
ــرشح الــوحــيــد له االن  بــفــضل ا
اسـتــقـراره الــفــني وقـوة خــطـوطه
حــيث الــدفــاع االفــضل والــهــجـوم
االقـوى الــسالح الـذي يــسـتــخـدمه
طـلـوب ووجود االسـماء بـالشـكل ا
ـعـنـويـات ـعـروفـة الـتي تــلـعب  ا
ستوى عالية والكل يـريدان يقدم ا
من اجل ان يـــبــقى في الـــتــشــكــيل
ـطـلـوبـ حتى لـوجـود الالعـبـ ا
على دكة االحتياط وهو ما انعكس
عـــلى قـــوة لـــفـــريق الـــذي يــســـعى
لـتـحقـق الفـــــــــوز الـعـشرين والنه
ــــــتـــــــكـــــــامـل وفي فـي الـــــــوضـع ا
اجلـــاهـــزيـــة و اليـــريـــد تـــقـــبل أي
خـسارة والـرهان عـلى ذلك لالخـير
ــوسـم من دون خــســارة وانــهــاء ا
والنه يــلــعـب بــطــريــقــة جــيـدة وال
يتـقبل االهــــــــــداف بعـدما يـسجل
من خالل وجـود عالء عـبـد الـزهـرة
ومـهـنـد عـلي وبـدعم من زمـالءهـما
والكل يـقدم الفـريق بافضل طـريقة
وقــــــــف يؤكدان ذلك والنتائج وا
ــني الـــكــهــربــاء في الــوقــــــــــت 
النفس في احلـاق اخلسارة االولى
بـالـشـرطة الـنـتــــــــيجـة الـتي يـريد
ان يـسـبق فـــــــــيـهــا الـكل  بـعـدمـا
عـــــــجـــــــزوا الـــــــنـــــــيـل مـــــــنه والن
الـكــــــــــــهـربـاء في وضع مـخـتـلف
بـعـدما فـشل في اخـر مـبـارياته من

حتقيق أي فوز.
ـــنــكــســـر الــزوراء الى ويـــخــرج  ا
ــواجـهــة الـبــحـري وفي الـبــصـرة 
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كـــرم وزيــر الـــشــبــاب والـــريــاضــة
الــدكــتــور احــمــد ريــاض الــزمــيل
قــصي حــسن نـائـب رئـيس الــقـسم
الـــريــاضـي في جـــريــدة (الـــزمــان)
مــــــعــــــاون مـــــديــــــر قـــــسـم االعالم
واالتـــصـــال احلــــكـــومي في وزارة
الشباب والـرياضة بشهـادة التميز
لــعـام 2018 وذلك فـي االحـتــفـالــيـة
الــتـي اقــامــتــهــا الــوزارة لــتــكــر

مبدعـيها في تـقليد اصـبح سنويا.
وحظي حسن بثقة زمالئه في قسم
االعالم واالتصـال احلكـومي الذين
اثـنـوا عــلى جـهـوده الـقــيـمـة الـتي
أهـلـته لـكي يـحـظى بـهـذا الـتـكـر
لـلـعـام الـثـالث عـلى الـتـوالي. وقال
وزيـــر الـــشـــبــــاب والـــريـــاضـــة ان
االجنـازات الـتي حـققـتـهـا الوزارة
جـاءت بــتـضـافــر جـهــود اجلـمـيع
مــشــيـدا بــاجلـهــود الــتي يــبـذلــهـا
مـوظـفـو الـوزارة عـبـر إجنـاز مـهام
عـمـلـهم الـيومـي على احـسن وجه
و 2019ســـيـــكـــون عـــام الـــتـــحــدي

والنـجاح لـلوزارة عـلى الصـعيدين
الشبـابي والرياضي بـفضل اجلهد
واالتــــقـــــان في الـــــعـــــمل من قـــــبل
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بية قررت مـنوحة للجـنة االو كلفة بـرقابة االموال ا شكـلة من قبل مجلس الـوزراء وا بيـة الوطنية الـعراقية امس االربعـاء أن اللجنة اخلمـاسية ا افاد مصدر في اللـجنة االو

كتب التنفيذي في اللجنة. قطع رواتب اعضاء ا
ـكلـفة بـاالشراف عـلى أموال الـدولة الـتي تمـنح لـلمكـتب الـتنـفيـذي للـجنة رقم ( 61) وا شـتركـة التي شـكلـها مـجلس الـوزراء بقـراره ا صـدر إن اللـجنـة اخلمـاسيـة ا وقـال ا
ـكتب الـتـنفـيـذي ورؤساء واعـضاء ـنـعقـدة اول أمس الـثالثاء والسـيـما فـيـما يـتعـلق بـرواتب ومـكافـآت رئـيس واعضـاء ا ـبيـة أصـدرت قرارات مـهـمة جـدا في جـلسـتـها ا األو
بية باالضافة الى قطع مخصصات رؤساء كتب التنفيذي للـجنة االو ركزيـة. واوضح أن ابرز القرارات التي تمخض عنها االجتماع قطع مـخصصات أعضاء ا اإلحتادات ا
ركزية وتقليص موظفي االحتادات الى (5) فقط على ان يكون الحتاد الكرة (20) موظـفا كحد اقصى وكذلك عدم تسديد ديون االحتادات كافة وحتديداً واعضـاء اإلحتادات ا
بية واالحتادات الرياضية تعاني من قلة التمـويل بعد قرار احلكومة العراقية بتشكيل اللجنة منها ديون شـركات السفر والسياحة والفنادق والتجهيزات. يذكر أن الـلجنة االو

راقبة اموال اللجنة. اخلماسية 
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يـسـتـقـبل اجلويـة ومـنح  جـمـهوره
ـنـتـظـرة الـتي سـتـكـون الـنـتـيـجـة ا
الـثـانـيـة األفـضل بـعـدمـا تـوقف من
فــوزه عـلى الـزوراء بـالــربـاعـيـة في
رحـلة االولى قبل ان اخر جـوالت ا
ــلــعــبه يــبـــتــعــد عن  ذلـك ســواء 
وخـارجه الن الـتـغـلب عـلى اجلـوية
له تــاثــيـر خــاص  والن الــضــيـوف
اكثر ما يخشون مالعب احملافظات
بـالـرغم من الـفوز الـذي حـقـقه على
اضي  والنه الديـوانيـة اخلمـيس ا
ال يبحث فـقط عن النتـيجة التي  ال
تظهر سـهلة بل تقـليص الفارق مع
الـغر الـشرطـة  لكن االهم الـعودة
بـكامل الـنـقاط  وبـامـكانه ان يـكون
خــطــرا عــبــر االســمـاء الــتـي تـدرك
اهــمــيـــة مــا تـــبــقى من مـــبــاريــات
لالبــقـاء عــلى حــظــوظ الـفــريق في
ــنــافـــســة عـــلى الــلـــقب مــشــروع ا
اجلـــويــــة الـــذي الزال بــــعــــيـــد عن
مـــســــتــــواه ويـــعــــاني مـن ضـــعف
الــتــهـديف لــكــنه قــادر عـلى تــغــيـر
مـسـيرته عـبـر الـعودة عـلى حـساب
اربـيـل احملـطـة الـتي لم تـكن سـهـله
وقـد تـعـقـد من حــسـابـات اوديـشـو
ـا حـلم الـتي التــقـبل الــتـعـادل  طــا
الـــلــقـب يــرواد احالمـه وجــمـــهــور

الفريق.
وتظـهر الـنقاط غـاليـة وثميـنة امام
ـوقع مـا قـبل فـريــقـا احلـسـ في ا
االخــيــر والــديــوانــيــة ثــامن عــشـر
همة اللعب بقوة السلم  وتتطلب ا

جتنـب تراجع االمـور امام مـشروع
البقاء القلق.
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وبعدمـا اسعد جـمهوره بـعد الفوز
عــلى فـريــقـا  الــبــحـري واحلــسـ
يـسـتـعـد الـسـمـاوة  الضـافـة الـفوز
الـثـالث عنـدمـا يـضـيف الوسط في
مباراة سيـدخلها الـسماوة بافضل
فتـرة لعب عـندمـا ابتـعد عن مواقع
ـرشــحـة لــلـهـبــوط قـبل اخلـطــر وا
الـظــهـور بــقـوة ويــقـدم اإلضــافـات
امام هدف البقاء فـي  البطولة عبر
جني ثمـار مباريات االرض حـينما
جنح في عـبـور اول لـقـاءاته ذهـابا
والن مهمة الـيوم تتطـلب السيطرة
والــــتــــحــــكم فـي االمــــور من خالل
عــــــطــــــاء الـالعــــــبــــــ امــــــام دعم
جـمـهـورهم الذي سـيـحـضر بـكـثرة
بـعــدمـا تــغـيـرت وضــعـيــة الـفـريق
الـذي يـريد  مـواصـلة االنـتـصارات
الن ذلك هو من يـغير االشـياء التي
يـفـهـمهـا الـالعـبـ الذيـن يـقـدمون
مــسـتــوى اسـتــثـنــائي لـلــدفـاع عن
مـوقـف الـفـريق الـذي يـتـلـخص في
اضافـة نقـاط مبـاريات االرض عـبر
طـمـوحات نـتـائج مـبـاريات االرض
الــــتـي يــــطـــمـح الــــعـــــــــودة لــــهـــا
وبــامــكـــانه  في ذلـك من خالل  مــا
مــــوجـــــود من عـــــنــــاصــــر واعــــدة
سـتـواجه حتـــــــــدي الـوسط الـذي
الزال يـبـحث عن اول فـوز له خارج
مواقـعـــــــــه بعدمـا حقق انـتصارا
مــتــوقــعــا عــلى حــســاب الــبــحـري
ـاضي كـسـر به  الـنحس الـدوري ا
ويـامل شنـيـشل ان يـشـــــــــكل ذلك
ـهـمــة الـيـوم  اخملـتـلـفـة الن دعـمـا 
الــسـمــاوة تـغـيــر وفي وضع  قـادر
عــلى إجــهــاض رغــبــة اجلــــــيــران
بــــعـــــدمــــا دخل دائـــــرة  حتــــقــــيق

النتــــــائج.
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ـــبـــاريـــات يـــوم غــد وتـــتــواصـل ا
اجلـمـعة الـذي يـشـهد اقـامـة خمس
مـواجـهـات عـنـدمـا يـضـيف  الـنفط
ـــتـــاخـــر في اخـــر اربع الـــســـابع ا
جــوالت واليــشــعــر بــحــالــة جــيـدة
لـكـنه  يـبـحث عن الـعـودة لـلـنـتائج
ــطــلـــوبــة  وسط لــقــاء غــايــة في ا
الـصـعـوبة  وجـهـا لـوجه امـام قوة
الــكـــرخ الــتي زادت بــالـــفــوز عــلى
الـبــطل  الـنــتـيـجــة الـتي قـهــر بـهـا
جـمـهــور الـزوراء ويـسـعـى لـعـبـور
مـواقع الـنــفط ومـواصـلــة مـوسـمه
ـوقع الثالث والـتطلع تـميز في ا ا
لـلـوصـافـة ومـرشح السـقـاط الـنفط
ــعــقـلـه النه في احلــالــة اجلــيـدة
والنه يريد االستمرار بعمله اجليد
عبر جـهود كر سلـمان والالعب
والكل يـقدم االمـور على  افـضل ما
يـــرام والن الـالعــــبـــ يــــقــــدمـــون
مستويـات جيدة منحـتهم مواصلة
الـلـعب بـنـجــاح فـيـمـا يـريـد الـنـقط
الـقـيـام بالـعـمل   االسـتثـنـائي بـعد
الــغــيــاب عن االنــتــصــارات بــوقت
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ويريـد اكرم سـلمـان  حتقـيق الفوز
االول مـع فـــــــريـق اربـــــــيـل الـــــــذي

االرض واجلـــــــمــــــهـــــــور والــــــدور
الواضح للمـدرب الذي نقل الفريق
الى سـكـة الـنـتــائج االيـجـابـيـة من
فـتـرة قـبل ان يـعـززهـا مع انـطالقة
الــــنــــصـف الــــثــــانـي من الــــدوري
وطــمـوحــات الــوصــول الى مــوقع
افــــضـل من خـالل اداء الالعــــبــــ
والن الفريق يظهر باحلالة العالية
ـــلـــعــــبه الــــذي رفع من حــــالـــته
عنوية بعد قهر الطالب االسبوع ا
االخـيـر فـيـمـا يـبـحث اجلـنـوب عن
ـــنــافــســات اســتـــعــادة دوره في ا
ـرتـ االخــيـرتـ بـعــدمـا خـســر ا
وتـاثـر بـهـمـا  فـنـيـا ونـفـسـيـا وفي
الــسـلـم  مـا يــجــعــله الـلــعب حتت
تـاثيـر الـنتـيجـة والـعمل مـا بوسع
الالعـبــ   لـلــحـصـول عــلى كـامل
النقـاط في مهمة لم تـكن سهلة في
ظل الــوضع الــذي عــلـيـه  الـنــجف
لعب ستفيد بقوة من مباريات ا ا
الـــــذي يـــــعـــــود لـه وكـــــله امـل في
حتــقــيق االنــتــصــار الــذي اليــريـد

اجلنوب التفريط به.
W½U ô« ÿuEŠ

امـا الــفــريق الــذي زادت حــظـوظه
بـشـكل جـيـد بــعـد سـلـسـلـة نـتـائج
جـــيــــدة خالل ست جــــوالت حـــقق
الـــــفــــــوز في ثـالث وتـــــعــــــادل في
االخــري بــفــضل عــطــاء الالعــبــ
وحــالـة انــسـجــام خــطـوط الــلـعب
وتعزيزها من لقاء الخر عبر الدور
الـــفـــني لـــلــمـــدرب عـــصـــام حـــمــد
نتشي مع الالعب بالفوز ذهابا ا
عـلى اجلــنــوب والـتــطـلع لاليــقـاع
بـالـصـنـاعـات  وهـو االقـرب لـلـفـوز
في ظل الــفـوارق الــتي يــعــكـســهـا
ــتــازة االمــانــة فـي  فــتــرة لــعب 
ومؤكد ان الكل في الفريق يتحدث
عن الــنـتــيـجـة االيــجـابــيـة بــعـدمـا
تـعـمق  بشـكل كـبـير ويـديـر االمور
بـــثــقــة عـــالــيــة  ومـن خالل حــالــة
االندفاع  والتطـور السريع ويعمل
ــوقع اخــر عــبـر جــاهــدا لـلــتــقـدم 
الـتـواصل مـع الـنـتائـج االيـجـابـية
وهـو يـتــوجه بـقـوة وتــركـيـز امـام
الـصنـاعات الن الالعـب  يـعلـمون
قـيـمـة الفـوز وانـعـكاسـه على واقع
الـفـريق الــذي يـقـدم نـفــسه بـشـكل
اســتــثــنــائي وغــيــر من تــكــهــنـات
النـتـائج الـتي لـعـبـهـا بـشـكل جـيد
وجنح فيها وتقدم ثامنا ويقف في
قــلب احلـدث  عـبـر انـطالقـة جـيـدة
وسريعة حافلـة  بالنتائج والنقاط
من دون توقف وفي سجل  حتسن
ـمـتاز من كـثـيـرا بـفضـل نتـائـجه ا
جـانبـه يرى الـصـناعـات نـفسه في
مكان معقد ولديه الرغبة طبعا في
التخلص منـه وهذا يتوجب تقد
الـعــطـاء الـكـبــيـر والـلــعب بـشـعـار
الـــفـــوز وصـــنع الـــفـــارق فـي هــذه
االوقـــات بــــعـــد تـــوقـف مـــشـــاهـــد
الـتـحسن بـسـبب خـسارة الـشـرطة
قـبل ان يـواجه فريـقـا منـظـما لـكنه
اليـــريــد ان يـــكــون اقل شـــانــا  من
خالل الـــلـــعب بـــدون اخــطـــاء  في
مـهـمـة  التبـدو سـهلـة عـلى االثـن
رغم افـضـلــيـة االمـانــة الـذي يـقـدم
مبـاريات جيـدة  فيمـا يرغب االخر
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متاز وسط طموحات لتحقيق النتائج االيجابية U¹—U³ ∫ تواصل مواجهات الدوري ا

ـاضي لــتـعــويض خـســارة الـدور ا
عـنـدما سـقط اصـحـاب االرض امام
الـسـماوة والـضـيـوف  في ملـعـبهم
ــر في احلــالــة الــغــيـر وكالهــمــا 
طبـيعـية امام تـواري شبح الـهبوط
ــرفــــــــوض من الـكــــــل والنـهــمـا ا
ـوسم احلـالي بـشق االنفس بـقـيا ا
شاركة وتكررت نفــــــــس معـاناة ا
االخـيـرة بـعـدما خـسـرا الـكـثـير من
نـــقــــاطــــهـــــــــــمــــا ابــــرز اســــبـــاب

تراجعهما.
ÊU O Ë œËb(«

ويسـعى احلدود لتـحقـيق النتـيجة
اجلـــيـــدة عــــلى مـــيــــســـان في  ظل
ظــروف الـلــعب والن مـيــسـان  بـقي
يـعـاني من مـبـاريـات الـذهاب خالل
الــفــتـرة احلــالــيــة ولم يــتـمــكن من
حتـقــيق أي نــــــــتــيـجــة ايـجــابـيـة
وسـيـكـون امـام لـقـاء صـعب بـعـدما
تــغــيـــر وضــــــع احلــدود اجلــاهــز
اليــقـاف  اهل الـعــمـارة رغم فـوزهم
عـلى اربيل بـهـدف لـكن  مـشاكـلهم
تـــظــهـــر دومـــا عـــنـــد اخلـــروج من

ملعبهم.
¡UÐdNJ «Ë WÞdA «

ــوعـد ـتــصــدر عــلى ا وســيــكــون ا
عندما يلتقي الـكهرباء عند الساعة
العاشرة في ملعب الشعب لتحقيق
اوز جــديــد وتــعــزيــز حــظــوظه في
ـطـلـوبـة وحث مـواصـلـة الـنـتــائج 
اخلطى بـثقة عـالية  نـحو االقتراب
من حسم الدوري واخلروج باللقب

وضع اليــحـســد عــلـيه بــعــد تـوالي
النـتائج السلـبية مـحليـا واســيويا
ويـخـشى جــمـهـــــــــوره ان يــتـعـثـر
امـــام  مـــتــــــــــــذيل الـــدوري الـــذي
يـريــدهــا نـتــيــجــة  تـاريــخــيــة قـبل
ــرشح مــغـــادرة  الــبــطــــــــــــولــة  ا
ـسـتوى ـوقـع وا لـتـركـهـا  في ظل ا

وبغير القادر للعودة.
¡«—Ëe « ÃËdš

تــاهل ذوب اهن االيـراني والــنـصـر
الـسعـودي لـلدور 16 من اجملمـوعة
االولـى من دوي ابـطــال اسـيــا بـعـد
تــعــادل االول مع الــزوراء بــهــدفـ
ورفـع رصــــيـــــده الى 22 في نـــــفس
الوقت تاهل النصـر بعد الفوز على
الــــوصل بـــثـالثـــة اهـــداف لـــواحـــد
بـرصــيـد 9 نــقـاط وتــقـدم  الــفـريق
االيراني عن طريق نـيكنا فاس د28
قـــبل ان يـــتـــمــكـن عالء عـــبــاس من
باراة لـلبداية د  44لينتهي اعادة ا
الـشـوط االول بـالـتـعـــــــــادل بـهدف
قبل ان يـســـجل مـهنـد عبـد الرحيم
هدف التـقدم  للزوراء د61 واستمر
مــتــقــدمـــا حــتى الـــثــوان االخــيــرة
ــبــاراة تـــلــفــــــــض  انــفــاســهــا وا
عــــنـــدمـــا جنح الــــضـــيــــــــــوف في
حتــــقــــيـق الــــتــــعــــادل عـن  طــــريق
رضـــــــــــــــا زاده  وهـي نـــــــفــــــــس
الــطــريــقــة الـتـي خــســر بــهــا لــقـاء
النـصر السعـودي عندمـا قبل هدف
الــفـوز د98 ويــخــرج  حتـت أنــظـار

جمهوره القليل.
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حـقــقت وحـدة الــنـشـاط الــريـاضي
ــــثــــلــــيــــة وزارة ــــدرسي فـي  وا
ركـزيـة في مـدينـة دهوك الـتـربيـة ا
نـشـاطـات مـتـمـيـزة في االسـبـوع

مثلية التربية في دهوك نشاطات رياضية 

ـنـصـرمـ اذا اقـامت وبـدعم من ا
مــنـظـمـة الــيـونـســيف مـهــرجـانـهـا
ــشــرق ــوسـع بــعــنـــوان (االمل ا ا
للـطفـولة ) شـاركت فيه  12مدرسة
تــنـوعـت بـ ثــانـويــة وابــتـدائــيـة

وذلك عــلى قــاعــة مـســرح جــامــعـة
دهـــوك كــمـــا اقـــامت مـــهـــرجـــانــا
ثـانـوية ريـاضـيـا اشـتركـت فيه 11 
تـنـوعت فـعـاليـاته بـ اسـتـعراض
مـسـيـر  لـلـمـدارس والـواح ارضـيـة
وجـمـنـاســتك ايـقـاعــيـة  فـضال عن
فـعالـيـات ذات دالالت وطنـية  دعت
لـلـتـعـايش بـ مـكـونـات مـحـافـظة

نينوى والعراق بشكل عام.
وقــال مــســؤول الــوحــدة الــشــاعـر
خـالـد يـاسـ الـيـسـاري لـ(الـزمان)
ان انــشـطـة الـوحـدة جـرت بـرعـايـة
ـثـلـيـة وزارة الـتـربـية في مـديـرة 
دهوك هدى خـالد مركـوز باالضافة
ــعـــلــمي لـــلــتـــجــاوب والـــتــفـــاعل 
ومـــدرسـي الـــتــــربـــيــــة الــــفـــنــــيـــة
ـدارس اخلـاصة والـريـاضـيـة في ا
بــالـنـازحـ فـي مـديـنـة دهـوك وان
االنـــشــطـــة اقــيـــمت  بــعـــد تــدريب
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الديوانية ـ حسن ظاهر اخلزاعي

اقامت مديريـة شباب ورياضة الديـوانية بطولة
ؤسسات النـسخة الثانية  2019حتت شعار ( ا
الـريـاضـة جتـمـعـنـا ) وتـوج فـريق دائـرة صـحـة
الـقـادسيـة بـطالً لـلـبـطـولـة إثـر فـوزه في مـباراة
اخلـتـام على فـريق ضـبـاط الداخـلـية بـ (  4ـ  (3
ـرحوم ـبـاراة الـتي ضيـفـتـها قـاعـة ا هـدف في ا
ـغلـقـة وادارها بـنـجاح رحـيم عـبـاس اجلنـابي ا
احلكام حيـدر حس وحس عـلي و حمد زغير
ومـحـمد عـبد الـسادة مـقيـماً لـلحـكام وثـائر عـبد
ــنـظــمـة وأتــسـمت احلـســ رئـيــسـاً لــلـجــنـة ا
ــبـاراة بـالــنـديــة واحلـمــاس واسـتـطــاع فـريق ا
الـصحـة ان يـبـكـر بـالـتـسـجيـل عن طـريق  هدف
خـطاْ سـجـله العب فريق ضـباط الـداخـليـة منـير

سلطان الذي اجتهد ليسجل ثالث اهداف جميل
في مـرمى الـصـحة فـيـما سـجل العب الـصـحة و
هـداف الــبـطــولـة سـيـف سـتـار هــدفـ واضـاف
زميله رحمن عبد الـله هدف الفوز الرابع لفريقه
ركـز الثالث فـريق مديرية الصـحة فيمـا جاء با
زراعة الـديوانـية وفي خـتام الـبطـولة التي القت

ـشـارك  جناحـاً فـنيـاً وتـنـظيـمـياً بـشـهادة ا
توزيع الدروع والهدايا والكووس على الفائزين
قــام بـتـوزيــهـا سـعــد عـبـد االمــيـر احملـنــة مـديـر
شباب وريـاضة الديـوانية وسـعد طالب ورحمن
ـيـالي و د. بـركـات عـبـد احلـمزة وحـصل العب ا
فـريق الـصـحـة سـيف سـتـار عـلى جـائـزة هداف
الــبــطـــولــة بــرصــيــد 12هـــدف و حــصل زمــيــله
احلـارس احمـد مـطر عـلى جـائزة افـضل حارس

ــوظــفــ مــوضــحــاً ان الــوزارة ا
اخذت على عاتقها تقد اخلدمات
لــفــئــة الــشــبــاب وقــد جنــحت في
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واعـــداد ســـبـق اقـــامـــة مــــثل تـــلك
االنشطة فـضال عن عقد لقاءات مع
ـعلـمـ لالعداد القـامة انـشـطتـنا ا
طـلوبة ـستلـزمات ا وجتهـيزهم با
ـشرق حـيث شهـد مهـرجان االمل ا
لــلـــطــفــولـــة لــوحــات فـــنــيــة ابــدع
دارس ـها تـالميـذ وطـلبـة ا بـتـقد
من بينـها ما جـسد ماسـاة العبارة
التي راح ضـحيـتهـا مئـات االبرياء
ــــوصل ولــــوحـــات في مــــديـــنــــة ا
ـديـنـة وطـقـوسـهـا جـسـدت تـراث ا
ـــدارس كــــمــــا جــــســــدت احــــدى ا
ـة حــضــارة بالد الــرافــدين الــقــد
حــيـنـمـا عــززت الـتـواصل مع اقـدم
الــلـغـات الــنـهــريـنـيــة فـيـمــا جـسـد
هرجان الـرياضي الذي اقيم على ا
الــقــاعــة الــريـاضــيــة فـي مــنــطــقـة
شـــنــدوخـــا مــواهـب وامــكـــانــيــات

الالعبات الرياضيات.

حتقيق اجنازات مـهمة وسنواصل
اخلـــطى من اجل خـــدمـــة قـــطــاعي

الشباب والرياضة.
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ـنتخب الـوطني الـعراقي لكـرة القدم قرر العب ا
واحملـتــرف في الـدوري األمــريـكي لــلـمـحــتـرفـ
جــســ مــيــرام عن تــرك فـريــقه كــولــومــبـوس
واالنـتـقال لـنـادي أتالنتـا يـونايـتـد والذي يـلعب

في اجملموعة الـشرقية للـدوري احملترف هناك,
اضي. وسم ا و حامل لقب ا

ـفـاجئ من الالعب بـتـرك فـريـقه ويــأتي الـقـرار ا
كــولــومــبــوس بــعــد مــشــاكل مع مــدربه غــريج
بيرهـالتير والـتي عجلت بقـرار رحيله في اليوم

األخـيـر قـبل غـلـق سـوق االنـتـقـاالت في الـدوري
ركز األمـريكي. ويـحتل فـريق أتالنتـا يونـايتـد ا
التاسع للـمجموعـة الشرقية ,ويلعب على ملعب
“مـيــرسـيــدس بـيــنـز ,”والــذي يـعــد احـد اجـمل

ية. العب العا ا

مرمى.
وقـال ســعـد عــبــد االمـيــر مـشــرف الــبـطــولـة ان
الهدف من اقامتها تـعزيز التواصل ب موظفي
ـارسـة الـدوائـر احلــكـومـيـة وحتـفـيــزهم عـلى 
الريـاضـة ورفع الـليـاقـة الـبـدنيـة لـديـهم. وكانت

. البطولة االولى فاز بها فريق نقابة احملام
مثّل فريق مـديرية الصـحة الالعبون احـمد مطر
وحيـدر فاضل وسـيف ستـار وزياد جنـم وحيدر
حـسـ ورحـمن عبـد الـله  وبـهاء كـاظم ومـحـمد
عامر مـدرباً وحيدر نـادر مشرفاً فيـما مثّل فريق
ضبـاط الداخلـية الالعبـون ابراهيم مـايع ومنير
سلطـان ورعد عبد احلـمزة ومجيـد سعيد وزياد
حـسن وسـمـاح حـســ واحـمـد يـوسف وحـسن
فـــــالـح مـــــدربــــــاً و قـــــاسم تــــــايه مــــــشـــــرفـــــاً .

وزير الشباب والرياضة يكرم الزميل قصي حسن
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ـمــتـاز بـكـرة تـعـود فــرق الـدوري ا
الــقـــدم الــيــوم اخلـــمــيس خلــوض
مـــواجــــهـــات اخـــرى تـــأتي ضـــمن
اجلــولـة  26من مــســابـقــة الـدوري
ـمـتـاز الـسـعي لتـحـقـيق الـنـتائج ا
ـطــلـوبـة لـلــدفـاع عـلى مــواقـعـهـا ا
واخــرى لــتــحــســيــنــهــا والــبــقــيـة
لــلـهــروب من اخلــطــر عـبــر تــامـ
ــوسم الــذي الــنــتــائـج الســعــاف ا
ســــبب لـــهـــا االوجــــاع  قـــبل هـــذه
الــفـتـرة والبـد مـن ايـجـاد  احلـلـول
عبر جـهود الالعبـ والن مباريات
ـؤخـرة بـاتت تـشـكـل أهـمـية فـرق ا
وصعـوبات ومنـافسات قـوية  امام
مـشروع  الـبقـاء في اهم البـطوالت

احمللية.
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ويـــســـتـــقــبـل الـــطالب في مـــلـــعب
الشـعب عند الـساعة العـاشرة ليال
يناء البصري وكالهما في وضع ا
مــــتــــراجع  فـي الــــســــلم بــــســــبب
تــاخــرهــمــا في اجلــوالت االخــيـرة
بــعـــدمـــا عــاد الـــطالب بـــخـــســارة
النجف ما سيـزيد من الضغط على
الالعــــبــــ حملــــو اثــــارهــــا وهـــذا
مـتوقـف على  طـريـقة لـعب الـفريق
الـتي يـحددهـا ثـائر احـمـد لتـجاوز
واقع الـــنــتــائج اخملــيــبــة وتــقــد
ـــســتـــويـــات العـــادة الـــفـــريق ا

لـلـمـنـافــسـات احلـقـيـقـيـة
بعدمـا تاثر كـثيرا في
ــرحــلــة مــبــاريــات ا
احلـــالـــيـــة واخـــفق
كـــثـــيـــرا وضـــاعت
بــسـبـبـهـا الـكـثـيـر
من الــنـــقـــاط لــتي
تـــــراجـع فــــيـــــهــــا
الـــفــريق لـــعـــاشــر
الــــــــــــســــــــــــلـم

وســـيــكـــون امــام مـــبــاراة لـــيــست
ـينـاء التي بـالسـهـلة رغم ظـروف ا
اليـحـسـد عـلـيـها ووضـع نفـسه في
ــهـدد من ـوقع اخلــامس عــشــر ا ا
مالحــــقـــيـه مـــا يــــدفع عــــنـــاصـــره
لتحـقيق الفـوز  النه في وضع غير
مـسـتـقـر لـكن باسـتـطـاعـة الالعـب
ستـوى عبر قـدراتهم التي تقـد ا
ظهرت واضحة امام الزوراء وجاء
الــيــوم بــاحــثــا عن كــامـل الــنــقـاط
لـتـدارك االمـور  من خالل  حتـس
ــبــاراة االداء والــعــودة بــفــوائــد ا
الـتي اكـثـر مـا يـواجـه الـصـعـوبات
عـنـد الـذهـاب وخسـارة الـكـثـير من
الـنـقـاط ولم يـستـفـد من مـلـعبه في
ـــقــابالت االخـــيــرة لــلـــتــعــويض ا
ــوقف احملــيـر لــيــجــد نـفــسـه في ا
والن أي نتـيجـة سلبـية سـتزيد من
مــعـانـاته وسط مالحــقـة الـسـمـاوة
والــصـنـاعـات والـديـوانـيـة ويـدخل
في مــتــاهـات االمــور   الـتي الحتل
اال بـتـغـيـر مسـار الـنـتـائج بدءا من
لقـاء اليـوم بعـد العـودة مرة اخرى
ـواجـهـة احد الـفـرق اجلـماهـيـرية
امال في العودة لـلنتائج االيـجابية
ـكـن الـبـقـاء لـلـدور الـثـالث من وال
دون الــفـوز ان غـيـر ذلك ســتـتـفـاقم

االمور.
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ويـبــحث الـنـجف عن فـوزه الـثـاني
تـوالـيـا  حتت انـظـار جـمـهـوره
بــــعـــــدمــــا جنـح االســــبــــوع
ــــاضـي عــــلى حــــســــاب ا
الـطالب ويـكون في ا
اجلــــاهـــزيـــة لـــتـــقـــد
ـــمـــيــز عـــلى الـــعـــمل ا
حــســاب نـفط اجلــنـوب
ــــوقف ثـــــاني عــــشـــــر ا
ومواصلة مسار النتائج
امال فـي االبــــتــــعــــاد عن
ـقدوره مـكـانه احلـالي و
اخلروج منتصرا في
ظل تـــصــــاعـــد
عــــــــطــــــــاء
الالعــبــ
وعــامـلي


