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انية عبر رئيسها النائب عباس عليوي. وقال مدير بية الوطنية العراقية كتابة مسودة قانونها و تسلميـها الى جلنة الشباب والرياضة البر انهت اللجنة األو
نبثق في السادس عشر من شباط كتبها التنفيذي ا بية الوطنية العراقية وفي اول اجتماع  بية نعيم البدري : ان اللجنة االو الدائرة القانونية في اللجنة األو
اضي والذي اكد فيه على ضرورة تشريع اضي كانت عازمة بقوة لتشريع قانـونها مبينا ان قرار مجلس الوزراء  60 في السادس والعشرين من شباط ا ا
ـشهد الريـاضي حاليـا. وأضاف البدري : الـدور الكبـير الذي يـقدمه النائب االول ـبية العـراقية سـينهي عـدد كبير من االشـكاالت احلاصـلة على ا قانون لألو
انية عبر رئيسها النائب عباس عليوي واعضائها  السيما النائب ديار برواري لرئيس مجلس النواب حسن كر الكعبي وكذلك جلنة الشباب والرياضة البر
بية سـودة الى اللجنـة االو الحظـات على ا واجلهات ذات العالقـة االخرى نتـأمل منهم خيـرا بسرعة تـشريع القـانون متمـنيا في الـوقت ذاته ان يتم ارسال ا

الدولية قبل عرضه على مجلس النواب لغرض تشريعه.
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تعادل فريقا الديوانية والصناعات
الـكـهـربـائـيـةسـلـبًـا في الـلـقـاء الذي
جمـعهم عـلى اد ملـعب الديـوانية
ضمن اجلولـة الثالثـة من منافسات
ـرحـلـة الـثانـيـة لـلـدوري الـعـراقي ا
مـتاز بكـرة القدم وأدارهـا احلكام ا
مـحـمد مـهدي ومـقـداد عقـيل وامـير
نــاجح وحـيـدر جـبـار وعـبـد الـكـر
سعدي مقيما لـلحكام وقيس محمد
مشـرفـا وحـمـيـد عـبـد هالل مـنـسـقا
امنيا وحسن ظاهـر منسقا اعالميا
ـــســـتـــوى ـــبــــاراة دون ا وكــــانت ا
ــطـــلـــوب والــذي كـــان يـــنــتـــظــره ا
اجلــمــهــور الــكـــبــيــر الــذي حــضــر
ــبـاراة وقــد جنح مـدرب ـتــابـعــة ا
الـــصـــنـــاعـــات الـــكـــهـــربــائـــيـــة في
احلـصول عـلى نقـطة الـتعـادل التي
كـان يسـعى لهـا العبـو فريـقه الذين
ستمر بالغوا في عـملية السـقوط ا
ـقـابل لم يـسـتـغل العـبـو فريق في ا
تذبذب ستوى الـفني ا الديوانيـة ا
خلصمهم  بل تـعاملوا حتت ضغط
نفـسي واضح وبشكل مـلفت للـنظر
حـيث الـكـرات الـعــالـيـة طـيـلـة وقت
ــبــاراة والــتـي كــانت عــبــارة عن ا
محطة الستراحـة العبي الصناعات
الـذين كــان يـسـتــقـبـلـوهــا بـسـقـوط
متـعمد قـتلوا من خاللـها متـعة كرة
ـمـتـاز سـاعـدتـهم في حـصـاد قــدم ا
مـرادهـم في جـنـي نـقــطــة الـتــعـادل
خــطـة الـلـعب الـتي وضـعـهـا مـدرب
الــديـوانــيـة الــكــابـ رزاق فــرحـان
وبدعم مساعـده حسام فوزي الذين
لم يــســتــقــروا عــلى تــشــكــيــلــة من
مـــبـــاراة الخـــرى رغـم مـــعـــرفـــتـــهم
بـأهــمـيـتــهـا الـكــبـرى في جنـاح اي

فريق بعـالم الكرة ,خاصـةً  مر على
اشـــرافـــهـم عـــلى تــــدريب االحـــمـــر
الـديـواني مــدة طـويـلــة السـيـمـا ان
تـلـكـون امكـانـيات العـبي الـفـريق 
فنـية رائـعة تـأهل الفـريق الديواني
لــيــحــتل مــكــانــة تـلــيـق بــسـمــعــته
الــكـرويـة والـتي عـرف بـهـا الـدوري
العـراقي السيـما انه يـعتبـر منـجماً
لصـنع ابطـال كرة الـقدم حـيث جند
اكــثــر من  15العــبــاً تــخــرجــوا من
ـــثـــلـــون الـــفـــرق مـــدرســـته وهـم 
اجلــمـاهـيـريـة مـنـهـا االن وكـان من
ابـرز مـا افـرزته مـبــاراة الـديـوانـيـة
والـصـنــاعـات الـكـهـربــائـيـة هـو في
الدقيقة  5كان هنالك فاصل مهاري
ديـــوانـي بـــدأ بـــتـــســــديـــدَة قـــويـــة
للـمهاجم احـمد عبـد الرزاق تصدى
لـــهــــا بـــصـــعـــوبــــة حـــارس مـــرمى
الــصـنــاعـات ســجـاد كــاظم لـتــعـود
لتجد قدم انور مهدي الذي لم يفلح
بترجمتها الى هدف بعد ان وجدت
كرته مدافع الصـناعات ناظم خضر
كـان الـصحـيح ليـنـقذ مـرماه من بـا
هـدف مـبكـرلـلـديوانـيـة .بعـدهـا نقل
العـبـو الـديـوانيـة كـراتـهـم الـعـديدة
الى ســـاحـــة فــــريق الـــصـــنـــاعـــات
ســــاعـــــدهم بـــــذلك تـــــراجع فـــــريق
ــســـتــوى الـــفــني الــصـــنــاعـــات وا
ـتـواضع لبـعض العـبـيه وكان من ا
ـــبــاراة ابـــرز مــا شـــهـــدت دقــائق ا
لــفـريـق الـصــنـاعــات هــو تـســديـدة
العـــبه ايـــهـــاب كـــاظم عـــلى مـــرمى
الديوانية مرت كرته من قرب القائم
ـن لــــلــــمـــــرمى وكـــــاد كــــابــــ اال
الـديوانـية عـبـد الله عـبد االمـير في
الـــدقــيــقــة  47ان يـــســــجــيل هــدف
فــريـقه االول ,اال ان الــكــرة الـقــويـة

الـــتي ســـــددهـــا كــان لـــهــا حــارس
ــــكـــان مـــرمـى الــــصـــنـــــاعــــات بــــا
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كـان الـشـوط الثـاني ديـوانـيا بـحـتاً
الً بـعـد ان شـهـد تـسـاقـطـاً وكــان 
مصـطنعاً لـالعبي فريق الـصناعات
الـــذيـن ســـلــــمـــوا امــــرهم لـالعـــبي
الــديـــوانــيـــة الــذين لـم يــحـــســنــوا
الـتعـامل مع الـفـرص العـديـدة التي
سـنحت لـهم طيـلة الـشوط وخـاصةً
الــكــرات الــثــابــتــة الــعــديــدة الــتي
حــصــلــوا عــلــيـــهــا بــســبب غــيــاب
الـتـهديف احلـقـيـقي لهم ,ولم يـفلح
مــدرب الـــديــوانــيــة الــكــابــ رزاق

تـأخـرَة جداً فـرحـان بالـتـغيـيـرات ا
الـــتـي اجـــراهـــا وسط اســـتـــغـــراب
جــمــهــور الــفــريـق كــون مــصــطــبـة
االحــتـيـاط كـانت عـامـرة بـالالعـبـ
االسـاسـيـ الـذين كـان لـهـم الـقدرة
فـي تـغــيــيــر الــنـتــيــجــة خــاصـة ان
الديـوانيـة لعب بـخطـة هجـومية اال
ان اخلــطـــة كــانـت بــحـــاجــة لالعب
ــول خط الــهــجـوم وكــانـوا الـذي 
مـــتـــوفـــرين اســـيـــريـن مـــصـــطـــبــة
االحــتــيـاط  ,لـتــعــلن صــافــرة حـكم
بـاراة التي اعطى  6دقائق كوقت ا
بــــــدل ضـــــائـع ونـــــال عــــــلى أثـــــره
اســـتــهـــجـــان من قـــبل اجلـــمـــهــور
الـــديــوانـي كــون الـــوقت االضـــافي

الـــذي اعـــطــــاه احلـــكم قــــلـــيل ولم
يــتـنــاسب مع الـوقـت الـذي اضـاعه
العبو الصـناعات الكـهربائية خالل
ــتــكـرر ــصــطــنع و ا ســقــوطــهم ا
لـيـضـيف فـريق الـصـنـاعـات نـقـطـة
الى رصـــــيـــــده الـــــذي اصـــــبح 21
ــركــز 16فــيـــمــا اضـــاف فــريق بـــا
الـديــوانـيــة نـقـطــة لـرصــيـده الـذي
ــركـز   17و اصـبح  20نــقـطــة وبـا
شــكى مــســاعـد مــدرب الــديــوانــيـة
الــــكــــابــــ حــــســــام فــــوزي امــــره
لـلـمـسـؤولـ حلل مـشـكـلـة الـفـريق
ـســتـوى ـاديــة الـتي اوعــز لـهــا ا ا
ــتـواضع لــلـفـريـق الـديـواني امال ا

حلها بالوقت العاجل.
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خيم التعادل على
نتيجة مباراة
الديوانية
والصناعات 
عدسة.. احمد
العراقي 
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تعرض الزوراء
إلى خسارة جديدة
في دوري الكرة
متاز ا

واقع  12حتى االخيـر  بانتـهاء اجلولة ا
امس االول   عندما تقدم االمانة  22

موقع مستقرا عند الثاني عشر  بفضل
ــــيـــنـــاء فـــوزه عــــلى الــــزوراء    وتـــرك ا
البصـري  موقعه اخلـامس عشر   لـيتقدم
مـوقـعا فـيـمـا  تـراجع الـكـهـربـاء مـوقـع
وتـرك فــريق احلــسـ  مــتـذيـل الـتــرتـيب
ــوقع الـبـحـري مـكـانـه االخـيـر  مـتــقـدمـا 
التاسع عشر  في الـوقت الذي استمر 16
فريقـا  لنفس امـكانـها  لتـاثرها   بـنتائج
ــتـوقع ان ــذكـورة ا ــرحــلـة ا مـبــاريـات ا
تنـعكس عـلى مواجـهاتـها  الـقادمـة حيث
اجلـولــة اجلــديـدة  23الـتـي تـنــطــلق غـد
االربـعــاء  مـا يـزيــد من حـراكـهــا بـاجتـاه
حتقيق الفوائـد في حصاد النـقاط ومنها
تـريـد وضع حـد لنـتـائـجـهـا امـام الـتـطلع
ؤخرة واقع افضل ومـنها الـهروب من ا
قـدمـة تـلعب وسط في وقت الزالت فـرق ا
ـــوسم  في دائــرة الـــصـــراع عــلـى لــقب ا
افـضلـيـة واضـحة لـلـشـرطة الـذي اسـتـمر
ـــرشح الـــقــوي يـــقــدم نـــفـــسه الــفـــريق ا
لـلـخـروج بـالـلــقب في ظل واقع  الـنـتـائج
اجلــيــدة  وحــالــة االســتـقــرار وفـي فـارق
مـــريح   وصل الى  9نـــقــاط مـع الـــغــر
اجلويـة مسـتفـيـدا من نتـيجـة الفـوز على
النفط بهدف  وتعثـر اجلوية امام ميسان
 النـتيـجـة التي عـكـرت من اجواء الـفريق
وتطلـعاته بعدمـا فشل في التـسجيل رغم
ـتــلك من قـوة هـجــومـيـة  لــكـنـهـا لم مـا 
طـلـوب كـنـهـا قـبل اخـتـفـاء هداف تـقـدم ا
الفـريق  حـمـادي احمـد.  وتـظهـر حـظوظ
شرطـة عالـية فـي التـقدم واإلمـساك بـقوة
بـالـصــدارة والـوصـول الى اهــدافه  عـبـر
الـتـشـكـيل الــذي يـجـمع اخلـبـرة الـدولـيـة
نـتخب الـوطني  والـوجوه حيث العـبي ا
تد الى دكة الواعدة في وضع متـكامل  
هم لـلمدرب البرازيلي االحتياط والدور ا
بوتـيشا الـذي يقـدم نفـسة بـاحتـرام وثقة
ويـديــر االمـور بــشـكـل واضح بـعــيـدا عن
الــضـجــة االعالمــيـة الــتي يـســتــخـدمــهـا
ــدربـ  مـا  عـزز من وضع الـبـعض من ا

ان تـــخـــرج بــاكـــثـــر من هـــدف لـــو جــرى
ــتـاحــة بـطــريـقـة الـتــعـامل مـع الـفـرص ا
افــــضل مع مــــرور الــــوقت الــــذي شــــهـــد
سـيـطـرة واضحـة  لالمـانـة الـتي تالعـبت
بــالـزوراء ووضــعــته في حــيــرة من امـره
امام قوة وهـيمنـة العبي  االمـانة العـالية
ـــدرب والـــيــــة الـــلـــعـب الـــتي حــــددهـــا ا
بالـطـريقـة الـتي سـيطـروا فـيهـا  واثـمرت
عن الـنـتـيــجـة الـغـالـيــة   الـتي تـقـدم بـهـا
ـــوقع احلـــالي   ومـــؤكـــد الـــفـــريق الـى ا
اليريد البـقاء به وسط طموحـات   التقدم
الـــتي ســـتـــســـاعـــد الـــفـــريق فـي خــوض
ـعــنـويـة مـبــاريـاتـه الـقــادمـة  بــاحلـالــة ا
والـنـفـسـيـة وفـي وضع مـؤكـد سـيـخـتـلف
بـعد الـنـتـيـجـة االبرز واخلـطـوة الـكـبـيرة
الـتي جــاءت بـوقــتـهــا واكـدت عـلــو كـعب
الـــفــريق الـــذي شــهـــد تــطـــورا وتــغـــيــرا
وحتسـنا في كل األشـيـاء منـذ تسـلمه من
ــدرب الـهـادىء الـذي قـبل عـصــام حـمـد ا
يـقدم نـفـسه والـفـريق بـشكل جـيـد بـعـيدا
عن الــتــصــريــحــات الــتي يــقــدم عــلــيــهـا
البعض عنـد حتقيق  أي نـتيجة ايـجابية
في وقت نـــرى احلـــمـــد  يــخـــتـــار الــوقت
نـاسب لـلحـديث عن فـريق االمانـة الذي ا
ـؤخرة في بدايـة كارثية نقله من مواقع ا
وغــيــر صــحــيــحـــة قــبل ان يــتــركــهــا مع
الالعـبـ  خـلف ظـهورهـم  قبـل ان تمـنح
الكل الـثـقـة  والقـدرة في جتـاوز اكـثر من
محطة متـوجا نتائجه بـالفوز على البطل
في مهـمة صـعـبة جـدا  الن  الفـريق  لعب
بشعار  البديل عن الفوز  االهم وبانتظار
ان  يكـرر الـنتـيـجة االيـجـابيـة في الـثالث
من الـشــهـر الـقــادم عـنـدمــا يـلـتــقـيـان في
مواجـهـة حاسـمـة للـمـرور لنـصف نـهائي
بطـولة الـكـاس  بعـدما فـشل حـكيم شـاكر
في اعاد تـوازن وهيـبة الـفريق بـعد تـلقي
ة اخلـسـارة الـثـانـيـة تـوالـيا حـيـث  هـز

اضي.    النصر السعودي االسبوع ا
 l «u*«  «dOGð

سـتة تـغـيـرات شـهـدهـا سـلم تـرتـيب فرق
مـتـاز بـكـرة الـقـدم   اسـتـهدفت الـدوري ا

يـجـري حتت أنـظـارهـم والـتـاخـر مـحـلـيـا
واسيويـا  وسط تداعـيات الـنتائج   ومن
الـصعب تـقـبل اخلـسـارة الـثانـيـة تـوالـيا
ـرشح بـعـد نـكـسـة  الـنـصـر السـعـودي  ا
القـوي لالطـاحـة مرة اخـرى بـالزوراء في
كـــربـالء  في ظل تــــراجع اداء الـالعـــبـــ

وضعف االنسجام.
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خـرج االمـانـة بـاجنــاز كـبـيـر الن الـتـغـلب
عـلى الــبـطل والــزوراء له دالالت لـلــفـريق
الــذي عــاني في بــدايــة  صــعــبــة قــبل ان
ينجح عصام حـمد  باالخذ  به  في مسار
مــســيــطــر عــلــيه ومــدعــوم بــنــقــاط اخــر
مـبــاريـاته الــتي مـنـحــته الـثــقـة الـعــالـيـة
واالستعداد بقوة  للمواجهة االهم  حيث
االطــاحـة بــالــزوراء  في افــضل نــتــائـجه
وسم احلـالي  عنـدما جتـرا على الـبطل ا
واسـقـطه بـ جــمـهـوره والـزمه اخلـروج
ا من  البـاب الـضيق  الـنتـيـجة الـتي  ر
ـــدرب الســبــاب لم تـــكن في حــســـابــات ا
كــثـــيــرة حــيـث الــفــوارق
الــفـــنــيـــة وقــدرات
الالعـــبـــ لـــكن
االمـانـة اعــتـمـد
عــــلى خــــبــــرة
االســــــــــمـــــــــاء
وحــــــيــــــويــــــة
الشـبـاب ولعب
جموعة قدمت
سـتـوى الـطيب ا
وكان بامكانها
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واصل فريق الـزوراء نزف الـنقـاط بتـلقي
خسـارة االمـانة بـهدف  الالعـب مصـطفى
كـر من ضــربــة جـزاء د 75في اخـتــتـام
مباريـات اجلولة  22من مسابـقة الدوري
ـمـتـاز اول امس امس لــيـتـقـدم لـلـمـوقع ا
الــثـانـي عــشـر  26في افــضل وضع فــني
ــر بــانـــتــظــام من جـــولــة الخــرى  في و
الفترة األخيرة دفعتـه للتغلب على البطل
معـنويـا ونفـسيـا   فيـما تـعيش جـماهـير
الـزوراء احلــزن الــشـديــد وذهـبـت لـلــنـوم
ة الـثانيـة تواليا مبكرا  بـعد تلـقي الهز
وتــــوقف حــــصــــاد الـــنــــقــــاط الـــتـي بـــدا
يتـقـاسمـهـا قبل الـتـنازل عـنـها  امـام قوة
ابـنـاء الـعـاصـمـة بعـد اداء  جـمـيل افـشل
مـخطط حـكـيم شـاكـر الـذي يـعـيش مرارة
ا تلـزمه النتيجة همة بشكل كـبير  ور ا
عـلى مـغــادرة الـقـلـعـة الــبـيـضـاء  قـبل ان
ـوقع يـتــجــمــد رصـيــد  الــفـريق  38في ا
ـــتـــصــدر الـــرابع وتـــاخـــر كـــثـــيـــرا عن ا
والــــوصـــيف والــــكــــرخ وسط اســـتــــيـــاء
األنــصـــار من الـــوضع الــفـــني والـــتــركــة
درب االول  قبل ان الثقيـلة التي خلـفها ا
يواجه حكيم شاكر مصاعب  االمور التي
زادت صــعــوبــة وتــعــطي مــؤشــرات عـدم
قـدرة الـفــريق والالعـبــ في  الـدفـاع عن
اللقب بعد سـلسة مباريـات مخيبة  زادت
ـر في الـطــ بـله بـوجـه احلـكـيـم الـذي 
فـتـرة  مــحـيـرة وغــايـة في الــصـعـوبـة
وزادت الط بله بوجه احلكيم الذي
ــــر في فــــتـــرة مــــحــــيـــرة في

الوصول بالفريق للحالة
ــــطــــلــــوبـــــة من اجل ا
الـــــدفــــــاع عن لــــــقب
الـــــدوري  قـــــبل ان
يبـتعـد عنه بـسبب
نـزف الـنـقـاط قـبل
ان تصل خلـسارة
االمـــــانــــــة الـــــتي
ســـــــتــــــزيـــــــد من
مــشــاكل لــفــريق
ــــــــتـــــــــوقع ان ا
ــدرب يـــتــركـه ا
حتـت ضــــــــــغط
الـــــــنــــــــتـــــــائج
وجــــــمـــــــهــــــور
الـــفــريـق الــذي
يـــرى ابـــتـــعـــاد
الالعـــــبــــ عن
مستواهم وغير
مــــــبــــــالــــــ في
خطوات متعثرة
 خـرج بـسـبـبـهـا
الــــــــفــــــــريـق عن
طـلوب سـار ا ا
خـصـوصـا بـعد
انـكــسـاره امـام
االمانة النتيجة
الـتـي  سـتــثــيـر
شاكل وحترك ا
االمـــــور بـــــوجه
درب االدارة  وا
جــــــريـــــــا عــــــلى
الــعـادة  بــســبب
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ــســتــقــر واالســتــمـرار بــنــسج الــفــريق ا
الـنــتـائج عــنـدمـا  حــقق الـفــوز  الـسـدس
عـشـر وسـتـة تـعـادالت واالفـضل هـجـومـا
ودفـاع بــ الـكل  بــفـضل قــدرات العـبـ
وحـالة االنـسـجـام  النـهم يلـعـبـون سـوية
من فـــتـــرة مع االصـــرار عـــلى مـــواصـــلــة
درب على اللعب بقوة وتركيز  واعتماد ا
اكثـر من تشـكيـلة حيـث موجود الـالعب
ـسـتوى والن االدارة األغلـبـيـة مـتقـاربـة ا
ــعـروفـة عـمــدت عـلى انــتـداب االســمـاء ا
الـتي تـقدم مـوسـمـا  مـهـمـا  ولـو الـطريق
الزالت طويلـة لكن مـا يجـري ويقدم شيء
كـبـيـر  من قـبل مـنـظـومـة مـتـكـاملـة حـيث
االدارة واجلـهـاز الـفـني والالعـبـ وسط
توجهات حـقيقية من اجـل حتقيق اللقب.
امـا الـفــريق الـواعــد الـنـفط  بــعـد فـوزين
والـــســيـــطـــرة  مع اســتـالم بــاسـم قــاسم
للمهمـة التي ينتظـر ان تتغير مع وجوده
والالعـــــبــــ  الــــواعــــدين  فـي تــــخــــطي
بـاريـات القـادمة من اجـل  البـقاء وسط ا
واقع ـقدمة وطـموحـات  التـقدم  مواقع ا
ـا   والزوراء الـذي فشل في ميـسان  ور
ـبــاراة اخلـامــسـة حتـقــيق الــفـوز بــعــد ا
ونزف  11نـقــطـة   واالبــتـعـاد عـن الـفـوز
قـبل اخلـروج لــلـنـجف في مـهــمـة صـعـبـة
ــدرب والالعــبـ الــدور الـقــادم ويــدرك ا
صـعــوبـة الــلـعـب في مالعب احملـافــظـات
ــر بـــاحلـــالــة اجلـــيــدة والن الـــنــجـف  
وحـصل الـديــوانـيـة عـلى نـقــطـة ومـثـلـهـا
لــضــيـفـه الـصــنــاعــات  امــام حـاجــة دعم
الــرصـيــد سـعــيــا لـلــبـقــاء الــذي اليـظــهـر
مضـمونـا اذا لم تتـحسن نـتائـجهـما بـعد
عـندمـا بـقـيـا في مـكانـهـمـا  في الـتـرتيب.
وخـرج الـطالب بـتـعـادل بـطـعم اخلـسـارة
بعدما فرطـوا بالتقـدم  واحلفاظ عليه من
اجل حتـــقـــيق الـــفـــوز الـــثـــاني تـــوالـــيــا
والــتـقــدم لالمــام لــكـنـه يـبــدو لم يــتــمـتع
ـر بـحـالـة ـرونـة الـلـعب عــنـدمـا نـراه 
تـــبــاين مـن جــولـــة الخــرى فـــيــمـــا خــرج
احلـدود بـالـنـقـطـة الـثـانـيـة الـغـالـيـة بـعـد
االولى من الــزوراء قــبل الــتـراجـع  ثالثـة

مواقع   في الـدوري األخيـرين بعـدالفشل
في حتــقـيق الــفــوز من فـتــرة ولم تــخـدم
نـتــيـجـة الــتـعــادل بـ الـوسـط وجـيـرانه
ـكانـهمـا  لكـنها النـجف عنـدما استـمرا 
كـشـفت عن قـوة الــنـجف وتـطـوره بـشـكل
واضح امـام  تــراجع الــوسط بـعــد ثالثـة
ادوار من دون انــتــصــار  وســيــخــرج في
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وظـهر الـكـرخ بـشـكل  مـخـتـلف واسـتـعاد
نــغــمــة الــفــوز  عــلى حــســاب الــســمـاوة
تقـهقـر الذي لالن لم يجـيدالـتصرف في ا
لـقـاءات الـذهــاب  فـيـمـا عـززت الــنـتـيـجـة
مـوقع الكـرخ قـبل ان تـاتي خـدمـة االمـانة
ـلـعبه في عـبور الـزوراء وتـعـثر اربـيل 
وحتت انظار جمـهوره ليخـرج بنقطة من
ثالث مــواجــهــات  زادة من مــعــانــاته في
ـوقع الـذي يـبـقى بـحـاجة  دعم حتـس ا
النتـائج  التي يـفتـقر اليـها الـفريق   قبل
ان يعـود اجلنـوب  بتعـادل والزال يواجه
مخاطر لقاءات خارج البصرة لكنه يؤدي
ــلـــعــبه الـــذي مــنــحه بــشـــكل مــنـــتــظم 
التواجـد تاسعـا  وقادر عـلى التقـدم بعد.
وخرج فريق احلس من زحمة   النتائج
اخمليـبة  بالـفوز عـلى الكـهربـاء والهروب
واقع الـتي لم يرى فيـها غير من اسوء  ا
التـحـضـير لـلـهبـوط   مع الـتـقدم لـلـموقع
الــتـاسع عــشــر  ويــامل ان يــنـعـش امـاله
بالبقاء الـذي يظهر صعـبا بوجه البحري
ـدرب الـثاني بـعـد فشل تـعـثر  بـعـدما ا ا
مــحـــاوالت اســتـــعــادة  شـيء من وضــعه
الذي اليـحسد عـليه  في الـوقت الذي دفع
الـكـهــربـاء فـاتـورة اخلـســارة  بـالـتـراجع
لـلمـوقع اخلـامس عـشـر في وقت   واصل
لعـبه  ونزف النقاط رغم يناء التـعثر  ا
صعوبة موقفه  بعدما تعادل مع البحري
بهـدف وقبـلهـا مع الكـرخ    وكان يـتع
عـــلـى الالعـــبــــ الـــتـــعــــامل اجلـــدي مع
مـبـاريـات االرض بـتـركـيـز واهـتـمـام امام
العب صــعــوبــات اخلـروج  والــتــعــثــر 

اقرانهم.
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سـاعد لـفريق ـدرب ا ـعنـويات غـيـر ايجـابيـة ظهـر ا  
نـادي الـزوراء لـكــرة الـقـدم الـكـابــ صـفـاء عـدنـان في
وسـيـلـة اعالم مـحـلـية  ,وهـو يـعـلق عـلى خـسـارة فريق
نـاديه امـام فـريـق نـادي امـانـة بـغـداد بـهـدف واحـد في
ـرحـلـة اطـار مـبـاريــات اجلـولـة الـثــالـثـة من مـبــاريـات ا
الـثــانـيــة لـبــطـولــة دوري انـديــة الـعــراق لـفــرق الـدرجـة
ـمــتــازة .. الـكــابــ صـفــاء عــدنـان حــاول ان يُــحـملّ ا
االحتـاد الـعراقـي لكـرة الـقـدم مـسؤولـيـة الـتـراجع غـير
ـبـاريات االعـتـيـادي في اداء ومـردود فـريق نـاديه فـي ا
الــتي اعــقــبت فــوز الــزوراء عــلى فــريق نــادي الــوصل
االمـاراتي في مـلـعب كــربالء الـدولي بـنـتـيـجـة عـريـضـة
بـلغت خـمسـة اهداف مـقابل الشيء في اجلـولة الـثانـية
من مـنافـسات بـطولـة انديـة ابطـال اسيا  ,عـندمـا اشار
الى عـدم موافقة االحتاد على تاجيل مباراة فريقه امام
فـريق نادي الـشرطة  ,وكـانت النـتيـجة خـسارة الزوراء
امـام فريق نـادي النصـر السـعودي (مـتذيل) اجملـموعة
الثالثة  ,على نحو غير منتظر تماماً بهدف واحد مقابل
اربـعة اهداف .. وفي اطار ذريـعة (عدم) وصول العبي
ساعد درب ا فـريقه الى مرحلة الـشفاء التام  ,سـوغ ا
خـسـارة فـريـقه امـام فـريق نادي لـفـريق نـادي الزوراء ,
امـانـة بــغـداد .. ولـكن الــوسـيـلــة االعالمـيـة احملــلـيـة لم
تـقتنع  ,بـهذا الـتبـرير  ,فـاضطـر الكابـ صفـاء عدنان
الى الـكشف عن سبب اخر  ,وهـو الغرور الذي اصاب
عــدد من العــبــيه ,وذكــر ســبــبــا ثــانــيــا وهــو الــضــغط
ـعـنـوي الـذي يـتـعـرض الـيه العـبي الـفريق االعالمي وا
في االونـة .. وعــنـدمـا طـلــبت الـوسـيــلـة االعالمـيـة رأي
ـالـية الـتي سـجلـتـها الـكابـ صـفاء عـدنـان بالـغـرامة ا
ادارة الــنــادي عـــلى الالعــبــ ,بـــخـــصم ( (%10من
مـسـتـحـقـاتـهم الـشـهـرية ,فـانه لم يـتـردد ولـو حلـظة في
ـيـة الـتي اقـدمت عـلـيـهـا ـوافـقـة عـلى اخلـطـوة الـتـقـو ا
ـوقف هو واحـد ال غير, ادارة الزوراء  ,وتـفسـير هذا ا
وهــو ان فـريـق نــادي الــزوراء يـعــيـش في حــالــة فــنــيـة
ومــعـــنــويــة غــيـــر طــبــيــعـــيــة. ومن جــهـــته فــان الالعب
الــدولي عـالء عــبــاس بـــرر عالء عــبـــاس العب فــريق
الـزوراء خسارة فـريقه  أمام أمـانة بغـداد بهدف دون
رد لـلكم الهائل من الفرص الـضائعة لفريقه.. ووصف
عـباس ركـلة جـزاء التي مـنحـها احلـكم للـمنـافس بانـها

كانت قاسية.
ـسـاعـد لـفـريق نـادي الـزوراء الـكـابـ صـفـاء ـدرب ا ا
عـدنـان ,والالعـب الـدولي عالء عـبـاس ,ذكـرا االسـبـاب
الـــتـي قـــادت فــــريـق نـــادي الــــزوراء الى اخلــــروج عن
ـعـروفـة عـنه ,والـتـي انـعـكـست عـلى الـصـورة الـفــنـيـة ا
رشح للـمزيد من الـسوء اذا لم تتدارك ادارة مـردوده ا
ـشكلـة الواضـحة الـتي تضـرب الفريق ,ولكن الـنادي ا
ـلح في هذه االونـة هـو كيف وصـلت االمور الـتسـاؤل ا
ــقـــبــول في نــادٍ ريـــاضي مــثل الى هــذا احلــد غـــيــر ا
الـزوراء .. وكـيف فـقــد الـنـادي الـكـبـيــر فـوائـد الـبـدايـة
اجلـيدة في بـطولـة انديـة اسيـا بالـتعـادل مع ذوب اهان
والـفوز العريض على فريق نادي االيراني في طهران  ,
الـنــصــر بـخــمــسـة اهــداف مــقـابـل ال شيء في مــلـعب
كـــربالء الــــدولي .. مـــعــــرفـــة االجـــابـــة
ضــروريــة ,ولــكن االهـم مــنــهــا هــو
االســـراع في اعـــادة الــزوراء الى
سـكـة الـنـجـاح  ,وهـذه مـسـؤولـيـة
ـــــــدرب والـالعــــــــبـــــــ االدارة وا
وانــصــار الـــفــريق واالعالم عــلى

حد سواء.
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تــفــقــد وزيــر الـشــبــاب والــريــاضـة
الــدكـــتــور احـــمــد ريـــاض مـــلــعب
احلــبـيــبــيـة الــدولي ســعـة  30الف
مــتـفــرج لالطالع عـلـى اخـر مـراحل
ــلــعـب مــؤكــداً ســـيــر الـــعــمل فـي ا
الـــســـعـي لـــشــمـــولـه في مـــلف رفع
احلظر عن مالعب العـاصمة بغداد.
وقـــدم ريــــاض الـــشــــكـــر جلــــمـــيع
ـشـروع واثنـى على الـعـامـلـ في ا
جـــهـــودهم الـــتي اثـــمــرت عـن هــذا
الـصــرح اجلـمـيـل ال سـيـمــا وأنـهم
حتــدوا أنــفــســهم وســجــلــوا رقــمـاً
قـــيـــاســيـــاً في زمـن فــرش ارضـــيــة
ــلـــعب بـــالــعـــشب االصـــطـــنــاعي ا
وتهـيئته لـزراعة الـعشب الطـبيعي
وجعـلونا نـشعـر بفرح غـامر ونحن
نـســعى لــوضــعه ضــمن خــطـة رفع
احلظر عن مالعب العـاصمة بغداد.
ـلـعـب سـيـكون مـؤكـداً ان افـتـتـاح ا
دة الزمنـية احملددة إلفتتاحه قبل ا
في شـهـر ايـلـول الــقـادم وسـيـكـون

دينة الصدر اجملاهدة.  رمزاً 
وفي الـــشــأن نـــفــسـه أجــرى وزيــر
الشـباب والـرياضـة إتصـاالً هاتـفياً
مع امــ بــغــداد الــدكــتــورة ذكــرى
ـا عــلــوش وقــدم  شــرحــاً وافــيــاً 
ـــلــــعب مـن خـــدمـــات يــــحـــتـــاجـه ا
خـارجـيــة كـإكـســاء الـشـوارع ورفع
االنـــقــاض والــنـــفــايـــات فــضالً عن
اإلنارة الـكهربـائية لـلطرق احملـيطة
لــيــكــون جــاهــزاً وابــدت االخــيــرة
تـعـاونـهـا الـتـام مع الـوزارة الكـمال

هذا النجاح. 
من جـهـة اخـرى قـدم مـديـر الـشـركـة
نفذة للمـشروع فالح منفي شرحا ا
تفصـيلياً عن طـبيعة وكـيفية عمل 
الــعــشب الــهــايــبــرد مــكس وكــيف
ســيــتـم تــنــفــيــذه من  قــبل شــركــة
مكـستـو االيطـاليـة واشار  الى ان
ـدة الـقادمـة سـيـتـركز  الـعـمل في ا

في الــديـــكــور اخلــارجي لــلــمــلــعب
واألمـــور الــلــوجــســـتــيــة. واضــاف
ـــلــــعب مـــنــــفي امــــا شــــاشــــتــــا ا
الــرئـيــســتـان فــهــمـا االهم االن ولم
ــلــعـب الــتي لم يــتـــبق من لـــوازم ا
تــــــصـل حــــــتى االن ســــــواهــــــمـــــا
وبـالـنسـبة لـصـعوبـة وضـعهـما في
مكـانهما اخلـاص فإننـا وجدنا حالً
لتسـهيل مهـمتنا هـذه وختم بقوله:
يــحق لي ان افــتــخــر بــإجنــاز هــذا
ــــلـــعـب الـــذي ســــيـــكــــون هـــديـــة ا

متواضعة للكرة العراقية. 
وقــال مـنــفي ان حتـدي الــوقت كـان
هـمـنـا االكـبـر لـفـرش االرضـيـة بأقل
وقت وكـان اجلــهــد االكـبــر يــنـصب
لـتـهــيـئـة الـبـنى الـتــحـتـيـة لـسـاحـة
الـلــعب من خالل مـد انـابـيب الـبـزل
الــداخــلـيــة واجلــانــبــيـة فــضال عن
اء الى اخلـطـوط الـنـاقـلـة الخـراج ا
ــلــعـب وتــعــديل االرضــيــة خــارج ا

ـــنـــاســـيب بـــواقـع ثـــمــان وعـــمل ا
اجتـاهات وعـمل مـنهـوالت اجملاري
ــــلـــــعب عـــــلى جـــــوانب وخـــــارج ا
وعددها  12قطـعـة بقـطر  400ملم.
واضـــاف ان الـــطـــريــقـــة اجلـــديــدة
مــعـتـمـدة في افــضل مالعب الـعـالم
لـلـخـروج من االسـلـوب الـقـد كون
ـــزج بــ الـــطـــريـــقـــة اجلـــديـــدة ا
الـــنــــجـــيـل الـــطــــبـــيــــعي والــــثـــيل
االصطنـاعي وتقوم بأسـناد ارضية
ــلـــعب وتــمــنـع انــزالق الالعــبــ ا
وحتافظ عـلى امـتداد اجلـذور حتى
ـلعب ال يـتـأثـر الـنـجـيل اخلـاص بـا
الــذي ســـيــنــمـــو بــعــد  20يــوم من
عمليـة الزرع وبعدها سـيكون هناك
ستـة قصات لالرضـية ليـصل الثيل
االصــطـــنـــاعي الى ارتـــفــاع  1مــلم
والــطـــبــيـــعي الى  3مــلـم عــنـــدهــا
ـنع انزالق سـنـحافظ عـلى اجلـذور 

التربية.
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