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عـــقــدت جلـــنــة االنــضـــبــاط في
احتــاد الـكــرة الــيــوم االثــنـ

اجـتمـاعـا ناقـشت فـيه عددا من
ـوجب ــواضــيع واتــخــذت  ا
الئـحـتـهـا بــعـضـا من الـقـرارات

همة. ا
وقال عضو اللجنة جاسم عبد
الـكـر في بيـان الحتـاد الـكرة
ان "الــلـــجــنــة قـــررت مــعـــاقــبــة
رئــيس رابـــطــة نــادي الــزوراء
ــالـكـي بــاحلـرمــان من امــيــر ا
مـرافـقـة فريـقه خـمس مـبـاريات
مـتـتالـيـة وذلك لثـبـوت اساءته
وخروجه عن الروح الرياضية
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األخـيرة  والن الـفوز عـلى الشـرطة
سـيـكون مـختـلف السـبـاب معـروفة
النه يـريـد الـطـرف االول في ازعـاج
جــمــهــوره الـكــبــيــرالـذي ســيــكـون
لــــوحـــــده في مــــدرجـــــات مــــلــــعب
الصناعة  الـذي اشتكت منه الفرق
بـسـبب ارضـيته وخـشـيـة تاثـيـرها
وزعـ ب ـنـتخـب ا عـلى العبي ا
الـفـريقـ  الـيـاع لـلـفوز واهـمـية
ـطـلوب والن كل سـتـوى ا تـقـد ا
ـاضي مـباراة مـنـهمـا لـعب الدور ا
قـويــة حــيث الـشــرطــة مع الـزوراء
والنـفط مع احلدود لـكنهـما حصال
عــلى فــتــرة راحـة اســتــعـدا لــلــقـاء
ــــتـــوقـع ان يـــحــــضى ـــذكــــور  ا ا
ــراقـبــ بــســبب قـوة بــاهــتـمــام ا
ـا في ذلك ـتــكـامــلــة   الــشـرطــة ا
ـدرب على الـدكـة الـتي ستـسـاعـد ا
همة على اختيار  البدالء وتنفيذ ا
ـرور ــواصــلــة  ا افــضل مــا يــرام 
بــالــصـــدارة احلــدث الــيــومي بــ
األنـصـار الـذين يـعـولـون عـلى اداء
الـالعــبــ في اخلـــروج من مــواقع
النفط التي  تغيرت اليوم   رغم ان
الـشرطـة كـان قد تـغلـب على الـنفط
بـهــدفـ ويـعــلم جـهــازه الـفـني ان
االمـر سـيـكـون مـخـتـلف الـيوم  الن
الـنـفط  اختـلف وسـيلـعب مـنـتشـيا
بــالـفـوزين االخـيـرن حـيث الـتـغـلب
عـلى اربــيل  ذهــابـا  قــبل الـتــغـلب
عــلى احلــدود مــا يــجــعــله الــلــعب
بـقــوة والـضـغط عـلى الـشـرطـة من
خالل خـطـوط الـلـعب الـتي وظـفـها
قاسم  الذي سـيدخل اللقـاء بشعار
الـــفــــوز الـــذي ســـيــــكـــون احلـــدث
الــكـروي  االسـبـوعي بـعـدمـا عـجـز
الـــــــكـل عن  ايـــــــقـــــــافـــــــهــــــا  والن
النـفـطـيـريـدالعـودة لـتـحـدي الـفرق
وسم بيرة كما كان يفعل في ا ا
األخــيــرين بــعـدمــا اســتــعـاد دوره
ــرحــلـة ــطــلـوب  مـع  مـســتــهل ا ا

ـــهــمــتـــ عــلى اربـــيل واحلــدود ا
والـتـطـلع لـلـثـالـثـة لـتـشـويه سـجل

تصدر. ا
ـواصـلـة حتـقيق يـسـعى الـشـرطـة 
ــوقع الــنــتــيــجــة  اجلـيــدة لــدعم ا
وتــــوســـيـع الــــفـــارق مـع الــــغـــر
اجلـويـة  الـذي سـيــخـرج لـلـعـمـارة
ـقــابـلـة  اصـحـاب االرض الــسـبت 
ورغــبـة الـشـرطــة في احلـفـاظ عـلى
نـظــافــة سـجــله  من خالل خــطـوط
الــــلــــعـب الــــتي واصــــلت تــــقــــد
ستويات العروض  ومازال يقـدم ا
العالية ويقـدم بثقة ويحث اخلطى
ويـــســـيـــر بــــاالجتـــاه الـــصـــحـــيح
واليـريدالـتـوقف بايـة مـحطـة كانت
لــلـــتــســريع بــاالقـــتــراب من حــسم
ــهـمـة االفـضل  مـنـذ عـدة مـواسم ا
بــفـضـل وجـود مــجــمـوعــة العــبـ
واسـمـاء تـقـدم اخلـدمـات الـكـبـيـرة
ـر من دون تـاخـير لـلـفـريق الـذي 
مـن جـمـيع الـبـوابـات مـنـذ الـبـداية
في وضع هجومي االفضل واحلال
لــلــدفــاع والــنـتــائـج  بـســبب  اداء
الالعـب  واالسـتحـواذ على الـكرة
والـفرص  والـتـركيـز والـلعب بـقوة
من خـالل الــتـــعـــويل عـــلـى قــدرات
وجـــهــود الـالعــبـــ الـــتي  الزالت
ــهـمـة بــشـكل اجلـيــد  عـبـر تـدعم ا
طـريــقـة الـلــعب الـتي يـحــددهـا بـو
تـــشـــيـــا  ومـــا حتـــقـق من نـــتـــائج
واالســتــمـرار بــهــا  والــقــدرة عـلى
ـزيـد مــنـهـا  حــيث لـقـاء حتـقــيق ا
ـفارزه ـثل الـتحـدي  الـيـوم الذي 
الـتي تعـلم الـتحـول  السـريع الذي
امــسى عــلـــيه الــنــفط   والــســاعي
بــقـــوة خلــطف الــنــتــيــجــة وكــامل
الــنــقــاط الهـمــيــتـهــا  في  الــتــقـدم
ــواقع مـيـسـان  االمـر الـذي يـعـمل
عـــــلـــــيه بـــــاسـم قـــــاسم  مـن خالل
تسخير خبراته الكروية  من خالل
فريق الـنفط  وعـبر تسـخيـر جهود
الــوجه الـواعـدة الــتي  جنـحت في
إضــافــة ســتــة نــقــاط  الن الــفــريق
بــاكــمــله  تــغـيــر ويــريــد تــعـويض
نــتـائـجه اخملـيــبـة في اخـر جـوالت
ـاضية من خالل   ترتيب رحلة ا ا
ـــواقع  لـــلـــســـيـــطــرة عـــلـى قــوة ا
الشرطة وعرقلتها وحتقيق السبق
بـاحلاق اخلـسـارة االولى  وهـو ما
يــخـــطط له قـــاسم فــضـال حتــقــيق
كان هم حـيث  الوصول   الهدف ا
اهل الــعــمـارة  الــذين ســيــكــونـون
امـام مـهـمـة صـعـبـة عـنـد مـواجـهة
اجلــويــة مــطــلع االســبــوع الــقـادم
بـعـدمـا رفع الـنـفط رصـيده الى 32
نـقـطـة مـسـتـفـيـدا من  الـنـتـيـجـت
األخيـرت وبات علـى بعد نـقطت
من خـــطف مـــوقع  نـــفط مـــيـــســان
وفي كل االحــوال ان الــنــفط يــريــد
الـعودة بـقـوة لـلـمـنـافـسـات بـعـدما
فــرط بــالـــكــثـــيــر من الـــنــقــاط وان
يـــعــوضه مـن خالل ســـيــر نـــتــائج
ـــرحــلــة احلــالــيـــة الــتي  تــشــكل ا
التحدي للفـريق   لكنه يريدحتقيق
ـــــزيــــد من الـــــنــــتــــائـج وجتــــنب ا
مـشـاكــلـهـا كـمـا حــصل في الـفـتـرة

الـكــبـيــرة الـتي لم يــتـوقـعــهـا اشـد
ـــتــفـــائــلـــ بــعـــد الــغـــيــاب  في ا
اضيت قبل ان يخرج اجلولت ا
بالفوز العريض الذي منحه فرصة
نافسـة اذا ما واصل تقد نفس ا
ـــنـــحه فـــرصــة االداء  الـــذي قـــد 
التاهل  للدور االخير الذي سيكون
صــعــبـــا عــلى الــزوراء الــذي فــرط
بـــالـــصــدارة  وقـــلـــصت حـــظــوظه
بــعـدمـا رفع تب أهــ رصـيـده الى
سبع نـقاط ومـرشح قوي في حسم
األمور عندما يعود بالتاريخ نفسه
ـواجــهـة الـوصل الــنـتـيــجـة الـتي
سـتـحسم تـاهـله في ووقت يـتـطلب
من الــــزوراء مـــراجــــعـــة اســــبـــاب
اخلـسارة من دن تـسـويغـات وعلى
ادارته ان تـــعــتــرف  ان مـــســتــوى
الفريق غير مسـتقر  بدليل نتائجه
الـــضـــعــيـــفـــة في الـــدوري احملــلي
ــوقـع الــذي عــلــيـه  ومــســتــوى وا
الـفــريق امس االول  الـغــيـر مــقـنع
بكل ما تـعنيه الكلـمة قبل ان يضع
ـوقـف الـقـلق واحملـرج نــفـسه في ا
ـغـايـر ـسـتـوى ا الن الـنـصـر قـدم ا
ولـعب بـشـكل منـظم وحتـكم بـسـير
ـبـاراة الـتي شـكـلـت ضـربـة قـوية ا
لــلـزوراء الــذي فــشل في الــتــعـامل
حـتى مع الـبـدايـة  وتـقـدمه قـبل ان
يـتــخـلـى عن كل االشــيـاء ويــخـيب
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تــنــطــلق غــد اخلــمــيـس مــبــاريـات
اجلــولـة  22من مــســابـقــة الـدوري
متاز بكرة القدم عندما تقام أربع ا
 مــواجــهــات  تـــتــوزع بــ مالعب
الـصـنـاعـة والــديـوانـيـة  والـتـاجي
والـــنــــجف  وبـــوقـت واحـــد حـــيث
الــثـالـثـة والـنـصف عـصـرا عـلى ان
تستكمل اجلمعة التي تشهدا قامة
اربـع مـبــاريـات ايــضــا عـلى ان
تــخـــتــتم الــســـبت  بــاجــراء
مبـارات  وتـظهـر اهمـية
ــواجــهــات امــام الـكل ا
في مــحـــاولــة الــهــروب
ـــــؤخـــــرة من لـــــفـــــرق ا
موقعي الهبوط واالخرى
لالبـتـعـاد عـنــهـا والـبـقـيـة
راكز فيما يشتد لتحس ا
ـقدمة الصراع عـند رباعي ا
عـــــلى لـــــقب الـــــدوري الــــذي
يـتــصـدره بــقـوة  وثـقــة فـريق
الشرطة  51نقطة الذي سيحل
 ضـيفـا على   الـنفط الـذي عاد
ســادســا  32نــقــطــة وكالهــمــا
يـــســــعى لــــلـــخـــروج بــــكـــامل
الـعالمـات  فـي مـهـمـة التـظـهر
ســـهــــله عـــلــــيـــهـــمــــا في ظل
اجنازات  واستقرار مستوى
نفرد بشكل كبير الشرطة  ا
ـــوقـع االول ويـــســــعى بــــا
لبذل كل اجلهود لـتعزيها
 عـبـر حتـقـيق الـنـتـيـجـة
ـطلـوبـة  التي يـحاول ا
النـفط عرقلـتها بـعدما
اســتـعــاد تـوازنه من
خالل الــنـتــيــجــتـ

الــــثــــاني   عــــنــــدمــــا جنح  عــــمـــر
هــــوســــاوي بـــــضــــربــــة راس د66
لــيـقـضي عــلى امـال الـزوراء  الـذي
ظهـر مفكـكا  وفي خـطوط متـباعدة
وفـشل الالعبـ في خـلق  الفـرصة
لـتـقـلـيص الــفـارق عـلى اقل تـقـديـر
قــبل ان يـتـجــرع الـهـدف الـرابع مع
ـضـاف  عن طـريق نـهــايـة الـوقت ا
نـصوري مـرت على يـسار مـحمـد ا

احلارس د94.
وكـان الــفـريق الــسـعــودي االفـضل
وتعامل مع  اخطاء  العبي الزوراء
 وتـــخـــبـــطـــهـم الـــشـــديـــد في رسم
الـهــجـمـات وتــعـديل مـســار الـلـعب
وبـدا مـنـهـكـا وبالحـيـلـة هـجـومـيـة
فــــاســـتــــحق اخلــــســـارة وفــــقـــدان
ـنـي الـنـفس الــصـدارة الــتي كـان 
الـبقـاء فيـهـا حل لـقاء الـعودة مع
الـــنـــصــر فـي كــربـالء  في الـــثــالث
والـــعــشــريـن من الــشـــهــر اجلــاري
الـــتي ســــتـــكـــون صـــعـــبـــة   عـــلى
الـفـريـقـ  بــعـد الـظـهـور الـواضح
لـلـنـصـر واستـثـمـار ظـروف الـلـعب

لـــــــيــــــــخـــــــرج
بالنـتيجة

مهند
عبد

الرحيم

عـلى مــوقف الـفــريـقـ خــصـوصـا
للـوسط  بعد الـتراجع موقع مـتاثر
بـخــسـارة الــشـرطــة والـتــعـادل مع
االمـانـة لـيـخـسـر خـمس نـقـاط   ما
يـــدفع راضي شـــنــيـــشل العـــتــمــاد
طـريقـة  اللـعب الـتي من شانـها ان
طلوبة   والعودة تاتي بالنتيجة ا
الى حتــقـيق الــنــتـائج االيــجـابــيـة
الـــتـي   خـــرج بــــهـــا في الــــفـــتـــرة
االخــيـرة قـبل ان يـتـعـثـر مع بـدايـة
ــرحــلــة الــثــانــيــة  الــتي شــهـدت ا
فــوزين طـيــبـ لــلـنــجف والـتــقـدم
لــلـــمــوقع احلــالي  من   خالل اداء
الالعــبــ الــذي اثــمــر عن اضــافـة
ستة نقاط في بداية جيدة تستحق
االحـــتـــرام لـــلــــمـــدرب والالعـــبـــ
ويكشف عن دوره  في عـودة جيدة
 عــوض فــيــهــا  تــراجــعه في اخــر
ــــرحــــلــــة االولى عــــبــــر جــــوالت ا
درب جهودعناصره التي طورها ا
ثـائــر جـسـام الــذي حـقق الــتـحـول
السريع ويتطلع الى اقناع جمهور
الـــفــريق فـي الــفـــوز عــلـى الــوسط
الــذي يــشــكل اهــمــيــة في تــوطــيـد
الـــعالقــة الن الـــفــوز عـــلى االخــوة
االعداء له اهمية كبيرة  جريا على
الــعـادة   ويــظــهــر امـام الــلــقـاءات
الــســابــقــة  وتــعــد مــبــاراة الــيــوم
الـفــرصـة امــامـهــمـا حــيث الـوسط
ــركـزه ومــحـاولــة الـفــوز لـلــعـودة 
الـســابق  ويـتـمــنى بـتـعــثـر الـنـفط
امــــام الــــشــــرطــــة في وقت يــــرحل
االنــتــصــار الــنــجف الى اكــثــر من
مـوقـع اذا  مـا  اتت بـقـيـة الـنـتـائج
ــــصـــلــــحــــته  وهــــو في الــــوضع
ــطــلــوب  عـبــر جــهــود الالعــبـ ا
الـذين يـقـدمـون مــسـتـويـات مـهـمـة
ـــرحــلــة وفي  بـــدايــة جـــيــدة مع ا
احلاسـمـة لكن الـفوز  عـلى الوسط
يشكل اخلطوة الـكبيرة  العتبارات

معروفة.

ـهم بـ احلـدود والطالب الـلـقاء ا
الثاني خـرج مرفوع الـراس بفضل
فـوزه الـكـبـير عـلى اربـيل بـربـاعـية
نـظـيـفـة ويـحـضـر مع كـل جـمـهوره
لدعم مهمة الالعب لتحقيق الفوز
الـــثـــاني تـــوالـــيـــا الهـــمـــيـــته النه
ـــا ــــحه مــــوقع الــــوسط ور قــــد
مـشاركـة الـنفط الـذي سـيكـون امام
مهمة صعبة بنفس الوقت ما يدفع
الـطالب لـلــتـركـيــز في ان تـقـوم كل
ـــطـــلــوب الـــصـــفـــوف بـــالـــعـــمل ا
ومـواصـلـة حتقـيق الـنـجـاحات في
وقع  وهذا الفترة احلاليـة لتغير ا
امـر مـهم ويــشـكل قـيــمـة  اضـافـيـة
والن الــــفـــوز يــــعـــنـي   الـــكــــثـــيـــر
ــنــون جلــمــهــور الـــطالب الــذين 
الـنــفس في اضــافـة كــامل الـنــقـاط
العــتـبــارات مــهـمــة في ظل نــشـوة
وشعور الفـرق الرباعي على اربيل
 النتيجة التي منحت الفريق دفعة
قـوية ومـهمـة فـيمـا يسـعى احلدود
الـعـودة للـنتـائج االيـجابـيـة بعـدما
واقع الـنفط في جترع  واحـتـرق 
مــبــاراة مــهــمـة الــيــوم لــتــعـويض
ـاضي وبالـتالي نكـسة االسـبوع  ا
ان عـادل نـعـمـة مـطـالب  بـتـحـقـيق
الـنـتـيـجة وهـذا امـر مـهم جـدا كـما
مــهـم جــدا ان يــســتــعــيــد الــفــريق
عــافــيــتـه بـعــد الــتــراجع لــلــمــوقع
الثاني عشـر  وبغير الـفوز سيكون
يناء مهدد من الكهرباء  االمانة وا
ـــوقع في وقت يـــبــــحث صـــاحب ا
ـكـان  اخـر الـثامن 28 عن الـتـقـدم 
وتلبية رغبة االنصار  بالفوز  النه

يعد االفضل.
دينة ب وتشهد النـجف  ديربي ا
الوسط السابع 31 والنجف حادي
عشر 25 وسط اهتمام  الكل واكثر
مـا يسـتقـطـبهم احلـضور  لـلمـلعب
ـتوقع ان يـشهـد  جـمهـورا كبـيرا ا
الهمـية الـلقاء والنـعكـاس النتـيجة

ـــنـــافـــســة احلـــالـــيــة  مـن حـــيث ا
وحتــقــيق الـــنــتــائج والــبــحث عن
الـفـوز االهم عـلى حـسـاب الـشـرطة
ــدرب الــذي ســـيــخــدم الـــفــريق وا

سوية.
ـداواة جراحه ويـسعى الـديوانـية 
ـتـقـيحـة  ولـو من خالل مـبـاريات ا
االرض عـنـدما يـضـيف الصـنـاعات
في يــظــهــر كــفــة اصــحــاب االرض
االرجح في ظل ظروف اللعب حيث
عــــامـــلي االرض واجلــــمـــهـــور الن
حـاجـة الـبـقـاء مـوسم اخـر تـتـطلب
تــعـويض مـبـاريـات  الـذهـاب الـتي
يحـرص علـيها جـهازه الـفني الذي
ــني الــنـــفس بــتــحـــقــيق الــفــوز
ديـنة الـتي تتـطلع مع الثـاني في ا
انـــصـــار الـــفـــريق  احلـــفــاظ عـــلى
فرصة البقـاء واللعب في التي عاد
لـهــا قـبـل مـوســمـ بــشق االنـفس
ـشــاكل  الــتي قــبل ان تــرافــقــهــا ا
ـشـاركـات خـصـوصـا اعـاقـت  من ا
ــوسم احلـالي عـنــدمـا الزمـته من ا
الــبـــدايـــة  والزال يــعـــاني مـــنـــهــا
وقـــدتــطــيـح بــامــال الـــبــقــاء وسط
ـتـاخـر  الـسـابـع عـشر 19 ـوقع ا ا
نقطة على بعد موقع من الهبوط
في وقت يحل الصـناعات  منـتشيا
اضي على فريق بفوزه االسبـوع ا
احلـســ ومـهم ان تــاتي الـنــتـائج
ــطـــلــوبــة  عــلى حــســاب الــفــرق ا
واقع شـابه والقـريبـة من حيث ا ا
ـهـمـة ويـدرك الـضــيـوف طـبـيــعـة ا
امام ضغط النـتيجة عـلى الفريق
امام البقاء عبـر الرد على مباريات
ــرحــلــة احلــالـيــة  الــتي مــهم ان ا
تدعم توجـهاتهمـا وتظهر الـنتيجة
االقــرب لــلــديــوانــيــة الن غــيــر ذلك
ســيــواجه مــصـيــر الــبـقــاء الــقـرار
الـصـعب جـدا وهـو مـا يـنـطـبق عل
لــصـنــاعــات الـعــازم عــلى حتــقـيق
االنـتـصـار.ويـشـهـد مـلـعب الـتـاجي
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تلقت االوســـــــاط الرياضية العراقية خبراً حزيناً في الســـــــاعات االولى
من فـــجــــر امس الـــــــــــثـالثـــاء بـــوفــــــــــاة الـالعـــــــب الـــدولـي الـــســـابق

ســــــــعد جاسم.
ـيدالـية جاسم كـان ضـمن اجليل الـذهـبي للـعـراق والذي تـمـكن من حصـد ا

الذهبية في دورة االلعاب االسيوية بنيودلهي عام 1982.
وسـبق لالعب الـدولـي الـسـابق من تـمــثـيل عـدة انـديـة عــراقـيـة وهي اجلـيش

نتخبات الوطنية. والشباب و الرشيد والزوراء وا
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وضـع الــنـــصـــر الــســـعـــودي حــدا
لـــتــراجــعه بــعـــد خــســارتــ امــام
الـــوصل االمـــاراتي  وتـــوب اهـــ
االيراني عـندما حـقق فوزا كـاسحا
عـلى الـزوراء  امس االول  بـاربـعـة
اهداف لواحدفي اللقاء الذي جرى
في  الــريــاض  ضــمن مــنــافــســات
اجملــمــوعـة االولـى  لـدوري ابــطـال
اسـيـا بـكرة الـقـدم   لـيعـودة لـسـكة
االنــتـصــارات  والــبــقــاء في دائـرة
نـافسات  ويـدعم حظوظه عـندما ا

تقدم للموقع الثالث.
باراة وبعدمرور 12د على بدايـة ا
تــمــكن  احــمــدفــاضل مـن افــتــتـاح
الــتـــســـجــيل  فـي بــدايـــة  مــهـــمــة
لـلـزوراء لـكـنـها اسـتـفـزت اصـحاب
االرض  لـــيـــعـــودوا  بـــســرعـــة في
الــســيــطــرة  وتــشــيــكل اخلــطــورة
والـضـغط واالنــتـقـال فـي هـجـمـات
ــنــطــقــة الــزوراء  الــتي ســريـــعــة 
تسبتت باحلصول على ركلة جزاء
 وتــسـجــيل  هــدف الــتــعـادل   عن
طـريق  عبـد الـلة الـسالم  د22 قبل
ان يضـيف عبـداللـه الشـهري هدف
الـتـعـزيز  من كـرة ثـابـتـة من خارج
مـنـطــقـة الـزوراء مـرت عــلى يـسـار
29 احلــــــــــــارس جـالل حـــــــــــسـن د
لـيـستـمـر التـفـوق السـعـودي  امام
مـحاوالت الـزوراء  الـفقـيرة  ودون
جدوى لينتهي الشوط االول بتقدم

ضيف بهدف لواحد. ا
 وواصل  النصر تفوقه  وسيطرته
واسـتـمــر تـهـديـد مــرمى حـسن في
ظل االخــــــتـــــراقــــــات من الــــــوسط
ــهــارات الــفــرديــة واجلــانـــبــ وا
جـولــيـان  الــذي قـدم مــجـهـودا

كبـيرا بـتحـركاته وكان
وراء حتــــــــقــــــــيق
فـــــــــــــــــــــــارق
االهـــــــــداف
فـــــــــــــــــــــي
الـــشـــوط

وستكون العقوبة اشد في حال
تكرار مثل تلك التصرفات التي
بــدرت مـنـه في مـبــاراة الـزوراء
مع الـشــرطـة مع تـوجـيه انـذار
نــهـــائي لالعـب الــشـــرطــة عالء

مهاوي".
واضـــاف ان "الـــلـــجـــنـــة قـــررت
حــــرمـــــان مــــدرب فـــــريق نـــــفط
ميسـان احمد دحام والالعب
وسـام سعـدون ثالث مـبـاريات

متتالية .
واشــار الى: ان الــلــجـنــة قـررت
ــصـافي حــرمـان مــدرب فـريق ا
فـي دوري الـــــــــدرجــــــــــة االولى
حــــسـن جنم اربع مــــبــــاريــــات

ساعد علي درب ا متتالية وا
مــــــجــــــيــــــد والـالعـب مــــــيــــــثم
اسماعيل مبـاراة واحدة فيما
اوقــــعـت عــــقـــــوبــــة احلــــرمــــان
ــبـاراتــ بـحق اداري الــفـريق

نفسه عباس ابراهيم".
وتـابع عـبـد الكـر ان "الـلـجـنة
عـــدت نــادي شـــبــاب الــشـــعــلــة
ـصـافي خــاسـرا امــام شـبــاب ا

بثالثة اهداف مقابل الشيء .
: ان الـلـجـنة وخـتم عـبـد الـكـر
قـــررت مـــعـــاقــبـــة مـــدرب نــادي
الــــــدجـــــيـل مـــــحــــــمــــــد حـــــا
بــاحلــرمـــان خــمس مــبــاريــات

متتالية". 
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هــوسـاوي واجلـمــيـعـة واحلـارس
جونز وجوليـانو ومايكون هؤالء
من الــتــشــكــيــلــة الــتي يــلــعب بــهـا
فيتوريا فكيف تقولون أن منافسنا
لــعب بـاالحــتـيــاط".واخـتــتم: "أهـنئ
الـنـصــراويـ عـلـى الـفـوز لــكـنـني
سـأعـمل على عـالج القـصـور الـفني
الـذي شـاهـدته قـبل مـبـاراة الـعـودة
في أرضـــــنــــــا. البـــــد من تــــــعـــــديل
األخـطـاء واحلـفاظ عـلى حـظـوظـنا
ـواجــهـة في الــتـأهـل من خالل ا

فصلية أمام النصر". ا
دولة تشارك بدورة 12
ألـــعــاب غـــرب آســيــا

بية البارا
اجـــتــمــعت  جلــنــة
ــتـــابـــعـــة لــدورة ا
ألـعـاب غـرب آسـيا
بـية والتي البـارا
تـــســـتـــضـــيـــفـــهـــا

العاصمة األردنية عمان بالفترة من
ـقـبل (22-15) أيـلـول/ سـبـتـمـبـر ا
حـيث سيـقام حـفل االفـتتـاح بصـالة
ــديـــنــة احلــســ األمــيـــر حــمــزة 

للـشباب.وعـقد االجـتماع
بـــرئــاســة الــدكــتــور
مـــصــبــاح جــعــفــر
أمــ عـام
احتـــــــــاد
غـــــــــــرب
أســــيــــا
الـبارالم
بــــــــــــــي
وبحضو
ر األم
الــعـام لـلــجـنـة
ــبـــيــة الـــبـــارا
األردنــيــة مــهـا

البرغوثي.
و الـــــكــــشف

خـالل االجــتــمــاع عن هــويــة الــدول
ـــشـــاركـــة في دورة غـــرب آســـيـــا ا
وهـي: الـــــســـــعـــــوديـــــة اإلمـــــارات
الــبـحـرين الـكـويـت قـطـر سـلـطـنـة
عمان اليمن العراق فلسط

سوريـا لبـنان إضـافة
لألردن.وسيتنافس
بـــــــالــــــدورة 700
العب والعــبـة في
(7)  ألـعاب هي:
رفع األثقال كرة
السـلة لـلكراسي
ـتحـركـة الـكرة ا
الـطائـرة جـلوس
كـرة الـطـاولـة كرة
الهدف للمكفوف

الـبـوشـيـا لـلشـلل
الــــــــــدمــــــــــاغـي
وألعاب القوى.
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ـدير الفـني للـزوراء العراقي حمل ا
حكيم شاكر العبي فريقه مسؤولية
اخلـســارة الــكـبــيـرة الــتي تــلـقــاهـا
الــفــريق الـــيــوم أمــام الــنــصــر في
لك اللـقاء الـذي استـضافه اسـتاد ا
فـهــد الــدولي بــالــريــاض وانــتـهى
ي" 1-4. وخالل حديثه بفـوز "الـعا
ـؤتـمـر الــصـحـفـي بـدا شـاكـر فـي ا
مــــتـــوتــــرًا وأكــــد أنه رسم خــــطـــة
مـتكـاملـة لالعبي فـريقه قـبل اللـقاء
واسـتـدرك: "لــكن لم تـنـفـذ (اخلـطـة)
كــمــا يـجب خــصــوصًـا في الــشـوط
الـــثـــانـي الـــذي ســـلـــمه الالعـــبـــون

نافسهم" حسب قوله.
وعن مـــشــاركــة الـــنــصـــر بالعــبــ
مـعــظـمــهم من االحــتـيــاطـيــ قـال
ـدرب الـعـراقي: "الـنـصـر لم يـلـعب ا
ــــا بــــعض بــــخـط االحــــتـــيــــاط. ر
الالعـــــبــــ غـــــابــــوا لــــكـن عــــمــــر
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ــنـتــخب الـعــراقي أللـعـاب اخــتـتم ا
القوى مشواره بذهبية التتابع * 4
أوســمـة 7م لــيــحــصــد بــذلك 400
ركز اخلامس متنوعة وضعته في ا
في الـبـطـولـة الـعــربـيـة بـنـسـخـتـهـا
احلـــــاديــــــة والـــــعــــــشـــــريـن الـــــتي
ـصـريـة احـتـضــنـتـهـا الــعـاصـمــة ا
الـــــقـــــاهـــــرة عــــــلى مـــــدى 4 أيـــــام
مـــتــواصـــلــة.وافــتـــتــحت الــبـــعــثــة
العـراقيـة اليـوم الرابع واألخـير من
البطولة بوسـام فضي للعداءة دانة
حـســ بـعــدمـا حــلت ثـانــيـة بــعـد
ان عيسى فيما تتقدم البحرينية إ
عــلى هـاجـر احلـديـوي الـبـحـريـنـيـة
األخـــرى.وحـــقق الـــعـــراق بـــعـــدمــا

وسامًا برونزيًا في سباق العشاري
ركب إذ حل الالعب العراقي عبد ا
السـجاد سـعدون نـاصر الـذي حطم
رقـمًــا عـراقـيًـا جـديـدًا بـعـد أن جـمع
ركز الثالث.وفي6837  نقطة في ا
ســبــاق اإلثـارة واحلــمــاس خـاتــمـة
الـسـبـاقـات الـتتـابع 4 400 م الذي
شــهـد صـراعًـا مـخـتـلـفًـا كـونه أكـثـر
الــســبـاقــات إثـارة ألنـه فـرقي فــقـدم
ـركـز الــفـريق الـعــراقي لـيــحل في ا
األول أوال وجــاء مـنـتــخب اجلـزائـر
ثــانـيـا ومـنـتـخـب عـمـان ثـالـثـا.وفي
الـنـتـائج اإلجــمـالـيـة جــاء مـنـتـخب
غـرب ثانيا ومصر البحرين أوال وا
ثــالـثــا واجلــزائــر رابــعــا والــعـراق

خامسا.
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ـنـتـخب الــنـاشـئـ الك الـتـدريــبي الـتـدريـبـي  أنــهى ا
اختـبارات مـحافظـة دهوك بـتواجد 19 العبـا فقط على
ملعب نـادي دهوك الثـاني في إطار الرحلـة التي تشمل

جميع محافظات العراق.
نـتخب الـوطـني للـناشـئـ عمـاد محـمد وقـال مـدرب ا
في بـيـان الحتـاد الـكـرة إن "االخـتـبـارات وبـالـرغم من
حـضور عـدد قـليل جـداً من الالعبـ بـسبب عـدم تبـليغ
واعيد ـشرفة على االختبارات والـتضارب با اللجنة ا
أيام بـالـرغم من ان الـتـبـــــــلـيغ كـان قـبل اكـثـر من 10 
عـلى الــعـكـس من الـتــواجـد واالهــتـمــام الـكــبـيــر الـذي
شــاهـدنــاه في مــحـافــظـة كــركــوك وبـقــيــة احملـافــظـات

األخرى".
الك التدريبي أبدى إعجابه وأضاف عماد محمد ان "ا
بإمكانات 3 العب بشكل أولي والـذين سيلتحقون مع

بــقــيــة الالعــبــ في بــغـداد
والـدخــول في فـتـرة اخـتـبـار
قـــويـــة قــــبل الـــوصـــول إلى
الــتـشــكـيــلـة الــتي ســتـدخل

عملية اإلعداد األخيرة".
ـــــنـــــتـــــخب وأشـــــار جنم ا
الــوطـــني الـــســـابق إلى ان
الك التدريبي سـيتواجد "ا
اليوم الثالثـاء في محافظة
ـوصل بعـد ان  تـهيـئة ا
جميع األمـور اخلاصة إلجراء
عمـلية االخـتبار لـلمحافـظة على

ـوصـل في تـمــام الـســاعـة الــواحـدة مــلـعب نــادي ا
ظـهـراً والتي نـأمل ان يـتواجـد فيـهـا عدد اكـبر من

." وهوب الالعب ا

حكيم
شاكر


