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الــثـانــيــة الـتي يــتــصـدرهــا زاخـو 9
نقاط وبأفضليـة هدف عن الصناعة
الوصيف بنـفس النقاط بـعدما تمكن
االول مـن الــــفـــــوز أمس االول عـــــلى
الــكــوفــة بــهــدفــ لـواحــد في نــفس
الـوقت تـغـلـب الـصـنـاعـة عـلى سـوق
الــشــيــوخ بــنــفس الــنــتــيـجــة ودخل
ـنــــــافـسـات 8 اثـر فـوزه بـرايــــتي ا
على الـرمـادي بهـدفـ لواحـد ويامل
ان يــــتــــعـــــثــــر الــــصــــنــــاعــــة وهــــو
يتـكـفل بالـفوز عـلى زاخـو في مهـمة

صعبة جدا.
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ـبـاريـات يـوم غـد بـإقـامـة وتـخـتـتم ا
ست مبـاريات وعـلى ضـوء نتـائجـها
ـوسم سـيـتــأهل فـريـقـان لـلــمـمـتـاز ا
الـــقـــادم وفـــيــهـــا يـــلـــعـب ســـامــراء
ومـــــيـــــســـــان والـــــقـــــاسم وكـــــربالء
واجلنسيـة وغاز الشمال فـيما يلعب
في اجملــمــوعـة الــثـانــيــة الـتي زادت
تعقـيدا وفيهـا يلتـقي زاخو وبرايتي
واجـهـات ويأمل الـصنـاعة في اهم ا
ان تــنـتـهي بــالـتــعـادل امــام حتـقـيق
ـطــلـوبـة في مــبـاراته مع أنــتـيـجــة ا
الكـوفة ألسـهله فـيمـا يلـعب الرمادي

وسوق الشيوخ.

احلسـ بأربعـة أهداف لـواحد فـيما
تلـفى الـكرخ خـسـارة جديـدة عـلى يد
احلـدود في الـوقت الـذي تـعادل نـفط

اجلنوب والكهرباء.
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ووسط اعتراضات مـختلفـة استمرت
مباريـات الدور الـتاهـيلي حيث جنح
الــقــاسم في حتــقــيق الــفــوز الـثــالث
ـرة عـلى اجلـنـسـيـة بـأربـعـة وهـذه ا
أهــداف دون رد لــيــرفع من امــاله في
الــتـاهل لــلــمـمــتـاز  10نـقــاط وفـارق
ســـبــــعـــة اهـــداف عن ســـامـــراء وفي
أفـــضـــــــل احــوال الـــكل وســيـــلــعب
ا بأكـثـر من خيـــــار اللـقـاء االخيـر 
في ذلك اخلسارة ويـحتاج الى نـقطة
مـن مـــبــــاراته األخــــــــيـــرة يــــوم غـــد
االربعـاء امـام كـربالء الذي فـقـد امال
ـة ــنــافــســة بــعـدمــا جتــرع الــهــز ا
الـــــــــــثــالـثــة بـربــاعـيــة نــظـيــفـة من
مـــيـــســـان في وقت تـــوقـــفت نـــتــائج
ســامــراء بـعــد بــدايـة جــيــدة عـنــدمـا
ــرة الـــرابــعـــة مع غــاز تـــعــادل فـي ا
الشـمال االخـر الذي انتـهت أماله في

نافسات. ا
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ـنافـسات في اجملـموعة وتصـاعدت ا

ولم تـــــســـــغل أي ظـــــرف حـــــكـــــومي
وريــــــــاضـي ومـن لــــــــديـه خـالف ذلك

ليقدمه.
n−M «Ë W½U ô« ‰œUFð

وحـافظ االمــانـة عـلى نـظــافـة سـجـله
بـعـد فتـرة اجنـازات مـهـمة تـقـدم بـها
للموقع السابع قـبل ان يتعادل للمرة
الــثـــانــيــة امـــام الــنــجف امس االول
بهـدف لـيرفع رصـيده الى  48بنفس
موقـعه فيـما رفع الـنجف الى  40في
ــــوقع اخلــــامـس عـــشــــر في ثــــالث ا
نتـيـجة تـعـادل مع الـزوراء والشـرطة
واألمانـة وهي من العاصـمة لـيتدارك
االمـــورفي اخـــر اجلـــوالت لـــكـــنه في

موقع خارج رغبة األنصار.
وكـانت نـتـائج مـبـاريـات اجلـولـة 36
قـد اســفـرت عن تــغـلب نـفط مــيـسـان
عـــلى الـــطالب بــهـــدفــ لـــواحــد في
نـتـيـجـة حتسـب للـفـائـز فـيـمـا تـعادل
نــفـط الــوسط والــديـــوانــيــة من دون
أهــــداف كـــمــــا تــــعـــادل الــــســــمـــاوة
والـــصــــنــــاعــــات بــــهـــدف ومـن بـــ
ــ فـي الــدور نــفـــسه اربــيل الـــغــا
بـالفـوز عـلى الـبحـري بـثالثـة اهداف
لواحـد ليـتقـدم خمـسة مـواقع وحقق
الـــزوراء فـــوزا مـــهـــمـــا عــــلى فـــريق

والـــــدعـــــوة الدارة الـــــنـــــادي الـــــذي
اليـــخــتـــلف عن الـــشــرطـــة من حــيث
عدومة واهمية نشات الرياضيـة ا ا
تـغـيـر مـسـار الـعـمل الـتـقـلـيـدي فـقط
وجــود ادارة تــديـر الــفــريق الــيــتـيم
ـتـلك حـتى لـكـرة الـقــدم والـنـادي ال
ساحة شعبـية وهو تابع لواحدة من
مــؤســسـات الــدولــة الـكــبــيــرة حـيث
وزارة الدفـاع لـكن العـمل في الـنادي
يــبــدو لـلــواجــهــة بــســبـب طــبــيــعـة
االنتخابات التقليـدية الغير مستندة
لضوابـط الهيـئة العـامة الـتي تشكل
قبل االنـتخـابات بـأيام هـذا ليس في
اجلويـة بل في عـموم األنـديـة ومنـها
شهـدت انـتخـايـات مع وجود االدارة
احلــقــيــقــة كــمــا حــصل في الــنــجف
يناء واألمور مـرتبة والتخرج عن وا

بايعة  ا
UFÐ«— jHM «

من جــانــبه حــقق الــنـفـط واحـدة من
افــضـل نــتــائــجه وخــرج بــالــفــوائــد
الكـبـيرة عـندمـا تقـدم لـلمـوقع الرابع
في افـضل مـكـان يـنـتـقل الـيه بـفضل
النتيجة اجليدة على حساب اجلوية
بـهـدف لـواحـد وهـو مـا كـان يـبحث
عــنه بــاسم قــاسم لـيــعــاقب اجلــويـة
همة بعدما ابـعدته وهو الـذي دعم ا
من يوم تـسـلمـها والـتـقدم مع الـنفط
جـــولـــة الخـــرى في حتـــول جــيـــدفي
الــــنـــتـــائـج وتـــوازن مـــهـم في وضع
مختلف كما جنح مع الالعب حيث
الـتـقـدم لــلـمـوقع احلـالي 57 بـفـضل
نتائجه اجلـيدة وبسبب تـعثر الكرخ
الـذي لم يعـد قـادرا عـلى الـعودة الى
مستـواه قبل تلـقي الضربـات القوية
من يوم مـا خسـر من اجلويـة ليـتجه
ـكــانه لــلــوراء وعــجــز من الــبــقــاء 
والــيـوم مــهـدد من نــفط مـيــسـان في
تــرك مـــكــانه اخلــامـس الن مــيــســان
افـــضل مــنـه والن الــكـــرخ خــالف كل

التوقعات 
 ان مـــا يــقـــدمه الـــنــفط شـيء جــيــد
ويـعكس الـدور الـتـدريـبي لـقاسم في
حــضــور مــهم ويــســتــحق االحــتـرام
بعـدما جنح جنـاحا كـبيـرا مع القوة
اجلـويـة وهـاهـو يـقـود النـفـط بشـكل

جيد 
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ومـا يقـال عن الـشـرطـة واحلـوبة من
حيث الـعـمل فهـو يـنطـبق على ادارة
الـــنـــفط الـــتي هـي االخــرى تـــواصل
عــمال تـقــلـيــديـا ولم تــسـتــغل أمـوال
الـوزارة فـي بـنـاء مــلـعب نــظـامي او
نــاد مـتـكــامل رغم وجــود الـســلـطـان
الكثر من أربعة عقود في االدارة لكن
ان يــبــقى الــنــادي الغـنـى وزارة امـر
باحملير ويعـكس واقع العمل الرتيب
جـدا هـنـا في الـنـفط وأهـمـيـة الـنـظر
لهذا االمر امام التـطور الذي تشهده
االندية اخملتلفة اال عندنا فهنالك من
غـير الـقـادرين عـلى تـطويـر أنـفـسهم
ـكنـهم من تـطـويـر أنـديـتهم فـكـيف 
اضي التي تعود لثالثينيات القرن ا

الـدوري للـشـرطـة امر لـيس بـالـسهل
ما يـدعـو الى تطـويـر العـمل في احد
اهم أندية العراق حيث اجلماهيرية
التي هي اليوم مجـرد أسماء وتعمل
لـــــيــــــومـــــهـــــا من دون تــــــخـــــطـــــيط

وإستراتيجية 
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ــيـنــاء قــد حـقق من جــانــبه يـكــون ا
النـتيـجة اجلـيدة الـثانـية بـعد الـفوز
ـــرحـــلـــة االولى عـــلـى الـــزوراء في ا
ــلــعب الــذي شــهــد فــرحــة بــنـــفس ا
كـبيـرة جلـمـهـوره بعـدمـا تـغـلب على
الـشـرطـة بــهـدف وكـادان يـرجىء من
مهمة خطف اللقب لوال تعثر اجلوية
لكن ما قدمه النفط امر مهم في يقدم
ـوسم الذي قـنع مع نـهايـة ا االداء ا
خـضـع لـلـنــتـائج اخملـيــبـة سـواء في
الــبــصــرة وخــارجــهــا لــكن ان يــاتي
ـهم بـفـضل الـفـوز عـلى الـبـطل هـو ا
اداء الالعب واحلـفاظ على تـقدمهم
ـبــكـر لـلـنـهــايـة وإفـشـال مـحـاوالت ا
الـشـرطـة في الـشـوط الـثـاني بـعـدمـا
تـــالـق احلـــارس الــبـــصـــري بـــشـــكل
واضح ومنع الشـرطة من هـز شباكه
لــــيــــخـــرج مـع زمالءه بــــنــــتــــيــــجـــة
ـوسم الـقـاسي ـرحـلـة الــثـانـيـة وا ا
للفريق وادارته الـتي عليهـا ان تعيد
النـظر في االمـور وان تـغيـر من نهج
الــعــمل الـتــقــلـيــدي لـلــغــايـة بــسـبب
ــصـلــحـيـة اخلالفــات الـشــخـصــيـة ا
والــكل لـم يــعــكس مــصــالح الــنــادي
ــوقع الــســابع عــشـر والــفــريق في ا
وكان مـهـددا بالـهبـوط لـوقت متـاخر
في مـشـاركـة التــلـيق بـاحـد اهم فـرق

الدوري  
W¹u'« …—U š

 اكـــثــر مــا ازعـج جــمــهـــور اجلــويــة
خــسـارته امــام الــنـفط الــتي مــنـحت
الـلقب لـلـغر الـشـرطة وانـهـاء امال
االزرق الــذي كـادان يــبــقى مــنـافــسـا
لغاية اجلولـة القادمة على االقل قبل
ان يسهل من مهمـة العدو اللدود في
اهم واخـطــر اوقـات الــدوري ومـازاد
من حـسرة جـمـهـور اجلويـة خـسارة
ـينـاء وإضـاعة فـرصة الشـرطـة من ا
ـا تـأجـيـل حـصـوله عـلـى الـلـقب ور
ـصلـحـة فريـقـهم الذي تـقلب االمـور 
يـبـدو تـاثـر كـثـيـرا بـخـسـارة الزوراء
قــــبل ان تـــاتـي االخـــرى من الــــنـــفط
تـوالـيـا لتـزيـد الـطـ بـله بـعـد تـلقي
خسارتـ في غضون أسـبوع لفريق
مـنـافس عـلى الـدوري قـبل ان يـخرج
مـن الــــبـــــاب الـــــضــــيـق وسط رفض
جـمهـوره عـلى الـذي جـرى امامه في
ان يخسر مـرت حيث نتـيجة النفط
ــشــكــلــة ومـن ثم خــدمــة الــشــرطــة ا
ـرة الـذي والـعـمل الــغـيـر مـقـبـول بـا
قــتل طــمــوحــات الــفــريـق الــذي كـان
ــني الـنــفس ان يـبــقى مــتـمــاسـكـا
لألخـــيـــر قـــبل ان يـــفـــرط بـــفـــرصـــة
نـافـسة عـلى اللـقب قـبل ان ينـتهي ا
كـل شيء فـي مـــــوسـم اخـــــر فــــــاشل

محليا 
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ُـعّـول عـلـيه فـقـد فـعـلـها مـثـلـمـا هـو ا
ـبــارز الـذهـبـي الـبـطل عــمـار هـادي ا
وانـتـزع الـذهب من قـبـضـات عـشرات
ـنــافـسـ الـشــرسـ من دول شـتى ا
وصل عددها الى ثالثـة وثالث دولة
ا مجموعه مئتان وخمسون جاءت 
العبا يتنافسون على ذهب الفعاليات
الثالث في هذه البطـولة وهي فعالية
الــســيف الـــعــربي والــشــيش وسالح
ـبــارزة الــتي خــطــفــنــا ذهــبــيــتــهـا ا
بـفـئـة  Bبـعــد صـراع طــويل وقـصـة
بطولة سـنفرد لها مـوضوعا خاصا 
وصل بـطل هـذه الـقـصـة عـمـار هادي
ـبـاراة الــنـهـائـيـة بـعـد جتـاوزه الى ا
دوري اجملــمــوعــات عــبــر فـوزه عــلى
العب من فـرنسا وبـولندا وهـنغاريا
لــيـــصــعــد الى دور 32 ويــفــوز عــلى
العب مـن اوكــرانـــيــا فـــصــــــــعــد الى
الــدور 16  وفـــيه الـــتـــقـى بالعب من
انيا وفاز عليه ليجد نفسه في دور ا
الـثمـانـيـة الذي تـفـوق فـيه على العب
فرنسـا وفي دور االربعة تـخطى بطل
بـولنـدا حـتى وصل مـلـحمـة الـنـهائي
التي كانت بـحق ملحـمة كبـيرة حيث
كان الالعب اخلصـم وهو من انكـلترا
ـراس ولديه تركـيز عالي لكن شديد ا
بطلـنا الـذهبي عمـار هادي كان يـقظا
لــكل حـركــاته وســكـنــاته وكــان اسـدا
بــحق في سـاحــة الــنـزال لم يــضـعف
ولم يـسـتـكـ رغم طـول فـتـرة الـنزال
والتعب الذي كـان قد عانى منه حيث
لــعب بــكل فـعــالــيـات االســلــحـة كــمـا
اشرنا الى ذلك في الـرسائل السـابقة
ـنتـخب الـعـراقي قـد اشـترك . وكـان ا
ـبــارزة وهي في مــنــافــسـات سـالح ا
اخــر مــنـافــســات الـبــطــولـة لــلــفـردي
بالعـبـيه الــرجـال االربـعـة وهم عـمـار
هـادي وزين العـابـدين غـيالن واحـمد
صــبـحي ومـصــطـفى عــلي بـيــنـمـا لم

تشـتـرك الالعبـتان صـفـا وايات فـكان
يوما للراحة بالنسبة لهما .

وفيما يـخص نتائج العبـينا االخرين
فـــقــد وصـل الالعب احـــمــد صـــبــحي
الــدور الــثـانـي بـعــد اجــتــيـازه دوري
اجملـمــوعـات اثـر فـوزه عــلى الـكـوري
اجلــنـوبي والــتـايــلـنــدي واالوكـراني
ليصعد الى دور الـ 32 والذي خسره
انيا اما زين العابدين مع العب من ا
فـــقـــد تـــمـــكن من الـــوصـــول الى دور
الثمانية لكنه خسر فيه لصالح العب
مـن ايــطـــالــيـــا وزين الـــعــابـــدين من
االبـطـال الـذي يــعـقـد الـعـراق عـلـيـهم
ــــا االمــــال لــــكـن جــــاءت الـــــريــــاح 
التــشــتــهي ســفـنـه فـودع مــنــافــسـات
الـفـردي في الـسالح الـذي يـحبـه وقد

بارزة . تالق فيه وهو سالح ا
ـبارزة جـمال قال مـدرب مـنتـخبـنـا با

: ان عـمار علي اخذ حسن عبـد الكر
عــلى عـــاتــقه االنــتــصــار لــكل زمالءه
وتـتـويج مـجهـوداتـهم الـكـبـيـرة التي
بذلـوهـا في هذه الـبـطولـة وفـعال كان
له مــا اراد حـيـث اسـتــطـاع ان يُــفـرح
اجلـمـيـع بـهـذا االنـتـصــار الـتـاريـخي
ــبـارزة بل الــذي يـحــسب لــريـاضــة ا
للرياضـة العراقـية برمتـها وقد رايتم
ـنـافـسـة شـديدة بـاعـيـنـكم كم كـانت ا
وكم كــــــانـت الــــــدول قـــــد اهــــــتــــــمت
ــنــتـخــبــاتـهــا من نــاحـيــتي الــعـدة
والــــعــــدد حـــــيث شــــاركـت الــــصــــ
نتـخب قوامه ثـمان وعشـرين العبا
وامــريـكــا ايـضــا بـاكــثـر من عــشـرين
العــبــا مــجـهــزين بــافــضل االســلــحـة
واحــدثــهــا وبــاحــسـن الــتــجــهــيـزات
عسكرات التي ــعدات فضال عن ا وا

دخلوها استعدادا لهذه البطولة.

نـــوع جـــيــوس االيـــطـــالي ذات قــدرة
2000 wattويـضم مـشـروع مـلـعب .
احلبيـبية عـددا من القاعـات اخلاصة
ـؤتـمـرات الـصـحـفـيـة واالنـترنـيت بـا

واالداريـــــــــة وغــــــــرف الـالعـــــــــبــــــــ
واجملموعات الصحـية ويحتوى على
(11) مصعدا ومزود باإلنارة  فضال

عن اربع مداخل رئيسية للملعب.

تحركة بارزة على الكراسي ا البطل عمار هادي يهدي العراق ذهبية العالم با

ÎUFÐ«— jHM «Ë 5² uł q³  W U)« WL−M « bB% …—U¦OI «

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

الـية لـلعـقد مـا دفع أحمـد لالنسـحاب. وقـال مصـدر مقرب من درب حـسن أحمـد إلى طريق مـسدود بـعد االخـتالف على الـقيمـة ا ـفاوضـات ب نـادي النـجف وا وصلت ا
ـقبل. وأضـاف: هنـاك رغبة من وسم ا درب حـسن أحمـد من أجل التـعاقـد بشكل رسـمي لقـيادة الـفريق في ا اإلدارة في تـصريـحات ان اإلدارة جلـست بشـكل مبـاشر مع ا
الـية لـلعـقد حـالت دون إبرام الـصفقـة. وأوضح: اإلدارة كانت جـادة بإنـهاء الـصفـقة لـكن ضمن إطار الطـرف عـلى التعـاقد و االتـفاق عـلى جمـيع التـفاصـيل لكن الـقيمـة ا
قبل. بـكر للمـوسم ا ـدرب من أجل اإلعداد ا ـقبلـة إلى البحث عن خـيارات أخرى النـهاء مسـألة التـعاقد مع ا ـسموح من إمـكانيـات ماليـة لكن قد تلـجأ اإلدارة في األيام ا ا
درب الشاب جاسب سلطان. من جانب اخر احتفل مصطفى كر العب يشار إلى أن النـجف يبحث عن مدرب بعد استقالة مدربه السابق ثائر جسام ويقود الفريق حاليا ا
أمـانة بغداد بـتسجـيله الهدف رقم 100 في الدوري الـعراقي وذلك بعد أن تـعادل لفـريقه اول أمس األحد في مـباراة النـجف ضمن اجلولـة السادسـة والثالث من الدوري.
وعبر كر عن سـعادته بهذا اإلجناز من خالل حمل قـميصه الشخصي ليـحتفل به بعد تسجـيله الهدف. وقال كر سـعيد جدا بأن تتوج مـسيرتي بهذا الكم من األهداف
تبقـيت له مع أمانة باراتـ ا واصلـة مشواره التهـديفي من خالل ا ـستقبل.وأوضح أنه يـطمح  كـما أن الهدف رقم  100له اعتبارات مـعنوية وله قـيمة سأتذكـره كثيرا في ا

ثل أمانة بغداد. وسم احلالي.يشار إلى أن مصطفى كر مثّل أندية عديدة منها الطلبة والكهرباء ونفط الوسط والقوة اجلوية والزوراء قبل أن  بغداد في ا
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خــطف فـريق الــشـرطــة لـقب بــطـولـة
ـــمــتــاز لــكــرة الــقــدم قــبل الــدوري ا
ـوسم الـذي جـولـتـ عـلى اخـتـتـام ا
ــيــنـاء غــطى عــلـى خـســارتـه امــام ا

سجلت 71 واقوى دفـاع تلقى 19 في
وقت حصل الالعب عالء عبـد الزهرة
على لـقب هداف الدوري 28 وجنحت
هم ادارة النـادي في انـتداب الـعـدد ا
من الالعـب عـلى مـستـوى الـتشـكيل
واالحـتــيـاط فــضال عن وجــود العـبي
ـهــمــة عـلى اخلــبــرة الـذين دعــمــوا ا
افضل ما يرام في مـوسم مختلف عن
سابـقاته األخـيرة عـندمـا كان الـفريق
يتـقدم الى مـسافـة مهـمة لـكن سرعان
ما يتراجع السـباب مختـلفة لكن هذه
رة تـمكنت االدارة مـن ضبط االمور ا
مـنـذ فـتـرة اإلعـداد في انـتداب افـضل
الالعب وتـواصلت مع هذا االمر في
إضـــافـــة احملــــتـــرفـــ كــــرار جـــاسم

وضرغام اسماعيل. 
 وواصـل الـــفـــريق مـــبــــاريـــاته حتت
انـظــار جـمـهــوره الـذي مــنـحه الـدعم
الكبـير قبل تـلقي خبـر احلصول على
الـــلــقـب وحتــقـــيق هـــدف واحــدة من
ـشاركـات الحـداقـطـاب الـكرة افـضل ا
ــهـم ان يــحـــافظ عـــلى الــعـــراقـــيـــة ا
مـجـمـوعـة الالعـبـ وتـعـزيـزهـا امـام
االسـتـحـقــاقـات الـقـادمـة حـيث دوري
ابــطـــال اســيـــا واألنــديـــة الــعـــربــيــة
والــــدوري احملـــلي ومـــهـم ان يـــبـــقى
الفريق قـويا في جمـيع األوقات وكما
كن يقـولون ان الـفـوز في البـطولـة 
همة األصعب  لكن احلفاظ عليه ا

 دعم اللقب 
 ويـامل ان يـدعم احلـصـول علـى لقب
ـعـنـيـ في الـدوري ادارة الـنــادي وا
وزارة الــداخــلــيــة في اجنــاز مــديــنـة
الــنـادي الــريـاضــيـة النــنـا احــوج مـا
نــكـون الى نــادم مــتـكــامل من جــمـيع
ـقدمـة البـنى التـحتـية اجلوانب في ا
ــــعـــــقــــول ان بــــطل النه مـن غــــيــــر ا
ــعــنى ــتــلك ســاحـــة بــا الـــدوري ال
ولــيس مــلــعب في وقـت يــفــتـرض ان
تكون لـديه منشـات رياضيـة متكـاملة
ـــكـن بـــعــــد قــــبــــول أي عـــذر او وال
تـــبــريــرات لـــهــذا االمــر وان تـــشــعــر
عنـية في الـنادي والوزارة اجلهـات ا
بهـذا االمر والـدخول بـتفـاصيـله على
ا وجه وان يــســتـغـل هـذا الــتــطـور
باالجتاه الصحيح عبر تطوير العمل
الذي فـقط نـطلق عـلـيه عمال تـقـليـديا
امــام الــتـطــور الــذي تــشـهــده انــديـة
ـنـطـقـة والن ادارات انـديـتـنـا تـؤدي ا
عـمال تـقلـيـديـا مع مـرور الـوقت الذي
يـشـهـد قـفـزات نـوعـيـة وتـطور مـذهل
نـطقة اال طبعـا على مـستوى أنـدية ا
عندنـا حيث اسـتمرار الـعمل كـما هو
فـقط يـحــصل احلـراك وتـبـيت االمـور
وعـقـد الـتــحـالـفـات والـصـفـقـات عـنـد
انـــتــخـــابــات االدارات الـــتي فـــتــحت
الـطــريق امـام بـعض الــطـارئـ عـلى
الـــريـــاضـــة واحـــتـالل مـــواقع غـــيـــر
جــديــرين بـهــا مــا تـســبب في تــعــثـر
العمل واستمراره متأخرا كما يجري
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ونـامل ان يـكـون احلـصول عـلى لـقب

الــبـصــري الــتي شـعــر بــهـا الــفـريق
بــاحلـزن الــشــديـد النــهــا اتت بـغــيـر
وقــتــهــا والــفــريق يــخــطـط لــلــمـرور
باخلـسارة الوحـيدة من اجلـوية لكن
ـــفـــارقـــة ان اجلـــويـــة هـــو من امن ا
الــلـقب لـلــشـرطــة بـعـدمــا سـقط امـام
الــنــفـط لــتــحــسم االمــور في الــوقت
ــنـاسب لـيــضـيف الــشـرطــة الـلـقب ا
اخلــامس فـي خــزانــة الــنــادي وسط
ســعـــادة األنــصــار لــتــحــسم االمــور
بـشــكل نـهـائـي وكـسـر الـنــحس بـعـد
اخـر لـقب حـصل عـلـيه الـفريـق الذي
ـرشــحـ بــقـوة بــقي ضـمن دائــرة ا
ـوسم احلالي لـلحـصـول عـلى لـقب ا
خالل مــجـمـوعــة أسـمــاء ضـمت بـ
اخلــبـرة والــواعـدين تــمـتــد الى دكـة
االحــتـيــاط حـيـث وجـود الــبـدالء في
دوري طــــويل كــــرست فــــيه جــــهـــود
الالعــبـ كـمــا يـجب والــكل خـدم
الــــــــكل مـن الــــــــبــــــــدايـــــــة
والسيطرة على اجواء
الـــدوري بـــقـــيــادة
درب الصربي ا
نبو تشيا

خــــــــطــــــــورة
حقيقة

وشــــــــــــــــــكـل
الــــــــفـــــــــريق
خــــــــطـــــــورة
حـــقــــيـــقـــيـــة
داخل دائـرة
السـباق من
دون كــل او
مـلل وتـعب
واسـتـخـدم
الالعـــبـــ
عــــــــــــــــــلـى
افـضـل مـا
يـــــرام في
اغــــــــــلب
مـبــاريـا
تــــــــــــــــه
عــنــدمـا
تـــمــــكن
مــــــــــــــــن
حتــقــيق
الفوز في
26
مــــــبـــــاراة
والــتــعــادل
8 فـــــــــي 
مـــبـــاريـــات
قــــــــــــبـل ان
يـــــــســـــــقط
حتــــــــــــــــت
أنــــــــظـــــــار
جــمــهــوره
امـــــــــــــــــــــام
اجلــــــــويـــــــة
واالخـــرى في
الـبـصـرة وفي
افــــــضـل قــــــوة
هــــــجـــــومـــــيـــــة

متاز بعد غياب طويل عن منصات التتويج Z¹u²ð∫ احرز الشرطة لقب الدوري ا
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مـوفد االحتـاد العـراقي للـصحـافة الـرياضـية

ــئـة  ونــحن حــالــيــا فـي مــرحــلـة بــا
اإلنــهـاءات ولم يــتــبق ســوى الـشيء
الـقـلــيل في مـنـظـومــة الـكـهـربـائـيـات
وتــشــغـيـل الـشــاشــات والـكــامــيـرات
والــــصـــــرف الــــصـــــحي واالعـــــمــــال
ـيكـانـيـكيـة والـقـاعات والـصـحـيات ا
ــــلـــعـب والـــســـيــــرامـــيك ومـــداخل ا
ومنظومة احلريق والتـصوير مبينا
ـنظـومة انه سـيتم الـتـشغـيل األولي 
اخلاليا الشـمسـية نهـاية شهـر تموز
ــلـعب احلـالـي واضـاف ان ارضــيـة ا
باريات اصبحت جاهـزة الستقبـال ا
بــعـــد فــرشـــهــا كـــونــهـــا ال حتــتــوي
مسـاحات بل حـصيـرة محـاكة بـشكل
مـتـقن من اجلـوانب لـتـسـمح بـدخول
ـضخات البذور عـند الـزرع بوجود ا
ــيـــاه وهي الـــطــريـــقــة ومـــرشـــات ا
ـعتـمـدة في افضل مالعب اجلديـدة ا
العـالم لـلخـروج من االسـلوب الـقد
ـزج بـ كــون الـطــريـقــة اجلـديــدة ا
الــــنــــجــــيـل الــــطــــبــــيــــعي والــــثــــيل
االصـطـنـاعـي تـقـوم بـأسـنـاد ارضـيـة
ـــلـــعب وتـــمـــنـع انــزالق الـالعـــبــ ا

وحتافظ عـلى امتـداد اجلذور حتى ال
ـلعب كـما يتـأثر الـنـجيل اخلـاص با
باشرنا تشغيل وفحص انارة ارضية
لعب بـعدد اجمالي 236  بروجكتر ا
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خـطوات مـتـسارعـة وأسـابـيع قلـيـلة
وتــعــلن وزارة الــشـبــاب والــريــاضـة
افـــتـــتـــاح أول مــــلـــعب نــــظـــامي في
العاصمة بغداد يلبي شروط االحتاد
الـدولي لـكـرة الــقـدم (فـيـفـا) لـيـخـفف
الـضــغط عن مـلــعب الـشــعب الـدولي
الـذي مـضى عـلى افـتـتـاحه  53سـنة
ويـهيئ األرضـيـة لرفـع احلظـر الـكلي
العـب الــــعــــراقــــيــــة. مــــلــــعب عن ا
احلبيبية سعة  30الف متفرح صرح
رياضي وحتفة فنية واجه صعوبات
كــثــيــرة في طــريق االجنــاز ألســبـاب
عــدة فـيــمـا كــانت تـوقــيـتــات شـركـة
ــنــفــذة ارتــان كــلــوبـــال الــتــركــيـــة ا
لــلـمــشـروع واقـعــيـة بــإكـمــال الـعـمل
خالل 2019  مسـتنـدة عـلى تعـهدات
وزيـر الــشـبـاب والــريـاضـة الــدكـتـور
احـمــد ريـاض الــذي ذلل الـكــثـيـر من
ــشـاكـل ومـهــد الــطـريق لـالحـتــفـال ا
ــشـروع ــنـجــز اجلــديــد. مـديــر ا بــا
الدكـتور فالح منـفي اوضح ان نسب
ـشـروع جتـاوزت الـ90 االجنـاز في ا

ملعب احلبيبية حتفة معمارية في العاصمة بغداد
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تـســجـيل األهـداف والـفــوز بـاأللـقـاب
كـانت أمـنـيـات وحتـققـت بفـضل الـله
ثم بدعمكم ودعم زمالئي و مسؤولي
الـنـادي". وتـابـع ان "كـان مـا حـقـقـته
حتى اآلن في مـشواري الـبسـيط يعد
جنــاحـا فــلـكم الــفـضـل بـعــد الـله في
ذلك.. الرحـيل عن الـنـادي هو خـطوة
جديـدة ملـيئـة بالـتحديـات أسعى من
خـاللـــــهــــا لـــــرفع اسـم وعـــــلم بالدي
العراق خارج الـوطن حيث أتمنى أن
ــثل لــنـادي أكــون خــيــر ســفــيــر و 
الشرطة و الشعب العراقي احلبيب..
أعدكم أن نـلتقي يـوماً و يـلتم شمـلنا
من جــديـــد .. أتــركــوا لي مــكــانــاً في
قـلـوبـكم وتـمـنـوا لي الـتـوفـيق أيـنـما

ذهبت.. ابنكم مهند".
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ـنـتـخب الـوطـني والعب وجه جنم ا
نــادي الــدحــيل الــقـطــري والــشــرطـة
الـسابق مـهـنـد علي "مـيـمي" رسـالة
مــؤثـــرة الى جـــمــاهـــيــر الـــقــيـــثــارة
اخلـــضـــراء بـــعـــد اكـــمـــال اجـــراءات
النتـقاله الى فريـقه القطـري. وانتقل
"ميمي" الى صفوف الدحيل القطري
حيث غادر الـعاصمـة بغداد مـتوجهاً
الى الـــــدوحــــــة فـــــجـــــر اخلـــــمـــــيس
ـاضي. ونـشـر مـيـمي عـبـر حسـابه ا
الــرســمي عــلى "انــســتــغــرام" قــائالً:
"األعـــزاء مــحـــبي و جـــمــهـــور نــادي
الشرطة.. ارتداء قميص الشرطة كان
ا حـلمـا به منذ فخرا وشـرفاً لي لـطا
طــفــولـتي.. تــمــثــيل الــفـريق األول و

ــصــري الـــعــراقـي عــدنـــان حــمـــد وا
حسام البدري ويعد عدنان حمد هو
األقـــرب حــيـث ســيـــنــتـــقل إلى الــدار
الــبــيــضــاء قــريـبــا بــعــد اســتــخـراج
تـــــــــــــأشــــــــــــــيـــــــــــــرة دخـــــــــــــول إلـى
ـغـرب. ويـتـنـافس عـدنـان حـمـد مع ا
بــول بــوت مـدرب مــنــتـخـب غـيــنــيـا
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بدأ نـادي الـوداد البـيـضاوي الـبحث
عن مديـر فـني للـفريـق الكـروي خلـفاً
لـلـتـونـسي فـوزي الـبنـزرتي مـن ب
قـائـمـة أسـمـاء مـرشـحـة من األجـانب
والــــــعـــــرب. ومـن بــــــ األســــــمـــــاء
طـروحـة برز مـدربان عـربـيان هـما ا

والــبــرتــغــالي بــاولـو دوارتـي مـدرب
بـوركـينـافـاسـو والـبلـجـيـكي هـوجو
بـروس إضــافـة لـلــصـربي مــيـلـوتـ
ســريــدوجــيـــفــيــتش الــذي كــانت له
جتـارب أفـريـقــيـة من بـيـنـهـا روانـدا
كــمــا سـبـق له تــدريب نــادي أورالنـد

بيرتس من جنوب أفريقيا.
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وشـــارك عــلـي عــدنـــان اســاسي الول
مرة في الدوري االمريكي بعد جتديد

عقده مع فانكوفر. 
عــــــــدنــان وبــالــرغـم من تــمــكــنه من
ـيـزة خـصـوصـا حتـقــــــــيق ارقــام 
ــــبـــاراة لـــكـــنه فـي الـــدفــــــــــاع في ا
تـعرض لالحـراج من خالل تـسـجـيله
الــهــدف االول في مــرمى فــريـقه دون

ــــــر نـــــادي { مـــــدن - وكــــــاالت - 
فـانكـوفر الـكـندي بـفـترة صـعـبة بـعد
عـدم تـمـكـنه من حتـقـيق الـفـوز في 7
مبـاريات مـتتـاليـة و تلـقيه 9 اهداف
في اخـــــر مــــبـــــاراتــــ مـن الــــدوري
االمــــريــــكي  ,فــــفي مــــبــــاراتـه امـــام
كــانــســاس ســيــتي تــعــرض الــنـادي
لـــــلــــخـــــســــارة بـ 3 اهــــداف دون رد

قــصـد وكــذلك ابـعــاد الـكــرة من امـام
حارس فريقه بـاخلطا في اخر دقائق
ــبـاراة لـتــصـبح بــذلك هـدفـا ثــالـثـا ا

لكانساس . 
هـــذه اخلــســـارة جــعـــلت فــانـــكــوفــر
يتراجع في ترتيب اجملموعة الغربية
ركـز االخيـر برصـيد 20 نقـطة الى ا

من 21 مباراة.
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