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الفـريق الى مـوقع جـيـد بـعدمـا اخـتـزل فـترة
ـبــاريــات قـبل ان الـتــاخــر في الـعــديــد من ا
تـظـهـر جـهـوده وبـصـمـاته ومن خالل عـطـاء
الالعب األغلبـية من الوجوه الواعدة وسط
طـمــوحــات الـتــقــدم الى مـوقـع الـكــرخ الـذي
يـعـيش اسـوء فـتـراته قـبل ان يـخـرج الربـيل
الدور القادم ويجد النفط الفرصة في تشديد
ــوقع الـرابع الحـقــة بـقـوة عــلى صـاحب ا ا
وتـقـلـيص الـفـارق الـى نـقـطـة بـعـدمـا جتـمـد
رصيد الكرخ  56وسيكون النـفط امام مهمة
صعـبة رغم مـسـيرته اجلـيدة ونـتـائجه لـكنه
الحـقة ـوقع و سيـلـعب بـحـافز الـدفـاع عن ا
الكرخ واالهم مواصلة حتـقيق النتائج لدعم
وقف والتـقدم لالمام بـخطى ثابـتة والفوز ا
ـهمة اليوم سـيكون حتـوال مهمـا في مسار ا
تـوقع ان يواجـه فيـها الالعـبـ صعـوبات ا
ـســتـعـد الــذي بـلغ افـضل امـام الـكــهـربـاء ا
وسم الذي بدءه مـرتبكا وبقي موقع له في ا
ـؤخـرة لـفـتـرة طـويـلـة قبل ان مـنحـنـيـا في ا
درب تنـجح ادارة عـلي االسـدي في الـعـودة 
الفريق الـسابق االخـتيـار النـاجح والصائب
الذي ساهم بـنقل الـكهربـاء الى افضل موقع
عـبـر جـمـيع مـشــاركـاته مـنـذ وصل لـلـدوري
واللعب بطموحات الـتقدم بعد في ظل عطاء
ـتـطـور والـوقـوف بـقـوة ـنـتج وا الالعـبـ ا
وجراءة بوجه الكبار عندما حرم الطالب من
الــوصــول لــنـــهــائي الــكـــاس قــبل ان يــهــزم
الـزوراء حتت انــظـار جـمــهـوره في الــشـعب
الـنـتـيـجـة الـتي نــقـلـته لـلـواجـهـة وزادت من
حـظوظه كـثـيـرا تـخـطي الـنـفط بـفـضل حـالة
ـطـلوبـة الـتي عـليـهـا الالعـب وهم اللـعب ا
في افـضل حـاالتـهم بـدلـيل مـا يـحصـل علـيه
الـفـريق مـن نـقـاط جــيـدة اغالهــا من الـبـطل
اضي وكان قد تغلب على الوسط األسبوع ا
بهدف لواحد وعلى البحري بهدف لتضاف
تسع نقـاط في ثالث جوالت مـتتالـية و االمر
الــذي يــحــدث في هــذه االيــام الــتي تــشــهــد
تصـاعـد جنـاحـات الـفـريق الـذي يسـعى الى
وسم حتقيق نتـيجة الـيوم واخر مـباريات ا
قــبـل خــوض نـــهــائـي الــكـــاس في الـــســابع

ـنافـسات احلـقـيقـية وسط الى حيث دائـرة ا
طـمـوحــات الـتــقـدم بـعــد اكـثـر بــعـدمـا زادت
صـــفــوفـه قـــوة وانــســـجـــام وفي حـــالـــة من
باريات وتـطلعات االستقرار في ظل حـسم ا
وسم في مـكـان افضل من خالل ثـقة انهـاء ا
درب بـالالعـب الـذين يـقدمـون مـستـويات ا
جيـدة وهم اكثـر اصـرار على احـتالل مواقع
الـعـمـارة من خالل اداء الالعــبـ ولـيـاقـتـهم
البدنـية الـعاليـة والتفـاهم العـالي الذي اخذ
ـطـلـوبــة وهـذ كـله سـيـدعم يـقـود لـلـنــتـائج ا
ـســتـوى لـتـأكـيـد جـهـود الالعـبــ لـتـقـد ا
قوتـهم وقدراتـهم وتدارك الـهفـوات الدفـاعية
بــشـكـل واضح مــا دعم الــنــتـائـج في ظــهـور
واضح لالعبي الهجوم في التسجيل وحسم
بـاريات في الـفـترة األخـيـرة وأصبح طـرفا ا
مهـمـا ورائـعـا ومـؤكـداته عـلى ا اسـتـعداد
ــدجــجـة لــلـتــظــاهــر بــوجه قــوة الـشــرطــة ا
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وقع اضـي في ا ويسـتـقـبل جنم األسـبـوع ا
ـهم واالهم الـعــاشــر الـكــهــربـاء اثــر فــوزه ا
ــوسم عـلى الـزوراء بــهـدفـ واالفـضل في ا

دون رد ليرفع رصيده  41النفط السابع 52
ـر بـاحلـالـة الفـنـيـة الـواضـحة االخر الـذي 
ــوقع بــعــد ســلـســة جنــاحــات نــقــلــته الى ا
اخلـامس في تــطـور حــصل مع فــتـرة تــسـلم
دير باسم قاسم حيث مقاليد االمور الفنية ا
ـهــمـة واخـرهــا الـفــوز عـلى فـرق الـنـتــائج ا
الطـلبـة ونفط اجلـنـوب والصـناعـات ويؤدي
ــدرب من خالل الالعــبــ كــمــا يــخــطط له ا
تـصـاعــد اداء الالعـبــ اجملـمـوعــة الـواعـدة
الـتي عــادت لـتــعــلب بـقــوة وتـركــيـز وتــعـزز
الرصـيد وسط تـطـلعـات اخلـروج من محـطة
الــكـهــربــاء الــتي حتــتــاج الى طــريــقـة لــعب
درب وخـبرته الـتدريـبيـة وتكريس يقدرهـا ا
اجلهـود لـلـوصول بـالـفـريق الى ابـعد نـقـطة
وليـعـكس دوره كـمـدرب جنح في الـكـثـير مع
الــفـــريق حـــيث دهـــوك والــزوراء واجلـــويــة
ــنـــتــخب والزال يـــقــدم الـــنــفط وحــتى مـع ا
بـالـشـكل اجلـيـد في فـتـرة مـثـمـرة نـقل فـيـهـا

همـة الشرطـة وجهازه الـفني الذي التحـدي 
جنح في جتــاوز مـــبــاراتي ســهـــلــتــ امــام
الــصــنـــاعــات والــســمـــاوة وســيــكــون امــام
فــريق جــاهــز ومـرتـب ومــتـكــامـل مـا يــضع
درب الـبـرازيلـي في اعتـمـاد طـريقـة الـلعب ا
ـتلك كل مـقومـات اللعب امام االمانـة الذي 
ـكـن ان يـشـكل عـقـبـة وفي افـضل حـاالته و
بــوجه مـــفــارز الــشـــرطــة والــســـعي النــهــاء
الواجب الصعب على افـضل ما يرام وتقد
الـنـتـيـجـة لألنـصــار الـذين يـضـعـون ثـقـتـهم
بالعـــبي الـــفـــريق الـــذي اســـتـــمـــر يـــواصل
هم جناحاتـه بتفـوق واضح ويؤدي الـدور ا
في احلصـول عـلى الـنـقـاط الن العـبـرة فـيـها
وهي من تـــعـــطـي االهــمـــيـــة فـي مـــواصـــلــة
الـــــصـــــراع عـــــلـى لـــــقب الـــــدوري وسـط كل
الــتــرشــيــحــات الــتي تــمــنــحه الــلــقب والن
الـوصـول الــيه الـيـوم يــتـوقف عـلى نــتـيـجـة
ـذكورة لـتي تـمـثل التـحـدي الكـبـير مبـاراة ا
تصدر رغم حالته اجليدة عبر اللعب همة ا
بـصـفـوف مـتـكـامـلـة ومـنـسـجـمـة وفي حـالـة
معنوية عالية والزالت شـهيتة مفتوحة وهو
ـبــاريـات ويـقف امـام فـرصـة يـبـادر حلـسم ا
مهمـة ستدعم الـتقدم والـنتائج اجلـيدة التي
تـالق فــيـهـا الــفـريق بــعـد اول خــسـارة امـام
الغـر اجلـويـة التـي استـفـزت الالعـب في
ــــثـــمـــر وسط تـــصـــاعـــد الـــلـــعب احلـــذر وا
ـرشح الـقوي التـوقـعـات من الـشـرطـة بـات ا
وسـم بفضل فريـق متكامل للخروج بـلقب ا
من حـيـث الالعـبــ واألســمـاء واخلــطـوط
الفـاعلـة من دون تـوقف امام تـطور سالح
التهديف والدفاع وقيام البقية في تنفيذ
درب الواجبـات التي حتـددها طريـقة ا
ــتــوقع ان يـــســتــمــر مع الــبــرازيــلـي ا
الفـريق في ظل الـسيـطـرة على الـفريق
والـنــتـائـج بـعــيـدا عـن الـتــصـريــحـات
ـهمة والشـكاوى وغـيرهـا وهو يـقود ا
بأفـضل حـال وسط اهـتـمام اإلدارة في
احلصول على الـلقب بعدمـا وجدت احللول
وذلك بــانـــتــداب افـــضل الالعـــبــ وتـــامــ
اسـتــحـقــاقــاتـهم وكل شـيء يـســيـر بــاجـواء
الزالت تـسـتـثــمـر كـمـا تــريـدهـا االدارة الـتي
تامل ان تـاتي النـهايـة كمـا تريـد وهي جتدد
ــدرب والالعــبــ في االســتــمـرار الــثـقــة بــا
وسم بنسج النتائج ومالمسة دائرة نهاية ا
ـبـاريـات بـعـدمـا اسـتـمـر الـفـريق يـتـحـكم بـا
ستوى والتناغم معها ويامل ان يرتق الى ا
طلـوب اليـوم النه سيـكون امام مـهمـة غير ا
درب سهلـة بكل تـفاصـيلهـا وهو مـا يدركه ا
الـذي اليـريـد سـمـاع اية مـسـوغـات والـلـعب
بـشــعـار الــفـوز مـع ان لـقــاء الـيــوم يـخــتـلف
تـمـامـا فـي ظل الـوضع الـفــني الـعـالي الـذي
وصـلـه اجملـتــهــد األمــانــة أفــضل الــفـرق مع
الـكـهـربـاء في الـفـتـرة احلـالـيـة عـنـدمـا تـقدم
لـلـمـوقع الــسـابع بـعــد عـبـور احلـدود الـدور
اضي وقبـلها هـزم اربيل وعاد بـتعادل من ا
البـحـري وفي وضع مـتـوازن وتقـدم بـسـرعة
ويـنـتــظـر خــدمـة الــزوراء في االيـقــاع بـنـفط
ـركـز الــسـادس مع ان ـشــاركـتـه ا مـيــسـان 
همة االكثر قوة الالعب يعلمون بصعوبة ا
ـتــطــلع لـتــحـقــيق نــتـيــجـة بـوجه الــفــريق ا
رحلـة احلالـية في ظل احلـالة الـفنـية التي ا
ـعنـوي من خالل علـيـهـا الالعـبـ والـدافع ا
التغـلب في اخر مـباراتـ حقـقا الـتحول في
ـدرب عـصام ـشـاركـة الـتي غيـرهـا ا مسـار ا
ـؤخرة حـمـد بانـتـشـاله الـفـريق مـن مواقـع ا
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ــتــصـدر  82الى يــسـعـى العـبــو الــشــرطــة ا
اخلـروج بـانـتـصـار اخـر  26عـنـدمـا يـضـيف
ــوقع الـسـابع  47في احـد اهم األمـانـة في ا
لــقــاءات اجلــولـة  34من مــســابــقــة الـدوري
متاز بكرة القدم في اطار سعيهم لالقتراب ا
ــوسم في رحــلــة بــعــد اكــثــر وحــسم لـــقب ا
الزالت تــســـيــر بـــاالجتــاه الـــصــحـــيح وسط
ترحـيب األنـصـار الـذين سـيحـضـرون الـلـقاء
انطـالقا من أهـمـيـته ولـدعم جـهـود الالعـب
ــرور من بــوابــة الن االمــر لــيس ســهال في ا
ـتـمـاســكـة والـقـويـة امـام اخلـطـوة االمـانـة ا
طلوبة همة في مواصـلة حتقيق النـتائج ا ا
وهـو في اخــر الـطــريق لـلــصـعــود لـنــاصـيـة
الـلــقب واتـخــاذ كل الـتــدابـيـر حلــسم األمـور
ثل ـذكور الـذي  امام جـولتـ بعـد اللـقاء ا
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حـقق منتـخب العـراق بكرة الـطائرة حتت سن 23 فوزا ثـمينـا على نـظيره الـكويتي في اجلـولة الـثانيـة بعد
شاركة  7مـنتخبات من غرب اخلسـارة من السعوديـة ضمن التـصفيات اآلسـيوية اجلاريـة في البحـرين 
ـؤهلة لـلنهائـيات اآلسيـوية. الشوط االول شـهد بدايـة قوية للـفريق الكـويتي والفوز 25-17 فـيما القارة وا
نتخب الكويتي للفوز بالشوط الثالث نتخب العراقي من التقدم في الشوط الثاني 25-23 ليـعود ا تمـكن ا
25-23 ـنتـخبـ تقـدم العـراق وعاد الـكويت وصـوال للـتعادل  وشـهد الـشوط الـرابع تنـافسـا كبـيرا ب ا
نتـخب العراقي من الفوز 25-22 لـيتم اللجوء الى شوط خامس من 15 نـقطة وفي نهـاية الشوط تـمكن ا
. وتشـهد نـتخـب العـراقي من التـقدم 15- 13والفـوز في الـلقـاء بثالثـة اشواط مـقـابل شوطـ تـمكن فـيه ا
الـتصـفيات مـشاركـة منـتخبـات العـراق وفلـسط والـبحـرين والسـعودية والـكويت واإلمـارات وقطـر ويتأهل

قبل. قرر لها في مينمار شهر ايلول ا ثالث منتخبات إلى النهائيات ا
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تـوج فـريق اجلـيش لـلـمـبـارزة بـلـقب
ــفــتــوحــة الـتي بــطـولــة الــتــحـدي ا
ــركـزي اقــامــهــا االحتــاد الــعــراقي ا
للمبارزة واستمرت منافسات بطولة
ـفـتـوحـة لـسالح الـسـيف الـتـحــدي ا
ـدة ثالثـة الـعـربي ولــكال اجلـنـسـ 
أيــام وســجــلـت مــشــاركـة 92 العــبـا
والعــبــة مـثل  18 نــاديــا من بــغـداد
تقدم واحملافظات. ففي سباقات ا
أسـفـرت نـتائج الـبـطـولـة عن تـتويج
ـركـز االول فــيـمـا فــريق اجلـيش بــا
ركـز الثاني حل فريق اإلتـصاالت بـا
وجـاء فريق الـصـناعـات الكـهـربائـية
ثــالـثـا وبالد الــرافـدين ثـالــثـاً ايـضـاً
رتبة ولدى الشباب خطف اجليش ا

ـيثاق االولى وحل احلس ثـانياً وا
ثالثاً والوالء بالترتيب الثالث ايضاً
أمـا في سـباقـات الـسـيدات فـقـد جاء
العدالة اوالً واألرمني ثانياً والعربي
ثــالــثــا ومــركــز االحتــاد بـالــتــرتــيب
الثالث ايضاً وفي منافسات البراعم
ــركــز الـــوطــني لــلـــمــوهــبــة ظــفـــر ا
ـركز االول وجـاء مركز الريـاضيـة با
االحتــاد ثـانـيــاً ومـركـز ديـالـى ثـالـثـاً
ومــركــز كـربالء بــالــتـرتــيب الــثـالث.
جـديـر بــالـذكــر ان بـطــولـة الــتـحـدي
بارزة جرت مـنافسـاتهـا على قاعـة ا
ــجـمع وزارة الــشـبـاب والــريـاضـة
واقـــيـــمت بـــالـــتـــعـــاون مـع االحتــاد
ـركـز الـوطـني الـفـرعي في بـغـداد وا

وهبة الرياضية. لرعاية ا
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تـوفـي الالعب والـريـاضي الـشـهـيـر
مــزو لــشــكــري اول امس االحــد في
مـــديــنـــة اربـــيل. وتــعـــرض الالعب
مــرتــ حلـــادث ســيــر خالل االيــام
اضية وبعـد بقائه عدة ايام حتت ا
الــرقــابـة الــطــبــيــة تـوفـي في احـد

مستشفيات اربيل. 
ومــزو لـشــكــري عــزيـز من مــوالــيـد
 وهــو ريـاضـي مـخــضـرم في1947
الكـمة والـعاب صـارعة وا العـاب ا

القوى.
بشار الى ان العديد من الرياضي
الـكـرد سـبق ان حـقـقـوا الـعـديـد من
االجنــازات خالل مــشــاركــاتــهم في

البطوالت احمللية والدولية
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بـــرصـــيــد  37نـــقـــطـــة. واوضح ان
الــهــيــئــة اإلداريـة لــنــادي الــنــجف
قــررت تـــســمــيـــة الــكـــابــ جــاسب
سـلــطـان مــدربــا لـلــفــريق يـســاعـده
حـيدر عـبـودي ومحـمـد عبـد الـزهرة
ــرمـى والــكــابـ مــدربــا حلــراس ا
عــلي هــاشم مــديـرا فــنــيــا لــلـفــريق
لـتــكــمــلـة مــشــوار الــفـريـق في هـذا
ـــوسم وان إدارة الــنـــادي قــررت ا
معـاقـبة الالعـب بـخصم  %10من
مــــــبـــــالـغ عـــــقــــــودهم  و %20من
رواتـبهم بـاسـتثـناء الالعـبـان مهـند
ارزيج وعـــلى قـــاسـم الـــذي ســـيـــتم
خصم  %50من قيمة الراتب لسوء
ســلــوكـهــمـا خـالل مـبــاراة احلـدود.

جانب من
بارزة منافسات ا

العراقية
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ن تـضيف ـصريـة االربعـة  ـدن ا تلـتـفت انظـار العـالم  حـاليـا الى مالعب ا
بطـولـة اال االفريـقـيـة حيث حتـوز تـلك الـبطـولـة على اهـتـمـام كشـافي االنـدية
ـــنـــتــخـــبـــات االفـــريـــقــيـــة من مـــواهب ــا تـــزخـــر به ا ــيـــة  الســـيـــمـــا  الـــعـــا
نتـخب الذي تـمثـله نحو ـكن لها ان تـتدرج من عـتبـة ا ـيزة   وامكانـيات  
فارقة انه بعد توسيع ية لهـا صيتها وشعبيتـها .. وا االحتراف  في اندية عا
شـاركتـهـا االولى ضمن نظـام الـبطـولة السـتـقطـاب مـنتـخـبات اخـرى حتظـى 
ـنتخبات اال انه مع اطار البطولـة اال ان الالفت ورغم  محدودية شـعبية تلك ا
نتخبات  حظوا بفرصة  االحتراف رغم ان احترافهم في ذلك فالعبي تلك ا
بطوالت  ودوريات  ليست على مستوى معروف او ذات قيمة تذكر مثلما هو
احلـال مع مـنـتـخـبـات اخـرى جـرى الـتـركـيـز وتـسـلـيط االضـواء عـلى العـبـيـهـا
ـنتـخب رغم عدد العـبيه بالعب معـ كمـا هو احلال ولكنـهم يخـتصرون ذلك ا
ـضيـف (مصـر) الـذي  تـركـزت  اخـباره ـنـتـخب ا مع تـركيـز االضـواء مع ا
على العـبه  مـحمـد صالح واضـحى االخيـر نـقطـة التـمـركز لـلـفريق  واثـقاله
بالكثير من الضغط الشعبي واجلمـاهيري  من اجل االستئثار بكاس البطولة
ـبـاراة االولـى لـلـمـنـتـخب ضـد رغم ان مـا قـدمه من مـســتـوى خـصـوصـا في ا
ـنتـخب ـأمـول ووصف الـظـهـور االول  ـسـتـوى ا مـنـتخـب تنـزانـيـا  لم يـكن بـا
مصر برغم فـوزه بالهزيل  فضال عـن وصف الفوز الثانـي  الذي حققه على
نـتخب منـتخـب الكـونغـو  بـالبـاهت مع مخـاوف حـقيـقيـة  بـبقـاء  مسـتـوى ا
ضي  بعيدا في هـذه البطولة رغم ما ـكن ان  صري  على حاله فانه ال  ا
ـا تـعـلق مع العـبه عـمرو ـنـتـخب من مـشـاكل  خـصوصـا  شهـدته  اروقـة ا
ـنـتـخـب السـبـاب انـضــبـاطـيـة نــتـيـجــة حتـرشه بـاحـد ورده الـذي ابـعــد عن  ا
عارضـات االزيـاء  وعمـومـا فان مـثل تـلك االحداث الـتي تـنشـب بصـفوف اي
منـتخب في  اطـار اي استحـقاق من شـانهـا تشـتيت االنـتبـاه الذهـني واخفاء
ـنتخب بغض النظر عـن تسريب مثل هذا االمر اخلاص واقع مرير  يعيشه ا

وضوع .. بالالعب وردة  في هذا ا
ــوضــوع الالعب االوحــد الــذي يـعــتــمـده وفي هــذا االطـار ايــضــا نــتـطــرق  
نتخب اجلزائري رياض نتخب  حيث تابعت  الضغط الذي يعيشه العب ا ا
ا كانـت  مباراة منـتخبه مع محرز  كـونه احد العبي الـدوري االنكلـيزي ور
نتخب الـسنغـالي منازلة حـقيقـية مع احد العبـيه والعب فريق نادي لـيفربول ا
باراة بعد حتقيق منتخبه لثالث ساديو مانيه حيث انتصر  محرز في نهاية ا
نـقــاط مـهــمــة اوصـلــته لـربـع نـهــائي الـبــطـولــة االفـريــقــيـة مع بــقـاء الــسـنــغـال
في  ادراك استـحـقاقـه االخيـر الثـبات مـسـالة بـقـائه في الـبطـولـة من عدمه ..
ـنـتـخــبـات فـان مـا قــدمه مـنـتــخـبي مـدغـشــقـر وبـورونـدي في وبـشـان العــبي ا
مباراتـهمـا  يسهـم بتعـزيز كالمـنا  ان البـطولـة االفريـقية مـحط انظـار العالم
ـؤشرات عـلى احلـضور اجلـماهـيري اخلـجـول في ظل بقـاء اغلب رغم بعض ا
ـضــيـفـة فــارغـة تــمـامـا مـن اجلـمـاهــيـر لــكن حالوة تـلك العب ا مـدرجــات  ا
باريـات للمنـتخبـات الوافدة الول مـرة تمنح اثـارة مختـلفة لـهذه البـطولة التي ا
ادي  وما ا يتـعلـق باجلانـب ا تخـتلط فـيهـا الكـثيـر من االحداث خـصوصـا 
شاركة  لغرض نتـخبات ا يعززه هذا االمر من تمرد في اوسـاط الكثير من ا
ـبـاراة االولى للـبـطولـة كان لفت االنـتـباه الى مـا يعـانـيه الالعبـ فـمع اطاللة ا
ـنتـخب الـتـنزاني نـظـمـون يعـيـشـون  فتـرات عـصـيبـة بـعـد ما اثـاره العـبي ا ا
من  تـمـرد نـتـيـجـة عـدم حــصـولـهم عـلى مـكـافـاتـهم نــتـيـجـة تـاهـلـهم لـلـبـطـولـة
االفـريــقــيـة  وهــذا االمــر ايـضــا جتــدد مـرة اخــرى  بــعـد حــضــور عـدد من
ـنتخـبهم  وعادوا ـباراة االولى  تـابعة ا   الى مـصر  السيـاسي الـتنـزاني
ـاليـة  والغـذاء  حيث  سلـطت وسائل االعالم يشكـون  من اخملصـصات ا
تصريـحا نـسبـته  لرئـيس مجلـس النواب الـتنـزاني  جوب  نـدوغاي  الذي
قـــال انـه من االهـــمــــيـــة  لالعــــبـــيــــنـــا  ان يـــتــــوافـــر لـــهـم  مـــا يـــكــــفي من
واجـهة  فريق مثل الـسنغال حـيث انه على احلومة ان تـستثمر في الطعام  
ـنتـخب  ومـثل هـذا االمـر يـثـيـر الـكـثـير مـن وسائل ا
ـالــيـة الـتي تــعـيـشـهـا االعالم لـلـتــطـرق لالزمـات ا
ا يؤثر بشكل وباخر على نتخبات االفريقيـة  ا
ـــضي الى ــنـــتـــخــبـــات في ا طــمـــوحـــات تــلـك ا
ا خطف طموحاتهـا باالستمرار في الـبطولة ور

لقبها .

والعـشـرين من الـشـهـر احلـالي الـتي يـخطط
لـهــا عـبـاس عــطـيــة الـنـاجـح لالن لـتــحـقـيق
ضـربـة الــعـمــر في احلـصـول عــلى اول لـقب
ـدرب نفـسه بـعدمـا اخذ الالعـب للـفريق وا
يعـكسـون انفـسهم بـقوة وتـركيز فـي خطوط
مـنــســجــمـة جــدا وتــيــحث الــيـوم عـن كـامل
ــواقع الـطالب من الـنـقــاط من اجل الـتــقـدم 
خالل حتـقـيق النـتـيـجـة الـرابـعـة تـوالـيا في
مــهــمـة اثــبــات اجلــدارة في ظـل تــطـور اداء
الالعب وسط إصـرارهم على تخـطي بوابة
النـفط الهمـية الـنتيـجة الـتي ستـدعم االمور
ـباراة في الدوري وتـصعـد من استـعداداته 
ـهـمــة الـتي يـنـتـظـرهـا اهل نـهـائي الـكـاس ا
ـســاعــدة جــمــهـور الــكـهــربــاء خلــوضــهــا 
اجلــويــة والــشــرطــة والـــطالب في الــســابع

والعشرين من تموز اجلاري.
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وجنح فريق احلدود وعادل نـعمة والالعب
بـوضع حـد لـلـنـتـائج االخـيـرة اخملـيـبـة امام
الشـرطـة واالمـانـة وقـبلـهـا من اربـيل لـيـعود
ـهمـة الـتي أسـتـعاد بنـتـيـجـة لقـاء الـنـجف ا
ـطــلـوب فـيــهــا الـفــريق وضــعه في الـوقـت ا
لتحـس موقـعه وهو مـا حصل عنـدما غادر
الرابع عشر ليتواجد في الثاني عشر بفضل
النتـيجة الـتي اثارت غـضب جمهـور النجف
لتراجع فريقهم للموقع اخلامس عشر بعدما
فــشل لــلــمــرة اخلــامــســة في ايــقــاف نــزيف
النقاط والـفشل في حتقيق الـفوز في ميدانه
بـــعـــدمــا خـــســـر مـن اجلــويـــة وتـــعـــادل مع

الديوانية قبل تلقي ضربة احلدود. 
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ـيـنـاء واربـيل بـالـتـعـادل من وانـتـهى لـقـاء ا
دون اهــداف لـــيــرفع األول رصـــيــده الى 36
بنـفس مـوــــقـعه الـسـادس عـشر واربـيل الى
ـيــنـاء 41 ـوقـع احلـادي عــشـر وكــان ا في ا
األقـرب حلــسم الــنـتــيــجـة الــتي تــأتي شـمن
مـسـلـسل الـتـفــريط بـنـقـاط مـبـاريـات األرض
ا اثر على موقعه بعدما خسر بشكل كبير 
أغـــلـب مـــبــــاريـــات الــــذهـــاب وأخــــرهـــا من

الديوانية.
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الرياضي الراحل مزو لشكري

باسم قاسم
مدرب النفط
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حـصد مـنـتـخب العـراق أللـعـاب قوى
للـمـعـاق  18مـيـدالـيـة مـتـنوعـة في
بـــطـــولــة اجلـــائـــزة الـــكـــبــرى ألـــتي
أســتـمــرت عـلـى مـدى ثالثــة أيـام في
مـلعب رادس بـالعـاصـمة الـتـونسـية
والتي أخـتتمت فـعالـيتهـا مساء اول
ـشـاركة  400ريـاضـيا امس االحـد 
ثلون  43دولة مشاركة. ورياضيـة 
وحـصد الـوفـد الـعراقي  18ميـدالـية
ملـونـة منـها  3ذهبـيات و 8فضـيات
ـختـلف الفـعالـيات  و 7برونـزيات 
حــيـث حــصــد الالعب جــراح نــصــار
ذهبـيتـ وحصـد الالعب أحمـد غني
ذهـبــيـة وفـضـيـة وهــمـا الـريـاضـيـان
األبــرز في الـبــعـثـة الــعـراقــيـة. وقـال
رئيس االحتـاد العـراقي أللعـاب قوى

ـعـاقــ مـهـدي بـاقـر أن هـذا الـعـدد ا
يداليات يبعث االرتياح الكبير من ا
والطمأنينة على مستقبل الفريق في
ـقــبـلـة رغم أن اإلعـداد ـشــاركـات ا ا
لــبــطـولــة اجلــائـزة الــكــبـرى لـم يـكن
شاركة ستوى الطموح. وبيّن أن ا
أتت بـثـمـارها بـعـد أن ضـمن خـمـسة
ــشــاركــة في بــطــولــتي ريــاضــيــ ا
بياد العالم في دبي هذا العـام وبارا
ـسـتوى طـوكـيو  ?2020وبـالتـالي ا
في األرقــام واإلجنــاز يــبـشــر بــخــيـر
ويــدلل عــلى ارتــفـاع اخلط الــبــيـاني
لــلــمــســتــوى الــفــني. وأشــار إلى أن
الــفـريق ســيـشــارك في بـطــولـة غـرب
ـــقـــبل آســـيـــا فـي األردن الـــشـــهــــر ا
وستكـون محطة أعـداد مهمـة للفريق

لبطولة العالم في قطر.

يز حضور 
عاق في لقوى ا
بطولة اجلائزة
الكبرى 

الك الــــتــــدريـــــبي. واعــــلن نــــادي ا
الـنـجف الـريـاضي اسـتـقـالـة مدرب
فـريق الـكـرة ثـائـر جـسـام وتـسـمـيـة
جاسب سلطان خلـفاً له فيما كشف
ان االدارة قـــررت تــغــر الـالعــبــ
بسـبب تـراجع نتـائج الفـريق. وذكر
الــنـادي في بـيــان أن الـكـابــ ثـائـر
جـــــســـــام مـــــدرب نــــادي الـــــنـــــجف
ومـــســــاعـــده عـــلـي حـــسن ومـــدرب
رمى إبراهيم سالم قدموا حراس ا
اسـتقـالـتـهم من تدريـب الفـريق بـعد
خـسارة الـفـريق أمـام نـادي احلدود
عـلى أرضه وبــ جـمـاهـيـره والـتي
ركـز اخلامس كلـفتـه التـراجع إلى ا
عـشـر في سـلم تـرتـيب فـرق الـدوري
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كــشـف مــدرب نـادي الــنــجـف ثــائـر
جـــســـام امس االثـــنـــ عن ســـبب
تــقـد اسـتــقـالـته مـن تـدريب فـريق
غــزالن الــبــاديـــة. وقــال جــســام إنه
قدمنا كل شي مع النجف لكن احلظ
لم يــحـالـفـنـا وقـرار االسـتـقـالـة جـاء
لرفع الـضغـوط عن الهـيئـة االدارية
مضيـفا عنـد استالمي مهـمة تدريب
الــفـــريق كـــان االتــفـــاق عــلى بـــقــاء
ـمتـاز للـموسم الفـريق في الدوري ا
ـنـافـسـة عـلى الـلـقب. وب ولـيس ا
ان جــمــاهـيــرنــا عــاطــفــيــة ودائــمـاً
ماتـبـحث عن الفـوز وعـند اخلـسارة
تـضــغط عـلى االدارة مـن اجل اقـالـة


