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االنــصـار الــذين طـالــبـوا  بــابـعــاد اجلـهـاز
كن الـصبر عليه  مع انه  جنح الفني  وال
بفتـرة من الدوري باالخـذ بالفـريق والتقدم
لالمام قبل ان ينتكس   وكما مايجري  الي
مــدرب مع أي فــريـق  الن الــنــتــائج هي من
دربـ في وقـت يعـاني ـصـيـر ا تـتـحـكم  
هدد كثيرا فريق احلس مشـكلة البقـاء وا
بالهبوط وعزز الكهرباء جناحاته األخيرة
بــالـفـوز عــلى الـســمـاوة  بـهــدف  لـيــخـتـتم
ـــوقع الــثـــاني عــشــر ـــرحــلـــة االولى  بــا ا
ـتـوقع ان يـتقـدم بـعـد اكـثـر في ظل تـطور ا
احلـالـة الـفنـيـة واداء واسـتـقـرار الالعـب

ــيـنــاء  الـقــائـمـة من وتــواصـلت مــعـانـاة ا
ـوسـم وسط تـراجع نـتـائج األرض بـدايـة ا
التي انـتزعت مـنه الكثـير من الـنقـاط ليحل
في مــكـــان مــتـــاخــر  مــخـــيف امـــام حــالــة
ـؤخــرة  عـنــدمـا ــنـافــسـات بــ مــواقع ا ا
تـعـادل  مع  الـنـجف من دون أهـداف فـيـمـا
اسـتـمـر الـنـجف في الـتـقـهـقـر  بـشـكل غـيـر
متوقع بعد سـلسلة نتـائج متدنية  في اخر
ـوقع الرابع عـشر  واخـتتم االدوار حيث ا
نـفط اجلنـوب مـبـارياتـه بالـفـوز عـلى فريق
احلسـ بهدفـ لواحـد  ويواصل نـتائجه
ـذكــور بــعـد ــهــمــة عـنــدمــا جـاء الــفــوز ا ا

التعادل مع اجلوية.

في نــفس الــوقت واصل األمــانـة  نــتــائـجه
اجلــيـدة خـالل اجلـوالت اخلــمس األخــيـرة
ـوقــعه احلـالي قـبل ان والـتــقـدم بـســرعـة  
يترك عصام  حمد بـصمته الواضحة   بعد
ــنــافــسـات الــعــودة بــالــفــريق الى دائــرة ا
ومــتـــوقع ان يـــواصل حتـــقـــيق الـــنــتـــائج

طلوبة. ا
ـوقع مـقـبـول  بـعـد بـداية وخـرج الـوسط 
متعثرة كثيرا قبل ن يتحقق التحول  حتت
اشــراف راضي شــنــيــشل  والــنــجــاح وفي
حتقيق نقله  وانعطافة سريعة  ومؤكد انه
يسعى  لـتعزيـز  التقدم  عـبر حالـة التطور
ـر فيـها  حـيث التـوازن في النـتائج التي 
همة  والبقاء منافسا لالخير التي دعمت ا
 عـبـر تـشـكـيـلة شـابـة في  مـعـظـمـهـا  فـيـما
تـراجع احلدود كـثـيـرا بعـد سـلـسلـة نـتائج
مخيبـة وتغيرت االمور بـوجه  عادل  نعمة
الـــذي مـــؤكــد يـــبــحث عـن تــعـــديل االوتــار
للعودة لعزف نتائج  الفوز  بعد مقاطعتها
كـثـيرا في اهـم أوقات الـبـطـولـة  والـتراجع
عاشرا وما يـقال عن  احلدود يـنطبق على
ـوقع الــتــاسع بـعــدمـا فــقـد الــطـلــبــة  في ا
الــسـيــطـرة  قـبـل ان يـســرع يـحـيـى عـلـوان
بترك الطالب وهو ما  متوقع وان كل شيء
ــر حتـت ضــغط يـــجـــري  عــنـــد الــفـــريق 

ثالث بـــطـــولـــة  حــــيث الـــدوري والـــكـــاس
ودوري ابطال اسيا   ومع العـودة بالنقطة
من اول مواجهـة اسيـوية لكن تـبقى عمـلية
الـــدفـــاع عن الـــلـــقب  حـــاضـــرة والـــهـــدف
ــكن ان يــسـتــعــيـد ــطــلــوب حتـقــيــقه و ا
الفريق عافيته في عبور الغر اجلوية في
نـتظرة فـيمـا يكون اربـيل قد حقق القـمة  ا
افـــضل نــتــائـج الــقــسم االول  الـــتي تــلــزم
الالعب على تعزيـزها الخراجها من خانة
ـبـاريـات ـفـاجــأة  والـعـودة من خاللــهـا ا ا
ـقــبـلــة  من خالل حتـسـ االداء ـرحــلـة ا ا
ـوقع ايـضـا  وهـو مـا مـطلـوب من نـاظم وا
شاكـر الذي عـوض نـكسـات الفـريق بالـفوز

على الزوراء.
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ـنافـسة والزالت حظـوظ الكـرخ قائـمة في ا
ـراكز األربعة  بـل على اللقب في على احدا
مــرحـلــة عــكس نـفــسه بــقـوة  والزال وسط
االضــوء  ويــقــدم نـفــسه بــثــقــة البل فـرض
ــشـاركـة  الــتي يـديــرهـا كـر نــفـسه  في ا
ســلــمــان بــشـــكل جــيــد وكـل شيء يــســيــر
صلحة  والنه يـلعب بتشكـيلة شابة تؤدي
ــسـتـويــات بـدلــيل واقع الـنــتـائج بــاعـلى ا
االيـجــابــيـة  الــتي مــنــحــته الــتـقــدم  عــبـر
واصلة التقدم اجلوالت القادمة  ويطـمع 

ـدرب راســا عـلى عـقب لـكن األمـور بـوجه ا
ـــتــلك عـــوامل الـــنـــجــاح اجلـــويـــة  الزال 
والـبــقــاء طــرفــا قــويــا مـزعــجــا لــلــشــرطـة
والــزوراء  والــبـحث عـن اسـتــعــادة الــلـقب
الذي يـظهـر الشـرطة اكـثر حـظا بـاحلصول
عـــلــيه بــعـــد االســتــفــادة مـن تــقــدمه خالل
ــقــابل ــســابـــقــة   بــا الـــنــصف االول من ا
ـكانه  عـبر الـنتـيجة استـمر نـفط ميـسان 
الرائـعة  التـي نقلـته للـواجهـة  مرة واحدة
عندما  ضرب  ضـربته   التي توازي كل ما
حــقـقه من نـتــائج ايـجــابـيـة عــنـدمـا  واجه
الزوراء والطالب واجلوية من دون خسارة
قــبل ان يــلـزم الــوصــيف عـلـى اخلـروج من
الــبــاب الـــضــيق   واالن يــعــد أفــضل فــرق
احملـافـظـات بـكل  جـدارة بـعـدمـا حتـول من
مــــبـــاريــــات األرض لــــلــــذهــــاب وفي قــــلب
الـعـاصـمــة  وحتت االضـواء. وبـخـصـوص
ـلعب فـرانسـو حريري البـطل  والسـقوط 
متـلقيـا اخلسـارة القاسـية بـرباعيـة نظـيفة
ـشــاكل  مـبــاشــرة  قـبل ان تــطـيح اثــارت ا
ــدرب اوديـشـيــو قـبل ان يــتـولى االمـور بـا
حكيم شاكـر  الذي سيكون  امـام حتد كبير
ومطالب  باعادة الفريق لسكة االنتصارات
ويـــعــود لــلــتـــدريب من بــوابـــة الــبــطل في
مـسـؤوليـة كـبـيـرة وحتد له شـخـصـيـا امام

ـشاركـة مع  فرقـهم بالـبطـولة احملتـرف بـا
التي التستحق ان يتوقف بسببها  الدوري
والن االحتادات احملـلـيـة من دون  استـثـناء
وسم أفضـل الدوري عـلى جـميع مـفـردات ا
الســبـاب مـعــروفـة  والن بــطـولـة الــصـداقـة
الحتـضى باهـتـمـام الوسط الـكـروي بـسبب
ضعف  فـريقـا االردن وسوريـا اجملردان من
الالعـبـ احملتـرفـ  وحـتى مع وجـودهـما
اليــحــضــيــان بـاالهــتــمــام وكــان االجـدر ان
يحـضر لـلبـطولـة بشـكل افضل ودعـوة فرق
اكثـر ثقال  من افـريقيـا  مثال مـنتـخب مصر
ــغـرب. وعــودة الى مـبــاريـات اجلــولـة او ا
رحلة االولى  التي ؤجلـة من ا االخيرة  وا
شـهــدت تـغــيـر  12مـركــزا بـعــدمـا حــافـظت
الـــفــرق اخلــمــســة االولى عـــلى مــواقــعــهــا
وقـديــشـهـد مــوقع الـوصـيف تــغـيـرا واحلل
للـمركـز السـادس فقـد تمـكن فريق الـشرطة
الفوز على البحري بثالثية نظيفة  ليستمر
مـيـزة واحلـفـاظ عـلى الـصدارة بـنـتـائجـه ا
واماله في التقدم بثقة بفضل اداء الالعب
ـميـز وارتـفاع الـلـياقـة الـبدنـيـة والتـطور  ا
الـذي عـليه الـفـريق الـسـاعي خلـطف الـلقب
بانتظار معاجلة األخـطاء التي غطت عليها
الـنـتـائج االيـجـابـيـة  والن الـفـريق سـيـكون
امــام مــبــاريـات كــبــيــرة وقـويــة وحــاســمـة
خصـوصا ان  فـارق الـنقـاط   سيـقلص الى
الــــست  في حــــال فــــوز أي من الـــزوراء او
اجلـويـة وفي كل االحـوال   سـيـكـون مـؤثرا
ـؤجل  لكن في حـال تعـادلـهـما فـي اللـقـاء ا
مع أي تــغــيـر فــالـشــرطــة يـســيـر بــاالجتـاه
الصحـيح بعدمـا قدم مبـاريات كبـيرة عكس
قــدرات عـنــاصــره ورفـعـت من حـظــوظه في
ـنـافسـات  من جـولـة الخـرى  حـتى انـهاء ا
ــرحـلـة بــسـجل ابــيض مـا يــدل عـلى قـوة ا
وتماسك مـفارز الفـريق ةالعزم عـلى العودة
ـواصـلـة دوره في الــلـعب   واحلـفـاظ عـلى
مـــســتــوى  االداء والـــنــتــائـج والــدفــاع عن
الصـدارة والن أي تعـثـر سيـترك اثـاره على
ـهـمـة الـتي  الزالت صـعـبـة وقـد تـتـعـرض ا
الحق  حيث للـتهـديد امـام رغـبة الـثالثي ا
اجلـويـة  فـي مـواصـلـة الـتــقـدم حتت رغـبـة
انــصــاره  في ان يــغــيــر مـن مــســار االمـور
بــســرعــة  قــبل ان يــتــسـع الــفــارق واحلـال
لـلــزوراء الـذي يـواجه حتـذيــرات جـمـهـوره
ــوقع الـــرافض  لـــنــتـــائج الـــدوري حــيـث ا
الـرابع   ويــبـقى الـشـرطــة مـهـدد بـقـوة  مـا
ــرحــلــة الــقــادمــة يــتــطــلب الــتــعــامل مع ا
ـــبــاريـــات والـــلـــعب والـــســـيـــطــرة عـــلـى ا
ـتـلك من العـبـ مـوهـوب ـا  بـانـضـباط 
يلعبون للمنتخب الوطني   ويقدرون حجم
االمـور  وأهـميـة االخـذ بـهـا  بـكل جـدية في
وقت  بـقي الـبـحـري يـواجه مـصـيـر الـبـقـاء
رشـحان ـوقعـ ا بعـدما اسـتمـر في احد ا
للهبوط  ويـتحتم على الفـريق اللعب بشكل
افــضل فـي قــادم  اجلــوالت وامــام مــرحــلـة
ـكن ان يـغـطي حـاجـته من الـنـقاط كـامـلة 

التي تؤمن له البقاء.
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وفرضت خسـارة نفط ميـسان واقعـا جديدا
على اجلـوية  الذي قـد يغـادر مكـانه الثاني
ؤجل اذا ما خـسـر من الـزوراء في اللـقـاء ا
الـــقـــادم  وعــنـــدمــا يـــخــوضه حتـت ضــغط
الـنـتـيـجـة وجـمـهـوره الـذي يـرى اهـمـية ان
يـخرج لـلـراحة وصـيـفا   وحلـ اسـتئـناف
الــدوري   واهـمـيــة الـعــودة والـلــعب بـقـوة
ــتـصـدر ـواصــلـة لــضـغط عــلى ا وتــركـيــز 
واهمـية مـعـاجلة  األخـطاء والـتصـدع الذي
واجه الـــفـــريق من خالل  عـــودة الالعـــبــ
ـســتـواهم  وحتـقــيق الـنـتــائج الـتي تـدعم
ـشاركـة  حـتى اليبـقى بـعيـد عن الـصدارة ا
وإمكانيـة التعرض لـلمفاجـآت التي ستقلب
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متـاز. وقال نائب رئيس اللجنة يحيى كر أن سابقات في احتاد الكرة االربعاء تـثبيت موعد مباراة الكالسيكـو ب الزوراء والقوة اجلوية بالدوري ا قررت جلـنة ا
ـوافق اخلامس عشـر من الشـهر اجلاري وسـيقـام على ملـعب الشـعب عنـد الساعـة اخلامسـة عصـرا. من جانب اخـر قررت الهـيئة الكالسـيكو سـيقـام يوم اجلمـعة ا
الك الـتـدريبي لـفـريق كرة الـقـدم بالـتراضـي والبـحث عن مـدرب بديل يـقـود الصـقور خالل اإلدارية لـنـادي القـوة اجلويـة الـرياضي امس األربـعـاء عن إنهـاء عـقد ا
الك التـدريبي للفريق قبلـة. وذكر بيان عن الـنادي أن الهيـئة اإلدارية اعلنت في اجـتماعهـا الذي عقد مـساء امس االربعاء في مقـر النادي عن إنهـاء عقد ا رحـلة ا ا
الك التدريبي. واضاف أن الهيئة اإلداريـة لنادي القوة اجلوية قدمت شكرها وتقديرها درب باسم قاسم بعد مبحاثات ونقاشات جمـعت الهيئة اإلدارية وا بقـيادة ا
ـساهمـة بتتـويج الفريق بـكاس االحتاد اآلسـيوي للـمرة الثـالثة ـاضية مع الـصقور وا ـساعد عـلى عمـلهم بالـفترة ا ـدرب باسم قاسم ومالكه الـتدريبي ا الكـبير الى ا
قـبلة ـرحلـة ا قـبلـة لقـيادة الـفريق في ا درب اجلـديد للـفريق خـالل االيام ا توالـياً في كـاس االحتاد االسـيوي. واوضح الـبيان ان الـهيـئة اإلداريـة بأنـها سـتحـسم ا
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اللجنة االعالمية لبطولة غرب اسيا
ـنظـمة الـعـليـا لـبطـولة قـال رئيس الـلـجنـة ا
غــرب أسـيــا لألنـديــة اإلبـطـال بــكـرة الــسـلـة
ـشـاركة ـقـبل  الـتي سـتـنـطـلق يوم االحـد ا
خـمـســة أنـديـة من الـعـراق وايـران وسـوريـا
ـفـرح وفـلـســطـ عـصـام الــديـوان انه من ا
ــا واحملــفــز لإلبــداع وتـــواصل الــعــمل دو
شــعـور بــالـتــعب هــو الـتــجــاوب والـتــفـاعل
ـدنـيـة الـسـريع لـلـمـؤسـسـات احلـكـومـيـة وا
الـتي تــتـنــاغم مع عـمــلـنــا بـسـرعــة مـثــالـيـة
ـسـمـيـات وأريـحـيـة رائــعـة حتت مـخـتــلف ا
يـحــدوهــا األمل في ان تـكــون بــطـولــة غـرب
أسـيـا في غـاية الـتـمـيز والـتـألق بـأفضل من
جمـيع الـبطـوال ت الـسابـقة  مـشـيرا الى ان
عـــمل أمـــانـــة بـــغــداد ووزارات الـــداخـــلـــيــة
والــكـهــربـاء والــنـقل كــان مـثــالـيــا  .وتـرأس
عــصـام الــديـوان اجـتــمـاعــا عـقــد في سـاعـة
مـــتـــأخـــرة مـن يـــوم أمس األول مع جـــمـــيع
أعـضـاء الـلـجــان الـعـامـلــة في بـطـولـة غـرب
أسـيـا بـكـرة الـسـلـة وذلك لـلـتـبـاحث في أدق

األمور التـنظيـمية للـبطولـة  مبيـنا انه بعد
ان اطــــمـــأن تــــمــــامـــا عــــلى أمــــور اإلعـــداد
ا فـيـها الـنقل واإلدارة والتـحضـيـر العـام 
والـتـسـكـ والـصـحـة وغـيـرهـا جـاء الـوقت
للـوقوف على أدق تفاصيل اسـتقبال الوفود
ـطـار الـى الـفـنــدق والـقـاعـة ـشـاركــة من ا ا
واجلوالت الـترفـيهـية والتـعاطي مع اإلعالم

 .
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ـركزي لـكرة وقال رئـيس االحتـاد العـراقي ا
الـسـلــة حـسـ الــعـمـيــدي ان الـعـراق بـات
جاهـزًا تمامًا النطالق البطولة التي تنطلق
ـــدة  4أيـــام. واضـــاف ان ــــقـــبل و األحـــد ا
الـلـجــنـة أشـرفت أيــضًـا عـلى إعــادة تـرمـيم
ؤدي لها بعض مـلحقات القاعة والطريق ا
لتـكون البطولة ناجحة بامتياز و حتديث
ــاء ومــقـاعــد اجلــمــاهــيـر نــظم اإلضــاءة وا
وتامـ سير احلافالت ب الفنادق والقاعة
ـسافة قريبة وقد تزينت شوارع وان كانت ا
بغداد بـيافطـات كبيرة لـلترحيب بـالضيوف
واإلعالن عن الــبـــطــولــة . وأكــد أن االحتــاد
الـعـراقي لـكـرة الـســلـة بـذل جـهـودًا كـبـيـرة

وتـربـطه عالقــات مـتـيـنـة بـدول غـرب آسـيـا
وبـالــتـالي فـإنه حـريـص عـلى راحـة الـوفـود
وجنـاح الـبـطـولة لـتـكـون بـوابـة السـتـضـافة

العراق لبطوالت أخرى".
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رئيس الـلجنة االعالمـية الدكتـور موفق عبد
الـوهـاب وصف مـهـمــة الـتـغـطـيـة االعالمـيـة
فـصل النجاح الذي سيتولى إظهار العمل
كنـة  منوها ان والتـنظيم بأفـضل صورة 
الــعـمـل والـتــنــسـيق قــطع اشــواطــا بـعــيـدة
بــإنـــشــاء مــوقع خـــاص لــلــتــغـــطــيــة وأخــر
للـتواصل مع الزمالء االعالميـ وتوجيههم
ــثــلى لالشــتـراك من اجل نــحــو الـطــريــقـة ا
ـشـاركـة االعالمـية عن احلصـول عـلى بـاج ا
طــريـق رابط االحتـــاد األســيـــوي  وأضــاف
ــشـاركــة والـتــفـاعل كـان بـالـقــول ان حـجم ا
ــثــلـي الــقــنــوات الــفــضــائــيــة مــذهال من 
والــــصـــحف احملـــلـــيـــة ومـــواقع الـــوكـــاالت
اخلبـرية بصورة عامة  والنكهة األجمل هو
اإلقـبـال الــتـطــوعي الـرائع الــذي جـســد لـنـا
واطنته عمق وإحساس اإلعالمي العراقي 
وجتسـيدها واقع عـمل مباشر . ونـاشد عبد
سـجلـ باقـتنـاء الزي صـورين ا الوهـاب ا
الــرســمي اخلــاص بــهم وشــعــار الــبــطــولـة
وااللتزام بضوابط اللجنة االعالمية احملددة

دوليا في تغطية البطوالت.
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وقال الـدكتور خالد جنم أم سر االحتاد 
إن االحتــاد أكــمل الــتــحـــضــيــرات الــفــنــيــة
والتـنـسـيق مع االحتـاد األسيـوي بـالـصورة
الالزمة السـتـضافـة أنـدية غـرب آسـيا وهم:
بـيـتـروشـيـمي وشـيـمـيـدور من إيـران ونادي
اجلــيش الـســوري وقـلــديـنــا الــفـلــسـطــيـني
والـنـفط الـعـراقي. وأوضح جنم أن الـوفـود
ــشـاركــة سـتــصل بـغــداد يـوم   9آذار يـوم ا
قبل واالحتـاد أعد كل مسـتلزمات السـبت ا
الـراحـة لـلـضـيـوف وكـذلك جـدول الـبـطـولـة
يزة وتؤكد قدرة ونسعى ألن تكون نسخة 

العراق على تنظيم أكبر البطوالت.
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 افـتـتـحت في مـحـافـظـة الديـوانـيـة بـطـولـة مـنـتـخـبـات تـربـيات
توسـطة ( بن ) ـدرسية بالـكرة الطـائرة للـمرحلـة ا العراق ا
ديـريـة الـعـامة ـنـظـمة  وزارة الـتـربـيـة - ا بـأشـراف الـلـجنـة ا
ـدرسي ( محـمـد يوسف عـابد لـلتـربيـة الـرياضـية والـنـشاط ا
ـديــر الــعــام و د . يـاســر وجــيه قــدوري وعـلـي عـزيــز عــبـد ا
الـلـطيف ودريـد سـعد واحـمـد فائق ) وبـحـضور ريـاض ناظم
الـغـرابي مـعـاون مـديـر تربـيـة الـديـوانـية  و يـذكـر ان الـبـطـولة
ـديريـة العامـة لتـربيـة محافـظة الـديوانـية / قسم ضـيافتـها  ا
درسي ( فـيـصل غازي كـاظم وحـس الـنـشاط الـريـاضي وا
بخـيت واياد شنيع وسعد كامل وصـام حس ) بالتعاون مع
ــوهــبـة الــريـاضــيــة في احملـافــظـة ــركـز الــوطـنـي لـرعــايـة ا ا
ــثـلــون تـربــيــات الـعــراق ( ذي قـار ـشــاركـة  13فــريـقــاً  و
والـديـوانـيـة وكـربالء والـبـصـرة واالنـبـار والرصـافـة / االولى
ومـيـســان والـرصـافـة / الـثــانـيـة والـكــرخ / الـثـانـيـة وصالح
ـثنى و الكرخ / االولى ) ووزعت على اربع مجاميع الدين وا
بـاريـات بنـظام الـدوري وبـالتـسـقيط الـفـردي ليـتأهل وجـرت ا
فـريـقان من كل مـجمـوعة  يـتـبارى االول من كل مـجمـوعة مع
الـثــاني لـتــتــأهل اربـعــة  فــرق لـلــمـربـع لـلــبـطــولــة الـتي يــديـر
منـافساتها احلـكام سوادي حسـ اجلبوري والدولي جاسم

صــافي وحـسن عــلي مــسـيــر واحـمــد حــسن وبـاسم عــبـاس
وامـجد جـويـد ومـصطـفى خـالـد وخالـد ذيـاب وجـمال مـحـمد
ومـوسى عـطـيـة وقـاسم راشــد وعـلي صـاحب ورحـيم مـجـيـد
ـرحـوم اعالن عـبـد احلـسـ ـبـاريـات في قـاعــتي ا وجتـري ا
ـوهبـة الـريـاضـية وضم حـفل االفـتـتـاح استـعـراض الـفرق وا
شاركة و قراءة سورة الفاحتة على ارواح شهداء العراق و ا
قـراءة الــنـشـيـد الـوطـنـي الـعـراقي وتـرديـد الــقـسم الـريـاضي
ـناشـدة  ايـاد شنـيع مـسؤول شـعـبة الـتربـيـة الريـاضـية في
تـربيـة الـديوانـية  وكـانت نـتائـج مبـاريـات االفتـتاح كـمـا يلي :
فوز فـريق تربـية االنـبار عـلى تربـية بابل ( 2ـ صـفر) شوط و
فـوز فــريق مـيــسـان عــلى فـريـق الـكـرخ بـ ( 2ــصــفـر) شـوط
وفـريق كربالء عـلى فـريق الرصـافة 2بـ ( ـ2 صـفر ) شوط و
فــريق ذي قــار عـلى الــكـرخ / االول بـ ( 2ـ صـفــر ) شـوط و
ـثـنى عـلى الـرصـافة بـ ( 2ـ صـفـر) شـوط و قال فوز فـريق ا
ـشـرفـة ان  مـبــاريـات االفـتـتـاح عـلي عـزيـز عــضـو الـلـجـنــة ا
ـبدعة التي لها الفخر افرزت العـديد من الطاقات الرياضية ا
ـدرسـيـة كونـهـا تـعتـبـر االساس ـنتـخـبـات الوطـنـية وا بـرفـد ا
ت والـسليم لبـناء رياضة عراقـية جيدة وشـكر عزيز اسرة ا
ـثمر ـشاركة واسـرة تربيـة الديوانـية على تـعاونهم ا الوفود ا

إلجناح البطولة وتوصيلها الى بر االمان.
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طائرة تربية العراق في ضيافة الديوانية

ارتـيـاح جـمــاهـيـري واعالمـي في الـعـراق بــعـد تـعــادل فـريق الـزوراء مع ذوب اهن
االيـراني في اول ظـهور لـلـزوراء بـبطـولـة ابـطال اسـيـا. االدارات التي تـعـاقـبت على
هذا النـادي العريق لم تكن تعمل بشكل محترف وحتى لم تكن حريصة على سمعة
ـا كـان الفـريق بـهذه احلـالـة التي يـرثـها لـهـا وهو وتـاريخ النـادي . لـو كانـت كذلك 
ـتــلك سـجال حـافال فـي بـطـوالت الـدوري احملـلـي بل ان الـزوراء زعـيم فـرق الـذي 
الـدوري الـعراقي بـعدد مـرات الفـوز والتـتـويج بالـلقب . االدارة احلـاليـة اوشكت ان
نديل وهي تتوسل باحلكومة ألجل منحها االموال وهذه نقطة الضعف التي ترمي ا
ـسؤولـيـة ألنـها تـنـظر الـى احلكـومـة علـى انهـا نـهر من حتـمل ادارة النـادي كـامل ا
االمـوال اجلـاريــة بـدون تـوقف حـتى لـو  الـتـعـاقــد مع العـبـ مـحـتـرقـ ولـيـسـوا
تلك ساحة ا قدموا من فرق شعبية فـيما ان الزوراء بدون ملعب وال محتـرف ور
الية وهي نظامـية للتـدريب. الى متى تبـقى االدارات تعتمـد على الدولة في االمـور ا
لم تفكـر للحظة واحدة كيف تقـوم بعمل مخطط له يدر لها اربـاحا وتعمد على ذاتها
ـداخيل مـاليـة وهي تدفع وتـستـثـمر بـالشـكل الصـحيـح كل مامن شـانه ان يسـهم 
ـوسم لـلـحـكـومـة ولـو عـشـرة ماليـ سـنـويـا وتـتـخـلص من االسـتـجـداء علـى طول ا
ـاليـة وتـعـمل بـشـكل حـر من دون االعـتـمـاد عـلى ايـة جـهة ـيـزانـيـة ا بـحـجـة خـواء ا

اخرى . 
شجع هل اصبح تـعادل الزوراء مع فريق بسيط ومتواضع اسيويا مفرحا لدى ا
ـتـلك سـجال طـويال وعـريـضا فـي بطـوالت الـدوري احملـلي . في الـوصع وفـريـقـنـا 
الذي يعـيشه الفريق االن تبدو النتيجة طبيعية وحتى منطقية ولكن اال تعتقد االدارة
انها فـشلت بامتياز وهي تعـجز من حتويل النادي من فقيـر ماليا وفنيا واداريا الى
نـاد مـحـتـرف بـشكل حـقـيـقي وهـو لم يـنـتظـر من احلـكـومـة ان تـنقـذه في الـلـحـظات
ـشـاركـة في اهم بــطـولـة عـلى مـسـتــوى قـارة اسـيـا والـزوراء يـكـون االخـيــرة قـبل ا
فـروض جتـبـر جـميع الـهـيـئـات االدارية ان مـوجـودا فيـهـا ألول مـرة في تـاريخـه . ا
تعمل مـن االن على موضوع االستثمار وتبدا مرحلة جديدة وتتصرف وفق ارادتها
تتعـاقد مع من تشـاء وتصرف امـوالهـا ملثـما تشـاء وتكون بـعيدة كل الـبعد عن اي
درهم يـدخل خـزيـنـتهـا ألنـهـا ستـكـون مـكتـفـيـة مالـيـا ومـستـقـرة اداريـا وفنـيـا . امر
مـؤسف ان نـشـاهد الـزوراء وهـو يـفـرح بـنـتيـجـة يـكـسب مـنـها
نقـطة واحدة وال يفترس منافسه لـعبا وسيطرة واستحواذ
ونـتيـجة وهـو زعيم انـديتـنا لـدينا قـناعـة اكيـدة ان الهـيئة
زيد من االموال ولن االدارية لـنادي الزوراء سـتطالب بـا
تـكف عن مـنــاشـداتـهـا وتـوسالتــهـا بـاحلـكـومـة من اجل
ـكانها مـدة اطول اما موضوع الـتفكير تبقـى متمركزة 
ــكن ان يـكـون بــإيـجــاد بـدائل مــالـيـة فــهـو مــوضـوع ال

بحساباتها في يوم من االيام.
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اعرب جمهـور الشرطة عن سـعادته بخروج
ــرحـلـة األولـى اثـر فـوزه فــريـقه بــصـدارة ا
عــلى الــنــفط بــهـــدفــ وحتــويل نــقــاطــهــا
لرصيـده  الذي ارتفع الى  47نقطـة  مغردا
خارج السرب موسعا الفارق  مع الوصيف
الـــغـــر اجلــويـــة الى تـــسع نـــقــاط وذهب
لــلــراحــة اإلجــبــاريــة مــنــتــشــيــا وســعــيـدا
ومـتـمـاسـكـا وحلـ اسـتـئـنـاف الـدوري في
االول من نـيـسـان  الـقـادم في الـوقت الـذي
بقيت  مبارات عـلى اكمال جدول مباريات
ــذكـورة بـإكـمـله وسـيـكـون لـهـمـا ـرحـلـة ا ا
تــاثــيــر مـبــاشــر عــلى مــواقع ســلم تــرتـيب
الــدوري عـنــدمــا يـســتـقــبل الــنـفط الــسـبت
الـوسط وعـيـنه عـلى كـامل الـنـقـاط من اجل
كـانه الـسـادس الـذي تـقـدم اليه الـعـودة 

بـقـوة وثـقــة الـوسط الـذي يـسـعى
رحلة للبقـاء به حل انطالقـة ا
األخـرى بــعـدمـا شــهـد تـطـورا
واضحا اثر حتـقيق النتائج
األخــــيـــرة  الــــتي خــــدمت
مهـمـة شـنيـشل والـفريق
سـوية واخـر مـبـاريات
النـصف االول  القـمة
اجلــــمـــــاهـــــيـــــريــــة
ـــنــــتـــظـــرة الـــتي ا
ستـجـمع  الزوراء
واجلــــــويــــــة في
اخلــامـس عــشــر
مـن الــــــشــــــهــــــر
اجلـــــــــــــــــــــــــاري
ومـــــــتــــــــوقع ان
تكـون مـثـيـرة قبل
تاثـير النـتيـجة على
مـوقـعيـهـمـا فـالـتـعادل
وحـــده يـــبـــقي اجلـــويــة
وصـيــفـا ولـو انه ســيـلـعب
بطموحات الـفوز  حملو كبوة
نــفط مــيـســان ويــدرك طـبــيــعـة

واجـهة الـغايـة بالـصعـوبة  التي ا
يـتـطـلع الـيهـا الـبـطل الـطـامح بـالـفوز

ويـعـلم بـاهـمـيـة الـنـتـيـجـة وقـيـمـة الـفـوز
حصـرا الذي سيـمنحـه اخلروج  بالـوصافة
ويــقـلص الــفـارق مـع الـغــر الـشــرطـة الى
ست نــقــاط وبــدا حلــديث عن  كالســيــكــيـو
الدوري من االن ب انصار الفـريق بعيدا
عن أخــفـاقــات  الــطـرفــ  وكالهـمــا جتـرع
اخلــســارة في اخـر مــبــاراة قـبـل ان تـظــهـر
ـثل الــتـحـدي لـهـمـا ـوقع  الـذي  اهـمـيــة ا
بسبب تراجـعهما ولـو الزوراء عالج األمور
اسـيـويــا االكـثـر تـاثـيــرا بـتـعـادله مع  دوب
اهن االيــــراني الـــــتي خــــفــــفـت من ضــــغط
االنصـار بعـد نـكسـة اربيل وتـرك اوديشـيو
ـتشـنجة ـاليـة والعالقة ا للـمهمـة واألزمة ا
ما بـ الفـريق واإلدارة واجلـمهـور وحتى
الالعــبــ   لـكـن مـهم ان يــعــود الــفـريق
ــؤقت  عــلى بــالـــنــقــطــة  والــتــحــول ا
تـطـلع لـتحـقـيق الـنتـيـجة الـفريـق  ا
ـطـلـوبـة عـنـدمـا يـضـيف الـوصل ا
االمـاراتي في احلــادي عـشـر من
الــــشــــهــــر اجلــــاري  ويــــقـــدر
الالعب مدى تاثير النتيجة
على موقعة العاصمة التي
ســتـقــام قــبل ثالثــة ايـام
عـــلـى بـــدايـــة بـــطـــولــة
الصـداقة في الـبصرة
الــــتي جتــــمـع فـــرق
الـعـراق  وسـوريـا
واالردن والندري
مـــــــا مـــــــعــــــــنى
اقامتـها في هذه
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لقاء سابق للمنتخب العراقي في بطولة غرب آسيا

متاز بكرة القدم تغييرات في مواقع الفرق dOOGð» ∫ شهدت مباريات الدوري ا

االوقـات بــعـد ايـقـاف الـدوري لــفـتـرة شـهـر
ــكن ان يــشــهــد  اقــامــة   اكــثــر من اربع
جــوالت امـام مـشــاكل الـفــرق الـتي تــعـيش
فترة صـعبة  وتـاثير االزمـة  على احلضور
الـتي أخـذت تــزداد صـعـوبـة بـ األغـلـبـيـة
وكان ان يـختـار االحتـاد وقتـا اخر  يـسمح
من خالله الالعـب

مدرب الشرطة
نيبويشا


