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العالمات اذا ما اعتمد طريقة اللعب واالداء
ـقـتع لكل العـالي كـما قـدمه امـام الزوراء  ا
من تابعه  ويظهر الفـريقان متشابهان  في
اكثـر االشيـاء  امام صـعـوبات نـفط ميـسان
ـشـكـلـة الـتي فـشل فـيـها في الـلـعب ذهـابـا ا
ـؤخرة والعـمل على ايقاف حتى مع فرق  ا
مسار النـفط االخر الذي سيعـمل بكل جهود
خــطــوطه الــتي زادت تــاثــيــرا في اجلــوالت
األخـيـرة لاليـقـاع بــالـنـفط وضـرب اكـثـر من
عصفور بحجر حـيث اخلروج بكامل النقاط
ا الـتـقدم رابـعـا بانـتـظار اخلـدمـة التي ور
يـسـديـهــا اربـيل من اجل مـواصــلـة حتـقـيق
ـو في احـد اهم مـواقع الـنـتائـج وانهـاء ا
السلم بـعدما جنح باسـم قاسم  خالل فترة
تطلع الى قصيرة من تـغير وجـهة الفـريق ا

النتيجة االهم.
…ËUL «Ë W½U ô«

وبعد الظهور الواضح لالمانة  السابع 44
ـني النفس في حتـقيق النـتيجة الذي كان 
االهم امـام الــشـرطــة عـنـدمــا تـقــدم  بـهـدف
ستـار ياس د20 والتـقدم به خالل الـشوط
االول  امس االول قــبل ان يــخــســر الــلــقـاء
بـصعـوبـة  لـكـنه عكـس حالـة الـتـطـور التي
عليها  مـنذ تسلم عـصام حمد للـمهمة التي
تصاعدت مع مرور الوقت والـتقدم للموقع 
الــســابع اجلــيـد والــســعي تــعــزيــزه  عــبـر
الحـقـة  لـنـفط مـيسـان  بـانـتـظار تـشديـد ا
خدمـة النـفط   لكن مـا يهم اوالد الـعاصـمة
وقع هو الفوز على ضيفهم السماوة  في ا
الثـامن عـشر 28 والذي خـطف نقـطـة مهـمة
ــــاضـي ويــــامل ان من اجلـــــنــــوب الـــــدور ا
يـــحـــقـق  ذلك مع االمـــانــــة من اجل انـــقـــاذ
ـوسم الذي شـهد نـزف  النـقاط  وقف وا ا
داخل وخـارج ملـعـبه   لـكـنه سـيـكـون امام
مهمـة صعـبة  في ظل الـوضع الفـني اجليد
واصـلـة ا دعم مـوقعه من لالمانـة الـسـاعي 
ذكـورة التي تشكل التحدي خالل النتيجة ا
امـامـه وسط اهـتــمـام الــســمـاوة في الــلـعب
بشعر الفوز الذي سيعادل  جميع نتائجه 
ـوسم  امــام مــهـمــة الـبــقـاء في البل لــقب ا
ـمـتـاز عـبـر الـتـعـويل عـلى جـهـود الـدوري ا
ــدرب ســـمــيــر كــاظم في   ودور ا الالعــبــ
حتقيق مـنجـز اخر في مـسيرته الـتدريـبية 
ــــاضي بـــابــــقـــاء ــــوسم ا بــــعـــدمــــا جنح ا
ـهــمــة رغم الــديــوانــيــة  وهــو الـذي قــبـل ا

نــفط مــيــســان اخلــامس 51
امـام النـتـيـجـة لـتي تـمثل
التحدي للفريق حيث
الـنــفط الــذي  خـرج 
بــتــعــادل  صــعب من
الكهرباء بـعدما تخلف
بـــثالثـــة اهـــداف حملـــمــد
مـــــــــــــــــــراد 30و40 وعـالء
مــحـيــسن 47 قــبل ان يــعـود
الــنــفط ويــتــمـــكن من تــقــلــيص
الــــــــــــفــارق عن طــريق مــحــــــــمـد
داود د 50 وبـســام شــاكـر 80 قـبل
ان  يـعـود  هـداف الـفـريق مـحـمـد
داود  ويسجل هـدف التعادل  85
ويـنـقـذ الـنــفط من خـسـارة  قـبل ان
ـنـحه نــقـطـة غـالـيــة لـيـجـدد بـاسم
قـاسم ثـقـته بـالالعـبـ الـذي جنـحـوا
فـي  ادارك الــــــــــعــــــــــادل  النـه فـي كل
االحـوال افـضل من اخلـسـارة والـذهاب
للقاء العمارة بشكل اخر في ظل تقليص
الفـارق مع الـكرخ الى 3 نقاط وفي  وقع
ـهمة التي استـمر الفريق احلفاظ النتيجة ا
على مسار االمـور ونظافة سجـله في الفترة
االخيرة التي تـعززت بالنتـائج اجليدة التي
نقـلـته للـموقـع احلالي ويـامل في ان يـتعـثر
ــكـانه وهـو مـا الـكـرخ امــام اربـيل لـلــتـقـدم 
سـيـعـمل عـلــيه الالعـبـ في اسـتـعـادة روح
الـلعب  فـي مبـاراة قـويـة  وسط طـمـوحات
مــيــســان 51 في حتــقــيـق الــفــوز االول من
خـارج الـعـمـارة والـضــغط عـلى الـنـفط  من
اجل حتقيق االنتصار الذي سيمنحه التقدم
هددة من العبي ميسان واقع النـفط ا بثقة 
اداركا منهم الهـمية نـقاط اللقـاء الذي يكون
قـداعد لـه احمـد دحـام بـعـد اهـدار فـوزا كان
ـاضـيـة ـتـنــاول من الـزوراء االثـنــ ا في ا
بــالــتــعــادل بــثـالثــة أهــادف الــتي زادت من
استـعـداداتهم لـلـمواجه االهم امـام حتـقيق
النـتيجـة االيجـابيـة التي سـتدعم االمور في
اهم مــراحل الـدوري الــذي يــشـهــد نــتـائج 
مخـتـلـفة وغـيـر متـوقـعـة في اخطـر فـتراته 
والن فوائـد اللـقـاء ستـكون كـبـيرة مـا يحـفز
ـهـمة  الالعبـ لـبـذل ما بـوسـعهـم حلسم ا
ــكــانــهم الــســابق والــعــمل بــكل والــعــودة 
اجلهود لالستمـرار به  رغم صعوبة ايقاف
الـنـقط لـكن بـامـكـان مـيـسـان الـعودة بـكـامل

انتكاسة جـديدة بعد لعـنة خسارة اجلوية 
التي تسببت  في التراجع رابعا  ولم يقدر
العـودة عـلى مكـانه الـثالث حـتى مع الـفشل
ر به الزوراء  ويواجه تـهديد النفط الذي 
بــقـــوة االمــر الـــذي يــضـــعه  حتت تـــاثــيــر

النتيجة التي تتطلب اللعب بقوة وتركيز.
وقع الـسابع ويسـعى الـصنـاعات  35 في ا
ـطلـوبـة الثـانـية  عشـر حتـقـيق النـتـيجـة ا
بـعــد الــفـوز الــطـيـب عـلى  الــطالب بــثالثـة
وقع اهداف لـهـدف عـلى حسـاب صـاحب ا
ر ـتعب والذي  اجلنوب ا الثاني عشر 41 
بـحـالـة متـدنـيـة جـدا بـعـد تـوالي الـنـكـسات
واخــــرهـــا الـــعــــودة بـــتــــعـــادل من مــــلـــعب
السماوة  والـتراجع للثانـي عشر  والفشل
الكبـير في مواجـهات  الذهـاب التي شهدت
تـكررة في قلب الـعاصمة تواصل نكـساته ا
الـفـرصـة الـتي يـامـل الـتـعـامل مـعـهـا العـبـو
الــصـنــاعــات بـاهــمـيــة وتــركـيــز  والــلـعب
بشـعـارالبديل عن الـفـوز الذي سـيـكون اكـثر
من مـهم ان حتـقق  ويـعـطي تـفـدم مـوقـعـ
مرة واحدة ,فيمـا  يسعى اجلـنوب الذي لم
يـهـاجـم  بـعـدمــا اكـتـوى  بــنـيـران الـزوراء
سـتـوى والـنتـائج اخملـيـبة وسط   تـدني ا
التي يامل عـادل ناصر ان يـضع  حدا لها 
بعدمـا  تركت تـاثيرهـا على مـجمل االمور 

هدد مرة اخرى. وقع ا وسط تراجع ا
ـــوقع وجتـــري مــــبـــاراة بـــ الــــنـــفط فـي ا
اخلـــــــــــامـس 53
والــــــســــــدس
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تسـتـهل الـسـبت السـادس من تـمـوز اجلاري
مـبـاريــات اجلـولـة 35 من مـسـابــقـة الـدوري
ـمـتـاز الـذي يـشـهـد اقـامـة خمـس مـبـاريات ا
اربع منـهـا في الـعاصـمـة وواحـدة في اربيل
ومـؤكد سـتـكـون مـؤثـرة عـلى  مـواقع الـفرق
الـتي تسـعى كل مـا بـوسـعهـا حتـقـيق فـوائد
اخر اربع مبـاريات  في الدوري الـذي يشهد
مـنـافــسـات حـامــيـة بـ اخــر ثالثـة فـرق من
 فــفي اجل بــقــاء واحــدا مــنـهــا فـي الـدوري
تراجع لـلموقع ملعـبه  يستـقبل اربيل 40 ا
احلـادي عـشــر  من حـيث األداء والــنـتـائج 
االربع االخـــيــرة بـــعــد خــســـارتي الـــشــرطــة
واالمـانـة والـتـعـادل  في مـلـعـبه مع الـنـجف
ـيـنـاء وسط وعـاد  بـنـفـس الـنـتـيـجــة من  ا
تطلـعات الـعودة للـنتـائج االيجابـية  عـندما
يــســتــقــبل  الــرابع الــكــرخ  56 وفي وضع
مـخــتـلف وهـمــا الـعـائـدان ســويـة لـلــبـطـولـة
ــوسم احلــالـي  ويــظــهــر الــكــرخ افــضل  ا
ويامل اكرم مـحمد سلـمان الذي كـون فريقا 
ــهـمــة الــتي يــامل ان  مــقــبــوال في بــدايــة ا
ــذكـور حـيث يـتــوازن فـيــهـا عـبــر  الـلــقـاء ا
تشابه عاملي االرض واجلمهـور واحلالة  ا
واتية  التي التي عليها الكـرخ  الفرصة  ا
يـجـدهـا اربـيل في الـلـعب بـحـذر والـعـمل مـا
بوسع الالعب من اجل وضع حـد  للنتائج
اخمليبة  ولـو من خالل  ميدانه بـعدما فشل
كــثــيــرا في الــذهــاب وهــو مـا يــتــوقف عــلى
طـريــقـة الــلـعـب واداء الالعـبــ في تـطــبـيق
الـواجـبـات  سـعـيــا لـتـحـقـيق الـفـوز من
ـــهـــمـــة لـــتي ـــوقع  ا اجل حتـــســـ ا
وسم يسعى لها الفـريق بعد العودة ا
احلـالـي لـكــنه ابـتــعــد عن طـمــوحـات
ـشاركة التي جمهـوره في حتقيق  ا
يامل ان يـتقـدم فيـها للـنصف  االول
من ســلـم الــتــرتـــيب  في حـــصــيــلــة
ـيدان قبل التمـثل اهمـية اللـعب في ا
الــــتــــراجـع الــــواضـح ذهــــابــــا في
ــرحـلــة احلــالـيــة الــتي شــهـدت ا
سقـوطـا  مسـتـمرا   ومـؤكد
كل مــا يـفــكــر به الــفـريق
هــو حـــسم مـــهـــمــة
الــــكـــرخ الــــتي
التبدو سهله

الن
الـضـيوف
اليقبلون
فـــــــــــــــي
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قـبل عند مـتاز حلـساب اجلـولة الـسادسة عـشرة في مـلعب الـشعب يـوم الثالثـاء ا سـابقـات في االحتاد الـعراقي لـكرة الـقدم إقامـة مبـاراة القـوة اجلويـة والزوراء ضـمن الدوري ا قررت جلـنة ا
وسم حيث التقى الفريقان بنصف نـهائي بطولة الكأس وانتهت لصالح النوارس 1-4 فيـما انتهت مواجهة الساعة الثامنة مسـاءً. جتدر االشارة إلى أن هذا اللقاء هو الثالث ب الفريـق هذا ا
وسم.وشهدت مـتاز بفـوز الصقور Æ1-0من جانب آخر قـررت جلنة االنـضباط في االحتاد الـعراقي لكـرة القدم حرمـان جماهيـر نادي أربيل من مـؤازرة فريقهـم حتى نهايـة ا الذهاب بـالدوري ا
باراة.وذكر متاز "هتافات مسيئة" من قبل جماهير نادي أربيل بعد نهاية ا رحلة الثانـية للدوري ا باراة التي جـمعت فريقي أربيل والنجف على ملعب فرانسو حريري ضمن اجلولة 14 من ا ا
ـوسم وغرامة عشرة مالي دينـار على خلفية األحداث التي ـباريات لنهاية ا بيـان الحتاد الكرة أن جلنة االنضبـاط قررت نقل مباريات فريق أربـيل خارج ملعبه ومعاقـبة جماهيره من حضور ا
رافقت مـباراته أمام فريق الـنجف في ملـعب فرانسـو حريري. وأوضح البـيان أن اللـجنة قررت أيـضاً معـاقبة مشـرف فريق نادي الـنجف فاضل محـمد علي مـبارات بسـبب تهجـمه على الطاقم

باراة النجف واحلدود التي ضيفها ملعب االول حلساب اجلولة الرابعة عشر.  التحكيمي 
وذكر نادي النجف في وقت سابق أن رئيس الهـيئة االدارية لنادي اربيل عبد الـله مجيد كان قد اتصل بوقت سابق بـرئيس االحتاد عبد اخلالق مسعود وابـلغه ان القوات األمنية القت القبض

باراة. على  11شخصاً على خلفية أحداث تلك ا
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اتـخذت جلـنـة الـقرار 140 في اجتـمـاعـها
الـــرســــمي الـــســـابـع اول امس عـــددا من
الــقــرارات الــتي تــخص تــذلــيل اجلــوانب

الية لالحتادات الرياضية. ا
اذ وجــهت جلــنــة الــقــرار جلــنــة اخلــبـراء
ــــنــــاقـــــــــــــــــشــــة مـــنــــاهج اخلــــاصـــة 
االحتادات الـرياضيـة بتـقد مـا تبقى من
مــنـاهـــــــــجــهـا لـلـعــام اجلـاري لـيــتـسـنى
ــطــلـوب لـالحتـادات تــقـــــــــــــد الــدعم ا
واصلة استحقاقاتها الداخلية الرياضية 

واخلارجية . 

الـية ايضـا وجهـت جلنـة القـرار اللـجنـة ا
بعـدم صـرف اي مبـالغ مـاليـة مـقتـرحة من
ــبــالغ جلــنــة الــقــرار اال بــعــد تــســويــة ا
السـابقة الـتي منـحت لهم من قـبل اللـجنة
الـية وحـسب احملاضـر السـابقـة للـجنة ا

القرار . 
يــذكـر ان جلــنـة الــقـرار نـاقــشت مــحـاضـر
ــــنـــاهج جلـــنــــة اخلـــبـــراء اخلــــاصـــة بـــا
ـالكـمـة ــبـارزة وا الــريـاضــيـة الحتـادات ا
واجلــمــنــاسـتـك والـشــطــرجن والــكــاراتـيه
والـــكــيــكــو شــنـــكــاي واجلــوي والــشــراع

واجلوجيستو ورفع االثقال.

من جانبه اكد رئيس جلنـة القرار السيد
عــصـــام الــديــوان: ان الـــلــجـــنــة نـــاقــشت
مـــــوضـــــوع رواتـب الـــــســـــادة مـن فـــــئـــــة
ـبـية ـتـقاعـدين الـعـامـل بـالـلـجنـة االو ا
واوصت بــضــرورة وضع آلــيـة قــانــونــيـة

الية .  بخصوص استحقاقاتهم ا
من جـهـة اخـرى حث رئـيس جلـنـة الـقرار
جــمــيع االحتـــادات الــريــاضــيـــة لــتــقــد
مــنـــاهــجـــهـــا بــأســــــــــــرع وقت لـــغــرض
ـالـيـة اقـرارهـا وتـقـد كل الـتـسـهـيالت ا
ـواصــلـة نـشـــــــــاطـاتـهــا وبـاسـتـقاللـيـة

تامة . 
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جانب من اثار
احلريق في
ملعب نادي
الشرطة
الرياضي
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من رحم مدينة الصدر التي تـعتبر منجماً
لـالعـــبـي كــــرة الــــقــــدم ورفــــدت األنــــديـــة
ــنـتــخـبــات الـوطــنـيــة بـأســمـاء المــعـة وا
وجنــوم يــلــمع جنم مــوهــوب في ســمــاء
الـريـاضـة اسـمه عـلي طـاهـر زايـر مـوالـيد
2007 ويــســيــر بــخــطــوات واثــقــة نــحـو
حتــقـيـق حـلــمه لــكي يــكــون العــبــاً ضـمن

نتخب الوطني العراقي: صفوف ا
{ متى بدأت كرة القدم?

- بدأت اللـعب وانا في عـمر السـتة اعوام
ــيـة في الــفـرق الــشــعــبـيــة ومن ثم اكــاد
الالعب الــدولي شـاكــر مـحــمـود وبــعـدهـا
ــواهـب وفــئــتي الــبــراعم مــركــز رعــايــة ا
واألشـبـال لــنـادي الـزوراء وانـا االن العب
ـنتخب الـوطني لألشبال ضمن صفوف ا
ـــنـــتـــخب ةحـــلـــمي أن ارتـــدي قـــمـــيص ا
الـوطــني األول ونـادي الــزوراء الـريـاضي
واطـــمح بـــتـــمـــثـــيـل نـــادي ريـــال مـــدريــد

اإلسباني.
ي تشجع ? { اي منتخب عا

- مــنــتــخب الــبــرتــغــال والـنــادي احملــلي
ي ريــال مـدريــد وتــائـرت الـزوراء والــعــا
ــيـاً مــحـلــيــاً بـالــكــابــ مـهــنــد عـلي وعــا
شكلة كرستيانـو رونالدو وان العـائق وا
االكبر امـام الالعبـ هي التـزوير فـاليوم
اصـبح الـتالعب في الــسـجالت الـرسـمـيـة
سؤول عن هذا سهال جداً واتمنـى من ا

وضوع التأكد من بيانات الوالدة. ا
وقــبـــلت الــتـــحــدي الن الـــشــبل الـــعــراقي
يـســتـطـيع ان يــفـعل الــكـثـيــر ويـنـجح في
حتـديه وفي ثـالث دقـائق عــمـلت ســيـطـرة
لـلـكـرة بـالـرأس بـ 318 وفي الـقدم 1500
بعـشر دقـائق وبتـوثيق الـفيـديو وان شاء

ـبـيـة العـراقـيـة االقل صـراحـة ومكـاشـفـة مع الـنـفس واالخرين مـلف األو
تــعـرى فـي لـوزان دون حـلــول حـقــيـقــيـة ومــنـطــقـيـة بــفـنــطـازيــا كـومــيـديـة
ـا ينـذر  بقادم  بي  ـتعـارضة للـوفدين احلـكومي واالو للـتصـريحات ا
ـا قـبل اســتـراحـة لـوزان واجــراءاتـهـا االمـر الـذي اكـثـر تـوتــر وجتـاذب 
ـخـتلـف مـسـؤوليـاتـهم وصـالحـياتـهـم اعادة تـرتـيب يـتطـلـب من الـعـقالء 
اوراقه بـجـديـة اكبـر وتـوفـيـر مـسـتـلـزمـات حـمـايـته من مـغـبـات اجـتـهادات
تـبقي من انـفاسه دوامـة شد حبل اضافـية اكـثر سـتقـضي حتـما عـلى ا
ـال واستـخدامه كـسالح للـمعـركة لن جتـدي نفـعا بل سـتزيـد من ضرر ا
ـبـية وتـشـدهـا الى قاع لن نـسـتـطيـع بعـده مـد يد الـريـاضـة واحلركـة االو
العون لـها اؤكد بـكل صراحة وعـبر مراجعـة لتجـارب كثيـرة بأن احلركة
ية مـرت بظروف مـشابهـة ومعقـدة اكثر من الـوضع العراقي بـية العـا االو
احلـالي بكل مـستـوياتـها الـدوليـة والوطـنيـة ولدول مـتنـوعة ايـضا اال انـها
ارتقت في مـسـتوى حـلـولهـا الى مـسـتوى مـسـؤوليـاتـها وقـيـمة مـنـظمـاتـها
فاهـيم والقواعد ـؤسسات من نـفس ا ومؤثرات احـداثها فـقد عانت تلك ا
ـبيـة العراقـية في وقـتنـا هذا وما ـضرة الـتي تسود احلـركة االو ة ا القـد
سـبــقه اال انـهــا تـعــافت مـنـهــا من خالل اســتـحـداث مــؤسـســات سـانـدة
شاكل ضمون والقرار شكـلت عامل التوازن جلميع ا مستقلة الشـكل وا
واصبـحت بوصلـة احللـول لها من خالل انـظمتـها وقـواعدها احلـديثة في
ـفاهيم بـية ومـنظـومات الـتحـكم  با تـكيـيف عالقة جـديدة ب الـلجـان االو
ة وآليـات التحـرر منهـا فاُنشأت مـؤسسات ارتـكزت على والقـواعد القـد
ـبـيـة جتاه اطـرافـهـا وولـدت قـنـاعة مقـومـات  حتـديـد سـلـطة الـلـجـان االو
واطمأنان لدى تلك االطراف  ,وقضت الى غير رجعة على هاجس الالثقة
ـتولـد عنـدها وذلك بـتوفـير جـهد عـملي وحـقيـقي حللـول داخلـية ضـامنة ا
ـبي احلـركـة حلـقـوق اجلـمــيع بـشـكل مــتـسـاو بـكل ابــجـديـات الـعــمل االو
الـية والـقانـونيـة وتطـويق مـحكم مـتزامن مع اجـراءات سريـعة االداريـة وا

وفاعلة.
ؤسـسـات السـانـدة التي تـأسـست في الثـلث االخـير من ان من اهم تـلك ا
ـاضي هـو ( اجمللس الـدولي لـلـتـحكـيم الـريـاضي ) الـذي انـشأته الـقـرن ا
بية الدولية كـهيئة مستقلة حقيقـية للفصل بالنزاعات احلاصلة اللجنة االو
بية الدولية ومنتميـاتها والذي انبثقت منه محكمة التحكيم في اللجنة االو
ـــســتـــقــلــة (CAS) في عــام 1984 لـــتــنـــتــهي حـــقــبــة من الـــريــاضي ا
ـتواتـرة لقـرارات احملاكم االعـتـياديـة ومديـات نـفاذيـتهـا على الـصراعـات ا
بية وكذلك لتجد حلوال اكثر سرعة من اجراءات تلك احملاكم احلركة االو
ا تنـوعة والبطيـئة القرار  ـلفات اجملتمـعية ا ـتخمة با الغير مـختصة وا
ـبي وحـاجـته الى سـرعـة االجـراءات الـتي ال يـتـواأم مع الــيـات الـعـمل االو
وصـلت في بـعض احملـطـات الى تـشـكـيـل مـحـاكم وقـتـيـة مـنـبـثـقـة من هـذا
بـية ثم ـنافسـات  للـدورات االو اجمللـس الجناز قـرارات مستـقلـة خالل ا
بية الـباحثة عن حلول التحقت بالـركب ذاته اكثر دول العالم وجلـانها االو
شاكـلها وشرعت بتـأسيس اجملالس الوطـنية للتـحكيم الرياضي منطقـية 
وجلـان الـتـحــكـيم الـريــاضي الـوطـنـيــة وجلـان االخالقـيــات واالسـتـئـنـاف
وبـقواعد وانـظمـة محـكمة االسـتقاللـية واالجـراءات لتـنتهي حـقبـة عصـيبة
بـيـة الوطـنـيـة ولتـتـشكل ـبـية الـدولـيـة واللـجـان االو فـي حيـاة احلـركة االو
ستوى ورصينة بـية وشركائها عالية ا منظومة حاكمة التوازن للجان االو
ـكتسب من استقالليـة اجراءاتها وخبرتـها وتخصصها وسريعة القرار ا
ـبـيــة واجـهـزتـهـا بــكل مـا يـتـعـلق ولـتـنــتـهي الى االبـد سـطــوة الـلـجـان االو

باالختالفات احملتكم اليها وعليها.
زمـنة لهـكذا مـجلس حتـكيـمي ينـقذنا من ألـسنا اكـثر حـاجة في ازمـاتنـا ا

كل  اجتهادات الال معنى لكل االطراف ? 
ـبـية ويـخـفف من مـحـطات جـلـوسـنـا كـتالمـيـذ مـبـتـدئـ امـام مـوظـفي االو
الـدولـيــة وبـشـكل مــتـكـرر  كــمـا الـذي تــعـددت اسـبـاب رســوبه في نـفس
ــرافـعـات الـدرس بـالــذات مع تـوافــر اكـثـر من نـص قـانـونـي في قـانـون ا
دنيـة العراقي يبـيح لنا تشـكيل مجالس الـتحكيم بـتنوع اختـصاصاتها  ا
ــبــيــة الـدولــيــة سـعـت لـنــا بــضـرورة وكـذلـك فـان االو
تشـكيـله عبـر عشـرات الرسـائل والنـصائح ? . (ان
عرفة قتل لها وعدم االستفادة من حبس انفاس ا
مــــــــــحـــــــــتــــــــــواهـــــــــا جــــــــــنـــــــــون وبـالدة وعـــــــــدم
مــسـؤولــيـة).                          

ـــــر بـه الـــــفـــــريق الـــــذي الـــــوضـع الـــــذي 
ــتــلك بــصــيص من اليــحــســدعـلــيـه لـكــنه 
ـرحب به من جمـهوره االمل  للـبقـاء االمر ا
والـــدعـــوة لـــتــحـــقـــيق الـــنـــتـــيـــجــة  الـــتي
ـا االمــر مـتــعـلق بــالـبــقـاء سـتــســعـدهم طــا
رهـون باخـر الـنتـائج التي تـتـطلب الـلعب ا
ــاســـة لــلــنــقــاط بــاصــرار وسـط أحلــاجــة ا
الــداعــمــة الــتي هي من تــبــقي الــفــريق في

مكانه.
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وسـيـكــون الـطالب امـام االخـتــبـار الـصـعب
عنـد مواجـهـة الكـهربـاء  اجملـتهـد واالفضل
بيمـن الكل في الفـترة احلـاليـة بفـضل تالقه
من حيث اللـعب والنتـائج واستخدام سالح
الـتـهـديف الـفـاعـل كـمـا تـعـامل مـعه عـبـاس
عطـسة امام الـنفط  بـالتـقدم بـثالثة اهداف
حتى د 50 من لقاءهـما امس االول  قبل ان
يخـرج بـتـعادل من مـهـمـة اكد حـضـوره مرة
اخـرى  وكاد ان يـحـرق  الـنـفط لـو تـماسك
مع اخر خمس دقـائق  ليضـيف الفوز الذي
ـتـنـاول لـكن مـهم جـدا ان يـسـتـمر كـان في ا
ـطلـوب وفي عمل كـبير الكـهرباء بـاالجتاه ا
يــاتي قــبـل خــوض نــهــائي الــكــاس الــلــقب
ـنـتـظـر نـقـطـة الـتـحـول في تـاريخ الـفـريق ا
درب الذي يامل الذي يسير كمـا يخطط له ا
في حتقيق  اهم اجناز حتت انظار جمهور
الـزوراء في الـسـابع والـعـشـرين من الـشـهـر
احلــالي وهـو يــقــدم مـســتــويـات افــضل من
الزوراء كـمـا يـظهـر مـرشح لـتـجاوز اخـتـبار
الـطالب الـذين خـيــبـوا امـال جـمـهـورهم في
حتقيق الفوز الثالث في نتيجة زادت الط
وقع اخر لكنه بله بوجه الفريق في التـقدم 
ـؤثـرة امـام احـد فـرق خـرج  من الـنـتــائج ا
ـؤخـرة  ويـامل ان  يــقـوم عـلي هـادي في ا
تــاهــيـل صــفــوف الــطـالب امال في الــعــودة
لــلــنــتــائج اجلــيــدة في مــهــمــة صــعــبــة الن

الكهرباء في يومه ويقدم اقصى اجلهود.
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ـهمة بعدما حقق وواصل الشرطة نتائجه ا
فوزا صـعبـا ومثـيرا عـندمـا قلـــــــب تـاخره
امـام االمــانـة بــهـــــــــدف لــــــــــواحـد ابــقـاه
على نـفس الفـارق مع الـغر اجلـوية عـشر
نـقــاط ويـقــتـرب من مــنـــــــــصــة الـتــتـويج 
الســــــــتالم درع

الدوري.

وهوب علي ا
طاهر

الـلـه سـأكــون يـومــاً مـا مــهــاجـمــاً واحـقق
ارقاما قـياسيـة واحمل القـابا دوليـة للكرة

العراقية .
{ هل حتمل لقبا ومن أطلقه عليك ?

- نعم احمل لقب رونالدو الصغير واطلقه
عـــلـيّ مـــدربي فـي مـــركــــز رعـــايـــة

ــواهب الــكـــابــ الــقــديــر ا
هادي صالح .

{ من صــــاحب الــــفـــضل
عـــلــــيك فـي مــــســـيــــرتك

الرياضية ?
- والـــــــدي وأخي
دربـون أركان وا
مـحـمـود ومـعاذ
عـــادل وهـــادي
صـــــــــــــــــــــالــح
وحـــــــــــــــسـن
كـــــــــمـــــــــال
وســـــعـــــد
عـــــــبـــــــد
احلـمـيـد
ومـحـمـد

عــــــلـي كــــــر
وطـــــــــــــــــــــارق

مصعب .
{ مـاذا يـعـني
لــك نــــــــــــــادي
الــــــــــــــــــزوراء

الرياضي ?
- يــعـــتـــبــر
نـــــــــــــــــــادي
الـــــــــــــزوراء
بــــــــــيــــــــــتي
الـــــثــــــاني .

…UÝ«u
تـشـاطـر جريـدة (الـزمان)
احزان الـزميـل الصـحفي
ـــــغــــتــــرب الـــــريــــاضي ا
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شــقــــــــــيـقـتـه تـقـبل الـله
الـــفـــــــــــقــــيـــدة بــــواسع
ـــــــغـفـرة الـرحـــــــمــة وا
وانـــــا لــــــله وانــــــا الـــــيه

راجعون.
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نـشب حـريــــــــــق في "الـكـرفـانات"
ـتــواجـدة داخــــــــل مــبـنى نـادي ا
الــــشــــرطــــــــــــة فـي الــــعــــاصــــمـــة

بغــــــــــداد.
ـــكــــتـب االعالمي وقــــال عــــضــــو ا
لـلنـادي ومـنـسق فـريق الـكـرة علي
الــبــهــادلي إن احلـــريق نــشب في
ة واد القد منطقة وضعت فيها ا

والتالفة بسبب تماس كهربائي.
واوضح أن احلـريق نــشب بـسـبب
تــمـــاس في الـــكــابل الـــكــهـــربــائي
اخلاص باجـهزة التـبريد اخلـلفية
الـذي لم يــخـلف اي اضــرار مـاديـة
ا مـجرد مواد تـالفة او بشريـة وا
ــديـريـة الـتـربــيـة الـبـدنـيـة تـابـعـة 

التابعة لوزارة الداخلية. 
وكــان مــصــدر امـــني قــد افــاد في

وقت ســـابـق بـــانـــدالع حـــريق في
"كـــرفــــانـــات" داخـل مـــبــــنى نـــادي

الشرطة في بغداد.
ـديـر اإلداري الى ذلك أوضــــــــح ا
لـنـادي الـشـرطة هـاشــــــــــم رضا
أن فــريــقه بــحــاجــة إلى انــتــصــار
واحــــد من أربـع مــــبـــــــــــــاريــــات
لـيتـوج رسـمـيًـا بـلــــــــــقب الدوري
الـعـراقــــــــــي بـعـد انــتـــــــــصـاره
اليـوم الـثالثاء عـلى نـظيـره أمـانة

بغداد.
وقــال رضـــا إن الــتـــتــويج بـــلــقب
ــــوسم الــــدوري الـــعــــراقـي هـــذا ا
مـــــــســــــألـــــــة وقـت وســــــنـــــــواجه
ـقــبــلـة الـنـــــــــــجف في اجلــولــة ا
بــشــعــار الــتـتــــــــــــويـج بـالــلــقب
ونـــســـعى إلهـــــــــــــداء الـــدرع إلى
جــــمـــــاهــــيــــرنــــا الـــــتي ســــانــــدت

الـــــــــــــــفــــــريـق فـي جــــــمــــــــــــــيع
وسم.  مبارياته هذا ا

وتابع حصد اللـقب بات محسومًا

لصـالح الـشـرطة بـعـد مـوسم شاق
للجميع داخل الفريق. 

يــشــار إلى أن الـــشــرطــة يــتــصــدر

جــدول تــرتــيـب الــدوري الــعــراقي
برصيد 85 نقطـة بفارق 10 نقاط
عن أقرب مالحقيه القوة اجلوية.

مدرب
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