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ـسـتوى االسـتـمرار بـالـلـعب  رغم ضـعف ا
وفــشل من تــعــاقب عــلى ادارة الــفــريق من
ــذكــور لـكـن االمـور تــغــيــره  ومع الــفــوز ا
تــظـهـر صــعـبـة  مــا يـراهـا العــبـو  ومـدرب
طالب بنقاذ الفريق  بعد الفريق اجلديد  ا
ــذكـور الـذي جــاء بـافــضل اوقـاته الــفـوز ا
ــا يـتــيح فــرصـة الــبـقــاء الـتي تــشـغل ور
جمـهوره الكـبيـر  الذي لم يـتوقع ان تذهب
االمور  عـلى هذه الـشاكـلة من جـانبه بات
ـوقف وتـتوارى يـشـعـر كـربالء بـخـطـورة ا
امـامه  صــورة الـهـبـوط  وتــعـني الـضـيـاع
ـــست وهـــو صـــاحب جتـــربـــة ســـابـــقـــة و
ـتــعـاقـبـة عـلـى الـنـادي الـفـوارق االدارات ا
الــكـــبــيــرة بـــ الــلـــعب بــالـــدرجــة االولى
ــمـتــازة  وبـات كــربالء مـرشــحـا  لــتـرك وا
مــكـانه وسط الــفـشل االخــيـر وتــقـبل  عـدد

كبير من االهداف وبوضع غير متوقع.
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ــيــنــاء اخلــســارة الــعــاشــرة من وجتــرع ا
االمــانــة بـهــدف الثـنــ لـتــتــواصل مـحــنـة
االمور التي  يبـدو لم يضع لها حد في ظل
اخلـالف الــقـــائم مـــا بــ االدارة واجلـــهــة
الراعية وجمهور الفريق الذي  يندب حظه
ـتـراجع لـلـمـوقع امـام مـا يـجـري لـلـفـريق ا
الثاني عـشر قبل ان تـفشل جهـود الالعب
الـبـدالء من ايـقـاف تـدهـور االمـور بـالشـكل
ــر به الــفــريـق  من جــولــة الخــرى الـــذي 
ـلعـبه ـرا ومـعـبـر القـرانه سـواء  وبـات 
وخــــارجه  امـــام  حـــيــــرة االنـــصـــار وسط
ســيــنـاريــو مــحــيــر لــلــفــريق الــذي اعــتـاد
ـقدمة  الـتي  ابعدته التواجـد في  مواقع ا
ـشـاكل  الـتي انـعـكـست عـلى واقع عـنـهـا ا
ـــبــــاربـــات  بــــعـــدمــــا تـــعـــادل   17مـــرة ا
واالنــحـنـاء فـي غـيـر وقــته من جــانـبه عـاد
ــطــلـوب مــعــوضـا االمـانــة بــالـنــتــيــجـة  ا
ــلـــعــبـه من الــوسط خــســـارته االخــيـــرة 
ـواجهة الزوراء االسبوع واكثر استعدادا 
ـركزه ـقـبل  في مـهـمة  حتـقـيق الـبـقـاء  ا
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وخـرج الـبـحري بـنـقـطـة اضافـهـا لـرصـيده
ــرور ـــوقـــعه وا امــام حتـــقــيـق الــبـــقــاء 
لـلـموسم الـقـادم في مـشـاركـة تعـثـرت اكـثر
االوقــات قــبل ان يــتــمـكـن طالع  من انــقـاذ
وسم  رغم ظروف العـمل الصعبة واالهم ا
االســتـفـادة مــنـهـا  قــبل الـدخــول في فـتـرة
االســتــعـداد لــلــمـوسم الــقــادم واهـمــيـة ان
يظـهر بـشكل افـضل بعدمـا جنح في تدارك
االمـــور بــعــدمــا خــطف نــقــطــة واحــدة من
اجلوية واخرى من الشـرطة والعودة بفوز
كبـير من كـربالء  في محـاوالت عادت عـليه
بـفــوائـد في وقـتــهـا امـام تــصـاعـد احلـراك
ؤخرة  لكنه جنح نافسات عند مواقع ا وا
في التعامـل مع مباريات  الـفرق التي تقف
جلانبه وفي تمثيل مناسب للكرة البصرية
الـوالدة من جـانـبه واصل اجلـنـوب عـتـمـة
الــنــتــائج  واسـتــمــرار فــقـدان الــنــقـاط من
مختلف اقرانه قبل الـتراجع تاسعا ومهدد
ــواجــهــات بـه اذا لم يــعــكـس نــفــسه فـي ا
وقع افضل الالحقة االخيرة في اخلروج 
الـــذي كــان عـــلى الالعـــبــ احلــفـــاظ عــلى
السادس  قبل  فـقدان شهيـة اللعب والفوز
في تـــهــــاون غـــريـب لـــفـــريـق الـــذي اطـــاح
بــاجلـويـة وجتــاوز الـعــديـد من الــضـيـوف
لكـنه لم يقـدم ما يـذكر عـند الـذهاب قبل ان
يـفــقـد تـوازنه فـي الـفـتـرة االخــيـرة ويـبـدو
ـالـيـة  كثـيـرا مـا اثـر على شـاكل ا طـالـته ا
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ـوقع ودعم الـديـوانــيـة مـهـمـة الـبـقـاء في ا
وتنفس الصـداء بالفوز عـلى كربالء بثالثة
اهداف دون  رد ليوسـع الفارق مع مالحقه
الــــقــــوي الى خـــــمس نــــقــــاط  مع رغــــبــــة
االسـتـفادة مـن اخر مـبـاريـاته الـتي التـبدو
ميسورة امام رغبة البقاء التي حتتاج الى
دعم الالعــبـ ولــو من بـعــيـد امــام فـرصـة
وسم الـقادم والن البـقاء لـتـمثـيل الفـريق ا
الـــبــقـــاء ســـيــكـــون من مـــصـــلـــحــتـــهم في

عـلى تـخطي فـارق نـقـاط مـباريـات الـبـداية
التـي تركت اثـارهـا للـيوم امـام  الـدفاع عن
الــلــقب  وتــرشــيــحــات الــكل  لــلــزوراء في
احلـصــول عـلــيه  مـقـابـل ذلك بـقي احلـدود
يــواجه مــصــيــر مـبــاريــاته االخــيــرة الـتي
اخــذت تــظــهــر اضــرارهــا عــنــدمــا تــراجع
للـموقع الـثالث عـشر  39بعـدما تـخلى عن
ـطـلوب  بـسـبب تاثـير وقت مسـار الـلعب ا
ـبـاريـات لـلـفريق ـنـافسـة وواقع ا وطـول ا
ـهم الـذي يــكـون قـد ضــمن الـبـقــاء وهـو ا
ولالمـانة فـقد قـدم الفـريق مـباريـات  مهـمة
عـــبــر مــراحل الــدوري اخملــتــلــفــة  قــبل ان
ـشـاركـة الـتي لم تـكن سـهله يـحـقق هدف ا

امام فرق مثل احلدود.
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وتــاثـر نــفط مـيــسـان بــتـعــادله مع الـوسط
بــتــراجـعه  لــلــمـوقـع الـرابع عــشــر قـبل ان
يحافظ االخر على الثامن في تطور واضح
رحلـة الثانـية مضـيفا الـعديد ظهر خـالل ا
من الـنـقـاط من من مـبـاريـات الـذهاب الـتي
ــرحـلــة االولى ومــهم ان حــرم مــنــهــا في ا
تتـغيـر االمور مع مـرور الوقت واالسـتفادة
لالخــيـر  وبـقـي يـقـدم مــبـاريـات مــتـوازنـة
وقع عادت عليه باالهمية سعيا للخروج 
افـضـل رغم انه لم يـصـل الى مـا حــقـقه في
ــشـوار مــشــاركــاته الــثالث لــكــنه واصـل ا
ـشـاكل افـضل من غـيــره من الـفـرق امـام  ا
قابل  يـكون ميسان الية  عـلى الطرف ا ا
قــد اسـتــفــاد من مـلــعـبـه كـثــيـرا وجنح في
حتــقـيق الــبـقــاء في مــوقع  كـاد ان يــحـقق
افضل منه لو استفـاد من مباريات الذهاب
لـكـنه  قـدم مـوسمـا يـشـار الـيه عـبـر جـهود
درب عـدي ابـراهيم الـذي قاد عنـاصـره  وا
الفريق لبر االمانة في مـهمة  لم تكن سهلة
ـبـاريات   ويامـل ان  يعـزز االمـر في اخر ا
وهـو مـا يــنـطـبق عـلـى نـفط الـوسط  الـذي
تدارك االمـور  بـعد سـلسـلـة  اخفـاقات  في
ـرحـلـة االولى  قــبل ان يـنـتـقل من مـواقع ا

ؤخرة الى النصف االول . ا

الـفــارق مع الـزوراء الى عـشــر نـقـاط  امـام
ثالث جوالت  قد تـزيد  الطـ بله النـتيجة
احملــبـطــة الـتي اربــكت حـســابـات الــفـريق
نـتخبات الـوطنية الذين دجج  بالعبي ا ا
فـــشـــلـــوا في اســـعـــاف االمـــور  ومـــتـــوقع
ــوسم الـثـالث عــلى الـتـوالي اخلـروج من ا
خـالي الـوفــاض وسط احـتـجـاج جـمـهـوره
وانتـقاداته الشـديدة لالعـب الـذين فرطوا
بـالـكـثـيـر من الـنـتـائج  والـتـراجع وضـعف
ـطلـوبة وفي جوالت بـاريات ا االهتـمام بـا
الـــدوري االكــثــر اهـــمــيـــة   من دون عــكس
ـطـلوبـة خـصـوصا في مـبـاريات االهـميـة ا
الذهـاب التي نـزف فيهـا احدى عـشر نـقطة
قبل ان يتـجرع مـرارة  فقدان الـصراع على
ـا الــلـقب امــام ثالث مــبـاريــات صـعــبـة ر
تبقيه في موقعه الـرابع امام  قوة الصقور
الصاعدة  وانـتظام  االداء والسـيطرة على
االمــور مـن جــولــة الخــرى  بــفــضل عــطــاء
الـالعــبـــ الــواعـــدين الـــذين جنـــحــوا مع
درب حـسن احمـد في تقـد الفـريق على ا
ـــمـــيــز افـــضـل مــايـــرام من حـــيث  االداء ا
والنتائج  مقـابل خسارة واحدة في الوقت
الذي احـرج ووقف ندا للـفرق اجلـماهـيرية
وسم بـنـفس موقع ويـتطـلع بـقوة النـهـاء ا
االخــيــر بـــجــدارة واســتـــحــقـــاق في عــمل
ومـــثــابــرة مــنــهم  والــدور الــذي يــقــوم به
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وانـقـذ امجـد راضي فـريـقه اجلـويـة  وعـبر
به احلدود بهدفه د  87ليضيف ثالث نقاط
ثـميـنـة  عززت مـوقـعه والتـطـلع للـمـنافـسة
ـهـمة لـكن كل عـلى الـلـقب  رغم صـعـوبـة ا
شيء واقع بـــكـــرة الــقـــدم  عـــبـــر حتــقـــيق
ـرجـوة في اخـر ثالث مـبـاريـات الـنـتـائـج ا
تظهر صعبة عندما يخرح للوسط ويواجه
الــشـرطــة  كـمـا يــعـتـمــد  عـلى مــا تـقـوم به
الـفـريق بـعـرقـلـة الـزوراء لـكن تـظـهـر مـهـة
رة رغم ان الـبـقاء وصـيـفـا غـير سـهـلـة  بـا
الـفـريق قـدم مـباريـات قـويـة  لـكـنه لم يـقدر
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اقـــتــــرب فـــريـق الـــزوراء مـن حـــسـم  لـــقب
ــمـتـاز كـثـيــرا اثـر فـوزه الـصـعب الـدوري ا
عــلى الـــســمـــاوة بــهـــدفــ لــواحـــد ضــمن
مـبـاريـات اجلـولة  35من مـسـابـقـة الدوري
متاز قـبل ان  ينهي النـفط احالم الشرطة ا
في الـصـراع عـلـى الـلـقب بـعـد تـعـادله مـعه
ـتـصدر الى بـهدفـ  واتـسـاع الفـارق مع ا
عشر  نـقاط امام ثالث جـوالت متبـقية على
نـهــايـة الـدوري الـذي بــات يـنـاغم  الـزوراء
الـذي يــقـتـرب كـثـيـرا ن مـن اعـتالء نـاصـيـة
الـــلــقب الــرابع عــشــر ونـــقــله الى خــزائــنه
ـا يـحـدث  هـذا   االمـر في اجلـولـة 36 ور
ـــقل اذا مـــا  تـــعــثـــر اجلـــويــة االســبـــوع ا
واالكــثــر  حـســمــا في اجلــولـة  37بــعــدمـا
تــــواصل مع  نــــهج الــــنــــتــــائج  اجلــــيـــدة
بالطـريقـة التي  يوجه فـيها ايـوب اوديشو
الذي شكى اجـواء اللـعب احلارة وتاثـيرها
ذكـور عنـدما على اداء الـفـريق في اللـقـاء ا
واجـه صـعــوبــات كـبــيــرة وغـيــر مــتـوقــعـة
حـينـمـا فاجـئه الـضيـوف اصـحاب  االرض
بـتــسـجـيل هــدف الـتـقـدم  د 22وكادوا  ان
ـــروا به  لالســــتـــراحـــة  قـــبل ان يـــعـــود
الـزوراء لــلـبـدايـة اثـر تـسـجــيل مـهـنـد عـبـد
الــرحـيم لــهـدف الــتـعـادل ويــخـرج بــفـريـقه
مـتـعـادال ومن ثم عـاد مـرة اخـرى  لـيحـسم
ـوقف قـبل  دقيـقـتـ  على نـهـايـة  الوقت ا
الصـلي بـتـســجـيـله هـدفـا جـمـيال من وضع
ـباراة الـتي رفعت صعب  حـقق به فـوائد ا
رصـيده الى  84نـقطـة مـحافـظـا عـلى فارق
الــست نـقــاط مع اجلــويـة  واســتـمــر يـقـدم
رشح الـقوي للقب ثالي وا نفسه الفـريق ا
الـذي استـمـر يعـكس نـفـسه الطـرف الـقوي
ؤثر في موسم جيد تعاون فيه الالعب وا
ـــــدرب وخــــلـق اجــــواء لـــــعب عــــادت مع ا
ـواجـهـة بـالـفـوائـد لـلـفـريق الـذي يـسـتـعـد 
االمــانــة ومـن ثم  نــفط مــيــســان ويــخــتــتم
ـــوسم بـــلـــقـــاء الــنـــفـط واهم مـــا يـــريــده ا
جمـهـوره حسم االمـور  بـافضل نـهـاية  في
ـدرب ظل اداء الالعـبـ الــذين شـكـوا مع ا
اجــــواء الــــلــــعب فـي مــــثل هــــذه االوقــــات
وتــاثـــيــرهـــا عــلـى الــكل ولـــيس الالعـــبــ
وحدهم امـام دعوات اجلمـيع في اخذ واقع
ــشـــاركـــة احلــالـــيـــة عــلى مـــحـــمل اجلــد ا
والــتــوجه بــتـركــيــز  وعــمل واضح القــامـة
ـــوسـم الـــقـــادم  وجتـــنب مـــشـــاكل دوري ا
واخـطـاء الـتـنـظيـم الذي لـن ترتـق به جلـنة
ـسـابقـات الـتي وعـدت عـلى تـدارك االمور ا
الــتي شــهـدت ضـغــطـا كــبـيــرا عـلـى الـفـرق
ـــبـــاريــات والالعـــبـــ من حـــيث اقـــامـــة ا
بالطـريقـة التي جتري امـامنا عـلى الطرف
االخـر قـدم الـسـمـاوة مـبـاراة مـهـمـة عـنـدما
احـــرج الــــزوراء وكــــان االقـــرب لــــلــــعـــودة
ـرحـلة االولى بـالتـعـادل وحتـقيق نـتـيـجة ا
قـــبل ان يــفــقــد تــوازنه فـي الــوقت الــقــاتل
ــهـنــد الــذي بـات يــظــهـر وتـظــهــر خـبــرة ا
بافضل احواله في اجلوالت احلاسمة وهو
ــدرب مــا كــان يــبــحث عــنه شــخــصــيــا وا
ـمــ كـثـيـرا  له  بــعـدمـا قـاد واجلــمـهـور ا
الـفريـق  لنـتـيـجة عـززت من مـوقف الـفريق
في حتقيق الـفوز اخلامس والـعشرين وفي
افـــضـل حـــال فـــني هـــجـــومي    64واالهم
مواصلة اللعب بـتركيز  في جوالت احلسم
ـهــمـة  حتت رغـبـة واالصـرار عــلى انـهـاء ا
االنــصــار  الــذيـن يــســتــعـــدون لالحــتــفــال

باحراز اللقب.
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وفــشل الــشــرطــة في جتــاوز عــقــدة الـنــفط
ــتـــنــاول الـــيــد في بــعـــدمــا ضـــيع فـــوزا 
ـباراة تـلـفظ  انفـاسـها االخـيـرة  قبل ان وا
نافسة عـلى اللقب اثر توسع يفقد فرصـة ا

بغداد - الزمان
اكد مصدر في نادي القـوة اجلوية بكرة الـقدم ان الالعب همام طارق قـررعدم التجديد
وسم بعد انتهاء صدر ان طارق لن يلـعب مع الفريق في هذا ا لصفوف الفريق. وذكر ا

عقده بصورة رسمية وبالتالي فانه سيغيب عن مباريات الصقور. 
واشار الى ان طارق يـريد البحث عن جتـربة احتـرافية وعـدم البقـاء في الدوري العراقي
اضي عندمـا منعه نادي ـوسم ا وسم جديد. ولـفت الى ان طارق اليريد تـكرار جتربة ا
الـقوة اجلـويـة من خـوض جتـربـة احتـرافـيـة في تـركـيا بـعـد عـدم مـنحـه كتـاب االسـتـغـناء

اخلاص به.
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كـسب فـريق نـادي الديـوانـيـة رهان
صـــراع الـــهـــبـــوط إثـــر فــوزه عـــلى
مـــنــافـــسه فــريق كـــربالء بــثـالثــيــة
ـبـاراة الــتي ضـيـفـهـا نـظـيــفـة في ا
ـــــبي وادارهــــا مــــلــــعـب عــــفك االو
احلـكـام سـالم عـامـر وحـسـ تركي
وأمــيـر نــاجح واحـمـد كــاظم وعـلي
زيدان مقيـماً للحـكام و د. رافد عبد
الكر مشرفا وبـحضور حيدر عبد
احلـمــزة عـضــو مـجــلس مـحــافـظـة
الديـوانية  وسـعد عـبد االميـر مدير
شـبـاب وريـاضـة احملافـظـة وحـمـيد
نــعـــمـــة احلـــمـــداني رئـــيـس نــادي

الديوانية.
باراة  ضمن مـنافـسات وشهـدت ا
اجلـــولـــة اخلـــامــــســـة والـــثالثـــون
ـمتـاز تـصمـيـماً لـلـدوري العـراقي ا
ـبـاراة ديــوانـيـاً عـلى كـسب نـقـاط ا
الـتي تـطـمئن جـمـهـوره بالـبـقاء في
ــمــتـــاز لــلــمــوسم دوري الـــدرجــة ا
القـادم من خالل مـا بذله العـبيه من
جــهــودً حــثــيــثـــةً  تــرجم من خالله
خـبـرات كـادرهم الـتـدريـبـي اجلـديد
الـــكــابـــ ســمـــيــر كـــاظم الى واقع
مـــلـــمـــوس ومــدروس  وأوضـــحت
ـباراة عن سـيطـرة ديوانـية بـداية ا
بعد ان نقل الديوانيون الكرات الى
ســـاحـــة خـــصــمـــهم فـــريق كـــربالء

لـتـشـهـد الـدقـيـقـة   7ضـيـاع فـرصـة
ســـهـــلــة لـالعب الـــديـــوانـــيــة لـــيث
صــاحب الـذي مـرت كــرته الـرأسـيـة
ـــرمى من قـــرب الــــقـــائم االيــــســـر 
كــربالء وبـعـد مـرور دقـيـقـتـ سـدد
كاب الديوانية سعيد محسن مرت
كرته من جانب القائم االيسر أيضاً
قابل سدد العب كربالء عباس في ا

عــبــيـد  كــرة يــســاريـة مــرت بــقـرب
ـرمـى الـديــوانــيـة ـن   الــقـائم اال
وفي الدقيقة  22أنقذ حارس مرمى
الديـوانية عالء رحـيم الكرة الـقوية
التي سـددها العب كـربالء احملترف
زومـــار تـــشـــارد كـــمــا أضـــاع العب
الديـوانيـة صباح عـواد في الدقـيقة
 44فـرصة سـهلة عـلى فـريقه عـندما

سدد كرة قوية علت العارضة بقليل
ـواجـهة مـرمى كربالء لـتعن وهو 
الــدقـيــقـة  45عن تــســجـيل الــهـدف
االول لـــلــديـــوانــيـــة حــمـل أمــضــاء
ـهـاجم مـحـمـد حـا الـذي لـصبح ا

رصيده 11هدفاً .
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وفرض  العبو الديوانـية سيطرتهم

احملكمة على منطقة الوسط بفضل
الالعـبــ سـعــيـد مــحـسـن واحـمـد
عـدنان وحـيدر مـهـدي الذين قـدموا
مستوىً فنياً رائعاً نالوا على اثره
رضـــا واســـتـــحـــســـان اجلـــمـــهــور
الــديــواني وزاد افــراحــهم الــهــدف
الثـاني اجلمـيل الذي سـجلـه كاب
الــديـــوانــيـــة ســعـــيــد مـــحــسن في

الدقيقة   65عندما لـعب الكرة التي
مـررهـا له زميـله عـمـاد عبـد الـزهرة
على الـطائر. بـعدها بـدقيقـت انقذ
حارس مرمى الديـوانية عالء رحيم
الــكــرة الــتي ســددهــا العب كــربالء
وطالب مـحـمد عـبـد الـله بصـعـوبة 
مـدرب كـربالء فـاضل عـبـد احلـسـ
ـعادلة الـكفة الى العبـيه بالصـعود 
انــهم واجــهـــوا خط دفــاع ديــواني
صــلب مـؤلـف من الالعـبــ حـسـ
محيسن وفارس حسن واياد سدير
وصـــبــاح عـــواد وبــخـــلــفـــهم يــقف
احلـــارس عالء رحـــيم نـــاهـــيك عن
ـدرب الـكابـ سـمـيـر كاظم جنـاح ا
بـــالــتــغــيــرات الـــتي أجــراهــا عــلى
تـشـكـيـلـة فــريـقه بـاشـراك الالعـبـ
عـبـد الـله عـبـد االمـيـر وامـيـر حـامد
وانــور مـهـدي واحـمــد عـبـد الـرزاق
الذي سـجل الـهدف اجلـميل الـثالث
لـلـديـوانـيـة في الـدقـيـقـة  85عـنـدما
تـخــطى حـارس مـرمى كـربالء قـائـد
سـدير واودع الـكـرة التي هـيـأها له
زمـيـله احـمـد عـدنـان وبـهـذا الـفوز
أستـطاع فـريق الديـوانيـة أن يحتل
ركز  17برصـيد  29مـتقـدمـا على ا
فــريق نـادي احلــسـ الــذي يـشـغل
ـركز  18بـرصـيد  27نـقـطـة فـيـمـا ا
ركز   19برصـيد 24 شغل كـربالء ا
نـقــطـة فــيـمــا بـقي فــريق زاخـو في

ركز االخير وبرصيد 18نقطة. ا
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عــقــد رئــيس االحتــاد الــعـراقـي لــكـرة
القـدم عـبـد اخلالق مـسـعـود اجتـمـاعا
في عـمـان مـع  خـلـيل ســالم امـ عـام
احتاد غـرب اسيـا  ومع  بـييـر رئيس
جلنـة التـسـويق في االحتاد االسـيوي
لـكـرة الــقـدم  لالتــفـاق بـشــكل نـهـائي
بـشــأن تـســويق بــطـولــة غـربي اســيـا
قـرر استـضافـتهـا في العـراق نهـاية ا

العام احلالي .
نتـخبات التي وافصح مسعـود  ان ا
ابــدت اســتــعــدادهـــا لــلــمــشــاركــة في
البـطولـة بلغ ( (6دول  ونحن نـسعى
الن يكـتمل الـعدد الى ( (8منـتخـبات 
ليكون للبـطولة صداها االكـبر  مبينا
ان رئـيس جلـنـة الـتـسـويق االسـيـوية
ـنـاقـشـته بـشـأن اجناح قـدم مـقتـرحـا 
ـتـاز الـبـطــولـة وتـسـويــقـهـا بــشـكل 
وايـــجـــابي مـــفـــاده  تـــأجــيـل اقـــامــة

ا بعـد بطولة كأس اسيا في البطولة 
االمــارات  وخالل  ايـــام الــفــيــفــا دي
ـشـاركـة ــنـتـخـبــات ا لـيـتــسـنى لـكل ا
ــتـازة بـنــجــومـهــا وتـوفــيـر فــرصـة 
لتـسـويق البـطولـة. وبـ مسـعود  ان
ــقــتــرح ســتـــتم مــنــاقــشــته مع هــذا ا
اعضـاء االحتاد واتـخاذ قرار ايـجابي
ــا يـتــمـاشى مع بـشــان هـذا االمــر و
مصلحة العراق باقـامة بطولة ناجحة
جـدا  بــعـد غــيـاب طـويـل لـبـلــدنـا عن
اقـامـة الـبـطــوالت الـكـرويـة الـكـبـيـرة 
مؤكدا ان توقيع اتـفاقية اقـامة بطولة
غربي اسـيـا في العـراق سـيتم اتـمامه
وتوقـيـعه مع االمـير عـلي بن احلـس

رئيس احتاد غرب اسـيا في موسكو 
وعـلى هـامش حـضـورنـا نـهائـي كاس
العـالم بعـد الـدعوة الـتي تلـقـيتـها من
االحتـاد الـدولي الـفـيـفـا حلـضـور هـذا

ي. احلدث الكروي العا
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ـنتخب أجرت إدارة نـادي الشبـاب السـعودي لـكرة الـقدم مخـالصـة مالـية مع العب ا
الوطـني الـعراقي سـعـد عبـد األمـير. وذكـر الـنادي في بـيـان ان ادارة النـادي أجرت
مخـالصـة مالـية مع احملـتـرف العـراقي سعـد عبـد األمـير اضـافة الى الالعب سـعود
كريـري. واضافت ادارة النـادي انهـا قدمت جزيل الـشكر وتـقديـرها لالعبـ على ما
اضية مع الشباب متـمنية لهما التوفـيق في مسيرتهم الرياضية ـدة ا قدموه خالل ا
قـبلـة. يشـار الى ان الالعب سـعد عـبد االمـيـر سبق له تـمثـيل نـاديي الكـرخ وأربيل ا

قبل احترافه في السعودية.

الديوانية يبتعد
واقع عن ا
االخيرة في
الدوري

دور اثـر دور يـقـتــرب فـريق نـادي الـزوراء من درع بـطـولـة دوري انـديـة
و ابتعاده عن اقرب منافسيه متازة لكـرة القدم  العراق لفرق الدرجة ا
فـريق نـادي الـقـوة اجلـويـة حلـد اجلـولـة الـرابـعـة والـثالثـ مـن الدوري
بـفـارق ست نـقـاط   يـعـنـي ان الـفـجـوة لن تـردم بـسـهـولـة .. الـصـدارة
ليست غريبة عن فريق بقامة الزوراء الذي كان و ال يزال مدرسة قائمة
بـرأسـهـا  رفـدت عـلى مــدى اكـثـر من اربـعـة عـقــود مـنـتـخـبـات الـعـراق
مـيزين .. الوطـنـية  ولـلفـئات الـعـمريـة كلـهـا بعـدد كبـير من الـالعبـ ا
وسم الرياضي متابعـون محليون يـثنون على ادارة نـادي الزوراء في ا
احلالي  ويـؤكدون ان ادائـهـا االحتـرافي احـد اسبـاب استـمـرار فريق
متاز الذي سيحسم امر كرة القدم في حتقيق النجاحات في الدوري ا
صـدراته بــعـد دورين عـلـى اقل تـقـديـر  لـصــالح الـزوراء بـنــسـبـة شـبه
ـالــيـة مـطــلــقـة .. واالداء االحــتـرافي ال يــعــني فـقـط ضـمــان احلـقــوق ا
ـا ـوسم الــريـاضي  وا العـضــاء الـفــريق وكـادره الــتـدريــبي طــوال ا
ــنـاخ الـفــني لـلـفــريق الي سـبب كـان  يـتـعــدى ذلك الى مـنع تــعـكـيـر ا
ستمر نافسات وضغطها ا شاكل التي تفرزها ا وطريقة التعامل مع ا
ــدرب واالدارة عــلى حــد ســـواء .. ومن الــنــجــاحــات عــلى الــفـــريق وا
االداريــة الالفـتــة لـلــنـظــر الـتي حتــسب الدارة نـادي الـزوراء  هي قـلـة
وعدم ـدرب واداريـيي الـنـادي في وسـائل االعالم   ظـهـور الالعـبـ وا
السماح الية جهة كانت التدخل في شؤون النادي ادارية كانت ام فنية
 وحسم التي تطفو الى سـطح االعالم بسرعة واضحة  وما جرى مع
هـاجم الـواعد ابـراهـيم بايش افـضل دلـيل .. ادارة الزوراء لم قـضيـة ا
تـتـردد في االســتـغـنـاء عن هــذا الالعب رغم ثـقـلـه الـفـني في تــشـكـيـلـة
ـسـتـحـقـات ـســتـقـبل كـرة الـزوراء فـي الحق ا الـفـريق  ورغـم اهـمـيـته 
شكلـة التي نشبت ب الالعب احملليـة واخلارجية  ومنعت من تطـور ا
شكلة) مادة لوسائل االعالم درب القدير ايوب اوديشو  لتصبح (ا وا
 وتؤثر بالتالي عـلى استقرار الفريق  ومردوده في بطولة دوري اندية
ـمـتـازة .. نـعم نـادي الـزوراء بـتاريـخه احلـافل الـعـراق لـفـرق الـدرجـة ا
بالنجاحـات النوعية  اكبر من اي العب مهمـا بلغ شأنه الفني  ومهما
ـهـنــيـة الـعـالـيـة الدارة الـزوراء  انـعـكـست كـان صــيـته .. وال شك ان ا
ـمــتـاز احملـلي  ايـجـابـا عــلى تـمــاسك الـفـريق فـي كل ادوار الـدوري ا
بــحـيث  جـاءت الـنـتـائج في مـعـظـم االدوار وفق مـا يـتـطـلع الـيه الـنـادي
باريات  الكبيـر .. اما اداء الزوراء فقـد كان محل جدل في عـدد من ا
سـتوى بشكل واضح  وانعكس ذلك عـلى مردود الفريق  اذ تراجع ا
ولـكن هذا الـتـراجع الطـبـيعي لم يتـسـبب في فـقدان
ـدرب الـصـدارة  بــفـضل حـكــمـة وخـبــرة وذكـاء ا
ايـوب اوديـشـو الـذي يـعـد عـنـصـر اسـتـقـرار اخر
مـنح الـزوراء فــرصـة الـبـقـاء في الـصـدارة الغـلب
ادوار الدوري .. قطف الثمار بات وشيكاً .. درع

متاز للزوراء بنسبة شبه مطلقة . الدوري ا

VIK UÐ WÞdA « ÂöŠ√ wNM¹ jHM «

t²ÝUJ²½≈ q «u¹ ¡UMO*«Ë

∫‰œUFð
النفط يواصل
نتائجه االيجابية
ويتعادل مع
الشرطة. عدسة
(الزمان) قحطان
سليم

WK−  s  ±∏ œbF « —Ëb

œUO³*«—UÐ
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

بية الـوطنية العـراقية العدد  18من مجلة صدر عن قسم االعالم في الـلجنة البـارا
ـتـخـصصـة بـريـاضـة مـتـحـدي االعـاقـة. وقـال مـديـر قـسم االعالم في ـبـيـاد ا بـارا
بية هشام الـسلمان الذي يرأس اللجنة البـارا
حتريـر اجمللـة ان العـدد اجلديـد واكب العـديد
واضـيع الساخـنة في رياضة من القضـايا وا
بيـة والرياضية العراقية بصورة اللجنة البارا
عــامـة. واضـاف ان  اجملــلـة ســلـطت االضـواء
شاركة العراقـية في بطولة كاس العالم على ا
بـالكـرة الـطائـرة جـلوس في هـولـندا من خالل
ـشاركـة. واشار نـشرهـا ملـفا تـفصـيلـيا عن ا
الــســلـــمــان الى ان الـــعــدد اجلــديـــد تــضــمن
ـالية الـتي تعاني تقاريـرا مفصـلة عن االزمة ا
ـبـيـة الـعـراقـيـة مـن جراء مـنـهـا الـلـجـنـة الـبـارا
تـأخـر صـرف مـيـزانـيـتـهـا اضـافـة الى لـقاءات
ـدرب االيـراني واضـواء بـشـان الــتـعـاقـد مع ا
بـكـرة الـهـدف يـوسـفـيان والـدورة الـتـحـكـيـمـية
اخلـاصــة بـالــلـعــبــة ذاتـهــا بـاشــراف اخلـبــيـر

الدولي بولنت كيمون.


