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واجهـة التي اقـيمت على ه النـفط وبفارق  16 نقطـة في ا حقق فريق الـشرطـة فوزاً مهـماً علـى غر
متاز لكرة السلة. قاعة الشعب ضمن منافسات الدور الثالث من الدوري العراقي ا

وانتـهى الـربع االول بـتغـلب الـشرطـة بـنتـيـجة  10-12ليـواصل تـفـوقه في الربع الـثـاني الـذي فاز به
بنتيجة 12-9.

واستمـر فريق القـيثارة اخلـضراء بتـألقه ليـحسم الربع الـثالث لصـاحله بنتـيجة 16-21 ليختتم اداء
واجهة 69-58. الرائع ويفوز بالربع الرابع بنتيجة 23-24 لتنتهي ا

وفي مواجهة اخرى ضمن ذات الدور تغلب الكهرباء على نفط اجلنوب بنتيجة 59-39. AZZAMAN SPORT
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ـسـتوى فـي وضع مـتشـابـه من حـيث ا
بـعدما فـشال في مباريـات الذهاب  قبل
ان  يـخرج الـسمـاوة بنـتيـجة ايـجابـية
في  مـــبـــاراة الـــبـــحـــري ولـــيــتـــنـــفس
ـتوقع الـصعـداء ويصـالح  جمـهوره  ا
ان يـــعـــود لـــدعــــمه  من اجل اخلـــروج
بــاالنــتـــصــار االخــيــر عــبــر الــتــعــامل
ـيدان التي من ـطلـوب مع مبـاريات ا ا
ابــقـــته في مــكــانه  لـــلــمــوسم الــثــالث
تـواليـا  لكن الـفوز األخـير ال يـعني انه
اسـتعاد تـوازنه بعدمـا سقط قبـلها من
ــيــنـاء في وضع الــكــرخ وتـعــادل مع ا
مـختـلف   والمجـال لنـزف النـقاط  كـما
يــأمل بـذلك فــريق احلـســ الـذي جـاء
مـن خـســارة من اجلـويــة والــعـمل  في
وضع حــد لـلــنـتـائج اخملــيـبــة والـلـعب
بـشعار الـفوز  وفي ان يعود بـفوائدها
واالبـتــعـاد من مـوقـعه احلـالي   وغـيـر
ذلك قــد يـتـراجع لـلــمـوقع األخـيـر امـام

مالحقة النجف واألمانة.
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وجنح الـشـرطـة في حتـقـيق فـوز مـتوقع
اذا لم يـكن حتصيل حاصل عـندما تغلب
عـلى الـصـنـاعـات بـثالثـة أهداف دون رد
تـناوب عـلى تـسـجيـهـا الالعـب   مـهـند
عـلي  مرت د 20 و  94 وامـجد عطوان

 27قبل ان يحقق تقدما واسعا
وواضـحـا لـلـمـوقع الـثالـث بشـكل مـؤقت
بـرصيد  11نـقطة وله مبـاراة مؤجلة مع
الـــنـــفط   بـــعـــدمـــا  جنح فـي الـــظـــهــور
ـطلوب من حـيث االداء والنتـيجة  رغم ا
ـؤثـرة بـسبب غـيـاب عـدد من عنـاصـره ا
االصـابة  حـيث عالء عبـد الزهـرة وسعد
ـهـمة نـاصر وغـيـرهـما  قـبل ان يـحسم ا
ــتـــدني بـــاقل اجلـــهـــود امـــام الــوضـع ا
لــلــصــنــاعــات مـــحــقــقــا الــفــوز الــثــاني
بـنـتـيـجـة ثالثـة أهـداف  مـا يـعـكس قـوة
هــجـــومه وتـــكـــامـــله  من خـالل  وجــود
الـبـدالء الذين جنـحـوا في قيـادة الـفريق
ـنــتــظــر   وإضــافــة كـامل الى االجنــاز ا
الـنـقــاط الـتي زادت من  تــواجـد الـفـريق
ــوقع اجلــديـد واألمـل في ان تـاتي في  ا
ـصـلـحـته  عـلى نـتـائج  االمس والــيـوم 
ــدعـوم امل مــواصـلــة تــقــد الــعــمل  ا

في مـهـمة تـتـطلب من عـنـاصره  الـعمل
مـا في وسعها للـمرور من مواقع النفط
لالسـتمرار في الـطريق  الصـحيح امام
هـمـة التي يـريـد عكس نـتـيجـة الـيـوم ا
قـــدرات عـــنــاصـــره بـــعــد نـــتـــيــجـــتــ
ايـــجــابــيـــتــ عــلـى الــوسط والــزوراء
ـثالن مؤشـرا قويـا على قـدرة الفريق
في تـخطي بوابة النـفط وحتقيق الفوز
الـثـالث تـوالـيـا ومـواصـلـة  دعم مـوقفه
والــتــقــدم خـطــوة اخــرى لألمــام  بــعـد
ـتـمـيز في الـفـترة الـظـهـور الواضح وا
االخـيرة من خالل عطـاء العبيه اغـلبهم
ــديـنـة الـوالدة والـتـي تـفـتـخـر في من ا
صـنع الـنجـوم  امـام جيل جـديـد يدافع
ينـاء  والعمل على العودة عن سـمعة ا
بـه الى مـكــانه الـذي يــسـتـحــقه .ويـرى
حـسن احـمـد االخـر الـذي يـعـيش حـالة
اإلحــبــاط احلــقــيـقــة اثــر  االنــتــكــاسـة
الـعــربـيـة الـتي اخـذت الـكـثـيـر من قـوة
الــنـفـط  عـلى عــكس الـتــوقـعــات  الـتي
يـريـد ان يـعـود بـقـوة لـلـمـهـمـة احملـلـية
بـــعــدمـــا فـــقــد الـــتـــواجــد عـــربـــيــا مع
تصريحاته من ان  الفريق قادر للعودة
 امــام مـهــمـة شــبه مـســتـحــيـلـة  لــكـنه
يــريــدان يــبـقـى احـد االطــراف الــقــويـة
لـلـمـوسم الـثـالـث  امـام مـبـاراة حتـتاج
الـى ظهور عـناصره الـواعدة التي لالن
تـقدم مـستـويات مقـبولـة  لكن مـواجهة
الـيـوم تأتي بـظروف مـخـتلـفة ويـخشى
ـدرب ان تزيـد الطـ بله  اذا مـا فشل ا
ـتحفـز والسـاعي العودة يـناء ا امـام ا
بـالنـتيـجة صـحبـة جمـهوره الـذي يرى
من الـفريق قـد استعـاد قوته  وسـيلعب
بـوضع مختلف عن البـداية التي عدلها
بــالـنـتـيــجـتـ األخــيـرتـ  وتــطـلـعـات

للفوز الثالث .
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وبــعــد حتـقــيق االنــتـصــار  االول عـلى
ـــاضـــيــة يـــعــود الـــبــحـــري اجلـــولــة ا
الــسـمــاوة رابع عـشــر الـتـرتــيب بـأربع
نـقـاط  بتـطـلـعات   الـفـوز االخر عـنـدما
يـسـتــقـبل في مـلـعـبه وجـمـهـوره فـريق
ـوقف  بنقطت احلـس سابع  عشر ا
في مـبـاراة  حتـظى باهـتـمـام الفـريـق

مـلـعـبه  رغم انه تـعـرض لـتـعـادل اشبه
بـاخلسارة  مع الـصناعـات قبل اجلولة
ـاضيـة لكن هـذا ال يعـني ان سيـسقط ا
مــرة ثـانـيــة في كـمـ مــيـسـان    الـذي
حتــــول مـــبـــاشـــرة الـى اقـــوى الـــفـــرق
وسـيحضـر من اجل الفوز الـذي يتطلع
الــيه اربـيل عــبـر  الـتـركــيـز عـلى االداء
هم طلوب الذي قاده العودة بالفوز ا ا
مـن مـلــعب الــكــهــربــاء وهـو االخــر في
حــالـــة مــعــنــويــة وفـــنــيــة وقــادر عــلى
الــســيــطـرة عــلى  اجــواء الــلــعب غــبـر
عــامــلي االرض واجلــمــهــور   امــام مـا
يــنــتــظـر ان يــقــدمه الالعــبــ  خلـطف
ـبادرة الـهجـوميـة والعمـل على حسم ا
ـبـاراة لـتي تـشـكل الـتحـدي لـلـطـرف ا
ســــويـــة  حــــيث مــــيـــســــان  والــــلـــعب
بــطـمـوحــات الـعـودة بـكــامل الـعالمـات
والـــبـــقـــاء فـي نـــفس مـــكـــانه  واربـــيل
واهـمـيـة التـعـامل كل مـا امكن من اجل
االســـــتــــفــــادة مـن مــــبــــاريــــات االرض
ـسـتـوى وظـروف الــلـعب عـبـر تـقـد ا
من خـالل طريقة اللعب التي سيحددها
ـــدرب طـــارق عــودة فـي مــواجـــهــة ال ا
ـواصلة تـخلـوا من اخلطورة والـتطلع 
صـحــوته  اثـر الـتـغـلب عـلى الـكـهـربـاء
الـنتـيـجة الـتي  يأمل  ان تـنعـكس على
ـباراة ويـرى نفـسه االفضل  من سـير ا
ـــوقف  واألمل ان حـــيـث الـــنـــتـــائج وا
طـلوبة في تـظهـر معـرفة احـمد دحـام ا
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ويـشـهد مـلعب الـصنـاعـة مبـاراة مهـمة
عـنـدمـا يـلـتـقي  أصـحاب األرض وجنم
ــيــنــاء الــبــصــري ــتــألق ا األســبــوع ا
ــنـتـشي بــفـوزه  عـلى الــبـطل  الـذي وا
ـباراة يـكـون قد حتـقق بفـضل ظروف ا
الـتي شكلت التحـول في مسار مشاركة
ـذكــور تـأثــيـر ــيـنــاء وكـان لــلـفــوز  ا ا
ــوقع اســـتــثــنــائـي من حــيث تــغـــيــر ا
عنوية وتـعزيز ثقة الالعب واحلـالة ا
بــأنــفــسـهـم  عـلـى خـوض لــقــاء الــيـوم
الــصـــعب امــام حتــديــات  مــواجــهــات
الـذهاب واحلـديث عن صعـوباتـها امام
الـكل  عـنـدمـا  يـحل ضـيـفـا عـلى الـنفط

الـــقـــوي لـه بـــعـــدمـــا تـــعـــثـــر الـــزوراء
وخسارة  خمس نقاط واحلال للشرطة
ـكن احلكم بـفقـدان اربع نقـاط ولو ال 
عـلى االمور  بـعد مـرور  خمس جوالت
ألنه مـتـوقع ان تـتـغـيـر وجـهـات الـفرق
خـصوصا اجلماهيـرية والقوية  ومهم
ان تــنـافـسـهــا فـرق اخـرى  وان حـصل
هـذا  االمر سـيكـون من صالح  الدوري
الـتي مـهـم جـدا ان تـشهـد تـغـيـرات في
قـادم اجلـوالت امـام بحث اغـلب الـفرق
عن أمـاكن مهـمة. وتـظهر قـدرة اجلوية
مـن خالل قـوة هـجومـه الـذي كان وراء
حتـقـيق االجنـاز االسيـوي  والـعـمل ما
بــوسع الالعـبــ في تـقــد الـعـروض
الـفـنـيـة العـالـيـة  من خالل خط الـدفاع
ـــر بــأفـــضل والـــوسط كـــانه الـــيـــوم 
حـاالته وقادر على صنع الـنتيجة التي
يـنتـظرها جـمهوره بـعد ارتفـاع احلالة
ــعـنــويـة   والــدعم الـذي يــتـلــقـاه من ا
جـمهـوره  من اجل خطف كامل الـنقاط
وال يــريــد ان يـلــتــفت لــلـوراء حتت أي
تـأثـيـر كـان  امـام  الـرغـبـة الـعـاليـة في
حتـقيق الـنتيـجة  واالستـمرار بالـتقدم
ـــبــاريـــات بــاحلــاالت عـــبــر انـــتــهــاء ا
ـطـلـوبة  والـتـطـلع الى اجنـاز  كروي ا
ســيـكــون له فـوائــد كـثــيـرة وقــيـمــتـهـا
حتـفزه للتقـدم الى موقع الريادة  الذي
ــقـــابل يــأمل ـــؤهل األول  بـــا يـــبــدو ا
الـديـوانيـة بقـلب األمـور بوجه اجلـوية
امـام طمـوحـات اللـعب بالـنتـيجـة التي
يـــريــد عـــكــســـهـــا حــتى عـــلى الـــبــطل
األســيـوي رغم مــعـانــاة الـلـعـب ذهـابـا
وبـعـد خـسـارة  مـيـسـان بـهـدف ألربـعة
قــبل ان يـصـطـدم بـاجلـويـة في ظـروف
لـعب  تـبـدو صـعـبـة امـام مـهـمـة الـفوز
كن لـتي تبدو شبـه مستحيـلة ولو ال 
الـتكهن بالنتائج إمام  وقائع من انه ال
يــوجــد فـريـق قـوي وأخــر ضــعـيف بل
ن يــــــقــــــدم األداء احلــــــسـم يــــــبــــــقـى 
ــســتـوى  وهــو مــا سـيــعــمل عــلـيه وا
الــديــوانــيــة لـتــرســيخ اســمه في  اهم

مبارياته منذ بداية الدوري.
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تـصدر نـفط مـيسان  12نـقطة ويـحل ا
مـتـقـدمـا علـى  الشـريك اجلـويـة بـفارق
االهـداف الـسالح الـذي سيـعـتمـد عـليه
كـثيرا  الـيوم  عنـدما يلـتقي اربيل  في
ـوقع  الـثـامن بـثـمـان نـقـاط مـنـتـشـيا ا
بـفوزه  على الكهربـاء  ويتطلع ميسان
لـلـدفـاع عن مـوقـعه  والـبـقـاء به ألطول
وقت  كـلما امكن امـام طموحات  الفوز
في مـهمة تبدو غاية في الصعوبة رغم
ان الـفريق جنح في اول اخـتيـار ذهابا
عــلى حــسـاب الــكــهـربــاء  في اجلــولـة
ــوسم لــكن األمــور االولـى وافــتــتــاح ا
تـخـتـلف هـنـا كـثـيـرا الن اربيـل  أفضل
من الـكـهـربـاء وكان قـد تـغـلب عـليه في
اجلـــولــة األخــيـــرة في الــوقـت الــقــاتل
وألنه سـيـلـعـب بـظـروف مـنـاسـبة والن
مـباريات الذهـاب بقيت تشـكل التحدي
جلـمـيع الـفـرق  ويـريـد احـمـد دحام ان
ـــوعــد   في يـــكــون مـع فــريـــقه عـــلى ا
حتـقيق الفـوز اخلامس تواليـا والبقاء
بـــعـــيــدا عـن مـــزاحــمـــة اجلـــويــة والن
الالعـــبــ يــعـــلــمــون ان غـــيــر الــفــوز
ـوقع االول سـيـؤدي ذلك الـتـخـلي عن ا
الـذي بـلـغه الـفـريق  مـنـذ اول مـشـاركة
فـي الدوري  والن البقاء به يحتاج الى
تــقـد االداء الـقـوي والـلــعب بـتـركـيـز
بـعد التقدم الذي حـصل عليه والظهور
الــواضـح عــبــر اربع جــوالت نــاجــحــة
لــكن كل مــا حتـقق قــد يـخــسـره اذا مـا
فــشل فـي تـغــطــيــة  احلــاجــة من لــقـاء
اربـيل   اخلطر  الذي يعـول كثيرا على
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تـخـتـتم الـيـوم األحد مـبـاريـات اجلـولة
مـتاز الـسـادسة من مـسابـقة الـدوري ا
بـكرة القـدم وذلك بإقامـة اربع مباريات
تـتـوزع  بـ مالعـب الـنفـط والـسـماوة
ـا تشـهـد تـغـيرا واربـيل واجلـويـة ور
ـوقع الصدارة  ويظهر اجلوية االقرب
خلــطــفــهــا  عــنــدمــا ســيــلـعـب مــبـاراة
مـنـاسـبـة امـام الـديـوانـيـة وكل الـدالئل
تــشـيــر الى قـدرة  اجلـويــة فـيــهـا امـام
الــفـوارق الـفـنــيـة الـواضــحـة   وتـفـرغ
اجلـــويــة في الــوقـت احلــالي لــلــدوري
احملــلي  وسط قــدرات الالعـبــ  الـتي
عـكـسوهـا امـام التـ اسيـر في نـهائي
بــطـــولــة الحتــاد االســيــوي واخلــروج
بــإجنـاز غــيـر مــسـبــوق  عـنـدمــا حـقق
الـلـقب ثالث مرات تـواليـا ويرى نـفسه
في لـقـاء الـيـوم باحلـالـة اجلـاهزة ومن
خـالل خــطـــوط  قــادرة عـــلى الــعـــطــاء
ـنافس وتـمـريـر األمور قـبل ان يـكـون ا
ـنــافـســات  بـحــثـا عن الــقـوي ودخـل ا
ـاضي  كما وسم ا الـلقب الـذي فقـده ا
يــريـد االبــقـاء  واحلـفــاظ عـلى بــدايـته
اجلـيدة  بعـد حتقيق اربعـة انتصارات
ولـه مـبــاراة مــؤجــلــة  ويـحـث اخلـطى
لــتـحـقـيق الــفـوز اخلـامس عـبـر  االداء
ـنـتـظر مـن جمـهـوره في تـقد االداء ا
وفــارق االهــداف  لــلــتـخــلص مـن نـفط
مـيسـان الذي سيـكون امـام مهمـة غاية

في الصعوبة.
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ــــاضي اجلــــويــــة ظـــهــــر االســــبـــوع ا
ـطــلــوب من حـيث االداء ــسـتــوى ا بــا
ـسـتـوى والـنــتـيـجـة والـسـمـعـة عـلى ا
األســيـوي ويـريــد بـاسم قــاسم قـيـادته
بــأفــضل حــال مـحــلــيـا فـي وضع اخـر
حــيث الــبــحث عن الــصــدارة  واقــنـاع
ستوى االنـصار انه عازم على تـقد ا
وقع ـرور  والـنـتيـجة  لـتامـ طريق ا
الــصــدارة الــهــدف االول الــذي يـبــحث
عـنه  عـبـر لـقاء الـيـوم لـدعم مـوقفه في
ظل  االجـواء التي يـعيشهـا  ليس امام
جـمـهـوره حـسب  بل  مـن قبـل الـشارع
الــريـاضي  الــذي ثـمن اجنــاز  الـفـريق
الـكـبـير  مـا  جـعل من الـترشـيـحات ان
ـــردود تــــقف جلـــانــــبه في حتــــقـــيق ا
ـــطــــلـــوب عـــلـى مـــســـتـــوى الـــدوري ا
خــصــوصـــا في لــقــاء الــيــوم  من اجل
الـــتــقــدم  نــحـــو الــصــدارة  امــام قــوة
الـفـريق الـقادر عـلى تـخـطي األمور من
خـالل جـهـود عـنـاصــره الـتي تـأمل في
عـمل كـبـيـر وقوي  وتـشـكـيل اخلـطورة
حتت أنـظـار جـمهـوره الـذي سيـحـضر
ـدرب بـعـد كــامال لـتـحــيـة الالعـبــ وا
ـشـهـور الذي يـسـتـحق وقـفة االجنـاز ا
شــرف من قـبل الــديـوانــيـة السـتــقـبـال

بطل اسيا بكل حفاوة.
ـتـلك اجلـوية فـرصـة الـفوز بـنـسـبة و
عـاليـة بعـدما مـر من بوابـات اربع فرق
اضية اخرها التغلب على ـرات ا في ا
فـريق احلس  بهدفـ لواحد وبعدها
 الــــعــــودة مـن الــــبــــصــــرة بــــاإلجنـــاز
األسـيوي  وسـيكـون امام مـهمـة سهـلة
مع الـديـوانـيـة مـا يجـعل من الـنـتـيـجة
كن  ان ـراقب وال  مـضمونـة بنظر ا
ـــفـــاجــأة  البـل يــرونـــهــا تـــذهب الى ا
الــفـــرصــة في زيــادة حــاصل األهــداف
لـتعزيز جهوده لالنـتقال للصدارة على
حـساب  مـيسـان عنـدما يـلتـقيان خالل
فــتـــرة الــفــيــفــا الــشـــهــر احلــالي لــكن
ـوقع األول من  هـذه جــمـهـوره يـريــد ا
ــــشــــاركـــة االوقــــات  لــــدعم جــــهـــود ا
ومـواصـلـة السـيـر بـاالجتاه الـصـحيح
رشح وسم ا نـحو الصراع على لقب ا
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بـعـد معـانـاة طويـلة ومـنـاشدات مـسـتمـرة شـهدتـهـا صفـحات
الصحـف وشاشات الفـضائيـات ألكثر من سـتة أشهـر تمكن
ابطال التـحدي من ذوي االعاقة (اصـدقاء احلياة) كـما يحلو
لي ان أطــلق عـلــيـهم  تـمــكـنــوا من الــسـفــر الى الــعـاصــمـة
االندونـيسـية جاكـارتا لـلمـشاركة في دورة االلـعاب االسـيوية

التي اقيمت هناك مؤخرا.
االبـــــــطـال من العــبـــــــ ومـدربــ واعالمـيــ واداريـ لم
يسـتسـلمـوا بل شدوا الـعزم لـقول كـلــــمـتهم واالصـرار على
ـسابـــــقة مع بـلـدان اسيـوية رفع الـعلم الـعـراقي في سمـاء ا
وصــــــــل تـــعــــــــدادهـــا الـــرســـمي  44 دولـــة ويـــعـــــــــزف
الـنـــــشـيـد الـوطـني ألبـطــال االوسـمـة الـتي جـاءت بـعـد عـنـاء
ـعـــــسـكرات والـسـفـر والـــــتـرحال طــــــويل من الـتـدريب وا
كل هذا ألجــــل رفع اسم البالد عاليــــا امام العالم الـــذي
كـــــان يــتــــــابع عــبــر الـفــضـــــــائــيـات احــــــداث الـــــدورة

االســـــيوية.
على مـدى االيام التي شـهدت صـراع ابطالـنا مع العبي دول
القارة كانت كل القلوب معهم عـسى ان يحققوا شيئا لبلدهم
ـبـية مـيـدان صـراع الـنـفس مع الـذات. رئـيس الـلـجـنـة الـبـارا
الـعـراقـيـة يـتـرك مكـانه الـرسـمي اخملـصص لـرؤسـاء الـلـجان
بية ويـفضل ان يكون قريبـا من معيته للشد من آزرهم البارا
ورفع مـعـنـوياتـهم ورئـيس الـبـعثـة الـعـراقـية ومـسـاعـديه ومعه
االداري جعلـوا من أنفسهم خـلية عمل ال تـهدأ يقف ورائهم
ـــشــارك في الــدورة يـــســنــدهم كــادر كل الــوفـــد الــعــراقي ا
اعـالمي كـان يـشــعـر جــيـدا مـاذا يــفـعل هـؤالء ألجـل حتـقـيق
االجنـاز بــســواعـد عــراقــيـة مـن الالعـبــ والالعــبــات ويـقف
دربـ واالداري ألجل الـعودة بـأوسمة خلـقهم قـادتهم من ا
الــفـــخـــر تـــعـــانق من اعـــتـــلى مـــنــصـــة الـــفـــوز بــكـل جــدارة

واستحقاق..
ـثـلــون االرض الـعـراقــيـة بـكل هـؤالء االبـطــال الـذين كـانــوا 
شـمـاال وجنـوبـا يـقف ورائـهم رئيس اجتـاهـاته غـربا وشـرقـا 
ـؤسـسة الـتي اخـذت على كـتب الـتـنفـيـذي لهـذه ا واعـضـاء ا

عوق في العراق عاتقها االهتمام برياضة ا
أقـول كل هـؤالء كـانوا يـتـأمـلـون خيـرا بـعـد حتـقيـقـهم الـهدف
األسـمى للـمشـاركة وهـو وضع اسم الـبلـد عالـيا في حـدقات
العيون تلك العـيون التي كانت تنتظـر وتنظر الى احلكومة ان
ثلها في مطار العاصـمة العراقية بغداد ليعطيهم تكلف من 
غصن وردة تعـبيرا عن امـتنان الـدولة لهـذه الشريـحة بالرغم
ـعـروفـة والـتي كــانـوا والزالـوا يـتـحـدونـهـا مـن كل الـظـروف ا

بصمت لعزة كرامتهم وحبهم لبلدهم
لألسف كانت عيـون االبطال تـصبوا الى احلـكومة من رئيس
الوزراء السـابق الدكتـور حيدر العـبادي او الذي كـان بصفة
كلف بتشكـيل احلكومة قبل استالم مهـامه رسميا الدكتور ا
طار اول ـهدي ان يـوجهـا باسـتقـبال االبـطال بـا عادل عـبد ا
كاتب االعالمية للدولة وهذه مهمـة ا استقبالهم في مـكاتبهم 
ـهمـة في الرياضـــــــة العـراقية ـتابـعة وايصـال االحداث ا با
ثلة لـكن يبدو ان عـيون احلكومـة  ســــــــؤولـ فيها  الى ا
كاتبها االعالمـية كانت تمر في فترة نـوم (قيلولة) فلم يفلح
هـؤالء االبـطــال من الـظـفــر بـاسـتــقـبـال رســمي او شـعـبي أو

اعالمي.. 
ـــبية حـــق عـلى احلكـــومة ان ألبطــــال البـارا
تـكـرمــــــهم وحتـتـفي بـهــــــم وال نـنـســـــى
هـــنــا الـــدور االيـــجــابـي لــســـفـــيـــرنــا في
جــاكــارتــا الــذي قــدم مــا عــلــيه من دعم
واســنـاد مـعـنــوي يـشـكـر عــلـيه.. الـسـتم

معي ..? 
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فريق القوة
اجلوية
يواصل

التألق محلياً

بـالنتائج  عـبر وجود مجـموعة الالعب
ـعـروفـة  والـكل يــدعم الـكل  كـمـا ظـهـر ا
االمـــر في لــقـــاء الــصــنـــاعــة الـــتي مــنح
الـفرصة لعدد من العـب البدالء ولعكس
قـوة الفـريق امـام مبـارياته الـقـادمة عـبر
صـحــوته الــتي انــطــلق بــهــا من مــلـعب

الزبير  وتخطي مهمة اجلنوب.
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وجنح احلــدود في حتـــقــيق االنــتــصــار
رة عـلى حساب الـثاني  تـواليا  وهـذه ا
الـكهرباء بهدف لواحـد سجلهما عباس
ايـادد 43وشـريف عـبد الـكاظم  د  54في
ـشــاركـة رافـعـا تـغـيــر  مـهم في مــسـار ا
رصـيـد نـقـاطه الى  سـبع مـحـقـقـا فـائـدة
كـبيرة  مؤكد سيتقدم الى اكثر من موقع
في ســـلم الـــتــرتـــيب  فـي حتــول ســـريع
بـقــيـادة عــادل نــعـمــة الـذي جنح  وضع
الـفريق على سـكة االنـتصارات مـتخـطيا
الـبداية التي كلفته  فقدان  11نـقطة لكن
مـــهـم ان يـــســـتـــوعـب دروس الـــنـــتـــائج
ــنــاسب اخملـــيــبــة والــعــودة  بــالــوقت ا
ــنــافـســة احلــقـيــقـة ووضع نـفــسه في ا
والـتــطـلع الى مــواصـلـة تــقـد األفـضل
بــــعـــــدمــــا عـــــاد من بـــــعــــيـــــد    في ظل
االنـتـصـاريـن األخـيـرين الـلــذين سـاهـمـا
عـلى  دعم مـشـاركـة احلـدود الـذي حافظ
عـلى  مـواقـعه   ومـواجـهـة االمـور بـثـقـة
العـــبــيه   و قـــبــلـــهــا اســتـــغالل ظــروف
ـر باسـوء حاالته  قبل الـكهـرباء  الذي 
ان يـشعر  بتأثير النتائج التي قد تدفعه
ـهـمـة مـحـمد ـا تـضع حـدا   لـلـوراء ور
صـبـار بـعـد الـفــشل الـكـبـيـر في خـسـارة
اربـع مــبــاريــات من اصل ست كــمــا لم

يـتـحسن
االداء .
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بي تـغيـير وجـهة قـرر اجلهـاز الـفني لـلمـنتـخب االو
ـقـبل خالل فـتـرة توقف عـسـكـر الـتـدريـبي ا اقـامـة ا
ايـام فـيــفـا دي من الـعـاصـمـة الــقـطـريـة الـدوحـة الى

محافظة اربيل.
ـبي عـبـد الـغـني ـديـر الـفـنـي لـلـمـنـتـخب االو وقـال ا
شــهـد ان "اجلــهـاز الــفـنـي يـبــحث دائـمــا عن جتـاوز
ــعـرقالت الــتي من شــأنـهـا تــعـكــيـر اجـواء جــمـيع ا

بياد طوكيو". االستعدادات ألو
وأضاف "قررنا تغـيير وجهة معـسكرنا التدريبي من
الدوحة الى اربيل ألسباب تتـعلق باألوراق الثبوتية
ثـلون الـعمـود للـمنـتخب ـغتـرب الـذين  لالعـب ا

بي". االو
ـغــتـربـ يــنـحـدرون من وبـ ان "اغــلب الالعـبــ ا
محـافظاتـنا الشـماليـة الى جانب عدد اخـر من بغداد
عسكر جاء لذا قرار تغـير وجهة ا وباقي احملافظات
لـتوفـير الـوقت الالزم إلصـدار اجلوازات من الـدوائر
الفــتـــا الى ان رئــيـــــــــس ــعــنـــيــة داخل الـــعــراق" ا
ـركـزي لـكــــــرة الـقــــــــدم عـبـد اخلــــــــالق االحتـاد ا
مسعـود وعد بتقـد مختلف االمـور التي من شأنها
غـترب تـسهيـل اصدار االوراق الرسـميـة لالعبـ ا
ـالـيـة اخلـاصـة ــخـــــــــتـلف الـتـكـالـيف ا والـتـكـفل 
بـــالـــســــفـــر والـــســــكن ومـــا الـى ذلك حلـــ اصـــدار

اجلوازات.
ـعسـكر سـيمـتد من الـ  11 من شهر واشار الى ان ا
تـشــرين الــثــاني اجلــاري وحـتى الـ  20من الــشــهـر
حـيث سـيـتم اسـتــثـمـار تـوقف الـدوري من اجل ذاته
متاز التي قد تأم مباريات مع اندية دوري الكرة ا
تـتواجـد خلـوض معـسكـرات ايـضا نـاهيك عن انـدية

االقليم.
وتـابع شـهــد " تـوجـيه الـدعـوة بــشـكل رسـمي الى
ثالثـة العـب مــــــــغـتـربـ جـــــدد هـــــم كل من االن
اســعــد وعـبـــــــــاس مـحــمــد اضــــــافــة الــــى حــكـيم
ــغـتـربـ الى الـســلـطــــــــان لـيــصل عـدد الالعـبـ ا
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جانب من انتخابات االحتادات الرياضية
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انـــطـــلـــقـت انـــتـــخـــابـــات االحتـــادات
اضي على الرياضية يـوم اخلميس ا
قــاعـة الــنـادي الــثــقـافي الــنــفـطي في
بـغداد وسط مـخـاوف من تأجـيل عدد
ــشـاكـل وعـدم وجـود مـنــهـا بــسـبب ا
ـقراطـية رؤيـا واضحـة لـلعـملـيـة الد

بسبب غياب القوان اجلديدة.
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وجـــددت الــهـــيــئــة االداريـــة لالحتــاد
ركـزي للكـاراتيه بـاألجماع العـراقي ا
الـثقـة بـرئيس االحتـاد الـدكتـور عادل
عــيـدان في االنــتــخـابــات الــتي جـرت
ـركز ظـهـر الـيـوم اجلـمـعـة في قـاعـة ا
الثـقـافي الـنـفـطي بـالعـاصـمـة بـغداد
فـيـمـا  انتـخـاب رياض كـاظم نـائـبا
لـرئـيس احتـاد الـلـعـبـة وحـصل عـلى
مـنـصب امـ الـسـر عـلي حـسـن وفاز
ــالي ــنــصب االمــ ا عالء عــبــود 
فـيـما فـاز الـسـادة علي شـاهـ وديار
جـبـار وجـعـفـر مـوسى وعـبـاس كـاظم
ــنــصب اعــضــاء الــهــيــئــة االداريــة

قبلة. اجلديدة للسنوات االربع ا
وحصل الدكتور عادل عيدان على 75
ـثـلـون صـوتـا من أصل  97عـضــوا 
الهيئة العـامة لالحتاد والبالغ عددها

 99شخصا وفاز علي حسن بـ 74
صـوتـا ونـال عـلي شـاه  70صـوتا
وكـــسب كل مـن ريــاض كـــاظـم وديــار
جـبـار  65صـوتـا لــكل مـنـهــمـا وحـاز
عالء عــبـود عـلى  63صـوتــا وحـصل
جـعــفـر مـوسى عـلى  56صـوتـا وفـاز
عـبـاس كاظم بـ  55صـوتـا بـيـنـما لم
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ــركــزي لــكـرة وفــاز رئــيس االحتــاد ا
ــنــصب الــرئـيس الــيـد سالم عــواد 
بــاألجــمــاع وذلك خالل االنــتــخــابـات
التي اقـيمت ظهـر اليوم اجلـمعة على
ركـز الثـقافي الـتخـصصي في قـاعة ا
بــغــداد فــيــمــا انــتــخب ريــاض عــبـد

ـنـصب نـائب رئـيس احتـاد الـرضــا 
الـــلـــعـــبـــة وحـــصل مـــحـــمـــد هـــاشم
االعـرجي عــلى ثـقــة الـهـيــئـة االداريـة
ـنصب امـ الـسر بـينـمـا نال خـليل
ـالي ابـراهــيم عــلى مـنــصب االمــ ا
الحتــاد الـلـعـبـة وفـاز كل من الـسـادة
رضـا عـبودي وكـامـران حـسن وهـيثم

يــحـصـل كل من الــســادة عـادل كــاظم
ومـاجـد كـتـاب وعـبـاس مـهـدي وثـائـر
جــبـــر وعــصــام احــمــد وفــؤاد نــوري
وولـيـد عبـد االمـيـر ومؤيـد حـا على
ــطــلــوبـــة لــلــفــوز بــأحــد االصــوات ا
ركزي ناصب في تشكـيلة االحتاد ا ا

للكاراتيه.

نصب عبـد السـتار واعـتبار مـحمـد 
عـضو في الـتشـكـيلـة اجلديـدة الحتاد

اللعبة.
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وجـــددت الــهـــيــئــة االداريـــة لالحتــاد
ــركـــزي لــلـــجــمـــنـــاســتك الـــعــراقـي ا
بـاألجمـاع الثـقة بـرئيس االحتـاد اياد
جنف فـي االنــتـــخــابـــات الـــتي جــرت
ركز صباح اليوم اخلميس في قاعة ا
الثـقـافي الـنـفـطي بـالعـاصـمـة بـغداد
فـيـمـا  انـتـخــاب ولـيـد كـاظم نـائـبـا
لـرئـيس احتـاد الـلـعـبـة وحـصل عـلى
مــنـصب امـ الـسـر رائـد قـاسم وفـاز
ـالي ـنـصـب االمـ ا احـمــد نـعـيـم 
فـيـمــا فـاز الـسـادة سـعــد الـله عـبـاس
ونــاظـــر دنــيف وسالم فـــلــيح وثــائــر
نصب اعضاء الهيئة االدارية جبار 
ـقــبـلـة. اجلـديــدة لـلــسـنــوات االربع ا
وحـــصل ايـــاد جنف  20 صـــوتــا من
ـثـلـون الــهـيـئـة أصل  21 شـخـصــا 
ـركزي وحاز الـعامـة الحتاد الـلعـبة ا
سـعــد الــله عــبــاس عـلى  20 صــوتـا
ايضا ونال كل من ناظر دنيف وسالم
فـلـيح عـلى  17 صـوتـا وحـصل ثـائـر
جــبـار واحـمـد نــعـيم عـلى  16صـوتـا
لكل منهما وجمع رائد قاســـــــــم 15
صـوتــا ونـال ولـيـد كـاظم  14صـوتـا
بـيـنـــــــــمـا لم يـحـصل كل من الـسادة
كر زيـدان وفيصل اســــــــود وعامر
طلوبة سكــــــران علـــــــى االصوات ا
ــــنــــاصــــــــب في لــــلــــفــــوز بـــأحــــد ا
ــركــــزي تــشــــــــكــيــلــة االحتــــــــــاد ا

للجمناستك.
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