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حرص مـشجع نادي القـوة اجلوية "حـمودي جوية" عـلى مؤازرة فريـقه في مباراته أمام
ـنع الـنــفط في إيـاب ربع نــهـائي كــأس الـعــراق اول أمس اجلـمــعـة. حــفل الـزفــاف لم 
ـبـاراة من أجل تـشجـيع ودعم فـريقه الـذي لم يـخيب "حمـودي" من الـتواجـد في مـلعب ا
ــبـاراة لـتـكـون الــفـرحـة مـزدوجــة األولى حـفل زفـافه والــثـانـيـة تـأهل ظــنه وانـتـصـر في ا
الصـقور لنصف نهائي كأس العراق.  وتمكن الـقوة اجلوية من بلوغ نصف فنهائي كأس
الـعراق بـعـدمـا تغـلب عـلى الـنفط  0-2تـوالى عـلى تـسجـيـلـها الـنـيجـري ويـلـيان والـقـائد
ـقـبل في ه األزلي الـزوراء يـوم الـثالثـاء ا حـمـادي أحـمـد. وسـيـواجه الـقــوة اجلـويـة غـر

نصف نهائي كأس العراق.
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ضـمن اجـواء رمـضـانـيـة شـفـافـة كـان
(للزمان) تـصفح للـمحطات الـرياضية
السنوية الـعديدة لألنشطـة الرياضية
الرمـضـانيـة الـتي نفـذت في مـحافـظة
الــديـوانــيــة احملــطـة االولـى.. اقـامت
ثلـية محـافظة الـديوانيـة احتفـالية
رمـضانـيـة ضـمن منـهـاجـها الـسـنوي
اسـتهـلت بـقـراءة سـورة الفـتـحـة على
ارواح شــهـداء الــعــراق و  خاللــهـا
ــــبــــدعـــ الــــريــــاضــــيـــ تـــكــــر ا
واالعالمــيــ واقــامت مــأدبــة افــطــار
ــمــثــلــيـة بــحــضــور اعــضــاء اســرة ا
ــمــثــلـيــة الــتي وبــأشــراف اعــضــاء ا
يـــتــراســـهــا االســتـــاذ فــيـــصل غــازي
وعضـوية جـميل نـور و عبـد احلس

جابر وعايد فلحي  ,احملطة الثانية ..
شهـدت اختـتـام ناجح لـبطـولة 3 * 3
ـركـز الـسـلـويـة اخلـامـسـة  بـأشـرف ا
الــوطــني لــلــمـوهــبــة الــريــاضــيـة في
احملـافـظــة وسط حـضـور جــمـاهـيـري
كبـير اسـتهل االحـتفـال بقـراءة سورة
الـفـاحتـة عــلى ارواح شـهـداء الـعـراق
والنـشيـد الـوطني الـعراقي ويـذكر ان

ثلون 12 فريقاً قد شاركوا وهم 
فــرق انــديـة ومــؤســســات الــتــضـامن
رحوم د. الزم محمد عباس وبابل و ا
وهبة الرياضية أ و نادي احلمزة و ا
ـوهـبـة الـريـاضـيـة ب و الـشـامـيـة و ا
ـرحوم اعالن عـبد والطـلـبة و فـريق ا
احلــــســـ و اجلـــامـــعــــة و الـــغـــديـــر
والتربـية وجـاء تأهل فريق الـتضامن
باراة النـهائية إثر النجفي خلـوض ا
فــوزه في مــبــاراة الـشــبه عــلى فــريق
بابل بـ  21ـ  9 نقـطـة ولـيـقـابل فريق
ـوهـبـة الـريـاضـيـة أ الذي تـأهـل إثر ا
ـرحـوم الزم بـ 21ـ فـوزه عـلى فــريق ا
باراة  9  نقطة ايضاً وكانت نتيجة ا
الـنـهــائـيـة قـد اعـلــنت عن فـوز صـعب
ـوهبة أ لفريق الـتضـامن على فريق ا
ـبـاراة الـتي بـ  14ـ   12 نـقـطـة فـي ا
ضـيــفـتـهـا قــاعـة األلـعـاب الــريـاضـيـة
ـغلـقـة في الـعروبـة وادارهـا احلـكام ا

زيـد صـبـاح و ظـافـر يونـس واحـسان
عـبـد الــهـادي و عـمـاد جــبـار و احـمـد
سـلـمـان و قـاسم مـكَـصـد . مـثل فـريق
الــتـــضــامن الـالعــبــون حـــســ عــلي
ورشــــــوان جــــــواد و احــــــمـــــد عــــــلي
درب قـاسم مـحـمـد فـيـما وبـأشـراف ا
ــوهـــبــة الـــريــاضـــيــة أ مـــثل فـــريق ا
الالعبون الدولي حيـدر جمعة واحمد
عــبــد حــمـود و الــبــاقــر صــفـاء كــاظم
ـدرب احـمد وعـلي طـالب وبـأشـراف ا
ظــاهــر وفـي خــتــام الــبــطــولــة وزعت
الــهــدايــا والــكــؤوس عـلـى الــفـائــزين
حيث حـصل عـلى جائـزة افضل العب
صـانع الـعـاب الـالعب الـشـاب الـبـاقـر
صــفــاء وحــصل عــلى جــائــزة افــضل
العب زاويــة الالعب حــســ عــلي من
نـادي الـتـضامـن وحـصل عـلى جـائزة
افــضل العب ارتـــكــاز الالعب الــدولي
حـيدر جـمـعـة قـام بـتوزيـعـهـا الـسادة
ــوســـوي مــديـــر عــام طـــالب جــابـــر ا
شؤون االقالـيم واحملافـظات و مـحمد
ـــثـــلـــيـــة راهـي الـــفـــتالوي رئـــيـس 

محافظة النجف وفيصل غازي رئيس
ــثــلــيــة الــديــوانــيــة و زيـد فــيــصل
الــعــصــامي مــديـر مــرور الــديــوانــيـة
والــكــابـ حــمــيـد مــخــيف احملــاضـر
االســــيـــوي و رواد الـــريــــاضـــة  زيـــد
الـــقـــزويـــنـي و حـــسن نـــادر و صالح
مـحـمـد حـطـاب و عـبـاس مـحمـد عـلي
وحمزة جاسم و عبـد الكر القصاب
وقدم االسـتـاذ حسـ كاظـم القـريشي
رئـيس الــلـجـنـة الــتـنـظـيـمــيـة الـشـكـر
والــتــقـــديــر الى زمالئـه حــيــدر كــاظم
واحمد رياض واعضاء اللجنة الفنية
بـاسم مــحـمـد عـبــاس و طالل فـيـصل
والـدولي مــوفق جـبـار وقــد بـادر وفـد
نـــادي الــتـــضـــامن بـــشــخـص رئــيس
النـادي محمـد الفـتالوي بتـقد كأس
الـــبــطـــولــة الـــتي فـــاز به فــريـــقه الى
الكابـ الدولي قاسم عـلي اكبر العب
مـنـتـخب الـعـراق والـديـوانـيـة سـابـقـاً
ــا قـدمه عــلي اكــبـر من وفــاءً مـنــهم  
ايجـابيـات صـبت في خدمـة الريـاضة
العـراقـية وكـانت بـحق مـبادرة رائـعة

نال على أثرهـا حب واحترام اجلميع
وشهدت ساحات خماسي الكرة اقامة
ــخــتــلف الــعــديــد مـن الــبــطــوالت و
ارجــاء احملــافــظـة وكــانـت عـبــارة عن
تظاهـرة رياضيـة رائعة نـالت النجاح
ـا حـظيـت به من مـتـابـعة واالهـتـمـام 
جـمــاهـيــريـة كــبـيـرة حــيث الـتــنـافس

شاركة.  الرياضي اجلاد  للفرق ا
احملــــطـــة الـــثـــالــــثـــة .. وسط اجـــواء
ريـاضـيــة رمـضـانـيـة شــفـافـة ورائـعـة
شــهــدت بـطــولــة احملــافـظــة الــكــبـرى
خلمـاسي الـكرة  اخـتتـام نـاجح حيث
ــبـاراة الــنـهــائـيـة اســفـرت نــتـيــجـة ا
لــلــرواد عـن فــوز فــريق رواد الــفــرات
االوسط عـــلى فـــريق ابـــداع الــبـــعــاج
بــفــارق الــركالت الــتــرجــيــحــيـة 3ـ 2
هــدف بــعــد انــتــهــاء الــوقت االصــلي
للـمبـاراة بالـتعـادل االيجـابي بهـدف
لـكل مـنـهـمــا فـيـمـا تـوج فـريق شـبـاب
الكـرامة بـطالً لفـئة الـشبـاب إثر فوزه
باراة النهائية على فريق شباب في ا
الـسالم بــهـدفـ نـظــيـفـ سـجــلـهـمـا

الالعـبـان سـجـاد حـبيـب و زيد قـاسم
باراة التي ضـيفتهـا ساحة مقر في ا
نــادي الــديــوانــيــة وادارهــا بــنــجـاح
احلــكــام أمــجـــد كــامل و عــلي جــبــار
ومـنتـظـر عـلي و احـمـد فـاضل وبـهاء
الكعبي مشرفـاً  ويذكر ان عدداً كبيراً
ومتميز من الـفرق يتعدى  100فريقاً
الـتي قـد شـاركت فـي الـبـطـولـة تـمـثل
مـركـز و اقـضــيـة ونـواحي احملـافـظـة
وقد نالت رضا واستحسان اجلمهور
الـغــفـيـر الــذي ازرَ طـيـلت مــنـافـسـات
الـبطـولـة الـتي شـهد خـتـامـهـا توزيع
اجلوائـز والهـدايـا على الـفائـزين قام
بـتـوزيـها الـسـادة مـحـمـد مـري عـبـيد
ــيــالي والــكــابــ والــســيــد رحــمن ا
جمال محمد حـطاب و علي جبار ابو
لـــيث وفـــاضل ســـلـــطــان مـــثل فـــريق
شــبــاب الــكــرامــة الالعــبــون مــحــمـد
فاضل ومنير سلـطان و سجاد حبيب
و زيـد قـاسم و حـسـ كـاظم و احـمد
ـــدرب مــــاجـــد ريــــاض وبـــأشــــراف ا

حاشوش.

الديوانية تنظم
بطولة رمضانية
بكرة السلة
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نتخب الوطني  ا
يخسر مباراته
الودية امام تونس
بهدف مقابل ال
شيء ضمن
حتضيراته
ونديال لتصفيات ا

بــالــدرجــة األولى هــو إيــجــاد الـنــسق
ـقابالت الـذي سيـكـون تصـاعـديا في ا
الــوديـــة الـــقــادمـــة خـــصــوصـــا أمــام
كرواتـيا". وتابع: "وديـة كرواتيـا مهمة
جــدا فـي بــرنــامج اإلعــداد لــلــبــطــولــة
الــقـاريــة الــتي أرى أن مــوعـدهــا غــيـر
ا أن كل الالعـب أنهوا منذ مناسب 
فــتــرة قــصــيــرة جــدا الــتـزامــاتــهم مع
أنــديـــتـــهم".  وأردف: "مـــثــلـــمـــا ســبق
وذكرت.. كأس أفريقيا ستكون صعبة
لكن رغم ذلك فنحن عاقدون العزم على
أن نـــذهب بــعــيــدا فـــيــهــا وأن نــحــقق
نــتــائج إيـجــابـيــة تــمـكــنـنــا من فـرض
أنفـسنـا منـذ الدور األول".  وختم: "مع
الــتــحــاق بـــاقي الالعــبـــ بــالــفــريق
قابالت الودية سيكون حضـورنا في ا

القادمة أفضل".
…b¹bł ÁułË

ــنـتــخب الــتــونـسي وضــمت قــائـمــة ا
العديـد من الالعب الشـبان احملترف
في اوروبـا عــلى غــرار زكـريــا الــقـرفي
ــيــزوني ومــحــمــد بـن فــرج وأدريس ا
ونـواه عـبـيـد وأصـيل اجلـزيـري ومـعز
ا ال شك الـزمزمي ومـارك الـلمـطي و

ضـيــفه الـعـراقي بـهـدفـ دون رد في
مــبـــاراته الــوديــة األولـى اســتــعــدادًا
خلـوض نـهـائـيـات كـأس أ أفـريـقـيـا
الـتي تـستـضيـفـها مـصـر خالل الشـهر
ــؤتـمـر اجلــاري.  وقـال جــيـريس في ا
الــصـحــفي عــقب الــلـقــاء "كــانت وديـة
مـــفـــيـــدة وخــرجـــنـــا مــنـــهـــا بـــبــعض
اإليــجــابــيــات خـاصــة عــلى مــســتـوى
القـائـمة الـنـهـائيـة الـتي سـأعلن عـنـها
سـتـبـعد بـعد  4أيـام".  وأضـاف "من ا
بي ـنتـخب األو إشراك بـعض العبي ا
في بـطولـة أ أفريـقـيا ألنـهم بحـاجة
لـــلــمـــزيــد من احلـــمــايـــة والــثـــقــة في

النفس".
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في حــ أكـد جنم مـنــتـخب تـونس
ــكن ـــســاكـــني أنـه ال  يـــوسف ا
احلكم على أداء نسور قرطاج من
ـــــبــــاراة أمـــــام الــــعــــراق خالل ا
بـــاعـــتــــبـــارهـــا األولـى عـــلى درب
اإلعـــداد لــــنـــهـــائــــيـــات كـــأس أ
ـــصـــر.  وقــال أفــريـــقـــيــا  2019
ـسـاكــني: "االنـتـصـار كــان مـهـمـا ا
لــلــمــعــنــويــات ومــا كــان يــهــمــنــا

الصـرارفي الهدف الـثاني في الدقـيقة
بعد تبادل رائع للكرة ب علي 29

معلـول وفخر الـدين بن يوسف.  وكان
بــاإلمــكــان أن يـرفـع مــنـتــخب تــونس
احلصيلة التـهديفية عن طريق يوسف
ـقــابل ــسـاكــني وديـالن بـورن فـي ا ا
نتـخب العراقي الوصول إلى حاول ا
مــرمى احلـارس فــاروق بن مـصــطـفى
وكـــان قـــريـــبًــــا من ذلك فـي أكـــثـــر من
. منـاسبة عن طـريق محمـد علي خاد
ــنــتـــخب الــعــراقي أن يــقــلص وكــاد ا
الـفـارق عن طـريق مـازن فـيـاض الـذي
كـاد أن يـغـالط احلـارس الـتـونـسي في
الــدقـيــقـة  74لــكن كــرته مــرت فـوق
ـرمى. وتخـوض تـونس الدور ا
األول بـكــأس األ األفـريـقـيـة
ضــمن اجملـمــوعـة اخلــامـسـة
إلى جــــانب مــــالي وأجنـــوال

وموريتانيا.
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من جانبه أكـد آالن جيريس
ــديــر الــفــني لــلــمــنـتــخب ا
الـتونـسي تفـاوت اجلاهـزية
الـــبـــدنـــيـــة حملــتـــرفـي نـــســور
قرطـاج الذين شـاركوا اول أمس
اجلـمـعـة في وديـة الـعـراق.
ـنـتـخب وانـتــصـر ا
الـــتــــونـــسي
عــــــــلى
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ـنـتـخب الـعـراقي لـلـخـسارة تـعـرض ا
أمام مضيفه التونسي بثنائية نظيفة
في مـــبــاراة وديــة ضــمـن االســتــعــداد
ـقــبـلـة. وتــركت تـلك لالســتـحـقــاقـات ا
بـاراة الكـثير من عالمـات االستـفهام ا
عــلى مــنـتــخب الــعــراق في ظل األداء
الــــــبـــــاهت لـه فـي أولى مـــــبــــــاريـــــاته
الـتجـريبـية حتـضيـرا لتـصفـيات كأس
ـبـاراة أداء الـعـالم .2022 وشـهـدت ا
ضـعـيـفـا من اجلـانـبـ رغم اسـتـحواذ
أصـحاب األرض عـلى الكـرة والتـحكم

في الـلعب أكـثـر الوقت ولم
سـتوى ترتق إلـى ا
نتظر خاصة من ا
جـــانـب نــــســـور
قرطاج.  افتتح
وهــــــــــــــــــــــــبــي
اخلـــــــــــــــــزري
الـــتــــســـجـــيل
مـــــــــبــــــــكــــــــرًا
ألصــــــــحـــــــاب
األرض بــــعــــد
أربع دقـــائق من
الـــبــدايــة قــبل أن
يـــضـــيف بـــاسم

فــيه ان غـــيــاب احملــلـــيــ ســـيــســمح
ــنح لــلــمــدرب الــتــونــسي جــيــريس 
الفرصة في لقاء اليوم لبعض الوجوه
الـشـابـة من اجل الـتـعرف عـن قرب عن
ــواجــهـة امــكــانــاتـهــا. كــمــا ان هـذه ا
الـوديـة الـتي تأتـي بعـد وديـة اجلـزائر
امـام مـنــتـخب اخلـضــر من شـأنـهـا ان
تمنح جيريس فـكرة اولية عن الرصيد
الــبـشــري قــبل الــدخــول في الــتـربص

الثاني.
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أحد أهم أسباب فقدان منتخب العراق
هـويـته في مـبـاراة اول أمس اجلـمـعة
كـان غــيــاب االنـســجـام فـي ظل الـدفع
بــعـدد مـن الالعـبــ اجلـدد. وأدى ذلك
لـفـقـدان اجلمـاعـية وسـالسة االنـتـقال
من الدفاع للهـجوم والعكس وبالتالي
ـنـتـخب الـتونـسي في سـهـلت مـهـمـة ا

الوصول لشباك أسود الرافدين.
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غاب عن مواجهة تونس عدد كبير من
الالعبـ بـأعـذار مـخـتلـفـة مـنـهـا عدم
اجلـاهزيـة وهو أمـر غريب لـلغـاية في
ــبــاريــات مع ظل ارتــبــاط الالعــبــ 

فرقـهم. وكذلك تكـررت مشكـلة جوازات
الـسـفـر في الـفـترة األخـيـرة وتـسـببت
. وشـهدت في غـيـاب عـدد من الـالعـبـ
ـبــاراة "أنـانـيــة" واضـحــة من بـعض ا
الالعب تمثلت في احـتفاظهم بالكرة
كثـيرا واحتـكار احملـاوالت الهجـومية
ـــنـــتــخب والـــتــســـديــد عـــلى مـــرمى ا
ــوقع الــتــونـــسي رغم وجــود زمـــيل 
أفـضل. وحــضــرت الــفـرديــة في اخلط
األمــامـي لــلـــفــريق وحتـــديــدا الالعب
مـهـند عـلي مـيمي الـذي فـوت فرصـت
كـان بـاإلمـكان تـمـريـرهمـا لـزمـيله عالء

عباس الذي كان بوضع أفضل.
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ـنـتخـب العـراقي مـنذ انـتـهاء بـطـولة ا
كـأس آسـيـا الـتـي أقيـمـت بـدايـة الـعام
احلــالي في اإلمـارات لم يــتـجـمع ولـو
لــوحــدة تــدريـبــيــة واحــدة مــا صـعب
ـدرب السـلـوفيـني كـاتانـيتش مـهـمة ا
الســيـمــا وأن الـقــائـمــة ضـمت العــبـ
ـفـتـرض أن يـخـوض جـدد. وكــان من ا
الــفــريق عــدة وحــدات تــدريــبــيــة قــبل
الـتــوجه لـتـونس لــلـتـعــرف عـلى فـكـر

درب. ا
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افـضت مبـاريات نـصف النـهـائي لدوري اال االوربـية الـبطـولة
ـبـاريـات الـوديـة التي الـتي تـشكـلت حـديـثـا بـاالسـتعـاضـة عن ا
جتـري في غـمــار الـفــيـفــا داي او يـوم الـفــيـفــا الى الـكــثـيـر من
تـابعة خـصوصـا وان منتـخبات عـطيـات التي تدعـو للـتأمل وا ا
هـذا الـدور عـدت من الـتـصـنــيف الـثـاني لأل االوربـيـة بـغـيـاب
الـكـثيـر من الـقوى الـفـاعلـة الـتي عجـزت عن الـتأهـل لهـذا الدور

وكتابة اسمها كمنتخبات حتقق مثل هذا االجناز ألول مرة..
دعـونـا نبـدأ من مـبـاراة مـنتـخـبي الـبـرتغـال وسـويـسرا  رغم ان
نـتخب البـرتغالي ـعطيـات والدالئل كانت تـشير لـترجيح كـفة ا ا
هـمة التي تـمثـله  فضال عن تاريـخها بـاالعتمـاد على االسـماء ا
ـزدان بــعـدد من صـفــحـات الـتـمــيـز ولـعل من ابــرزهـا حتـقـيق ا
ـنـتخب لـقب الـبـطولـة االوربـيـة  عام  2016بـاإلضـافـة الى ما ا
ه حـقـقه من فـواصل لـلتـمـيـز في بـطوالت كـاس الـعـالم مع تـقد
ـيـدان ــهـمـة والــبـارزة الـتي  رفـد بــهـا ا لـلـكـثــيـر من االسـمـاء ا
نتخب الـسويسري قائمة ألثبات الكروي  لكن بـقيت طموحات ا
جـدارتـهـا واحــقـيـتـهــا بـالـوصـول الـى هـذا الـدور  لـكن الــتـمـيـز
والـتــألق الـذي حـقـقه كـريـسـتـيــانـو رونـالـدو بـعـودته الى حـدسه
ستواها وترضى بالدور الذي التهديـفي جعل سويسرا تقتنع 
نتخـبات االوربيـة التي عجزت وصـلته متـفوقة على الـكثيـر من ا
ـا حقـقته  تـلك الدولـة التي يـضبط الـعالم عن االتـيان  مـقارنة 

زمنه على ساعاتها ..
نـشورات التي دونها ناشطون على وحقيقـة فقد اعجبني احد ا
ـحو ـا  لـكي  الفـيس بـوك  بـعد االداء الـذي حـقـقه رونـالدو ر
اثـار مـوسم سـيء اول  مع فـريـقه اجلـديـد يــوفـنـتـوس االيـطـالي
وهبة الكروية من اجل  الطموح والذي بالتـأكيد استقطب هذه ا
تمثل بـتحقيق دوري ابـطال اوربا مثـلما كان لـرونالدو الفضل ا
االكبر بتـحقيق هذه الكاس لفـريقه السابق ريال مدريد  ولثالث
ــواسم الـسـابــقـة  وابـقـى عـلى  اجنـازين مـرات مــتـتـالــيـة  في ا
ـعروف بالكـالتشـيو اضافة وحـيدين همـا  الفوز بـلقب الدوري ا
ـثالن ايـة صـعـوبـات تـذكر ـا هـمـا ال  لـلـقب كـاس ايـطالـيـا ور
لـزمالء رونـالــدو احلـالـيـ في احلـصـول عـلــيـهـمـا نـظـرا لـفـارق
نافسة ب فريق نادي يوفنتوس وغيره من االندية االيطالية .. ا
ـبـاراة الـثـانـيـة التي امـا الـواقـعـية االوربـيـة فـبـرزت من خالل  ا
جـمعت منـتخبي هـولندا بـنظيـره االنكليـزي فاألخيـر كانت اغلب
الـترشـيحات تـصب لصـاحله والعتـبارات عـديدة ومن اهـمها ان
ـكـنهـم حتقـيق الـتـأهل لـلـمـبـاراة الـنـهـائـية العـبـيه االسـاسـيـ 
ـنــتـخب االنــكـلــيـزي قــادر عـلى فـضال عـن سـاوثــغـيت مــدرب ا
حتـقيق الـفارق لـيس على صـعيـد الالعبـ االساسـي فـحسب
بل دكـة العبـيه االحتـياط تـعج بالعبـ مهـم قـادرين على مالء
ــدرب احلـيـوي في قـراءة فـراغـات اقــرانـهم  وهـنــا يـلـعب دور ا
ـهـمـة الـتي من شـانـهـا ابـراز عامل ـبـاراة  وحتـقـيق اخللـطـة ا ا
ـنافسة ب الالعب من اجل حتقيق االفضل  وهذا ما القوة وا
نتخب االنكليـزي في ظل الواقعية التي حتلى عجز عنـه مدرب ا
ا كـانت ميزة اخرى ان  ور نتخب الـهولنـدي كو بها مـدرب ا
تــمــتع بــهــا فـريـق نـادي ايــاكس الــهــولــنـدي  مـن خالل لــيـست
مغامـرته كما اتفق الكثيـر من وصف مشاركته في بطولة دوري
وسمها االخير وقدرته على اخراج اندية لها باع ابطال اوربـا 
طـويل في  هـذه الــبـطـولـة السـيـمـا فـريـقي الـيـوفـنـتـوس والـريـال
بالنظر لـتاريخهما الكروي احلافل  واكتظاظ صفوفهما بالعب
مــهــمــ ال يــقــارنــوا يــاي حــال من االحــوال مـع جنــوم شــبـاب
يـتلمـسون طريق الـنجومـية ألول مرة في حـياتهم كـما هو احلال

مع فريق نادي اياكس ..
ـان مـؤمـنا بـقـدرة فـريـقه عـلى حتـقـيق الـفارق رغم ان بـقي كـو
باراة وحققوا تقدمهم وفق هذا االنكليـز تسيدوا  اغلب اوقات ا
ـنظـور لكن االنعـطافة اتت فـي وقت االشواط االضافـية حيـنما ا
خـذلت اخلــبـرة اصــحـابـهــا ورجح الـعــامل الـشــبـابي وعــنـصـر
باراة النهائية لدوري نتخب الهولندي لتضم ا فاجأة العـبي ا ا
ـنـتـخـبـات اال االوربـيـة  مـنــتـخب لم يـكن بــتـاتـا عـلى الئـحــة ا
رشحـة للوصول الى هذا الـدور  لكنه استطاع ا
اثــبــات جــدارتـه لــيس بــالــفــوز وبــنــتــيــجــة
ذكور نتخب ا عريضة كالتي حققها ا
عـلى نــظــيـره االنــكـلــيـزي فــحـسب بل
قـــدرته عـــلى حتـــقــــيق الـــفـــوز عـــلى
ــاني بــاإلضــافـة عــلى ــنــتـخـب اال ا
ـــــنـــــتـــــخب الـــــفـــــرنـــــسي في دور ا
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ردت مـحـكـمـة بـدء الـكـرادة الـدعوى
الــقــضــائــيـة الــتي رفــعــتــهـا وزارة
الـشبـاب والريـاضة ضـد انتـخابات
بـية الوطـنية الـعراقية اللـجنة األو
والتي اقيمت في السادس عشر من
ـاضي حيث عـدت احملكمة شباط ا
ـكــتب الــتـنــفـيـذي ان انــتـخــابـات ا
ـبيـة الوطـنيـة العـراقية لـلجـنة األو
"شــرعـيــة وقـانــونـيــة". وقـال مــديـر
الـدائــرة الــقــانــونــيــة في الــلــجــنـة
بـيـة الـوطـنـية الـعـراقـيـة نـعيم األو
الــــــبــــــدري ان وزارة الــــــشــــــبــــــاب
والـرياضـة سـبق وان اقـامت دعوى
ـكـتب قـضــائـيــة ضـد انـتــخـابــات ا
بية مبينا ان التنفيذي للجـنة األو
الــــقــــضــــاء أكــــد عـــــلى شــــرعــــيــــة
االنـــتـــخـــابـــات وسـالمـــة إجــراءات
اقـامتـهـا.  وأضاف الـبدري ان نص
القرار القضائي أكد على ان اعتبار
ـبــيـة مـن (الـكــيـانـات الــلـجــنـة االو
ـنـحــلـة) ال يـنـصـرف الـى الـلـجـنـة ا
احلـالـيـة بل الى الــلـجـنـة الـسـابـقـة
الــتي كــانت تــدار من قــبل الــنــظـام

ـادة  130من الــســابق وحــيث ان ا
دسـتـور جمـهـورية الـعـراق قد نص
عـلى (تـبــقى الـتـشـريــعـات الـنـافـذة
مـعـمــوال بـهـا مـالم تــلـغى او تـعـدل
وفـق احــــكـــــام هـــــذا الــــدســـــتــــور)
وبــالــتــالي يـــعــد قــانــون الــلــجــنــة
ـــبـــيـــة رقم  20لـــســـنـــة 1986 االو
نـافــذا وبـ الــقــرار الـقــضـائي ان
كـتب التـنفيـذي للـجنة انـتخابـات ا
بـية الـوطنـية الـعراقـية لم تكن االو

ــر االولى مـــنـــذ اصــدار قـــرار بـــر
 يذكر ان احملكمة االحتادية.2003
سـبق وان ردت الدعـوى الـقضـائـية
الــــتي اقــــامــــهـــا عــــدد مـن رؤســـاء
االحتــادات الـريــاضـيــة اضـافـة الى
وضـيـفتـهم ضد انـتـخابـات الـلجـنة
بية الـوطنية الـعراقية ودخول األو
وزارة الشـباب والـرياضـة العـراقية
فـــيـــهـــا "كـــشـــخـص ثـــالث" حـــسب
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بـجـوار الـقــائم. ورد قـائم نـفط مــيـسـان رأسـيــة مـروان حـسـ
بـالـدقـيـقـة 32 وارتـدت الـكـرة لـلـنـفـط كـاد أن يـسـجل مـنـهـا ثـامـر
برغش لـوال يقـظة احلـارس مهـند قـاسم وسدد الالعب مـرتضى
قـاسم عـلت العـارضـة لـيـنتـهي الـشـوط األول بـالتـعـادل الـسـلبي.
وفي الـشوط الـثاني لـعب الطـلبـة بطـريقـة مغـلقـة وأتاح الـفرصة
لـفـريق نفـط ميـسـان في الضـغط من أجل هـدف كـان كـافيًـا لـنقل
الفـريق إلى نصف الـنـهائي. وأضـاع نفط مـيسـان أخطـر فرص
ـباراة بالـدقيقة  73 عبـر الالعب حسن حـمود بـانفـراد بحارس ا
ـرمى مـهـند قـاسم الـذي اسـتـبسل في رد الـكـرة. وسـدَّد وسام ا
سعـدون فرصة أخرى بتسديدة علت العارضة كما سدد أحمد
ـباراة سـعـيـد كـرة عـلت الـعـارضـة. وفي الـدقـيـقـة األخـيرة مـن ا
سدد عـلي حلو ركلة قـوية تمكن من ردها احلـارس مهند قاسم
ـبـاراة بـالـتـعـادل الـسـلـبي ويـتـأهل الـطـلبـة إلى نـصف لـتـنـتـهي ا

النهائي الى جانب اجلوية والزوراء والكهرباء.
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جنح فريق الـزوراء في حجز مقعده بـنصف نهائي كأس العراق
ـباراة الـتي اقيـمت على بعـدما تـغلب عـلى امانـة بغداد  0-2في ا
ملـعب الشعب الدولي ضـمن منافسـات اياب ربع نهائي الـبطولة.
وافـتــتح احــمـد جالل الــتـســجـيـل لـلــنـوارس في الــدقـيــقـة  61ثم
اضـاف امـيــر صـبـاح الــهـدف الـثــاني في الـدقــيـقـة  85من عــمـر
باراة لـيتـأهل النـوارس الى نـصف نهـائي البـطولـة رفقـة القوة ا
اجلـويــة والـطـلـبـة والـكـهـربـاء. وكــانت مـبـاراة الـذهـاب قـد انـتـهت
بـالـتـعـادل السـلـبي من دون اهـداف.  وتـأهل الـطـلـبة إلـى نصف
نهائـي كأس العراق بعد تعادله سلبيًا مع نفط ميسان في إياب
ربـع الـنـهـائي.  واسـتـفـاد الـطـلــبـة من الـتـعـادل إيـجـابـيًـا 1-1في
مبـاراة الذهاب التي جرت في ميسان. لعب الطلبة الشوط األول
بـاراة وحاول في أكثر من مـناسبة بشـكل جيد وسيـطر على ا
وهدد مـرمى نفط مـيسـان بحـركة خـلفـية من مـروان حسـ مرت
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بية يكسب دعوى في احملكمة ضد وزارة الشباب كتب التنفيذي لألو ا


