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قدسة لتـأم لبطولـة غرب آسيا والتي سـوف تستضيـفها محافظـتي كربالء واربيل خالل شهر  انعقد االجتـماع التحضـيري لقيادة شرطـة محافظة كـربالء ا
ثل قيادة الشرطة لتنسيق نشات اللواء احمد علي زويني حضر وفد  قدسـة وا قبل. وقال بيان صادر من قيادة الشرطة بتوجيه قائد شرطة كربالء ا آب ا
اجلهود مع وزارة الشباب والرياضة واحلكومـة احمللية والدوائر اخلدمية بغيـة استضافة اجملموعة األولى لبطولـة غرب آسيا. واضاف البيان ان قيادة شرطة
نتخبات التي ستحضر للمشاركة في البطولة وجاء اختيار ملعب قدسة ستعمل بشكل مكثف لتوفير احلماية التامة للجماهير والوفود الرياضية وا كربالء ا
العب التي صـممت بطراز ـقدسة واالجـهزة االمنيـة اضافة الى انه واحـد من ا كربالء نتـيجة لألمن واالسـتقرار لـهذه احملافظـة بجهـود قيادة شـرطة كربالء ا
قبل وسـيترأس العراق اجملـموعة االولى التي تقـام مبارياتهـا في ملعب كربالء الدولي ي متطور. وسـتقام بطولـة غرب آسيا في العـراق خالل شهر آب ا عا

فما تخوض منتخبات اجملموعة الثانية مبارياتها في ملعب فرانسو حريري باربيل.
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خـيـبـة  لــقـاء األسـبـوع  وكـمـا شـاهـد
الــــكـل ردوداالفــــعـــــال بـــــســـــبب وقع
اخلـــســـارة  واالســـتـــجـــابـــة لـــغـــبـــة
جــمـــهـــورهم الـــكـــبـــيـــر في الـــعــودة
السريعة لتحقيق الفوز  ورن في ذلك
سـيـخـفف من الـصـدمـة الـتي اتت من
ـكن تـداركـهـا اجلـويـة  والـتـي كـان 
لــو اتت من مــنــافس اخــر  ويـامل ان
يـــقـــدم الــفـــريق  مـــا عــلـــيه من خالل
الـسـيـطـرة عـلى االمـور  الن الـتـفـكـير
ــوسم حــيث لــقـاء يــنــصــر  النــقــاذ ا
الـكــاس الـكل يــنـتـظــره عـلى احـر من
اجلمر وياملون في ان يعكس الفريق
نــــفـــــسه بـــــابـــــهى حـــــال واخلــــروج
بــالـنـتــيـجـة  لــدعم ثـقــة الالعـبـ في
االستعداد لـلمباراة االهم الـثانية في
مـــوسم تــعــثــر به الـــفــريق  مــحــلــيــا
واســـيــويــا لـــكن مــهم ان يـــاتي لــقب
الـكــاس لـتـحـقـيق مــشـاركـة خـارجـيـة
ويـعــلم حـكـيـم شـاكـر  صـعــوبـة لـقـاء
الـــيـــوم بـــســـبب الــــوضع اخملـــتـــلف
لـلـكـهــربـاء والـتـطـور الـذي عـلـيه اثـر
نـتـائـجه اجلــيـدة في  الـكـاس بـعـدمـا
قـهر الـطالب وابـعدهـم  عنـهـا قبل ان
ـبـاريـات يـســتـمـر بـثـقـة واهــتـمـام  
الدوري  وحـقق سلسـلة نـتائج مـهمة
مـنـهـا لـتــغب عـلى االمـانـة والـبـحـري
واخـرهــا عـلى الــوسط  ويـكــون عـلى
ــواجـــهـــة الــزوراء ا االســـتـــعـــداد 
االخــتــبـار احلــقــيـقي امــام الالعــبـ
سـواء في الـدوري وقـبل لـقـاء الـكاس
درب ما يـضع االمور حتت اهـتمـام ا
عـــبــاس  عــطــيــة  فـي وضع طــريــقــة
اللعـب والتعـامل مع احلالـة النفـسية
التي علـيها الزوراء واهـمية اخلروج
من الـــلــقـــاء بـــاداء ونــتـــيـــجـــة  قــبل
مواجهة ألكاس بعدما جنح الالعب
فـي تـقــد مــبــاريــات  انــتــقل فــيــهـا
لــلــمــوقـع احلــالي  والن الــفــوز عــلى
ــثل الـتــحـول الـكــبـيـر في الـزوراء  
مسار الدوري بعدما تصدى وبنجاح
للمباريات السابقة واستمر فيها  من
 جــولــة الخـــرى وحــقق االثــارة امــام
االمانة  والنـجف  والبحري والوسط
وفي وضع مــسـتــقــر  والـكل مــتـوجه
ـوسم والن الـفوز لـتـحقـيق نـتـيـجـة ا
عـلى  الـبــطل الـزوراء له طـعم خـاص
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ويـسـتـقـبل اجلـوية
الـــــــوصــــــــيف 72
ومتـذيل الـتـرتيب
الـــــبـــــحـــــري  20
ويــــــــســــــــعـى الى
حتـقـيق الـنـتـيـجـة
االيجـابـية الـثانـية
عــــبـــر ســـتـــة ايـــام وهـــو
نـتشي  بـلحـظات  الـفوز من ا
الـــغــــر  الــــزوراء ورد  االعــــتــــبـــار
ـر مـنـهـا لـنـكـسـة الـكـاس واخلـروج ا
وفي وضـع اخـــتـــلف وسط تـــرحـــيب
انصـاره  في ان يـتواصل الـفريق في
احلــــصـــــول عـــــلى كـــــامل  عـالمــــات
البـحـري واجلوالت اخلـمس االخـيرة
عـنـدمـا سـيـواجه مـرة اخـرى الزوراء
وقـــبـــلـــهـــا اخلـــروج لـــنـــفط الـــوسط
والــــــطـالب ونـــــــفط اجلـــــــنـــــــوب في
مواجهات التـظهر سهـله   امام مهمة
تقـلـيص الفـارق مع الـشرطـة  لـكن ما
حتقق على حساب الزوراء كان نقطة
التحول في موسم    مـتوقع سيخرج
مــنه الــفـريـق  خـالي الــوفــاض لــكـنه
سيبقى مطالب في تقد نفسه كاحد

بـــعــد اربع نـــقــاط بــعــد الـــفــوز عــلى
ـســابـقـة تــسـيـر الــصـنـاعــات والن  ا
بـالـعـد الـتـنـازلي امـام خـمس جـوالت
أخيرة  مـا  يدفع الالعبـ الى العمل
اجلـاد في  زيــادة اجلـهــود وحتـسـ
االداء واللعب بتركيز وقوة لتعويض
تـلك اخلـســارة  واحلـفـاظ عـلى امـاله
في احلصول على لقب الكاس  النقاذ
ــوسم  في مــواصــلـة الــتــواجـد في ا
مواقعه  للنهـاية واالهم الظهور امام
نافس اليوم بافضل  اداء ولديه كل ا
مـقومـات  الـلعـب بعـدمـا اظهـر الـقوة
في اجلوالت األخـيرة  قـبل ان يواحه
مـبـاراة مـخـتــلـفـة في كل تـفـاصـيـلـهـا
درب في مالحقة وماكان يخطط له  ا
اجلويةقبل ان يتاخر في مكانه ولوال
خدمة فريق احلس في  التعادل مع
الكرخ  لفـقد مركزه احلالي
الـــــذي يــــحــــتـم عــــلى
الالعــبـ  الــلـعب
بـــشــعـــار الـــفــوز
لتعلق االمر  في
االبــتــعــاد عــنه
وكـــسب رضـــا
االنـــــــــصــــــــار
الــــــــــــــــــــذيــن
يـــعـــيـــشـــون
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جتـــري الـــيـــوم مـــبــاراة  واحـــدة في
اجلــولــة  33من مـــســـابــقـــة الــدوري
ـمــتـاز بـكـرة الـقـدم وفــيـهـا يـضـيف ا
ثـالث الـتـرتـيب  الـزوراء   56الثـاني
عشر  38الـكهـربـاء في مـباراة مـهـمة
لــكالهــمــا وتــاتـي قـبـل لــقــاء الــكـاس
ـقـرر ان يـقـام بـعـد ايـام  كـمـا تـمـثل ا
الـــتـــحـــدي لــلـــزوراء في  اســـتـــعــادة
ـــتـــدني تـــوازنـه ومــســـتـــوى االداء ا
الــذي ظــهــر به  امــام اجلــويــة االحـد
ـاضي قـبل ان يـخـسـرهـا  وتـتـوقف ا
ســـلــــســـلـــة الــــنـــتـــائـج اجلـــيـــدة في
الـبـطـولـتـ  احملـلـيتـ والـبـحث عن
العودة لهـا عبر بوابة الـكهرباء التي
تــعـيش افــضل حلـظــاتـهـا فـي تـطـور
واضح واخـتلف  كـثـيـرا  ومـتوقع ان
يـضع الـزوراء حتت ضـغط الـنـتـيـجة
ورغــبــة جــمــهــوره في تــعــويض
نكسـة الغر  ومـا تركته من
ــــدرب تــــأثـــــيـــــرات عــــلـى ا
والالعـبـ واجلـمهـور ومن
ـوقع اجل االسـتـمـرار في ا
احلالي  في احلصول على
كـامل الــعالمـات وتــوسـيع
الحق الـكـرخ الـفـارق مع ا

حيث فارق االهداف 56
الذي يفصل بينهما
  إضـــــــــافــــــــــة الى
اقـــتـــراب الــنـــفط
مـنـهـما عـلى

أقـطــاب الـكـرة  احملـلــيـة عـلى امل ان
يــتـعـثــر الـشــرطـة انــطالقـا من ان كل
ـثل شيء  واقع بــكــرة الـقــدم وهــو 
عنصـر قوة في ملـعبه وب جـمهوره
وظـهـور الفـوارق الـكـبـيـرة مع ضـيفه
البحري  واالهتـمام العالي بالـنتيجة
نافس بعيدا عن الوضع الذي عليه ا
ــــوقع   الــــذي يـــحــــتـــلـه   في ظل وا
األجـواء الـرائعـة الـتي تـركـهـا ديربي
الـــعـــاصــمـــة الــتي رفـــعت من حـــالــة
ـعنـويـة في دخـول  اللـقاء الالعـب ا
من اجل خـطف كل الـنـقـاط  وحتـقيق
الفـوز الثـالث توالـيا  والـتوجه لـلقاء
ــقــبل في اخلــروج لــنـفط االســبـوع ا
الـوسط في مـهـمـة  غـيـر عـادية   لـكن
االول   خــوض لـــقــاء  الـــغــد وفي ان
يكـون الالعـب اكـثـر تاثـيـر من حيث
ـرشح الـقوي ـسـتـوى والـنـتـيـجـة ا ا
لــهـا  امـام احلــالـة  الي عــلـيـهــا بـعـد
الـلقـاء األخـيـر لـكي يـرفع من رصـيده
وهــــدافه وفـي  فــــرصـــة زج عــــدد من
الــبــدالء   وجـعل االنــصــار في حــالـة
تـفـاؤل  امان بـقـيـة مـبـاريـات الدوري
التي تشكل صعوبات حقيقية للفريق
 الذي يكون قد عالج اسباب السقوط
ـر  في اخلـروج مـن الـكـاس قـبل ان ا
يــعــود بــاحلــالــة اجلــيــدة امـام الــكل
والـزمه عــلى جتـرع اكـبــر خـسـارة له
ــوسم الـتي قــبل ان تـاتي نــتـيــجـة  ا
درب  واهـميـة اكمال أنقـذت  مهمـة ا
ـطـلـوب ـوسم  بـالـشـكل ا مـبـاريـات ا
بـعـدما عـانى كـثـيـرا والزال بـعـيد عن
الـــصــراع عـــلى لــقـب الــدوري  الــذي

يسير الى جانب الشرطة.
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من جانبه يجد البحري الذي جاء من
فـــوز عــــلى نــــفط مــــيــــســـان   بــــعـــد
التعرض لـعدة هزات   طالت منه  ان
ثل مصدر خطر اخر   امام اجلوية 
ـهـمــة   الـتي تـواجه زيـادة تــعـقـيــد ا
الـفـريق في مــوسم مـخـيب ويـقف في
ـرشح الــقـوي لــتـرك ـراكــز ا اســوء ا
ــمـــتــازة بــعــدمــا واجه صــعــوبــات ا
نافسة بـالبصرة وخارجها اللعب وا
ني ونزف الكثير من الـنقاط   لكنه 
ـوسم  الـنـفس في ان يـتـرك بـصـمـة ا
ـنـحه ـتـفـائـلـ ال في مـهـمـة اشـد  ا
التـعـادل وكل ما سـيـقوم به الالعـب
هو  تفادي  اخلـسارة  الثـقيلة   ومن
ــبـاراة ســوءحظ الــفــريق ان  تــاتي ا
شـاركة ذكـورة في اصـعب اوقـات ا ا
الــتي الحتـتــاج الى تــعـلــيق  بـعــدمـا
انحنى الفريق القرانه وفشل  قبل ان
يدخل دائـرة التـحـدي احلقـيقي  امال
في البـقاء   الذي يـتوقف عـلى نتائج
فـريـقـا احلـسـ والـسـمـاوة  وفي كل
ـتــنـاول  واكل االحـوال بــعـيــدة عن ا
يرشـحه لتـرك الـبطـولة الـتي عاد لـها
بـعـد فــتـرة طـويـلـة هــبط فـيـهـا حـيث

اضي. فترة الثمانينات من العقد ا
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وقـاد سـجـاد حــسـ االمـانـةالى فـوز
مـــهم عــلـى حــســاب احلـــدود بــهــدف
باراة  التي التفوق القاتل د 87من ا
 حـــرج بــــهـــا اصـــحـــاب االرض بـــكل
الـفوائـد حـيث كـامل الـنقـاط والـتـقدم
للـمـوقع الـسابع   47بفـارق االهداف
عن نفط ميسان   ليستمر الفريق في
تادية  مـباريـاته على افضل مـستوى
ـطـلــوبـة بـقـيـادة مـعــززة بـالـنـتــائج ا
عصـام حمـد الذي دل الالعـب طريق
االنـتـصارات الـتي تـقـدم فـيـها  وسط
طمـوحات الـتـقدم بـعد  الـفوز الـثاني

وفـاته في الـسـابع والـعـشـرين من
آيار .2009كـان عـراقـيـا مـخـلـصـا
لــوطـنه حـمل اسـم الـعـراق ورفـعه

يادين الرياضية. في ا

يــدرب العـــبــ صــغـــار الــسن في
ية أسسها في بغداد بينما أكاد
تــقــيم عــائــلــته فـي شـيــكــاغــو في
ـــتـــحـــدة وذلك حـــتى الـــواليـــات ا
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هـذه صورة نـادرة الشـهـر رياضي
عـــرفه الـــعـــراق هـــو عـــمـــو بـــابــا
الــصـورة وجــدتــهــا في االرشــيف

العراقي. 
عـمـو بـابـا جـدير بـان نـتـذكـره ب
احل واالخـر. وللـمعـلومـات عمو
بـــابـــا ولـــد في  27تـــشـــرين االول
 2009ايار  27وتوفي في  1934
ولـد وترعـرع في مـدينـة احلـبانـية
ــحــافــظـة األنــبــار وبــدا حــيـاته
الـريـاضــيـة بـعـيــدا عن كـرة الـقـدم
فكان بـطل العراق في  400موانع
(ألــعــاب قــوى) وبــطل الــرصــافـة
ـــضـــرب  وكـــان أول من بـــكــــرة ا
درب اكـتـشف مـوهـبـته الـكـرويـة ا
ـــشـــهـــور ـــعـــلق الــــريـــاضي ا وا
إسماعيل مـحمد ففي عام 1950م
 وأثـنـاء بــطـولـة مــدارس الـعـراق
في مــــلـــعب الـــكــــشـــافـــة شـــاهـــد
إسـمـاعـيل مـحـمـد العـبـا في فـريق
مــدرســة احلــبــانــيــة االبــتــدائــيــة
فأستدعاه لـيسأله عن اسمه فقال:
عــمــانــؤيل! وجــريــا عــلـى الــعـادة
اإلنـــكـــلــيـــزيـــة في إطالق أســـمــاء
مــخــتــصــرة فــقــد قــرر إســمـاعــيل
محـمد ان يـكون اسم الالعـب عمو
بـابـا اعـتـبارا مـن ذلك الـيوم وفي
عــام  1951م شـــارك الــعــراق في
ــدرســيــة في الـــدورة الــعــربــيـــة ا
الـــقــاهـــرة وفي مــبـــاراة الــعــراق
ــدرب إســـمــاعــيل ومــصـــر مــنح ا
مـــحــمـــد الــفـــرصــة لـــعــمـــو بــابــا
للـمشـاركة ألول مرة وبـعد انـتهاء
الدورة قال له : ستصبح ناراً على
عــلم في يــوم مـا ! ظـل عـمــو بــابـا

متـاز. وقررت اللجـنة حرمان الـدوري ا
ادة ابراهيم بايش مبارت على وفق ا

من الئحة االنضباط 6فقرة  50
وكـــذلك حــرمـــان رئــيس رابـــطــة نــادي
ـالــكي حــتى نــهــايـة الــزوراء أمــيــر ا
ـوسم. وقـررت الـلـجنـة أيـضـاً تـوجيه ا
إنــذار نـهــائي حملـتــرف الـقــوة اجلـويـة
الـسـوري مؤيـد العـجـان وتوجـيه انذار
ـسـاعـد مـدرب الـقـوة اجلـويـة نـهــائي 
عـلي عـبـد اجلبـار والـتـشديـد عـلى عدم
تــصــويـر أي فــيــديــو مـسيء وبــخالفه
ستصدر عقوبات رادعة.  وكذلك قررت
الـــلــجـــنــة تـــوجــيه انـــذار نــهـــائي الى
جـماهير الـزوراء واجلوية بعدم اطالق
هــتــافـات غــيـر اخالقــيــة وبـخالف ذلك
سـتصدر عـقوبات رادعة وشـديدة" كما
قــررت الـلــجـنــة حـرمــان العب الـطــلـبـة
ســيف ســلــمــان مــبــاراتــ مـع غــرامـة

مليون دينار.
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ـســابـقــات في االحتـاد اعــلـنـت جلـنــة ا
الـعراقي لكرة القـدم موعد نهائي كأس
الـعـراق بـ الـزوراء والـكـهـربـاء. وقـال
نــائب رئــيس الـلــجـنــة يـحــيى كـر إن
ـسـابـقـات قـررت ان يـكـون يـوم جلـنــة ا
قبل موعداً لنهائي 27 من شهر تموز ا
كــــــأس الــــــعـــــراق. واوضـح كـــــر أن
الـفريـق الزوراء والـكهربـاء سيلـعبان
ـبـاراة الـنـهـائـيـة عـلى مـلـعب الـشـعب ا
الـدولي مشيـراً إلى أن فتـرة االنتقاالت
بـاراة. يذكر أن سـتفتح بـعد بعـد هذه ا
الـــزوراء تــغـــلب عــلـى الــقـــوة اجلــويــة
بـرباعية في نصف النهائي فيما تفوق
الــكـهــربـاء عــلى الـطــلـبــة بـثالثــيـة. من
جانب اخر أصدرت جلنة االنضباط في
االحتـــاد الــعــراقـي لــكــرة الـــقــدم امس
األربـعاء جمـلة من القـرارات الصارمة"
ـبـاريــات الـسـابـقـة في بــشـأن احـداث ا

االهـداف وكـان من ابـرزهـا فـي الـدقـيـقة
راسية العب الديوانية ستار جبار 44
انــقــذ كــرته بــصــعــوبــة حــارس مــرمى
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شــهــدَ تــغـيــراً مــلــحـوظــاً بــعــد امـتالك
ــبــاراة إثــر الــفــريق الــبــصــري زمــام ا
جنــاح مــدربـه احــمــد صــبــري بــأجـراء
الــتـغــيـرات عـلى تــشـكــيـلـة الــفـريق في
ـنـاسب  حـيث اشـرك الالعـب الـوقت ا
عــمــار جــبــار  وصــادق سـامـي الـلــذين
قـدما مـستوى فـني رائع استـطاع فريق
ـيـنـاء من فرض الـسـيـطرة الـواضـحة ا
باراة و كانوا والكبيرة على مجريات ا
االقـرب من تـعـديـل الـكفـة حـيـث شـهدت
ـيــنـاء الــدقــيــقـة  70تــســديـدة لالعـب ا
حــمــزة عـدنــان الــذي ســدد كـرة ثــابــتـة
انـــقـــذهـــا بـــصـــعـــوبـــة حـــارس مـــرمى
الـديوانيـة سالم مطلب وتـكررت احلالة
في الدقيقة  80لـتنفيذ كرة ثابتة اخرى
بـــقــدم  نــفس الالعـب انــقــذهــا حــارس
مــرمى الــديــوانــيــة الى ركــنــيــة ايــضـاً
ولـيـتـواصل الـضـغـط الـبـصـراوي الذي
واجـه خط دفــاع ديــواني صــلب مــؤلف
من الـالعب عبد اللـه عبد االمير وعلي
نــوري و سـجـاد احــمـد و حـيــدر مـاجـد
ـرمى سالم وبــخـلـفـهـم وجـود حـارس ا
مـطلب فيما اعتمد فريق الديوانية على
ـرتـدة وسنـحت عـدة فرص الـهـجـمات ا
لهم  تسارع العبوه في ضياعها وكانت
من نـصيب الالعب سـتار جبار ومؤيد
مــصـطــفى وفالح عــبـد الـكــر  و عـلى
باراة  5دقـائق الـرغم من اعـطاء حكـم ا
كـوقت بدل لـلضائع و لـتمتـد للدقـيقة 7
اال ان الــنــتــيــجــة بــقــيت عــلـى حــالــهـا

واصبح رصيد الفائز  37نقطة.

الـعال خـضيـر مقيـماً لـلحـكام و د. رافد
عـبـد االمـيـر مـشـرفـاً وحـمـيـد عبـد هالل
مــنـسـقـاً امـنــيـاً وبـاسم حـبـس مـنـسـقـاً
. وتقـاسم الفـريقـان احليـازة على امـنيـاً
الكرة حيث فرض الديوانيون السيطرة
عــلى مـجــريـات الــشـوط االول لــتـشــهـد
هـاجم الديـوانية الـدقيـقة  17تـسديـدة 
احــمـد عـبـد الـرزاق الالعب االفـضل في
باراة الذي  لم يحسن التصرف معها ا
بــالـشــكل الــصـحــيح وفي الــوقت الـذي
جنـــد فــيه فــريـق الــديــوانـــيــة قــد اخــذ
بـالزحف الـهجـومي ساعـدهم اندفـاعهم
الــذاتي بـتـحــقـيق الـفــوز وتـراجع غـيـر
ينـاء لتشـهد الدقـيقة 25 مـبرر لفـريق ا
تـسجيل هدف الـفوز للديـوانية اجلميل
هاجـم احمد عبد الرزاق حـمل أمضاء ا
الـــذي تــرجم الــكـــرة الــعــرضـــيــة الــتي
وصــلت الــيـه من زمــيــله حــيــدر مــاجـد
واخــذ فــريـق الــديــوانــيــة بــتــطــلــعــات
هــجــومــيـه اخــرى لــزيــادة غــلــتــهم من
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رسـم  العــبــو فــريق نــادي الــديــوانــيــة
الـفـرحـة علـى شفـاه جـمـهورهم الـغـفـير
إثـر حتـقـيـقه فـوزا مـهمـاً بـطـعم الـشـهد
يناء بـهدف واحد مقابل ال عـلى فريق ا
شـيء كون الـفـوز ضـمن لـهم الـبـقاء في
ـمتـاز قبل   5جـوالت متـبقـية الـدوري ا
مـن نـهـايــة الـدوري دون االلـتــفـاتـة الى
ــبـاريـات االخـرى ,ولــيـتـفـادى نــتـائج ا
الـضـغط الـنـفـسي وارتـقـاء سـلـم جدول
الـــدوري الـــعــراقـي بــاقـــتـــدار واصــرار
الـالعـــبـــ ودعم ومـــؤازرة جـــمـــهـــوره
ــعــانـاة الــتي يــواجــهـا الــغــفـيــر رغم ا
ــالــيــة الــتي الــفــريق خــاصــة االمــور ا
ـلـعب مـحـقـقـاً تـركـهــا خـلـفه ولـيـدخل ا
ـيـناء فـوزاً مـهـمـاًوثـمـيـنـاً عـلى فـريـق ا
ضــــــمن اجلـــــولـــــة الـ  33مـن الـــــدوري
ـمـتـاز بــكـرة الـقـدم وادارهـا الــعـراقي ا
بـنـجـاح احلـكـام ضـيـاء جـنـديل و امـير
نـاجح وعـلي زغيـر وحيـدر سالم و عـبد
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ـدرسـة الــتـخــصـصــيـة في وزارة الــشـبـاب انــطـلــقت عـصــر امس االربـعــاء عـلى حــلـبــة ا
الكـمـة وتـسـتـمـر حـتى الـثالثـ من الـشـهـر والـريـاضـة بـطـولـة الـعـراق لـفـئـة االشـبــال بـا
الكـمـة عـلي تـكـلـيف ان الــبـطـولـة تـعـد مـحـطـة حتـضـيـريـة اجلـاري. وقـال رئــيس احتـاد ا
واختبارا نـهائيا جلمـيع الالعب ضمن هذه الـفئة قبل الذهـاب للمشاركـة في بطولة اسيا
ستلزمات قبل. واضـاف هيئنا كافـة ا التي ستحـتضنها دولـة الكويت في االول من اب ا
الية اخلانقة الـتي يعيشها احتـاد اللعبة وبقية طلوبة الجنـاح هذه البطولة برغم االزمـة ا ا
بية لكننا راهنا على استمرار احتادنا في االحتادات نتيـجة قطع االموال عن اللجنة االو
مـزاولة كافـة النشـاطات الداخـلية واخلـارجية وتـطبيق كـافة مفـردات منهـاجنا الـتي وعدنا
واصـلة العطاء بـها هيئـتنا العـامة قبل تسنـمنا دفة الـقيادة وبالتـالي نحن امام حتد كـبير 
ـشـوار. واشـار تـكـلـيف الى ان بـطـولـة والـسـيـر عـلى الـطـريق الـذي وضـعـنـاه في بـدايـة ا
الــعـراق لـالشـبــال يـشــارك فـيــهـا اكــثـر من  40نــاد وبـواقع  132مـالكـمــا من مـخــتـلف
نتخب نـافسات على مـدى اربعة ايام متـواصلة الختـيار ا محافظـات العراق وستسـتمر ا
دارس الـتي ستـجري في الـوطني الـذي سيـشارك في الـنسـخة االولى من بـطولـة طالب ا

قبل. الكويت مطلع اب ا
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دعـا الـنـائب االول لــرئـيس مـجـلـس الـنـواب حـسن كــر الـكـعـبي وزارتـي الـداخـلـيـة
والـشـباب والـريـاضـة واالحتاد الـعـراقي لكـرة الـقدم الـى حلـحـلة مـوضـوع اإلختالف
نـتخبات الـوطنية. وذكر بـيان للمـكتب االعالمي لنائب رئيس بأعمـار العبي عدد من ا
ـان ان الـكعـبي دعـا وزارتـي الداخـلـيـة والـشـبـاب والـريـاضـة وجلـنـة الـشـباب الـبـر
والـريـاضة الـنـيـابيـة واالحتـاد العـراقي لـكـرة القـدم الى حـلـحلـة مـوضـوع االختالف
نـتخبات الوطـنية العراقيـة بطريقة سـليمة جتنب احلاصل في اعمـار عدد من العبي ا
سـاءلة والعقوبة من االحتـاد الدولي لكرة القدم. وطالب جمـيع اجلهات ذات العالقة ا
ــؤسـســات ذات الـشــان الـريــاضي الى ضـرورة انــهـاء الــكـعــبي جــمـيع اجلــهـات وا
شـترك والـدائم إلعـادة الهـيـبة الى جـميع مـفـاصل الريـاضة الـتقـاطـعات والـتنـسـيق ا
عطـلة منها و العراقـية مؤكداً حـرص مجلس النـواب على إقرار التشـريعات سيـما ا
زيد من االجنازات التي تـهدف الى النهوض بالـواقع الرياضي والشبـابي و حتقيق ا

الدولية.
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متاز في أجواء ساخنة جراء إرتفاع درجات احلرارة U ∫  تتواصل مباريات الدوري ا UM

يـحقـقـهـمـا الفـريق  عـبـر عـدة مواسم
اكثر ما تعثر فيها عند الذهاب   البل
نادرا مـا يفـوز قبل ان  تـتغـير االمور
ــدرب عــلي بــســـرعــة من خـالل دور ا
هادي الـذي حتـمل مسـؤولـية الـفريق
رغم مـــعـــانــــاته قـــبل ان يــــغـــيـــر من
مالمحه بسرعة في اضافة ست نقاط
وتعزيز موقـعه التاسع في وضع نال
ـؤكـد اسـعد اسـتحـسـان جـمـهورهم ا
كــثــيــرا بــالـفــوز عــلى اجلــنــوب احـد
الــفــرق  الــصـعــبــة في مــلــعــبه الـذي
سيـطـر علـيه الـطالب بفـضل   الـلعب
بـصفـوف مـتـكامـلـة  في مـوضع رضا
األنـصــار  وهـو مـا يـتـمــنـونه بـعـدمـا
تـعذبـوا كـثـيرا واخـرهـا جتـرع مرارة
ـر من بـطـولـة الـكـاس قـبل اخلـروج ا
ان تاتي  خـسارة الـنفط الـتي سرعت
ـــدرب الــثـــلث الـــذي دفع بـــدعـــوة   ا
بــاالمــور  نـحــو االفــضل  امــام  اخـر
خــمس جــوالت  واهــمــيــة مــواصــلــة
واجـهات حتقـيق بـقيـة نتـائج اخـر ا
ــقـبل   سـيـسـتـقـبل حـيث االسـبـوع ا
الصـناعـات  في مهـمة يـظهـر الطالب
مــــرشـــــحــــون لـــــهــــا حتـت  انــــظــــار
ـتـوقع ان يـعـود بـرغـبـة جـمـهـورهم ا
درب  احلالي شـاهدة  فـريقهم مـع ا
فـي الـــوقـت الـــذي تــــلـــقـى اجلـــنـــوب
اخلــســارة الــثــالــثــة  تــوالــيــا  وتـرك
مـــوقـــعـه الربـــيل في وضـع افـــلت من

. درب والالعب سيطرة ا

ـســتـويـات عــلى طــريـقـة يــقـدمــون  ا
ـدرب   الذي الـلعـب التي يـحـددهـا  ا
ارتفعت اسـهم جناحـاته وسط مساع
في لتـغير   االمـور الى االمام  بـعدما
لـعبه وجد  الـيـاب  مفـتوحـا سـواء 
وخــــارجـه  بــــفــــضل اداء الـالعــــبـــ
الـواضح  من جـانـبه  تـلـقى  احلـدود
اخلسارة الـثانـية في غضـون أسبوع
ليتراجع للمـوقع الرابع عشر  متأثرا
في اخر النتائج الـتي  تباينت ونزف
الـكــثـيـر من الــنـقـاط والزال في وضع
غـيـر مـسـتـقـر  علـى عكـس فتـرات من
الدوري فدم فيها مباريات مهمة  قبل
التراجع حاليـا وسط تقبل اخلسرات
ـوقع متـاخر  وسـيكون  التي دفـعته 
امام لـقـاء مهم عـنـدما يـخـرج للـنجف
الدور القادم في الـوقت الذي سيكون
ــرحـلـة االمـانــة امـام اهم مــبـاريـات ا
احلــالــيـة عــنــدمــا يـحل ضــيــفــا عـلى
الـشـرطـة مـدعـومـا بـجـمـهـور اجلـوية

من اجل   الفوز.
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وعاد الطالب بفـوز مهم  على حساب
اجلنوب بالتغلب عليه بهدف لواحد
سجلت جميـعها في الشوط االول من
ــبــاراة الـتـي مـنــحت الــطالب ثالث ا
نقـاط مهـمة وفـوز ثاني علـى التوالي
خــارج  مــيــدانه   لــيـحــدث الــتــحـول
وكــــســـر  عـــقـــدة الـــلـــعـب في مالعب
احملـــافـــظــــات في اهـم نـــتـــيــــجـــتـــ

وضـعف الـنـتـائج الي تـغـيـرت بشـكل
كـــبــيـــر في وقت احلـــمـــد الــذي جنح
لالن  بــــشـــكل  الــــزم وســـائل اإلعالم
احلديث عـنه والـفريق  مـسـتفـيدا من
جتــــاربه الــــســـــابــــقــــة  مع الــــزوراء
والـــطالب قـــبل ان يـــحـــقق مـــبـــتــغى
االمـانة فـي موسم مـهم  بـعـدمـا تـقدم
لــلــمـوقـع  الـســابع   في اســتــحــقـاق
ـــضـي قـــدمــــا في االداء وجــــدارة و
والـــنـــتـــائج وفي وقـت مــهـم بــســـبب
ارتـــفـــاع مــســـتــوى الـالعــبـــ الــذي

عــنـدمــا كـان قــد جنح بـالــتـقــدم عـلى
ـلعب الـذي بـات يقف اربيـل بنـفس ا
الى جـــانب الـــفـــريق والن الالعـــبــ
يقـدمـون مـا بوسـعـهم من اداء ساهم
في دعم نـتـائج االمـانـة  الـذي واصل
الــســـيـــر بـــاالجتـــاه الـــصـــحـــيح في
احـــــسن  فــــتــــرات  االداء  وتــــبــــادل
الــنــتــائج اجلــيـدة مـع اقـرانـه خـارج
وداخل مـــلــعــبه ويـــامل في اخلــروج
وقع أفضل مع نهاية الدوري الذي
حتـول به  وجتــاوز مـشـاكـل الـبـدايـة

عصام حمد
مدرب األمانة


