليص
الفـارق من هذه االوقـات الن غير ذلك

ـا اهـم من لــقـاء الــنــتــيــجـة االهـم ر
االثـــنــ بــنـــظــر  جــمـــهــوره   الــذي
تـخـتــلف نـظـرته لـلــمـبـاراة عن بـقـيـة
ــوقع ــواجـــهــات وامــام حتـــقــيق ا ا
رهون باحلصول على كامل الثاني ا
النقاط التي يراها قريبة بعدما جنح
سـتوى واللعب الالعب في تـقد ا
اجليد والنـتيجـة الكبيـرة  والسعادة
الـــتي غـــمــرت نـــفـــوس الــكـل ولــيس
عشاق الزوراء  في ان يـقدم الالعب
ـــوسم  بـــحــثـــا عن كــامل  مـــبــاراة ا
الـنــقـاط  من اجل حتـقــيق الـوصـافـة
قــبل  الـذهــاب  لـلـراحــة عـبــر جـهـود
الالعبـ الذيـن يعـول علـيهم وخـبرة
ـدرب  الذي سـيـكـون وضـعه أفضل ا
ـطـلـوبـة والن لـو خــرج بـالـنـتـيــجـة ا
الـفريق فـي مسـتـوى الـتوقـعـات بـعد
تصدر مجموعـته األسيوية وسيكون
حتت ضغـط جمـهـوره واإلعالم الذي
تغـيرت نظـرته للـفريق الـذي سيدخل
الـلـقـاء بـاعلـى حالـة مـعـنـويـة بـعـدما
تـغــيـرت الـنـبـرة بـســرعـة  مـتـسـلـحـا
بجهود عناصره التي قدمت ماعليها
ــرحــلـة وتــريــدان حتــقـق نــتــيــجــة ا
االولـى مـن خـالل دور الـالعـــــــــبــــــــ
وخطوط اللعب التي ادت بشكل جيد
جـدا مــا جـعل مـن االنـظـار ان تــتـجه
الـيه  وتالحـقه قـبل مـوقـعـة اجلـمـعـة
التي يكـون قد هيا لـها  شاكـر طريقة
الــلـــعـب  ويــدرك مـــدى أهـــمـــيـــتـــهــا
واحلديث بـ جـمهـور الـزوراء الذي
ني النفس في ان يقدم الالعب ما
لـــديـــهـم والـــلــــعب بـــحــــمـــاس ودعم
الـــفــريق من اجـل الــذهــاب لـــلــراحــة
وصـيــفـا ولـــــــــيس رابـعــا  ويـشـعـر
الحقة نـفط ميسـان على بعد ثالث
نــقـاط بــعــد ان لـعب  18 مـبــــــــاراة
حــــقق الــــفـــوز في 10 مــــواجــــهـــات
والـــــتــــعـــــادل في 6 وخـــــــــــــســــارة
مــــبــــاراتــــ  وســــجل 26 وعـــــلـــــيه
18وجـمع 36 ويـتـعــرض الى ضـغط

كبير بعد نكسة اربيل.
W¹u'« o¹d

امـا  اجلـويـة  فـالزال يـعـيش ظـروفـا
ــدرب بـاسم صــعــبــة بـعــدمــا تــركه ا
قاسم الذي سيتولى مهمة النفط قبل
ان يقود الفريق مجبل فرطوس الذي
يجد من اللقاء منـاسبة  لدعم  البقاء
واالسـتمـرار مع الـفـريق الن الـنـتائج
ــدربـ ــصــائــر ا هي مـن تـنــحــكم 
والن فــرطــوس هـــو من قــبل الــقــيــام
بـالـواجب   ويـامل ان يـخـرج مـرفوع
الـراس امـام جـمـهـور الـصـقـور الـذي
سـيغـض النـظـر عن كل نـتـائج الـفوز
ـة الزوراء الـتي حتـقـقت مـقـابل هـز

بـــالــــفـــوز الـــكــــبـــيـــر عــــلى الـــوصل
واســتــعــادة روح  الـلــعب  الــتــأثــيـر
ذكور الذي  ظهر جليا خالل اللقاء ا
وقـــبل  أربـــعـــة ايــام مـن  مــواجـــهــة
الــغــر اجلـــويــة  وظــهــور عــدد من
األســـمـــاء الـــتي كـــانـت وراء الـــفــوز
الثـم الـذي رفع من حظـوظ الفريق
عـلى مـسـتـوى مـنـافـسـات اجملـمـوعة
ـباراة اجلـمـعة الـتي يـراها امتـدادا 
ـاحتمـله  من  تاثـيرات هـمة  لكل بـا
على  الـفريـق في هـذه األوقات قبل
الذهـاب للـراحة االلـزاميـة  كمـا يامل
الزوراء في اسـتغالل فـرصة  مـباراة
الـغــد والـعـودة لــسـكـة االنــتـصـارات
احمللـيـة بعـد نـكسـة اربـيل والتـحول
الـكـبيـر بـفـضل االداء اجلـيـد االثـن
ـاضي  وأصــبح الــفـريق قي وضع ا
أفــضل من تـلك اخلــسـارة الــقـاســيـة
حيث الـتـحول فـي االداء واالنسـجام
واألداء الــعــالي واالســتــحــواذ عــلى
الكرة مـا رفع  من  جاهزيـة   الفريق
خلـوض لــقـاء الـغــد بـشـكل مــخـتـلف
تــمــامـا في مــهــمـة صــعــبـة تــتــطـلب
تــقــد اداء اكــبــر من لــقــاء الــوصل
باراة العتبـارات النـتيجـة واهميـة ا
جـــــــريـــــــا عـــــــلـى الـــــــعـــــــادة فـي كل
مواجهـاتهـما على مـر الوقت  والتي
استمرت تاخـذ طابع االثارة والندية
ــعـنـوي  قــبل تـاثـيــرهـا الــنـفـسي وا
والفـني  ويـدرك الالعبـ  مـا علـيهم
في تــقـد كل مــا يــقـدرون عــلـيه من
اجل اخلـــروج بـــالـــنـــتـــيـــجـــة الـــتي
يــنــتــظــرهــا االنــتــصــار  لـدعـم  فـوز
ـدرب االثـنــ  عـبـر مـا ســيـقـوم به ا
حكيم شاكر الذي يقدر تماما  اهمية
نـتــيـجـة الـقــمـة عـلى  مــهـمـته  الـتي
ســــيـــدعـم بــــهـــا اســــهـم جنـــاحــــاته
األســيــويــة رغم الــفـتــرة الــقــصــيـرة
ويعلم انعكاسات الفوز على اجلوية
على نـفوس جمـهور الـنوارس الذين
يــشـكــلــون الالعب االضـافـي عـنــدمـا
سـيـقـفـون بــقـوة الى جـانب فـريـقـهم
بــعـد الــذي حـصل  قــبل اربـعــة ايـام
والن اللقاء سيكون مع اجلوية الذي
اليـوازيه ثـمن والن الـزوراء سـيـلـعب
بـكــامل عـنــاصـره الــتي قـدمت االداء
الـطــيب   امـام الـوصــول مـا رفع من
عنوية  والـنفسية والتوجه احلالة ا
واجـهـة اجلـويـة النه اليـوجد بـقـوة 
افضل من الـفوز  خـصوصـا في مثل
هـكـذا مـواجـهـات حـصـرا بـ الـفرق
الكبـيرة اجلـماهيـرية والن لقـاء الغد
يـــاتـي في ظـــروف  اخـــتـــلـــفت عـــلى
ـصلـحة الفـريـق  لـكن أفضـلـيتـها  
الزوراء الذي يحث اخلطى  لتحقيق
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يـسـعى كل من الـزوراء واجلـويـة غد
اجلـمـعـة لـتــحـقـيق االنـتـفـاضـة عـلى
حساب االخر في قمة كروية مختلفة
عن جــمـيـع مـبــاراتـهــمــا في الـدوري

لالن   تفوح مـنها رائـحة الثار
يـــــعــــــدمــــــا خــــــطف
الــزوراء الـلــقب من
االزرق قــــــــــــبـل ان
يـلـتــقـيـا الول مـرة
ـــــــــــــــــــوسـم فــي ا
احلــــــــــــــــالــي فـي

مـــبـــاراة
ســتك
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ـؤقت لنادي القوة اجلوية مجبل فرطوس أن مهمته مع الصقور ستنتهي بعد نهاية دير الفني ا أكد ا
ـؤتـمـر الـصـحـفي اخلـاص مـبـاراة الـكـالسـيـكـو أمـام الـزوراء يـوم غـد اجلـمـعـة.وقـال فـرطـوس خالل ا
باراة "قبلت مـهمة قيادة الـصقور كوني أعمل مـستشاراً في نادي الـقوة اجلوية ومهـمتي ستنتهي بـا

بعد مباراة الزوراء".
وأوضح أن "كرة القدم فوز وخـسارة ولقد ابتعدت لفترة طـويلة عن التدريب في العراق والكالسيكو
ـسـتوى احلـدث فنـياً".وبـ ان "قيـادته لـلصـقور في كالسـيكـو الـكرة الـعراقـية لـيست يجب أن يـكون 
مـهـمة انـتـحـاريـة لكـونه قـريـبـاً على الـفـريق بـكل شيء". واكـد بـالـقول "لم أفـارق كـرة الـقـدم ابداً رغم
". وتـابع فرطـوس قائالً "لـدينا ـدرب ابتـعادي عن الـتدريب واعـرف كل شيء عن االنديـة العـراقية وا

الثقة الكاملة بالالعب للخروج بنتيجة إيجابية امام الزوراء".
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تصل بـطولة غـرب اسيـا بكرة الـسلة
لالنــديــة االبـــطــال الـــتي يــنــظـــمــهــا
االحتـــاد الـــعــــراقي لـــكــــرة الـــســـلـــة
وتـرعـاهـا وزارة الـشـبـاب والـريـاضة
الى مـسك خـتــامـهـا الـيـوم اخلـمـيس
بــعــد فــاصل من الــنــجـاح والــتــمــيـز
عـاشــته الـعـاصــمـة احلـبـيــبـة بـغـداد
وهي تضـيف االشقـاء واالصدقاء في
ـشـهـود حـلـقـة جـديـدة من الـنـجـاح ا
يؤكـد احـقيـتنـا في تـنظـيم البـطوالت
الـريــاضـيـة . وتـقـام الــيـوم في قـاعـة
الشعب مباراتان في نهائي البطولة
اذ يـلـتـقـي اوال في اخلـامـسـة عـصـرا
فــريــقـا اجلــيش الــســوري وقـلــنــديـا
الفلسطيني تعقبها مباراة مهمة ب

النفط وشـــيميدور االيراني .
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وبـ رئــيس االحتـاد الـعــراقي لـكـرة
الـسـلـة حـسـ الـعـمـيـدي ان كـلـمـات
التـشجيع واالرتـياح بـتميـز البـطولة
ـسه وجنـاحـهـا مـنـذ حـفل االفـتـتـاح 
ـــشـــاركـــ ومـــا نـــقـــلـــته مـن خالل ا
وســائل االعـالم اخلــارجــيــة واولــهم
ـثل احتـاد غــرب اسـيـا جـان ثـابت
الــذي هــنــا احتــادنـا عــلى امــكــانــيـة
التنظيم وتكامل اسباب النجاح لديه
وهي شـهـادات نـعـتـز بـهـا وجتـعـلـنـا
نـشـعـر بـالـزهـو ونـحن نـنـجـز مـهـمـة
كـبـيـرة بـاسم بـلـدنـا احلـبيـب والوان
الــريــاضـة فــيه مــشــيـرا ان حــلــقـات
النجاح ستكتمل اليوم فيما لو تمكن
ثـلنـا في الـبطـولة من نادي الـنـفط 
الـفـوز عـلى فـريق شـيـمدور االيـراني

وخطف اللقب .
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أشــاد أمــ عــام احتــاد غــرب أســيـا
بـكــرة الـسـلـة جــان ثـابت بـالــتـنـظـيم
الـعــالي مـثـنــيـا عـلى الـدور الــكـبـيـر
الــــذي يــــقــــدمـه االحتــــاد الــــعــــراقي
واللجان الساندة في تنظيم البطولة
واحلـرص الــكـبــيـر عـلـى جنـاحه مـا
ســــيــــفــــتح الــــبــــاب أمــــام الــــعـــراق
السـتـضـافـة بـطـوالت أخرى فـي قادم
األيـام.وأكــد ثـابت أن هــذه الـبــطـولـة
تـعد من الـبـطوالت الـنـموذجـيـة التي
نـظــمـهـا احتـاد غــرب أسـيـا حـيث لم
تــــصـــلـــنـــا إلـى اآلن أي شـــكـــوى من
ــشـاركــة من حـيث الــسـكن الــوفـود ا

ـركـز االول وحل ثـانــيـاً مـيـسـان بـا
ـثـنى وذي قـار ثـالـثاً وجـاء ثـالـثـاً ا
مكرراً وشهدت مـباراة اخلتام التي
كـان قـطـبـيـهـا الـديـوانـيـة ومـيـسان
تـنــافـســاً وحـمـاســاً كـبـيــرين حـيث
حـصل فريق تـربيـة الديـوانيـة على
الـــشـــوط االول بـ ( 25 ـ 22) شــوط
واستطـاع فريق ميسـان من معادلة
الـكـفـة عـنـدمــا كـسب نـقـاط الـشـوط
الـــــــــثـــــــــاني بـ ( 25 ـ21) شـــــــــوط,
واسـتـطـاع العـبـو فـريـق الـديـوانـية
من شـــد عـــزمــهم واالســـتـــفــادة من
خبـرة مالكهم الـتدريـبي ( د . احمد
جــاسم كــاووش و د . بــركـات عــبـد
احلـمـزة وهاشم مـحـمـد وناس ) ان
يـكــسـبـوا نـقــاط الـشـوطــ الـثـالث
والـــرابع بـ ( 25 ـ 20) شـــوط ( 25ـ
22) شوط وليتوج فريق الديوانية
بـطال لـلـبـطولـة الـوزاريـة وليـلـفـتوا
انــظــار احلـــاضــرين وذوي الــشــأن
الــريـاضي مـن خالل مـا قــدمـوه من
حملــــات ريــــاضــــيــــة رائــــعــــة خالل
مـنــافـســات الـبــطـولـة  ,نــاهـيك عن
التباين الواضح ب اجسام العبي
الـديــوانـيـة والعــبي فـريق مــيـسـان
الــــذين قـــدم ضـــدهـم اعـــتـــراضـــات
متـكررة من قـبل الفـرق التـي تبارت

مـعـهم بـسـبب ضـخـامـة اجـسـامـهم
والتي ال تـنسجـم مع اعمارهم وفي
ـــبــــاراة وزعت الـــهـــدايـــا خـــتـــام ا
واجلـوائـز عـلى الـفـرق الـفـائـزة قام
بـتـوزيـعـهـا زيـد الـقزويـنـي اخلـبـير
الـريـاضي وحـس الـقـريـشي مـدير
ــوهــبـة ــركــز الـوطــني لــرعــايـة ا ا
الرياضية وجـميل نور نائب رئيس
ــثــلــيــة الــديــوانــيــة ,مــثل فــريق
الـديــوانـيــة الالعـبــون عـلي بــشـيـر
شـاكـر وزين الـعـابدين مـسـعـد لـفته
وعـلي طالب حـس وحـيدر حـس
وعـــبــــاس عـــلـي شـــاكــــر وعـــبـــاس
ابـراهيم وسـجاد مـحمـد ومصـطفى
عايد وحس عباس وأيهم أصيل.
وقال الدكتـور احمد جاسم كاووش
مـدرب فــريق تـربـيــة الـديــوانـيـة ان
الـبـطـولـة شــهـدت جنـاحـاً واضـحـاً
بـالـتـنـظـيم و بـتـوفـيـر كـافـة االمـور
الـــضـــروريـــة و بـــشـــهـــادة الـــفــرق
ــشــاركــة وذلك بــفــضـل الــتــعـاون ا
ـــثــمـــر من قــبـل اجلــمــيـع وشــكــرَ ا
ـــســـانـــدين والـــداعـــمـــ واخص ا
ــركــز الــوطــني لــرعــايــة بــالــذكــر ا
وهبة الرياضية ومديرية الشباب ا
والـــريــــاضـــة وقـــوى االمن ونـــادي

الدغارة.
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توج فريق منتخب تربية الديوانية
بـطال لـبـطـولـة مـنـتـخـبـات تـربـيـات
ـدرسـيـة بـالـكـرة الـطـائرة الـعـراق ا
ـتـوسـطـة ( بـنـ ) إثـر لـلـمـرحـلـة ا
فـــوزه فـي مـــبــــاراة اخلـــتــــام عـــلى
فــــريــــــــق مــــنـــتــــخـب تــــربـــــــــيـــة
مـــيـــــــــــســان بـ ( 3 -1) شــوط في
وهبة باراة التي ضيفـتها قاعة ا ا
ــشــاركـة  13فــريــقــاً الــريــاضــيــة 
ـثلـون تربـيات الـعراق وبـأشراف
ـنـظـمـة لـوزارة الـتـربـية ـ الـلجـنـة ا
ـديرية الـعامـة للـتربيـة الريـاضية ا
درسي ( مـحمـد يوسف والـنشـاط ا
دير الـعام و د. يـاسر وجيه عابـد ا
قـدوري وعـلي عـزيـز عــبـد الـلـطـيف
ـــدرسي ( الـــنـــشـــاط الــريـــاضي وا
فيـصل غازي وحـس بـخيت واياد
شنيع وسعد كامل وصدام حس )
ــركـــز الــوطــني وبـــالــتــعـــاون مع ا
ــوهــبــة الــريــاضــيــة في لــرعــايــة ا
احملـافـظة وكـانت نـتـائج منـافـسات
ـربع الـذهـبي قـد اسـفـرت عن فوز ا
فـريق تـربـيـة الـديـوانـيـة علـى فريق
تربيـة البصرة بـ ( 3 ـ صفر) شوط
ـثنى بـ ( 3ـ وتـربـية مـيـسان عـلى ا
صــفــر (شــوط لــيـتــوج الــديــوانــيـة
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والــنــقل وتــوفــيــر ســبل الــراحــة مـا
أشـعــرنــا بــالــراحــة الــتــامــة لــســيـر
ـنـافـسـات بـشكـل سلس الـبـطولـة وا

وتلقائي. 
تاز وأوضح أن مستـوى التحـكيم 
والبطولـة سارت بشكل هـاد وفيما
يــخص حــادثـة أمـس بـ شــمــيـدور
وبتروشيمي اإليـراني فقرار احلكم
الــعــراقـي أحــمــد عــلي وزمالءه كــان
صحـيح %100 حـيث أعـدنا شـريط
احلالـة ودقـقنـا بـتفـاصيـلـها والـقرار
الذي اتخذه احلكام سليم وهذا دليل
عـلى دقـة الـقـرارات وثـبـات مـسـتوى

التحكيم في البطولة. 
وفيـما يـخص اإلعالم وعدم الـسماح
جلـمــلـة من الـصـحـفــيـ الـعـراقـيـ
ـنـطـقـة ـصـورين بــالـدخـول إلى ا وا
اخملـصـصـة لإلعالم شـدد ثـابت عـلى
الـــــــتــــــزام إحتــــــاد غـــــــرب أســــــيــــــا
بـالـتوجـيـهـات الـتي حـددهـا اإلحتاد
الــدولـي كــون بــطــوالت غــرب أســيــا
وقع االلكتروني باتت مسجلة عبر ا
اخلـاص بــاإلحتــاد الـدولي ولم تــعـد
بـطــوالت هـواة وبــالـتــالي من سـجل
عبر القناة اخلاصة باإلحتاد الدولي
يـديا  منحهم اخلاصة بتـسجيل ا
الباجات ومن لم يسجل لم نسمح له
بالـتـواجد في مـقـصورة الـصـحفـي

ونـــحـن عــلـى عـــلم بـــالـــورشــة الـــتي
نـــظـــمـــهــا األحتـــاد الـــعـــراقـي عـــبــر
الــســكــايب في كــيــفــيــة الــتــســجــيل
وقع األلكتروني ومن خالل القناة با

اخملصصة لإلعالم.
قاعة الشعب بحلة زاهية

ـغــلــقـة عالء مــديــر قـاعــة الــشـعـب ا
جـبار يـوسف قـال: نـحن منـتـسـبون
ومــوظـــفــون  في قــاعـــة الــشــعب من
بـية عـملـنا إداري فقط اللـجنـة االو
وقـد  التـنـسـيق مع وزارة الـشـباب
والـــريــاضــة واحتــادي كـــرة الــســلــة
والـكــرة الـطـائــرة الجنـاح الـبــطـولـة
سـيـما انـهـا لم تـنـظم في بـغـداد مـنذ
الــعــام 2001 هـــدفــنـــا وطــمـــوحــنــا
الــنـجـاح لــذلك  الـشــروع بـحــمـلـة
تـــاهــــيل الــــقـــاعــــة من قــــاعـــاتــــهـــا
والـصــحـيـات واألمـور الـلــوجـسـتـيـة
الــــتي تـــســــهم في اجنــــاح الـــعـــرس

الرياضي. 
ويـضــيف: لـديــنـا  6اشـخـاص ومن

أجل تـــــــســـــــريع مـــــــدة اإلجنــــــاز 
الك اجـنبي ووضـعـنا االسـتعـانـة 
في جـمـيع زاويـا ومـرافق الـقـاعة من
الــعــمــال االجـــانب وهــذا اســهم في
تــأمـ مـتــطـلــبـات اجلـمــيع عـمــلـنـا
نشأ ايضا عـلى تهيـئة مسـتلزمـات ا
الـذي كـان يـحــتـوي غـرفـتـ لـتـبـديل

ـالبس وفـي الــــقـــــانــــون الـــــدولي ا
يــتــطــلب وجــود 4 مــنــازع لــلــفــرق
وحالـيـا لديـنا 4 منـازع متـكامـلة مع
ـراتـهـا وكذلك صـحـياتـهـا وانـارة 
 انارة الساحـة اخلارجية لـلقاعة 
بــاشــراف ادار ة الــقـاعــة ومــتــابــعـة
االحتــــادين واســـتـــمـــرت احلـــمـــلـــة
التـأهيـليـة التي شـهدتـها الـقاعة 10

ايام.
Âu  VzUB  

ـأثور " مصائب قوم ثل ا يبدوا ان ا
عـنـد قـوم فـوائـد " قـد انـطـبـقت فـعال
عـــلـى فـــريق الـــنـــفط اثـــر خـــســـارة
تـصدر من ابن جـلدته بـنتـيجة 74 ا
73 – نقطة في الثواني االخيرة من
ــبــاراة الـتي جــرت ضــمن اجلــولـة ا
الــثـــالــثــة من الــبــطــولــة بــعــد وقت
اضــافي امــده 5 دقــائق اثــر تــعــادل
الفريق في الوقت االصلي للمباراة

 .63 – 63
باراة في خـتامها وقد شهدت هـذه ا
جــدال حتـكــيـمــيـا حــول احـقــيـة عـدم
احــــتــــســــاب نــــقــــطـــتــــ لــــصــــالح
بتروشيمي في اخر ثانية من الوقت
االضـافي كــانت سـتــؤدي الى احـراز
بـتــروشـيـمي لــقب تـصـفــيـات بـغـداد
النـــديــــة غــــرب اســــيــــا اال ان هـــذه
اخلـسـارة اعـادت بـصـيص من االمل
الى نادي النفط ومـدربه خالد يحيى
الــذي يــتــوجب عــلى فــريــقـه  الــفـوز
بفارق 20 نقـطة عـلى شـيمـيدور في
مـــبـــاراة خــتـــام الــبـــطــولـــة من اجل
انتـزاع الـلقـب فيـمـا ان فوزه بـفارق
ــركـز 6 نــقـاط او اكــثــر سـيــمــنـحه ا
الـثـانـي بـعـد بـتـروشــيـمي " بـحـسب
تــعـلــيـمــات االحتــاد االسـيــوي الـتي
تــشـيـر فـي حـالــة تـعـادل ثـالثـة فـرق
بــالــنــقـاط يــرجع الى فــارق الــنــقـاط

بينهما ماله وما عليه ".
o U²¹ jHM «

ــوقف بـالــنـســبـة وبــرغم صـعــوبـة ا
للـنـفط اال ان مدربه خـالـد يحـيى بدا
بـاراة اليوم اكثر تـفاؤال في الـفوز 
ؤتمـر الصحفي عودة اذ اكد خالل ا
فـريــقه الى روحـيــة االنـتــصـار وقـدم
مــســـتــوى كــبــيــر في مــبــاراته امــام
ــنــحه الــدافع لــتــقـد اجلــيش مــا
مـســتـوى مـتــمـيـز في مــبـاراة الـيـوم

امام شيميدور . 

وثــمن مـدرب الــنــفط الـكــابـ خــالـد
يحـيى اجلـهود الـكـبيـرة الـتي بذلـها
فـريـقه وجتـاوزه لالخـطـاء الـسـابـقـة
الـتي حصـلت في الـدفـاع والـتـهديف
امام بتروشيـمي االيراني مضيفا ان
مباراة الـيوم امام شـيمدور االيراني
هي مبـاراة نهائي وقـمة كـبيرة فـيما
لو تمكن فريقنا من حسمها لصاحله
  وتــابع بــالــقــول اعـتــمــدنــا اراحـة
ؤثرين وكسب يوم بعض الالعب ا
من الراحة وهي فرصة طيـبة لتهيئة

الالعب على اكمل وجه.
VŽô qC « dK¹Uð

اخـتـيـر احملــتـرف األمـريـكي بـاشـون
تــايـلــور في صــفـوف نــادي الــنـفط
ـــــبـــــاراة  أمـــــام أفــــــضل العـب في ا
اجلـــــيـش الـــــســـــوري  ضـــــــــــــــمن
بـطـــــــــولـة أنــديـة غـرب آسـيـا لـكـرة

السلة. 
ـشـرفة تـايـلور واخـتارت الـلـجنـة ا
ــتــمـيــز الــذي قـدمه في بــعـد األداء ا
بـاراة  إذ لعب دورا بـارزا في فوز ا

فريقه. 
ـؤتـمـر الـصحـفي وقـال تـايـلـور في ا
ـباراة إن "فـريـقنـا قدم الذي اعـقب ا
مـباراة جـمـيلـة وفـزنا بـأداء جـماعي
رغم أن بـدايـتـنـا لم تـكن جـيـدة لـكن
ســرعـان مـا عــاد الـتــركـيـز لــفـريــقـنـا
ـبـاراة". وفـرضـنـا ســيـطـرتـنـا عـلى ا
مشيـرا ان الالعب جتـاوزوا اخطاء
باراة السابقة التي نعتبرها درس ا

مفيد لنا
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وصف مـــدرب فــريـق بــتــروشـــيــمي
مهـران حاتـمي اخلـسارة الـتي مني
بــهـا فــريـقـه في الـوقـت الـقــاتل امـام
شيـمـيدور بـانـها غـير مـسـتحـقة بل
ان الـفــوز كـان لـفـريــقه لـكن احلـكـام
اســهــمــوا في مــنـح الــتــفــوق بــقـرار
يــحـتــاج إلى اعــادة الـنــظــر. وطـالب
ـدرب حـاتـمي بـاسـتـخـدام شـاشة ا
ــتــابــعــة الــعــرض بــالـــــــــــفــيــديــو 
احلــاالت الـتي تــتــطـلب الــدقــة الـتي
تكون حاسـمة وبرأيي فــــــــــان كرة
الـســـــــــلـة في قـارة آسـيا وتـأخـرها
ـتـطـور يـعود عن الـلـحاق بـالـركب ا
لــغــيـاب اســتــخــــــــــدام الــتــقـنــيـات
احلــــديــــثـــــــــــة ســــيــــمــــا شــــاشــــة

العــــــــرض. 

تصدر الشرطة UŠuLÞ ∫ تسعى اجلوية الى حسم الكالسيكو والبقاء قريباً من ا

حكيم شاكر

ـــرحـــلـــة االولى الـــتي ســـتـــعـــيـــده ا
للـتـوازن قبل ان تـعــــــــــطي الفـرصة
للـــــــمـدرب  في البـقاء والـعمل حتى
ـوســـــــــم  الــذي الزال بـيـد نـهــايـة ا
الفريق حـيث التواجـد في بطـــــــولة
ألـكاس  وامـام صـعوبـة لـقـاء احلسم
مـع الــنــفـط لالنــتـــــــــــــقــال لـــنــصف
النهـائي وتبـقى عمـلية الـصراع على
الــلــقب مــفـــــــــــتـوحــا وتــتــاثــر بـكل
الـنـتــائج مع اخـــــــــتالف االمـور مع
لــقــاء لــكن اجلـويــة ســيــكـون نــقــطـة
االنـــــــطالقـة اجلديـدة بع دفـــــــــترة
انقـطاع طـويـلة  ويـنطـلق مع اصعب
مـهـمـة لـه مع اجلـويـة الـذي لـعب 18
تــــــــغــــــــلـب في 11وتــــــــعــــــــادل في5
وخـسـارتـ  وســـــــــجل 29 وعـلـيه
15 وجـــــــــمع 38 نقـطـة    ويـسعى
ـــوقـــعه ـــرحـــلـــة االولـى  النـــهـــاء ا
احلـــــــالـي قـــــــبـل  الـــــــعـــــــمـل عـــــــلى
تقــــــــــلـيص الفـارق مــــــــــع الغر
الـــشـــــرطــة  ووضـح حــد لــلـــنــتــائج
اخمليـبـة  في اخـر اجلـوالت  وتراجع
بسببها لـكن الفوز سيعـــــــــوض كل

شيء.

الـلـعب الـتي سـيحـدد فـيـهـا فـرطوس
الواجـبـات وتطـبـيقـهـا باقل األخـطاء
سـعيـا لـلـخروج بـكـامل الـنـقاط حتت
دعم جمهوره الذي يكون قد دخل في
سجاالت مع عــــــــشاق الزوراء  وكل
ــني الـنـفس بــالـفـوز الـذي مـنــهـمـا 
يــكـون قــد جــهـز لـه  فـرطــوس  الـذي
هـمـة التي يـكون واثـقـا  قبل قـبـول ا
التظـهر ســـــــهـلة  امـام واقع الفريق
الــذي يــحــاول فــرض نـفــسه  وخــلق
ـنافس الفـرص  احلقـيقـة ليـثار من ا
الــذي سـرق مــنه الــلــقب  الـذي الزال
امام رغبـة احلصول عـليه من رباعي
التـرتيب وهـو  يـعاني  امـام تصـاعد
نـافـسات الـتي تـدفع  قـيام اجلـوية ا
بــالـدور الـفــني  خــصـوصـا فـي لـقـاء
ــــهـم في ان يــــخــــرج بــــكل الــــغـــد  ا
الفــــــــــوائـد الن أي شيء اخر يعني
خسـارة الوصـافة الـتي تظـهر في كل
االحـوال افـضل مـن  الـثـالث والـرابع
قـبل ان تـنـعــكس اثـار الـنـتــــــــــيـجـة
بـعــد اكـثــر  عـلى الــفــــــــــــريق الـذي
يريد الـعودة لــــــــــسكة االنـتصارات
ــرتـــقــبــة فـي  قــمــة ــواجــهـــة ا فـي ا

يــعــني الــفــشل امــام  دور الـالعــبـ
الـتي تـتـطـلب  الـلـعب بـقـوة وتـركـيز
ومحـو اثار خـسـارة ميـسان الـعالـقة
في األذهان الـتي خلبـطت االمور في
درب قلب الفـريق  بعــــــــدمـا  ترك ا
درب مجبل للفريق الـذي  سيقـوده ا
فرطوس العب الفريق حتى االعتزال
قبل الـذهاب لـلتدريب    مـع اكثر من
فـريق مـحـلي قـبل االحـتـراف ويـعول
على خـبـرته في قيـادة الـلقـاء   الذي
لم يكن سهال اطالقـا  وسط الظروف
ــر بــهــا  اجلــويــة واهــمــيــة الــتـي 
العـودة للواجـهة عـبر بـوابة الزوراء
الـــتي اســتــعــادة  قـــوتــهــا وظــهــرت
ـتـصدر ـافي ذلك ا افضـل من الكل 
عـبـر نتـيـجـة الـوصل نقـطـة الـتـحول
الـتي زادت من مـخـاوف األزرق الذي
يـــــعـــــلـم فـــــرطــــــــــــوس والعــــــبـــــيه
انـعـكـاسـات وتأثـيـر الـنـتـيـجـة  وهو
االمر ليس بالســـــــــــهل  لكنه يعول
علـى قدرات وروحــــــــــــيـة الالعـب
الـذين يـلـعـبـون سـويــــــــــة من فـترة
ـباراة وما تتطلبه ويدركون أهمية ا
من التعامل  الدقيق من خالل طريقة
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