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واجهة التي سيضيفها ملعب البصرة الدولي. قبل في ا نتخبان العراقي والسوري ,شريط منافسات بطولة الصداقة الدولية بنسختها الثانية في  22 من شهر اذار ا يقص ا
نتخب االردني شقيقه السوري في  24 من الشهر ذاته على ان تختتم البطولة بلقاء اسود الرافدين بنظيره االردني في الـ 26منه. ويواجه ا

رتبـطة بالبطولـة وتشكيل اللجـان العاملة عالوة مـخاطبة عدد من االحتادات الـشقيقة والصـديقة لتأم قبل من اجل دراسـة االمور كافة ا ـؤمل ان يجتمع احتاد الكـرة االسبوع ا ومن ا
غـتربـ الســباب ادارية تـتعلــق باوراقهم الـثبوتيــة االمر الذي بي ضربة موجعـة تمثلت بعدم امـكانية ضم عــدد من الالعب ا نتـخب االو تـواجد طواقم احلكام. من جـانب اخر تلقى ا
نتخــب هي عــدم امكانيــة بي كريــم فرحان ان االزمــة اجلديــدة التي ضربت اروقــة ا ديــر االداري للمـنتخب االو .وقــال ا سيجعل من كتيـبة عبدالغني شهد تخسر مجهودات العب
تـبقي للـتسجـيل في الكشـوفات االسيـوية الذي سيـنتهي في 18 من الـشهر اضـافة الالعبـ (لؤي العـاني وأمير الـعماري) ألســـباب تتـعلق باوراقـهما الـثبوتـية في ظل تضـاؤل الوقت ا
بي ثــالن ركـائز اسـاســيـة في االو ـناســـبة لـلمـوضوع اعاله لـتفـادي خسـارة جهـود العبـان  اجلاري.واوضــح "هـنــاك جـهــود كـبــيـرة تبـــذل في الـوقــت احلــالي اليـجــاد احلـلول ا
ســـتحيل اصـدار االوراق الثبوتـيــة الربعـة العبـ مـغترب هم كـل من (احمد حســن وعـباس محـمد ومروان الـبازي ومهنـد جعاز) فـيما انـضم رسميا خصوصا بـعــد ان بات بـحكم ا

احلارس قيس العاني.
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ـــوقع  16واربـــيل الـــتــاسـع  ويــامل ا
الـضـيـوف في حتـقـيق الـفـوز  الـثـاني
ذهــابــا والـثــالث تــوالــيـا امــام حــاجـة
ـــوقـع بـــعـــدمــــا ارتـــفـــعت حتــــســـ ا
مـعنـويات الالعـب بفـضل النـتيـجت
  في وقت يــرى الــبــحــري ــمـــيــزتــ ا
نــفــسه امـام الــتــحـدي احلــقــيـقي  في
مــواجـــهــة صــعــبـــة وضــرب اكــثــر من
عــصــفـور بــحــجــر واحـد حــيث الــفـوز
وتعويض خسارة  الديوانية والعودة

لنتائج االرض مصدر الدعم.
Ÿu³Ý_« r$

وجنـم األسبـوع  كـان فـريـق الـكـهـرباء
الــذي ادمى  قــلـوب أنــصــار  الـطالب
كـمـا شاهـدنـاهم يتـحـدثون بـعـد نهـاية
ـلـعب الـوقت مـحـتـجـ عـلى أرضـيـة ا
عـنـدمـا قـال عـبـاس عطـيـة نـحن لـعـبـنا
فــيه ايـضـا وحـقــقـنـا الـفــوز النـنـا كـنـا
واثـقـ بأنـفـسنـا بعـدمـا دخلـنـا اللـقاء
ـعنويات عالـية اثر فوزنا  في الدور
ـاضي على الـنفط لـنؤكـد ان ماحصل ا
ــفــاجــأة بل جــاء بــفــضل لـم يــكن  بــا
  الذين طـريقة اللعب وجـهود الالعب
خــاضـوا الـلـقـاء حتت أنــظـار جـمـهـور
واحـــد حــيـث الــطـالب وجنــحـــوا بــكل
 وبـالفـوز إضاف الـكهـرباء اسـتحـقاق
ثـالث نــقـــاط اخـــرى لــرصـــيـــدهم في 
نـتـيـجـة عـززت من وضع الـفـريـق الذي
جنـح مـرتــ في اقـل من أســبـوع وفي
ـــنـــافـــســـات امــام وقـت تـــصـــاعـــدت ا
ـتـأخـرة الـتي بـاتت ـراكـز ا اصـحـاب ا
تـــتـــطـــاول عـــلى الـــكـــبـــار من دون أي
اعــتــبــارات النــهــا تــبـحـث عن الــبــقـاء
الـهدف الذي تسعى الـوصول اليه عبر
ـطــلـوبــة من اوقـات تــقـد الــنـتــائج ا
واقع التي مـتقدمـة لتعـلق االمر في  ا
تـشكل لها  التحـدي احلقيقي مع تقدم
اجلـوالت وهـي تـعـلم بـتـركـهـا لـلـدوري
والـــســقـــوط بــالـــدرجــة االدنى يـــعــني
نـهـايـتـهـا  وهو مـا حـصل لـلـكـثـير من
الــفــرق  الــتي فــشــلـت بــالــعــودة مـرة
هم ان الدوري كـسب منافس اخـرى  ا
اخـر  حقق نتائج الفتة  و العمل على
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فـي الـــوقت الــــذي  حـــافـــظـت الـــفـــرق
الـعـشرة االولى عـلى مواقـعهـا في سلم
ــواقع من الــتـــرتــيب شــهــدت بـــقــيــة ا
احلـادي عشر الى األخيـرة تغيرات ب
الـسلب وااليجاب وأفضلها الديوانية 
خــمــســة مــواقع  واألمـانــة  مــتــقــدمـا
أربـعـة مـواقع مرة واحـدة  هـاربا من 
الــتــاسع عــشــر الــذي يــقــود مــبــاشــرة
لــلـهـبـوط مــتـقـدمـا الـى اخلـامس عـشـر
ويـوفر لنفسه افضل مكان خالل الفترة
األخــيـرة الـتي  عــانى  فـيـهــا كـثـيـرا 
ومـــا تـــركــته مـن تــأثـــيـــرات نــفـــســـيــة
وفـنـية   واالنـشـغال في كـيـفيـة تدارك
ــرحــلـة االولى االمــور حلــ انــتـهــاء ا
عـلى بعـد ثالث جوالت  فـي موقع اخر
ـنــافــسـات بــ فـرق فـي ظل تـواصـل ا
ـؤخـرة والـبـحث عن جتـاوز عـقـبات  ا
قلقـة  والرغبة في ـواقع الصعبـة وا ا
الـبقـاء لتـلك الفـرق التي الزالت تـقضي
جـــوالت الــــدوري مـــبـــكـــرا في تـــبـــادل
لــلــمـواقع مـن جـولــة الخــرى  مـتــأثـرة
بـالـنـتـائج  اخملـيـبـة والـفشـل في احلد
مـنها وجتـد نفسـها في وضع ال حتسد
عـليه اثر تاخرها منذ البداية وصعوبة
الـتعـويض في مـشاركة بـداتهـا بنـتائج
مـتدنية وهي تفتقد   للبدائل  قبل ان
يــدركــهـــا وتــقف حــائــرة مع الــتــراجع
كنـها من التـغير في  ظل الـكبيـر وال 
الـتـراجع وهـو مـا اثـر عـلـيـهـا  بـعـدمـا
خــسـرت اكـثــر من نـصف مـبــاريـاتـهـا 
وبـــقـي احلـــديث عن كــــيـــفـــيـــة جتـــنب
الــهـبــوط والـبــقـاء مــرهـونــا  بـالــفـرق
ـبـكـر احلـديث نـفـسـهـا الـتي تـرى من ا
عـن هذا االمر وعـلى بعد 22جـولة على
نــهـايـة الـدوري الـذي ســيـشـهـد تـوديع
فـــريــقـــ لــلـــبـــطــولـــة وكل شيء واقع
ــبـاريـات كــرة الـقــدم والـفـرق هي من
تـقرر مصيـرها بنفـسها   من خالل ما
تـقوم بـدور من حيث التـسجـيل والفوز

وإضافة النقاط.
وتـفتـتح اجلولة  17الـيوم في الـبصرة
بــ صــاحب الــضــيــافــة الــبـحــري في
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متاز ½ZzU²∫ دخلت االثارة والتشويق على منافسات الدوري ا

باريات من وضعهـا التقليدي اخـراج ا
وتـرفض التكهنات وحـال لسانها يقول
ال تـوجـد فـرق قـويـة واخـرى ضـعـيـفة 
كـمـا يـجـري الـوضع امـامنـا ومن خالل
مـــا اســفـــرت عــنه نـــتــائج اجلـــولــتــ
األخـــيــــرتـــ عـــنــــدمـــا ســـقـط الـــنـــفط
والـطالب   وأصداء تعـادل النجف مع
الــشـــرطــة ونــفط مــيــســان مع الــزوراء
واجلــــويــــة ونــــفط الــــوسط والــــطالب

والصناعات.
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ـكانه فـقد تـاثر ـقابل ورغم الـبقـاء  بـا
الـطالب في اخلـسـارة وقبـلـها الـتـعادل
مـا افقده فرصة التقدم بعد تعثر النفط
في مــواقـعه والـعـمـارة بــعـد سـلـسـلـة 
نـتـائج وطـدت من الـعالقـة مع االنـصار
الـذين جترعوا اخلسارة الرابعة بعدما
اصـطـدمـوا بـقـوة الكـهـربـاء واالنـحـناء
ـهمة على لـها ويبـدو انهم لم ياحذوا ا
مـــحـــمـل اجلـــد والـــلـــعب حتت ضـــغط
نـون الـنفس في الـنـتيـجـة واألنصـار 
ان يــخــرج  الــفـريـق بـفــوز ثــمــ قـبل
ان   يـغـادر   الكل من الـباب اخلـلفي
ـــلــعب الـــتــاجي الـــذي عــكس الـــعــمل
ــــرتــــبك لــــلــــجــــنــــة الـــتــــراخــــيص  ا
ومــجـامالتـهــا عـنـدمـا عــكـست أرضـيـة
ــلـعب الـتي رســمت مالمح  مـخـاوف ا
الالعــبـ مــنـهــا  لـتــاثـرهــا بـاإلمــطـار
األخــيـــرة ومــشــهــدهـــا ال يــحــتــاج الى
ـالعب  الــصــنــاعــة تــعـــلــيق واحلــال 
واالمـانـة والنـفط والـكهـربـاء وهي فرق
مـــؤســســـاتــيــة يـــفــتـــرض ان تــمـــتــلك
مالعـب   تـتـوفـر فـيــهـا شـروط الـلـعب
دون احلــــــاجـــــــة جملــــــامـالت جلــــــنــــــة
الـتراخيص?وحافظ فـريق الشرطة على
الـصدارة بـعدمـا اضاف نقـطة لـرصيده
 37بتعادل مع النجف مستفيدا من

سـقوط الكرخ موسعا الفارق معه الى4
نـقاط في مـواجهة انـعدمت فيـها فرص
ــتــلــكـه من العــبــ الـــفــريق رغم مـــا 
مـؤثرين  وامكـانات عالـية لكـنهم يبدو
اعـتـمدوا عـلى الفـوارق الـكبـيرة في كل
االشــيــاء وكــادوا ان يــدفــعــوا فــاتـورة
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وتـعــثـر الـنـفط مـرة اخـرى عـنـدمـا عـاد
بـتعادل من العمارة ابـقاه بنفس مكانه
ـالحــقـة الــســادس قــبل ان يــشــعــر بــا
احلـقيقة من الطالب واحلدود ما يضع
حـسن احمد في كـيفيـة تدارك النـتيجة
الـثـالـثـة والـعـودة لـسـكـة االنـتـصـارات
ـتـلكه ـا  ولـو الـفـريق قـادر عـلى ذلك 
ـهـارات واضـحـة من عــنـاصـر تـلـعب 
قـدمـت الـكـثـيـر لـلـفـريق الـذي  يـسـعى
الــعـودة بـسـرعـة بـعــدمـا فـرط بـخـمس
نقاط وقبله نفط ميسان خسر اربع من
تــعـادل مـهم مع الـزوراء افـضل نـتـائج
الــذهـاب واخـر في مـلــعـبه وهـو االخـر
لـديه وسائل الـلعب وقادر عـلى العودة
ومـواصـلـة الـدفـاع عن مـكانـه اخلامس
واجـهة الـطالب  الدور عـندمـا يخـرج 

القادم.
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ـينـاء الـنتـيـجة اجلـيدة لـنـفسه وقـدم ا
وجلـــمـــهــوره بـــالـــفـــوز عــلـى احلــدود
بـهدف دون رد  واالمل فـي ان ينطلق
بـها ويـعود لـلسـير بـاالجتاه الـصحيح
وحتقيق خطوات ناجحة اخرى اقترب
ـنــافــســات الــتي ال يــريـد مـن مـواقـع ا
مــغـادرتـهـا ويـدعــمـهـا من خالل عـطـاء
الالعـب الـذين يعول عـليـهم اليوم في
مــواصـلـة انـطالقــة احلـدود واالنـتـقـال
تـصـدر االخـتبـار احلـقـيقي ـواجـهـة ا
وقعه الثامن فـي الوقت بقي احلدود 
مــتــاثــرا بــاخلــســارة الــتي اخــرته عن
ــواقع الــطالب والــنــفـط مـرة الــتــقــدم 
واحــــدة قـــبل ان يـــعــــود بـــاخلـــســـارة
اخلـامسة وبـاستطـاعته تعـويضها من
خـالل جـهـود الالعـبـ الـذين يـقـودون
الــفــريق بــشــكل واضـــــــح بـعــيــدا عن
نـكـسـة البـصـرة والـسعي حملـو اثـارها

بسرعة.
dýUF « e d*«

ـــركـــز واســـتــــمـــر نـــفط الـــوسـط في ا
الـعاشـر مسـتفـيدا من فـوزه على فريق
  اسـتقـر بعـددها مـباشرة في احلـس
ـواقع ومرشح لـلهـبوط  بـسبب اخـر ا

الـنتـيجـة لوال تداركـها في وقت مـتاخر
بـعدما  تاثر في تقدم النجف الذي كاد
ان يــلــحق اخلــســارة االولى بــكــتــيــبـة
الــشـرطــة الـتي تــسـعى لــلـحـفــاظ عـلى
رور بالصدارة حتى نهاية امـالها في ا
احلـــصــة االولـى من الــدوري وهـــو مــا
يـنتـظره األنصـار في ان يتغـلب الفريق
عـلى جميع التحدي  وان يحدد مالمح
الــلــقب من االن الن كل شيء  يــقف مع
الــفــريق الــذي عــلــيه ان يــشق طــريــقه
بـتركيز وان ال يـتوقف  حتى ال يفوت 
ـــوسم في وقت قــدم الــنــجف فــرصــة ا
اداءا جـيدا وكـان بامكـانه قهر الـشرطة
لـو تعامل مع سيـر اللعب خالل الشوط
ـــرور الـــثــــاني بـــحــــذر لـــتـــمــــكن من ا
باراة بـالنـتيـجة بـعد الـتقدم د 22مـن ا
الــتي تـضـاف الـى نـتـائج لــفـريق الـذي
تـطـور كثـيـرا وتقـدم بسـرعـة من مواقع
اخلـطـر والظـهـور بقـوة وتـركيـز ويـقدم
ـــســتــويـــات والــنـــتــائج عـــلى عــكس ا
الـبداية التي تاثر فـيها قبل ان ينتفض
ويــظـهــر بـحـالــة مـخــتـلــفـة تـســتـحق 
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وجنـح اربــيل االنــفـــراد بــالـــفــوز عــلى
لـعبه معـرضا اياه  لـلخسارة الـكرخ 
االولـى قبل ان يـضع ناظم شـاكر  حدا
  ـبـاريـات الذهـاب ويـعـود بفـوز ثـم
مــنــحه  الــعــودة الى مــوقــعه الــتـاسع
والتطلع لتعزيزه عبر فرصة التقدم من
كانه  جـانبه يكون الـكرخ قد استـمر 
ـالحــقـــة الــزوراء لـــكـــنه قــد يـــتـــاثــر 
ـــنــافس واجلـــويــة مـع  انه الــفـــريق ا
والـقـادر عـلى الـعـودة لالنـتـصارات من
خالل عـمل عناصـره التي تقـدم موسما
ـيـزا والـلـعب بـطـمـوحـات الـبـقاء في
ـقدمـة دون مـغادرتـهـا بعـدما مـواقع  ا
تــعــرف عــلى خــفــايــا االمــور بــعــد 16
جـولة  تـعد نـاجحة بـكل معـنى الكـلمة
لـلـفـريق الـذي  الزال شـيرك واضح في
ـنافسة احلقيقية ومؤكد سيقوم كر ا
ســلـمـان في مــعـاجلـة اســبـاب الـتــعـثـر
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تـعـثـره  وضـعف مـواجـهـة اقـرانه قـبل
تـراجع حظــــــــوظه في تـعديل الـنتائج
ـــذكــور في واالنـــــــــــحــدار لــلـــمــوقع ا
مـؤشـر خطـيـر امام تـرك الـبطـولـة وهو
مــا يــشــغـــــــل ادارة الــنـــــــــادي الــتي
شـكـلة الـتي  يتـعرض تـدرك مـخاطـر ا
لـها الـــــــفريق الـيوم فـــــــي وقت تـمكن
الـــوسط مـن الـــعـــودة لـــنـــتـــائج األرض
واالمل  فـي ان يــــــعـــــززهــــــا فـي قـــــادم
اجلوالت ســــــــعيا للتقدم في السلم من
ــهــمـة خالل الــتـــــــوازن هـنــا وهــنـاك ا
الـصــعــبـة الــتي تـواجه شــنـيــشل الـذي
يـامل ان تـكـون البـوابـة نـحـو استـــــالم
احــد لـفـــــــــرق اجلــمــاهـيـــــــــريــة وهـو
الزال لم يــقـــــــــدم مــا تـريــد ادارة بــحـر

العلوم.
ــ كــان الــديــوانـيــة في واكــثــر الـغــا

الـعـودة بالـفـوز الـثمـ والـنـقاط كـامـلة
الـتي تـعني الـكـثـير لـلـفريق الـذي يـصر
عـلى الــبـقـاء في مــوقـعه بـعــد الـتـراجع
لـلموقـع االخير مـحققـا افضل  نـتائجه
لالن عـنـدمـا عـاد بـفـوائـده  في اصـعب
ـضــطـربـة  ـشــاركـة ا واحـرج اوقــات ا
كـثــيـرا لـكن ان  تــعـالج شـبـح الـهـبـوط
وتـتــقـدم خـمــسـة مـواقع عــبـر ردة فـعل
ـهم جدا ويـحسب لرزاق سـريعـة امر با
فـــرحــــان  والالعــــبــــ في وقت فــــشل
الـبحري بـتحـــــــقـيق الفوز الـثاني بعد
الـــعــــودة من انــــتـــصــــاره عـــلـى فـــريق
احلــســـ ويـــبـــــــدو لم يـــعــر اهـــمـــيــة
لـــلـــضـــيـــوف بـــســـبب  وضـــــــــعـــهم 
الـصعب قبل تـلقي الضربـة القوية  في
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األهـميـة ليـتقـدم  موقـعا مـحقـقا الـفوز
الـثاني توالـيا الذي حــــــضي بـاهتمام
ادارته عـنـدمـا جنح مـرتـ مـتـتـالـيـت
ـوقف في خــطـوتــ مـهــمـتــ دعـمــا ا
ــعـنـويـة ورفــعـا من  حـالــة الالعـبـ ا
تالق قبلة مع  ا واالسـتعداد للمهمة ا
الـكــهـربـاء وشيء مـقـبـول ان يـسـتـفـيـد
الـفـريق بـهـــــــــذه الـكـيـفـيـة من مـلـعـبه
قــبل ان يـزيـد من مــعـانـاة الــصـنـاعـات
الــذي افـتـقــد لـلـتــوازن كـثــــــــيــرا بـعـد
ــذكـورة الــتي زادت الـطـ اخلــسـارة ا
بــله بـوجه مـظـفــر جـبـار  وسط حـيـرة
االمــور الــتي حتــتــاج الى عــمل كــبــيـر
ـوسم على لـتـداركـها  من اجل انـقـاذ ا
بـعـد مـوقع من الـهبـوط  في امـر مـقلق
تـــمــامـــا وتـــعــكس ضـــعـــــف خـــطــوط

الفريق.
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