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ورعبة احلصول على  لقب الدوري
االهـم بـ جـمـيع مــشـاركـات  فـرقه
االخـرى.في وقـت  يـخـشى جـمـهـور
الزوراء ان يكون قـد تأثر  الالعب
ـباراة  وفي ان  بـجهـد ومسـتوى ا
يــنـعــكس  سـلــبـا عــلى لـقــاء  الـغـد
االثـنــ  امـام الــنـصــر الـســعـودي
رحلة واهميـة النتـيجة في انهـاء ا
االولى في صدارة اجملموعة  وسط
تـرقب الـشـارع الريـاضي وجـمـهور
تطلع الى انهاء تصفيات الفريق ا
ـطــلـوب من اجملــمـوعــة بـالــشـكـل ا
اجل  انـتـقـاله لـلدور  16وهـذا امر
مهم جـدا  بعـد النتـيجـة التي خرج
بــهـــا امــام الــوصـل  وان يــعــززهــا
بـاألخرى يـوم غد  والـعودة  بـكامل
الــنــقــاط حـــفــاظــا عـــلى الــصــدارة
نافسة وهو قادر عبر واماله في  ا
جــــهـــود الالعــــبـــ بـــعــــد تـــقـــد
مـبـاراتــ مـهـمـتــ في اجلـولـتـ
االولى والـثـانيـة والن الـفـوز خارج
القواعد هو من يدعم توجه الفريق
والـتـقدم لـألمام الن الـظـهـور خارج
يـدان بشـكل قوي  هـو من يعكس ا
حـقـيقـة االمـور الـتي يـأمل ان تأتي
كمـا يريـد حكيم شـاكر  الـذي يكون
ذكـورة  بعد اعد الـعدة لـلمبـاراة  ا
مـراجعـة جهـود الالعـب بـعد لـقاء
الـــشــرطـــة  الـــذي مـــثل الـــتـــحــدي
احلـقـيـقي ومـهـم ان تـظـهـر خـبـرته
في قـــــيــــادة الــــفــــريق  بــــاالجتــــاه
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واصل فـــريق الــــنـــجف نــــتـــائـــجه
اجلــيــدة عـنــدمــا اســعـد جــمــهـوره
بالفوز على الـبحري بهدف الالعب
حـسـن سـلــمــان في الــوقت الــقـاتل
ــبـــاراة الـــتي تـــقـــدم بــفـــضل مـن ا
نـتـيـجتـهـا الـنجف مـوقـعـ   حيث
احلـادي عـشـر  اكـد فـيـهـا اصـحـاب
االرض  قــدراتــهم  في الــعـودة الى
ــنــافــســة  عـــبــر انــطالقــة دائـــرة ا
رحلـة  الثانية لـيرفع رصيده الى ا
نـقــطـة في تـقـدم واضح بـفـضل 25
تـطــور اداء الــفــريق والــتـوازن في
ـرحـلة احلـالـية اول مـبـارات في ا
الــتي يـــأمل ان يــســـتــفــيـــد مــنــهــا
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ولم يــكن الــشــوط الــثــاني مــلــبــيـا
لــرغــبــة احلــضــور  اجلــمــاهــيــري
اليـ والـذي تــابع الـلـقـاء ومـعه ا
من خالل الـتــلـفــاز  بـســبب  جلـوء
الالعب بشكل غريب وغير مقبول
  لالحـتـكاك الـبـدني بـشكل مـتـهور
مـا اجـبـر احلـكم واثق مـحـمـد على
اشـهـار الــبـطـاقـة الــصـفـراء بـوجه
عـــدد من الـالعـــبــ الـــذيـن مــنـــهم
لألسف الـشـديد تـمـادوا في الـلعب
اخلـــشن  الـــذي طــغى عـــلى ســـيــر
الــلـعب الـذي شـهـد بـعض الـفـرص
خالل اقـــوات مــتــفــرقــة اخــطــرهــا
ألمـجـد  ولــيـد في اخـر دقــيـقـة  من
الــــوقت االضـــافـي  تـــصـــدى لـــهـــا
احلـارس  جالل حــسن  واخـرجـهـا
ــرمى الـذي بــصـعــوبــة من حــلق ا
شـهـد  اكثـر  من كـرة  خـطرة مـنـها
ردهـــــا نـــــفس احلـــــارس واخـــــرى
افــتـقــدت لـلــتـركــيـز  فــيـمــا ظـهـرت
فـرص  الـزوراء مـعـدودة ولم تـنـفع
تغيرات حكيم شـاكر لزيادة فاعلية
الفريق  الذي دفع ألكـثر من عنصر
شبـابي  في وقت لم تـفلح االسـماء
ـعـروفـة عـنـد الــشـرطـة من تـغـيـر ا
نتـيـجـة   الـتـعادل  لـكـنـهـا اظـهرت
قـوة الـشـرطـة الـواضـحـة من حـيث
هارات الفردية واللعب اجلماعي ا
والـــقـــدرة عــــلى  االســـتــــمـــرار في
مـواجـهة اقـرانه ومـواصلـة الـدفاع
عن الصدارة واحلفاظ عليها ألبعد
نــقــطــة ومــعـهــا تــزداد طــمــوحـات
ــدرب الــبـــرازيــلي بــيــتــوشــا في ا
ـنافـسة عـلى لـقب الدوري بـفضل ا
االبـتعـاد عن مالحـقـيه بفـارق جـيد
من النـقـاط في ظل وجود الالعـب
ــطــلـــوبــ من حــيث الــتــشــكــيل ا
والـــــبــــــدالء وسط رغــــــبـــــة اإلدارة
ــوسـم الـذي والــتــطــلع الى لــقب ا
ــــوسم حــــضـــرت لـه من بــــدايــــة ا
والــتـطــلع الى مــشـاركــة خـارجــيـة
وهـو من مـصـلـحـة الـفـريق والـكرة
الــعــراقـيــة ان يــشــارك فـيــهــا امـام
ـدرب واحلـالة وجـود الالعـب  وا
التي عليهـا الكل في نادي الشرطة

ـنتـخب الوطـني ب اغلـب العبي ا
صـفـوف الـفـريـقـ  الـتي كـادت ان
تــأخــذ االمـــور  الى اجــواء اخــرى
لكن  مهم ان  يـنتهي الـلقاء   الذي
اخـتـار طـريق الـتــعـادل  الـنـتـيـجـة
ـا تــكـون  مــقـبــولـة عــنـد الــتي  ر
جـمــهـور الـشــرطـة النه ابــقى عـلى
نــــــفـس الـــــفــــــارق في وقـت واصل
الـزوراء نزف الـنـقاط بـعـد التـعادل
الـتـالي  مـبـاشـرة وتـزداد صـعـوبـة
الــزوراء في الـدفــاع عن الــلـقب في
ووقت يكون الشرطة قد استمر في
احلـــفـــاظ عـــلى نـــظـــافـــة  ســـجـــله
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وخــرج الـلــقــاء عن  تـوقــعــات لـكل
مل في اغلب اوقات بسبب االداء ا
الـــــشــــوط االول  الـــــذي خـــــلى من
اخلطورة  والفرص احلـقيقية على
ـرمـيـ  بـعدمـا مـالـت الـسـيـطرة ا
الــنــســبــيــة  لــلــشــرطــة الــذي كـان
االفضل هجوما   حيث االستحواذ
عـــلى الـــكـــرة ومـــررهــا مـــرات الى
مــنــطـقــة الــطـرف االخــر مــســتـغال
تــراجع الـزوراء لـلـدفـاع  لـلـحـد من
خــطـورة هــجــوم الـشــرطــة   الـذي
اكــثــر مـــا يــراهن عــلــيـــهــا  ألنــهــا
االفـــضل بـــ الــكـل   الــذي تـــقــدم
بـشـكل  واضح  وحـصل عـلى اكـثر
من كرة ثابـتة لكن دون جدوى  في
وقـت    بـــــدا الــــــزوراء  دون قـــــوة
هجوميـة  وتعثر كثـيرا بنقل الكرة
ولـم يــشـــكل خــطـــورة تــذكـــر عــلى
مـرمـى الـشـرطــة لـيــنـتــهي الـشـوط
االول برتابـة في كل شيء  وافتقدا
الـفـريـقـ لـتــنـظـيم الـلـعب بـسـبب
مـشــكـلــة الـزوراء الـلــجـوء لــلـدفـاع
الـــزائـــد  لــكـــنه جنـح في احـــتــواء
هــجــمــات الـــشــرطــة الــتي لم تــكن
مــركــزة  واعـــتــمــدت عــلى اجلــهــة
الـيـمـنى بـعدمـا فـشل  مـهـند وعالء
ــــرور مـن الـــوسـط  مــــا قــــلل من ا
فـعـالـيـته الـهـجـومـية الـتـي ظـهرت
افـــضل لـــلــمــتـــصــدر  عـــلى عــكس
الزوراء الذي كـان على غيـر العادة
ميز هجوما  في كل وهو الفريق ا
ـطـلـوب ــواسم  وافـتـقــد لالعب ا ا

يز وانتقل واصل نتائجه بشـكل 
بـسرعـة الى موقـعه احلـالي بعـدما
ـدرب عــبــاس عــطــيـة  في تــمـكـن ا
هم في التأثـر على النتائج الدور ا
الـتي يــتـطـلـع الى تـعــزيـزهـا حتت
أنــظــار جــمـهــور اجلــويــة الــفـريق
الذي سبق وعمل معه قبل ان يؤثر
عـــلى مـــســـار حـــركـــة الـــكـــهـــربــاء
ـسـتـمـرة  والـعـمل عـلى مـواصـلة ا
الـعـطـاء بـثـقـة  والـتـحـضـيـر لـلـقاء
ـدرب الـيــوم  في  مــهـمــة  يـكــون ا
والالعـــبــ قـــد  اســـتــعـــدوا لـــهــا
لـصـعــوبـتـهـا لـكن اكــثـر مـا يـظـهـر
الـكـهـربـاء هــو الـتـألق امـام الـفـرق
ـيـزة التـي  يتـحدى اجلـمـاهيـرية ا
بها دوما وهوما متوقع منه في ان
ــــســـــتــــوى  امــــام ادراك يـــــقــــدم ا
الالعــبـ ألهــمـيــة الــلـقــاء الـذي ال
يــريــد اجلــويــة الــتــفــريط بـه امـام
سباق النـتائج اخملتلـفة في مرحلة
احلــسم  وحتت انــظــار جــمــهـوره
الذي ال يريده ان يتأخر بعد  حتت
أي مـــــســـــوغ كــــــان وان  يـــــعـــــمل
الالعـــبــ مــا بــوســـعــهم   لــكي ال
يـــتـــعــرض الـــفـــريق لـــهــزة الن أي
نـتـيـجـة غـيــر الـفـوز يـعـني الـفـشل
ــنـــظم الــذي امــام تـــقــد  االداء ا
ــشــاركــة يــلـــيق به كــفــريـق دخل ا
بــحـثــا  عن الــلــقب الـذي ســيــكـون
بــعــيــدا اذا لم تــأت جــمــيـع بــقــيـة
طـلوب نـتـائج مبـاريـاته بالـشـكل ا
ومـنـها الـيـوم الـتي   سيـكـون امام
مـواجـهـة صـعـبـة الـتي  يـنـتـظر ان
ـدرب اوديـشو في تـكشف  تـأثـير ا
ـهـمة مـواصـلـة حتقـيـق الـنـتائـج ا
والكـل يدرك  الـفوز  الـذي يجب ان
يـأتـي قي لـقـاء الـيـوم الـذي يـبـحت
ـهمة عنه  الـكهربـاء بعد الـنتائج ا
االخـيـرة والــعـودة بـتـعــادل بـطـعم
الفوز من ملـعب العمارة  ومن اهم
مـيزات الـفـريق التـمتـع بالـشجـاعة
ـسـتـويـات امـام الـكـبـار  وتـقـد ا
الـعــالـيــة الـتي قــد حتـرج اجلــويـة
الــذي سـيــخــوض جــمــيع لــقـاءاته
حتت    ضـغط الـنتـائج وجـمـهوره
الــذي يـــنــتـــظــر الـــعــودة الـــقــويــة
ـــواجـــهـــة اقـــرانه  حتت تـــأثـــيـــر
الـنـتـائج الـتي تتـطـلب تـغـير األداء
واالرتــــقــــاء به  واالهـم ان يــــكـــون
الالعـبــ بـكــامل اجلـاهــزيـة الـتي
التـهم الـكــهـربـاء الـفــريق اجملـتـهـد
بـكل مـا تـعـنـيه الـكـلـمـة ويـكـون قد
جــهــز خـطــوطه لــلــعــمل  بــصـورة
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وخــرج الــلــقـاء اجلــمــاهــيــري بـ
الــشـرطــة والـزوراء   عن تــوقـعـات
الــكل الــذي انـتــهي بــالــتــعـادل من
ـــتـــصــدر دون اهـــداف   لـــيـــرفـع ا
رصـيـده الى  51نـقـطـة   والـزوراء
الى   38في اداء ظهر اجماال حتت
الــــــوسط  ووضـح احلـــــذر  الـــــذي
سـيـطر عـلى اداء الالعـب فـانـعدم
ــاس حتت تـأثــيـر الـتــركـيــز وقل ا
الــنــتــيــجــة الــتي انــســحــبت عــلى
تـصرفـات اغلب الـالعبـ السـلبـية
الـغــيـر مــســوغـة والقت رفــضـا من
الـــكل ألنـــهـــا اثــرت عـــلى  مـــجــمل
مفـردات اللقـاء الذي لألسف  خرج
عـن  الــــرغـــبــــة  فـي ان تــــرتق الى
طـلـوب  بـسـبب وجود ـسـتـوى ا ا
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يــخـوض  الــوصــيف فــريق الــقـوة
اجلـويـة  41 اخــتـبــارا مـهــمـا  في
اخــتـتـام مـبــاريـات اجلـولـة  21من
ـمتاز بكرة القدم مسابقة الدوري ا
الـيــوم االحـد عـنــدمـا يـحل ضــيـفـا
ثـقــيال عــلى ثـانـي عـشــر الـتــرتـيب
الــكـهــربـاء  23 ويــبـدو عــازم عـلى
ــطـلـوبـة امـام حتـقـيق الــنـتـيـجـة ا
جـمـهـوره الـذي سيـتـواجـد  لـدعمه
الجـتيـاز االختـبـار الصـعب  بعـيدا
ـوقع الــذي يـحـتــله اصـحـاب عـن ا
االرض امــام رغــبــة الــوصــيف في
مالحقة الشرطة وهذا متوقف على
ــــدرب نــــتــــائــــجـه الــــتي  يــــدرك ا
والالعـب أهـميـتـها   عـبر حتـقيق
ومـواصـلـة الـنتـائج االيـجـابـية في
ــرحــلــة احلــالــيــة  حــيث الــلــقـاء ا
قدمة الثاني  ألكـثر من سبب فـي ا
لـــتـــقـــلـــيص الـــفـــارق مـع الـــغــر
ــتــعــثــر امــام الــزوراء الـــشــرطــة ا
اخلــمـيس الـبـالـغ عـشـر  نـقـاط  مع
افــضــلــيـة مــبــاراة لــلـجــويــة الـذي
سيكون في  ثـاني لقاء حتت قيادة
ايوب اوديشـو الذي يكـون قد اعاد
تــــرتـــيب اوراق الــــفـــريق والـــروح
خلـطوطه  واهـميـة تـطبـيق طريـقة
الـلــعب  بـاالعـتــمـاد عــلى االسـمـاء
ـعروفـة  التي عـليـها ان ـؤثرة وا ا
ـطلـوب وبذل اقصى تلـعب الدور ا
اجلـهــود   في االداء  والــســيــطـرة
وفي احتواء  أصحاب األرض عبر
ـنـافـس  بـتـركـيز و والـتـعـادل مع ا
االستـحواذ عـلى الكـرة  واستغالل
الفـرص بعد تـراجع التـهديفي  في
ــبـاريــات االخــيـرة وتــأثــيـراتــهـا ا
الـواضحـة على تـقـدم الفـريق الذي
اخــذ يـــعــاني   فــضـال  عن غــيــاب
الــــهــــداف حـــــمــــادي احــــمــــد  عن
الــتــهــديف مــا اثــر عــلى الــنــتــائج
الـــتي تـــســـبـــبت فـي   تــرك بـــاسم
لـلــمـهـمـة بــعـد فـتـرة عـمـل مـنـتـجـة
ومـهــمـة  قـبـل ان يـتـولـى   الـثـاني
االمور التي ال تـبدو سهله  في ظل
 فارق الـنقـاط مع الشـرطة  والـقوة
الـتـي  عـلـيـها  الـذي يـسـيـر لـألمام
وال يـلــتــفت لــلـوراء مــا يــجـعل من
الـوصـيف بـذل اقـصى اجلـهود في
جـمــيع مـبـاريـاته والـتـوازن  داخل
وسم تفرغ ا لعب وهو ا وخارج ا
احلـــــالـي لــــلـــــدوري  والـــــتــــطـــــلع
الستـعادة الـلقب  فـضال عن  حسم
االنـتقـال للـنصف الـنهـائي لبـطولة
الـــكــاس  امــام الــنــفـط في الــلــقــاء
الـقـادم  امـام  ظـروف عـمل صـعـبـة
تـتــطـلب تـدعــيم االمـور بــسـرعـة و
عـدم الـتـوقف في أي مـحـطـة كـانت
ـنـافــسـة الـتي يــظـهـر امـام شــدة ا
فــيـهــا مـن اجلـانـب االخــر الـزوراء
االخر الذي يحث اخلطى لالقتراب
 اوال مـن الـــــــوصـــــــافـــــــة  ومـن ثم
الــتــفــكــيـر بــاســتــعــادة الـلــقب في
مـهـمـة  غـايــة في  الـصـعـوبـة والن
قــادم اجلــوالت جــمـيــعــهــا خــطـرة
بـعـدمـا  خـســر الـفـريق اربع نـقـاط
من مـبــاراتــ  حـيث الــتــعـادل مع
احلـــــدود  والـــــشـــــرطـــــة  في وقت
انـــطـــلق اجلـــويـــة بـــالـــفـــوز عـــلى
الصناعات بهدف  وسيكون  اليوم
امــام لـــقــاء لـم يــكن ســـهال في ظل
التطور الذي احدثه الكهرباء الذي
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حصد حـس فالح أول ميـداليـة ذهبيـة للعـراق في البطـولة العـربية أللـعاب القـوى اجلارية
مـنـافـسـاتـها في الـقـاهـرة وذلك في سـبـاق الـوثب الـعـالي. وحـقق فالح رقـمـا بلغ  2.17م
ــركـز األول خالل هـذا الـسـبـاق. وقـال حـســ فالح العب مـنـتـخب الـعـراق إنه لـيـأتي في ا

. سعيد للغاية بهذا اإلجناز ألمرين مهم
وتابع: "األول يـتمثل في فوزي بذهبية السباق واألمر اآلخر هو أنني افتتحت سجل ذهبيات

العراق في البطولة".
وب أنه كـان يطـمح لتحـطيم الـرقم العـراقي لكن لم يـحالـفه احلظ مشيـرا إلى أنه يأمل في

قبلة. الوصول إلى ذلك في البطوالت ا
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وقــعت الـلــجـنـة الــتـنــسـيــقـيـة في
وزارة الـــشــبـــاب والـــريـــاضــة مع
نــظــيـرتــهــا الـســعــوديـة مــحــضـر

ــديـــنــة الــشـــروع بـــالــعـــمل فـي ا
ــــهـــداة مـن مـــلك الــــريـــاضــــيـــة ا
السعودية سلـمان بن عبد العزيز

. للشباب والرياضي العراقي

شـرفة على وقال رئـيس اللـجنـة ا
شروع عبد الرحمن احلركان ان ا
ـتكررة الـتي قامت بها الزيارات ا

ــــواقع الـــتي  الـــلـــجــــنـــة الى ا

حتـــديــدهـــا و وضع مـــعــايـــيــر
مـحــددة مـنــهـا الـطــرق وسـعــتـهـا
لـعدد الـسيـارات فـضال عن قربـها
مـن مـــطــــار بــــغـــداد الــــدولي و
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نـافسـات  الـكرويـة على مـختـلف اجلـبهـات السيـما مع اشتـداد ا
في الـبـطوالت الـدوليـة ذات الشـأن االعلـى تتـجدد هـوامش  كانت
مـثـارة في الـسابق لـتـجـد من ينـفخ فـيـهـا ليـثـيـرها مـجـددا فـاحتا
تص رحيق تـلك الهالة ثغرات في وجه الـكرة ليحـوله الى مسخ 

الشعبية التي تتمتع بها اللعبة .
قـيتة جتـددت في اآلونة االخـيرة  استـهجـان العالم  لـلعـنصريـة ا
ـالعب لتـعـيـد لألذهان مـا كـان عـليه التـي  باتت تـقـتـحم اسوار ا
وقف في االعوام السابقة من ابراز اصوات مستهجنة او القاء ا
ـنحـدرين من بيـئـات افريـقيـة قبل ان وز عـلى الالعبـ ا قشـور ا
ونديال الـروسي لتتـــــكرر شاهـد في خضم ا تختفـي مثل تلك ا
ـكن ان يؤثـروا على ـوسم ويـنتـهجـها مـتـعصـب  عبـر نهـايات ا
نفـسيات الالعـب ومعـنوياتهم فـي اللحظـات احلاسمـة  وانديتهم

تقترب من محطات التتويج ..
في هـذا الـصـدد طـالعت تـصـريـحـا لـلـمـدرب االسـبانـي غوارديال
الذي أكد اسـتعداده لسـحب فريقه حيـنما يتـعرض اي من العبيه
ـواقف جتاهـه حيـنـما درب نـفـسه اجـــــــج ا وقف عـنـصـري وا
ـوقف كـان يــقـود فـريــقه الـســابق بـرشـلــونـة حـيــــــــنـمــا تـزمت 
العب ـيـدان اخـر بـعـيـد كـلـيـا عن ا سـيـاسي خـالـطـا الـريـاضـة 

اخلضراء..
واقـف البد الن يـكـون لالحتـاد الـدولي الـفـيـفـا موقف وفي هـذه ا
ـكن من شـانـهـا ان تـؤثر عـلى أكـثـر حـسـمـا لـبـروز اي مـظـاهـر 
نـفسـية الالعـب وتـقودهم لالرتـباك والـقلق وهم يـجدون أنـفسهم
امام صـيـحات مـخـيفـة مـستـهـجنـة خـصوصـا وان نـبض احملافل
الـرياضيـة االكثر شـعبيـة تستـمد موقـعها وبـروزها من اجلمـاهير
العب والـقاعات الـعريـضة الـتي حتضر لـتقـدم نكـهتهـا بارتـياد ا
لـتـضفي اثـارة مـهـمـة وتـدفع بالـالعبـ الن يـقـدمـوا جـهودهم في

العب.. ابراز مستوياتهم في هذه ا
ـكن ان تـتجـلى هـو الـسعي إلجـراءات فـعـالة ومن االفكـار الـتي 
العب ففي للقضاء على النهج العنصري الذي بات يتمادى في ا
ـيــة لـلــتـرويج عن الـوقت الــذي تـبــدو بـعـض االنـديــة بـرحالت عــا
نفسها مثلما حتظى اندية كبار في هذا الصدد مثلما يحظى كال
من اندية ريال مدريد ومـانشستر يونايتـد وبرشلونة والبايرن في
ـيـة بزيـارات لـقـارة اسـيـا واخـتـيـار بـلدان الـدخـول في اجـواء عـا
مـعينة لـزيادة مدخـوالتها القـياسيـة عبر ارضاء جـماهيـر عريضة
تـنـتـظـر مـثل تـلك اجلـوالت الـتي عـادة مـا تـتـحـدد مـواعـيـدها قـبل

وسم ببضعة اسابيع.. انطالق ا
ـوقف الـذي بـات يـتـزايـد خـصـوصـا مع رؤى مـتـبـايـنـة فـمـا بـ ا
ـدربـ  غوارديـال وساري في  امـكـانـية تـخـليص جتـاه كال من ا
درب االول ـقيتة فـقي ح يرى  ا العب من حمى العـنصرية ا ا
ا برز لعب حا باراة وسحـــــــب الالعبـ من ا امكانية ايـقاف ا
درب االيـطالي ـقـيتـة  يجـد ا ـواقف العـنصـرية ا اي مـوقف من ا
سـاري بـإمـكـانـيـة كـفــــــــالـة مـثل هـذا االمـر بـإجـراءات تـتـيـحـهـا
سطـوة الـفيـفـا  للـقـضاء عـلى مـثل تلـك االمور وهـنا يـفـتح ساري
الــبـاب امـام اجــراءات فـضـفـاضــة مـثـلــــــــمــا  بـرزت ظـاهـــــــرة
التخلص من اخـــــــــطاء التحكيم باللجوء لنظام الفار  الذي فتح
 اجلدل عـلى مصـراعيه ازاء جـــــــــدوى مثل هـذا النـظام وقدرته
عـلـى امـتــصــاص غــضب الالعــبــ وجـداالتــهم بــشــان احلـاالت
كن ان تـمـر من امـام ناظـري احلـكم ليـجـدها الـتحـكـيمـيـة التـي 
احلــكـام الــقـابــعـون بــغــــــــــرفــة الـفــار وبـلــفـتـون انــتـبــاه احلـكم
باراة  واللجوء لشاشته للتأكد الرئيسي بشأنها ليعمد إليـقاـف ا
ـا يـســــــــــتـغـرق االمر ـنـاسب بـشــــــــاتـهـا  واتـخـاذ الـقـرار ا
ـا لـهـا سـطـوتــهـا الـكـبـرى عـلى ارهـاق الـفـريق بـضـعـة دقـائق ر
تـضرر بـتلـك احلالـة وجر العـبيه لـلتـشـــــــــتت النـفسي  مـثلـما ا
كن له ذات التأثـير حينما هو احلال مع النـهج العنصري الـذي 
يـنـتـهــجه مـتـابـعي الـلـــــــــعـبـة لـيـغـرقـوا به اي العب ويـجـروه الن
باراة بـنفس الزخم نـاسب إلكمـال  ا يـكون بعـيدا عن مسـتواه  ا

الذي بداه ..
ـتـابـع نــــــــظـام الـفـار بكـونه أكـثـر ارهـاقـــــــا لـقـد انتـــــــقـد ا
ــبــاراة وقــد يــلــجــا وســطــوة عــلى ســـــــــــيــر ا
االحتـــاد الــــدولي مـــثـــلــــمـــا وجـــد في هـــذا
الــــــــنـظام حال لألخـطـاء التــــــــحـكيـمـية
من ان يـجـد حـال اخـر لـنـهج الــعـنـصـريـة

قيت.. ا
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يخوض الوصيف
فريق القوة اجلوية
اختبارا مهما في
متاز مسابقة ا
اليوم االحد امام

الكهرباء 

حتـديد دائـرة تـبلغ 30 كـيلـو مـتر
ومعرفة ما يتـوفر فيها من فنادق
ـاء ــسـتــشــفــيــات فـضـال عن ا وا
والــكـهــربــاء وغـيــرهــا من االمـور
واقع الـثالث التي و اخضـاع ا
ـــعــــيـــة اجلـــانب  زيـــارتــــهـــا 
الــعـراقي في بـسـمـايـة ونـاحـيـتي
الـــرشـــيـــد والـــيــوســـفـــيـــة لـــهــذه
ــعـايــيـر و الــلــقـاء بــالـلــجـان ا
الـفنـية الـتي  تشـكيـلهـا لتـنفـيذ
ـناطـة بهـا منـها االمور االعـمال ا
اجلــيـــولـــوجــيـــة ونـــوع الــتـــربــة

شروع. ناسبة إلقامة هذا ا ا
واضـــــــاف احلــــــركـــــــان  خالل
ـاضــيـ عـقـد لـقـاءات الـيـومـ ا
مــكـثــفـة بــ اجلـانــبـ الــعـراقي
والـــســعـــودي و االتــفـــاق عــلى
حتـديـد مـوقع نـاحـيـة الـيـوسـفـية
ـالئـــــمـــــته ـــــشـــــروع  إلقـــــامـــــة ا

ـعـايـيـر الـتي  لـلـمـتـطـلــبـات وا
وضـعــهـا فــيــمـا بــ ان اجلـانب
قـترح وزير السـعودي اسـتجـاب 
الشباب والريـاضة الدكتور احمد
ريـــــاض بــــان تــــكـــــون الــــهــــديــــة
الـسـعـوديـة هي مــديـنـة ريـاضـيـة
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واســـتــيــعــاب االمـــور عــبــر افــكــار
درب وجهود الالعب التي باتت ا
تـظـهـر بـشـكل أوضح  قـبـل تـوطـيد
العالقـة مع االنصـار الذيـن خرجوا
بـفرحـة مع الالعـب في وقت زادت
محنة البحري امام  خيبة  النتائج
بعـد تلـقي اخلسـارة الثـانيـة عشرة
والــفــشل في  ايــقــاف تـداعــيــاتــهـا
والــفـشل فـي ايـجـاد احلــلـول  امـام
ـشـاركـة الــتي ال حتـتـاج الى زمــة ا

تعليق.
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وواصل فــــــريق نـــــفـط اجلـــــنـــــوب
االســتـــفــادة من مـــبــاريــات االرض
حيث االولـوية في حتـقيق الـنتائج
هم الـذي خرج به على بعد الـفوز ا
حــسـاب الـديـوانــيـة بـهـدف الالعب
بــاسم عــلي لـيــمــنح الــفـريـق كـامل
الــعالمـات والـتـقـدم بـهـا  ألول مـرة
لــلـمــوقع الــثـامن   28نـقــطـة  وفي
توجه  مهم خالل اجلوالت األخيرة
 التي زادت من حظوظ الفريق  في
ــنــافــســة بــفــضل  مــا يــقــدم  من ا
مـسـتـويـات عــالـيـة  عـبـر مـبـاريـات
االرض الــــــتـي حتــــــتـــــاج الـى دعم
الذهاب ومـا يقوم به العـبو الفريق
ـــثل حـــالــة ايـــجــابـــيــة من خالل
الــدور الـذي يــقـوم به عــادل نـاصـر
فـي وقت جتـمـد رصـيــد الـديـوانـيـة
ركز السادس عشر 19 نقطة في ا
ــد واجلــزر وسط مــبــاريــات بــ ا
ـشاركة الزالت تتـرك اثارهـا  على ا

الصعبة من البداية.
 jÝu «Ë W½U ô« ‰œUFð

وانـــتــهـى لــقـــاء االمــانـــة والــوسط
بــتـعــادلـهــمـا بــدون اهـداف لــيـرفع
الـــوسـط رصــيـــده الى  31نـــقـــطــة
وبات مهدد بفـقدان مكانه السادس
من الــنـفط  29مـع أفـضــلــيــة فـارق
األهداف إذا مـا تغـلب على احلدود
في الــلــقــاء الــذي يــكــون قــد جــرى
امـس الــــســــبت فـي الــــوقت الــــذي
اســتـمـر األمـانـة بـنـتـائـجه من دون
خـسـارة ويـقـدم مـبـاريـات مـتـوازنة
ابقته بنفس مكانه الرابع عشر 23
ـيناء الـذي يكون هـدد من قبل ا وا

قد لعب امس امام الكرخ .  

وزارة الشباب 
تسعى لتضييف
بطولة اخلليج في

العراق

ولـــيس مـــلــعـــبــا فـــقط و وضع
ـقـتـرح مـكـونـات وعـنــاصـر هـذا ا
بـعـد دراســته بـشــكل مـســتـفـيض
واعـــلـن مــاجـــد الـــقـــصــبـي وزيــر
الـــــتــــجــــارة واالســــــــــــتــــثــــمــــار
الـــــســـــعـــــودي رئـــــيـس اجلـــــانب
الــــتـــنــــســــيـــقي الــــســــعـــودي مع
وافـقـة عـلى الـطلب الـــــــــعـراق ا
الــعــراقي وســتـــــــــكــون الــهــديـة
الـــســعــوديــة عــبـــارة عن مــديــنــة

رياضية.
واكـد ان تـوقـيـع مـحـضـر الـلـجـنة
الـتـنسـيـقيـة الـعراقـيـة السـعـودية
ومـيـثـاق حـوكـمـة وتـنـفـيـذ الـيات
شـروع سيكون الشروع بـتنفـيذ ا
عـلى مرحـلـت اولـهمـا الـتصـميم
وطـريــقـة تـطـويـره فـضال عن دور
قـاول العـراقي والـسعودي ا
ـستـخدمـة والوثـيـــــــقة واد ا وا
الـــتي  تــوقــيـــعـــــــــــهــا تــؤطــر
خـطوات الـعمل الـتي سنـقوم بـها
واحلـــرص عــــلى ســــيـــر الــــعـــمل
بتوقيتات معلومة وبوتيرة ثابتة
وثـانــيـهــمـا سـتــتـــــضــمن اكـمـال
االمـور االداريــة ومــلــكــيـة االرض

وإذا مــا اكـتـمـلت ســيـتم الـشـروع
بالعمل.

وتــــــــــألف اجلـانب الــعـراقي من
وكـيـل الـوزارة لـشـؤون الـريـاضـة
عـصـام ثـامـر ورئـيس الـلــــــــجـنة
ــــــنــسق الـعـام شـاكـر مــحـمـد وا
احمــــــــد عودة فيـما تكون الوفد
ــشــروع الـــســعـــودي من مــديـــر ا
الـدكـتـور عـبــد الـرحـمن احلـركـان
ــــــــــشـاريـع في هــيــئـة ومــديــر ا
الـشـبــاب والـريـاضـة الــسـعـوديـة
ـــــــــــدوح نـــاصـــر الــشـــنـــبــري
ـــــــــــثـل وزارة فــــــــــــــــــضـال عـن 
ـــالـــيــــــــــة الـــســـعـــوديـــة عـــيــد ا

احلربي.
Ëكـشف وزيـر الـشبـاب والـريـاضة
احــمـد ريــاض الــعــبــيـدي  ان من
أبـرز األمـور التي طـرحـهـا زيارته
االخــيـــرة الى دولــة الـــكــويــــــت
عـودة الـعـــــــــراق لـلـمـشـاركـة في
االنشطة الرياضية والشـــــــبابية
الـتي يــقـيـمــهـا مـجـلـس الـتـعـاون
اخلـــلــيـــجي لـــيــكـــــــــون الــعــراق
عــضــوا فـــاعال فــيــــــــــهــا وهــذا
االمــر القى تـــرحــــــــيــبــا وصــدى

ايـــــــــجــــــــابـــــــــيـــــــــاً مـن االخــــــــوة
. اخللـــــــيجي

واكــــــد ريـــــــاض ان زيـــــــارتـه الى
الـكـويت تـضـمـنت الـلـقـاء بـهـيـئـة
الـشبـاب والريـاضـة وحتدثـنا عن
ضـرورة اقـامـة انـشـطـة مـشـتـركـة
بــ الـعـراق والــكـويت فـضال عن
نشأة الرياضية واللقاء زيارتي ا
ــنـفـذة لـهـا من اجل بـالـشـركـات ا
نــقل جتـاربــهــا الى الــعـراق بــعـد
الـــــتــــشــــاور مـع هــــيــــئــــة الــــراي
واالحتــــادات الــــريــــاضــــيــــة ذات
الـصـلـة ونـاقـشـنـا ايـضـا مـسـألة
نقل بـطولة كـاس اخللـيج العربي
ـقـبـلـة الى الـعـراق لـكن اجلـانب ا
الـقـطـري اصـر عــلى اقـامـتـهـا في
الـدوحة عـلى الـرغم من انسـحاب

 منتخبات هي االمارات3
والسـعوديـة والبحـرين منـها وما
زالت احلـــــوارات مـــــتـــــواصـــــلــــة
ونتـأمل نقل الـبطولـة الى العراق
ال ســيــمــا وانه جنح بــتــضــيــيف
بــطـوالت ومـبـاريــات قـويـة ضـمن
اجــنــدة االحتــاد االســيــوي لــكـرة

القدم.


