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وسوي حـس العـميدي طالب فـيصل اياد جنف خـليل ياس ردت احملكمة األحتـادية العـليا اول امس الثـالثاء الدعوى الـتي أقامهـا كل من (صباح الكـناني سمـير ا
بية بية الـوطنيـة العراقـية التي جرت في .2019-2-16 وقال مـدير الدائـرة القانـونية في الـلجنـة األو ـكتب التـنفيذي لـلجنـة األو خالد كـبيان مشـتاق حمـيد) ضد انتـخابات ا
شـتك اعاله الوطـنية الـعراقـية نعـيم البدري في بـيان تـقلت (الزمـان) نسخـة منه (ان قرار احملـكمـة األحتادية الـعليـا يعد قـرارا باتـا غير قـابل للطـعن والتمـييـز مبيـنا ان ا
ـعترضـ طالبـوا بدخول وزارة ؤقـرة ردت الدعوى وافـهم القرار عـلنا). وأضـاف البدري (ان ا بـية اال ان احملكـمة ا ـكتب التـنفيـذي للجـنة األو طـالبوا بـبطالن انتـخابات ا
الشباب والـرياضة في الشكوى كشخص ثالث وطالـبت بدورها بأبطال األتتخابات وقدمت الئـحة لألعتراض في الدعوى اعاله مبينا ان الـقضاء العراقي العادل قال كلمته
بية الوطنية ـكتب التنفيذي للجـنة األو بية والـتي تطالب ببطالن انتخابات ا وبالتالي رد الدعـوى وسيكون هذا القرار كافيـا لرد جميع الدعوات التي اقيـمت ضد اللجنة األو
ارس عمله مشيرا الى بية الوطنية العـراقية مؤسسة رصينة تأسست منذ عام  1948وهي كـيان قائم و العراقيـة). وختم مدير الدائرة القانونية حديثه بالـقول (اللجنة األو

ر" من خالل القضاء العراقي العادل). نحل" الذي اطلق احلاكم األمريكي سيء الصيت "بوول بر ان األيام القليلة ستشهد رفع كلمة "الكيان ا
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 رفض االحتــاد االســيـوي طــلب ذوب
اهن االيـراني بـتـغـيـيـر ملـعب كـربالء
خالل مبـاراته مع الـنصـر السـعودي
ــبـــاراة في ال  21من هــذا وتـــقـــام ا
الــشـهــر بـعــد رفض الـطــلب االيـراني

بـــنـــقــلـــهـــا الى االمـــارات مع اصــرار
ســـعــودي عــلى االبــقـــاء عــلــيــهــا في
كـربالء. وأصـدر أيـضـاً غـرامـة مـالـيـة
قيمتها ألف دوالر أميركي بحق نادي
الزوراء العراقي وذلك لرفض العبيه
مـصـافـحـة العـبي الـنـصـر الـسـعودي

خـالل مــبـــاراة دوري أبـــطـــال آســـيــا
حلـــســاب اجملـــمـــوعــة األولـى والــتي
أقــيـمت عــلى مـلــعب كــربالء الـدولي.
كــمـــا قــرراالحتــاد اآلســيــوي تــغــر
مـدافـع مـنـتـخـب الـعـراق لــكـرة الـقـدم
واحملترف بصـفوف العـربي القطري

أحـمـد ابـراهيـم مبـلـغـاً مـالـيـاً قدره 5
آالف دوالر أمــــــيـــــركي وذلـك بـــــعـــــد
ـــبــرر من الالعب االعــتـــراض غــيــر ا
خالل مـبـاراة منـتـخب الـعـراق وقـطر
في دور الــســتــة عــشـر لــكــأس آســيـا
بــعـد حـصــوله عــلى الـبــطـاقـة 2019
الـــصـــفــراء عـــقب اعـــتــراضـه احلــكم
الـسـنـغـافـوري مـحـمـد تـقي. وذكـر أن
الالعـب أحــمــد ابـــراهــيم قـــد انــتــهك
ادة  12من مـدونـة األخالقـيـات في ا
االحتاد الـقـاري بـعد مـسه يـد احلكم
ــبـــاراة الــتي انـــتــهـت بــفــوز خـالل ا
نـتخب الـقطـري بهـدف نظـيف. كما ا
غــــرم االحتــــاد اآلســــيــــوي االحتــــاد
الـعـراقي مـبـلغـاً مـالـيـاً قـيـمته 3000
دوالر أميـركي وكـذلك تغـر االحتاد
اإليراني مـبلغ  5آالف دوالر أميركي
بسبب دخـول أشخاص غيـر مخول
إلى غرفة خلع مالبس الالعب خالل
ـبي مع مـبـاراة مـنـتـخب الـعـراق األو
تــركــمـنــســتــان ضــمـن الــتــصــفــيـات
ـبيـة لـلـمجـمـوعـة الثـالـثـة والتي األو

أقيمت في طهران.

ملعب كربالء
الدولي جوهرة
الفرات األوسط
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األمور  التي تـظهـر صعبـة جدا  على
ــــدرب والالعـــبــــ  والـــكـل يـــواجه ا
ضـغط اجلـمـهــور فـيـمـا يـرى احلـدود
ـرحــلـة الــفـرصــة  لـتــكــرار نـتــيـجــة ا

االولى بعـدما
قــــــــهــــــــر

. يقدرها العبو الفريق
ويــــضـــيف الــــوصـــيـف اجلـــويـــة 55
احلـدود  حــادي عـشــر الـسـلم  32في
مـباراة يـامل ان يـعـكس قـوته ويـعود
نـافـسـات االيجـابـية ـسار الـلـعب وا
ستوى التي افتقـد اليها مع ضـعف ا
خـــــصــــوصــــا في اخــــر لـــــقــــاءين مع
الديوانيـة واربيل وقبلـها التعادل مع
مــيــســان والزال بــعــيــد عن الــشــرطـة
بـفارق  11نقـطـة ويـدرك الالعـب ان
أي تـاخـر سـيـزيد مـن مـتاعـب الفـريق
نافسة عـلى اللقب والن الشرطة في ا
يقدم نفسه باحلـالة  اجليدة   وتظهر
ـهـمـة صـعـبـة بـوجه ايـوب اوديـشو ا
عنـدما يضـيف احلدود  ويـلعب حتت
ـسـتوى ضـغط النـتـيـجـة  وحتسـ ا
ــتــعــثــر والـــضــعــيف في اخــر اربع ا
جـــوالت بــعـــدمـــا تــعـــادل مـــرتــ من
مـيـسـان وبـعـدها مـن اربـيل  واتـساع
الفارق  11نقـطة مـع الغـر الشـرطة

درب اوديشيو امام ما يضع ا
 مـــبـــاريــات صـــعـــبــة
وسط طـمـوحات
السيطرة على

كن الـتـقـليل يـستـحق االحـتـرام  وال
من شـانه حتـت أي مـسـوغ كــان  كـمـا
ـارسـة دورهم الـفـاعل يـريـدالـطالب 
ـنــافـسـات الـتي تــغـيـرت وبـاتت في ا
مــؤثــرة بـقــوة  وعــلــيه مــهـام  مــنــهـا
ــوقع بـــعــدمــا ابـــتــعــدعن حتـــســ ا
ــرشـــحـــة  لـــلـــمـــشـــاركــات ـــواقـع ا ا
اخلـارجـيــة  وفي ظل تـبـايـن نـتـائـجه
الـــتي اثــارت غـــضب االنـــصــار عـــنــد
الــــتـــاخــــر واالمل فـي ان يـــخــــرج من

تباينها بسرعة.
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ويـــريــد الـــزوراء رابع الـــتـــرتــيب 44
مـصاحلـة جـمـهوره الـكـبـير بـتـحـقيق
الفـوز التـالي بعـدما عـاد من البـصرة
بنتيجة حتصيل حاصل  بسبب حالة
الـبحـري الـتي اليـسحـدعـلـيهـا عـنـدما
يـســتـقــبل نـفط الــوسط عـنـدالــسـاعـة
العاشـرة من هذه الليـلة وكله امل في
اضــافــة نــقـاط الــلــقــاء لالبــتــعـاد عن
مالحقـة ثالثي الـنـفط والضـغط بـقوة
عـلى الـكـرخ عـلى امل ان تـاتي خـدمـة
الطالب ما يـجعله الـلعب بحـافز اكبر
ـركز لتـقـليص الـفـجوة  مع صـاحب ا
الثالث وبأفضـلية مباراتـ مؤجلت
مع القـوة اجلويـة والنـجف  والتظـهر
مـهـمـة الـوسط بـالـسـهـلـة اطالق والن
الـزوراء يـخــتـلف النه الـبــطل  فـعـلـيه
حتــويل نــقــاط  مــبــاريــاتـه  الــقــادمـة
لـرصـيــده من اجل الـوصــول لـلـمـوقع
الــــثــــالث ولـــــو هــــذا خــــارج رغــــبــــة
اجلـــمــهـــور لــكـن ان تــاتـي الــنـــتــائج
االيـجـابـيـة هـنـا في هـذه االوقـات امر
ـهم  لكي تـدعم جهود الـالعب في با
خوض لقاء الكاس امام االمانة مطلع
ــقـبل الــبــطـولــة الــتي بـقي الــشـهــر ا
ـني الـنـفس حـكيم يـنـافس علـيـهـا و
ـغرم شاكـر ان يـحقـقهـا مع الـفريق  ا
قـدور العبي بالـقـاب البـطـولة  15و
الــفـريـق الـعــودة الى ســكـة الــنــتـائج
وقف  وهو ما يريد جمهوره وتغير ا
ان يـــراه مـن خالل  حتـــقــــيق الـــفـــوز
الثـاني اللـيلة بـعدمـا تعـثر بـ جولة
واخــرى قــبل ان يــكــتــوي بــالــنــيــران
األسيـويـة  واخلروج مـنهـا لـكن  على
الـفـريق مـهـمـة  الـلـعب بـقـوة امـام ما
تـــبـــقـى له من مــــبـــاريـــات فـــضال عن
ــتـبـقي من بـطــولـة الـكــاس  الـهـدف ا
ـتـعب لـلـفـريق ولـلـبـطل في ـوسم  ا ا
وقت يـامل راضي شـنـيـشل ان يـحقق
رحـلة النـتـيجـة االولى ذهـابا خـالل ا
احلاليـة بعدما عـجزت عنـاصر لفريق
سـتـوى واالداء والـتـعـثر من تـقـد ا
في مواجهـات الذهاب امـام صعوبات
مـــــواجــــهـــــة الــــزوراء حتـت انــــظــــار
جـمــهـوره  ويــامل الـوسط فـي خـدمـة
ـواقع الـعـمارة الـشـرطـة لـكي يـتـقـدم 
وهــذا يــتــوجب حتــقــيق الــفــوزالــذي
يــحـتــاج الى قــوة اخلـطــوط والــلـعب
بتركـيز  ومحاولـة الفوز قـائمة اذا ما
ـطـلوب  في ـستـوى ا قدم الـالعبـ ا
مبـاراة األسـبـوع للـوسط الـذي اعـتاد
فـي احـــراج الـــفـــرق الـــكـــبـــيـــرة والن
الـعـودة لـلـنـتـائج يـامل ان تـاتي عـلى
را حـساب الـزوراء  بـعـدمـا اصـبح 
وافـتـقــد لـلـثـقـة حـتـى بـ جـمـاهـيـره
وزيادة مـخاوفـها بـعدمـا بات  يـسقط
بسهوله  حتى الفوز على البحري قد
اليـــؤثــــر في قــــنــــاعـــاتــــهم لــــكـــنــــهم
ســيـســعـدون ان حتــقــقت الـنــتـيــجـة.
ـوقع الثـالث عشر وينشـد اربيل في ا
تعب واجملهد 29 الفوز على ضيـفه ا
فريق احلسـ  في فرصة   قـائمة في
احلـصـول عـلى كـامل الـنـقـاط  بـعـدما
ـنـاسب امـام اجلـوية ـسـتـوى ا قـدم ا
وكـان اقـرب لـلـحـسم  لـكـنه الـيـوم في

الـفــوز عـلى الــزوراء الـنــتـيــجـة الـتي
يذكـر بها كـر سلـمان العـبي الفريق
الـتي اعتـاد عـلـيهـا وأفـضـلهـا عـنـدما
ــلـعــبه  الــذي يــضـيف به يــتـواجــد 
الطـالب وكله امـل ان يكـرر االنـتـصار
لـــلــمــرة الـــثــانــيـــة عــلى ثـــاني فــريق
جمـاهيـري بـعدمـا هزم الـزوراء الدور
ـــاضي   واحلـــفــاظ عـــلى مـــا قـــبل  ا
نـتــائج االرض الـتـي مـنــحـته الــتـقـدم
لـلـمـوقع احلــالي الـذي سـيـدافع  عـنه
البعد نقطة  وتـعويض خسارة النفط
ــاضي  قــبل ان تــتــغــيـر  االســبــوع ا
ـعـاكس اثــر تـلـقي االمـور بـاالجتــاه ا
الـفريـق خسـارتـ والبـد من مـعـاجلة
ـوقف الــذي قـديــطـيح بــامـاله وسط ا
مالحقة الزوراء الـذي يحاول  تضيق
اخلناق عـلى الكرخ الـذي يامل اللعب
مـن دون اخـــطـــاء لـــعـــبـــور صـــفـــوف
الطالب التي انتظـمت بعد الفوز على
يناء البصـري  والن الفريق استفاد ا
الكثير من نقـاط  ملعبه بشكل واضح
يز  ما عزز مـشاركته االفضل منذ و
قـبل عدة مـواسم قـبل ان يـفـاجـا الكل
مـع الــعـــودة الـــثــانـــيـــة   والــظـــهــور
ــؤثــر وتــقــد الــنـتــائج الــواضح وا
ميزة   الـتي  عززت من تواجده في ا
احـــــــد اهم مـــــــواقع الـــــــســــــلـم وسط
طموحات حتقيق مشاركة خارجية ما
يــــجـــعل مـن الالعـــبــــ بـــذل اقـــصى
اجلهود  لـتحـقيق الفـوز على الطالب
عـــنــدمـــا يــســـتــقـــبل الـــطالب  الــذين
يدخلـون  بصفـوف منتظـمة من حيث
ـعـنــويـة اثـر  الـتــفـوق عـلى احلـالــة ا
ــهم ــوقـع ا ـــيــنـــاء  والــدفـــاع عن ا ا
اجلـديـد الـذي يـشــكل حـافـزا لالعـبـ
لـلـدفـاع عـنه وسط طـمـوحـات الـتـقـدم
الـى اخــــر افـــــضـل  وهــــذا مـــــرهــــون
بجـهـود الالعـبـ وعطـاءهم  في دعم
الــنــتــيــجــة  الــتي تــتــوقف عــلى اداء
ـعول الالعـب  خـصـوصـا االسمـاء ا
علـيـها  من قـبل ثـائر احـمدواالمل في
حتقـيق الـفوز الـثـاني بعـدمـا تبـاينت
الفـريق مـنذ تـسلـمه وهـو ما يـقنع به
جــمــهـور الــطالب الــذين يــامــلـون ان
يــصل الـفــريق في فــتــرة احـمــد الـتي
الزالت بـعيـدة عن طـمـوحاتـهم لـكـنهم
يـنتـظـرون في ان يـتغـيـر االمـر وتاتي
الـنتـيـجـة  في لقـاء غـيـر سـهل  والكل
يــعـلم ان الــظــهـور اجلــيــدلـلــكـرخ في
مـلعـبه الـذي يـريـد جـعل الـطالب احد
ضـحــايـاهم والنـه تـعــثـر امـام الــنـفط
والبــد مـن الــتـــعــويض الن غـــيــر ذلك
سـيضـعف من تـطـلعـات الـفـريق الذي

الــنــتــائج  واخــرهــا تــســجــيل ثـالثـة
اهــداف في مــرمى الــكــهــربــاء والــكل
يـعـمل  يـقود لـتـحـقـيق الـنـتائـج التي
جعلته واقفا بثقـة  وينتظر  جمهوره
ـزيـد خـصـوصــا في لـقـاء الـيـوم في ا
اهـــمــيـــة حــاســـمه  في ظل الـــفــوارق
الواضحة ب الفريق  والن الشرطة
جتـــــــاوزت  صــــــــعـــــــوبــــــــات مـالعب
احملـــافــظـــات  وفي الـــوضع االفـــضل
رغم تعـثـر اصـحاب االرض كـثـيرا مع
ـرحلة احلـالية لكـنه قادر على بداية ا
الظـهور والـعودة  عـبر الـتعـويل على
قــــدرات الالعــــبـــ وعــــامـــلي االرض
واجلــمــهــور  ولـتــقــد الــهــديــة لـهم
بــايــقـاف مــســيــرة الـشــرطــة واحلـاق
اخلسارة االولى بهم  وهـو ما يخطط
ــضـــيف صــحــيـح انه قــادر عــلى له ا
الفـوز لكن االهـميـة في تاثـيره بـعدما
ـتـصدر عجـز الـكل لالن من  عـرقـلة  ا
والن نفط ميسان بحـاجة ماسة للفوز
لالبتـعاد عن مـالحقـة الوسط والـنفط
طـلـوب في اجواء واهمـيـة الظـهـور ا
تـوقع ان يحـضـره اكبـر عدد اللـقـاء ا
ـبـاراة ـتــفـرجــ بـسـبـب وقت ا من ا
الـتي ستـقـام عنـد الـعـاشرة مـسـاء ما
يدعم احلضور برغبة وقـبلها االهمية
الـكــبـيـرة لـلــمـبـاراة الــتي  يـكـون  قـد
خـــطط لــهـــا اهل الـــعــمـــارة  من اجل
الــــعــــودة الى نــــتــــائج االرض الــــتي
منـحـتـهم الصـدارة في بـدايـة الدوري
والزال تـاثــيـره لـلــيـوم حـيث  الــبـقـاء
خــامس الــتـــرتــيب  مــا يــضــعه حتت
ضغط النتيجـة والدفاع عن  مباريات
ـديـنـة خصـوصـا مع الـكـبـار عـنـدما ا
تــعــادل قــبـل فــتــرة مع اجلــويــة ولــو
الـــشـــرطـــة في هـــذه الـــفـــتــرة افـــضل
الوصيف بالكثير من االمور  البل في
كل شيء  والسـؤال هل يـقـدر ميـسان
ايقاف مسلسل الـشرطة  الذي استمر
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ويـســعى الــكـرخ الــثـالث  49الـعـودة
ــســار االنــتــصــارات الــتي بــســرعــة 
ـلعـبه علـى حسـاب ضيـفهم حقـقـها 
الـطالب الـثامن  33والنه الزال يـلعب
بثقة عالـية  وجنح في اغلب مباريات
يـدان وقـفل ملـعـبه بوجـه الضـيوف ا
بـــفـــضل جـــهـــود العـــبـــيه والـــســـعي
مـارسـة دورهم في تعـويض خـسارة
ـــاضـي واهــــمــــيـــة الــــنــــفـط الــــدور ا
الـتـمـاسـك وتـقـد االداء الـذي اعـتـاد
عـلـيه  حـيــنـمـا واصل حـصـد الـنـقـاط
بـجـدارة وفـي نـتـائج جــيـدة واخـرهـا
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تتواصـل  اليوم مـباريـات اجلولة 27
ــمــتـاز بــكـرة من مــسـابــقــة الـدوري ا
الـقــدم وذلك بــاقـامــة ست مـواجــهـات
ـذكـورة غد عـلى ان تـخـتـتم اجلـولـة ا
اجلمعـة جميعـها  تظـهر على قدر من
االهـمـيـة  امـام كل الـفـرق الـتي مـنـهـا
تسـعى  لتـحـس مـواقعـها واحلـفاظ
على توازنها واالخرى لتدارك مشاكل
 دوامة النـتائج وجعـلها تـعاني بقوة
مـن اجل الـــبـــقـــاء في مـــهـــمـــة تــزداد
صـعـوبــة مع مـرور الــوقت الـذي بـقي
يعـاندهـا كمـا تظهـر في مواقـع السلم
تاخرة بسبب  وضع تدني  النتائج ا
 الــتـي تــرتــبط بـــضــعف االداء  امــام
مـشــوار يــزداد تـعــقـيــدا في ظل طـول
ــسـابــقـة عــلى عـكس مــا اعـلن وقت ا
ـوسـم الـذي يـضـاف عـنه في بــدايـة ا
ـرفـوضـة من الـكل ـواسم ا الى تـلك ا
ما يتطلب من االحتاد مراجعة االمور
بــدقـة وبــحــسـابــات عـمــلــيـة من اجل
حتقـيق الـرغـبة بـاقـامة دوري مـعـلوم
من حيث مـوعدي االفتـتاح واالخـتتام
ــبــاريـــات امــام فــرصــة فــرط بــهــا وا
ـوسم  احلالـي عنـدمـا  ذهـبت جلـنة ا
ــســابــقـــات الى الــتــاجــيل  ألوقــات ا
طـويـلة  وتـاجـيل مـنـتـظر بـعـد نـهـاية
اجلــولــة  28مــا يـــجــعـل من الــدوري
يـسـيــر الى نـهـايـة مــتـأخـرة  بـعـد مـا
سـابقة في ادارة عملية فشلت جلنة ا
التنـظيم كـما منـتظر  لـكنهـا لم تنجح
مع االحتاد ولو نـريد احلـديث بعدفي
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ـبـاريات الـيوم عـنـدما يـخرج وعودة 
الـشـرطة   66نـقـطـة في مـهـمـة حـذرة
ــواجــهـة نــفط الى مــلــعب الــعــمــارة 
ميسان اخلامس  39وهو في الوضع
ــطـــلــوب ويــواصـل رحــلــته الـــفــني ا
ويـسـيـر بـخـطـوات ثـابـتـة بـعـد الـفوز
االخير على الكهرباء ما جهله يحافظ
عـــلى نـــتــائـــجه والـــعـــمل مـــا بــوسع
الالعــبـ الضــافــة  انـتــصـار  الــيـوم
مـن خالل جــــهـــود عــــنـــاصــــره الـــتي
اســــتـــــمــــرت تـــــقــــدم االداء اجلـــــيــــد
ـستـوى الـواضح في لـياقـة بـدنـية وا
عالية وتركيز وحالة انسجام وحتول
ــــكـن قــــهـــره الـى الــــفــــرق الـــذي  ال
ويقترب كثيرا من حسم االمور بعدما
وسع الـفـارق مع الـغـر اجلويـة الى
احدى عشر نـقطة وتخـطى الكثير من
الصعـوبات التي كـانت تظهـر بوجهه
خصوصا في مالعب احملافظات التي
اصبح يعبرها من دون مشاكل بفضل
عطاء الالعب  ودعم اخلطوط مرورا
الى دكـــة االحــتــيـــاط في حــالـــة عــمل
جـيـدة  وبــذل كل اجلـهـود لــتـعـويض
غيـابه في الـبطـوالت االخيـرة وابتـعد
عن الـلقب الـذي يـسـعى الى  حـمـايته
مـن االن مـن خـالل مــــــــــواصــــــــــلــــــــــة
حـصــدالـنــقـاط داخل وخــارج مـلــعـبه
وهـو يـســيـر بـاالجتـاه الــصـحـيح في
عـــمل  مــشــتـــرك  مــا بـــ  الالعــبــ
ــدرب وكل من له عـالقــة بـالــفــريق وا
الذي يقدم موسما استثنائيا  ويعمل
فـي اجـــواء مـــســـتـــقــــرة بـــعـــيـــدا عن
الــتــوتــرات الــتي كــان عــلــيــهـا حــتى
وسم االخير  قـبل ان يظهر مـختلفا ا
في كـل شيء من حــــيـث االداء  الـــذي
اســـــــتــــــمــــــر مــــــتـــــــوازنــــــا  عــــــبــــــر
اجلهـودالشـخـصيـة وحالـة االنسـجام
الـتي عــلـيـهــا الـفـريق بــوجـوداسـمـاء
تنـفـذ الواجـبـات بجـديـة عالـيـة فضال
عن وجود اكثـر من هداف  حيث عالء
عبـد الـزهرة  مـتـصدر هـدافي الدوري
واحـداهم عـناصـر الـفـريق في تـعـزيز
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تـوصــلت إدارة الــصـفــاقـسي
التـونـسي إلى اتـفـاق مـبدئي
مع مــدرب فــريـق الــشــرطــة
الصربي نيبوشا جوفوفيتش
ليخـلف الهولـندي رود كرول
في تــــدريب فــــريق عــــاصــــمـــة

اجلـنــوب. وكـان الـصــفـاقــسي قـرر
أمس إنــــهـــاء الـــتــــعـــاقــــد مع كـــرول
بـــالـــتـــراضـي بـــعـــد مـــبـــاراة األحـــد
ـلــعب الـتــونـسي في ـاضي ضــد ا ا
إطار لقاء مؤجـل حلساب اجلولة 21
لـلـدوري الـتــونـسي. نـيــبـوشـا والـذي
يــنـــتـــظـــر وصـــوله إلى تـــونس خالل
ــقــبــلــة إلتــمــام تــعــاقــده مع األيــام ا
الــصــفـــاقــسي أشــرف عـــلى فــريق
بــيـــراني فـي الـــدرجــة الـــثـــانــيـــة في
مونتـنيـجرو وصـعد مـعه إلى الدرجة
األولى ثم درب منـتخب مـونـتيـنيـجرو
لـلـشـبــاب ونـادي الـهـجــر الـسـعـودي
والــــفــــيــــصـــلـي األردني والــــزمــــالك
ـوسم عـلى ـصـري ويـشـرف هـذا ا ا

الشرطة العراقي.
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استـغربت الـهيئـة االدارية لـنادي الطـلبـة الريـاضي ما  تداولـه في عدد من وسائل
اإلعالم بـشـان تنـصـيب النـجم الـدولي السـابق عـدنان درجـال رئيـسـاً لنـادي الـطلـبة
واصفـة تلك االنباء بـاحملاوالت الفاشلة للـتأثير على العالقة ب كاظم ودرجال. وذكر
واضيع يـحاول زعزعـة العالقة الـطيبـة التي تربط النـادي في بيان ان من يـثير هـذه ا
رئيس نـادي الطلبة عالء كاظم بـالنجم عدنان درجـال كون عالقتهمـا اكبر من محاولة
اثـارة األزمـات بيـنهـمـا مشـيراً إلى إنـهـما سـبق وان قـدما شـكوى في مـحـكمـة كاس
بشـأن اخلروقات التي شـهدتهـا انتخـابات االحتاد العـراقي لكرة الـقدم. واضاف اما
ـتداولـة الـتي جتـمع وزيـر الـتـعلـيم الـعـالي قـصي الـسـهيل والـالعب الدولي الـصـور ا
السـابق عدنان درجال مع جمهـور االنيق في زيارة سابقة للـفريق الطالبي قبل شهر
تـقـريـبـا وان اعــادة نـشـرهـا في الــوقت احلـالي مع خــبـر عـار عن الـصــحـة أهـدافـهـا
تينـة ب النجم الـدولي السابق واضحة من اجـل اإلثارة والتأثير علـى العالقة ا
شـورة مع عالء كـاظم سبق عالء كـاظم وعدنـان درجـال. وتابع نـوضح ان درجـال بـا
وان حتدث للوزير عن الصعوبات التي تواجه عمل ادارة النادي وطالب بتوفير الدعم
الي. يـشار الى ان وسـائل اعالم عديـدة نشـرت اخبـارا عاريـة عن الصـحة مـفادها ا
ان وزير التـعليـم يبحث عن طـريقة لـتنصـيب عدنـان درجال رئيـسا لنـادي الطلـبة بدل

عالء كاظم.

لقاء اقل صعوبة وكل الدالئل  تمنحه
 النتيـجة وكامل النـقاط والنه يسعى
دينة بعـد تاخر منذ العودة لنتـائج ا
ــرحــلــة احلــالــيــة بــدون أي بــدايــة ا
انـتـصـار ويامـل ان ياتـي بوقـت اكرم
ـني فريق احلس سلمان في وقت 
الـنفس في ايـقـاف تـداعيـات الـنـتائج
السلـبية التي دفـعته للـموقع  ما قبل
االخـــيــر بــعـــدمــا فـــشل في اجلــوالت
الــثالث االخــيــرة مــا زاد الــطــ بــله
شاركة البعيدة  عن البقاء.  بوجه ا
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ويتواجه الكهرباء واالمانة في مهمة
تـظــهـر صــعـبـة عــلى االثـنـ بــعـدمـا
جتـــــرع االول خــــســـــارة الــــشـــــرطــــة
لعبه امام العريضة والثاني توقف 
الـصـنـاعـات وكـالهـمـا يـرغب بـالـفـوز
الذي يـظهـر االقرب لـلصـناعـات الذي
يـقـدم مــسـتـويـات مــهـمـة وقـادر عـلى
الـعـودة ومـحـواثـار سـقوطـه  االخـير
في وقت يسـعى  الـكهـربـاء وضع حد
لتراجعه وتدهور  االمور التي شكلت
ـوقع مـنــعـطـفــا في طـريق حتــسـ ا
الـسـادس عــشـر فـيـمــا يـعـول االمـانـة
على جـهود عـناصـره ويامل  بـتعـثير

الطالب.
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ـنــتـشي ويــسـتــقـبل بـه الـديــوانـيــة ا
بــفــوزه عــلى فــريق احلــســ  حــيث
اخلـطوة اجلـيـدة امـام تـدهـور نـتائج
الـذهــاب الـتي مـهـم جـدا ان تـاتي في
هـذه االوقـات مع شـدة الـصـراع الذي
دخله السماوة بقوة من خالل اضافة
 ســــبع نــــقـــاط مـن فـــوزين وتــــعـــادل
وهـــواالخـــر جنح في الـــذهـــاب عـــلى
حــــســـاب فـــريـق احلـــســـ   ودومـــا
حتـضى لـقـاءات الـفـريـقـ بـاألهـمـية
االسـتثـنـائـيـة جلمـهـورهـمـا والوضع
ـر به  الـطــرفـان   في الـفـتـرة الـذي 
االصــعب والبــد من اضــافــة الــنــقـاط
ــوقع الـبـعــيـد عن مــخـاطـر لـتــامـ ا
الهـبـوط الـتي تواجـهـمهـا سـويةوالن
الـنـتـائج االيـجـابـية تـعـد اهم عـوامل
ــوسم وهــو مــا يــبـحـث عـنه انــقـاذ ا
ضيـف جليرانه الـسمـاوة الذي قدم ا
ثالث جــوالت  جــيـدة اضــاف  مــنــهـا
سـبع نـقـاط ويـبـحث   عن نـقـاط لـقاء
ــكن ان يــفــرط بــهــا الــيــوم الــتـي ال
الـديـوانـيـة   الن الـرهـان عـلى الـبـقاء
ــبـــاريــات  الــتي يـــاتي عــبــر  هـــذه ا

اجلوية بهدف  ويرى الفرصة مواتية
رحلة االولى  في ان يكرر سينـاريو ا
ـتراجع  من خالل استـغالل الوضع ا
لـــلـــجـــويـــة  حـــتى اذا مـــا لـــعـب بــ

جــمــهـوره الــذي اليــقــبل اال بــالــفـوز.
وبـــعـــد الــســـقــوط فـي مــلـــعـــبه امــام
ـــاضي يـــســتـــقــبل الـــزوراء االحــد ا
مـتــذيل الـتـرتــيب الـبـحــري الـنـفط
وكل الدالئل تـشير الى افـضلـيية
الـــنــفـط في حــسـم الــنـــتــيـــجــة
ـواتــيـة لــتـحــقـيق والــفـرصــة ا
الـفـوز الــثـاني بـعــدمـا عـاد عـلى
ـؤثـرة حـسـاب الـكـرخ الـنـتـيـجـة ا
همة الـتي سيلعب مـنتشيـا فيها وا
الـــــضــــيـــــوف  وهم فـي كل االحــــوال
افـــضل  من اصـــحـــاب االرض الـــذين
يــــشـــعــــرون بـــاالجـــهــــاد واالحـــبـــاط
واليــنـتـظــر مـنــهم تـغــيـر االمــور بـعـد
ســـــلـــــســـــلـــــة نـــــتـــــائج ومـــــوقف
اليـحـسـدعــلـيه والـفـريق في
طريـقه لـلهـبوط اكـثر

من البقاء.
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