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ـاليـة الـتي يـعـاني مـنهـا مـنـتخب ـشـكالت ا وعـد وزير الـشـبـاب والـرياضـة أحـمـد رياض بـحل ا
قـبلة.  وقال الـناشئـ مؤكداً على إقـامة معـسكريات داخـلية وخـارجية حتـضيراً الستـعداداته ا
نـتخب الـناشـئ بكـرة القـدم بحـسب بيـان تلقت رياض خالل زيـارته الوحـدة التدريـبيـة اللـيلـية 
نتـخبات الوطنية السومريـة نيوز نسخة منه إنه من الـضروري إنشاء دوري فئات عـمرية لرفد ا
الك الـتدريبي وعـضوي االحتاد ـنتخب بـحضور ا واهب الريـاضية.  وخـاطب رياض العبي ا
الية فيما غالب الزاملي وفالح موسى مؤكداً انه سيتم خالل هذه األيام حل جميع اإلشكاالت ا
وعدهم في إقامة مـعسكر داخلي وخارجي استعدادا الستحـقاقاتهم اخلارجية فضال عن توفير
ســكن وسـيــارة نـقل. وأوعـز الــوزيـر بـــفـتح مـدارس تــخـصـصــيـة في مــخـتـلـف األلـعـاب بــجـمـيع

نتخبات الوطنية. وهبة الرياضية ورفد االندية وا احملافظات للمساهمة في اكتشاف ا
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من اجل اخلـروج بــنـتــيـجـة الــلـقـاء
الـذي يــبـحث عـنه الــديـوانـيــة عـبـر

ظروف الـلـعب والسـماوة
لــــتــــعــــزيــــز حــــالــــته
االيـجــابـيـة بـاضـافـة
ســــبـع نــــقـــــاط  من
ثــالث جــــــــــــــوالت.
ـتـصـدر ويـنــتـقل ا
الــــــشــــــرطــــــة الى
مــلــعـب الــعــمــارة
ـواجــهـة فـريـقـهـا
وكــــــله امـل في ان
يــتــواصل في دعم
نــتــائـــجه  واالبــقــاء
على اماله في االقتراب
مـن حـسم الــلــقب بـعــدمـا
تــــــوسـع  الــــــفـــــــارق مع
اجلــويـة الى  11نـقــطـة

وكـل مــــــــــــا
يــــــــريـــــــده
ـــضــيف ا

ويــكـــون ثــائـــر جـــســام  قـــد  حــدد
األخــطــاء ومـعــالم الـلــعب  من اجل
حتــــقــــيـق الــــتــــفــــوق  واخلــــطـــوة
االيجابية وان يعـود الفريق للحالة
الطبيـعية   كلمـا امكن   عبر العمل
ــنــتــظـــر من الالعــبـــ واهــمــيــة ا
احلـصـول عـلى كـامل  الـنـقـاط وهو
همة طلوب رغم صعوبة ا الشيء ا
الـتي تـظهـر امـام مـباريـات الـذهاب
حــــــتـى مع  الــــــفــــــرق الــــــقــــــويــــــة
واجلماهيرية  والن النجف سيلعب
حتت ضـغط الـنـتـيـجـة ومن يـرافـقه
من انـصار الى مـلعب الـلقـاء سعـيا
لـــدعم جــهـــود الالعــبـــ في  قــهــر
اصـحـاب االرض   والـكل يـريـد ذلك
وفي االعـالن عن الــــــفـــــوز  عــــــبـــــر
التعويل على قدرات الالعب  التي
رحـلة  ظهـرت بوضـوح مع بدايـة ا
احلــالـيــة  وتــطـور الــفـريـق كـثــيـرا
والــقـادر عــلى احلـضـور فـي مـلـعب
الصـناعـات والسـيطـرة على االمور
واســقــاط اصــحــاب االرض رغم ان
ـقـابـلـة لـيـست يـالـسـهـله. وجتري ا
غداخلـميس سـت  مبـاريات  وفـيها
يـتـواجه الـكـرخ الـثالث  49الطالب
ـوقف  33ويــحـرص االول ثــامن  ا
عـلى  مـبـاريـات االرض مـصـدر دعم
ـة النفط في الفريق وتـعويض هز
وقـت يـامل الــطالب االســتــفـادة من
دعم األنــصــار  في حتــقــيق الــفــوز
الـثـاني تـوالـيـا  بـعـد الـتـفـوق عـلى
ـيــنـاء.  ويــسـتــقـبل اربــيل  فـريق ا
احلـس في  لـقاء تـظـهر االفـضلـية
ـرشح السـاخن لـلـفوز فـيه الربـيل ا
بــعـــدتـــدهــور نـــتــائـج الــضـــيــوف.
ويـسـعى كل من الـكهـربـاء واالمـانة
الـســيــطــرة  عــلى ســيــر لــقــاءهــمـا
لتعـويض خسارتـهما امـام الشرطة
والـصـنـاعـات.  ومـبـاراة غـايـيـة في
االهمـية وحتـمل دوما طـابع االثارة
والــنــديــة عـلى مــســتــوى االنــصـار
ـلـعب  لــدعم الـفــريـقـ وحـضــور ا

لصـناعـات قد اوقف مـسيـرة نتائج
االمـانـة  وحـد مـنــهـا بـعـدمـا هـزمه
بعقر داره  النتيجة التي عززت من
قــوة الـفــريق الــذي ســيــدخل لــقـاء
الــيـــوم بـــاحلـــالـــة الـــتي تـــؤمن له
الـنــتـيــجـة بـعــدمـا قـدمـت خـطـوطه
الــلـــقــاء االخـــيــر بـــروحــيـــة وقــوة
ـــــواجـــــهــــة الـــــنـــــجف واهـــــلـــــته 
وألهـمـيـتـهـا بـعـد اخلـطـوة اجلـيدة
التي خطاها و وتقدم لالمام ويقف
في مـــوقع  مـــنـــاسب مـع خـــطــورة
االمور التي حتتاج الى نقاط اليوم
في حال لعب الفريق بتركيز ويقوم
الالعب باداء واجباتهم كما يجب
 والن الــصـنــاعـات  حـقـق اكـثـر من
نــتـيــجـة في الــفـتــرة االخـيــرة لـكن
فــوزه عــلى االمــانــة رفع من حــالــة
ــعــنـــويــة ويـــكــون في الـالعــبـــ ا
اجلــاهــزيــة امــام اهــمــيــة الــنــقــاط
والرغبة في حصادها جميعا  والن
الـــفــــوز ســـيـــبـــعـــده عـن مالحـــقـــة
الـديـوانـيـة والـكـهـربـاء والـسـمـاوة
ـيـنـاء وهـذه كلـهـا  حـوافـز لدعم وا
جـمهـود  الالعبـ  والـتعـويل على
جهودهم في صـنع الفارق وهو في
وضـع  مـــقـــبـــول ويــــحـــرص عـــلى
اخلـروج بــكل فـوائــد الـلــقـاء  امـام
مـــنــافـس قــوي  الـــذي يــكـــون اعــد
نـفسه لـلمـواجـهة  من اجل الـعودة
بــاالنـــتـــصــار وتـــعــويـض نــكـــســة
اجلــنــوب بــ اهل الــنــجف الــذين
يـنـتـظـرون مـا سـيـقـوم به الالعـب
ـسـار  الـنـتـائج من اجـل  الـعـودة  
والــرغــبــة في ان يـــســتــمــر فــيــهــا
ــوقـع بــعــدتـــاثــره في وحتـــســ ا
ـــاضـي  في ظل خـــســــارة الـــدور ا
وجــود العــبــ مـؤثــرين انــتــقــلـوا
ؤخرة وفعلوا بالفريق من مواقع ا
الـــكـــثـــيــر مـن خالل الـــتــعـــاون مع
ــــدرب واالدارة  وجـــعــــلــــوا مـــنه ا
الـــفــريق الــقــوي  الـــقــادر حتــقــيق
الــنـــتـــائج داخـل وخـــارج مــلـــعـــبه

ـر بهـا اجلنـوب  والنه يقبل التي 
اخلــسـارة من أي طــرف كـان اال من
يناء واليريدله ان يعرقل مسيرته ا
 وتـهـديــد امـاله  امـام تــسـخـيـر كل
جهود اجلـنوب  للـخروج من الباب
العـريض وليـحصل مـا يحصل  وال
يكترث لـوضعه النه هو من  تسبب
لــنـفــسه بــنـفــسه  لـكـن عـلى جــهـاز
اجلـنــوب اخــذ االمـور بــجــديـة النه
ينـاء وشغله كن ان يـهدا بعـد ا ال
الـــشــاغـل هـــو احـــبـــاط مـــحــاوالت
ــــقــــدوره الــــعــــودة اجلــــنــــوب  و
لــســيـاقــات الــعــمل  والــتـعــامل مع
بـاريات بـشكل مـختـلف  والسعي ا
لـــتــحـــقـــيق  الــفـــوز  بـــعــدمـــا قــدم
مـبـاراتـ   مـهــمـتـ امـام الـزوراء
والطالب خـسرهـما بـصعـوبة وكان
بامكانه ان يـقلب النتيـجت لنفسه
لــو تـعـامل مع االمـور بـجـديـة اكـثـر
وجتــــنـب االخـــطــــاء الــــتي رافــــقت
الـالعـبــ  وامـال جــمــهـوره في ان
وعـد ومهم ان يـغيروا يكـون على ا
من الـتـاخر ووضع الـيـدعـلى جراح
ــبــاريـــات قــبل  ان  تــتــقــرح والن ا
اخلـسـارة ستـكـون الضـربـة القـوية
جلـــهــود عـــمـــاد عــودة والالعـــبــ
وتـــضع الــفـــريق فـي مــكـــانه الــذي
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وكل ما سيقوم به الصناعات  رابع
ــوقف  27حتـــقــيق الــفــوز عــشــر ا
الــثــانـي تــوالــيــا  وان يــكــون عــلى
حــسـاب الــنـجف  وتــكـرار نــتـيــجـة
الـذهـاب  حـيث الـفـوز بـثالثـية دون
ردعــنــدمــا كـــان الــنــجف في اســوء
حـالته وتـعـرض الكثـر من هـزة قبل
ان يتحمل ئائر جسام االمور ولالن
جنح فـيــهــا الى حــد مـا   ولـم يـكن
واصلة حتقيق امام الصناعات اال 
االنـتـصـارات وعـدم الـتـخـلي عـتـهـا
والن مـباريـاته الـيوم مـنـاسبـة امام
ـتــشـابه وكـان ظـروف الـفــريـقـ  ا

االيـجـابـيـة اثـر الـفـوز عـلى الـنـجف
ذهـاب  االكـثــر اهـمـيـة  امــام تـعـثـر
الـكل في خـارج مالعـبـهم ويـامل ان
يــدعم الـفــوز عـلـى الـنــجف  مـهــمـة
اليـوم احلقيـقية بـكل  معنى الـكلمة
النــهــا امـــام  الــغــر   رغم االزمــة
الـتي يـعــيـشـهــا  والن اجلـنـوب في
ـيــنــاء من حـيث وضـع افـضل مـن ا
وقع االستـقرار الفـني والنـتائج وا
وغيرها من االمـور لكن هذا اليعني
انه سيمـر كما يتوقـع جهازه الفني
من اللقاء بسهـوله في مهمة صعبة
 سـيـلـعـبـهـا كل طـرف بـحـذر شـديـد
الهـميـة نـقاطـها فـي كل وقت بعـيدا
ـتوترة  واالداء ـيناء ا عن ظروف ا
الـكـارثي الــذي يـقـدمه   لــكن تـبـقى
العبـرة بالنتـيجة التي يـبحث عنها
الــطــرف االخــر   وهــو في الــوضع
ـطـلـوب  وسـيدخـل اللـقـاء مـدعـما ا
بـفـوزه االخـيـر عـلى الـنجـف الدافع
ــرحــلـة لــتــحــقـيـق افـضل نــتــائج ا
حلـالـية كـمـا تـريدهـا االدارة والنـها
ـــيــنـــاء وضــرورة عـــلى حـــســاب  ا
تـعـمـيق مـشاكـله بـغض الـنـظر  عن
كل االعــتـبـارات حــيث اجلـنـوب في
اجلــاهـزيــة ومــؤكـد اســتــعـد بــقـوة
للـمنافـسة على الـنتيـجة  الهمـيتها
وكم سـتـكـون  مؤثـرة ولـيـحـصل ما
ـمثل الكرة الـبصرية االول يحصل 
 الن اجلنوب في وضع دفـاعي جيد
واحلـال لــلـهـجــوم وخـطــوط تـعـمل
بـشـكل مقـبـول  تـوصـلت الى بعض
همة التي اعـادته للموقع النتائـج ا
الثامن ويشهد تالقا لبعض عناصر
الــفــريق الــذي يــكــون قــد جــهــزهــا
واعد طريقة اللعب وصعد من حالة
االعداد لتحقيق النـتيجة االيجابية
 الـتي يراهـا جـهازه الـفـني األفضل
ان اتت  السـبـاب مـعـروفـة ولـضرب
ــــيـــنـــاء  وإيــــقـــاف كل مـــصــــالح ا
مـحــوالت إنـقـاذه مـن مـحـنــته الـتي
الحتتاج الى تعليق بسبب االجواء

مــــخــــاوف  اهـل الـــبــــصــــرة في ان
يسـتمر من دون الـقدرة عـلى ايقاف
نــزف الــنـــقــاط والــعــمل مــا بــوسع
الالعـبـ لـلـعـودة لـلـنتـائـج وانـقاذ
مـــــــوســــــمـه والــــــفـــــــريق  مـن اجل
االبـتــعـادعن مــواقع اخلـطــرر الـتي
تـهـدد مـصـيـر الـفـريق بـوضـوح مـا
يــــتــــطــــلب من الـالعــــبــــ خـــوض
ـقاربـات الـقادمـة بـحذر شـديد في ا
وانئ وقت يـامل ان تـقـتـرب ادارة ا
ـكن عـمـله من الـفـريـق  للـعـمل مـا 
ـــتـــأزمــــة تـــمـــامـــا الدارك االمـــور ا
والحتــتـاج الى تــعــلـيـق   وأهـمــيـة
تضـافر جـهود العـاملـ في النادي
حتى من يقف بالضد من االدارة ان
يـتركـوا خالفاتـهم  ويضـعوا مـهمة
ـيــنــاء  الــذي افـتــقــدلـروح انــقــاذ ا
ا في الوقت متسعا  بدال اللعب طا
من االنــشـغــال في اخلالفــات  الـتي
قـد يـكون ضـحيـتـها الـفـريق  وعلى
عنـاصره ان تـعي مسـؤوليـة الدفاع
عن الــفــريق في اجلــوالت الــقــادمـة
والن حــاجـة الــفــريق مــاســة لالداء
اجلـيــد وفي ان يــخـدم الــكل  لــلـكل
سـعيا لـتحـقيق هـدف البـقاء بـعدما
شاركة ومن كان تغيرت حسابات ا
ــــر الــــفـــريق بــــهـــذه يــــتـــوقع ان 
ـــشـــاركــة الـــتي  لالن الـــظــروف وا
تهـدد مستـقبـله   في رحلة تـعرقلت
من الـــبـــدايـــة  وانــــســـحـــبت عـــلى
ـــشــاركـــة  الــتـي  زادت تــعـــقــيــدا ا
وسط مــــا يـــحـــدث ويـــجـــري وسط
دعـوات  انــقــاذ الــفـريق  مـن ازمـته
يـناء الفوز احلادة ويرى جـمهور ا
اليـوم عـلى اجلنـوب  سيـفتح االمل
عاجلـة االمور في هذه امام لفـريق 
االوقـات النه سيـلعـب اللـقاء الـقادم
فـي الـبـصـرة امـام فــريق مـشـابه له
حـيث الـصـناعـات الـكـهربـائـيـة لكن
ــيــنــاء جتـاوز االول  عـلـى العـبي ا
اجلـــــنـــــوب  الن االمــــر اكـــــبـــــر من
الـنـتـيـجـة  جـريـا عـلى الـعـادة والن
يناء اللقاء يحضى باهتمام  اهل ا
  وتـأخـذ النـتيـجـة اهتـمـاما خـاصا
للمـيناء الـذي يكون قـدعالج اخطاء
اخلــــســـارة االخــــيـــرة مـن الـــطالب
وقــبــلـهــا مـن الــزوراء  والن االمـور
التـقبل بـعـد التـوقف في ايـة محـطة
كانت والبد من عمل  مثمر للخروج
بــكــامل الــنــقــاط والــعــودة لــســكــة
االنتـصارات  ويـجب على الـالعب
القيام بـها حتت أي مسوغ كان الن
ـعـاكس االمــور تـغـيـرت بــاالجتـاه ا
وسط مـشــاعـر اخلـوف احلــقـيــقـيـة
االن الـتي تسـود نـفوس  احـد اكـبر
جــــمــــاهـــيــــر فــــرق الــــدوري الـــذي
اليــصـدق عن الـذي يــحـدث امـامـهم
بـعـدما  صـدم الـكل ويواجه مـصـير
ـرهـون بـجـهـود الالعـب الـبـقـاء  ا
وقــــبـــله  عــــمـــادعـــودة  واهــــمـــيـــة
حتــفـــيــزعــنـــاصــر الــفـــريق  نــحــو
حتـقـيق الـنـتـائج واالنـفتـاح عـلـيـها

بتركيز وحماس.
¡UMO*UÐ  WŠUÞô« 

من جــانــبـه يــخــطط عــادل  نــاصــر
ـيــنـاء والتـاخـذه بـذلك لالطـاحـة بـا
لـــــومــــــة  الن هـــــنــــــا تـــــســـــقـط كل
االعــتـبـارات  حــتى مع الـفـريق االم
ومن كـــــان وراء الــــــشـــــهـــــرة العب
ومدرب واسم  اليهمه غـير اجلنوب
 والعمل مع الالعبـ للدخول بقوة
حلسم األمور وإضافـة كامل النقاط
ـــســـار الـــنـــتـــائج بـــعـــد الــــعـــودة 
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يناء  يتواجهان  اليوم اجلنوب وا
في   لقـاء اإلخوة  االعداء مـباريات
اجلــولـة  27مـن مـســابــقــة الـدوري
متاز بكرة القدم التي تظهر مهمة ا
واسـتـثـنائـيـة عـلى   الـكل في ضوء
ــواجــهـــات ومــواقع الــفــرق واقع ا
تفـسها وحالـة التداخـل وطموحات
الـتـغـيـر مـا يـدفـعـهـا لـلـعب بـشـعـار
الــــفـــــوز الغــــيــــر وسـط حتــــديــــات
ـشـاركـة  واثـارهـا الـتي عـكـسـتـها ا
عــلى مـــجــمل االمــور الــتي تــظــهــر
بعـيدة عن رغبـة فرق وأكثـر قساوة
عـلى اخــرى  وسط تــأثـيــر الـنــقـاط
الــتي تـــعــاني مــنــهــا فــرق الــوسط
ــــهــــددة عـــــلى تــــرك ــــؤخـــــرة ا وا

مقاعدها اذا لن تيفيق وتصحوا.
¡UMO*« …U½UF

ـبــاراة تـأتي بـغــيـر وقـتــهـا  امـام ا
ـــعــانـــاة الــكـــبــيـــرة  والــشـــديــدة ا
واحملـيــرة  واالكــبـر  فـي  مـشــاركـة
يناء ثامن عشر الترتيب  في اخر ا
النفق الـذي يعيش باجـواء متوترة
ـــر بــــاســــوء ايــــامه وبــــدوامـــة و
الـنتـائج السـلـبيـة من جولـة ألخرى
وافــــتـــقـــد لـــلـــتــــركـــيـــز مـــا زاد من
تــهــديــدالــفــريق وعــدم قــدرته عــلى
ـلـمـة الـلـعب وحتــقـيق الـنـتــائج  و
ـواقع الـتي جـراحه   وابـتـعـد عن ا
هـمة تـؤمن له البـقـاء على االقـل   ا
ـــكن الــــوصـــول الــــيـــهـــا الـــتـي ال
ـنافـسـة عـلى وحتـقـيـقهـا  ولـيـس ا
ـهـمـة الـتي تـلـيق به ــواقع ا احـد ا
اذا لم تتـحسن الـنتـائج  وحتى في
حتقـيق موقف مـعنـوي امام تراجع
ـــســــتـــوى واألداء الــــذي يـــثــــيـــر ا
مـخـاوف انــصـاره في ان  يـســتـمـر
واجـهـة التـحـدي  ويفـقد الـفـريق 
ــوقع الـذي فــرصـة الــبــقـاء امــام  ا
وصل الـيه  بـعـدمـا فـقـد الـسـيـطـرة
عــلى مــبـــاريــات الــبــصـــرة بــشــكل
ـتأرجح سـتـوى ا واضح وتـقـد ا
ذهـــابـــا   وبـــالـــرغم انه لـــعـب عــدة
ـرحلة لعـبه مع بـداية ا مـباريـات 
احلـالــيــة لــكــنه لم يــســتـفــد مــنــهـا
ومـعـلـوم ان حـتى الـتـعادل فـي مثل
هـــكــذا مـــواجـــهـــات  التـــخـــرج عن
ة عندما تلقى الفريق  احدى الهز
عـشر خـسـارة  قبل ان يـفـوز خمس
مـرات في نتـائج ضـعيـفـة انعـكست
شـاركـة وشـاهـد عـلى سـلـبـا عـلـى ا
مــــا مـــر بـه الـــفــــريق مـن مـــشــــاكل
وصــراعـات وخالفـات مـنـهـا لـلـيـوم
كــان االجـدر بــالــفـريق ان يــســتـغل
مباريات البـصرة  القصى مدى كما
ــيـنـاء تــعـمل بــقـيــة الـفــرق   لـكن ا
افتقدللصـواب بسبب بداية االعداد
الـذي مـر بـظـروف صعـبـة جـدا كـما
اعـتذر عـدد من الالعـبـ للـبـقاء مع
الـفـريق الـذي اسـتـمـر غـيـر مـتوازن
باريات   عندما قبل ان تاخذ منه ا
غـاب الـتـركـيـز  واحلـمـاس  ووضح
ذلك عـــلى مـــبـــاريـــاتـه  وســـيـــطــرة
الــنـتــائج الـســلـبــيـة عــنـدمــا خـسـر
وتعادل  21مبـاراة وهو عـدد كبـير
ــنـــافــســـات الــتي فـي حــســـابــات ا
يـعاني مـنـها الـفريـق بعـد استـمرار
شـاكل االدارية والـفنـية وعـودتها ا
من  جـــديـــد حـــيث اخلـالفـــات بــ
ادارة هــادي احـمــد  مـا زيــد الـطـ
ــثل عـنـصـر ــيـنـاء ال بـله  وبـقي ا
لـعـبه وخـارجه بـدليل قـوة سـواء 
واقـع الــــنـــــتـــــائج الـــــتي  زادت من
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أعـلن االحتـاد الـعـراقـي لـكـرة الـقدم
ـبـاراة الوديـة الـتي كان من الـغاء ا
زمع اقامتها ب العراق وصربيا ا
عـــلى مــــلـــعب الـــبــــصـــرة الـــدولي.
ـنـظـمة وتـقـدمت احـدى الـشركـات ا
لــلـمــبــاريــات الـوديــة بــعـرض الى
االحتاد العراقي لكرة القدم باقامة
ـنتـخب الـصربي مـباراة وديـة مع ا
في البصـرة مقابل  300الف دوالر.

وقال الناطق الـرسمي الحتاد الكرة
حــــســــ اخلــــرســــاني في حــــديث
ـبــاراة الـوديــة الـتي صـحــفي إن "ا
ـقرر اقـامـتـها عـلى مـلعب كـان من ا
الـــبــــصـــرة الـــدولـي بـــ الـــعـــراق
وصـربــيـا الــغـيـت بـشــكل رسـمي".
واوضح أن االحتـاد الــعـراقي لـكـرة
الـقـدم لـم تيـتـمـكن مـن تـأم مـبـلغ
الـف دوالر بـــــســــــبـب قــــــلـــــة 300
ر التـمويل وحـالة الـتقـشف الذي 

بـهـا االحتـاد مـشـيـراً إلى أن وزارة
الـشـبـاب والـريـاضــة لم تـتـمـكن من
ــــبــــلغ او ايــــجــــاد راعي تــــأمـــ ا
لــلــمــبــاراة.  وكــان رئــيس االحتــاد
الـعـراقي لــكـرة الـقــدم عـبـد اخلـالق
مــســـعــود قـــد اعــلـن احــالـــة مــلف
باراة الودية ب العراق وصربيا ا
الـى وزارة الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة
ـواجـهـة بـسـبب تـكـالــيف تـنـظـيم ا

الباهضة.
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بات الدولي حـس عـلي احملترف في
صفـوف نادي قـطر قـريبًا مـن العودة
لــصـــفــوف فــريـــقه الــســـابق الــزوراء

ــقـبـل.  وقـال ــوسم ا وتــمــثـيــله فـي ا
مـــــــصـــــــدر مـــــــقـــــــرب من الـالعـب في
تـصــريــحـات خــاصـة حــســ عـلي لم
يجدد تعاقـده مع نادي قطر حتى اآلن

ويــنـــتـــظــر الـــقــرارات
اجلـــديــــدة في زيـــادة
عـــــدد احملــــــتـــــرفـــــ
بالدوري القطري مع
إضــافــة العب عــربي
ضـــــــمن قـــــــائــــــمــــــة
احملترف حينها من
ـمـكن أن يـبـقى في ا
الـــدوري الــــقــــطـــري
مــوســمًــا إضــافــيًــا.
وأضـــــــــــاف الـالعـب
تلقى عرضا من أحد
األنـديـة الـبـرتـغـالـيـة
لكـنه يـرفض الـذهاب
لــلــبــرتــغــال بــعــدمـا
حــقق اســـتــقــرارًا في
الـدوري الـقـطـري وفي
حـال تـعــذر تـعـاقـده مع
أحـد األنــديــة الـقــطــريـة
سـيـعـود مـجـددا لـلدوري
الــــــعـــــــراقـي. وأوضح أن
وجهته ستـكون إلى فريقه
الـــســابـق الـــذي ظــهـــر من
خالله للـنـجومـيـة الزوراء
مع االتـــفـــاق عـــلى شـــروط
الـــعـــقـــد الـــتـي تـــســـمح له
غـادرة حال تلـقى عرضا با
احـتــرافــيـا جــديـدا.  يــشـار
ع إلى أن حـــــســـــ عـــــلـي 
جنـــــمه فـي دورة اخلــــلـــــيج
ـــــاضـــــيــــــة ومع الـــــزوراء ا

ليتعاقد مع نادي قطر.
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اعلن نـادي القوة اجلوية بـانه تقدم بشكوى
لــدى االحتــاد الــعــراقي لــكــرة الــقــدم ضـد
مــــهـــاجـــمه عـــمـــاد مـــحـــسـن الضـــرابه عن
احلضـور لتـدريـبات الـفريق.  وادلى الالعب
بتصـريحـات صحـفيـة اعلن من خاللـها بانه
الية لم يتسـلم دفعته الثانية من مستحقاته ا
لدى نـادي القوة اجلوية مبيناَ ان هذا االمر
تسـبب باضرابه عن تدريـبات الفريق.  وقال
مـشـرف فـريق كـرة الـصـقـور جـاسم مـحـمد
غالم في حـديث صحفي إن الالعب لم يكن
صـادقـا بتـصـريـحاته االخـيـرة كـونه اسـتلم
ـالــيـة من عـقـده حــاله حـال اقـرانه دفــعـاته ا
الالعبـ  لكنـه طالب بدفـعة ثـالثة دون وجه
ـاضـي ساعـدته ادارة حق وبـ ان الـعام ا
الــــنـــادي من اجل شـــراء مــــنـــزل ألهـــله ولم
ـســاعــدته ولـكــنه يــخــتـلق تـقــصــر االدارة 
اعذار واهـية ويـحاول ان يـتـميـز على زمالئه
الـالعـبـ وهــذا لن يـحــدث بـالــبـيت اجلـوي.
ـالـية واوضح أن مـحـسن يـتسـلم الـدفـعات ا
من قبل الـنادي على شكل صكوك منذ اربع
سـنـوات فمـا الـذي تغـيـر االن حتى يـتـحدث
الالعب عن هــذا االمـر وجــعـلـه يـتــخـلف عن
تـدريـبــات الـفـريق وهــذا يـعـتـبــر تـمـردا عـلى
الفـريق.  واكد غالم أن نـادي القـوة اجلوية
تقـدم بشكـوى رسمـية لدى االحتـاد العراقي
لكـرة القدم من اجل اتخـاذ قرار انضباطي
بحق الـالعب كونه خـالف عـقـده مع الـنادي.
وبـ غالم حــديث بـالـقـول أن اسم وشـعـار
ـــســمـــيــات الـــقــوة اجلـــويــة فـــوق جــمـــيع ا
فاجلـميع سواسية لدى النادي وال يوجد من
هــو اعــلى واســمى مـن اسم الــقــوة اجلــويـة

العريق.
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منتخب صربيا بكرة القدم

الـظـهـور القـوي  لـتـحقـيق مـا عـجز
عـــنـه اقـــرانــــهم في الــــفــــوز عـــلى
الشرطة السابقة  التي يخطط
لـها.  كـمـا يلـتـقي الزوراء
نتشي بـفوزه العريض ا
عـلى الـبـحـري بـالـوسط
الـــــــذي ســــــــيــــــــلــــــــعب
بـــطــمـــوحـــات حتـــقــيق
الفوز االول ذهابا بعدما
تـراجــعت كـثـيـرا  ويـامل
الـــزوراء ان يــــضـع حـــدا
واجهة باريـات االرض  
عـجـز النـقاط الـكـبيـر بـينه

واجلوية والشرطة.

ضرغام
اسماعيل


