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وقوة خـطوط الفـريق الذي يواصل
حتـقيق الـنتـائج اجلـيدة  وتـوسيع
الـــفــارق مـع الــغـــر اجلـــويــة الى
عـشـر نـقاط وبـانـتـظار تـعـثـره امام
الكرخ ليقترب بعد اكثر من احلسم
والن كل الــدالئل تـــشــيــر الى قــدرة
الفـريق من خطف الـلقب  من خالل
درب الذي التشكـيل االقوي ودور ا
  يـقـود االمـور عل افـضل مـا يـكون
وفـي حتـقـيـق حـالـة من االنــسـجـام
وعالقـة مع الالعـبـ مـع اجلـمـهور
الـذي يـنـتـظـر الـفـوز  الـذي يـسـعى
احلـدودعـرقـلـة ابن جـلـدتـه الن هـنا
تـسـقط كل االعـتـبـارات مـام الـنـقاط
الـتي يـراهـا عـادل نـعـمة بـالـكـبـيرة
واالهم من كل ما حقـقه حتى الفوز
رحلة االولى   وبعد على اجلوية ا
 جـرعـة الـفـوز عـلى الـسـمـاوة التي
عـنوية رفعت مـن حالـة الالعبـ ا
ويـسـتـقــبل الـبـحــري جـيـرانه نـفط
مــيــســان امـــام مــحــاولـــة حتــقــيق
ـعـنـويــة بـعـد سـلـسـلـة الـنــتـيـجـة ا
نتـائج مخيـبة تعـرض لها الـبحري
الـــــذي يـــــكـــــون خـــــســـــر كـل شيء
والببقاء مـجرد وقت وحل انتهاء

ومـتـوقع ان تكـون الـطريق سـالـكة
امام الزوراء في حتقيق فوز جديد
 عــنـدمــا يـحل ضــيـفــا وجـمــهـوره
عـلى الـصـناعـات والـكل يـترقب ان
يــواصل الالعـبـ تــقـد الـعـرض
ؤدي للـنتيجة  ليسحب طلوب ا ا
ــوقع الــثــالـث من الــكــرخ  وسط ا
الـتـطــور الـذي عـلـيه الــفـريق بـعـد
الــفــوز بـخــمــاسـيــة نــظـيــفــة عـلى
الـــطالب  وعـــلى  اجلـــويــة ونـــفط
اجلــنـوب ويـدرك الالعــبـ اهـمـيـة

نتيجة اللقاء.
ـينـاء ان يـعود ويـنـتظـر جـمهـور ا
الـفـريق لــعـزف نـغـمــة الـفـوز عـلى
حساب ضيفه فـريق  احلس بعد
النتيـجة  الطيبـة التي عاد بها من
تـعادله مع اجلـويـة وانعـاش اماله
في الـتقـدم مـوقعـا بـعدمـا قدم اداء
ـتوقع مـقنـعا وكـان اقـرب للـفوز  ا
ـذكور في ظل ان ياتي فـي اللـقاء ا
ـعـنـويـة لـالعـب ارتـفـاع احلـالـة ا
ــرحب بــنــقــطـة ودعم جــمــهــوره ا
اجلـــــويـــــة الـــــتي تـــــخـــــتـــــلف عن
الــتـعــادالت االربع عــشـر  في وقت
سـيـقــدم الـضـيـوف مــا عـنـدهم من
جهود  سعيا لـتقليص الفارق  مع
الــسـمـاوة الـذي يـسـتـقـبل الـطالب
عـلى امل حتـس األمـور الـصعـبة
والــتي الحتـتــاج الى تـعــلـيق وفي
وضع شـبه مـســتـحـيل مـن الـبـقـاء
وسط حلـول مفـقودة بـسبب ضيق
الوقت وبـعد خـسارة  كـثيـرة نالت
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وجتـري بــعــد غــد اخلـمــيس ثالث
مــبــاريــات  عـــنــدمــا  يـــعــود نــفط
اجلـــنـــوب مـــرة اخـــرى االســـبــوع
احلــالي لـلــعــاصـمــة عــنـدمــا يـحل
ضـيــفـا عــلى الــنـفط وكــله امل في
حتــقــيق الــفــوز االول   في مالعب
العاصمة بعدما خسر لقاء السبت
من الـزوراء  وسـيـكون امـام مـهـمة
غـيـر سـهـلـة امـام قـوة الـنـفط الـتي
اســتـــمــرت تــســتــعــيــد دورهــا في
وسم نـافسـات وتسـعى النهـاء ا ا
في مـكـان افـضل من احلـالي وهـذا
مرهون بعطـاء الالعب بعد عودة
ستواهم في الدفاع هم منـهم  ا
وسم عن الـفريـق الذي  اخـتـلف  ا
. ويـــحل ـــاضــــيــــ احلــــالي عـن ا
تصـدر ضيفا ثـقيال على احلدود ا
ـوقـع الـثـلث عـشـر  وكـله امل في ا
بـاضافـة الفـوز الـرابع  والعـشرين
النه افـضل من احلـدود  رغم فـوزه
عـــلى الـــســمـــاوة في ظـل جتــانس

االرض  واجلــــــهـــــور واهــــــمـــــيـــــة
اخلروج بالفوز بـعد نكسة اجلوية
  ويـــنــتــظــر جــمـــهــور الــنــجف ان
يـــتـــحـــسن االداء الـــذي ســـيـــقـــود
ـنـظـرة امام لـتـحـقـيق الـنـتـيـجـة  ا
ــواقع وحــاجــة ســبــاق حتــســ ا
الفوز بـعد تدهور االمـورفي الفترة
االخــيــرة وهــذا مــرهــون بــجــهــود
الالعـبــ في تـقــد مـا بــوسـعـهم
القــنــاع جــمــهــورهم  الــذي يــراهـا
مباراة مختلـفة وحتمل في طياتها
الــكــثــيــر من االهـتــمــام واألهــمــيـة
ونقـطـة الـتـغـير والـعـودة لـلـنـتائج
االيـجــابـيـة الــتي تـوقـفت بــسـرعـة
ــــقـــدور الـــفــــريق الـــعـــودة لـــكن 
ـتــلك مــجــمــوعـة ــســارهـا  النـه 
العب  قدمت مباريات مهمة نقلته
ؤخـرة ويامل ان يعود من مواقع ا
وسم بـقـوة  لـلـمنـافـسـات النـهـاء ا
هدد في مكان افـضل من احلالي  ا
 من الضيـوف وقبلهـا من الكهرباء
مــــا يـــدفع الالعـــبــــ الى الـــلـــعب
بـتـركـيـز وبـذل اقـصى اجلـهـود من
اجل اخلروج بفرحة مع  االنصار.
نافسات غدا االربعاء وتتواصل  ا
باقامة خمس مباريات ابرزها لقاء
الــكـرخ واجلــويـة  الــذي يـاتي  في
ظـروف مـخــتـلـفـة لـلــفـريـقـ حـيث
عـــودة الــــكـــرخ من خـــســـارة نـــفط
مـيــسـان  مـا يــدفـعه لـلــعب الـقـوي
لـعبه وحـصل  على عدد عـتاد   ا
كبـير من الـنقـاط وتظـهر   االهـمية
االسـتـثـنائـيـة  في الـلقـاء والـسعي
خلـطف  االنـتصـار والـنـقاط كـامـلة
وتوسيع الفارق مع الزوراء بعدما
ـاضي الى نـقطـت تـقلص الـدور ا
وهـــو مــــا  يـــضع الالعـــبـــ امـــام
ـطــلــوب في وقت تــقــد الـلــعـب ا
ســــيـــكـــون اجلـــويــــة حتت ضـــغط
جــمــهـوره  بــعــد خــســارة الـزوراء
ــيــنـــاء واتــســاع والـــتــعــادل مـع ا
ـرشح الــفـارق الى  عــشــر نــقــاط ا
لــلــزيـادة اذا مــا فــشل الــفــريق في
جتــاوز بـوابـة الـكـرخ الـقـويـة والن
الـــلــقـــاء مع اجلــويـــة ســيـــكــون له
خـصـوصـيـة  بـعـد الذي حـصل في
الـعمـارة والن اوديشـيو يـرى بغـير
االنـتـصـار قـد يـضع حـدا لـلـمـهـمـة
التي الزمـها الـنحس بـعد الـسقوط
امام الـغر الـزوراء والتـعثـر امام
االمـــانــة وقـــبــلـــهــا اربـــيل ومن ثم
ـــيـــنــاء وقـــبـــلــهـــا مع الـــعـــمــارة ا
وسيكون امام اخـتبار  رد االعتبار
ـتــوالـيــة خـصــوصـا لــلـنــكـســات ا

ذل من بطولة الكاس. اخلروج  ا

حتـــســــ مـــوقـــعـه امـــام مـــبـــاراة
جــمــاهــيــريــة جــريــا عــلـى الــعـادة
وحتـــــضى  دومــــــا بـــــاهـــــتـــــمـــــام
جـمـهورهـمـا عـندمـا يـنتـقل أنـصار
ـؤازرة فريـقهم بـسبب الـديوانـية  
ـلــعب وبــعــد مــا حـقــقه من قــرب ا
نــــتــــائج فـي اجلــــوالت االخــــيــــرة
اخرهـا التـعادل مع االمانـة النـقطة
التي نـقلـته للـموقع اخلـامس عشر
والــتــطــلع الى  االفــضل  من خالل
ـذكـور ومـا تـسـفر نتـيـجـة الـلـقاء ا
عنه مباراة الصناعات الصعبة مع
الزوراء  والن  لقاء النجف يختلف
ـثـل الـتــحــدي لالعــبي الــفـريق و
الـــذين جنـــحـــوا في حتـــقـــيق
النـتائج اجلـيدة خالل الـفترة
األخــيـرة  لــكن مـبــاراة الـيـوم
تـمـثل أهـمـيـة خـاصـة جلـمـهور
الــديــوانــيـة  عــبــر الــتــعـويـل عـلى
جــــهــــود الـالعــــبــــ في بــــذل مــــا
بـوســعــهم والــتـعــامل مع الــفـرص
ـتـاحـة واسـتـغـاللـهـا كـلـمـا امـكن ا
واالســتــحــواذ عـــلى الــكــرة وغــلق
نـافذ امـام مهمـة لم تكن سـهلة ا
من جـمـيع جوانـبـها  وسـتـكون
نـــتــيـــجــة جــيـــدة  اذا مــا اتت
طـلوبـة وفوائـدها الـنتـيجـة ا
عـبـر ما يـقـدمه الالعـب من
اداء متوقع ان يختلف الن
الــلــعب ســيــجــري حتت
ضـــغط االنــصــار الــذين
يــــرون في االنــــتــــصـــار
االستـمـرار في مواصـلة
حتــقــيق الـــنــتــاج ودعم
وقع شاركة واخلروج  ا
شاركة التي مناسب رغم مشـاكل ا
الزالت تـتـحـمـلـهـا االدارة لـوحـدهـا
بـاالعــتـمــاد عـلى جــهـود الـالعـبـ
ـدرب رزاق فـرحـان الذي وخـبرة  ا
حقق التـحول  منذ تـسلمه للـمهمة
الـــتي تـــســـيــر لـــلـــيـــوم بـــاالجتــاه
الـصـحيـح  والن الفـريق بـات يـقدم
مـبـاريـاته بـشكل مـنـاسب وحـولـها
نـافـسـات  الـتي خدمت ـصـلـحـة ا
ــهـــمــة الـــتي يــنـــظــر ان تـــســيــر ا
وتـــتــــواصل امـــام مــــا تـــبــــقى من
مباريات للدوري الذي ثبت الفريق
اقــدامـه وهـــو يـــتــقـــدم مـن جـــولــة
الخرى   وكل أنظار اهل الـديوانية
تـتـجه الـيوم صـوب مـلـعب الـنجف
بانتظار ان يـقوم الالعب بدورهم
في حــسم االمـور.  وسـيـكـون ثـائـر
ــطـالــبــة  بــالــفـوز جــســام حتت  ا
حتـت اي مـســوغ وعـبــر اســتـغالل
ــــبـــاراة حــــيث عــــامـــلي ظـــروف ا
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قامة منافساتها في مدينة تبريز باراة منتخب الـعراق واليابان في ربع نهائي كأس آسيا لشباب كرة الصـاالت ا ؤتمر الصحفي  قال مدرب ليوث الـرافدين علي طالب خالل ا
ربع الذهبي لدينا خطـطنا اخلاصة التي نتمكن من خاللها اجتياز حاجز الساموراي اإليرانية إن مباراتـنا أمام اليابان ستكون مفصلية بالنسبـة لنا الفوز فيها يصلنا إلى ا
الـياباني.وأضـاف طالب لدي الـثقة الكـاملة بـالالعب من أجل حتـقيق االنتـصار وزف البـشرى إلى الشـعب العراقي مبـيناً ان الـيابان فـريق قوي ومرشح لـبلوغ الـنهائي لكن
ـركز الثاني في النسخة السابقة متابعاً درب الياباني ريـوجي سوزوكي أن منتخب العراق من الفرق الكبيرة وصاحب ا طموحنا هـو الفوز وهذا ما سيتحق.من جانبه أكد ا
ـباراة ستقـام في الساعة 12 ونـصف ظهراً بتـوقيت بغداد ـباراة ستـكون صعبـة على الفـريق لكـننا نسـعى لتحـقيق الفـوز وبلوغ نصف الـنهائي في الـبطولة. وسـتقام ا أن ا
اليوم الثالثاء.واكـتملت صورة مواجهـات الدور ربع النهائي في البـطولة فقد جنحت منـتخبات إيران وتايالنـد واليابان وإندونيسـيا في التربع على صدارة مـجموعاتها. وفازت
إيران بصدارة اجملمـوعة األولى متقدمة على أفغانستان في ح تصدرت تايالند اجملموعة الثانيـة أمام لبنان وجاءت اليابان في صدارة اجملموعة الثالثة على حساب فيتنام

وحصلت إندونيسيا على صدارة اجملموعة الرابعة أمام العراق.
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وفــود الــدول الــعــربــــــــــيــة الــتي
تعسـكر حاليا فـي القاهـــــــرة قبل
ــواجــهـــات الــرســمــيــة انـــطالق ا
لـــلــبـــطـــولـــة وقـــد أبــدى اجلـــانب
ـانعته من حتقيق الكويتي عدم 

ذلك.. 
من جـــانــــبه ذكـــر رئــــيس الـــوفـــد
ورئيس احتـاد اللـعبـة سمـير علي
لـطــيف بـأنـه مـتــفـاءل من حتــقـيق
شـاركة نـتائج إيـجابـية من هـذه ا
تــــصب في صــــالح حتــــضـــيـــرات
ـنـتـخب الـوطــني قـبـيل الـدخـول ا
في مـنـافــسـات بـطـــــــــــولـة اسـيـا
الــــتي ســـوف تـــقــــام في الـــصـــ
ـــــقـــــبل تـــــايـــــبـــــيـه الـــــشـــــهــــــر ا

وستــــــــسهم نتـائجها في حتديد
ـتـأهـلـ إلى عــــــــــدد الـالعـبـ ا

بياد طوكيو عام  2020. أو
ـــنــتـــخـــبــات مـــنــوهـــا إلى قـــوة ا
شاركة  في بطولة مصر الدولية ا
وارتـــفــاع مــســتـــوى  وتــصــنــيف
ـشـاركـ فـيـهـا والـذي الـالعـبـ ا
يحتاج إلى جهود مضنية من قبل
ـنــتـخب الـعــراقي لـكـسب العـبي ا
اجلـــوالت  والــــتـــحــــديــــات الـــتي
تـواجـهــهم لـلــحـصـول عــلى أعـلى
الـــدرجــات فـي ســلم الـــتــصـــنــيف
تاحة أمامهم فضال عن الفرصـة ا
لـرفع درجة جـاهزيـتـهم للـمشـاركة

في بطولة اسيا..
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قبل ايـام نـشرت وسـيـلة اعالم عـربـية تـصـريحـا  صـحفـيـا مهـمـاً للـمـدير
الفني اجلـديد لـفريق الـشباب حتت 23 عاماً بـنادي بـرايتـون االنكـليزي
الذي سبق له ـية النـادي سيمـون روسك شـرف على اكاد وا لكرة الـقدم
اشـــار فـــيه الى الـــعـــمل في نـــاديي أوســـتـــرســـونـــد وســوانـــزي ســـيـــتي
رتبطة هارات األخرى ا انه ضرورة مساعدة الالعب على تعلم بعض ا
ليؤكد بان عمله ال ينحصر في إعداد الالعب الواعدين بالعمل الرياضي
للعب في الفريق االول ليكونوا مؤهل في مرحلة الحقة تكنيكياً وتكتيكياً 
ا يتعدى ذلك وا ـمتاز االنكلـيزي بالنادي الذي يلـعب في بطولة الدوري ا

الى االسهام في تكوين شخصية قوية ومستقرة ومنضبطة لالعب .
ـــديـــر الـــفـــني لـــفــريـق الـــشــبـــاب حتت  23عــامـــاً بـــنــادي  ويـــعــتـــرف ا
بأن مـعظم الالعـب الشـباب ليـست لديـهم فرصة سيـمون روسك برايتـون
ولكنه ال يدخر جهداً في حتفيز متاز مؤكدة للعب في الدوري اإلجنليزي ا
وهي الـلعب في العبـيه للـمضـي قدمـاً الى االمام الجنـاز اهدافـهم الـنوعـية
والـلعب في والذهـاب الى ابعـد من ذلك أحيـاناً ـمتـاز الدوري اإلجنـليزي ا
مهمتي األساسيـة هي صقل شخصية إذ يقول روسـك نتخبات الـوطنية ا
الالعب ومساعـدته على تـطوير مـستـواه بحيث يـكون متـاحاً لـلمديـر الفني
للـفريق األول إذا أراد اخـتـياره . ويـشيـر سـيمـون روسك الى دور آخر له
ويــتــمــثل في مـــســاعــدة الالعــبــ الــذين يــفــشــلـــون في الــلــعب لــلــفــريق
ــواصــلـة الــلـعـب في مـكــان آخـر. ـســاعــدة الـنــادي عـلى بــيــعـهم  االول
ويـضـيف روسك يـتـعـ عـليّ أيـضــاً مـسـاعـدة الالعـبـ عـلى تـعـلم بـعض
ـــهـــارات األخـــرى في احلـــيـــاة مـــثـل االخالص في الـــعـــمل والـــتـــعـــاون ا
واستـمتـاع الالعب بـاوقاتهم ستـطاع واالستعـداد لتقـد االفضل قـدر ا
لـيتـأكد لالعبـ إننـا نريـد منهم أن ـسؤولـية وحتمل ا في النـادي وخارجه
يــنــظـــروا إلى مــرحــلـــة االنــضــمـــام الى فــريق شـــبــاب الــنــادي بـــأهــمــيــة

ويعّدوها  مفيدة بالنسبة إليهم ..  كبيرة
فانه يزداد مثل هذه الثقافة عندما تترسخ في ذهن الالعب في سن مبكرة
ويسـعى ان يـكون ايـجـابـياً في الـتـدريب والـلعب ثبـاتـاً مـوسمـاً اثـر موسـم

لعب ..  وفي خارج ا
وهـــنـــا أؤكـــد ان تـــعـــلم الـالعـــبـــ الـــشـــبـــاب لـــلـــمـــهـــارات الـــريـــاضـــيــة
اال من خالل الــواقع ال تــتم ــعـززة لــهــا ــهــارات االخــرى ا وا االســاسـيــة
ـيدان النـهـا ا ـنـافـسـة الـريـاضـيـة احلـقـيـقـيـة اال وهـو ا الـريـاضي الـفـعـلي
هي بطولة نافسة الـرياضية احلقيـقية هـارات .. وا مارسة كل ا االساس 
منتظـمة لفـئة الشـباب جتري باسـلوب الدوري في الـبلدان الـتي تتطلع الى

بناء مستقبلها باسلوب علمي وواقعي.
فلسفة ثابتة في عمل عززة للـمهارات الرياضية هارات ا تكثيف العناية با
كل مــراكــز الـتــكــوين والــتــطــويــر في الــعـالـم الـريــاضي
ـديـر الـفـني لـفـريق الـشـباب حتت وإضـاءة ا ـتقـدم ا
هي 23 حولها سيمون روسك عاماً بنادي برايتـون
عززة هارات ا مجرد تذكير االندية بضرورة منح ا

االهتمام الذي يستحق .
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جــاكـــارتــا  وجنـــلــة عـــمــاد لـــفــته
ومـــنـــتـــظـــر فـــاروق عـــلي وعـــبـــد
الــرحــمن حـــكــمت شــفــيق وعــادل
خـــالــد جـالب وعــلي عـــبــداالمـــيــر
محـمد حـيث ينـتظـر منـهم حتقيق
ـيـزة تـسـاعـدهم نـتـائج واعـدة و
فـي رفع الـتــصـنـيـف اخلـاص بـهم

في هذه الفعالية.. 
من اجلدير بالذكر ان بطولة مصر
الــدولــيــة لــتــنس الــطــاولــة لـذوي
االحـتـياجـات اخلـاصة سـتـقام في
ـبى في مـديـنة صـالـة الـنـادى األو
اإلسكنـدرية  وتعـد إحدى بطوالت
ـــؤهـــلـــة اجلـــائـــزة الـــكـــبـــرى وا
قرر بـياد طـوكيو 2020 من ا ألو

أن تـشـهـد الـبـطولـة حـضـور خـالد
الـــــــصــــــاحلـى رئــــــيـس االحتــــــاد

األفريقى.
ويــشـارك فـى الـبــطــولــة أكــثـر من
إحدى وعشـرين دولة مثـل اليابان
وكـــوريـــا اجلـــنـــوبـــيـــة والـــهـــنـــد
ـــانـــيــــا وفـــرنـــســـا وتـــايـالنـــد وأ
والسـويـد وبـلـجـيـكـا والـسـعـودية
واجلـــزائـــر والـــكـــويـت والـــعــراق
وجـنـوب أفــريـقـيــا وكـوت ديـفـوار
وهـولـنـدا ومـالـيزيـا وإنـدونـيـسـيا
ستضيفة. فضال عن دولة مصر ا
هـــذا ويـــجـــري الـــوفـــد الـــعـــراقي
باريات محاوالت القامة عدد من ا
الــوديـة الـتـحـضـيـريـة مع عـدد من

جانب من مباراة
الديوانية وامانة

بغداد

ان يـسـتفـيد الـديـوانيـة من الـنقـطة
ليـتقـدم للـموقع اخلـامس عشـر كما
ـينـاء من نـقطـته الـغالـية اسـتـفاد ا
بالتعادل مع اجلوية ليتقدم للمركز
الــســـادس عــشــر فـي الــوقت الــذي
حـافــظت فـرق الــشـرطــة  واجلـويـة
والكـرخ والزوراء ومـيسـان والنفط
والــــوسـط واالمـــانــــة  واجلــــنـــوب
واربــيل  والــطـــلــبــة  والـــكــهــربــاء
والـسـمـاوة  وبـقـاء فـريـقـا احلـس

والبحري مهددان بقوة.
وكــانت مــبــاريــات اجلــولــة 31 قـد
اســفـــرت عن تـــعــادل الـــديــوانـــيــة
واالمـانـة بهـدف  كـما تـعـادل فريـقا
احلـسـ والـنـجف من دون اهـداف
وتـــغــلب احلـــدود عــلى الـــســمــاوة
بثالثية نـظيفة  وفـوز الشرطة على
اربـيل بهـدف لواحـد ومـيسـان على
الــكــرخ بـــنــفس الــنــتـــيــجــة  وفــاز
الوسط على الـصناعات بـهدف كما
يناء بهدف وفوز تعادل اجلوية وا
الــزوراء عــلـى  اجلــنــوب بــهــدفــ
لــواحــد وتــغـــلب الــكــهـــربــاء عــلى
الــبـــحــري بـــهــدف  والـــنــفـط عــلى
الــطالب بــأربــعــة اهــداف لــواحــد.

مـوقــعه الـسـادس وزيـادة اطـمـاعه
في خطف لقب نفط  ميسان بعدما
اسـتمـر الـفـريق يتـحـسن من حيث
االداء والنـتـائج  بعـد فوزين االول
من  مـلـعب السـمـاوة واالخـر الذي
اســتــعـاد بـه  قـوتـه  في تــسـجــيل
اكـبــر عـدد من االهـداف في مـجـمل
مبارياته على حساب الطالب  قبل
ان يــزيـد من مــتـاعــبـهـم  وتـفــكـيك
صفـوفـهم الـتي افـتـقـدت لـلـتـنـظيم
والـقـدرة عـلى  تـقـد نفـسـهـا كـما
مـطـلـوب منـهـا في الـعودة لـسـياق
النتائج بعـد خسارة نصف نهائي
الــكـاس قــيل تـلــقي ضــربـة الــنـفط
الــتي زادت الــطـ بــله امـام ادارة
عالء كاظـم والن النـتيجـة ستـشعل
اخلالفات مع اجلمهور الذي يندب
حـظه العـاثـر مرة اخـرى وشـهدت
اجلـولة 31 خـمـسـة تـغـيـرات عـنـد
مـواقـع الـنــصف الــثــاني من ســلم
الـتــرتـيب عــنـدمــا تـراجع الــنـجف
مـوقعـا في وقت تـقدم احلـدود بدال
مــــــــــــنـه  فـي الـــــــــــــوقـت الــــــــــــذي
تـاثـرالـصـناعـات بـخـسـارة الوسط
ليتراجع للمـوقع السابع عشر قبل

الدوري  لـيتركه بـرغبته  في  وقت
يــرى اهل الـعـمـارة بـالـفـوز  يـعـني
الـــبـــقــــاء في مـــكـــانــــهم اخلـــامس
واهـــمـــيــــة حتـــقـــيـق اول فـــوز في

رحلة احلالية ذهابا. ا
وجتـري  اجلــمـعـة مـبـاراتـ االول
بــ الـســمـاوة والـطـالب وكالهـمـا
ـــــران في اســـــوء ايـــــامـــــهـــــمـــــا
بــعــدخـــســارة االول امــام احلــدود
بــثالثـيـة في وقـت تـعـرض الـطالب
ـشـاركـة لــهـزة زادت من مـشــا كل ا
الـتي  اليـحـسـدون عــلـيـهـا ويـامل
الكـهرباء مـواصلـة نتائـجه اجليدة
عندما يستـقبل نفط الوسط ويبدو
واصلة حتقيق انه في اجلاهزية  
طـلوبـة في وقت يامل   الـنتـيجـة ا
الـوسط حتقـيق الـفـوز االول خارج
الـــديــار بـــعـــدمــا ارتـــفـــعت حـــالــة
عـنـويـة اثر الـفـوز على الالعـبـ ا

الصناعات
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 وكانت  اخـر مبـاريات اجلـولة 31
قد انتهت بفـوز عريض للنفط على
الـطالب بـالـتـغــلب عـلـيـهم بـاربـعـة
اهــداف لـــواحـــد  لــيـــعـــزز الـــنــفط
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ـنتـخب الـعـراقي لـتنس يـواصل ا
الــطـــاولــة لـــذوي االحـــتــيـــاجــات
اخلـاصـة اسـتـعـداداته لـلـمـشـاركة
في بـطــولـة مــصـر الــدولـيــة الـتي
ســتـقــام في مـديــنـة اإلســكـنــدريـة
لــلـمـدة من الـرابـع والـعـشـرين من
شــهــر حـزيــران اجلــاري ولــغــايـة
الــتـاسـع والـعــشــرين من الــشــهـر

ذاته. 
ـنـتخـب في العـاصـمة ويـعـسـكر ا
صريـة القاهـرة اذ وصل ظهيرة ا
اضي وحال وصول يوم السبت ا
الوفـد الذي يـتراسه رئـيس احتاد

الـــلـــعـــبــة لـــذوي االحـــتـــيـــاجــات
اخلــاصـــة ســـمــيـــر عـــلى لـــطــيف
الـــــكــــردي قــــام بـــــاجــــراء كــــافــــة
الـــتـــرتــيـــبـــات والـــتــحـــضـــيــرات
والـــتــــهـــيــــئـــة الالزمــــة النـــطالق
الـــوحــدات الــتــدريــبـــيــة وتــذلــيل
الــصـعــاب اإلداريـة الــتي واجـهت
الـــوفــد الـــذي ضم أيــضـــا جــاسم
كــاتب مــزعل  مــدربــا لـلــمــنــتـخب
وســتــة العــبــ مــنــهم اثــنــ من
االنــاث وأربـــعــة من الـــذكــور  هم
عــلى الـتــوالي: زيـنب حــسن عـبـد
اجلــبـــار احلــائــزة عـــلى الــوســام
الـبـرونـزي في بـطــولـة الـتـضـامن
اإلسـالمي الـــــــتـي أقـــــــيـــــــمـت في
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حارس مرمى بـغداد محـمد شاكر
الى ركــنــيـة وبــعــد مـرور دقــيــقـة
اسـتـطــاع العب الـديـوانــيـة انـور
مـهدي من تـعـديل الكـفـة مسـتغال
الـكـرة الـسـاقـطـة الـتي لـعـبـهـا له
زميـله علي عـصام عـلى مرحـلت
حـــيـث تـــصـــدى لــــهـــا في االولى
حـارس مـرمى بـغـداد لـيـعـود لـهـا
من جـديد مـهدي لـيـكمـلهـا لداخل
ـرمى وسط احــتـفــال كـبــيـر من ا
قـبل جـمـهـور الـديـوانـيـة الـغـفـير
ـــة وزاد هــــذا الــــهــــدف من عــــز
العبي الـفريق الديـواني ساعدهم
بـذلك تــراجع فـريق االمـانـة الـذي
اخذ بـعض العبـيه ان يـطصـنعوا
الــســقــوط لــقــتل الــوقـت خــاصـةً
الـــتــــبـــاطـــؤ فـي اداء الـــرمـــيـــات
اجلانبية وركالت الهدف وركالت
ـباشرة وغير ـتعمدة ا االخطاء ا
سـتوى ـا اثر عـلى ا بـاشرة   ا
الفني للمباراة التي اصبحت في
لـة لـلـمتـابـع بـعض االحـيـان 
الـــذين بــــادلـــوهـــا بـــصـــيـــحـــات
استهجان وبصورة مستمرة بعد
غــيـــاب مــتـــعـــة كــرويـــة الــدوري
تـبقـية ـمتـاز لـتشـهد الـدقـائق ا ا
من الشـوط االول لعبـاً سجاالً من

قبل العبي الفريق .
دخل لـه الـفـريـقـان وكـان اجلـمـيع

يــطـمـح في اداء اجــمل بــإضــافـة
اهداف اخر كان الفـريق بحاجة
مـاسـة لهـا لتـحـس مـوقـعهم في
جــدول الـدوري اال ان الــنــتــيــجـة
بــقــيت عــلـى حــالـهــا تــشــيــر الى
ــتـعـة الـتــعـادل الســيـمـا غــيـاب ا
الــكـرويــة حــيث الــلــعب الــطـويل
والــــــــــعـــــــــشـــــــــوائـي مـن قــــــــــبل
العـبـيـالـفـريـقـ رغم الـتـغـيـيرات
الــعـديــدة الــتي اجـراءهــا مــدربـا
الـفــريـقـ بــاســــــــتـثــنـاء بـعض
الـعـنـاويـ الـتي نـذكـر مـنـهـا في
الـدقـيـقة  65 تـســـــــديـدة خـطرة
ـهـاجـم الـديـوانـيـة احـمد وقـويـة 
عبـد الرزاق لكـرة ثابتـة حيث كاد
العـب امـانــة بـغـــــــــداد احملـتـرف
ريتـشـارد زوما الالعب الـبديل ان
يضـــــيف هـدف الفـــــــوز لـفريقه
فـي الـــدقـــائق 80 و84 بـــحـــاالت
انـفراد بـحارس مـرمى الـديوانـية
ســـــــــالم مطلب الذي كـان صلباً
في الدفاع والـذود عن مرماه وان
يـــــقـــــدم مـــــســـــتـــــوى فـــــني رائع
يــــؤهـــــــــــــله ان نـــكــــتب بـــحـــقه
كـــلــمــات الــثــنـــاء واالفــتــخــار به
ــــكــــــــن كــــحـــــــــارس كــــفــــوء 
تسـخير خـدمــــــاته خلدمـة الكرة
الـــعــراقـــيـــة والــديـــوانـــيـــة عــلى

اخلصوص.

ـتــلــكـون من غــيـرة ــا  الـدوري 
وطــمــوح لـكـي  يـتــرجم الى واقع
ديــواني بــحت رغم غــيــاب الـدعم

عنوي. ادي وا ا
ـضيف فـريق نادي وحسم لـقاء ا
الـديـوانــيـة ونـادي امــانـة بـغـداد
بـالـتـعـادل االيــجـابي بـهـدف لـكل
ـباراة الـتي ضـيفـها مـنـهمـا في ا
مـلـعب الـديـوانـيـة ضـمـن اجلـولة
احلــاديــة والــثالثــ مـن الـدوري

متـاز بكرة القدم وأدار العراقي ا
بـاراة طاقم حتكـيمي مؤلف من ا
احلــكـام حتـسـ عـلي وزيـد عـبـد
الـرزاق ومــرتـضى مــحـمــد غـازي
وعالء حـــــســـــ و وجنـم عـــــبــــد
سـلـيـبح مـشـرفـا وصـبـحي رحـيم
مقـيمـاً للـحكام وحـميـد عبد هالل
مـنـسـقـاً امـنـيـاً وحـسن اخلـزاعي
مـــنــــســـقـــاً إعـالمـــيـــا ولـم يـــرتق
مــســـتـــواهـــا الـــفـــني في بـــعض
ـــمـــتـــاز بــســـبب االحـــيـــان الى ا
حـرارة اجلـو العـالـيـة الـتي اثرت
بـشكل كـبيـر على اداء الـكثـير من

      . الالعب
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وشــهــد الــشــوط االول هــجــمــات
مـتـبــادلـة لـلـفـريــقـ وكـانت كـفـة
ـجـاراة الـديــوانـيــة الـذي لـعـب 
الـريـاح هي االكـفـأ حـتى الـدقـيـقة
الــتي شـهـدت تــسـجـيل هـدف 15
مــلــعــوب لـــفــريق امـــانــة بــغــداد
ـهـاجم مـهـيـمن سـلـيم بـإمـضـاء ا
الذي استـغل كرة عرضيـة جميلة
وصلت اليه من زمـيله علي قاسم
ة ولم يؤثر هذا الـهدف على عز
الــديــوانــيــ في تــقــد مــبـاراة
جـيـدة حـيث شـهـدت الـدقـيـقة 29
تـسـديـدة قـويـة لالعب الـديـوانـية
مصـطفى مـؤيد انـقذهـا بصـعوبة
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مـدرب نـادي امـانـة بـغـداد عـصام
حــمــد ان الــتــعــادل الــذي حــصل
عـلـيه فـريـقه مع نـادي الـديـوانـية
كــان عـادالً واضــافـة نــقـطـة شيء
جـيـد بـسـبب ظـروف اجلـو احلار
الـــقـــاسي الـــتي يـــعـــاني مـــنـــهــا
اجلميع من العب ومدرب واداري
ـــا يــقــدمه واســتــبــشـــر خــيــرا 
الالعـبـون رغم انـهـم مـضـغـوط

بــخــوضــهم لــلــعــدد الــكــبـيــر من
ـــبـــاراة خالل فـــتـــرات زمـــنـــيــة ا
وجــيـــزة في اطـــول دوري كــروي
ساعد درب ا بالعالم فيـما ب ا
لفريق الديوانـية حسام فوزي ان
الـفـريق يسـعى الى جـني الـنـقاط
واحـــتالل مــــركـــز ال بـــأس به في
جــدول الـدوري واجلــمــيع كــلــهم
طـموح في حتـقـيق االفضل خالل
تـبقـية من ـباريـات ا الـقادم من ا
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جتري الـيوم مبـاراة واحدة  ضمن
الــدور 31 من مـــســابـــقـــة الــدوري
ـمتـاز بـكرة الـقدم عـنـدما يـضيف ا
الــنــجف ثــاني عــشـر35 الــتــرتـيب
جـــيــــرانه  الـــديــــوانـــيـــة  ســـادس
عـشـر32 فـي الـلـقــاء الـذي ســيـقـام
حتت  األنــــوار الـــكـــاشــــفـــة عـــنـــد

الــــــــســــــــاعــــــــة
الـــــســــابــــعــــة
والـــــــــــــــــرابـع
مـــــــــــســـــــــــاء
وكالهما يهم
فــــــــــــــــــي

مدرب
النجف
ثائر
احمد


