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هذه االوقـات  واخلـروج من نفق
ــــراكـــز الـــســــلم حــــيث اســــوء ا
ـا واهـمـيـة تـعـديل الـنـتـائج  طـا
في الـوقت مـتـسـعـا  في مـحـاولة
تغـير الـنتـائج  ولو عـلى حساب
الفرق الـقريبـة منه  بعـدما خسر
احدى عـشر مبـراة دفعـته للوراء
ويــعـيش  صـعـوبـة الـبـقـاء لـيس
بسبب خيبة النتائج بل  مالزمة
ــــشـــاكل االخــــرى  الـــتي ازمـــة ا
األمور  كـثير ويـخشى ان يـتلقى
خسارة أخرى من الكهرباء الذي
ـر في احلالـة الفـنيـة   االفضل
ـدرب  في إعـادة بـعـد  مـا جنح ا
ترتـيب اخلـطوط  والـعمل بـشكل
واضـح امـــام حــاجـــة الـــنـــتـــائج
ــقـدور لــلـتــقــدم   مــوقع اهم  و
الـفريق حتـقـيق ذلك  وهو يـعول
على عـناصـره الي تركت الـبداية
تعثرة  خلـفها  وانطلقت بقوة ا
حتت  تـــاثـــيـــر الـــنـــتـــائج الـــتي
ـدرب احلـالي تـغـيــرت  بـفـتــرة ا
وارتفـاع نسب  الـنجـاح   بفضل
ــرشح جــهـــود الــكل  لــلـــفــريق ا
لـــلـــفــوز فـي ظل الـــفــوارق الـــتي
يــتـمـتع بـهــا الى فـريق احلـسـ
ــــر مـن فــــشل الى اخــــر الــــذي 
ـمـتازة ـسابـقـة ا ومـهـدد بـتـرك ا
بعدما افتقد  لعناصر الدفاع عن
البـقاء  والن االمـور تسـير عكس
مـا يـتمـنـاه الـفريق الـذي ال يـريد
االســـتــسالم من الـــوقت احلــالي
الن كل شيء مـتـغـير بـكـرة الـقدم
ـني النـفس في ان يـتـعـثر كـمـا 
ـيــنـاء عـلى امل الـبـحــري امـام ا

واقعه. للتقدم 
وتــشــهـد مــديــنـة الــبــصـرة لــقـاء
ــتـــاخــرين في االخــوة االعــداء ا
ـهدد الـتـرتـيب حـيث  الـبـحـري ا
بــشـــدة لـــلــهـــبـــوط في تـــواجــده
ـركـز الـتـاسع عـشر15 بـسبب بـا

ــنـــافـــســـات الــتـي يــســـعى فـي ا
لـدعـمـهـا اوال عـبـر نـتائج االرض
وجتـــــاوز نــــــكـــــســــــة الـــــنــــــجف
والـــتـــوازن  فـي االمـــور الـــتي ال
تـظــهـر ســهــله  وتـدارك مالحــقـة
الــــزوراء  من جـــــانــــبه يـــــطــــمح
الـــســمـــاوة الى حتـــقــيق الـــفــوز
االول ذهابا عبر االهتمام باالداء
ـاضي على  بـعد  الـفوز اجلـيد ا
فــــريـق  نــــفـط مــــيـــــســــان في ان
ــواجــهــة الــكـرخ ــنــحه دفــعـه 
الــــذي ســــبق وخــــســـر مــــعه في
الـسـمـاوة  مع الـفـوارق الـكـبـيرة
الـــــيـــــوم  حـــــيـث قـــــوة الـــــكــــرخ
ـتـجــددة والـتي ـتــصـاعــدة  وا ا
اســـــتــــمــــرت تــــصـــــنع الــــفــــارق
خـصــوصـا في مـيـدانه والـتـطـلع
الضافة  الـفوز الثـاني عشر امام
رغبة السماوة في تدارك خسارة
ـــتـــاخـــر ـــوقع ا اخــــرى  امـــام ا
واحلـــاجــة لــلـــدفــاع عن الـــبــقــاء
ـــهـــمـــة الـــتـي  اخـــذت تـــتـــسع ا

وتقلق  االنصار كثيرا.
»uM'«Ë qOÐ—«

ويلتقي اربيل اجلنوب في مهمة
يـــتـــطــلـع مـــنــهـــا الـى تــعـــويض
ـــديـــنــة خـــســـارتي الـــنـــفط في ا
والـــطالب فـي الـــعـــاصــــمـــة  مـــا
تسبب  التراجع لـلموقع العاشر
ــهـــدد بــقــوة مـن الــنــجف    25ا
واحلــدود والـكــهــربــاء  والــعـمل
ـستـوى  عبـر االستـفادة تـقد ا
من عــامــلـي األرض واجلــمــهــور
والن الــــفـــوز ســـيــــدعم حـــظـــوظ
الـفــريق بــعــد نـكــســتي الـدورين
األخيـرين ويكـون ناظم شـاكر قد
واجهة لم تكن سهله اعد العدة 
والـعـودة الى عـزف نـغـمـة الـفوز
ـؤثـر في ووضع حــد لـلـتــراجع ا
مشاركة اربيل التي اختلفت  مع
ـرحـلة احلـالـيـة وكـشفت بـدايـة ا
عن تــراجع قــدرات الالعــبـ في
درب بعدما حتقيق ما يـامل له ا
ــنـافــسـات  دورا مــهـمـا دخـلت ا
ومــازال الـــفــريق   قـــادرا   عــلى
حتــقـيق الــفـوز بــعــد خـســارتـ
مـتـتـالـيـتـ  وال يـريـد  االبـتـعاد
واقع بـعـد عن سـبـاق حتـيسـن ا
الــــــذي حــــــقق فــــــيه اجلــــــنـــــوب
األفضلية بعـد الفوز االخير على
 الـديـوانيـة والـتـقدم تـاسـعا  29
ــــــــني الــــــــنـــــــفـس  الـــــــلــــــــعب
بـطـمـوحـات الـفـوز خلطـف موقع
الـطالب والوسـط  اذا ما  تـعـثرا
ـقـبول والنه في الـوضع الـفني ا
ويـامـل عـادل نـاصـر الـعـمل عـلى
دعــمـــهــا  في اســتـــغالل احلــالــة
ـتـدنـيـة  الربــيل الـفـرصـة الـتي ا
حتتـاج اللـعب بتـركيـز وتسـخير
جهود عناصر الفريق التي تقدم
الـيـوم مـسـتـويـات عـالـيـة  بـدليل
الـنـتائج  االخـيـرة الـتي تدار من
درب  والالعب خالل  قدرات  ا
  والن احلـــالــــة الـــتي عــــلـــيـــهـــا
اجلــنـوب افـضل مـن اربـيل  لـكن
مـلــعـبـه الزال يـشــكل خـطــر عـلى
الـــــضــــيــــوف كـــــمــــا حـــــصل مع

الزوراء.
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ويسـعى فريق احلـس   14عند
ثالث اســتـقـبـالـه  الـكـهـربـاء   23
ـوقـف  تـدارك االمـور من عــشـر ا

هدد بترك وقع الثامن  ا حيث ا
مـــكـــانه الـــثـــامن  اذا لـم يـــعـــبــر
احلــدود الـــتـي تـــعــانـي كـــثـــيــرا
بـــعـــدمـــا اخـــذت  الــــنـــتـــائج من
الفـريق الذي تـلقى ضـربة الـنفط
بـالــثالثـيــة  والـعــمل عـلـى مـحـو
اثـارهـا امـام قـوة الطـالب   التي
ــقــدورهــا حتــقــيـق الــنــتــيــجـة
ــهــمــة الــثــانــيــة عــلـى حــسـاب ا
ـتـراجـع في اصـحاب االرض ا
اجلـــوالت االخــــيـــرة لــــكــــنـــهم ال
يــريـدون الــبــقــاء حتت ضــربـات
اقــرانــهم  امــام مــهــمــة حتــسـ
ــــوقـع  رغم  افــــتــــقــــاده لـــروح ا

طلوب. اللعب ا
n−M « wÐd¹œ

ويــتــواجه الــوسط والـنــجف في
دينة مـرة اخرى  بعدما ديربي ا
انــتـهى  االول لــلــوسط بــهــدفـ
لــواحـد في وقـتـهــا  كـان الـنـجف
في بدايـة متـعثـرة ومتـأخرة قبل
ان يــعـود  ويـتـقــدم والـيـوم بـأ
ـنـتـظرة اجلاهـزيـة لـلـمـواجـهـة ا
مـن جـــمـــهــــوره الـــذي  يـــرى في
الـــنــتـــيـــجـــة االهم  العـــتـــبــارات
معروفـة والن الفريق في الوضع
الـفـني  بعـد فـوزين مهـمـ عززا
من دعم موقـعه في السـلم   امام
تـــراجع الـــوسط مـــوقـــعـــا بـــعـــد
خسـارة الشرطـة وتعـادل االمانة
عــلى عـكـس بـدايـة الــغـر الـذي
ــهـمـ تــوالـيـا حـقق الــفـوزين ا
وتــقــدم لــلــمــوقع احلــادي عــشـر
زادت  مـن ثــــقـــــة الالعـــــبــــ في
خـوض لقـاء الـيوم بـأهـميـة امام
ه هـدية طـمـوحـات الـفـوز لـتـقـد
جلـمــهـوره  الـذي يــقـدر طـبــيـعـة
االمــــــور  لـــــكــــــنه ال يــــــقـــــبل  اال
بــاحلـصــول عــلى كــامل الــنــقـاط
مـــــقــــــابل ذلـك فـــــإدارة الــــــوسط
تـضــغط عــلى شــنـيــشل من اجل
ـــســـار الـــنـــتـــيـــجـــة  والـــعـــودة 
االنتصارات بعدما خسر  خمس
وقع الـسادس وال يـريد نقـاط وا
االبتعاد عنه  امام مهمة تقليص
الفارق  كما يبـدو الفريق متاثرا
لــلـــغــايــة في خــســارة الــشــرطــة
والــتـعــادل مع االمـانــة  ويـبـحث

عن  مداواة جراحه.
WFL'«  UNł«u

ـبــاريــات يــوم غـد وتــتـواصـل  ا
اجلـــمــــعـــة وذلـك بـــاقــــامـــة اربع
مبـاريات وفـيهـا يضـيف صاحب
وقع الثالث الكرخ  39 الثامن ا
عشر الـسماوة 19 وكله امل في
ـبــاريـات االرض الـعــودة بـقــوة 
اكثر الفرق استفادة منها ويدرك
كــر سـلـمــان ان االسـتـمـرار في
ــركـز احلــالي يــتــطــلب الــلـعب ا
بــتـركـيـز وروح الـفـوز الـذي بـقي
يـتـعـامـل مـعه  ومـنـحـه الـنـتـائج
االيجـابيـة التي تقـدم فيـها  على
حـســاب ضـيــوفه عــلى مـخــتـلف
ن وجدوا  صعوبة تسمياتهم 
االمـــــــور  والن صـــــــاحب االرض
يــــامل فـي تــــعــــويض خــــســــارة
ـــبـــاريــات الـــنــجـف والـــعـــودة  
االيــاب  فـي مــرحــلـــة  الــتــحــدي
الـتي يـعـول فـيهـا عـلى عـنـاصره
التي قدمت مستـويات مهمة قبل
ـرحـلة ان تـخـسـر لـقـاء افتـتـاح ا
ـثل عـنصـر قوة احلـاليـة والنه 

ــنـافــسـات عــبـر خــبـرة عــصـام ا
ـهـمـة بـشـكل حـمـد  الـذي يـديـر ا
مـقـبـول وقـادر عـلى تـعـزيز دوره
ــنـافــســات الـتـي ال تـظــهـر في  ا

سهله.
W¹u'«Ë ÊU O

وتــنــتــظــر الــوصــيف اجلــويــة 44
مـبـاراة  صـعـبة عـنـدمـا يـخرج الى
ـواجــهـة  اخلـامس نـفط الــعـمـارة 
ميـسان 34 وسيـرفع شـعار الـلعب
من اجل الفوز لدعم موقعه احلالي
وتـــقـــلـــيـص الـــفـــارق مع الـــغـــر
الـشـرطة بـانـتظـار ان  يـتعـثـر امام
الــــــنــــــفـط لـــــكـن االول ان يــــــقـــــوم
اوديــشـيــو بـالــتـعــامل مع  الـلــقـاء
الــغــيـر ســهل  بــســبب صــعــوبـات
مالعـب احملــــافـــــظــــات واخـــــرهــــا
ـشكـلة التي التـعادل مع الـبحري ا
الزالت تـعــوق من جـهـود الالعـبـ
الـذين يـعـلـمــون بـتـأثـيـر مـثل هـذه
باريات  التي سبق  وعانى منها ا
البل   الـــتـــراجع  بــســـبب ضـــيــاع
الـنـقاط  الـساعي لـلـعودة بـكـاملـها
ـرة  فـي ظل حــالــة الـتــدني هــذه ا
الـتي يـعـيـشــهـا مـيـسـان  الـفـرصـة
لـلحـصول  عـلى   النـقاط  لـتشـديد
الحـقـة  عـلى  الـشـرطـة من خالل ا
تفـعيل خـطوط اللـعب عبـر موجود
ـــطـــالـــبـــة في خـــوض االســـمـــاء ا
الــلـقــــاء بــقـوة وحــمــاس وتـركــيـز
ـثـلـة لـتـدارك   األمـور الـصـعـبـة  
ـــلـــعب وظـــروف بــــأرضــــــــــــيـــة ا
باراة  الـتي تقف الى جانب اهل ا
الــــعـــمــــارة لـــلــــحـــد مـن خـــطـــورة
اجلـــــــــــــويــــة وجتــــنـب الــــوقـــوع
بــاخلــســارة  الــثــــــــــــانــيــة  بــعـد
الـســقـوط في الـسـمــــــــــاوة الـدور
ــاضـي  والن رهــان لـفــريـق دومـا ا
ـــديـــنـــة حـــيث عـــلى مـــبـــاريـــات ا
االخــــتــــبـــار  احلــــقــــيـــقـي الـــذي

. درب والالعب سيواجه  ا

الـــنــصــر الــســـعــودي وخــســارة
صـدارة مجـموعـته  بـعدمـا خيب
امـال جـمهـوره والـكـرة العـراقـية
اداءا ونتيـجة  ووضع نفسه في
ــوقف الـصــعب بــدوري ابـطـال ا
اسـيـا في نـتـيـجـة غـيـر مـتـوقـعـة
ولـو على الـفـريق االعتـراف بانه
تــــراجـع مــــحـــلــــيــــا   في االدوار
االخــيـــرة حــيث خـــســارة اربــيل
والـتـعادل مع احلـدود والـشـرطة
وسـيـكـون الـسـبت  فـي مـواجـهة
االمــانــة الــصــعــبــة بــعـد تــراجع
حــــالـــة الالعــــبـــ الـــنــــفـــســـيـــة
ـــعــنـــويـــة لــعـــنـــاصـــره الــتي وا
ســتـلــعب حتـت ضــغط االنــصـار
ـطـالـب في حتـقـيق  الـنتـيـجة ا
لتعديل موقـعه  وتقليص الفارق
ــــقـــدمــــة واهــــمــــيـــة مع ثـالثي ا
اخلـــروج بـــكـل الـــفـــوائــــد لـــدعم
ـــشـــاركــــة لـــتي تــــاثـــرت الـــتي ا
حتـتــاج الى تـغــيـر مــسـار االداء
والـــنـــتــائـج والـــســـيــطـــرة عـــلى
ــبـــاريــات الــتي كــلـــهــا لم تــكن ا
ســـهــــله وحتــــتــــاج الى جــــهـــود
الالعــــبــــ عــــلى امـل حتــــســـ
االمـور للـدفاع عـن اللـقب قبل ان
ـهمـة صعوبـة بعـد بداية تزداد ا
رحلـة احلالـية قبل حرجـة  في ا
ان تـاتي خــســارة الـنــصــر الـتي
زادت الــطـ بــله  بــوجـه حـكــيم
ــطـالب بـتــعـديل  مـسـار شـاكـر ا
االمــور  فـي الــبـــطـــوالت الــثالث
واســــتــــعـــــادة تــــوازن الــــفــــريق
ـــعـــروفــة والـــلـــعب بـــهـــويـــته  ا
وروحـــيــة الـــفــوز عــلـى حــســاب
األمانـة الذي يـعتمـد على طـريقة
ـــــــدرب واداء الـالعـــــــبـــــــ الن ا
ـر بوضع مـناسب بـعد االمـانة 
سـلــسـلــة مـبــاريـات عـادت عــلـيه
بــالــفــوائـد اخملــتــلــفـة  والــتــقـدم
بــــســـــرعـــــة ورفع مـن امـــــاله في

نـتــائــجه اخملـيــبــة من دور الخـر
يـنـاء  االخر قـبل ان يـصطـدم بـا
ـركـز اخلـامس عـشـر الـغـير في ا
بـــعــيــد عن مــواقـع الــهــبــوط مــا
يـحــتـاج لــلـدفـاع بــقـوة واهــمـيـة
استغالل مباريات االرض ومنها
الـيــوم الـتي تـمـثل الـتـحـدي رغم
وضع البـحري النه فـرط بالكـثير
من مـــــبـــــاريـــــاته حتـت انـــــظــــار
جـــمــــهــــوره الـــذي يــــامل فــــيس
اخلـــروج بــنــقـــاط الــلـــقــاء لــدعم
جــهــود الـــتــحــرك نـــحــو  مــكــان
افــضل من الــذي عــنــده  وتـدارك
مالحـقة الـصـناعـات والـديوانـية
والن االمـــور غــــيـــر مــــســـتــــقـــرة
بـــســـبـب ضـــعـف الـــتـــعــــامل مع
ـتاحة في مـيدانه الذي الفرص ا
عــلــيه ان يـرفـع من الـرهــان امـام
مـــهــمـــة الـــبـــقـــاء وسط حـــســرة
جـمــهـوره الـكــبـيـر الــذي يـعـيش
حــالــة الــقــلق احلــقــيــقــيــة عــلى
مسـتقـبل الفريق  بـعدمـا تعرض
لـــهــزات مـــتــوالـــيــة  امـــام الــذي
يحصل  للميناء الذي يعاني في
ـــوســـمـــ قـــبل ان تـــصـــطــدم  ا
ـــشـــاركـــة احلـــالـــيـــة بـــظــروف ا
الـــفــريـق في بــدايـــة يـــخــشى ان
يـدفع ثــمـنــهـا  وهــو مـا يــرفـضه
متابـعوا الدوري ولـيس انصاره
ـيـنـاء في حـسب الهـمـيـة بــقـاء ا
الـــــــدوري   فـي وقت يــــــــســـــــعى
الــبـحــري لــتـجــاوز ازمــة االمـور
الـــتي ال حتــــتـــاج الـى تـــعــــلـــيق
الـتي لم يـنـجح بـهـا سـعـد حافظ
الـــــذي لـم يـــــغـــــيـــــر مـن الـــــواقع
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ويــعـود الــزوراء الـرابع 38 بـعـد
غد الـسبت  لـلمـنافـسات احملـلية
واجهة االمانة  الرابع عشر 23
ــة بـــعــدمـــا  جتـــرع مــرارة هـــز

متاز بكرة القدم sšUÝ Í—Ëœ∫ 4 مباريات جتري اليوم اخلميس ضمن اجلولة 22 من مسابقة الدوري ا
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يـعاني الشاب ريبوار عـبد الله شبيه النـجم البرتغالي كريـستيانو رونالـدو من جماهير فريق بـرشلونة االسباني
بسـبب تعـليقـاتهم وكـرهم له نظراً لـلشـبه الكبـير بـينه وب الـنجم الـبرتغـالي.عبـد الله والذي يـسكن قـضاء سوران
شمال مـدينة اربـيل قال "كـنت اعاني من جمـاهيـر برشلـونة عنـدما كان رونـالدو يـلعب في ريال مـدريد لكن مع
انتـقال الالعب الـبرتـغالي الى صـفوف يـوفنـتوس االيـطالي قـلت التـعلـيقـات ولم اعد مـكروهـاً لديـهم".واضـاف عبد
- "دائماً مـا اهتم باخـبار وقـصات شعـر رونالدو احـاول تقلـيده في الـلعب ايضـاً وح العب مع الله- 25 عامـاً
فريقي سـوران ارغب ان اقوده كمـا يقود "الـدون" فريقه يـوفنتـوس والبرتغـال للفـوز".وب أن "الشـبه الكبـير بيني
وب رونالـدو اعتبـره نعمـة من الله اصبـحت مشهـوراً بفضل ذلك واجلـميع يرغب بـالتقـاط الصور مـعي" معرباً
".وقدم عدد من اطباء التـجميل النصائح لريبوار من اجل اجراء عن امله في أن "يلتـقي برونالدو في يوم من اال

عمليات التجميل كي يكون شبهاً للدون لكنه رفض ذلك.
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جتــــري الـــيـــوم اخلــــمـــيس اربع
مـبــاريـات ضـمن اجلـولـة  22 من
ـمـتـاز  بـكـرة مـسـابـقـة الـدوري ا
القدم عنـدما يحل الشـرطة ضيفا
عـلـى الـنــفط في لــقــاء يــتـوقع ان
يـتسم بـاالثارة  الهـميـة النـتيـجة
عـــلـى الـــطــــرفـــ  حـــيـث رغـــبـــة
الــشـرطــة وحــرصه  الــكــبــيـر في
وقع مواصلة  النتائج  لتعزيز ا
واحلفـاظ عـلى نظـافة سـجله الى
ابعد نقـطة  البل وسط طموحات
ـيـز فـيـما ـوسم بـشكل  انـهـاء ا
تـظهـر رغبـة الـنفط في  ان يـكون
الـــطــرف األول بـــتـــشــويـه ســجل
ــــتـــصـــدر واحلــــاق اخلـــســـارة ا
األولى بـعـد التـطـور الـذي حصل
ـــرحـــلـــة ومن خالل مع بـــدايـــة ا
درب باسم الدور الذي يقوم به ا
قــاسم والـــتــعــويـل عــلى  قــدرات
مــجــمـوعــة العــبــ  الــتي عـادت

لـتـقـدم مـا تـقدر
عـــــلـــــيه  من
اداء وكـلـها
امــــــــــــــــــــــــل
الـــــــعـــــــودة
بــــالـــــفــــريق

الـــــــــى
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اآلســيــوي. ذكــر مــديــر اجلــهـاز
الـفـني عـلي طـالب ان مـنتـخـبـنا
عـــــازم عــــلـى حتــــقـــــيق أفـــــضل
الــنـتــائج في أكـبــر جتـمع قـاري
ــنـتـخـب اكـتـسب لـلــعـبـة وان ا
اخلـبـرة الـكـافـيـة لـتـحـقـيق هـذا

الطموح. 
مــوضــحــا عـن عــزمه الــوصــول
ــــنــــتـــــخب إلـى مــــنــــصــــات بــــا

التتـويج.وب طالب أن مـعسكر
بــغــداد يــأتي بــعــد مــعــســكــرين
اقــيــمــا فـي مــحــافــظـــة الــنــجف

االشرف. 
الفتـا الى: أن الفريق سـيخوض
وحــدات تــدريــبــيـــة مــنــتــظــمــة
تـــتــخـــلـــلــهـــا إقــامـــة مــبـــاريــات
جتريـبيـة مع أنديـة الدوري من
أجل حتـــقـــيق االنـــســـجـــام بــ

.وتــــابع أن جـــــمــــيع الالعــــبـــــ
احلصص التدريبية جتري على

قاعة نادي الشباب. 
مـثمـناً دور الـقائـــــــــم عـليـها
فـي تــــــســــــهــــــيل مــــــهـــــــــــــمــــــة
ــــنـــــــــــتــــخب مـن خالل وضع ا
صـــالـــة الـــنـــادي حتت تـــصــرف
ـــنــتــخب دعــمـــا مــنــهم لــهــذه ا

همة الوطنية. ا
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شــرع مـنــتــخب الــشـبــاب بــكـرة
الــصــاالت يـوم أمس األربــعـاء
في مــعــســكــر تــدريــبي داخــلي
حتــتــضــنه الــعــاصــمــة بــغــداد
استعدادا لنهائيات كأس آسيا
التي ستـقام في إيران مـنتصف

قبل. شهر حزيران ا
وقال رئيس جلنـة كرة الصاالت
غالب الزاملي ان شباب العراق
تنـتظـرهم بطـولة مـهمـة نسعى
من خاللــهـا الى احلـصـول عـلى
ـــراكــــز الـــثالثـــة األولى. أحـــد ا
ــنــتــخـب بــقــيـادة مــبــيــنــا أن ا
ــدرب عــلي طــالب قــادر عــلى ا
ـرجــوة في حتــقــيق الــنــتـائـج ا

هذا احملفل القاري.
ــســـتــشــار من جـــانــبه أشـــار ا
الــفـني لـلــمـنـتــخـبـات الــوطـنـيـة
ؤمن الى أن جلنة كرة حسام ا
الـــصـــاالت تـــعـــمل عـــلـى جنــاح
مهـمة مـنتخب الـشبـاب بعد أن
تعـذر إقامة مـعسكـرات خارجية
وإجـراء مبـاريـات دوليـة بـسبب
اخلالفــات الـتي حــدثت مـؤخـرا
ــؤســســات الـــريــاضــيــة بـــ ا
والـتي نــأمل أن تــنـتــهي قـريــبـا

خدمة للرياضة العراقية.
ـــــؤمـن أن اجلـــــهـــــاز وأوضـح ا
الـــــفـــــنـي يـــــدرك جـــــيـــــدا هـــــذه
الـــظــــروف ويـــحــــاول جـــاهـــدا
الـتـغلب عـلـيهـا بـغيـة الـوصول
بـالـفـريق إلى اجلـاهـزيـة الـتـامة
ـــــعــــتــــرك قـــــبل الــــولـــــوج في ا
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تـشـارك احلكـمـة العـراقـية الـدولـية
حـذام اسـماعـيل حـمود في بـطـولة
فيـتـنـام الـدوليـة لـلـتـحدي لـلـريـشة
الطائرة والتي ستقام خالل الفترة

من  9لغاية  14ابريل اجلاري.
ويـأتي اخـتـيـار احلـكـمـة الـعـراقـية
حذام اسماعيل حمود بناء على ما
تـــمـــتع به من خـــبـــرة وكـــفــاءة في
مجـال التحـكيم فـهي حكم عام في
الـعـراق وشاركت في إدارة الـكـثـير
من الـبطـوالت الـعربـية واإلقـلـيمـية
والـقــاريـة والـدولـيـة وهي من أبـرز
احلــكــام عــلى الــسـاحــة الــعــربــيـة

والدولية.
ويـعتـبر اخـتيـار احلكـمة الـعراقـية

ثابة دليل حذام اسماعيل حمود 
عــلى مــدى مـا يــتــمــتع به احلــكـام
واحلكمات الـعرب من كفاءة وقدرة
عــــالـــيــــة تـــؤهــــلـــهـم إلدارة أكـــبـــر
الـبـطـوالت الـدولـيـة عـلى مـسـتـوى
الـريـشـة الطـائـرة لـيكـونـوا واجـهة
مشـرفة لـلعـبة عـلى مدار الـسنوات

اضية. ا
ويـسـعى االحتـاد الـعـربـي لـلـريـشة
الــطـائـرة إلى تـســــــــــلـيط الـضـوء
عـلى الـكـفـاءات العـربـيـة في مـجال
الــتـــحـــــــــكـــيم بــاعـــتــبـــاره ركــنــا
أسـاســيـاً في مــنـظــومـة لــعـــــــــبـة
ا يبـذله احلكام الريـشة الطائـرة و
الـعــرب من جـهـود بـارزة عـلى هـذا

الصعيد.
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منتخب الشباب بكرة الصاالت في معسكر تدريبي حتتضنه بغداد استعدادا لكأس آسيا
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ـــســـابــقـــات في االحتــاد وافــقت جلـــنــة ا
العراقي لـكرة القـدم امس  األربعاء على
تـغـيـيـر مـوعـد مـبـاراة نـادي الـزوراء أمام
امـانــة بـغــداد ضـمن مــنـافـســات اجلـولـة
متاز رحلة الثانية للدوري ا الثالثة من ا

لكرة القدم.
وذكـــر نـــادي الـــزوراء في بـــيـــان تـــلـــقـــته
ـسـابـقـات في (الـزمـان) امس أن "جلـنـة ا
احتـــاد الــكــرة وافـــقت عــلـى طــلب نــادي
الـزوراء بــتـغــيـيـر مــوعـد مــبـاراة الـزوراء
ــبـاراة يـوم وبـغــداد حـيث تـقــرر اقـامـة ا
ــصـادف 14 نــيـســان احلـالي في االحـد ا

الساعة اخلامسة بدالً عن يوم السبت".

مدرب
اجلوية
باسم
قاسم

مـــــــوقـع أفـــــــضـل  واالمـل في ان
يــتــعــثــر مـيــســان امــام اجلــويـة
للتقـدم خامسا  وهـو ما سيلعب
من اجـله  امام تـطـلعـات حتـقيق
الـــــفـــــوز  بـــــعـــــد حتـــــسن االداء
ــهــمــة تــظــهـر والــنــتــائـج لــكن ا
صـــــعـــــبـــــة امــــام االثـــــنـــــ رغم
ـصــلــحـة الــتــرشـيــحــات تـصـب 
الــــشــــرطــــة الــــذي يـــصــــر عــــلى
مواصـلة رحلتـه بثقة كـبيرة  من
اجل الـلقب فـي وقت يريـد الـنفط
الـثـار لـلـخــسـارة بـعـد اسـتـعـادة
عافيته والن اللـقاء ياتي بالوقت

ناسب. ا
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ويــتـــطــلع الــديـــوانــيــة حتـــفــيــز
عـناصـره لتـحـقيق الـفوز الـثاني
تـوالـيــا  عـلى الـصــنـاعـات والنه
يـــعــول  عـــلى مــبـــاريــات االرض
ـــوقع لـــتـــفـــادي  الـــتـــاخـــر في ا
احلـــالي الن غـــيـــر ذلك ســـيـــزيــد
ـا انه  غـير ـهـمـة تـعقـيـدا   طـا ا
قــــادر عــــلى  عــــكس نــــفــــسه في
مبـاريات الـذهاب الـتي قد تـقربه
ـــوسـم  بـــعــد من دفـع فـــاتــورة ا
ـاضي خـسـارة اجلـنـوب الـدور ا
وحتى مبـاريات  االياب ال تـظهر
مـــضـــمـــونـــة مع الـــفـــريق الـــذي
يـــعــــاني مـن ازمـــة الــــنــــتـــائج
ـالزمــــة مــــنــــذ ــــشــــاكل ا وا
الـــبـــدايــــة  الـــتي دفــــعـــته
لــلــمــوقع الــســابع عــشـر
ـقــلق كـثـيـرا لالنـصـار ا
الـذين يـامـلـون ان يـقدم
الـالعـبــ  مــا عــنـدهم
فـي وقــت يـــــــــــــــــدخـل
الـصــنــاعـات الــلــقـاء
بـنـشـوة الـفـوز عـلى
فـــــريـق احلـــــســــ
وهو االخر يسعى
الى تقـد الـعمل
الـــذي يــــجــــنـــبه
مـواجــهـة شـبح
الـــهـــبـــوط  مـــا
يـــدفـع مـــظـــفـــر
جـــبـــار العـــتـــمــاد
طــريــقـــة  الــلــعب
الــتي من شـانــهـا
ان تـخـدم الـفريق
فـي مــــــعــــــاجلــــــة
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ويـــــســـــتـــــقـــــبـل احلــــدود
ـــتــــراجع لـــثـــاني عـــشـــر ا
السـلم الطالب  بـعد فوزهم
الـكبـير عـلى اربيل بـرباعـية
طلوب نظيفة وفي الوضع ا
الذي يقوده ثائر حتمد الذي
يــامل بـــإيــجــاد ضـــالــته مع
الــفـريق الــذي سـبق مــعـمل
ـوقع واهـمــيــة الـتــقــدم به 
يـلــيق بـتــاريـخه وســمـعـته
ـواسم بــعـد الـتــراجع في ا
االخــيــرة قــبـل ان تــتــبــاين
نـــتــائـــجه   حـــالــيـــا  الــتي
ســــرعت  بـــــتــــرك عــــلــــوان
للمهمة التي ال تظهر سهله
امــام احـمــد الـذي  يــتـطـلع
الى  تـــــعـــــديـل وتـــــرتـــــيب
صـــــــفــــــــوف الـــــــطـالب في
ســـــــــــبـــــــــــاقـــــــــــات
واختبـارات السلم

احلكمة العراقية الدولية حذام اسماعيل حمود


