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ديـنة التي مبـاريات اقرانه خـارج أ
تــنــتــظــر الـــيــوم ان يــحــقق افــضل

وسم.    نتائجه  في ا
 UNł«u*« VF √

 وتنـتظر  مـتذيال الـترتيب الـبحري
مـبـاراة غـايـة في 23 واحلس 20
الصعوبة   بسبب تأثير اشلنتيجة
عــلى مــوقــفــيــهــا  من اجـل الــبــقـاء
ــوسم مــوسم اخــر بــعــدمـا بــدءا  ا
بـشــكل مـرتـبـك واسـتـمــرا يـعــنـيـان
ســــويـــة من حـــيـث نـــزف الـــنـــقـــاط
والــتـواجــد في مــوقـعــيــهـا بــعــدمـا
فـشـلت جـهـود الالعـبـ ومن تـولى
ـدرب إداراتـهمـا والـكل فـشل من ا
قــبل ان تـبـقـى االمـال مـعـلــقـة  عـلى
اخر خـمس جوالت ونتـائجـها التي
هي من تقرر مصيـرهما إضافة الى
ر نادي الـسـماوة   28 والثـالثي 
بــأصـــعب  فــتـــرة وتــعـــيش هــمــوم
الـبقـاء وهي تـقف على حـافـة دائرة
الـهـبوط  الـتي بـاتت تـتـوارى  بـعد

اكثر في هذه الفترة .
¡«—Ëe «Ë ÊU O  jH½ ‰œUFð 

وواصل الـزوراء نـزف النـقـاط  بـعد
الـعـودة من ملـعب الـعـمارة بـتـعادل

ـؤشـرات تـشـيـر الى الـنـقـط  وكل  ا
ارجـحيـة اجلويـة في حتـقيق الـفوز
ومـؤهل بــقـوة الضـاقـة الـنـقـاط النه
افـضل من أصــحـاب األرض في ظل
وجود مـجـموعـة العبـ باتت تـقدم
ـهـمـة   لكن مع سـتـويات ا الـيـوم ا

كل األفضلية التي يتمتع بها .
◊UIM « ·e½

مـن جـانــبه انــحــدر الــوسط بــشـكل
غــيـر مـتـوفع وواصـل نـزف الـنـقـاط
في فترة تاثر فيـها  الالعب بعدما
تـراجع االداء مـا تـسـبب بـخـسـارته
ــاضــ مـن الــكـــهــربــاء الــدوريـن ا
بـــهــــدفـــ دون رد  ومن مــــيـــســـان
بأربعة أهداف لواحد قبل ان يفشل
في جــمـيع مـبـاريــات الـذهـاب الـتي
ادت الى الــتـراجع لـلـمــوقع الـثـامن
وسيكـون اليوم حتت ضغط نـتيجة
والن بـغـيـر الـفـوز  سـيـكـون مـرشح
لـــتــــرك مــــكــــانه والــــتـــراجـع امـــام
طـــمــوحـــات الـــطالب والـــكــهـــربــاء
وكالهـمـا يـسـيـران بـوضع مـسـتـقـر
في وقت  بات الـوسط يعاني كـثيرا
ـطلوب حتى وافتقـد للقـدرة للعب ا
ـلــعـبه وســيـكــون الالعـبــ امـام
اخـتــبــار  صــعب جـدا اتــلى بــغــيـر
وقـــــته وامـــــام فـــــتــــرة الـــــتـــــراجع
الــــواضــــحـــة فـي كل شـيء  لـــكــــنه
الــفــرصـة لــلــمــدرب والالعــبــ في
وضع حدا لـلنـكسـات واالنكـسارات
في اإلطـاحـة بـاجلـويـة  الـتي تـمـثل
ـرحـلـة ــنـجـز الـكـبـيـر البل  لـقب ا ا
احلـالـية الـتي واجه فـيـهـا التـهـديد
مـن كل اقــرانه حــتى نــتــائج الــفـوز
ـلـعـبه  كـانت  ضـعـيـفـة  مـؤكد ان
االنـــتــصـــار  في لـــقـــاء الــيـــوم هــو
الـــشــغل الـــشـــاغل لــشـــنــيـــشل  في
حتقـيق التـحول    في حـالة  الـفوز
ـــقــــدوره  حتـــقــــيـــقـه  من خالل و
وجود اكثر من العب خبرة واخرين
شباب  في مباراة مختلفة  ومؤثرة
في حــالـتي الــفـوز واخلــسـارة ولـو
شـتـان  ما بـيـنهـمـا الن التـقـدم على
اجلــويــة ســيـعــيــد الــفــريق لــســكـة
االنــتــصـارات الــتي ابــتــعــد عــنــهـا
بـاراة التي تـشكل وحتقـيق هـدف ا
الـتـحـدي لـلـمـدرب والالعـبـ  والن
االمـر ليس بـالـسهل  خـصـوصا في
ـكن تقـبل اخلسارة لقـاء اليوم وال
الــثــالـثــة تــوالــيـا مــا يــزيــد األمـور
صـعــوبــة  بــعــدمــا واجه الالعــبـ
ــــواجـــهـــات والــــفـــريـق مـــشــــاكل ا
اخلـارجـيـة التي نـالت مـنـهم كـثـيرا
وألـزمـته الـتـراجع الـسريـع ولو انه
مـر بفـتـرة تـباين من حـيث الـنـتائج
التي تـركت تاثيـرها بـوضوح  على
مـوقعه في الـسلم بـعـدما تـخلى عن

تصدر الى سبع  نقاط الفارق مع ا
وكـــله امـل في  ان يـــحــــقق الـــيـــوم
طـلوبـة  في ظل التـطور الـنتـيجـة ا
الــذي حــصـل مع خــطـــوط الــفــريق
بشكل واضح وتؤدي بقوة  وتركيز
 واألمـور تسـير بـاحلـالة االيـجابـية
فـــــيــــهــــا  مـن خالل وجـــــود اغــــلب
الالعـب  وجتـديـد اوديشـيـو الثـقة
بــــهم في إضــــافـــة كـــامـل الـــنـــقـــاط
الحـقـة لـلـشـرطـة بـاجتـاه تـشـديـد ا
واالسـتــفــادة كــلــمــا امـكـن من اخـر
خـــمس مـــبــــاريـــات   واألمل في ان
يتـعثـر الشـرطة   لكـن األول حتقيق
االنــتــصــار الــرابع تــوالــيــا  وامـام
ـتـدنـيـة الـتي عـلـيـهـا نـفط احلـالـة ا
الـــوسـط  بـــعـــد تـــراجـع نـــتـــائـــجه
ـوقع  لـكن هـذا اليـعـني األخـيـرة وا
ان الـــوصــيـف ســيـــمـــر من مـــلــعب
الوسط بـعدمـا واجه مشـاكل اللعب
خـارج الـعـاصمـة وأخـرهـا الـتـعادل
مع اربيل وخسر عـدة نقاط  إضافة
الـى تـــعـــثــره فـي مـــبـــاريـــات غـــيــر
مــتـوقــعه لـكـن سـيـكــون امـام وضع
مـخــتـلـف  فـيــمـا يــتـعــلق بـجــاهـزة
الالعـب والـكل بالـوضع الـطبـيعي
ـهـمـة التي امـام حتـقـيق الـنـتـائج ا
يـريــد مـواصـلـة تـعـزيـزهـا  من دون
درب توقف ومـؤكـد ان توجـيهـات ا
اللـعب  بحذر شـديد بغض الـنظر
ـــتــــدنـــيــــة الـــتي عـن احلـــالــــة  ا
يعيشـها الوسط  ويظـهر اجلوية
مـــرشح قــوي حلـــسم األمــور في
ظل   احلـالــة الـفــنـيــة والـرغــبـة
الكبيـرة في تقليـص الفارق بعد
ـــوقع أكـــثــــر  مع انـه ضـــمـن  ا
الــثــاني وفـي مــوسم ســيــخـرج
مـنه خـالي الوفـاض لـكن تـبقى
مــهـمــة الالعــبـ  الــلـعب  من
اجل الــــفـــوز لـــتــــعـــلق االمـــر
بـسمـعـة الفـريق في  حتـقيق
النـتـائج في كل األوقات ألنه
اجلــويــة  الــذي مــر بــفــتـرة
صـعـبـة لـكـنه الـيـوم بوضع
اختلف  وعـاد  بقوة   والن
مـن واجـب  الـالعــــــــــبـــــــــ
مـواجـهـة الـفـرق  بـاهـتـمـام
كــبــيــر في خــطــوط فــاعــلـة
ــــســـــتــــويــــات وتــــقـــــد ا
وانــتـزاع الـنــقـاط  إمـام مـا
تـــــبــــقـى من مـــــبــــاريــــات
أبــرزهــا عــنـد مــواجــهـة
الــزوراء الـدور الــقـادم
في قـــمـــة مــنـــتـــظــرة
متوقع ان تـكون اكثر
إثـــارة وأهــمــيــة لــكن
ــرور  من بــوابـة االول ا
الـــوسط والــعـــودة بــكــامل

والعشرين.
 اجلويـة الذي حـقق أفضل نـتائجه
حــــيث الــــفـــوز
عــــــــــــــــــلـى
الـــــكــــرخ
وحـــــسم
الـــلــقــاء
ــؤجل ا
مــــــــــــــن
رحـلة ا
األولــــــى
مــــــــــــــــــع
الــــــــزوراء
قـــــبل ان
يـــــهـــــزم
البحري
 لـيـقلص
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اسـتهل مـنـتـخب الـعراق لـلـنـاشـئ مـشـواره في بـطـولـة غرب آسـيـا لـكـرة القـدم بـاخلـسارة
بهدف مـن دون رد  امام نـظيـره السعـودي علـى ملـعب األميـر محـمد في الـزرقاء بـالعـاصمة

االردنية عمان.
وسيواجه مـنتخب الناشئ نظيره الكويتي في ثاني مبـارياته بالبطولة عند الساعة العاشرة

من اليوم االربعاء .
واوقــعت الـقــرعـة مــنـتــخب الـنــاشـئــ في اجملـمــوعـة الــثـالـثــة الى جـانـب مـنـتــخـبي الــكـويت

والسعودية.
باريات بـنظام الدوري من نـتخبات الـتسعة عـلى ثالث مجموعـات بحيث تلـعب ا و توزيع ا

مرحلة واحدة وحتدّد مراكز الفرق في اجملموعات بعد الدور األول.
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أعـلن نـادي الــقـوة اجلـويــة غـيـاب
العبه كـرار نبـيل عن مبـاراة الفريق
ـقــبـلــة امـام نــفط الـوسط بــسـبب ا

رض “حمى التيفوئيد.” اصابته 
وذكـر الـنادي في بـيـان صـحفي أن
الـالعب كـــرار نــــبـــيل إلـى وعـــكـــة“
صحية غيبـته عن تدريبات الفريق

باراة نـفط الوسط يوم  حتضيـراً 
ـقـبل والـتي ستـقـام على االربـعاء ا
مـــلـــعـب الـــنــــجف الـــدولـي ضـــمن
مـبـاريـات اجلـولــة اخلـامـسـة عـشـر
لـــلـــمـــرحـــلــة
الـــــثــــانـــــيــــة
لــــــــلــــــــدوري
الـــــــعـــــــراقي

متاز.” ا
واوضــــح أن
“ الـــــالعـــــب
دخل  االحـــد
ـــــاضي في ا
أحــــــــــــــــــــــــــد
مسـتـشفـيات
الــعـــاصـــمــة
بــــــــــغـــــــــداد
بسـبب وعكة
صــــــحــــــيــــــة
ألـــــــــــــــــــزمـت

الالعب والـتي اثبـتت الـفحـوصات
ــرض حـمى الـطــبـيــة عن تــعـرضه 
التيـفوئيد .”وب أن “الالعب كرار
نـبـيل يــحـتـاج إلى الــراحـة لـثالثـة
إيـام وهـذا ما يـعـني غـياب الالعب
عن مــبــاراة نــفط الــوسط بــعــد غـد
االربــعـــاء عـــلى أمل أن يـــكـــــــــون
ـبــاراة الــزوراء بــاجلــولـة جــاهــزاً 
الـــــســــادســـــة عــــشـــــر من الــــدوري

متاز.” ا
ومن جـهـة اخرى أعـلن نـادي الـقوة
اجلــويــة جتــديـــد عــقــد مـــحــتــرفه
ـدة موسم يـداني  الـسوري زاهـر ا

اخر. 
وذكـر الـنادي في بـيـان صـحفي أن
ادارة نادي الـقـوة اجلويـة جددت“
عـــقـــد احملـــتــــرف الـــســـوري زاهـــر

قبل.” ميداني للموسم ا
يـــذكـــر أن مـــيــــــــــداني يـــلـــعب في
صـفـوف الـقوة اجلـويـة مـنـذ صيف

موسم 2016.
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تـلقى العـبي نادي الطـلبـة الشـتائم قـبل وبعد
نـــهـــايــة مـــبـــارايـــات الــفـــريق فـي الــدوري

متاز لكرة القدم. العراقي ا
وقــال مـــدافع الــطــلــبـــة سالم شــاكــر في
تــصــريح صــحـفي إن “جــمــاهـيــر نـادي
الطـلبة ليـست راضية عـلى اداء الفريق
والالعب واكبر دليل على ذلك فزنا في
اخــر مـــبـــاراتــ ولم يـــتـــخــتـــلف االمــر

بالنسبة لهم.”
واوضح شـاكـر أنه “نـتــلـقى الـشـتـائم قـبل

ـمـتـاز فـاجلـمـهور وبعـد كل مـبـاراة في الـدوري ا
يـــجب ان يــكــون الـــداعم االول لــلــفـــريق ولــكن

مايحدث مع الطلبة هو العكس.”
يــذكـر أن ادارة نــادي الـطــلـبــة ســمت عـلي
هادي مدرباً للفريق خلفاً للمستقيل ثائر

احمد.
جانب من تكر الالعب الفائزين في البطولة
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ناطق الدافئة في سلم الترتيب قاعد اخللفية بالوصول الى ا œuF∫ تسعى فرق ا

كـانه وتـكرار سـيـناريـو الـديوانـية
ــــاضي ــــوسـم ا ولـــــو   االمــــر فـي ا
مـــخــتـــلف تـــمــامـــا   في وقت واصل
اجلــنــوب  انـــحــداره من دون تــوقف
للـمباراة الـرابعـة تواليـا بعـدما نزف
نـــقــطـــة مــبــاشـــرة وفـــي  اســوء 11
ـركـز الــثـاني ـشــاركـة فـي ا فــتـرات ا
عـشر 41.وخـيب الـطالب  أنـصـارهم
بــعــدمــا ســقــطـوا امــام الــصــنــاعـات
بــثالثـة أهـداف لــهـدفــ في نـتــيـجـة
دعـمت الـفـائـز قـبل ان  تـعـكـر أجـواء
نون صفوف الـطالب  الذين كانـوا 
الـنــفس في اخلـروج بـالــفـوز الـثـالث
تواليـا  قبل ان تـتوقف النـتائج التي
بـدا بــهـا  عــلي هـادي  وبــعـد فـوزين
قـــبـل ان يـــســــقـــطــــوا حتت أنــــظـــار
جـمـهـورهـم لـتـتـغـيـر االجـواء تـمـامـا
وكـان الــفـريق يـعــود لـلـمــعـانـاة مـرة
اخـــــــــــــــرى فـي وقـــــــــت أضــــــــــــــاف
الــصـــنــاعــات ثـالث نــقــاط  غـــالــيــة
وكسر  حاجز النـتائج اخمليبة التي
تعـرض لـها مـؤخرا لـكن الفـوز على
الــطالب له طـعم خــاص  وجـاء
خـالفــــــا لــــــرغــــــبــــــة

انصارهم.

وقت خطف  مـيسان الـتعـادل الثالث
من الفرق اجلماهيرية حيث الشرطة
ـــرحـــلـــة واجلــــويـــة والـــزوراء فـي ا
احلــالــيــة قــبل ان  يــســتــمــر يـحــقق
هـمة في عـقر الدار وحتت النتـائج ا
ؤكـد قبل بـالنـقطة أنظـار جمـهوره ا
النهـا اتت من البطـل  ومهم ان تاتي
ــــيــــدان  الـــذي دعم الــــفــــوائـــد من ا
الــفـــريق كــثــيــرا  وهــو يــحــتل احــد
ـــقــدمــة  وكــاد ان يــقف في مــواقع ا
مـكـان افـضل لـوال تـعـثـره في جـمـيع
ـرحــلـة احلـالـيـة ذهـاب مــواجـهـات ا
الـتي انـعكـست عـلى بـدايـته اجلـيدة

والزل منافسا اليستهان به.
 تعادل السماوة ونفط اجلنوب

 وخـرج السـمـاوة بنـقـطة  غـالـية اذا
لـم تـــــكـن األغـــــلـى  في ظـل الـــــوضع
ر به حـاليا من اجل الصعب الـذي 
الـبـقـاء من تــعـادل مع نـفط اجلـنـوب
لـيـبـتـعـد عن فـريق احلـسـ بخـمس
نــقـاط وتــاتي الــنـقــطـة  في مــحـلــهـا
لعبه بعدمـا توقفت نـتائجه سـواء 
وخــارجـه  كــمــا يــجــدهــا جــمــهــوره

ــــدرب ســـــمـــــيــــر كـــــاظم وا
الـسـاعي البـقـاء الـسـمـاوة

أشـبه بـاخلـسـارة  من نـفط مـيـسان
بثالثـة اهداف لكل مـنها  يـاتي بعد
خـسـارتـ  مـتتـالـيـتـ من اجلـوية
والـكــهـربـاء الـنـتـيـجـة الـتي انتهت
ــبـــاراة لــيــبـــقي االثــنــ عــلــيـــهــا ا

وقعيهما حيث الزوراء الثالث 57
وميـسـان اخلـشامس    51ليـسـتـمر
ــر بــفــتــرة قـلــقــلــة وغــيـر الــزوراء 
مستقـر  وافتقد لـلحلول بـعدما نزف
نـقـاط من ثالث مـباريـات مـتـتـالـية 8
كادت تكـلفه موقـعه لوال تعـثر الكرخ
ـشــكـلـة جـاء بـشــكل غـيـر مــتـوقع وا
التـعادل  بـغيـر وقته وسط  مـخاوف
األنـصـار  الن الـفــريق سـيـكـون امـام
مباراة الثار مع اجلوية الدور القادم
 رغم انه قـدم مــبـاراة  مـهــمـة ارتـقى
فـــيــهــا مـن حــيث االدى فـي الــشــوط
الـثــاني واهـدار الــفـرص احلـقــيـقـيـة
بــفـــضل تــصــدري حــارس الــعــمــارة
بـشجـاعـة كمـا وقف الـعـمود مـدافـعا
لـيـحـرم الـفـريق من الـفـوز الـذي كـان
االقرب له   قبل العودة بـنقطة اهون
ـقبل يحمل من اخلسارة الن الـلقاء ا
ــــدرب كـل اوجه الــــتــــحــــدي امــــام ا
والالعــبـــ وجــمــهــور الــزوراء  في
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 يــتـوجه الـيـوم فــريـقـا اجلـويـة الى
ـواجــهــة الـوسط مـديــنـة الــنــجف  
ـالعــبــة واحلــســـ الى الــبـــصــرة 
الـــبــحـــري في اخــتـــتــام مـــبــاريــات
اجلــولــة 34مـن مــســابـــقــة الــدوري
ــمـتـاز بـكـرة الــفـدم   عـلى بـعـد ا
اربع جـــوالت  عــــلى اخـــتـــتـــام
الــبـــطــولــة  عــنــدمـــا تــنــطــلق
اجلـولـة  35الــسـبت الــقـادم
بــعـدمـا تــقـرر االنــتـهـاء من
ــــوسم خـالل الــــشــــهــــر ا
اجلـاري الــذي سـيـشـهـد
إقــامـة نــهــائي بـطــولـة

ألــــــــــكــــــــــاس فـي
الــــــســـــابع
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اسيـا ميـنمار 2019. وتغـلب العراق امس
االحـــــــد عـــلى الـــكــــويت بـــثالثـــة أشـــواط
ألثـنــــــ بـواقع ( -23) (25-21 ) (17-25

.(25) ( 25-22) (15-13)
نتـخب الـوطني قـد خسر مـباراته وكـان ا
االولى امـام الـسـعـوديـة بـواقع ثـالثة

. أشواط ألثن
وســيــخـــــــــــــوض مــنــتـخـب لــيـوث
الــرافــدين الــيـــــــــوم االربـــــــــــعــاء
ــــنـــتـــخب ــــبـــاراة الـــرابــــعـــة مع ا ا
ـبي الــبـــــــــحــريــني ويــخــتـتـم األو
ــنــتـخب مــشـــــــــــواره مع نــظــيـره ا
الــفـلــسـطــيـني يــوم الـرابع من تــمـوز

اجلاري.
وســيــتــــــــم تــوزيع الــفــرق في الــدور
الـثـاني عــلى ثالث مـجـمــوعـات بـحـيث
تــضم اجملــمــوعــة االولى أصــــــــــحــاب
ـــراكــز األولى مـن الــدور األول فـــيــمــا ا
تــــــــضم اجملــــــــــــمــوعـة الـــــــــــثــانــيـة
راكز الثانية ليأتي بعـــــــــدها أصحاب ا
ــــــركـــــــز الـــــــثــــــالـث في أصــــــحـــــــاب ا

اجملمــــــــوعة الثالثة.
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حــقق مــنــتــخب الــعــراق فـوزه الــثــاني في
تصفيات اسيـا لكرة الطائرة حتت 23 عاماً

قامة منافساتها في البحرين. وا
وتغـلب لـيـوث الـرافـدين عـلى مـنـتـخب قـطر
بـــثـالثـــة أشـــواط لـالشيء بـــواقع (25-18©
(23-25) (20-25) حيث واقترب من خطف
ؤهـلة لـنهـائيات احـدى البـطاقـات الثالثـة ا
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ركـز الثالث بـرصيد فريق االعظـمية بـا
(10) نقاط.

وبـعــد اســدال الــســتـار عــلى الــبــطــولـة
ـالكــــــــــــمـــة مـــدرب اخـــتـــار احتـــاد ا
فـريق االعـظـمـيـة رعــد جـنـجـون لـيـكـون
ــــدرب االفـــضـل في الــــبــــــــــــطــــولـــة ا
ـشـاركـة عـطـفا وفريـقه افـضل الـفـرق ا
ــســتــويــات الــتي قــدمــهــا خالل عــلى ا
ــنــافــســات.اجلــديــر بــالــذكــر ان هـذه ا
البطولة تــــــــعد اختبارا اوليا الختيار
ثـل العـراق في بـطـــــــــولـة اسـيا من 
لـالشـــــــبــــــــال الــــــــتـي ســـــــتــــــــقــــــــام في
ــقـبل اذ الـكــــــــــويـــــــت مـطــلع اب ا
ـــــــــراكـز االولى سـيـدخل اصـحـاب ا
في مـــعــســـكـــر داخـــلي لـــيــكـــون احملك
ـشـاركــة في الـبــطـولـة احلـقـيــقي قـبـل ا

القارية.
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ــركـــز الــوطــني لــرعــايــة تــوج فــريــقــا ا
ــركـز ـوهــبــة - بـغــداد و الـعــمــارة بـا ا
االول في بـــطـــولــــة الـــعـــراق لالشـــبـــال
الكــمـة والــتـــــي اقـيــمــــــــــت عـلى بـا
قـــاعــة الـــلـــعـــبــة فـي مــجـــمـــــــع وزارة
الــشــبــاب والــريــاضــة وعـــــــــلى مــدى
خمسة ايام متواصـــــــــلة تنافــــــــس
فـيــهـا اكــــــــــثــر من اربــعـ نــــــــــاد
بواقع  132مالكماً والربـعــــــــة عشر
ـركز الوطني .اذ تعادل الـفريقان ا وزناً
ـوهـبة - بـغـداد و العـمارة في لرعـاية ا
ـــراكـــز لــيـــجـــمـــعــا (21) نـــفـــطــة كل ا
متساويـان في صدارة الترتـيب ليتوجا
ــركـز ـركــز االول مــنــاصــفــةً امــا ا بــا
الـثـاني فـكـان من نــصـيب فـريق االثـيـر
الذي حصل على (13) نقطة فيما حل
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