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شاركة ستة زمع اقامتها  بيـة ا تلقى االحتـاد العراقي لكرة القدم اول امس االثن دعـوة رسمية من نظيره التايلـندي للمشاركة في بطولة  m-150الدولـية للمنتخبات االو
ديـر االداري للمـنتـخب مهدي كـر في بيـان ان احتاد الـكرة تلـقى دعوة رسـمية من االحتـاد التـايلنـدي للـعبة لـلمـشاركة في قبل. وقـال ا منـتخـبات في شهـر كانـون االول ا
شـاركة مـنتخـبات ايران والـبحـرين وسوريا واالردن وتـايلـند والعـراق. وتابع ان االحتاد ـقبل  الـنسخـة الثالـثة لبـطولة  m-150الـتي ستـجري هنـاك في شهـر كانون االول ا
قبل موعدا القامة البطولة مبينا ان االحتاد ارسل الدعوة للمدير الفني للمنتخب عبد الغني شهد لدراسة دة من 20-29 من شهر كانـون االول ا التايلندي لكرة القدم حدد ا
قرر ان جتري قرعة بيـة التي ستضيفها تايلند ايضا. ومن ا شاركة في بطولة اسيا للمنتخبات االو شاركة فيها السيما انها تأتي قبل ايام قليلـة من ا اجلدوى الفنيـة من ا
ـبي تصـدر اجملموعـة األسيوية الـثالثـة في التـصفيـات برصيد  7نـقاط من ثالث مبـاريات بفـارق األهداف أمام ـنتخب االو ـقبل. وكان ا الـنهائـيات االسيـوية في شهـر تموز ا
راكز الثالثة نتخبات احلاصلة على ا دة من  8إلى  25كانون الثاني  2020وتتأهل ا إيران مقـابل نقطة لكل من تركمانستان واليمن. وتقام نهائيات آسيا في تايالند خالل ا

ركز الرابع يحصل على بطاقة التأهل. راكز الثالثة األولى فإن صاحب ا بية  2020في طوكيو وفي حالة حصول اليابان على أحد ا األولى إلى دورة األلعاب األو
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اصــــدرت جلـــنــــة االنــــضــــبــــاط في
االحتاد الـعراقي لـكرة الـقدم اربـعة
قــــرارات مـــهــــمــــة تــــخـص احـــداث
ــــاضــــيــــة فـي الـــدوري اجلــــوالت ا
ــمــتـاز. وقــررت الــلــجـنــة حــرمـان ا
مــهـــاجم الــقــوة اجلـــويــة ابــراهــيم
بــايش ورئـــيس رابــطــة مـــشــجــعي
الصـقور "ابـو بريـر" مبـاراة و احدة
على خـلفيـة احداث مبـاراة الصقور
واحلــدود. وقـررت الــلــجــنــة ايــضـاً
مـعـاقـبـة مـدرب نـفـط مـيـسـان احـمد
دحـــام ثالث مـــبـــاريــات مـع فــرض
غـرامـة خـمسـة ماليـ عـلـيه بـسبب
تـواجـده على دكـة بـدالء فـريـقه امام
الـقوة اجلـوية رغم تـعرضه لـعقـوبة
احلـرمان. وقـررت اللـجنـة استـدعاء
العب الـقـوة اجلـويـة حـمـادي احـمد
وعـضــو ادارة الـطــلـبــة حـيــدر عـبـد
الـرزاق لـلـتـحـقـيق مـعـهم فـي جلـنة
االنـــضـــبـــاط. من جـــانـب اخـــر أكــد
نـتـخـبات الـوطـنـية مـدرب حـراس ا
السابق وفريق نفط الوسط احلالي
صــالح حــمــيــد ان بــروز اكــثــر من
ــوسم دلـــيل تــعــافي حــارس هــذا ا
وتـطــور مـركــز احلـراســة وطـبــيـعـة
وقوة الدوري. وقال حميد ان محمد
ـوسم واحـد من حـمــيـد يـقـدم هـذا ا
واسم في مسـيرته الكروية افضل ا
ــسـاهـمـة الــفـاعـلـة في واسـتـطـاع ا
ــكن ان الــتــصــدي لـــكــرات كــانت 

تــغـــيــر مــســار ونــتــيــجــة عــددا من
مـبــاريـات فـريــقـة مـعــتـبـرا مــحـمـد
حــمــيـــد األفــضل االكــثــر نــضــوجــا
وتـــطــورا وتـــمــيـــزا وهـــذا دلــيل ان
مــدرب احلــراس في الــنــادي يــعـمل
ــيــز ويـــعــود له بـــشــكل كـــبــيـــر و
الـفضل بـاسـتقـرار مسـتـوى محـمد.
وتـابع ان مــحـمــد حـمـيــد واحـد من
افــضل احلـراس الــلـذين مــروا عـلى
ـنـتــخب الـوطـني كـرة الـشـرطــة وا

واشعر بالفخـر عندما ارى تميز اي
حـارس كانت لـي جتربـة مـعه سواء
ــنــتــخــبــات وهــو مع االنــديــة او ا
مـــحط فـــخــر وال يـــقـــلل من دور اي
مـدرب اخـر النـنــا نـسـعـى وجنـتـهـد
للزج بدماء جديدة. وب حميد انه
تـمـيـز اكــثـر من حـارس هــو مـعـيـار
تـمـيـز مـدربـيــنـا في االنـديـة كـعـامـر
عـبـدالـوهـاب وحـسـ كـامل واحـمد
دربـ مـشـيرا الى جـاسم وبـاقي ا

ان هـــنـــالك كـم كـــبـــيــــر وجـــيـــد من
ـــمــــيـــزين في اجلـــويـــة احلـــراس ا
والــــزوراء والـــــكــــرخ والـــــشــــرطــــة
والنـجف واحلدود وبـغداد كـان لهم
ـكن ان يـكون حـضورهـم الفـاعل و
ستقبل امامهم كبير. واوضح أن ا
نــفـط الــوسط بـــوجــود عـــلي كــاظم
احلــــارس الـــقـــادم لــــلـــنـــجــــومـــيـــة
ومـصــطـفى زهــيـر الــلـذي اجــد فـيه
حـارس كبـير اذا مـا اعـطي الفـرصة

ثلون ودولفان واحلـارس مقتـدى 
مصدر ثقة وامان للكادر واتطلع ان
يكون نفط الوسط قـريبا كاحد ابرز
االنــــــديــــــة الـــــتـي تـــــقــــــدم جنـــــوم
لــلــمــنـتــخــبـات الــوطــنـيــة بــوجـود
الكاب الكبـير راضي شنيشل على
راس الهرم الـتدريبي واالدارة التي
تـسـعى لـتـقـد كل مـاتـسـتطـيع مع
العب اجدهم االكـثر ثقافـة وعلمية

وحب للتطور.
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تتواصل منافسات
متاز الدوري ا
وسط طموحات
لتحقيق نتائج
إيجابية

الــذين كــان يــعـول عــلــيــهم قــبل ان يــخـفق
الـبـقـية في دعم الـفـريق  في مـوسم مـخيب
غــيـر مـتـوقع اطـالقـا  امـام مـا يــجـري بـعـد
الـفشل الـواضح مع مرور الـوقت الذي بات
يـنــفـذ بـسـرعـة  وسـط مـراوحـة الـفـريق في
ــنـافــسـات وتـطــلـعـات مــكـانه بـعــيـدا عن ا
جـمـهـوره  الـذي يـامل ان يـحـقق الـنـتـيـجـة
ــطــلـوبــة  في  مــهــمــة  غـيــر ســهــلـة ازاء ا
الـوضع اذي يعيشه الالعـب وتاخرهم مع
الفريق في الدوري  لكن االمل يبقى  في ان
يــســـتــفــيــد  مـن بــاقي مــبـــاريــاته من اجل
تاخر وبعد ان سار الصعب وا تـصحيح ا
غـاب الزوراء وسط حسرة جمهوره  في ان
يـــقــدم مـــا  يــقـــدر عــلـــيه في خـــلق اجــواء
مـناسبـة قبل الدخـول في منافـسات الكاس
عــلى امل احلـصــول عـلى لــقـبــهـا  من اجل
حتــقـيق مـشــاركـة خـارجـيــة والن غـيـر ذلك
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ـوقـع  الثـانـي عـشر ويـسـتـقـبل اربـيل في ا
وكله امل في 27السماوة ثامن عش   33
ـنـاسـبـة بـعـد حتـقـيق الـنـتـيـجـة الـرابـعـة ا
الـتـعــادل مع اجلـويـة والـتـغـلب عـلى فـريق
احلــسـ والـتــعـادل مع الـديــوانـيـة  وسط
ظــــروف الـــــلــــعـب حــــيث عـــــامــــلي االرض
واجلـهـور الـقلـيل الـذي عـزف عن احلـضور
ناسبة وتاخره بـسبب  بداية الفريق غير ا
ـلـعـبـه الـذي يـحـاول اكـرم سـلـمان  حـتى 
اعــادة مــسـار االمــور واالسـتــفــادة قـبل كل
ــديــنــة  خــصــوصــا مع شيء مـن مــلــعب ا
ـتـاخــرة في الـسـلم الــفـريق الـضــعـيـفــة وا
والنه يـريد تـغيـر النـتائج خالل فـترة عـمله
قبل وسـم ا الـتي ستـكون عـربون لـلبـقاء ا
وهــو مــا يــســعـى الــيه مع العــبي الــفــريق
الـذيـن تـغـيـروا من حـيث االداء وتـصـحـيح
ــهـمـة ــسـار بــعـد ثالث نــتـائج ســتـدعم ا ا
ـؤازرة وتــدفع االنـصـار الــعـودة لـلـمــلـعب 
ـرشـح الـقــوي لــلـخــروج بــكـامل الــفــريق ا
الـنقـاط التي يـراهن علـيهـا بفـضل الفوارق
كبيرة مع افضلية اجواء اللعب والن اربيل
قـدم ثالثة جوالت مهمة امام تطلعات الفوز
ــرشـح الــقـــوي له فـي ظل حـــالــة الـــيـــوم ا

جـمـهـور الـفـريق الكـبـيـر الـذي يـنـدب حظه
بــسـبب الـتــعـثـر من جــولـة الخـرى وبــغـيـر
ــؤخــرة كــمــا الــقــادر عـــلى  جتــاوز فــرق ا
حـــصل مع الـــســـمــاوة والزال بـــعـــيــدا عن
مـسـتـواه رغم وجـود مـجـمـوعـة العـبـ من
اخلـبرة والـشبـاب لكـته لم يتـمكن من تـغير
ـقـدمة ـسـار ما ابـعـده مبـكـرا عن مواقع ا ا
ــسـتــويـات الــعـاديـة واذا مــا بـقي يــقـدم  ا
والـضــعـيـفـة يـفـقــد مـوقـعه احلـالي في ظل
تـصـاعـد رغبـة الـوسط في  الـلـحاق به  في
مــوسم كــارثي غــيــر مــتــوقع عــنــدمــا جنـد
ـــتـــصـــدر الـــفـــوارق الـــواســـعـــة بـــيـــنه وا
والـــوصـــيف وفي عـالقــة مـــتـــشـــنــجـــة مع
االنـصار الذين يـرفضون مـا يجري لـلفريق
الــبـطل الــذين تـوقـعــوا ان يـقــوم الالعـبـ
بـــدورهم  في الـــدفــاع عن الـــلــقـب  قــبل ان
يـفـشـلـوا اسـيـويـا ومـحـلـيـا  وتـبقـى االمال
مــعـلـقــة  في احـراز بــطـولــة الـكـاس  وسط
ـهـمة مـنـافـسـة اجلـوية والـنـفط واالمـانـة ا
التـظــهـر سـهـلـة اذا  مـا بــقي الـفـريق يـقـدم
ـشـوهة الـتي  جتري مـبـارياته بـالـطريـقة ا
ــدرب الــذي يــامـل ان يــقـوم حتت انــظــار ا
الالعـــبــ بــدور افــضل واكــبــر امــام اخــر
ـبـاريـات القـادمـة واهـمـية  تـغـيـر الوضع ا
احلــالي عــلى اثـر مــا جـرى والن الالعــبـ
بــقـوا بــعــيـدن عــنـد تــاديــة دورهم وبـغــيـر
الـفــادرين عن تـقـد الـنــتـائج الـتي الـزمت
اوديـشــو تـرك الـفـريق الــذي يـعـاني الـيـوم
ـرا سـهال عـلى غـير بـشـكل واضح وبـات 
ـتوقـع  والنه لم يسـتطـيع استـعادة دوره ا
ــنـافـسـة قـبل ان يـزداد الـطـ بـله مع في ا
اخلــروج من ابــطــال اســيــا واالبــتـعــاد عن
ــكـــنه مـــنـــافـــســـات الــدوري احملـــلـي وال 
الـوصـول لـلـمـوقع الـثـالث الن الـكـرخ في
وضـع افـضـل ومـتــواصـل مع تــقـد
الـنـتـائج اجلـيـدة ومـتـوازن فـيـها
ويـسـيـر بـاالجتـاه الـصـحـيح في
وقـت  زادت مـــــشــــــاكل االمـــــور
صــعـــوبــة امــام الــبــطل  الــذي
خــالف كل الــتـوقــعـات بــعـدمـا
افــتـقـد لــلـجــهـد الـفــردي بـعـد
ـعـروفـ ابـتــعـاد الالعـبـ ا

ضيف لوضـع حدا الزمة النتائج بـوسعه ا
والهـــمــيـــة الـــفــوز عـــلى الـــزوراء في هــذه
اجلـــولــة بـــعــد تـــاخـــر واضح وانــعـــكــاس
وقع الـنـتـيـجة عـلى الـفـريق في  حتـسـ ا
تباين ـهمة التي تنـتظر عطاء الالعـب ا ا
ـسـتقـر والـتـفـريط بـالنـقـاط عـنـدما وغـيـر ا
تـعثر امام متذيل الدوري البحري بالتعادل
بـهدف ما يعكس سلـبية الدفاع امام فريق
مـتــعب وغـيـر قـادر عـلى الـلـعب وفي وضع
اليـحـسد عـلـيه قـبل ان يعـود من تـعادل من
الـوسط ليضيع عـليه فرصة التـقدم للموقع
اخلـامس قـبل ان يـكون امـام مـهـمة صـعـبة
الـيوم بعـدما وضع نفـسه في موقف صعب
عـنـدما يـواجه  الـزوراء  االخر الـباحث عن
الــفــوز بــعــد تــاخـر واضـح  من الــســمـاوة
وكالهـمـا يـامل فـي حتقـيـق الـنـتيـجـة الـتي
يـكــون بـاسم قـاسم قـد اعــد طـريـقـة الـلـعب
ــطـلـوب واعــاد تـاهــيل اخلـطــوط لـلــعـمل ا
وايـجـاد احلـلـول لـلنـتـائج الـضـعـيـفـة التي
تــاخــر بـــســبــبــهــا فـي الــســلم  وفي وضع
اخــتـلف عن اخــر مـشـاركــتـ وسط وجـود
عـدد من الالعـب الـواعـدين الذين يـدركون
ـتـبـقـية ـبـاريـات ا اهـمـيـة االسـتـفـادة من ا
والــذين اجــادوا الــلــعـب وتــقــد  عـروض
ــاضي قــبل الــتــاخــر في ــوسـم ا مــهــمــة ا
وقع ـشـاركـة احلـالـيـة امال في حتـسـ ا ا
امــام عـمل يــتـطــلب الـلــعب بــقـوة وحـرص
وخـطـوط فـاعـلـة قـادة عـلى تـغـطـيـة االمـور
قدور الـفريق التغلب وحتـقيق النتـيجة و
ـر بــوضع بـعــيـد عن عــلى الـزوراء الــذي 
مـستـواه وطموحـاته التي تـكون قـد انتهت
في الــصــراع عــلى الــلــقب وانــهــاء احالمه
ورغــبـــة جــمــهــوره الــذي يـــعــيش حــســرة
سـتوى اآلسيوي بعد الـنتائج سواء على ا
اخلــروج اخملـــيب من دوري ابــطــال اســيــا
فـيـما اسـتمـر متـدنـيا مـحلـيا واالمل في ان
تـتــغـيـر بـدا مـن لـقـاء الـيــوم الـذي يـشـكل
ضـــغــطـــا عـــلى الــفـــريق مـــا اثــار
ـراقـب حـيث الـتـاخر تـسـاؤل ا
ـــوقـــعه احلـــالي مـن فـــتــرة
بـــســبب  تـــبــاين الـــنــتــائج
والــــعــــروض اخملـــيــــبـــة
بـــعـــدمـــا تــعـــادل  مع
الــوسط بـصـعـوبـة
بــالــغــة بــثالثـة
اهـــداف وعـــاد
بـتـعـادل بـطعم
اخلـــســـارة مع
الـــســمـــاوة لــيـــتــوسع
الــفـارق مع الـكـرخ الى
ســبع نــقــاط رغم فـارق
مــبــاراتــ مـع اجلــويـة
ر  في والـنجف  لكنه 
صـعـوبات كـبـيرة مـنـها
مـــبــــاراة الـــيـــوم الـــتي
تــــــشــــــكـل حتــــــد اخــــــر
لالعــبــ وحـكــيم شــاكـر
الــذي يــجــد نــفــسه امــام
عــمــلـيــة  اخــتـلــفت عــلـيه
ـهـمـة الـتي بـعـدمـا تـقـبل ا
تـسـيـر عـكس رغـبـة
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تـخــتـتم الـيـوم االربـعــاء مـبـاريـات اجلـولـة
ـرحـلـة الـثـانـيـة والـتـاسـعـة الـعـاشـرة من ا
والــعـــشــرين من الــدوري عـــلى بــعــد تــسع
ـوسم الذي بدا يعكس جـوالت على نهاية ا
هـمومه على الالعب والفرق بسبب اجراء
ــبــاريــات وسط اجــواء حــارة مـتــوقع ان ا
تـــرتـــفع مع قـــادم االيــام وحـــتى اخـــتـــتــام
الـبطولة عند شهر تموز على اقل تقدير في
وقت كــان الـكل يـنــتـظـر  تــكـرار سـيــنـاريـو
اضي وقبله لكن االهم ان يستفاد وسم ا ا
ــــوسم احلـــــالي بــــعـــــيــــدا عن مـن دوري ا
الـتـسويـف وتصـريـحات فـارغـة امام وضع
بـقـي بـعـيـد عن رغـبــة الـفـرق الـتي  تـواجه
مـشاكل مالية  متفاقمة امام  مزاج اجلهات
ـشكلة الـراعية وسط عدم انـتظام الدوري ا
الــفــاقـدة لــلــحــلـول وتــامل الــفــرق ان تـرى
وسم الـقادم من دوري اكـثر تـنظـيمـا  في ا
ــنــاسب من حــيث خالل اخــتــيــار الــوقت ا
ـوعد االفـتـتاح  الـطـريق النـهاء الـبـطولـة 
مـنـاسب بـعـد اسـتـمـرار حـالـة االرتـبـاك من
مـوسم الخـر وسط مواعـيد المـعنى لـها من
االحتـاد الــذي يـتـحـمل مـســؤولـيـة مـعـانـاة

الفرق بدون استثناء.
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وعـودة الى مـبـاراتي اليـوم عـندمـا يـضيف
الــنـفط الـسـابع  39الــزوراء الـرابع  46في
مـهـمة تـظهـر صـعبـة عـلى الفـريـق الـلذين
يـعانيـان في الفترة احلـالية من حيث واقع
ا جـعـلهـما ـبـاريات والـسـقوط الـكثـيـر  ا
ـوسم ــران بـوضع مـخـتـلـف تـمـامـا عن ا
ـاضي عندمـا حقق الزوراء الـلقب والنفط ا
ـشـاركة اخلـارجـيـة االولى قبل ان يـشـربا ا
ســويـة من كــاس واحـدة مـن مـبــاريـاتــهـمـا
عــنـدمــا خـســر الـبــطل اربع مـرات والــنـفط
سـبع مـبـاريـات وكالهـمـا يـسـعـيـان  لـلـفوز

الــذي ســيــعــمل مـا

االنـسـجـام الـتي عـززتهـا الـنـتـائج االخـيرة
ـتـاخـرة ـواقع ا الــتي ابـعـدته عن صــراع ا
ـوقع وانهاء والـلعب بـطمـوحات حتـس ا
يدان ـوسم به وهذا يتوقف عـلى نتائج ا ا
الي سـتـكـون مخـتـلفـة لـكـنهـا تـعد الـفـرصة
واتية التي يريد السماوة  افساد مخطط ا
اصـــحــاب االرض وايـــقـــاف نــفـــوذهم بــ
جــمـهـورهم بـعــدمـا جنح في خــطف نـقـطـة
جـيـدة من الـزوراء الـتي يـعول عـلـيـهـا عـبر
جــهـود الالعــبـ الـذيـن يـدركـون صــعـوبـة
االمـور الـتي تتـطـلب التـعـامل بـحذر شـديد
ؤخرة التي ـعاجلة  التواجـد في مواقع  ا
تـعتمد على نتائج اخر مباريات الفريق من
خالل مـا  تـقوم به عـنـاصره مـن اداء مثـمر
من شــانه ان يـنـقـذ مـوسم الـسـمـاوة ولالن
صــعـب جــدا  بــعــدمـــا تــعــرض لــلـــنــتــائج
الـسلبية  الـتي تاخر بسبـهها الفريق الذي
يــعـاني كـثـيــرا وكل مـا حـقــقه  ذهـابـا فـقط
فـوزا وحيدا على فـريق احلس الذي يقف
ـران في اسـوء خــلـفه مـبـاشـرة وكـالهـمـا 
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وانـتـهى لقـاء الـصنـاعات والـكـرخ  بهـدف
لـيـرفع االول رصـيـده الى   29والـكـرخ الى

ليبقيا في مكانهما في سلم الترتيب  54
ـهدد من حـيث الـصـنـاعات الـسـابع عـشـر ا
قـبل السماوة والهـبوط للدرجة االدنى رغم
اهـمية الـنتـيجة لـتي خرج بهـا وقبلـها عاد
ـيـنـاء لـكن الـظـروف الـتي من تـعـادل  من ا
ـر بها تتـطلب حتقـيق النتائج االيـجابية
واخلــروج بــكــامل الــنــقـاط مـن اجل انــقـاذ
ــوسم  الـصـعب والزالت الـنــتـائج تـشـكل ا
عـقـبـات بـوجه مـهـمـة يـونس عـبـد عـلي في
ابــقـاء الــفــريق في مـكــانه امــام وضع قـلق
بـسـبب رتـابة الـنـتائـج وسط تصـاعـد ازمة
كانه الـنتائج الـتي الزمت الفـريق البقـاء 
ـوقف من خالل عـناصـره التي ومـواجـهة ا
تـدرك ما مطلـوب منها امام مـا بقي للفريق
من مــبـاريـات ال تـظـهـر سـهـلـة اطالقـا والن
قابـلة جتد في الصنـاعات الفرصة الـفرق ا
ـواتية للحصول عـلى النقاط التي استمر ا
ــســتـوى يــنــزفــهــا الــفــريق امــام تــراجع ا

والـنـتــائج في مـشـاركـة  شـكت مـنـهـا ادارة
الـنــادي الـتي تـامل ان يـنـجح الالعـبـ في
باريـات امام مـهمة الـفريق الصـعبة قـادم ا
امــام هــدف الـبــقــاء الـذي الزال بــعــيـدا عن
رغـبـة الـفـريق وادارته الـتي سـبق وطـالبت
همة التي تسير عكس ما خطط لها بـدعم ا
رغم تـــغــيــر اكــثــر مـن مــدرب الن الــبــدايــة
مـرتـبكـة من جانـبه وسع الـكرخ الـفارق مع
الــزوراء الى  8نــقـاط مع الــزوراء مع فـارق
ثالث مـبـاريـات لـلـبطـل  لكـنه اسـتـمـر يـقدم
نـفسه الـفريق القـادر على مـواصلة الـعطاء
داخل وخــارج مـــلــعــبه بــعــد تــعــادلــ من
ـقبل اجلـنـوب والصـنـاعات لـيـعود الـدور ا
ـلعبه وكـله امل العودة للـنتائج االيـجابية
ـوسم ثـالثا هـمة من اجل انـهاء ا لـلدفع بـا
وهـــذا ان حـــصـل يـــعـــد اجنـــازا مع عـــودة
وسم احلالي في  حتول الفريق للممتازة ا
كـبـيـر  كـما يـحـصل حتت انـظـار الـكل عـبر
جـهـود العـب شـبـاب وإمـكانـات  مـحدودة
لـكن ما يقدمه الفريق يستحق االحترام في
وقت اســتـمـر كـر سـلــمـان عـلى الالعـبـ
الـواعدين الذين يقدمون ما عليهم في حالة
لـفـتـت االنـتـبـاه لـلـمـراقـبـ واهـتـمـام الـكل
بـفـضل  الـوضع الـفـنـي والسـيـر بـالـطـريق
الـصـحيح. وحـقق نفط مـيـسان فـوزا مهـما
ــوقـعه  الــســابق  اخلـامس 43 انــتــقل به 
عــنــدمــا تـمــكن من الــتــفــوق عــلى الــنـجف
بـثـالثـة اهـداف لـهـدفـ في نــتـيـجـة جـيـدة
طـلوبة اتت بـوقتهـا النها حـققت الفـوائد ا
ومــهم ان يــتـــفــاعل الــفــريق مع مــبــاريــات
االرض بـــالــطـــريــقــة الـــتي تـــخــدم اهــداف
ـشاركة في وقت جتمـد رصيد النجف 34 ا
والزال يــواجه مـشـاكـل الـذهـاب لــكـنه قـادر
عـلى التعـويض من خالل ملعـبه وعناصره
الـتي تـقـدم موسـمـا مـهمـا. وجنح اجلـنوب
توقع على جيرانه البحري بثالثة بالفوز ا
اهــداف لــهــدفــ  لــيـرفـع رصـيــده الى 37
مــتـقـدمــا عـلى الــنـجف وبــانـتـظــار سـقـوط
االمــانـة والــطالب لــكي  يـتــقــدم ثـامــنـا في
الــوقـت الــذي اســـتــمــر الـــبــحــري يـــعــاني
وتـعقدت مـشاركته وبـات اقرب للـهبوط من

البقاء.
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لم يـردم فـريق نـادي الــقـوة اجلـويـة الـفـجـوة
الـتي تـفـصـله عـن فـريق نـادي الـشـرطـة الى
ـزاحــمــته عــلى مـوقع الــفــارق الـذي يــؤهــله 
الـصــدارة في الـدور الــتـالي مـن مـنــافـسـات
بـطــولـة دوري انــديـة الـعــراق لـفــرق الـدرجـة
هم جدا مـتازة  لـكرة الـقدم ,لكـنه بفـوزه ا ا
عـلـيه في مـوقـعـة مـلـعب الـشـعب في اجلـولـة

نافسة على لقب هذه البطولة  28  منح ا
بُــعـــداً جـــديــداً ,وأمالً قـــائـــمــاً لـــنــفـــسه في
ــمــتــاز في ــنــافــســة عــلـى لــقب الــدوري ا ا
اجلوالت الالحقة والغى االحتمال الذي كان
سـابقـة احمللـية قائـماً الى اجلـولة  28 من ا
االهم وهو ان فريق نادي الشرطة يدخل كل
مــبــاراة بـخــيــار الـفــوز او الــتـعــادل في اقل
ا التسع تقديـر وان فارق النقاط الـست ور
بـينه وبـ وصـيفه ,سـيـبـقى قـائـمـا الى اخر

مباراة في الدوري.
فوائـد الـفـوز الـذي حـقـقه فـريق نـادي الـقوة
اجلــويـة كـثــيـرة مــنـهـا انه ســيـجـعـل الـفـريق
باريات القادمة بشعار اجلوي يخوض كل ا
واحد ال غـير وهو الـفوز وتوقع حـصول هذا
االحتمال قوي الى حد مع الن فريق القوة
اجلـويـة لم يـخسـر ايـة مـباراة مـنـذ ان تـسلم
مـهمـة تـدريب الفـريق الـكابـ ايوب اوديـشو
.. واالهـداف الـثالثـة الـتي سـجـلـهـا حـمادي
احمـد في مرمـى فريق نـادي الشرطـة والتي
ـبـاشـر في فـوز فـريق نـادي كـانت الـسـبب ا
القوة اجلوية تزيـد من فرصة تفوق الصقور
بـاريات ,خاصـة وان خط هجوم في الحق ا
اجلـوية كـان يعـاني من عـدم ترجـمة الـفرص
ـبـاريـات الـسـابـقـة الـتي كـانت تـتـاح له في ا
الى اهـــداف .. ثم ان اهـــداف تـــفــوق فـــريق
نادي القوة اجلوية عـلى فريق نادي الشرطة
هي اجنـاز شـخـصي حلــمـادي احـمـد الـذي
كــتب سـفــرا رائــعـاً جــديـداً مع فــريق كـبــيـر
بــقــامــة الـقــوة اجلــويــة اكـد مـن خاللــهـا انه
تلك كل مهارات وامكانات الهداف مهاجم 
وان تـألــقه في هـذا الــتـوقـيـت احلـسـاس من
ـمـتـاز هـو فـأل حـسن لـفريق عمـر الـدوري ا
القـوة اجلوية الـذي يتطـلع ايضاً الى تـسوية
ـالية لهـدافه االخر الدولي نهـائية لـلمشـكلة ا
الصـاعد عمـاد محسن ,ليشـكل مع حمادي
بـاريات القادمة من احمد ثنـائياً فاعالً في ا

متاز. منافسات بطولة الدوري ا
وقـد يـخـتـلف مـعي الـبـعض عـنـدمـا اقـول ان
خــســارة فـريـق نـادي الــشــرطــة امــام فـريق
نادي القوة اجلوية في هذا التوقيت من عمر
متاز ,فيها (بعض) الـفائدة لفريق الدوري ا
الـشـرطـة ,من جـهـة ان اخلــسـارة ســتـجـعل
تـصدر اكـثر حـرصاً عـلى مردود مـبارياته ا
ــتــلك افــضل خط الــقــادمــة ,خــاصــة وانه 
ـمـتـاز بـقـيـادة الـثـنـائي هـجـوم في الـدوري ا
عالء عــبــد الـزهــرة ومـهــنــد عـلـي فـضال عن
عـنــاصــر دولــيــة مــجــربــة اخــرى في خــطي
ـرمى ايـضاً الـوسط والدفـاع وفي حـراسة ا
ـمتـاز يجـزمون .. عشـاق الدوري ا
ان فــوز الــقـــوة اجلــويــة عــلى
ـزيد الـشرطـة سـيضـيف ا
ــــتـــعـــة الى من االثـــارة وا
ويعني بـاريات الالحـقة , ا
ـــنــافـــســة عـــلى درعه ان ا

قائم حتى آخر جولة.
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يــنــاقـش الــيــوم االربــعــاء رئــيس
ـــركـــزي لـــكـــرة الـــســـلــة االحتـــاد ا
الـدكـتـور حسـ الـعـميـدي مـنـهاج
االحتـاد الـسـلـوي لـشـهـري حـزيران
قـبلـ مع اللـجنـة الفـنية وتـموز ا
بـــرئــاســـة الــدكـــتــور حـــسن كــر

ـنـبـثـقة عن الـلـجـنة اخلـمـاسـية. وا
وقـال الـعـمـيـدي ان نـقـاشـات اولـيـة
جــرت مـطـلع االســبـوع اجلـاري مع
الـلــجـنـة الـفــنـيـة الحتــادات الـسـلـة
ـبــارزة والـسـبــاحـة وبــحـضـور وا
ـبـارزة زيـاد حـسن رئـيس احتـاد ا
وامــ سـر الـسـبـاحـة رائـد فـاضل
و االتــفـاق عـلى مـنـاقـشـة مـنـاهج
ــقـــبــلــ االحتــادات لــلـــشــهـــرين ا
ـالـيـة لـتـســيـيـر االمـور االداريــة وا
لـالحتـــــــــادات بـــــــــغـــــــــيــــــــــة اعالن
استحقاقاتهـا الداخلية واخلارجية
. واشــار رئـيس احتــاد الـســلـة الى
ان االمـور تبـشر بـخيـر مادام هـناك
تـفـهم من قـبل الـلـجـنـة اخلـمـاسـية
السـيــمـا في عـمــلـيـة تـســيـيـر امـور
االحتادات عبر منحـهم سلفا مالية
فــــضال عـن مــــنــــاقــــشـــــة مــــنــــاهج
االحتــادات الــريــاضــيــة لـشــهــرين
وهــذا امــر جـــيــد الن مــنــاقــشــة كل
العام اجلاري سوف يـستغرق وقتا
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طويال بيـنما مـناقشـة شهرين فقط
اعتقد انه امر جيد سيختزل الكثير
من الـوقت مـا يؤكـد ان هـذا الـعمل
مــهــني بـــامــتــيــاز وســـيــجــعل كل
االحتادات فـعالـة خالل مدة وجـيزة
اذا اقـدمت عــلى تـقــد مـنـاهــجـهـا
لـلشـهرين اعاله . مـن جانـبه طالب
رئــيس الـلــجـنـة الــفـنــيـة الــدكـتـور
حــــسن كــــر جـــمــــيع االحتـــادات
الرياضية بتقـد منهاجها لشهري
. واوضح ـقـبـلـ حـزيـران وتـمـوز ا

رئيس اللـجنة الـفنيـة ان الغاية من
ـنهـاج لـشهـرين فـقط هو مـنـاقشـة ا
لـتــسـريع وتـهــيـئــة االمـور االداريـة
الية لكل احتاد لكي يتم اختزال وا
الـــوقت عــــلى ان تـــتـم مـــنـــاقـــشـــة
االحتــادات بـعــد ذلك عـلى مــاتـبـقى
من الـعـام الننـا كلـجنـة فـنيـة همـنا
االول واالخـــــيــــــر ان نــــــذلل عــــــمل
االحتادات جمـيعا دون تـمييز وان
تـكون ريـاضتـنا حـاضرة في جـميع
االســـتــــحــــقـــاقــــات الــــرســـمــــيـــة .

إحتاد السلة يناقش منهاجه


