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صادف  13حـزيران اجلاري سيقص قبل. وفي يوم اخلـميس ا مـتاز لكرة الـقدم يوم اخلمـيس ا ـرحلة الثـانية للـدوري العراقي ا تـنطلق منـافسات اجلولة الـ 12من ا
فريـقا الديـوانية وبغـداد شريط مبـاريات اجلولـة ح يتـقابالن على مـلعب الديـوانية عـند السـاعة اخلامـسة مسـاءً. وسيشـهد اليـوم التالي اقـامة خمس مـباريات ح
يالعب احلدود فـريق السماوة على ملـعب التاجي عند الساعـة اخلامسة مساءً وبذات الـتوقيت سيالقي فريق احلس ضـيفه النجف على ملعب  5االف مشجع. وفي
ذات اليـوم يستـقبل الـشرطة فـريق اربيل على مـلعب الشـعب الدولي عنـد الساعـة السابـعة السـابعة و 15دقـيقة بـذات التوقـيت سيالقي نفط الـوسط فريق الـصناعات
قـبل فـسيـشـهد اقـامة ثالث الـكـهربـائـية عـلى ملـعب الـنجف الـدولي وكـذلك سيـواجه فـريق نفط مـيـسان ضـيـفه الكـرخ على مـلـعب ميـسـان الدولي. امـا يـوم السـبت ا
مبـاريات إذ يالقي الزوراء فريق نفط اجلنـوب على ملعب الشعب الـدولي عند الساعة الـثامنة والنصف مـساءً فيما يالعب الكـهرباء فريق البحـري على ملعب التاجي
قبل . وتخـتتم مبـاريات اجلولة يـوم االحد ا يناء عـلى ملعب الـشعب الدولي عـند الساعـة اخلامسـة مساءً عنـد الساعة اخلـامسة مـساءً وسيالقي القـوة اجلوية فـريق ا

باقامة مباراة واحدة ح يالقي الطلبة فريق النفط على ملعب الشعب الدولي عند الساعة السابعة و 15دقيقة مساءً.
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تــوج فـريق نــيــبــور بـطـالً لـبــطــولـة
الـصـحفـيـ العـراقـي الـرمـضانـية
االولى بـــخــمــاسـي الــكــرة نـــســخــة
ــرحـــوم الــرائـــد الــصــحـــفي عــبــد ا
الـــكـــاظـم الـــبـــديـــري إثـــر فـــوزه في
ـبـاراة الـنـهـائـيـة عـلى فـريق اعالم ا
احملــــافـــــظــــة بـ (  4ـ  (3هـــــدف في
ـباراة الـتي ضيـفـتهـا ساحـة نادي ا
الــرافـدين وادارهــا بـنـجــاح احلـكـام
محـمد صالح مـحمـد حطـاب واحمد
سالم وشارك  12فريقاً في البطولة

الـتـي اشـرف علـى تـنـظـيـمـهـا نـقـابة
الصحفي العراقي فرع الديوانية
وتــــمــــثل االقــــســـام االعـالمـــيــــة في
ــؤســسـات احلــكــومــيـة الـدوائــر وا
ركـز الـثـالث فـريق اذاعة ولـيـحل بـا
الصـدى بـعد فـوزه على فـريق اذاعة
االمل بـ (  5ـ  (  1هدف وقد جنحت
ؤلف من باسم اللجـنة التنـظيمـية ا
حـبس نــقــيب الـصــحــفـيــ وجـواد
كـــاظم الــصــائغ وعالء عــبــد الــرزاق
واحـمـد مطـرود في اظـهـار البـطـولة
ـــطــلــوب والـــذي يــلــيق بــالـــشــكل ا

بسمعة الـصحافة واالعالم وشهدت
مـبـاراة اخلـتام اثـارة ونـديـة كـبـيرة
بـعـد مـا تـقـدم فريق نـيـبـور بـهـدف
عـاد فـريق اعالم احملـافـظـة لـيـفرض
الــتـــعـــادل من جـــديـــد اال ان العــبي
نــيـبــور كـان لـهـم االصـرار الـواضح
على حتـقيق الـفوز الـذي حتقق لهم
ــبــاراة بــتــســجــيـــلــهم لــتــنـــتــهي ا
لــــصـــاحلـــهم مـــثـل فـــريق نـــيـــبـــور
الالعــبــون مــصـــطــفى رزاق رحــمن
ومـاجـد الــكـنـاني وعــقـيل الــكـنـاني
وفــراس الـكـنــاني حـسن الــبـغـدادي

وعــلي حـيــدر وعالء طـالب ومــحـمـد
ــدرب مــالك الــزبــيــدي وبــأشــراف ا
اخلــفــاجي فــيــمــا مــثل فــريق اعالم
احملـافــظــة الالعــبــون نـزهــان فــريـد
واحــمــد مــطـــرود ومــحــمــد مــوسى
وحــيـدر مــنــهـل وعالء عــبــد الـرزاق
واسـعــد ابـو جــالي ومـحــمـد جــيـاد
واحـمــد فـاهم  وفي خـتـام الـبـطـولـة
وزعت الــــهـــدايـــا واجلــــوائـــز عـــلى
الـفـائــزين حـيث حـصل عـلى جـائـزة
افـــضـل العب وهـــداف لـــلـــبـــطـــولـــة
الالعب عـلي طـالب من فـريق نـيـبور
وجائـزة افضل حـارس مرمى لالعب
ثالي محمد جـبار وجائزة الـفريق ا
كـــانـت من نـــصــــيب فـــريـق الـــبـــرق
وجــائــزة اســرع هــدف كــانت لالعب
محمد البوالني قام بتوزيع اجلوائز
لواء الشـرطة فرقـد العيـساوي مدير
شـرطــة احملــافــظــة وزيــد الـفــتالوي
رئـيس رابـطـة الـصـحـفـيـ الـشـباب
واحــمــد الــشــيــبــاني و قــال رئــيس
الـلجـنة الـتنـظـيمـية بـاسم حبس ان
ـا يـبـذله اقـامـة الـبـطـولـة كـان وفـاءً 
زمالئـي االعالمـــــيــــون مـن جــــهــــود
حـثــيـثــة وكـبــيــرة تـصب في خــدمـة
جميع مجاالت احلياة باإلضافة الى
انـهــا تــعـتــبـر كــســر طـوق الــروتـ
لـلـعمـل االعالمي اليـومي ومـعـايـشة
حـقــيـقـيــة لـلـمــجـال الــريـاضي كـون
ـتـلــكـون عـشق اكــثـريـة االعالمــ 
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ـتغيـرات عديدة مـنها حفـلت مباريـات دور ربع نهائـي بطولـة كاس العـراق لكرة الـقدم 
اجـتـياز فـريق نـادي الـكهـربـاء هذا الـدور عـلى حـساب فـريق نـادي احلدود ,واضـطرار
فـرق انـدية الـقـوة اجلـويـة والـزوراء والـطلـبـة خلـوض مـبـاريـاتهـا امـام فـرق انـديـة الـنفط
تـغـيـرات كـانت وامـانـة بـغـداد ونـفط مـيـسان ,بـصـفوف غـيـر مـكـتـمـلـة لـدواعي شـتـى. ا
ايـجابـيـة النهـا افـرزت واقعـاً جـديداً من زاويـا اجـبار مـدربي عـدد من االنديـة عـلى منح
تفوقة على خيارات الفرصة لـعدد من العبي اخلط الثاني واعتماد مدربي فرق االندية ا
ـراكـز الـشاغـرة عـلى نـحـو جـيد , تـكـتيـكـيـة واقـعـية وجنـاح بـعض الالعـبـ عـلى ملء ا

نافسات. ليمنحوا مدربيهم افقا اوسع لتطوير قناعاتهم الفنية في الحق ا
مـدرب فـريق نـادي الـكـهـربـاء الـكـابـ عـبـاس عـطـيـة عـد وصـول فـريـقه الى دور نـصف
نـهـائي بـطـولـة كـاس الـعـراق لـكـرة الـقـدم اجنـازاً ,وذلـك الن فـريـقه لم يـحـقق في تـاريخ
وسم .. وسلط مدرب سابقة احمللية جناحا كالذي حققه في هذا ا مشاركاته في هذه ا
الـكهـرباء الـضوء عـلى نقـاط حيـوية تـنم عن استـعداد فـريق ناديه لـلتـأقلم مـع حسـاسية
ـقـبـلـة امـام فـريق نـادي الـطلـبـة سـتـكـون مـحـطة دور نـصف الـنـهائي ,بـقـوله مـبـاراتنـا ا
باراة النهـائية .. ويحترم عباس تاريخية ..ال يـوجد مستحيل وسنركـز من أجل بلوغ ا
عـطـيه مـنافس فـريـقه ويـقـول عنه ,فريـق نادي الـطـلـبـة رغم معـانـاته في بـطـولـة الدوري
ـنافس يركز عـلى الكأس بعد ـمتاز لكـنه خاض مباريات الـكأس بصورة مـختلفة وا ا
ـرور للمباراة نـافسة في الدوري لـكننا سنـجتهد من أجل خـطف بطاقة ا ابـتعاده عن ا
ـساعـد لـلـقوة اجلـويـة لؤي صالح حـاول قـبل خـوض فريـقه مـباراة ـدرب ا النـهـائـية. ا
إياب ربع نـهائي الكأس امام  النفط ,ان (يخـدع) الراي العام الرياضي بقوله ان القوة
اجلوية سيـلعب بدون بدالء امام النـفط في إشارة الى ان فريقه غير جـاهز فنياً .. وقال
ـنـتخب صـالح لوسـيـلـة اعالم ريـاضـية ,نـعـاني من غـيـاب سـتة العـبـ اللـتـحـاقـهم بـا
باراة ـهمة وسنفتقـد أصال لدكة البدالء في ا ووجود حاالت إصابات سـيصعب علينا ا
.. وذكر لـؤي صالح اسـمـاء الالعـبـ الـغـائـب وهـم محـمـد قـاسم وكـرار نـبـيل وسـعد
نـتخب الوطـني في تونس) واحملـترفان زاهـر ميداني ناطق وسـامح سعـيد (التـحقوا بـا
ـنـتـخب الــسـوري) وعـلي حـصـني وعـلي بـهـجت ومـؤيـد الــعـجـان (انـضـمـا لـصـفـوف ا
(بـداعـي االصـابــة) وحـرمــان أمـجــد راضي من قــبل االحتـاد اآلســيـوي .. ولــكن الـذي
ؤثـرة ليـؤكد ان حـصل هو ان فـريق نادي الـقـوة اجلويـة تغـلب على مـشكـلـة الغـيابـات ا
خطـه الثـاني مـؤهل الداء (مـعـظم) واجـبـات اخلط االول. فـريـقـا الزوراء
والـطلـبة لم يـتأثرا كـثيـرا بالـغيابـات ولكـنهـما منـحا ايـضا الـفرصة
لــعـدد مـن العـبـي اخلط الــثـاني ,لــيــؤكــدا انــهـمــا حــريــصــان عـلى
مـستـقبـلهـما وان ثـقتهـما بـبدالئـهمـا عالـية. مـا هو مـؤكد ان شكل
ومـضمون مـباريات نصف نـهائي بطـولة كاس الـعراق سيخـتلفان
ولكن متغـيرات ربع نهائي البطولة ستـحسب لالندية والبطولة على

حد سواء.

 Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22 . Issue  6373 Tuesday 11/6/2019 الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6373  الثالثاء 8 من شوال 1440 هـ  11 من حزيران (يونيو) 2019 م

 ÊU e « -  œ«bGÐ

يـغــادر وفــد مـنــتــخب الـنــاشــئـ إلى
ــمــان يــوم غــد األربــعــاء ســلــطــنــة عُ
للـدخول في مـعسـكر تدريـبي يتـضمن
إقـامـة مـبـاراتـ وديـتـ مع مـنـتـخب
ـنـتخب ـسـاعـد  ـدرب ا عـمان. وقـال ا
النـاشـئ حـسان تـركي في تـصريح
عـسـكر سـيسـتمـر حتى صحـفي إن ا
الـثــامن عــشــر من هـذا الــشــهـر وذلك
. بـــدعـــوة من األشـــقـــاء الــعـــمـــانـــيــ
باراة األولى ستقام في وأوضح أن ا
الرابع عشر من حزيران اجلاري على
أن تلعب الـثانـية في السـابع عشر من
نفس الشـهر وذلك ضمن اسـتعدادات
ـنـتــخب لـبــطـولـة غـرب آســيـا الـتي ا
ستحتضنها الـعاصمة األردنية عمان
ــقــبل". وأشــار إلى "وجــود الــشــهــر ا
فكـرة للـعودة مـن عمـان بشـكل مبـاشر
إلى تــركـــيــا لــلــدخــول فـي مــعــســكــر
تدريبي حتـضيرا لـبطولـة غرب آسيا
وإن تعذرت إقامـته في تركيـا سيكون
اخلـيـار الـبـديل مـعـسـكـراً داخـلـيـاً في
مديـنـة أربيل. يـذكـر أن اجلهـاز الـفني

درب نتخب الناشـئ الذي يقوده ا
عماد مـحمـد أجرى اختـبارات شـاملة
لــيــخــتـار  50العــبــا قــبل اخــتــصــار
الـقـائـمـة لـ 23العـبـا ســيـشـاركـون في
بطـولة غـرب آسيـا. وكانت قـرعة غرب
اسيـا للـنـاشئـ لكـرة الـقدم قـد جرت
اول امس االحـــد والــتي تـــضــيـــفــهــا
الـعاصـمـة األردنـيـة عـمـان خالل شـهر
شاركة  9منتخبات. وأسفرت تموز 
ـنـتـخـبـات الـ9 الـقـرعـة عن تـقـســـيم ا
إلى  3مــجــمــوعــات جــاءت كـالــتــالي:
اجملـمـوعــة األولى: لـبـنــان والـبـحـرين
وسـوريـا. اجملـمــوعـة الـثـانـيـة: األردن
وفلـسط وعـمان. اجملـموعـة الثـالثة:
العـراق الـسـعوديـة والـكـويت. وينص
نـظام الـبـطـولـة عـلى خـوض أصـحاب
ـراكـز األولى الـدور الـثـاني لـتـحـديد ا
ــركـز الــبــطل والــوصـيـف وصــاحب ا
ركز الثالـث. فيمـا يخـوض أصحـاب ا
ـراكـز من الـثــاني مـبـاريــات حتـديــد ا
الـرابع إلى الـسـادس عـلى أن تـلـتـقي
رتبة األخيرة لتحديد الفرق صاحبة ا
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جانب من منافسات بطولة الصحف بخماسي الكرة

منتخب الناشئ بكرة القدم

من خالل الـلـعب بـاقل االخـطـاء امام
الـلــعب حتت ضـغط الـنــتـيـجـة الـتي
ينتـظرها يـلهفـة األنصار والـتي تعد
االمتـيـاز الكـبيـر ان اتت اليـوم  امام
حاجة الفـريق الغائب عن االجنازات
ر وااللقاب من مدة طويلة  قبل ان 
بفـتـرات عصـيبـة    لكن حـسم مهـمة
الـكـهـرباء سـتـعـدل من االمـور كـثـيرا
وهو ما يأمل جمهوره الفريق  الذي
سيـكـون امام مـهمـة غيـر سهـله امام
كـتـيـبـة عـبـاس عـطـيـة التـي  عكـست
دورهــا في الــلــعب اجلــدي وحــقــقت
التـحول في مـسار منـافسـات الكاس
ومـدى اهـمـيـة ان يـنـتقـل الحد ادوار
الـبــطـولـة احلـاســمـة  وسط حتـقـيق
حــلـم  الــفــريق من يــوم مــا لــعب في
الـدرجـة لـلـثـانـيـة  ومـؤكـد ان اهـمـية
الــفـــوز الــيـــوم ســـتـــدفع عـــنــاصــره
ـستوى  عبـر  جهود  الكل لتقد  ا
الـذيـن يـدركـون مـاذا يــعـني  احلـسم
والـتـحـول للـمـبـاراة الـنهـائـيـة وهذه
بــــحـــــد ذاته عـــــمل كـــــبــــيـــــر  امــــام
ــبـاراة الــنــهـائـي الـتي ظــــــــــروف ا
ستكـون مختلـفة والن الفريق الشيء
مـا يـخسـره  وسـيـلعب بـاريـحـية من
دون ضـغـوط  كــمـا سـيـكـون الـوضع
عـــــنـــــد اجلـــــويـــــة والــــــــــزوراء الن
الكـهرباء يـجد نـفسه امـام فرصة كل
ــــدرب ـــــشــــاركـــــات وا ـــــواسم وا ا
والـالعـــبــــــ وادارة الــنـــادي الـــتي
تــمـــني الــنــفـس ان يــصل فـــريــقــهــا

للنهائي.

بــأعـلى درجــات اجلـاهــزيـة والــتـزام
الالعب بـالواجبـات بعد الـواجبات
اإلضـافـيـة الـتي حـددت لـهم من اجل
حتـقيق رغـبـة  االنصـار في  حتـقيق
ـطلوبـة واالنتقـال لنهائي النتـيجة ا
الـبطـولـة  والعـودة  لـلبـطـوالت التي
انقطع عنها الفريق الذي يجد نفسه
ــواسم ـــوسم البـل ا امـــام فـــرصــة ا
االخــيـــرة واســـتــعـــادة الــعـالقــة مع
االنصار والن الـفوز قـد يحدد مالمح
ــنــقـذ الـصــراع عــلى لــقب الــكــاس ا
درب والالعب وإلدارة عالء همـة ا
كـاظم التي تـعـاني كـثيـرا من تـذبذب
ستوى والنتائج في الدوري لكنها ا
تامـل ان يقـدم الالعبـ مـا بوسـعهم
في  ايـقـاف مـحـطـة الكـهـربـاء الـغـير
سـهــله  وهــنــا يـعــول عــلى الــهـداف
مــــروان حـــســــ وعــــدد من العــــبي
اخلبـرة بقـيادة سالم شـاكر واسـماء
تريد ان تـخدم الفـريق  عبر االنـتقال
لـلمـبـاراة النـهائـيـة وان حتقق االهم
الـذي  يـعـد بــالـتـحــول الـكـبــيـر بـعـد
فــتـرة طـويـلــة ابـتـعـد فــيـهـا  قـبل ان
هم الذي يقف اليوم امام  االختبار ا
ـدرب وجـهـود يـتـوقـف عـلى خـبـرة ا
الالعب في حتمل مـسؤولية االمور

البطـولة   التي حـصل عيهـا اجلوية
اربع مـرات والــوصـافـة  ثالث مـرات
بـعدمـا حـصل عـلـيه الزوراء  15مرة
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وجتــري مــبــاراة الـنــصف الــنــهـائي
االخــرى بـــ الـــطالب والـــكــهـــربــاء
عــنــدمــا وصل االول اثــر فــوزه عــلى
نـفـط مـيــســان بــهـدف فــيــمــا تـرشح
الــــــكـــــهــــــربـــــاء مـن خالل الــــــركالت
الــتـرجـيــحـيـة عـلـى حـسـاب احلـدود
حـــيث يـــأمـل الـــطالب الـى حتـــقـــيق
الـفوز واالنـتـقال لـلـمبـاراة الـنهـائـية
بعدمـا فقد االمل في الـدوري والعمل
ما بوسع الالعب  إليـقاف الكهرباء
في مــهـمـة اعــادة االعـتـبــار وسـمـعـة
الفـريق الـذي ابتـعد عن األلـقاب مـنذ
اكــــثــــر من عــــقــــد ونــــصف قــــبل ان
يــتـــراجع ويـــنــزوي ويـــتـــهــاوى في
ــوسم مــبــاريـــات الــدوري لــغـــايــة ا
احلـالي عـندمـا خـسر اخـر مـبـارياته
امــــام الـــزوراء بــــخـــمــــســـة اهـــداف
الـنتـيـجـة القـاسـية الـتي هـزت موقع
ـطالب بـإعادة درب  ثـائـر احمـد  ا ا
االمــور من خالل   تــنــظــيم صــفـوف
الفـريق وان  تـدخل بثـقة  وان تـكون

جـمـهــوره الـكـبــيـر الـذي ســيـحـضـر
ــؤازرته  الن الــلــقــاء امــام اجلــويـة
والــكل يـعــرف مـعــنى ذلك وطـبــيـعـة
الـلـقاء االخـيـرة  بيـنـهـما ومـا يـعني
الـفــوز واالنـتـقـال لـنـهـائي الـبـطـولـة
في حتـد اخـر لـلـمـدرب حـكـيم شـاكـر
الــذي يــريــدان  يــقــدم اجــمل هــديــة
جلمـهور الـفريق وبـانتـظار ان يـقدم
خـبـرته امـام جـمـهـور اجلـويـة الـذي
يتقـبل خسـارة أي فريق اال  الزوراء
لــكن من يــدري كــيف ســيــتــقــبــلــون
رقصة احلـكيم اذا ما  اهـتزت شباك
االزرق  في مـــهـــمـــة  انــقـــاذ مـــوسم
مــضــطــرب  لم يــحــقق فــيـه الـزوراء
شيء لكنه يأمل ان يسـتمر الالعب
في صحوتهم األخيـرة  وان يحققوا
ـطلـوبة حـتى لو خـسروا النـتيـجة ا
ــؤجل الـذي ســيـقـام لــقـاء الـدوري ا
نـهـايـة الـشـهـر احلـالي  الن الـفـوائد
الـلـيـلـة سـتـكـون كـبـيـرة والن الـلـقـاء
حاسم والن االنـصار سيـكونون  في
قمة السعادة والن االفـراح ستستمر
 حــتى الــصـبــاح   لــكن كل االشــيـاء
ستـبدد امـام مخـاوف النـتيـجة التي
قـد تـقـضي عـلى حـلم الـفـريق  وهـنا
شـكلـة احلقيـقيـة  لو جتـرع البطل ا
اخلــســـارة الــذي ســـيــعـــتــمـــد عــلى
هاجم عالء احلارس جالل حـسن وا
عـبــاس الــذي ظــهـر بــقــوة في لــقـاء
الـطالب ويـريـد ان يوطـد عالقـته مع
ــنـتـخـب الـوطـني وان اجلــمـهـور وا
التـوقعات تـعطي الـفائز الـيوم  لقب

وخـرج من دون ذكـر له رغم انه بـطل
االحتـاد االسـيــوي ثالث مـرات لـكـنه
ــوسم احلـــالي حــيث اخـــتــلف فـي ا
الــدوري الــذي يـقـف خـلف الــشــرطـة
بــفــارق ثــمــان نــقـاط بــعــدمــا ضــيع
فــرصــة احلــفــاظ عـلـى قـارق  الــست
نــقــاط بـــعــد الــفــوز عـــلى ألــشــرطــة
بــثالثـــيــة الــهــداف حـــمــادي احــمــد
احــداهم العــبي الــفـريق ومـن سـاهم
في انـتـقـاله  لـلقـاء الـيـوم والـتـعويل
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من جانبه سيدخل الزوراء اللقاء في
مزاج  طـيب بـعد الـفوز عـلى الطالب
بـاخلـمـاسـيـة الـنـظـيـفـة  والـسـيـطـرة
عــلى مـجـريــات الـلـقــاء الـذي كـاد ان
يــضـاعف فــيه عـدد االهــداف قـبل ان
يحقق الـفوز على االمانـة ولم تتبقى
له اال الــتــغــلب عـــلى اجلــويــة الــتي
يكون حكيم شاكر قـد اعد لها طريقة
الــلـــعب عــبــر خـــبــرته الــتـــدريــبــيــة
والـنـتـيجـة الـتي تـكـفـر له والالعـب
بـعد تـعـدد هـزات الفـريق الـذي خرج
من الــبــاب الــضـيق اســيــويـا والزال
ـوقع الـرابع يـعــاني مـحـلـيــا حـيث ا
ـــهــدد  لـــكن كل شيء يـــهــون امــام ا
الــفــوز عـلى اجلــويــة   واالسـتــمـرار
بــسـيــاقــات الــنــتــائج اجلــيــدة امـام
اضـافة لـقب  جـديد لـسجـله الـناصع
فـي هـذه الــبـطــولــة في  مـشــوار هـو
األفــــضل بــــ الـــكـل واالبـــرز مــــنـــذ
انــطالقــة الـبــطـولــة الـتـي امن اغـلب
الــقـابـهـا عـبـر  عــدة اجـيـال تـنـاوبت
عـلـى تـمـثـيل الـفــريق الـذي يـأمل من
جيـله احلالي في خـطف لقب الـكاس
بـعدمـا قـدم اداءا جيـدا امـام الطالب
والـنـفط مع نـقص عـدد من الالعـبـ
ـهـم لـكن شيء جـيـد ان يـتـحسن ا
ـوسم الن ــوقف قـبل لــقـاء انــقـاذ ا ا
غيـر ذلك يعـني الفـشل عـندمـا بخرج
من مـــوسم خـــالي الـــوفـــاض وهـــذا
ـــدرب والالعــبــ يــنــســـحب عــلى ا
ــطــالــبــ عـــلى مــواصــلــة تــقــد ا
ـسـتـوى  امـام اجلـويـة ولم يـتبـقى ا
امـام الـوصـول لـلـنـهـائي فـقط عـبـور
ـتـكـاسـلة عـقـبـة اجلـويـة الـصعـبـة  ا
التي عـبـرت عن وضع مخـتلف هي
االخـــرى في الـــفــتـــرة احلـــالـــيــة
وكالهـــمـــا ســـيـــلــــعب من اجل
استعادة الهيبة التي افتقدت
في الـدوري رغم ان الـزوراء
هـــو الــبـــطل لــكـــنه ســجل
غيابـا واضحـا  لكن مهم
ان تــعـــوض االمــور من
خالل احلـــصـــول عــلى
لـقب الـبـطولـة الـثـانـية
الــــتي ال تــــخــــلــــوا  من
فـــــــوائــــــد وهـــــــو الــــــذي
تخـصص بلـقبـها عـبر عدة
مــواسم واحلــالي هــو االخــطــر لالن
والبــــد من حل مــــشـــاكـــلـه  من خالل
عـبور بـوابـة اجلويـة  عـبر االعـتـماد
عــــلى  قــــدرات عــــنـــاصــــر الـــفــــريق
والــتـــحــلـــيق عــالـــيــا  حتـت انــظــار

في مــواجـــهــة الــغـــر  في مــبــاراة
تــــســــتــــهــــوي عــــشــــاق الــــلــــعــــبــــة
وجـمــهـورهـمـا  بـحـثـا عن الـنـتـيـجـة
ــواصــلــة الــتــقــدم حــتى ــرضــيــة  ا
االخــيـر وخـوض لــقـاء  احلــسم لـكن
االول  تــدارك االمـــور عـــبـــر  الـــفــوز
الـليـلـة التي يـحـرص اوديشـيـو على
حتــقـيق الــنـتـيــجـة  ومـنح االنــتـقـال
للفـريق  خلوض النـهائي  ويدرك ان
االمـور مخـتـلفـة عن جـميع مـبـاريات
الفريق الـسابقة حـتى الصعبـة منها
اذا مــا تــأهل عــلـى حــســاب الـزوراء
وضــرب مـوعـدا مع الــفـائــز من لـقـاء
الـطالب والـكـهـربـاء في مـهـمـة تمـثل
الـتـحـدي احلقـيـقي  لـلـمـدرب الذي
سيبقى مع فريقه االم لو حقق
الــــفــــوز الــــيــــوم  حــــصـــرا
ولـيـحــصل  مـا يـحـصل في
الــنـــهــائي الن الــفــوز عــلى
الزوراء يعني احراز جميع
ــوسم مـن وجــهـة الــقــاب ا
نـــــظـــــر االنـــــصـــــار الـــــذين
يــتــرقــبــون مــا  ســيـقــوم به
الالعـــبــ في تــقــد  االداء
األفــضل  واليـقــبـلــون غـيـر
الــفـوز فـي مـبــاراة صـعــبـة
ضد النوارس ومؤكدان كل
شـيء ســـــــيـــــــخـــــــضع الداء
الـالعـــبـــ وطـــمـــوحــات
اللعب بشعار الخيار
غـــــيــــــر الـــــفـــــوز
انــــــطالقــــــا من
قــــــــــيــــــــــمــــــــــة
واعــــتــــبــــارات
الــــنــــتــــيــــجـــة
وانـعكـاسـاتـها
على مشاركات
وسم عـندما ا
فـشل اجلـويـة
ـــــلـــــحق فـي ا
االســـــــيـــــــوي

العـبـو الـفـريـقـ  من اداء  مـسـتـوى
حلــسم اهـم  مـبــاريــاتــهــمــا في هـذه
الــفــتــرة عــبــر احلــصــول عــلى لــقب
الــكــاس الـــبــطــولـــة   واحلــديث عن
الفـوز   اليـوم ولقـطع اكثـر من ثالثة
ؤديـة  لقاء الـنهائي ارباع الطـريق ا
وشيء مهم ان تـنتقل بـطولـة الكاس
الى هــذه الـــســمـــعــة رغـم ان بــعض
الــــفــــرق غـــابـت مـــا يــــدعـــو جلــــنـــة
ــســابــقــات الى الــزام جــمـيـع فـرق ا
متازة للمشاركة الدرجت االولى وا
فـيـهـا كمـا  يـجـري في كل الـبـطوالت
ـبـاريــات من الـدور ومــهم ان تـقــام ا
ـغلـوب ألهمـية ذلك االولى بخـروج ا

عـلـى  واقع مـنــافـسـات
البـطـولة الـتي يـبحث
عــنـهــا قـطــبـا الــكـرة
الـــعـــراقـــيـــة حـــيث
اجلــــــويــــــة الـــــذي
وصل لـلقـاء الـيوم
بـــعـــد فــوزه عـــلى

النفط بـهدف
دون رد
ليـجد نـفسه
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ـلـعب أشـعب تـتــجه األنـظـار الـيــوم 
حــــيث يــــقـــام لــــقـــاء الــــقــــمـــة واهم
مواجـهات بـطولـة كاس الـعراق لالن
عندمـا يلتـقي عند  الـساعة الـسابعة
مــسـاء فـريــقـا اجلــويـة والـزوراء في
نــصف نــهــائي كــاس الــعــراق وسط
دعم جـمهـورهـما واحلـضـور الكـبـير
ـــتــــوقع  كـــمـــا جــــرت الـــعـــادة في ا
لـقــاءاتـهـمـا في لـقـاء مـخـتـلف الـيـوم
تمامـا  النه سيلخص مـسيرة موسم
 مخيـب لهمـا  امام مخـاطر النـتيجة
وتأثيراتها على الفريق اخلاسر بعد
عروض مخـتلـفة قبل ان تـتحسن في
الـفتـرة االخـيرة اخـرهـا فوز اجلـوية
عـلى النـفط وقـبلـها عـلى الـنجف في
الــــدوري والــــزوراء عـــــلى االمــــانــــة
وقـبلـهـا التـغلـب على الـطالب لـكنـها
تظهر مباراة خطرة ومعقدة وصعبة
 وكالهـمـا لالن خارج تـطـلـعـات الكل
ـستوى  والـعروض التي من حيث ا
يــأمل ان  تــظـهــر ورغم ذلك ســيـاتي
جــمـهــورهـمـا بــكل حـمــاس  وبـوقت
مبكـر لطبـيعة  الـلقاء  في قـمة اليوم
الــتي  يـأمل جـمــهـورهـمــا ان يـحـمل
ـهـمـة عـلى عـاتـقـهـمـا الن الالعـبـ ا
االمـور تـخــتـلف الـيـوم بـالـكـثـيـر من
التـفاصـيل  امام مـشاركـة مخـيبة
لــالن فـي الــــــــــدوري ومـن اجـل
تـــعـــويــــضـــهـــا فـي ثـــاني اهم
الــبــطـوالت احملــلــيــة في حـال
اراد اي  مـنــهـا احـراز لــقـبـهـا
امـام  مـشـاركـة خـارجيـة ومن
وسم الـذي اكله اجل انقـاذ ا
الــشــرطـة بــقـوة وبــسـيــطـرة
خالل جـهـود عـنـاصـره التي
حققت النتائج اجليدة وهو
يـقف امــام  عـدة جـوالت مع
فرق منـاسبة  كل الـتوقعات
تـمـنـحهـم الفـوز  والـتـعـبـير
ــوسم عن حتـــقـــيق هـــدف ا
بعـد سلـسلـة نتائـج واللعب
بـطـريــقـة  رائـعـة وسـيـطـرة
شــرطــاويــة مـطــلــقـة والزال
الـعــنـوان االبــرز في جـمـيع
جوالت البطولة قبل جتاوز
نـــكــســة اجلــويــة لــيــواصل
تـقـدمه  ويـقف بـثـقـة كـبـيرة
امـام خـطف الـلـقب امـام كل
الترشيحات التي تقف الى
جانب مفارز الـشرطة التي
لالن تـــقــدم مــوسم نــاجح
وسـط اســـمــــاء والعـــبـــ
حـــرصت االدارة عـــلى ان
ــثــلــوا الــفـريـق احـسن
تــمـثــيل  والــتـوجه بــقـوة
وحـــرص خلـــطف الـــلـــقب
الـــذي لم يـــبـــقـى له غـــيـــر
جـــــوالت مـــــعـــــدودة وسط
اســــتــــعــــدادات االنــــصـــار
لالحـتـفـال بـالـلـقب الـغـائب
عـن خـــزائن الــــنـــادي وسط
حــســرة جــمــهــورا اجلــويـة

والــزوراء وبـانــتــظــار مــا يــقــدمه
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كتب التنفيذي اآلسيوي تشـاطر (الزمان ) احزان الزميل اياد الصاحلي عضو ا
ـغفـور له بإذن الـله عمه .. تـغمـد الله الـفقـيد بواسع للصـحافـة الريـاضيـة بوفاة ا

رحمته والهم اهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
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