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هدى من ملك السعودية الى العراق. علب ا أعلنت وزارة الشباب والرياضة  عن ترشيح ثالثة مواقع لبناء ا
واقع وقالت الـوزارة في بـيان صـحفي  إن "اجلـانـب الـعـراق والسـعوديـة عـقدا االجـتمـاع الـثاني بـشـأن حتديـد ا

ملكة العربية السعودية الى الشعب العراقي". هداة من ا شروع للملعب ا باشرة با ورسم آلية ا
وأضاف البيان أن "وفـد وزارة الشباب والريـاضة وكيل الوزارة لشؤون الـرياضة عصام الـديوان ترأس االجتماع
ثل وزارة التـخطـيط محمـد محسن فـيمـا ترأس اجلانب الـسعـودي مدير الـلجنـة الفـنية لـلمشـروع عبد فـضال عن 

رافق له". الرحمن بن حمد والوفد ا
ـشروع بافضل صورة لعب سـيقطع شوطا كـبيرا في بناء ا كان ا ـوقع  وبـ الديوان بحسب الـبيان أن "حتديد ا
وستكون هناك زيـارة اليوم االثن لالطالع على ثالثة مـواقع وهي مشروع بسمايـة وعلوة الرشيد ومديـنة اليوسفية

ناسب للمشروع". كان ا من اجل مشاهدة ا AZZAMAN SPORT
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امـثــالـهم فـي  عـدد من الــفـرق لــكـنــهـا
تقـدم نـفـسهـا افـضل من االمـانـة الذي
مـهم ان يـســتـعـيـد تــوازنه  من مـهـمـة
غـايــة في الــصـعــوبــة والن الـســمـاوة
فــشل بـــتــعــويض خـــســارة اجلــنــوب
وتراجع   بعدما عانى قبل ان يحدث
الـــتـــحـــول الـــســـريـع  ورفض تـــلـــقي
خـــســـارة جـــديـــدة وان   ويـــســـتـــمــر
بـــالــبـــطـــولــتـــ حـــيث الـــدور الــربع
الــنــهـــائي  لــلــكــاس والـــتــخــلص من
ــواقع مــشــكـــلــة الـــبــقــاء فـي اســوء ا
والــتــوجـه بــرغــبـــة وتــركــيـــز النــهــاء
ـــكـــان ـــرحـــلــــة االولى    ولـــو فـي ا ا
احلالي  بـعـد سلـسـلة  نـتـائج مخـيـبة
وصـلت الى نـصف مـبـاريـاته   بـعـدما
ـنـاسب ويـسعى استـفـاق في الـوقت ا
لالبتعاد لكي يطمأن ادارته التي تامل
 مــواصــلـــة الالعــبـــ بــتــقــد االداء
واستغالل الفرص  امام االستحقاقات
قبلة  عندما يخرج للنجف وكله امل ا
في العـودة بـفوائـدهـا في وقت يـخرج
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وحـقق نــفط اجلـنـوب الــفـوز الـثـاني
ـرة عـلى  الـصنـاعات توالـيـا وهذه ا
بـهـدف دون مـقـابل  لـيـرفع  رصـيده
الى 19 متقدما للموقع احلادي عشر
في تـطور مـهم  ان يـسـتفـيـد من هذه

ـباريـات ويـضـيف ست نـقاط ا
لرصـيده ويـحسن مـكانه في
ظل  مجموعة العب بدات
حتـقق الـتـحـول وتـسـعى
لـتـعـزيـز مـوقف الـفـريق
الــــذي يـــقـــدم نــــفـــسه
بشـكل مـقـبـول ومهم
ان تــــرتـــفـع درجـــة
الــــــلـــــعـب  لـــــدعم

ــلـمـة جـراحه من مـلـعب الـسـلـبـيـة و
صعب ادمى قلوب انـصاره   ويهرب
ـرشـح لـلـهـبـوط الى 15 ـوقع ا من ا
في نتيجـة  مهمة انـقذت الفريق ولو
بهذا الوقت كما ساعدت عصام حمد
ــهــمـة الــتي قــبـلــهـا في مـواصلـة  ا
بـنـفــسه  في تــغـيـر واضـح بـعـدثالث
نتـائج مـخـيبـة وقـبلـهـا  لـكن  مهم ان
ياتي الـفـوز  بـعـدما تـقـلـصت حـظوظ
الفـريق الذي يـصـارع من اجل البـقاء
وانــحــنى كــثــيــرا لــكــنه عــاد بــنــقـاط
مـضـاعـفـة الن اكـثر مـا يـواجـه الـفرق
مشاكل  مالعب احملافـظات خصوصا
ملـعب الـسـماوة الـذي كـان وراء بـقاء
وسـم بفـضل ما حـققه من الفـريق 
نـــتـــائج  غـــابت الـــيـــوم بـــعـــد اكـــثــر
بخـسارة  عـدد من  مـباريـاته ويـخذل
جــمــهـــوره   امــام االمـــانــة  اجلــريح
ويــضــيع فــرصــة تــعــويض  ســقــوط
ـباريات اجلنـوب ومواصـلة الفـشل 
الذهاب قبل ان يتراخى ويفرط بنقاط
ـواقع الـتي االرض  ويتـراجـع الحد ا
تقود لـلهبـوط   بعدالـتاثر بـاخلسارة
ـدرب الـتي خلـبــطت  من حـســابـات ا
ومـــشـــاكل   اخلــــروج القـــرانه الـــذي
الزال  يعـاني مـنهـا حـتى انه لم يـقدر
احلصـول ولو عـلى  فوز   قـبل خيـبة
امال جـمـهـوره والفـشل في  الـتـعديل
ــشــاركــة الــتي   ظــهـرت من مــسـار ا
صـعـبــة من الـبــدايـة وفـشـل اكـثـر من
مــدرب من تــعــديـــلــهــا ولــو من خالل
مـبـاريـات األرض ويبـدو ان الـالعـب
ــــدرب لم يــــاخــــذوا االمــــور عــــلى وا
مـــحــــمل اجلــــد بـــاإلشــــارة الى واقع
وحالـة االمـانـة الـذي انتـفض  بـعـدما
نفذ صـبر  الالعـب  رغم الـدعم الذي
ـا لم يحضى به من تقدمه االدارة  ر

اربــــيل الـــذي جنـح بـــقـــهــــر الـــكـــرخ
والـــوسط الـــذي تـــغــلـب عــلـى فــريق
احلس  وتغير الوضع بوجه كتيبة
حسـن احمـد  في مـوسم بـدا يـصعب
على الالعبـ في حتقيق مـا خرجوا
به في اخر  مشاركت وسيكون امام
االختـبار الـقوي الـدور القـادم عنـدما
يحل ضـيفـا عـلى اجلويـة   في مهـمة
ـــدرب مــــؤكــــد تــــشـــغـل اهـــتــــمــــام ا
والالعــــــــــبـــــــــ  مـن اجـل جتـــــــــاوز
النتيجـت األخيرت والـعودة لسكة
االنـــتــصـــارات الى مـــا قــبـل نــهـــايــة
ـــرحـــلـــة األولـى  بـــعـــدمـــا افـــتـــقــد ا
السيـطرة عـلى مبـاريات األرض  قبل
ان تنـقلب االمـور بوجه الـفريق الذي
بات يفـقد تـركيزه  والـسيـطرة  حتى
عـلى مـبـاريـات االرض عـنـدمـا خـسـر
مــرتـ خـالل فـتــرة  قــصــيـرة  وسط
حتــــديــــات  اخلــــيـــارات  الــــفــــنــــيـــة
واحلـاجـة  لـلـتـغـيـر  في اعـادة وضع
الـفريق عـلى الـطـريق الـصـحـيح قبل
ـنــافـســة الـتي ان يــفـقــد لـعــنـاصــر ا
اخذت تـصـعب والول مـرة مـنـذ ثالثة
مـواسم يـفـرط الـفـريق بـخـمس نـقاط
خالل دورين  لــكن بــإمـكــانه الــعـودة
عــلى حــســاب اجلــويــة  بــعــد  لــقــاء
ألكاس االخـير الذي انـتهى بالـتعادل
الـــســلـــبي  لـــكن الـــوضع  ســيـــكــون
مختلف هـنا امام تاخـر اجلوية  بعد
تـعــادل ال الــوسط. من جــانـبه  تــاثـر
فـريق مـيـسان بـالـتـعـادل وقـبـلـها من
الـزوراء  ويــخـســر اربع نـقــاط بـهـذه
الحق السرعة  ليتقلص الفارق مع ا
الــنــفط الـى نــقــطــتــ قــبل اخلــروج
ــواجـهــة الـطالب في الـدور الــقـادم  
لقـاء اكـثر صـعوبـة عـلى الطـرف في
ظل مـــا خـــرجـــا   به في اجلـــولـــتــ
األخيرت  ما يدفعـهما التوجه بقوة
 من اجل الــتــعــويض  بــعــدمــا فــشل
مــــيــــســــان فـي حــــسم االمــــور   رغم
ظـروف الــلـعب الــتي اعـتــاد  عـلــيـهـا
والــســـيــر فـي طــريق نـــتــائج االرض
ـــثــمـــرة  واحلــصـــول  عــلى نـــقــاط ا
الضـيوف  في أفـضـليـة تخـلى  عنـها
فـي وقت  مـــــهـم  عـــــلى بـــــعـــــد ثالث
ـرحـلة االولى جوالت   مـن اختـتـام ا
ـوقع مـهم  لـلـفـريق الـذي لـلـخـروج 
صـــحــيـح تــخـــلي بـــعض لـــشيء عن
افــضـل بــدايــة لـه مــنــذ تـــواجــده في
الـدوري لـكـنه الزال مـتـوازن ويسـعى
ــــكــــان الــــذي الــــبــــقـــــاء  بــــنــــفـس ا
اليريدالتخلي عنه حل  االنتهاء من
ـــبــاريــات الـــثالث  لــكن االول اخــر ا
الـتــحـضــيـر لــلـقـاء  الــطالب  ويـدرك
ـا احــمــد دحــام ان بــغــيــر الــفــوز ر
يــتــرك مـكــانه عــلى الــفــور  وهــو مـا

سيزيد الط بله  بوجه الفريق.
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وتـنـفس االمـانـة الـصـعـداء   بـالـفـوز
على الـسـمـاوة بهـدف الالعب سـجاد
حـــســ في الـــدقــيـــقــة األخـــيــرة من
ــبـاراة لـيــقـهــر جـمــهـور الــسـمـاوة ا
كـثيـرا   قـبل ان يـضع حـدا لـنـتـائجه
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ـنـافـسـة الـتي ـوقف والـتـقــدم في ا ا
حتتاج الى اداء هجومي وتوازن في
الدفاع واالهم جتاوز ضـغوط  نتائج
 الــذهـــاب الــتي  تــركـت اثــارهــا  في
ـشاركـة  التي يـسعى اغلب مـراحل ا
جـــهـــازه الـــفـــني الـى الـــتـــعـــامل مع
الفرص  خـصوصا في الـبصرة التي
شــهـــدت فــوزين مــتــتــالــ وهــو مــا
يـــحــدث الول مــرة ومــؤكـــد يــشــكالن
دفعـة لـتحـقـــــــيق الـفـوز الثـالث قبل
ان تـــزداد مــصـــــاعب  الـــصــنـــاعــات
كـثـيـرا  ويـنـحـني والـتـراجع لـلمـوقع
الـــثــــامن  عــــشـــر فـي وضـع مــــقـــلق
ومــــخـــاوف من عــــدم تـــدارك االمـــور
بــالـسـرعــة  عـنــدمـا  اخــذت تـتـوارى
امامـــــــه  مـشكـلة الـهبـوط  بوضوح
بعد اخلسـارة  الثامنـة امام  االخبار
الــتي تــشــيــر  الى وجــود مــشــــــاكل
مــــالـــــــــــيــــة لم حتـل مع بـــــــــــدايـــة
ـــــــــــــــــــــــــــــوســم ا
اخلـــــــــــــطــــــر
عـــــــــــــــــــلـى
ـشــاركـة ا
الــثـــالــثــة
الـــتـــــــي
تـــــــــنــــــــذ
ـخـاطر

البقاء.
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خــســـر فــريق الــقــوة اجلــويــة لــكــرة
الــقــدم الـيــوم الــثالثــاء امــام فـريق
بـاخـتـاكـور االوزبـكي بـهـدفـ مقـابل

جنح حمادي احـمد بـتقلـيص الفارق
للقوة اجلوية.

ــــثل الــــعــــراق من وبـــهــــذا خــــرج 
البـطـولة االسـيـوية عـلمـا انه يـحمل

لــقب كــأس االحتــاد االســيــوي لــكـرة
القدم.

ـدرب وأثـار الـطـلـب الـذي تـقـدم به ا
بــــاسـم قــــاسـم إلنــــهــــاء تـــــعــــاقــــده
بالـتـراضي مع نـاديه القـوة اجلـوية
قـلق جـمـاهـيـر الـفـريق الـعـراقي قـبل
ـرتـقـبـة أمـام بـاخـتـاكور ـواجـهـة ا ا
األوزبـــكـي وتــعـــامـــلـت إدارة الـــقــوة
اجلويـة بهـدوء شديد مع طـلب باسم
قـاسم وحاولـت احلفـاظ عـلى تـركـيز

الفريق
وقال قاسم األمر ليس اسـتقالة على
ـــا تــوضــيح حلـــقــيــقــة اإلطالق وإ
 ألن األمــــور أمـــام مــــجـــلس اإلدارة
البـعض يتـصور أن الـفريق الـعراقي
في أفــضل حــاالته والــقــوة اجلــويـة
ـر بـأزمـات فــنـيـة وإداريـة ومـالـيـة
ويحتاج الهتمام أكبر مبينا بالعكس
التـوقيت منـاسب للـغايـة ألن الفريق
مـــقـــبـل عـــلى مـــشــــاركـــة آســـيـــويـــة

هـدف واحــد في الـلـقــاء الـذي جـرى
بيـنهمـا في طشـقند ضـمن منـافسات

ملحق دوري ابطال اسيا.
وتقـدم الفـريق االوزبـكي بهـدف ثم

ـشـهـد الـريـاضي ــفـروض ان يـتـسـيـد احتـاد قــوة الـذراع ا ا
ـفـاصل الـعـراقـي ويـوزع اعـضــاء هـذا االحتــاد عـلى بــقـيــة ا
الـريـاضـيـة حيث يـتم زرع كل عـضـو مـنـتـخب بـشكـل شرعي
ـبية ؤسـسات الـرياضـية بـعد اعالن الـلجـنة االو بوسـط كل ا
الـوطـنــيـة الـعــراقي عن نـتــائج االنـتـخــابـات الـتـي جـرت لـهـذا
ــشـهـد الــذي تـعــيـشه االحتـاد مـؤخــرا  قـوة الــذراع ووفق ا
ـتجـبر تـسـلط والقـوي وا ـسـيطـر وا الـرياضـة الـعراقـيـة هو ا
ـسموع من اجلميع  ليست هناك تكبر والصوت العالي ا وا
ـنــظـومــة الـريــاضـيـة ابــتـداءا من وزارة قـوة لــلـعـقـل في كل ا
ـبـية مـرورا بـكل االحتادات الـشـباب والـريـاضة والـلـجنـة االو
والـهيـئات االداريـة اال مـاندر وتـندر واصـبح ظـاهرة وسط كم
سـموح به بـكل مكـان  لو كانت تـنوع وا هائل من الـفسـاد ا
ـبـيـة الوطـنـيـة حـالـة مـتـفـردة في الـعمل الـوزارة والـلـجـنـة االو
ـوضـوعـة بـشـكل مـسـبق ـنــظم الـذي يـعـتـمـد عـلى اخلـطط ا ا
واليسمح باالجتهادات الشخصية واخلروج عن نص القانون
وجتـاوز الــصالحـيــات الضــطـرت كل االحتــادات والــهـيــئـات
ا حصل هذا االدارية للسير بعملها بشكل منضبط ومتلزم و
اخلـراب واوغل وانـتشـر واسـتشـرى واصـبح مـرضا خـطـيرا
جـدا  تـستـطـيع كل جهـة ريـاضيـة ان تـتعـهـد على ضـمـانات
تتمثل بسير العمل االداري والفني والتفاصيل االخرى بدون
ان يـتـهرب ديـنـار واحـد او يـتم التـوقـيع عـلى فـلس احـمر من
تالعب الى كن ان تـؤدي بـا دون ضوابـط وشروط صـارمـة 
احلـبس واحلرمـان والـعقـوبـة مدى احلـيـاة ويكـتب في سـيرته
الـذاتـيـة  مزور  لـص  سارق  مـحـتـال  مـتـلون  مـتالعب
ــال الـعـام  غـيـر جـديـر بـتـسـلم اي مـنـصب حـتى لـو كـان بـا
فرشـا او مقـدم اقداح شـاي او حارس او سـائق او اية مـهنة

اخرى بكل مبنى رياضي 
نتـألم كثـيرا عـندمـا نقرأ مـقاالت الـدكتـور عمـار طاهر وزمالء
اخـريـن يـضـربـون في الـصـمـيـم ولـكن بـدون ان يـسـمع احـدا
قـالة او يـعرضـها في اجـتمـاع  نسـتغرب منـهم او ينـاقض ا
من الوسط الرياضي من مـسؤولية ومـشتغل ومـهتم كيف
يعبرون ويتجاوزون بل يتجاهـلون مايطرحه اخلبير الرياضي
ـهدي وهو يعصر خـبرة متراكمة النبيل الدكـتور باسل عبد ا
رصيـنة لـعشـرات السـن ويـقدمهـا على طـبق من ذهب لهم 
هل اصـبـح لي الــذراع ومـنــطق الــقــوة هـو الــســائـد فـي بـكل
مـفـاصـل الـريـاضــة الـعـراقــيـة والوجــود لـشيء اسـمـه مـنـطق
نـظم الذي يـقودنـا الى ماقـاد قطر العـقل والتـخطـيط والعـلم ا
وهي الــتي يـطــلق عـلــيـهــا عـ الــذبـابــة بـســبب صـغــر حـجم
مـسـاحـتـهـا اجلغـرافـيـة مـقـارنه بـدول اخـرى تـمتـلك كل شيء
ولـكنـها تـعـمل بشـكل كـيفي  امـر مؤسـف وخجل ومـعيب ان
تـطـالب اجلـمـاهـيـر الـريـاضـيـة ووسـائل االعالم وكل مـخـلص
وشريف ومحروق قلبه بضرورة وجود اصحاب االختصاص
عــلى رأس كـل هــرم ريــاضي ولــكـن عــنــدمــا يـــتــســلم هــؤالء
مـناصـبهم فـأن السـفاد سـرعـان مايـكون مـوجودا والـفوضى
كـان واالخـونيـات تـتصـدر والـعالقات تـنـخر جـسد كل تـعم ا
ـبــيـة شيء جـمــيل  لــو كـانت وزارة الــشـبــاب والـلــجـنــة االو
تعمالن وفق نظـام وقانون صارمـان وتوجد رقابة عـليهما من
سلطة ريـاضية تع من احلـكومة لها صالحـيات سحب اليد
وسحل الفاسد والتحقيق معه حتى لو كان ابن فالن الفالني
واسمه رنـان وتاريـخه طـويل عريض واجنـازاته تمأل الـرفوف
ن تـسول له نفسه ان يكون حتى يكون عبرة 
ـــقــدرات هـي لــيـــسـت مــلـــكه مـــتالعـــبـــا 
واليـســتــطــيع الــتـصــرف بــهــا  هل كـان
الـدكــتــور عــمــار طـاهــر اكــثــر وضــوحـا
وصــدقـا وشــجــاعــة عــنــدمــا وصــفــهـا 

رياضة ارباب السوابق ?

بعدما عاد النـفط بتعادل من العمارة
ـــشــــكـــلـــة ان الــــطالب   ومـــا لــــكن ا
تـلكـون  من اسمـاء لكـنها  لـم تقدم
كمـا يـجب  في   احـد فـتـرات الدوري
همـة  وتضـيع النقـاط  بعدمـا عجز ا
عن حتقـيق الفـوز الذي كـان االنصار
نون النـفس بتحقـيقه في تعويض
التـعادل االخـيـر قبل ان تـأتي صعـقة
الــكــهــربــاء  الــتي لم تــمــهل الــطالب
فرصة التغير والعودة للمباراة التي
شهـدت تسـجيل  الـطالب لهـدف عن
طـريق  مــروان حـســ ضـمـن  فـتـرة
وقت تسجـيل اهداف الكـهرباء  الذي
ـواصـلـة حـشـد اجلـهـود واسـتـمـر  
حــمـلــة  الـدفــاع عن الـبــقـاء والــلـعب
ركـز افضل  من بطـموحـات  الـتقـدم 
خـالل  مـــواصـــلــــة  تـــقـــد الــــلـــعب
ـطلـوب وسط سـعـادة ادارة الـنادي ا
الـتـي تـرى كل شيء تــغـيــر مـبــاشـرة
بعد نـتيجـت مهـمت  بـعدما  تـعثر
ـسـتواه قـبل وسـقط امـام فـرق هي 
ان  تتغـير االمور وتـقربه  من مواقع
الـوسط  الــذي يـواجه فـيــهـا الـطالب
ة الـصعـوبـات بـعد تـعـرضهـم للـهـز
الــتي اربــكـت من حــســابــات عــلــوان
ونزار وأزعجت األنصـار  وخشية ان
يستمر التعثـر عندما يضيف فريقهم
ــقـدمــة نــفط مـيــســان الـذي تــعـادل ا
مـــرتــ امـــام الــزوراء والـــنــفط وفي

وضع مهم.
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فيمـا يضـيف الكهـرباء نـفط اجلنوب
ويــأمل فـي  حتــقــيق الــفــوز الــثــالث
ـوقع  الذي كخـطوة أخـرى لـتعـزيز ا
تــغـيــر الى مــا قــبل الــبـدايــة بــفـضل
ــردودالـذي انـخـفض عـنـد تـصـاعـد ا
الطالب  وتـظـهر احلـاجة الى دروس
إضـافيـة  بـعـدمـا توقـفت الـنـجـاحات
ـؤكـد  سـتـتـرك وقل  مـعـدل الـنـقـاط ا
تــاثــيـراتــهــا  عــلى جـمــهــورهم بــعـد
اخلسـارة  ويبـدوان الالعـب تـاثروا
بـتــعـادل الــصـنـاعــات قـبل الــسـقـوط
ـــلـــعب  الـــكـــهــربـــاء الـــذي  تـــقــدم
لـلـواجهـة  واسـتـمـر يـسـرق االضواء
بعـد االنتـصـار على الـنفط  من خالل
مـا يـخـطط له عـطـيـة الـذي لم يـخـفي
سـعـادته بـالنـتـيـجـة الـتي عـاقب بـها
الـطالب النــهم لم يـحـظــروا لـلـواجب
الذي كان اكبـر  منهم  والن الـكهرباء
ـهـمـة اخـضع االمـور لـنــفـسه وادار ا

على أفضل ما يجب.
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وبـعـد خـسـارة الـكـهـربـاء عـاد الـنـفط
ة من   العمارة بتعادل  بطعم الـهز
مع ابن جــلـدته  بــدون اهـدف لــيـرفع
رصــيـده 24 نــقــطــة بــنــفس مــوقــعه
لــتــتــراجع نــتــائــجـه  بــعــد الــتــعــثـر
لــلــتـعــادل الــســادس وقــبـلــهــا تــقـبل
اخلـســارة الـثـانــيـة نـهــايـة األسـبـوع
ـاضي   والـتـخـلي شيء فـشيء عن ا
ـنـافـسـة  وكـاد ان يـخـسـر دوره في ا
مـوقـعه الـسـادس لـوال تـعـثـر احلدود
الحـق حيث والطالب  قـبل زيادة ا
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اســفــرت انــتــخــابــات االحتـاد الــعــراقي
للـتـايكـو جنيـستـو عن فوز كل من احـمد
عطـية ومحـمد ابراهـيم ومحمـود ابراهيم
ومــحـمــد خـالــد ومــهـنــد احــمـد وايــهـاب
مــــحــــمــــود وابــــان ادريـــــــس وجــــرت
االنـتخابـات امس  الــــــثالثـاء  في مقر
ــــبــــيــــــــــة الــــوطــــنــــيـــة الــــلــــجـــنــــة االو
العـــــــــراقية بشارع فلسط وبحضور

ثلون الهيئة العامة 14عــــــضوا 
الحتـاد الـلـعـــــــبــة والـبـالغ عـددهم 17

 تـلك الـتـفـاصـيل تـمنـحه جـمـاهـيـره
األفـضلـيـة لـكن القـوة اجلـويـة بطل
 ولـــديه كــــأس االحتـــاد اآلســــيــــوي
 طــمــوحــنــا هــو شــخــصــيــة قــويــة
حتـقـيق الـفـوز واالنـتـقـال إلى الـدور

الثاني. 
ومن جــانــبه أوضح أحــمـد خــضــيـر
ــســـاعـــد أن الــفـــريق حــال ـــدرب ا ا
وصـــوله  أجـــرى مــــرانًـــا خـــفـــيـــفًـــا
لالســـتـــشـــفــــاء وتـــخـــفـــيف إرهـــاق
والـــيــوم الـــســـبت أقــمـــنــا الــســـفــر
وحــدتــ تــدريـــبــيــتــ صـــبــاحــيــة
ومـسائـيـة من أجل أن يـكـون الـفريق
في قمـة  اجلاهزيـة للـمباراة مـشيرا
إلى أن الفـريق سـيعـاني من غيـابات
مـــؤثــــرة في  5من العــــبي الــــقـــوام

األساسي.
وتــابـع: "بــاخـــتـــكــور فـــريق كـــبـــيــر
والبـطولـة تخـتلف تـمامًـا عن بطـولة
كــأس االحتــاد األســيـوي وتــضـــــــم

نــــــخــــــبــــــة األنــــــديـــــة
األســــــــــــــــيــــــــــويــــــــــة
وعـلــــــــــيـنــا أن نـثـبت
اسـتحـقـاق األنـــــــــدية
الــعـراقــيــة في هــــــــذه

البطـــــــولة.
ولـفت مــدرب الـقـوة أن
ًا لـحق يعـد ظا نظـام ا
لفريق الـــــقوة اجلوية
ـــقــــــــــعـــد ألن نـــصف ا
الـذي مـنح لـهم يـخوض
من خالله مبارات ومن
دور واحــد واالثـنــ في
نافس وبالتالي ملعب ا
عـــلــــــــــيـــنـــا أن جنـــتـــاز
بــاخـــتــكــور في مـــلــعــبه
والـنــــــــــصـر اإلمـاراتي
فـي مـــلــــعــــــبـه حـــتــــى
نـــــــــــــصــل لـــــــــــــدور

اجملمـــوعات.

يز وسنواجه أندية عـلى مستوى 
وبــالــتــالي يــجب عــلــيــنــا أن نـعــالج
األخـطاء والـذهـاب للـبـطـولة الـقـارية
ـيـزة في أفـضل حـال ومــعـنـويـات 
القوة اجلويـة يحتاج إلبـرام صفقات
قويـة فالـفريق أمـامه مهـمة آسـيوية
ـنـافـسـة صـعـبـة كـمـا أنه مـطـالب بـا
عـلى لــقـبي الـدوري الــعـراقي وكـأس

العراق. 
واشـــــار بــــاسـم أنــــا لـم أحتــــدث عن
الـبـطـولــة اآلسـيـويـة وحـسب الـقـوة
ستوى احمللي اجلوية ينافس على ا
أيـضًـا واجلـمـهـور ال يـلـتـمس الـعذر
ويــطــالـب فــقط بــتــحــقــيق الــنــتــائج
اإليــجـــابـــيـــة وحــصـــد الـــبـــطــوالت.
ـسـئـولــيـة ولـو كـنت ال أتـهــرب من ا
كــذلك لـتـقــدمت بـاســتـقـالــتي بـشـكل
رسـمي والــفـريق األوزبـكـي مـتـمـرس
ولـديه جتـارب كبـيـرة ويـظـهـر بـشكل
قــــــــــــــــــوي عـــــــــــــــــلــى أرضــه ووسـط

شعار نادي
ريال مدريد
الرياضي

مدرب
النفط
حسن
احمد
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ــــاضي بـــــعــــد تـــــألــــقـه في الـــــدور ا
ـواقـعه بـهـدفـ وإسـقـاطه لـلـنـفط  
لـــواحــدعـــادالــكـــهـــربــاء امس  االول
ـته لـلطالب وحـقق فوزا مـهـمـا بهـز
بـــثالثـــة اهـــداف لـــهـــدفـــ ســجـــلت
جـمــيــعـهــا خالل الــشـوط االول   من
الــلـقــاء الــذي جـرى بــيــنـهــمــا ضـمن
مــبـــاريــات الــدور 16 من مــســـابــقــة
متـاز بكرة الـقدم في ظهور الدوري ا
ـنــافــسـة الفت  في افــضل  اوقــات  ا
مـتـقـدما  بـثـقـة واسـتـحـقـاق لـلـموقع
الـرابع عـشـر  17نـقـطــة  خالل فـتـرة
عروفة قصيرة  متجـاوزا العناوين ا
ـيـزة  مـبتـعـدا عن  مـحـقـقـا نـتـائج 
ـــؤخــرة ومــعــانــاتــهــا ومــا مــراكــز ا
تسببت له من مشاكل نـفسية وغياب
ـــشـــاركـــة الـــتي واضح  واثــــرت بـــا
سرعـان ما تـغـيرت  وظـهرت الـفرص
امـام  الـالعـبــ الـذين تــعـامــلـوا مع
االمـــــور  الي زادت مـن حــــمـــــاســــهم
والــــتـــفـــوق في مــــبـــاريـــات مـــهـــمـــة
واالنــــقــــضــــاض عــــلى الــــعــــنــــاوين
ويحـضى باهـتـمام الـكل حيث الـفرق
ووســـائل االعالم   قـــبل  االنـــطـالقــة
الـسـريـعـة  بـاضـافـة الـنـقـاط  وزيادة
حـــاصــلـــهــا والـــتــمـــكن من حتـــقــيق
الـنـتـائج اجلــيـدة في فـتـرة مـحـدودة
عــــلى حــــســـاب ابــــرز فـــرق الـــدوري
وقــبــلـهــا الــكــاس و لـيــنــتـقـل لالمـام
بـــوتــيـــرة عــالـــيــة ويـــعــكـس قــدراته
ويـسـتـحـضـر جـهـود عـنـاصـره  امام
محـاوالته القـائمـة   لتـعزيـز النـتائج
بفضل الـتحـلي  بالتـركيز والـتماسك
ومــواصـلــة الــعــمل  بـصــورة جــيـدة
وبــــفــــضل ثــــقــــة الالعــــبـــ  الــــذين
بامكـانهم زيـادة حاصل النـقاط  امام
ـــرحـــلــة اخـــرثالث مـــبــاريـــات  من ا
احلـاليـة ويـامل االسـتـفـادة مـنـها في
التـقـدم الى متـوسط التـرتـيب بعـدما
اخذ عباس عطيـةيترك بصمته  واثر
فـي اســتـــعـــادة  الـــفـــريق لـــلـــتــوازن
واالقنـاع في االداء الذي  اخـتلف عن
ـتـعثـرة قـبل ان يـكشف عن الـبدايـة ا
هـويـته  ويفـرض نـفـسه عـبـر تـنـظيم
اخلــطــوط  الــتي انــدفــعت تــقــدم مــا
لـديــهـا  وقــلـبـت كل االمـور وتــسـجل
الـنــتـائج اجلـيــدة  عـنـدمــا تـمـكن من
ــــــة الــــــطـالب حتـت انــــــظـــــار هـــــز
جمهـورهم  الذي يديـنون به لالعب
مراد مـحـمـد الذي  افـتـتح التـسـجيل
د 24قــــبل ان يــــعـــودفالح حتــــســـ
بدقيـقتـ ليسـجل الثـاني  ثم الثالث
لــفــريــقـه والــثــاني له د  30لــيــقــهــر
الطـالب   الذين  صـدمـوا جـمـهورهم
لــلــمــرة الــثـانــيــة بــعــدالــتـعــادل  مع
الصناعات الكهربائية ليخسر خمس
نــقـــاط  في اقل من اســبـــوع  لــيــجــد
ــدرب يــحــيى عــلــوان  نــفــسه مــرة ا
اخــرى حتت ضــغط االنــصــار الــذين
بـالـكــاد  قـبـلـوا بـنــتـائج الـفـريق الى
ماقـبل فتـرة التـوقف  قبل ان  تـتغـير
االمــور  ويــفــقــدون  فــرصــة الــتــقـدم
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تـســتــعـد إدارة نــادي ريـال مــدريـد
االسباني الى اجراء زيارة للعراق
ــقـــبل بـــهــدف خالل شـــهـــر آذار ا
ـــيـــة لـــلـــفـــريق في انـــشـــاء اكـــاد

العراق.
ـلـكي ”في وقـال رئــيس رابـطـة “ا
الــعـــراق زيــاد الــبــيــضــاني عــبــر
صـــفــحـــته عــلى “فـــيــســبــوك ”إن
“إدارة نادي ريال مدريد ستجري
زيارة الى العراق من اجل تأسيس
ـيـة كـرة قـدم تـابـعـة لـلـنادي اكـاد

االسباني في العراق.”
واضاف البيضاني أن “وفد نادي
ريــال مـدريــد الــوفـد ســيــتـألف من

خــمــســة اشــخـاص وهـم كــارلـوس
إسـكـوديـرو دي بورون اونـخـيـنـيو
ـسؤول عن مـؤسـسة ريـال مـدريد ا
في افـــريــــقـــيـــا والــــشـــرق االوسط
والـسيـد ديـاز اونطـونيـو سـانشـيز
والــدكـتــورة اجــنــاسـيــو بــالـوم?”
مـبــيـنـاً أن “هــذا الـوفـد مــكـلف من
قــبـلــرئـيس الــنـادي فــلـوريــنـتــيـنـو
بيـريز.”وأكد “اكتـمال الـتأشـيرات
اخلـاصة بـالـوفـد وكل شيء يخص
الــزيــارة ?”مـــبــيـــنــاً أن “الــهــدف
الــرئـيس مـن الـزيـارة هــو تـأسـيس
ـلـكي ــيـة تــابـعـة لــلـنــادي ا اكـاد
سـتـكـون هي االولى من نـوعـهـا في

نطقة. ا

شخصا.
وحـــصـل كل احــــمــــد عــــطــــيـــة
ومــحـــمــد ابـــراهـــيم ومــحـــمــود
ابـراهـيم ومـحـمـد خـالـد ومـهـند
احـمـد وايهـاب مـحـمـود وابان
ادريـس عــــلى  14صــــوتــــا
لـكل مـنـهم وسـيتـم توزيع
ـنــاصب في االجــتـمـاع ا
الـرسـمي االول لالحتاد
وخالل مـــــدة زمـــــنـــــيــــة
اقــصـــاهــا 15 يــومــا.

جانب من
تدريبات فريق
القوة اجلوية


