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دة  5أيام وسـيغيب عن ـدير الـفني لـفريق الـقوة اجلويـة  راضي شنـيشل  أن إصـابة قائـد  الفـريق حمـادي أحمـد بسيـطة وتـتطـلب راحة  أكد ا
قبل. مواجهة الكهرباء باجلولة الثالث  من الدوري العراقي اخلميس ا

دة  5أيام بعد ان قـرر  اجلهاز الفني وقـال شنيشل في تـصريح صحـفي ان الفحوصـات أكدت وجود كدمـة في الركبـة حلمادي وتتـطلب راحة 
منحه راحة  وعدم خوض مباراة الكهرباء.

واوضح شنيـشل ان حمادي سيـستعيد عـافيته وسيكـون جاهزًا معنـا للجولة الـ 31 من الدوري  الفتًا إلى أنه  العب مؤثـر بالفريق لكن سالمته
بالنسبة لنا أهم من النتائج.
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ـبـيـة ضـمن ـيــة األو أصـدرت االكـاد
ســلـســلـة نــتـاجـاتــهـا مــؤلـفــا جـديـدا
عاون عـميد كـلية االعالم في جـامعة
بـغداد األسـتـاذ الـدكـتور عـمـار طـاهر
رئـيس الــقـسم الـريــاضي في جـريـدة
الــــزمــــان الــــدولــــيــــة حتت عــــنــــوان
(الـصـحافـة الـريـاضـيـة في الـعراق –
تــاريخ طــويل ومــحــطــات مــضــيــئـة)
يــوثـق بــ دفــتــيه مــســيــرة حــافــلــة
لـلـصـحـافة الـريـاضـيـة بـالـعـراق مـنذ
بـواكــيـر الـتــأسـيس في عـشــريـنـيـات

اضي الى عام .2003 القرن ا
وصـدر الـكتـاب بـحـلة قـشـيـبـة وشكل
مـــتــمــيـــز حــيث  اخــراجـه من قــبل
عـروف الدكتور فالح حسن صمم ا ا
اخلـطـاط وطـبع في بـغـداد عن طـريق
شـركــة االنس ب ( (227صــفـحــة من

توسط والورق االنيق. القطع ا
eOL²  ¡«b¼«

ـؤلف نــتـاجـه الـعــلـمي الى وأهــدى ا
الــــذين (اوقـــدوا اقالمــــهم شـــمـــوعـــا
لــيــنــيــروا عــتــمــة الــزمـن اجملــهـول..
الـصحـفـيـون الريـاضـيـون الشـجـعان
ن عـــاشـــوا بـــصـــمت ـــغـــامـــرون  ا
ورحلوا بال ضـجيج) فـالكتـاب يسلط
الـضـوء عـلـى مـطـبـوعـات كـان مـجـرد
الــتــفــكــيــر في إصــدارهــا عــبــارة عن
مـغـامـرة غيـر مـحـسـوبـة الـعواقب او
مــــجـــرد تــــرف لـــيس لـه ضـــرورة في
مـــجـــتــمـع مــغـــلق حتـــكـــمه األعــراف
تـخـلفـة.. امـا الريـاضة فـفـيه غائـبة ا
او مـغـيـبـة بقـوة الـعـادات والـتـقـالـيد

البالية.
ويـــحـــيي الــكـــتـــاب ايــضـــا من خالل
فـصـوله ذكــرى عـشـرات الـصـحـفـيـ

ـن اسـسـوا لـلـصـحـافـة اجملـهـولـ 
الـريـاضيـة في الـعـراق وضـاعـوا ب
ثـنــايـا الـصــحف ومـتـاهــات الـتـاريخ
كتبـوا بروح الـهواية عن ريـاضة كان
التـفكـير في ارسائـها بـالعـراق ضربا
من اخليال حيث ال مالعب او صاالت

او فكر او وعي او ثقافة رياضية.  
وعـــلى هـــامش حــكـــايــات الـــصــحف
ـــؤلـف عـــلى واصـــحــــابـــهــــا عــــرج ا
صفحات مـهمة مجتـمعية وتـشريعية
وريـاضـيــة أسـهـمت بــشـكل فـاعل في
ـسـتـوى صـاحـبـة اجلاللـة االرتـقـاء 
أحــــيــــانــــا او انــــخــــفــــاض أدائــــهـــا
وتـــــراجــــعـــــهــــا فـي احــــايـــــ اخــــر

ـعزل فالـصحـافة الـرياضـية لـيست 
عـلى تـفاعالت الـبـيـئـة احلاضـنـة لـها
والسـيمـا فـيـما يـتـعـلق بحـريـة الرأي
والتـعـبيـر والـتطـور التـقـني واحلقب
السـياسيـة التي عـصفت بـالبالد وما
رافقـها من تداعـيات اذ تـبدلت وفـقها
توجـهـات الصـحف فـاختـفى الـبعض

وظهر البعض االخر.
WK¹uÞ …dO

ـؤلف في مـقـدمـته ان الـكـتاب يـذكـر ا
ضم حـصـراً كـامـالً جلـمـيع الـصـحف
الرياضية التي تشير ترويستها على
أنـها ريـاضـية والـتي بـلغ مـجمـوعـها
( (37مجلة وجريدة وذلك ضمن فترة

طويلة امـتدت منذ عام  1922ولغاية
عــام  2003مـــســـتــبـــعـــداً الـــصــحف
الريـاضية الـتي أصدرتـها االحتادات
أو الــهــيــئــات والــلـجــان الــريــاضــيـة
الــعــربــيـــة واألجــنــبــيـــة في الــعــراق
وبعض الصحف التي تتعلق بألعاب
عــدهـــا الــبــعض مـن ضــمن األلــعــاب

الرياضية.
وقد احتوى الكتـاب كذلك استعراضا
شــامال لــلـصــفــحــات الـريــاضــيـة في
الـــصــحف الــعــراقـــيــة مــنــذ بــدايــات
الـظـهور الـى عام  2003حيـث توقف
ؤلف عنـد أبرز احملطـات الصحـفية ا
الـتي مـرت بـها الـصـفـحـات والـزوايا

ـهـتم الــريـاضــيـة لـيــقـدم لــلـقــار وا
صــورة كــامـلــة عن واقع الــصــحــافـة

الرياضية خالل القرن العشرين.
كــمـــا يــشــيـــر الــكـــتــاب الـى اســمــاء
وعـناوين غـدت مـنـسـية ومـغـيـبة عن
الواقع فهم مجرد اشباح واخيلة في
الذاكرة رغم نزيف الذكريات مع انهم
حـــفــروا فـي الــصـــخــر وحـــرثــوا في
ــهـنـة الــبـحـر وكــتـبــوا اول حـروف ا
فـــكـــان لـــهم شـــرف الـــســبـق وريــادة
التأسيس في زمن عزت فيه الرياضة
فكـانت مـجرد تـرف في نـظر الـسلـطة

واجملتمع على حد سواء.
كانـوا جنوم سـاطعة في مـالعب افلة
فــــــهـم الـــــــرعــــــيـل االول فـي شــــــارع
الـصحـافـة الـريـاضيـة الـكـادحون في
ــهــنـة كــانت لــهم مــوقف بالطــهــا.. ا
وقــضــيــة كــانــوا جـنــود مــجــهــولـ
ـوضـوع مثل يـبحـثـون عن اخلـبر وا
الــذي يـجــمع حـبــات الـقــمح في يـوم
عــــــاصف فـال نـــــشـــــاط ريـــــاضي وال
وسائل اتـصـال حديـثة تـعـينـهم على
تـغــطـيـة زوايـا وصـفــحـات بـيـاضـهـا

مظلم وسوداها مضيء.
»U²J « ‰uB

وتضمن الكتاب ستـة فصول مختلفة
تـــنـــاول الـــفــصـل األول الــصـــحـــافــة
الـريـاضـيـة مـنـذ عـام  1922الى عام
حيث قيام احلكم اجلمهوري 1958
ـؤلف في الــعـراق وقــد اســتـعــرض ا
الصـحف واجملالت الصـادرة في تلك
احلقبة مع تقـد يسلط الضوء على
بدايات الرياضة ووضع العراق ابان
نهاية احلكم العثـماني وبداية العهد
الــبــريـــطــاني ومــا مــر به الــبــلــد من

رض. ثالوث الفقر واجلهل وا

واحـــتــــوى الـــفــــصل الــــثـــانـي عـــلى
الـــصـــحف الـــصـــادرة خالل الـــعـــهــد
اجلـــمــهــوري األول مـــنــذ عــام 1958
ولغاية عام  1971والتي تعـد الفترة
الـذهبـيـة للـصـحافـة الـرياضـيـة حيث
تـعــدد الـصـحف واحلــريـة الـنــسـبـيـة
الـتـي كـانت ســائـدة آنــذاك فـضال عن
تطور الرياضـة وما رافقها من دخول
الــــعــــديـــــد من احملـــــررين الـى عــــالم
الــصـحــافـة الــريـاضــيـة من خــريـجي

عاهد العالية. ا
امــا الـــفـــصل الـــثـــالث فـــقـــد تـــنــاول
الـصـحف الريـاضـيـة مـنـذ عام 1971
ولغـاية  2003بعـد الـقـرار احلـكومي
بـأغالق جــمـيع الـصـحـف الـريـاضـيـة
وتــأســيس جــريــدة الــريــاضي حــيث
شهـدت تلك الفـترة تـراجعـا في حرية
التعبير مقابل تطور تكنولوجي على
صعـيـد الطـبـاعة والـورق والـتصـميم
فــاحلــريــات أضــحت مــقــيـدة بــأغالل
الفكـر الواحد.  وشمـل الفصل الرابع
استعـراضا للصـفحات الـرياضية في
الصحف العامـة الصادرة في العراق
مـنــذ عـام  1954ولـغــايـة عـام 1963
فـــيـــمـــا تـــضـــمن الـــفـــصل اخلـــامس
الـصفـحـات الريـاضـيـة الصـادرة مـنذ
عــام  1963ولــغـــايــة عــام  1968في
حـــ احـــتــــوى الـــفـــصـل الـــســـادس
واألخـير عـلى الـصـفـحات الـريـاضـية
مـنــذ عـام  1968ولـغــايـة عـام 2003
ـؤلف ان يــقـدم صـورة حـيث حــاول ا
ـهنـية الـرائـعة عن عن تـلك اجلهـود ا
طــريق تــنــاول عــدد مـن الــصــفــحـات
تـميزة في صـحف كبرى الرياضـية ا
تــــركـت اثــــرا واضـــــحــــا فـي تــــاريخ

الصحافة العراقية.
 

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

يـتـأهَّب مــنـتـخب الـعــراق لـلـشـبـاب
لـكـرة الـصـاالت لـلـدخـول في غـمـار
بــطــولــة كــرواتــيــا الــدولــيـة الــتي
حتـتـضـنـهـا الـعـاصـمـة "زغـرب" في
الـــفــتــرة من  10إلى  18حــزيــران

شاركة  8منتخبات. اجلاري 
وقــال عـــلي طــالب مـــدرب الــفــريق
"منذ خطفنا بطاقة التأهل لبوينس
آيـرس عـزمــنـا األمـر عـلـى تـشـكـيل
مــنــتـــخب قــوي يــكــون قــادرًا عــلى
ية". نافسة ومجاراة الفرق العا ا
ولـفت "وضـعنـا مـنـهاج اسـتـعدادي
مـــتــكـــامل يــتـــضــمن الـــدخــول في
مــعـــســـكـــرات خــارجـــيـــة وخــوض
مـبـاريـات دولـيـة مع فـرق قـوية من
أجـل زيـــادة اخلـــبـــرة واالحـــتـــكــاك
والـــوقـــوف عــــلى مـــكــــامن الـــقـــوة

والضعف داخل الفريق".
ـشاركـة بـبطـولـة كرواتـيا وأشـار "ا
ــا الـــدولــيـــة فــرصـــة كــبـــيــرة طـــا
انـتـظـرنـاهــا; ألن الـلـعب مع الـفـرق

األوربـية له جـانب إيـجابي يـتـمثل
في تــســـويق الـــلــعـــبــة بـــالــعــراق
واالطالع على مـا وصلت إلـيه بعد
أن أصـــبـــحـت رقـــمًـــا صــــعـــبًـــا في

آســـيا".
وبــ "الـعــراق يــعــاني من انــعـدام
الـبنى الـتحـتـية وعـدم وجود قـاعة
خـاصــة بـالــلـعـبــة إال انـنــا نـسـعى
لـلتـغـلب عـلى ذلك وإيجـاد الـبدائل
لـــهـــا من خـالل خـــوض مـــبـــاريــات
خـارجـيـة والـدخـول في مـعـسـكرات
خارجية واجلـانب اآلخر هو زيادة
االنـسـجـام والـتــفـاهم بـ اجلـمـيع
ورفع درجــة اجلـــاهـــزيــة الـــفــنـــيــة
ـا يــؤهـلــهم خلـوض والـبــدنـيــة و

نافسات الرسمية". ا
يذكـر أنَّ الفرق في بـطولة كـرواتيا
قــســمت إلى مــجــمــوعــتــ األولى
ــضــيف كـرواتــيـا ضــمت (الـبــلـد ا
وبولـندا وصربـيا والعـراق) فيما
ضـــمت الـــثــانـــيــة (ســـلــوفـــيــنـــيــا

والبرتغال وتركيا والكويت).
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ـبية الوطـنية العـراقية العدد  17من صدر عن قسم االعالم في اللـجنة البارا
تخصصة برياضة متحدي االعاقة بياد ا مجلة بارا

ـبيـة هـشام الـسلـمان الـذي يرأس وقال مـدير قـسم االعالم في الـلجـنة الـبارا
ــواضـيع حتـريــر اجملــلـة ان الــعـدد اجلــديــد واكب الـعــديــد من الـقــضــايـا وا

بية والرياضية العراقية بصورة عامة الساخنة في رياضة اللجنة البارا
غرب شاركـة العراقية في بـطولة ا واضاف ان اجمللة سلـطت االضواء على ا
الدولـية بـكرة الـسلـة التي تـقـام في مراكش نـهايـة الشـهر اجلـاري فضال عن
بية للمشارك من تـواصلة التي جتريها اللجنـة البارا سلسلة االجتماعات ا
مدرب والعب واداري في دورة االلعاب االسـيوية في جاكارتا التي جتري

قبل في اندونيسيا تشرين االول ا
واشار السـلمـان الى ان العدد اجلـديد تـضمن تقـارير مـفصلـة عن انتـخابات
احتاد كرة القدم العراقي واضواء حول بطولة كاس العالم فضال عن بوستر

واعيد الكاملة للمونديال الروسي تضمن ا العدد لهذا الشهر ا
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متاز منافسات شرسة على العالمة الكاملة U ∫ تشهد اجلوالت القادمة من الدوري ا UM
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  تـنـطـلق الـيـوم األربـعـاء الـسـادس
مـن حــزيـــران  مـــبــاريـــات اجلـــولــة
الـــثالثـــ من مـــســـابـــقـــة الـــدوري
متاز بكرة القدم امام سعي الفرق ا
ـهمـة  مع تسع  لـتحقـيق النـتائج ا
جــوالت  مـــتــبــقـــيــة عــلى انـــتــهــاء
الـدوري  وكـلـهـا حتـتـاج الى الـعمل
الـكــبـيـر ولـتــامـ نـقــاطـهـا  لـتالف
واقع الهبـوط واألخرى  لتـحس ا
الـشـغل الـشـاغـل ألصـحـابـهـا  امـام
ـنافـسات    والـكل ستواجه تغـير ا
نافسات مصيرها في اشد اوقات ا
الـتـي ال تـظـهــر  سـهــلـة وقــد تـكـون
خارج حـسابـاتهـا   ما يـجعل مـنها
ــبــاريــات  الــقــادمــة ان تــخـــوض ا
بـحـذر  بـاالعـتمـاد عـلـى عـنـاصـرها
هارية والقوية عندما تعود الفرق ا
ـواجــهـات جــديـدة  بـدا مـن الـيـوم
وتـعـلم انـهـا  لم تـكن سـهلـة في ظل
ـواقع ــنـافــسـات  وتــغـيــر ا شـدة ا
التي زادت من أزمة البعض قبل ان
تطال االخـرى  ما يجـعلهـا مواجهة
االمور بخـيارات النتائـج االيجابية
خــصـوصــا الــتي تــمـر فـي الـوضع
الـصعب  لـتـدارك االمور  والـفوارق
وسـط تـــصـــاعــــد الـــســـبــــاق بـــعـــد
الـتـغـيـرات الـتـي شـهـدتـهـا اجلـولـة
ـنـتـهـية   وذلـك بـإقـامـة مـبـارات ا
فـي زاخــــــو وكــــــربـالء عــــــلى ان
تـسـتــكـمل يـوم غــد اخلـمـيس
وتــخــتــتم  اجلــمــعــة وقــد
ــبــاريــات تــظــهـــر من ا
فرصة لبعض الفرق
في  االســــتــــفــــاد
مــنـهـا بــعـدمـا
غـــــــرقـت في

الـنتـائج السـلبـية  التـي نالت مـنها
وهي تعاني اليوم
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ـــوقع األخـــيــر  ويـــأمل زاخـــو في ا

عندما يضـيف األمانة الثامن وضع
حـدا لنـزف النـقاط ودوامـة النـتائج
اخملـيـبة فـي هذه الـفـتـرة على االقل
بـعد الـعودة   بـاخلسـارة السـادسة
عــشـــرة مـن الـــســمـــاوة وتـــوســـيع
الــفـارق مع مــا قـبل األخــيـر كـربالء
الى تسع نقاط في وضع   معقد

 ويرى اهل الـفريق صـعوبـة تعديل
ـــوقف  الـــتي زادت تــعـــقـــيــدا من ا
جــولــة ألخـرى ومـن دون ردود فـعل
لعبهم لالعب او تأثيرهم  حتى 
 االخـر  الـذي  وقف بـوجه  الـفـريق
ـنـافـسـات الــذي  خـرج عن مـســار ا
احلــقـــيــقـــيـــة الــتي  بـــاتت تـــشــكل
تراجعة   والتي مخاوف للمهمة  ا
يـعــاني مـنـهـا  الـفـريق وأهل زاخـو
كثـيرا في موسم مـخيب بـكل معنى
الكـلمـة بسـبب ارتفـاع عدد الـنتائج

السلبـية وعدم التـعامل واستهداف
مـــبــــاريـــات االرض  الــــتي  تــــريـــد
األمانـة  زيادتـها بـعد عـودة  الروح
واللعب في نتـيجت مـهمت حيث
الـفـوز عـلى الـبــحـري  والـديـوانـيـة
والـــتــقــدم لــلــمـــوقع الــثــامن  وهــو
ــوقف أفــضل من زاخــو من خالل ا
وعـنـاصــر الـلـعب الــتي    سـتـدخل
ـدرب ثائـر احمـد بعد بتـوجيـهات ا
جتاوز مـخاطـر  مواجـهات الـذهاب
الــعــودة بـالــفــوز الــثــاني والــثـالث
تواليا   من خالل  الفوارق الكبيرة
 والــــوضع الـــنـــفــــسي  ألصـــحـــاب

األرض
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  ويحتاج فريق كربالء الى نقاط
مــبــاراة ضــيـفه الــصــنــاعــات وهـو
يــواجه مـصــيـر اخلــطــر احلـقــيـقي
وذلك بـــاالســتـــفــادة من مـــبــاريــات
عـاناة االيـاب التي قـد تغـيـر من   ا
ــوسم بــعـد وسـتــؤدي الى انــقـاذ ا
النتيجـة الطيبة عـلى ميسان ويجد
نــفــسه فـي ظــروف لــعب لــلــخــروج
بـفـوائد مـبـاراة الـيوم حـيث عـاملي
األرض واجلـمهـور والـتـراجع الذي
ــر به الـضــيــوف بـعــد خــسـارتي
ــــوقع اجلــــويــــة والــــكــــهـــربــــاء وا
اخلــــامـس عـــشــــر فـي وضع يــــعـــد
شاركة االولى   االسوء في مسار ا
ـدرب ـهــمــة الى دور ا  وحتــتــاج ا
فـاضـل عـبـد احلـسـ الـذي حـسن
من الـنــتــائج لـكـن   هـنــالك امـور
صـعـبـة تــواجه الـفـريـق تـتـطـلب
اللـعب بـشعـارال بديل عن الـفوز
الــــذي حـــقــــقـه عــــلى الــــطالب
واألمــانـــة وفــشل به أكـــثــر من
مـــرة في مـــلـــعـــبه ال بـل مــرات
حتت أنـــظــار جــمـــهــوره الــذي
يــنــظــر لـلــمــوقف بــقــلق شــديـد
ـتواجـد به فريـقهم ـكان ا امام ا
الــذي عـلـيه ايـقــاف تـدني نـتـائج

ملعبه
 

  من جــانــبه فــالـصــنــاعــات االخـر
يعـاني   كثـيرا في الـفتـرة األخيرة
ـذكور  الـتي دفـعـته لـلـمـوقع ا
هـدد من قبل فـريقـا احلس ا
والـبـحري     مـا يـدفـعهم الى
تـــــخـــــطـي مـــــلـــــعب كـــــربالء
والـعـودة لـعزف نـغـمـة الـفوز
احلل لتـعدي االمـور الصـعبة
تـأثرين  عبـر جهـود الالعبـ ا
في اخلــــســـارتــــ   ومـــا حتــــمـــله
واجـهات األخيـرة وتفـادي ضربة ا
كـربـالء الـتي فـأجـا بـهـا الكـثـيـر من
اقـرأنه من حتـديــد مـصـيــر الـفـريق

الرغبة في البقاء موسم اخر
 فوز الطالب

 و استعاد الطالب تـوازنهم بالفوز
ـهم بـعـبـور احلـدود بـهدفـي  علي ا
رحــيم  18واحلـــسم لـــعــلي صالح
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بتـعادلـهمـا بهـدف عنـدما عاد العب
ــــبــــاراة احلــــدود عــــبــــاس ايــــاد ا
للبداية  45ليخرج الطالب وأولياء
أمـــورهم  ومـــنــاصــيـــرهم بـــفــرحــة
بـالـنـتـيـجة الـتي اتت  تـوالـيـا  بـعد
الـفــوز عـلى الـديــوانـيــة قـبل الـدور
ـلــعب  والـعـودة ــاضي بـنــفس  ا ا
بنقطة من زاخو ليرفعوا  رصيدهم
الى   33والــتـقـدم لـلــمـوقع الـثـالث
عـــشـــر   بـــنـــفس رصـــيـــد احلـــدود
مـتــأخـرين  بــفـارق االهــداف  ثـاني
اضـــعف دفـــاع    47لـــكن مـــهم ان
تــأتي الــنــتــيـجــة بــهــذه الــكــيــفــيـة
ويــأمل االنــصـــار ان  يــدعم الــفــوز
نـاسبة إمام قـبلة ا مهمـة الطالب ا
فــريـق احلــســ  بــعــدمــا تــغــيــرت
االمــــــور فـي   اجلــــــوالت  الــــــثالث
األخيرة بـإضافة سـبع نقاط واالهم
ـوقع  من خالل مـا ان يـحـسن من ا
تـبــقى من مــبـاريــات  ولـو  الــتـقـدم
ـــســتــواه من عـــلى الــفـــرق الــتي 
جـانـبه يـكـون احلـدود  قـد تـلـقى  د
اخلسارة الثانية عشرة  وفي موقع
ذكورة مهدد بتركه  اثـر اخلسارة ا
وقــبـــلــهـــا تــدنـي  مــســـتــوى األداء
ــة الــزوراء والــنــتـــائج  بــعــد هــز
والتعادل مع الـنجف قبل ان يسقط
في اختـبار الطـالب  الذين تنـفسوا

الصعداء  ولو  من بعيد
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وكان فريق الزوراء قد استمر في 
الـصـدارة  اثـر تـعـادله مـع الـشـرطة
فـي مــهــمــة  غــايــة في الــصــعــوبــة

مـــبــتــعـــدا عن الــوصـــيف اجلــويــة
بـفــارق ست نـقــاط  مـســتـفــيـدا من
الـفــارق الـذي يـأمـل جـهـازه الــفـني
احلـفاظ عـليه  وتـوسـيعه   ومن ثم
تـعــزيــزه لــلــمــرور بــخــطى ثــابــتـة
بـالصـدارة العـنـوان الذي يـلعب به
مــنــذ الــبــدايــة  وبــات يــقــتــرب من
الـهـدف حيـث الوصـول عـلى الـلقب
األقــــرب له مـن الـــكل فـي ظل  واقع
ـر بـهـا ـطـلـوبــة لـتي   الـنـتــائج ا
والـتـفـوق عـلى  اجلـويـة والـشـرطة
ــنـافــســة   عــبـر وحتــديـد مـالمح ا
ـتـكـامـلـة  الـتي تـقـدم ما خـطـوطه ا
عليهـا   وتسير بـاالجتاه الصحيح
حـــيث  األداء الــعــالي لـــلــعــنــاصــر
هاربـة التي ينتـظر ان تكون امام ا
اختبار غـير سهل  في النجف   مع

فريق الوسط
ـــتــــأثـــرين فـي اجلـــولـــة وأكـــثــــر ا
األخيرة كان الشـرطة بعدما تراجع
ثـالــثـا   وجتــرع مـرارة  الــنـتــيـجـة
امـــــــــــام الــــــــــــغـــــــــــر الـــــــــــزوراء
وانــعــكــاسـاتــهــا في فــقــدان   احـد
ــــهـــمـــة بــــعـــدمــــا فـــشل ــــواقع ا ا
باسـتعـادة توازنه اثـر  تراجعه في
الـفـتـرة األخـيـرة الـتي الـزمـته عـلى
ترك الوصافة التي فشل في الدفاع
عــنــهـــا   قــبل ان يـــتــخــلـى عــنــهــا
عــنـــدمــا اكــتـــفى بــالــتـــعــادل امــام
الــــــزوراء   ولـــــــيـــــــدخل فـي وضع
مـخـتـلف قـد يكـلـفه  مـركـزه احلالي
عندمـا يخرج الى النـجف في مهمة
خـطـرة وهـو الـذي الزال يعـاني من

مـــبـــاريـــات الـــذهـــاب   وافـــتـــقــاده
لــلـحــلـول  قــبل ان يـفــقـد الالعــبـ
تــركــيــزهم  ومــؤكــد ان  حتــذيـرات
انــطـــلــقت مـن جــمـــهــور الـــشــرطــة
وخــشـيــة  ان يـتــعـثــر الـفــريق مـرة
اخـــــرى  ويـــــدخل فـي مـــــتـــــاهــــات
نافـسة  وفي موسم استـمر يفرط ا
بـالـنـقــاط  الـتي قـد تــقـطع الـطـريق
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وجنح اجلــويـــة في حـــسم   مــوقع
الـوصـافــة بـعـد فـوزه الـكــبـيـر عـلى
نــفط اجلـنــوب  ويـواصل  مـالحـقـة
ـتصـدر متـطلـعا الى خـدمة الـفرق ا
الــــتي ســــتــــواجـه الــــزوراء حــــيث
الــوسط الــذي انـــهي الــلــقــاء األول
بـالــتـعـادل بــهـدف  قـبـل ان يـكـشف
اجلـويــة عن قـدرات عـنـاصـره الـتي
عـــادت تــعـــمل بــقـــوة وتــركـــيــز في
أفضل مسـار من دون خسارة خالل
ـرحـلـة احلـالـيـة وامـام طـمـوحـات ا
الــدفــاع عن الــلـقـب  بـعــد تــقــلـيص
ـــســـاحـــة مع الـــزوراء  مـــا يـــدفع ا
الــفـريـق لـتــقــد مـا بــوســعه لـردم
الــــهـــوة بـــســــرعـــة  بــــعـــد ان كـــان
تصدر ستفيـد االول من  تعادل ا ا
والشرطة  التي رسخت تواجده في
الوصافة التي  تتطلب من الالعب
الــدفـاع عــنـهــا والـتــفـكــيـر بــخـطف

الصدارة
 وجنح األمــانــة األخــر في الــتــقـدم
ثامن الـسلم بـالفوز عـلى الديـوانية
وقـبلهـا على الـبحـري مضـيفـا ستة

نـقـاط لـلـرصيـد الـذي دفـعه لـلـموقع
ذكـور والعـمل لتـجاوزه عـلى بعد ا
نـقـطـة من الـسـابع   في ظل تـراجع
اجلـنــوب في اآلونــة األخــيـرة بــعـد
العودة بخسارة اجلوية وقبلها من
الـصـنــاعـات والـتــعـادل مع الـوسط
فــقط حــصل عـــلى نــقــطــة من ثالث
مــبــاريـات تــركت تــأثــيـراتــهــا عـلى

موقفه
ــســتــفــيــد كــان  والــفـــريق األخــر ا
الـســمـاوة بــعـبـوره زاخــو لـيــنـتـقل
لـلـوقع الثـالث عـشر لـتـحقـيق هدف
الـــبــقـــاء في الـــدوري بــعـــدمــا عــاد
الالعـب السـتـجابـة رغـبة األنـصار
في الـتــعـامل اجلــدي مع مــبـاريـات
األرض التي الزالت تساهم في دعم

شاركة ا
 وكـان الــنـفـط قـد اســتـعــاد تـوازنه
بـسرعـة مـعوضـا خسـارة الـكهـرباء
بسرعة عـلى بعد نقـطة من الشرطة
ستفيد من نتيجة قمة وهو األخر ا
األســـبـــوع والــتـــربص بـــاإلطـــاحــة
بـالـشـرطـة وازاحـتـهـا   عن مـكـانـها
ـرفــوض من جــمــهـوره الــذي بـدا ا
ــشــاركــة الــتي ــعــانــاة ا يــشــعــر 

اهتزت في اهم ايامها  
 وأضاف مـيسـان ثالث نقـاط مهـمة
بـعـدما قـلب تـأخره لـيـهزم الـبـحري
همة بثالثة أهداف لواحد وكسب ا
ـؤكـد الــتي نـالت رضـا اجلــمـهـور ا
انه قــابل عـمــا يــقـدمه فــريــقـهم في
ـــؤمن له ـــوقـع احلـــادي عـــشــــر ا ا

هم البقاء وهو ا

وعــاد الــنـجـف بـنــقــطــة من تــعـادل
أشبه باخلسـارة التي جتاوزها في
ألـثوان األخـيـرة من مواجـهـة فريق
احلسـ األفضل واألقـرب للـنتـيجة
كن لتـفريط بها بـالطريقة التي ال 
لـتي تـنـازل عن الـفوز الـذي اسـتـمر
باراة التي متقـدما به عبر أوقـات ا
تركت تأثيراتها على موقف النجف
الحــــقــــة الـــــذي بــــات يــــشــــعـــــر 

الكهـــرباء   
يـنـاء انتـقاداته  وواصل جـمهـور ا
الـشـديـدة سـواء الـوزيـر االتـصاالت
كاظم فـنجان ورئـيس النـادي جليل
حـنــون بـعـد الــتـعـادل الــسـلـبي مع
الـــــوسـط امـــــام مـــــخـــــاوف تـــــدني
ـســتــوى وضـعـف الـنــتــائج الـتي ا
تـقود لـلوراء بـعد أكـثر وهـنا تـظهر

شكلة أكثر تعقيد ا
 ويتواجه فرق البـحري والديوانية
وكـربالء وزاخـو مـصـيـرهـا بـنـفـسه
في الـبقـاء موسم اخـر بعـد سلـسلة
نتـائج مخيـبة حـيث خسر الـبحري
أربعة عشر مواجـهة   وسبعة عشر
الـديـوانـيـة وكــربالء   وسـتـة عـشـر
زاخو أرقـام مخـيفـة وال حتتاج الى

تعليق
 وتـــقـــام يـــوم غـــد أربع مـــبـــاريــات
عـنـدمـا يـخـرج الـزوراء الى الـنجف
واجـهة الـوسط في مهـمة ال تـظهر
سـهــله في الــوقت يــلـتــقي اجلــويـة
والـكـهــربـاء وفي الـبــصـرة يـضـيف
الـبــحـري الــنـفط والــديـوانــيـة نـفط

ميسان
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