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ـلـعبـه وانهـاء مـيـزة االرض التي
ـرة بعـد خـسارة يـبـدو هشـة هـذه ا
ـيــنـاء أي خــسـر الـكــرخ وتـعــادل ا
ســـبـع نـــقـــاط من ثالث مـــبـــاريـــات
متوقع ان تنعكس على مهمة حازم
صــالح الـذي سـيـكـون  مـطـالـبـا في
تــعـــديل األمــور بـــســرعــة   العــادة
الـفـريق للـمـنافـسات بـشـكل افضل
وفـرط الـديوانـيـة بفـوز كـان األقرب
الــيه وسط ظــروف لــعب واضــحــة
حــيث عــامــلي األرض واجلــمــهــور
بعدما بدا التـسجيل بوقت مناسب
وكــان عــلـيـه ان يــدافع عن الــتــقـدم
لـلـنهـايـة قـبل ان يتـعـرض للـتـعادل
ـــبـــاراة وخـــســارة في اخـــر وقت ا
نــقــطـــتــ  في نــتــيــجــة  زادت من
مشـاكل الكـهرياء قـبل ان يفـرط بها

بــوجه فــريق احلــســ الــذي الزال
يـعـتــمـد  عـلى مـا تــقـدمه عـنـاصـره
الــواعـــدة من اجل الـــبــقـــاء مــوسم
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وواصل العب  اجلـوية  عـلي قاسم
تــألـــقه  عــنــدمــا واصـل الــتــهــديف
ــرة في شــبــاك الــســمــاوة وهــذه ا
وهـزهـا مـرت لـيـنهـي عقـدة فـريقه
ـــبــــاريـــات  مـالعب احملـــافــــظـــات
والـتوجه بـقوة لـلـصراع عن الـلقب
اضي الكـثر وسـم ا الـذي خسـره ا
من ســبب مــنـهــا خــســارة عـدد من
لـــقـــاءات الـــذهـــاب حــيـث الــنـــجف
واجلنوب والتعادل   قبل ان تتغير
األمـــور ويــفـــرض عــلى  اصـــحــاب
ــة الـثــانـيـة االرض   جتـرع الــهـز

انـتداب  لم يـقـدر االمور كـمـا يجب
ليقط على عـماه بعدمـا بقي متاخر
من الشوط االول ليـخرج من الباب

الضيق.
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ومهم جـدا ان يسـتمـر نفط مـيسان
في حتـــقــيـق نــتـــائج االرض  مــرة
اخـــرى عــنـــدمــا حـــقق االنـــتــصــار
الـثاني بـ جمـهوره بـتغلـبه  هذه
عــلى فـريق احلـســ بـهـدف مـعـزز
نـتائـجه بالـفـوز الثـالث توالـيا وله
مــــبــــاراة مــــؤجــــلـــة مـع اجلــــويـــة
ــلــعــبه ويــعــكس  قــوته    لــيس 
حسب بـل في خارجه عـندمـا اثقف
الـكـهـربـاء في مـحـطـته فـي افـتـتاح
الـدوري الـنـتـيـجـة الـتي انـعـكـست
شـاركة الـتي تعـثرت عـلى  بدايـة ا

مــبــاراته مع احلــدود عـنــدمـا جنح
بالفـوز على احلدودفي  اول جناح
له  خــارج مــواقــعه الــتـي اســتــمـر
يــعـول عــلـيــهـا في الــبـقــاء قـبل ان
يغير من وجهـة نتائج الذهاب بعد
خــسـارة الــديـوانــيـة  في الــطـلــعـة
األولى  فـيمـا زادت االمور خـطورة
بــوجه  مــدرب احلــدود  بـعــدفــشل
الـــفــــريق في حتــــقـــيـق الـــفـــوز او
تشكيـل خطورة حتى  عـندما تلقى
اخلـسـارة الـثـالثـة س وبـنـقـطة من
تــــعـــادل مـع الـــطـالب   وفي وضع
مـتدني ويـحتـاج الى انـتفـاضة الن
غير ذلك سيواجه مشاكل اكبر  في
ظـل تـــــــراجع مـــــــســـــــتــــــوى االداء

والنتائج اخمليبة.
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ــــيــــنــــاء وجنم األســـــبــــوع كــــان ا
الـبــصـري بــعــد الـعــودة الى عـزف
نـغــمـة االنـتــصـارات  حــيث الـفـوز
عــلى نــفط الــوسط بــهــدف حــسـام
مـــالـك لـــيـــضع الـــفـــريق عـــلى اول
الـــــطــــريق واخلـــــروج من  دوامــــة
الـنتـائج السـلبـية واخملـيبـة والتي
انــعــكــست عــلـى  جــمــهــوره الـذي
عـنية في احتج مـناشدا اجلـهات ا
احـتضـان الفـريق  قـبل  ان  يسـعد
كـثـيـرا  بـالـنـتـيـجـة  الـتي يـامل ان
ـزيد تـكـون البـداية نـحـو حتقـيق ا
واالهم عــودة الـــروح لــلـــفــريق من
دينة الشباب خالل قدرات العبي ا
الـذين ابـو اال الدفـاع  عن مـشـاركة
ينـاء والعودة بهذه الـطريقة الى ا
ـــنـــافـــســـة  وفي الـــوقت مـــســـار ا
ـــطــلــوب  عــنــدمـــا  عــاد مــعــافى ا
بعدمـا ابتعد وكـادان يروح ضحية
مـشـاكل االدارة   واجلـهـة الـراعـيـة
رحب بها قبل ان تاتي الـنتيجـة  ا
من الـوسط الـكـروي الـذي يـامل ان
تــكـــون صــحـــوة بــعـــد فك  عـــقــدة
الـنـتائـج    من هذا الـوقت  ويـعـبر
بـنفـسه  مشـاكل الـنتـائج    مدعـما
بـقوة جـمهـوره   الذي يـنتـظره في
قـــمــة  لــقــاءات الــبــصــرة اجلــولــة
الـقـادمـة عـنـدمـا يـسـتـقـبل الـزوراء
من جانبه  يبدو الوسط الذي اعاد
تــرتــيب امــوره من خـالل اكـثــر من
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نتخب األرجنت عبر موقع "تويتر" أن ملكة العربية السعودية. وأكد احلساب الرسمي  تأكد غياب العب آخر من صفوف األرجنت عن البطولة الرباعية الودية التي سيشارك فيها منتخب التاجنو با
ـنتخب نتـخب فإن الالعب لن يـتواجد بـرفقة األرجـنتـ في السعـودية. وكان ا شاكل الـبدنيـة موضـحة أنه باالتـفاق مع ليـونيل سـكالوني مـدرب ا كريـستيـان بافـون مهاجم الـتاجنو يـعاني من بـعض ا
نـتخب األرجنتيـني مع منتخـبنا الوطني قرر أن يـلتقي ا رمى لـيتم استدعـاء جيدو هيريـرا حارس تاييريـس بدالً منه. ومن ا األرجنتيـني تعرض لصدمـة أولى بعد تأكـد غياب فرانكـو أرماني حارس ا
.وأوضح نـادي الهالل عبر لـعب الذي سيـحتضن تـدريبات "األلبـيسيـلستي" ـنتخب األرجـنتيني نـادي الهالل من أجل تفـقد منـشآت ومرافق ا قـبل ضمن الدورة الـرباعية.وزار مـسؤولو ا يوم اخلـميس ا
ثلي األجهزة الطبـية واإلعالمية للمنتخب. ووفقًا حلساب الهالل نتخب الالتيني ولـويس مارتن مدرب اللياقة إلى جانب  حسابه على تويتر أن الوفد األرجنتيـني ضم والتر صامويل مساعد مدرب ا
نتـخب العراقي فقـد طلب الوفـد األرجنتـيني أن تكـون تدريبـات منتـخب التاجنـو على ملـعب النادي مـغلقـة أمام اجلمـاهير والـوسائل اإلعالميـة.من جانبه أبـدى السلـوفيني سـريتشـكو كاتـانيتش مـدرب ا
قناعته بالقائـمة التي اختارها خلوض منافسات البـطولة الرباعية التي ستنطلق يوم  11من الشهر اجلاري. وقال كاتانـيتش إنه يثق بالقائمة التي اختارها للـمشاركة في البطولة الرباعية.وأوضح أنه لو
درب نـتخب.وطـالب ا ـقـبلـة قد تـشهـد تـغيـيرات في حـال أن هنـاك من أثـبت أحقـيته لـلتـواجـد في ا العبـا في الوحـدة التـدريـبيـة وبالـتالي عـلى اجلـميع الـعلم بـأن األيام ا اسـتمع لـلصـحفـي لـوجد  50 
نتخب بهذه الفترة القـصيرة مؤكدا أن البطولة الرباعية سـتكون فرصة مهمة لبدء االستعدادات لك عصا سحرية لـتغير واقع ا السـلوفيني اإلعالم العراقي واجلماهير بقليل مـن الصبر موضحا أنه ال 

أل آسيا.
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يـتـعـ عـلى مـنـتـخب شـبـاب الـعراق
لـكــرة الـصـاالت الـســعي إلى حتـقـيق
الفـوز عـلى نظـيـره السـلـوفاكي خالل
الـلـقـاء الــذي سـيـجـمع بـيـنـهـمـا عـنـد
الــسـاعــة الـثــانـيـة مـن صـبــاح الـيـوم
الــثالثـــاء وذلك في إطــار اجملــمــوعــة
ــبــيــة لــلــشــبــاب األولى لــلــدورة األو
تواصلـة حاليا في مـدينة بوينس وا

أيرس األرجنتينية .
نـتـخب عـلي طالب عن وعبـر مـدرب ا
نتخب الشبابي أمله في أن يحصل ا
العـراقي علـى نقـاط الفـوز الثالث كي
يــامـن كــثــيــرا من احلــســابــات الــتي
سـتـدخل فيـهـا اجملـمـوعـة التـي تضم

. أيضا مصر وبنما واألرجنت
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وكــان مـنــتـخـبــنـا الــشـبــابي قـد دخل
منـافـسات كـرة الـصاالت بـالدورة في
صـورة تـعـادل غـيـر عـادل مع نـظـيـره
الـــبــنــمـي  وذلك بــهـــدف واحــد لــكل

طـرف في افـتــتـاح اجملـمـوعـة األولى
بــعـد أن تــســابق العـبــونــا في إهـدار
الفرص السهلة الـكثيرة التي أتيحت
لـهم أمـام مـرمى بـنـمـا  بـيـنـمـا تكـفل
القائم برد ثالث كرات عراقية سددها
حـسـ عــبـد الـرحـمن ومــحـمـد فـائق
وحـسـ صبـري  فـيـمـا جلـأ الـفريق
باراة الى البنمي في معـظم فصول ا
اللعب الدفاعي الذي حاول من خالله
احلـد من اندفـاع العـبـينـا مع اعـتـماد
ــعـاكـسـة الــتي اتـسـمت الـهــجـمـات ا
بــاخلــطـورة بــرغم قــلـتــهــا الـشــديـدة
وخـــصـــوصـــا خالل الـــشـــوط األول .
ـتـواصل لـلـفرص ونـتـيجـة لإلهـدار ا
ــــبـــاراة  كـــان وخـالفـــا جملــــريـــات ا
الفريق البنمي يخبئ مفاجأة لفريقنا
حــ افــتــتـح بــاب الــتــســجــيل  ولم
نتمكن بـعد ذلك من إدراك التعادل إال
ـبـاراة عن في الـدقـائق األخـيـرة من ا
طريق الكـاب حسـ صبري  لـينال
الـفــريق الـعــراقي نـقـطــة وحـيـدة هي
احلد األدنى بالنـظر لألداء الهجومي

باراة . الذي قدمه في معظم فصول ا
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ــوفــد ــبـــاراة  اســتــطـــلع ا وبـــعــد ا
االعالمي رأي سرمد عـبد اإلله رئيس
البـعـثة الـعـراقيـة إلى الـدورة والذي
أشـــار إلى أن الـــنــتـــيـــجــة لـم حتــقق

نتـخبنا الشبابي  اإلنصاف الكافي 
إذا أخـذنـا بـنـظـر االعـتـبـار سـيـطـرته
ـطــلـقـة عــلى مـجـريــاتـهـا وكـان في ا
إمـكانه اخلـروج بـنـتيـجـة كبـيـرة لوال
ــرمى والـذي ســوء الـتــصـرف أمــام ا

حرمنا من فوز كبير .

وقـــال عــبـــد اإلله إنـه حث الالعـــبــ
باراة ومعهم الطاقم التـدريبي بعد ا
عــلى تـوجــيه اإلنــظـار نــحـو مــبـاراة
ــنـتــخب صــبــيــحــة الــثالثــاء أمــام ا
الـسـلـوفـاكي  والـتي سـيـكـون الـفوز
نتخـبنا الشبابي فيها خطوة مـهمة 
في مـجمل احلـسـابات الالحـقـة التي
ســتـحـكم هــذه اجملـمــوعـة بـرمــتـهـا 
معبرا عن تفاؤله شخصيا بالالعب
وطــاقــمـهـم الـتــدريــبي لالنــتــقـال من
حـالـة الـتعـادل أمـام بـنـمـا الى الـفوز

على سلوفاكيا.
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ـبـارز الــعـراقي مـهـدي رحـيم أنـهى ا
مــحـــبس مــشــاركـــته في الــدورة من
دون حتــقــيق نــتــيــجــة مــتــقـدمــة في
منـافـسات الـسابـر (الـسيف الـعربي)
ــنـــافــســات ـــودعــ  لـــيــكــون أول ا

الدورة من جهة بعثتنا.
ـــبـــارز مــهـــدي قـــد اســـتــهل وكـــان ا
مـــشـــواره صـــبـــاح األحــد فـي الــدور
الـتمـهـيدي ضـمن اجملـموعـة الـثانـية

الــــتـي ضــــمت مــــبــــارزين مـن إيـــران
انيـا وهنغاريا وكوريا والسـنغال وا
وأمــريـــكـــا ومــصـــر  فـــخــســـر أمــام
اإليراني أمـيـر حسـ شاكـر بنـتيـجة
(5-3) نقـاط  ثم فاز عـلى السـنغالي
مـصـطــفى كـولي ( -5صـفـر) وخـسـر
أمـام األمــريـكي روبـرت يــودوسـكـيف
ــصـري (5-2) وعــاد وخــســر أمــام ا
مــازن الـــعــربي بــنــتــيــجــة (5-1) ثم
خـــســر أمـــام الــكـــوري جــون هـــيــون
ـاني انــتـونـيـو (صـفـر- 5) وأمـام األ
هــاثـكــوك بــنـتــيــجـة (5-1) واخـتــتم
مــنــافــســات الــدور بــاخلــســارة أمـام
الـهــنـغــاري كـريـســتـيـان راب (3-5).
وفي دور الـســتـة عـشــر والـذي جـرت
غلوب منافساته اإلقصائية بخروج ا
ــبــارز مـــهــدي رحـــيم أفــضل  قـــدم ا
مستوى له  وكـان في إمكانه حتقيق
الـــفـــوز عـــلى االســـبـــاني الـــونـــســـو
ســانـتــامــاريـا الــذي احـتـل الـتــرتـيب
بارزين في الدور الثاني ب أفضل ا
الــتــمــهــيــدي  لــكـن مــبــارزنــا خــسـر
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تــتـــواصل فــعــالــيــات دورة األلــعــاب
ـبيـة اآلسـيـويـة في الـعـاصـمة الـبـارا
شاركة وفود اإلندونيسية جـاكارتا 
تـــمـــثل ( (34دولـــة وظـــهـــرت قـــوّة
الص كدولة رياضـية عظمى ماسكة
بزمام الصـدارة ح جمعت إلى اآلن
(10) ميـدالـيات ذهـبـية و(5) فضـية

و(3) بـرونـزية يـلـيـهـا الـيـابان بـ( 4)
ذهــبــيـــات وخــمس فــضــيــات وســبع
بـرونـزيـات وأوزبـاكـسـتان (2) ذهب
و(2) فـضة .وجـمع الـعـراق فضـيـتان
جــاءتـــا عن طــريق عـــبــاس الــدراجي
بــركـــضــة (200) تــر تي (38) كــمــا
حـصل مـنـتـخب الـعـراق عـلى فـضـيـة
الفرقي للـمبارزة بسالح الـشيش بعد
اإلنــــتـــصــــار في دور األربـــعــــة عـــلى
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بية للشباب منتخب الصاالت يتعادل مع بنما في الدورة االو
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متاز: عدسة (الزمان) قحطان سليم u“∫ حقق الزوراء فوزاً مهماً على النجف ضمن منافسات الدوري ا

عــرضـتـه خلـســارة ثــقـيــلــة تـراجع
بــسـبـبــهـا  لــلـمــوقع الـثــاني عـشـر
وحتــــتـــاج االمـــور الـى مـــراجـــعـــة
ســريـعــة خـصـوصــا عـنــد مـنــطـقـة
الدفـاع التي لم تـعكس نفـسهـا كما

يجب  في ملعب الكرخ.
qLł_« ·bN «

وحـقق الــزوراء فـوزا  مــهـمــا عـلى
الــنـجـف رغم طــرد الالعب مــحــمـد
شــــوان  من الــــشــــوط االول الـــذي
شهد تـسجيل  هـدف الفوز األجمل
باجلولـة  بطريـقة فنيـة  عالية  عن
طريق عالء مهدي  ورغم االنتصار
فـقـد وجــد لـفـريق نـفــسه  وصـيـفـا
بعدمـا فقد الصـدارة  وعاد وصيفا
طـلوب بـفارق األهـداف لكـنه قـدم ا
في مهمة  لم تكن سهلة بعدما بقي
يــلـعب بـعـشـرة العـبـ من الـشـوط
االول حـــتى األخـــيــر  مـــقـــابل ذلك
عــــكس قــــوته ودوره ووضـع حـــدا
باراة لرغبـة النجف في العـودة با
الـتي حــظـيت بـاهــتـمـام جــمـهـوره
الذي رحب بالنتيجة ما يحتم على
تشكيلة الـفريق التعامل بجدية مع
بـاريـات داخل وخارج اإلحـداث وا
ـقبل ـيدان عـنـدما يـخـرج الدور ا ا
الـى مـهـمـة صـعبـة حـيـث مـواجـهة
ـيـنـاء الـبـصـري  في اول اخـتـبار ا
حقيـقي ويأمل جمـهوره ان  يحقق
ـاضي عنـدما ـوسم ا مـا خرج به ا
تـخـطى جـميـع فرق احملـافـظـات ما
عــلـيـه حتـقــيق الــلــقب عـلـى عـكس
بــقـيــة الـفـرق اجلــمـاهــيـريــة حـيث
اجلوية وتعثـره في اكثر من ملعب
قـــبل ان تــنـــعــكس عــلـى مــشــاركــة
الفريق والتنازل عن اللقب واحلال
لـلــشـرطــة  الـذي فـقــد  الـكــثـيـر من
نــقــاط اخلـــارج في اخــر اجلــوالت
ليـخرج رابع الـترتـيب  وينـتظر ان
يـبـتـعـد الـبـطل في  نـتـائج الـذهاب
الــتي ســيـــســتــهــلــهـــا  من مــلــعب
البـصرة الذي اكـثر ما يـشكل  حتد
ـــعــروفــة في وقت الزال لــلــفــرق ا
الــنـجف يــعـاني بــعـد اربع جـوالت
سقط مـرتـ  على الـتوالي   وسط
رفض جــــمــــهــــوره الــــذي  يــــلــــوم
الالعـــــبـــــ مـن عــــدم اســـــتـــــغالل

wÐU d « rÝUÐ ≠ W¹d UM « 

الزال فـريق الــكـرخ مــحـافـظــا عـلى
ثالـية قبل ان بدايـته الواضحـة وا
يـتــصـدر  الــفـرق في إعــقـاب فـوزه
الكبير واألعلـى نتيجة  في اجلولة
متاز الرابعة من مسابقة الدوري ا
بـكرة الـقـدم التي اخـتـتمت الـسبت
بتغلبه على البحري بثالثة أهداف
لـــواحـــد ويـــقـــدم الـــكـــرخ نـــفـــسه
بـصـورة مـشـرفة  بـفـضل ايـجـابـية
نـتـائـجـه  عـنـدمــا تـغـلب  في ثالث
مــبــاريــات مــتــتــالــيــة جــاءت عــلى
ــيــنـاء بــهــدفــ لــواحـد حــســاب ا
ة السمـاوة في ملعبه بهدف وهز
همة على قبل ان يحقق الـنتيجـة ا
ـوسم الـبــحـري وكـان قــد افـتــتح ا
بــتــعـــادل مع الــنـــجف وفي ســجل
نــظـيف  ويــسـتــغل مـلــعـبه بــشـكل
كـامل  ويــظــهـر مــتــوازن من حـيث
واقع الـــنــتـــائج  عـــنـــدمــا تـــعــادل
وانــتـــصـــر  ذهـــابــا وفـــاز مـــرتــ
ـلعـبه في ظهـور جيـد واستـثمار
جـهـود عــنـاصـره الـشـبــابـيـة الـتي
جنــحت في الــهــجــوم حــيث فــارق
األهــداف الــذي مـــنــحه  الــصــدارة
ومـــؤكــد ان جــهــازه الـــفــني يــريــد
استثمار هذه التـطور والبقاء كلما
امــكن به  فـي ظل ارتــفــاع احلــالــة
ــــعـــنـــويــــة لالعـــبــــ والـــفـــريق ا
ومـواصـلـة الـلـعب بـقـوة وثـقة  في
ـبـاريـات عنـدمـا  يـعـود مرة قـادم ا
ـــواجـــهــة نـــفط اخـــرى لــلـــنـــجف 
الوسط عند اسـتئناف  الدوري في
فـتـرة  سـيسـتـعـيد الـفـريق  تـرتيب
اوراقه في فــرصــة لــتـعــزيــز نــقـاط
عاجلـة األخطـاء والعودة القـوة  و
 لــلـدفــاع عن الــصــدارة في مــهــمـة
تـمـثل  االخـتبـار احلـقيـقي لـلـفريق
الـذي يسـتـحق الـتحـيـة  في الوقت
ان البحري االخر الذي بدا منافسا
ـهـمة عـبـر مجـمـوعة مـهـما تـولى ا
العـبـ يـقودهم بـثـقـة نـاصر طالع
بـــعـــدمـــا جـــمع خـــمس نـــقـــاط من
اجلــوالت الــثالث االولـى  اهــمــهــا
يناء بـديربي البصرة الفوز عـلى ا
قـبـل ان يـتـوقف في  مـلـعب الـكـرخ
بــعــدمــا واجه صــعــوبــات كــبــيــرة

الديوانية بهذه الشاكلة.
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وشـعـر حـسن احـمـد مـدرب  الـنـفط
بـاإلحـبـاط مـن نـتيـجـة الـتـعـادل مع
االمانة  كما شاهدناه وهو يتحدث
ـباراة التي انطلق بها بعد نهاية ا
بهدف محمد داود قبل ان  يعرقلها
 مـهـيـمن  سـلـيـم مالخ  بـتـسـجـيـله
هـدف الـتـعـادل   ويـغـيـر من مـسـار
الـنـتــيـجـة الـتي تـقـاسـم نـقـطـتـيـهـا
الفـريـق   الـتي  زادت من  تراجع
األمـانة بـنقـطتـ  من تـــــــــعـادل
وخـــســـارتــــ والزال بـــعــــيـــدا عن
ــنـافـــــــــــسـة الــتي تـظــهـر دائـرة ا
متقلبة بوجه النفط بفوز وتعادل
  وله مـــــبــــاراة مــــؤجـــــــــــــلــــة مع

الشرطة.

مــبـاريــات االرض عــلى األقـل بــعـد
اربع جوالت من دون فـوز  وهو ما
اخـــره في ســـلـم لـــتـــرتــــيب حـــيث
ـوقع الـسـابـع عـشر الـتـواجـد في ا
لـتـعـثره في الـبـدايـة  عنـدمـا خـسر
لالن عــشــر نـقــاط وهــو رقم كــبــيـر
ـوسم عـنـدمــا تـنــطـلق في بــدايـة ا
وتـــواجـه مـــشـــاكـل  الـــتـــســــلـــسل

والنتائج.
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ــواجــهــة وتـــعــثــر الــشــرطـــة في ا
الـثانـية  تـواليـا مع الغـر الطـلبة
بــعـد الــتـعـادل مـع الـزوراء قـبل ان
طلوب ستـوى ا يفشل في تـقد ا
مــــــنـه رغم وجــــــود  األســـــلــــــحـــــة
ــعـــروفــة الــتي زود والــعـــنــاوين ا
الـفريق بـها ومـحـاولة الـصراع من
اجل الـلــقب الــذي يــبـحث عــنه من
عــدة مـــواسم قـــبل ان يــفـــقــد اربع
نقاط  في مهـمت خيبـا فيها أمال
جــمـهــوره   وعـدم الــظــهـور بــقـوة
وتـركــيـز وفي ان يــعـطي األولــويـة
بـاريات الـفرق الـكبـيرة  التي هي
من تــمــهـــد الــطــريق لـــلــتــقــدم  ان
تـعــكس حـال الـفـريق الـذي زاد من
شــكــوك أنـصــاره في   قــدرته عـلى
ـنـافسـة  بعـدمـا ظهـر بـشكل غـير ا
مـــقـــنع امـــام الـــطالب الـــذيـن كــان
بـامـكـانـهم اخلـروج بـالنـتـيـجـة  لو

استغلوا بعض الفرص.
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وكــان عـلى اربــيل ان يـحــافظ عـلى
تـــقـــدمه  لألخـــيـــر واخلــروج بـــكل
ــــبـــاراة  في ظل ظـــروف فـــوائـــد ا
الـــــلــــعـب حــــيـث عــــامـــــلي االرض
واجلــــمـــهــــور قــــبل  ان  يــــســــمح
لـلــصـنــاعـات الــنـيل مــنه ويـفـرض
ا لم الـتـعادل والـعـودة بـنقـطـة  ر
يـكن يـتـوقـعـهـا لـكن عـنـدمـا تـتـقدم
عــلـيك ان حتـذر  لــكي حتـافظ عـلى
تـقــدمك  وقـد تـتــعـرض لـلــخـسـارة
ولـــو الـــتـــعـــادل فـي هـــكـــذا  عـــمل
اليـخــتـلف عن اخلـسـارة  ومـهم ان
يعود الصناعات  بنقطة  ويتراجع
لـــلــمـــوقع احلـــادي عــشـــر واربــيل

وقف. تاسع ا
وعـــاد اجلـــنـــوب بــكـــامل عـالمــات

ـّـد بــنــتـيــجـة ــوح الــفــريق الـكــوري ا
(36-45) فيـما كان لـلعـراق ميـدالية
بـرونزيـة فـردي لالعـبنـا عـمـار هادي
ليضيف الربـاع العراقي علي موحان
الــدراجي مـيــدالــيـة بــرونـزيــة أخـرى
ح رفع (143) كـــــغـم بـــــوزن (54)
ـركـز األول لـلــفـيـتـنـامي كـغم تــاركـا ا
جنـــو يـــان بــــيـــنه الـــذي رفع (178)
ونــــــــال الــــــــذهـب وحـل ثــــــــانــــــــيـــــــا
الكازاخستاني ديكوريف ديفيد ورفع

(157) كغم..
…—UH « —uCŠ

مع كل إجناز جتد سـفارتـنا العـراقية
متـواجدة وكـأنّـها أركـانهـا مشـاركون
بـــالـــوفـــد الـــعـــراقي حـــيث يـــواصل
ســفــيــرنــا اإلتــصــال الــيــومي ونــرى
تابعـة من قبل السيـد فاضل عباس ا
جالي الذي يـتنقل في كل مـكان ومعه
عــدد من اجلــالــيــة الــعــراقــيــة لــرفع
مــعـــنــويـــات العــبـــيـــنــا وإشـــعــارهم
باإلهتمام.. وحال سماعه بأي نتيجة
أو حصول العراق على وسام يحضر
الــسـفـيــر عـبـد الــله اجلـبــوري تـاركـاً
أعـــمـــاله كي يــــفي بـــوعـــده ويـــكـــون

درجات.. جمهوراً من على ا
…dzUD « …—U š

فـرّط مــنـتـخـب كـرة الـطــائـرة جـلـوس

ـتـنـاول الـيـد حـ تـقـدّم بـفـوزٍ كـان 
أكـــــثــــر مـن مـــــرّة عــــلـى مـــــنــــتـــــخب
كازاخستان والفـوز عليه يعني جتنّه
لـــبـــطـــلـي الـــعـــالـم الـــصـــ وإيـــران
ــيــدالــيـات والــتــواجــد في مــنــصّــة ا
والــتــتــويج لــكن العـبــو مــنــتـخــبــنـا
ومـدربـهم إخـتـاروا الـطـريق الـصـعب
ــبـاراة حــ تــنـازلــوا عن الــظــفـر بــا
ولـــيــخـــســروهـــا وسط ألم وحـــســرة
بنتيـجة ثالثة أشواط لـشوط كانت
عـــــــــلـى الـــــــــتــــــــــــــوالي.. (25-22)
للـــــعراق و(23-25) لكازاخــــستان
و(20-25) لــــــلــــــعـــــراق و(25-22)
لـلـكاخـسـتـانـي لـيـحـتـكمـوا لـلـشوط
اخلامس الـفاصـل وينـتهي هـو اآلخر

لكازخستان بنتيجة (15-9) .
ÊUÐUO « qÐUIð ·bN « …d

ــكــفــوفــ أن كــشـف رئــيس إحتــاد ا
فــريـقه الــذهـبي بــكـرة اجلــرس الـذي
أجــتـاز الــفـريق الــقــــطـري بــنـتــيـجـة
ة (11-18) قادراً على إحلـاق الهز
بالـيابـان من خالل اللـقاء الثـاني قبل
واجهة الكبيرة أمام إيران وأضاف ا
سعد الصاحلي رئيس اإلحتاد رئيس

البعثة العراقية.. 
اليـوم فـقط تنـفسـنـا الصـعداء ألن كل
األمور باتـــــــت مؤاتـية للتـركيز على
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تـقـاسم فـريـقا الـديـوانـيـة والـكـهـرباء
ـبـاراة التي انـتـهت بالـتـعادل نـقاط ا
بهدف لكل منهمـا التي ضيفها ملعب
الـديـوانـيـة ضـمن مـنـافـسـات اجلـولة
متاز بكرة الرابعة للدوري العراقي ا
الــقـدم وادارهــا الـطــاقم الـتــحـكــيـمي
ــؤلف من احلــكــام مـحــمــد سـلــمـان ا
وعــدي جـلــوب ومــقـداد عــقــيل وأيـاد
صـــبــاح و د. مــحــمــد عـــرب مــقــيــمــاً
ً للـحكام وعـبد الـكر سكـندر مـشرفا
ـــبـــاراة الــــتي حــــظـــيت وشـــهــــدت ا
بجماهيرية كبيرة  ,سيطرة واضحة
 لفريق الـكهربـاء خالل دقائق الشوط
االول لكن سرعان من عادت السيطرة
لـــلـــفــريـق الــديـــوانـــيــة خـالل دقــائق
الـشــوط الـثـاني لــتـشـهـد الــدقـيـقـة 4
تسديدة لالعب الديوانية علي عصام

تـصـدى لهـا بـصـعـوبـة حـارس مرمى
الـكهـربـاء عـامـر علي ولـيـحـولـها الى
ركــنـيــة وبـقي الــلــعب مـحــصـوراً في
لـعب السيمـا ان  كانت الـكفة وسط ا
تــمـيل لــفـريق الــكـهــربـاء خــاصـة من
اجلــهـة الــيـســرى لـفـريـق الـديــوانـيـة
ـدافع صـبـاح عـواد لـيـتـحـمل العـبه ا
كـابـ الـديـوانـيـة عـبـئـا كـبـيـراً فـيـما
شهـدت الـدقيـقة 27 تسـديـدة لكـاب
الــديـوانــيـة سـعــيـد مــحـسن انــقـذهـا
حارس مرمى الكـهرباء بـصعوبة الى
ركـنـيـة لـتـنـتهـي دقـائق الـشوط االول

بالتعادل السلبي . 
بــكـرَ مــهــاجم الـكــهــربـاء في الــشـوط
الثاني عالء محيـسن عندما لعب كرة
راسـيـة في الــدقـيـقـة  53 مـرت كـرته
ــــرمى من قــــرب الـــــقــــائم االيـــــســــر 
الــديــوانــيــة لــتــشــهــد الــدقــيــقـة 54

تــســجــيل الــهـدف االول لــلــديــوانــيـة
بأمـضـاء مهـاجـمه الشـاب احـمد عـبد
الرزاق مـستـغالً الكـرة اجلمـيلـة التي
هيـأهـا له زمـيله الالعب سـيف طـاهر
لـيزيـد هـذا الهـدف من حـمـاس العبي
الـديوانـيـة وسط تشـجـيع جمـاهـيري
كبـيـر وأوشك كابـ فـريق الـديوانـية
ســعــيــد مـحــسن من أضــافــة الــهـدف
الثـاني لفـريقه عـندمـا سدد كـرة قوية
من خـــارج مــــنـــطـــقــــة اجلـــزاء عـــلت
العـارضة بقـليل فـيمـا سنحـــــــت في
هاجم الكهرباء الدقيقة   80 فرصة 
اجملـــــتــــــهـــــد عـالء مـــــحــــــــــــــيـــــسن
تـــــــــصدى لـهـا حـارس الديــــــوانـية
عـالء رحـــــــــــــيـم لـــــــتــــــشـــــــــــــــهــــــد
الدقيــــــــقة  82 تعديل كفـة التعادل
لفريق الكـهرباء عن طريق العبه عالء

محيسن.
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بـنـتــيـجـة (15-9) بـعـد أن تـقـدم في
النتيجة خالل اللقاء خمس مرات!

ووصـف زيـــاد حـــسـن نـــائـب رئـــيس
الــبــعــثــة لــرئــيس االحتــاد الـعــراقي
لـلـمـبـارزة النـتـيـجـة بـأنـهـا ال تـعكس
بارز القدرات احلقيقية التي قدمها ا
مـهدي في أكـثـر من لـقاء وخـصـوصا
أمام اإلسباني في دور الـستة عشر 
وقـــال إنـه يـــســـتـــحـق عـــلى األقل أن
ـتـأهـلـ ـبـارزين ا يـكـون في عــداد ا

إلى دور الثمانية.
UN² —UA  √b³ð ©tK « ¡Uý Ê≈® 

بدأت الـفارسـة العـراقيـة إن شاء الله
ـبية سعـد مشاركـتهـا في الدورة األو
لــلــشـبــاب ضــمن الــفــريق اجلــمـاعي
ـنـتـخب آسـيـا والـذي يـضم فـرسـانا
من األردن وســـوريـــا وهـــونك كـــونك
وأوزباكـسـتان  وتـسـتمـر مـنافـساته
عـلى مــدى يـومـ  وذلـك في سـبـاق
احلواجز الرتفاع  125 سنتيمترا .
وذكـــر حــيـــدر اجلــمـــيــلـي أمــ عــام
ــبـيـة الـعــراقـيـة رئـيس الـلــجـنـة األو

االحتـاد الـعـراقي لـلـفـروسـيـة أن هذه
ــشـــاركــة األولـى لــلـــفــروســـيــة هـي ا
العـراقيـة سواء عـلى صعـيد الدورات
ـــبــيــة الــتــقــلــيــديــة أو الــدورات األو
بية للشبـاب  وستكون الفارسة األو
إن شاء الله ب أفـضل ثالث فارسا
وفـارســة عـلى مـسـتــوى الـشـبـاب في
هذه الــــــــــدورة  وستـكون اخلـطوة
األهم لــــهــــا مــــشــــاركــــتــــــــــــهــــا في
مـنافـسـات قـفز احلـواجــــــــز الـفردي
في الــثـاني عـشــر والـثـالـث عـشـر من

هذا الشهر .
U¼—«uA  √b³ð W¹U d «

وتبدأ الرامية العـراقية فاطمة عباس
وهيـب اليـوم الثـالثاء مـشاركـتـها في
ـسـافة ـسـدس الهـوائي  مـنافـسـات ا
عـشـرة أمـتـار والـتي سـتـشـارك فـيـهـا
خــمس وثالثــون العـبــة من مــخــتـلف
انــحـــاء الــعــالـم  وذلك بــعــد أن أدت
الراميـة وحدتـ تدريبـيت مـقررت
ضمن لـوائح الـدورة قبل الـدخول في

السباقات.

اجلوانب الفنية وبإمكاننا جلب أكثر
من معدن ملوّن 
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خــرج سـعـيــد مـوسـى من مـســابـقـات
تـنس الـطاولـة عـقب تـلـقـيه اخلـسارة
وبــصـــعـــوبـــة جـــداً أمـــام مـــنــافـــسه
ـبي بـنـتـيـجة الـيـابانـي وهو بـطل أو
(3) أشـــواط مــقـــابل شــوطـــ حــيث
خــاض العـبــنـا ســعـيــد مـوسى  أربع
لـقاءات  مـتـتابـعـة من وضع الـوقوف
ـبـاراة األخـيـرة جـمعـت ب وكـانت ا
الالعب اجملهد الذي تعرض لإلصابة
وتــمت اإلســتـعــانـة بــالــكـادر الــطـبي
اخلـاص بـالـقـاعـة لـتـهيـأتـه وإنعـاشه
ـــبـــاراة  احلـــاســـمـــة وخــاض قـــبل ا
ـساج عـلى دقـائق لـلـعالج  وإجـراء ا
الطـريقة اإلنـدونيـسية والـتأكـيد على
تدليك الساق اليـسرى التي نالها من
األلم الــشيء الــكــثــيــر وكـــــمــا قــلــنـا
بـــســـبب اجلــهـــد الـــذي حــصـل عــلى
الالعب سـعيـد الـذي كان الـوحـيد من
بــــــ كـل الـالعــــــبـــــــ يـــــــواجه (4)
متـنـافسـ في غضـون سـاعات وكـنّا
نــــأمل أن يــــقــــدم الــــوفـــد الــــعــــراقي
إعتراضاً عـلى القرعة ولـكنه لم يفعل
كون األمـور حسـمت سـلفـاً وإعتـمدت

النتيجة.        
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دير الـفني لـكرة السـماوة حـازم صالح استـقالته مـن تدريب الفـريق بعد قـدم ا
لبية لطموحات اجلماهير. سلسلة من النتائج غير ا

واكـد صـالح في تـصريح خص بـه (الزمـان) لـقد قـدمت اسـتـقالـتي قـبل مـباراة
ـشـاكل بـ اعضـاء الـهيـئـة االدارية القـوة اجلـوية بـيـوم بـعـد حـدوث بعض ا
ا اسفـر عن اضراب عـدد من الالعب عـن التدريـبات قبل للفـريق والالعبـ 

مباراة اجلوية .
مشيـراً الى انني ابلـغت رئيس الهـيئة االداريـة ان مباراة الـقوة اجلويـة ستكون
االخـيـرة لي مع الـفـريق العـطاء الـوقت الـكـامل لـلـهـيئـة االداريـة الخـتـيـار مدرب

اخـر. واضاف انه رغم تمـسك ادارة النادي بـخدماتي ورفض االسـتقالة اال ان
ر بها الـفريق فضال قراري نهـائي والعودة فيه نـظراً للـظروف الصـعبة الـتي 
عن مغادرة عدد من الالعبـ وعدم تعويضهم بالعب اخرين بسبب عدم توفر

االموال داخل النادي.
وخـتم حديثه قائالً اكن كل االحـترام والتقدير جلـماهير النـادي التي ساندتني
طيـلـة تـواجـدي مع الـفـريق ووقـفت معـنـا في الـسـراء والـضـراء وكـان لهم دورا
اضي واتمنى للفريق وسم ا ركز الثاني عشر في ا كبيرا في الوصـول الى ا
التـوفيق في مـباريـاته القـادمة والـوصول الى مـراكز مـقدمـة في جدول الـترتيب

ورسم الفرحة على محيا اجلماهير . عاق طائرة اجللوس تخسر امام كازخستان في اسياد ا


