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ـقبل مُـهددة بـاإللغـاء ألسـباب مـاليـة بحـته. وقـال مصـدر مقـرب من احتاد الـكرة قـررة في األول من شهـر حزيـران ا باتت مـباراة مـنتـخـبي العـراق وصربـيا الـوديـة ا
ـنتخب الـصربي لـلموافـقة عـلى حضور ـنظمـة للمـباراة طـلبت من االحتاد الـعراقي احلـصول على  300ألف دوالر بـخالف تكالـيف ضيـافة ا الـعراقي إن الشـركة ا
باراة. وأوضح أن ا قـد يجبـره على إلغـاء ا ـطلوب دفـعه من اجلانب الـعراقي كبـير ومرهق جـدًا الحتاد الـكرة  ـصدر إلى أن الرقم ا نـتخب الـضيف. وأشار ا ا
ـبـلغ قد يـعـتذر الـعـراق عن اسـتضـافة وافـقـة أو الرفـض وفي حال لم يـتم تـأم ا االحتاد الـعـراقي أبلغ وزارة الـشـباب والـريـاضة بـتـفاصـيل الـعرض قـبل حـسم ا
ـلعب جـذع النـخلـة في مديـنة الـبصـرة. من جانب اخـر أعلن الـهولـندي رود كرول ـقبل  بـاراة كان مـحددًا لـها أن تـقام في األول من حـزيران ا بـاراة. يذكـر أن ا ا
قـبل في إياب الدور نـصف النهائي من كـأس الكونـفدرالية اإلفـريقية. ـغرب األحد ا مدرب الـصفاقسي الـيوم الثالثـاء قائمة الـفريق التي سـتالقي نهضة بـركان با
اضي بـسبب اإلصابـة.يذكر أن الصـفاقسي فاز ن حـس العب الفـريق بعدما كـان قد غاب عن مـباراة الفريـق بالـذهاب األحد ا ويعـود إلى القائـمة العراقي أ

على أرضه في مباراة الذهاب بهدف دون رد.
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اكـد وزيـر الشـبـاب والريـاضـة الدكـتور
احـمـد ريـاض خـالل اسـتقـبـالـه رابـطة
الـدراجـات الهـوائيـة في العـراق وعددا
مـن اعــــضــــاء االحتـــــاد الــــعــــراقي ان
الــوزارة ال تــتــعــامل مع الــروابط غــيـر
الــقـانــونـيـة. واســتـفــسـر ريـاض خالل
الــلـقـاء عن نـوع الـعـالقـة بـ الـرابـطـة
واالحتـــاد وهل هــنـــاك ســنـــد قــانــوني
يـنـظم عـمـلـهـمـا?لضـمـان اسـتـمـرارهـما
بـالعـمل من خالل تـقد االسـتشارة او
غـيـرهـا من االمـور الفـنـيـة. واشار إلى
ان احللقات الزائدة في الرياضة تخلق
ـــشــاكل وتـــؤدي الى فــشل الـــلــعــبــة ا
ـقـتـرحـات يـجب ان تـقـدم عن طـريق وا
ـركــزي وبـابي مـفــتـوح امـام االحتــاد ا
نـاقشـة الواقع الـرياضي وال اجلـمـيع 
ـكن ان نـتدخل في االمـور الفـنية الي
احتــاد ريــاضـي.  وأعــرب احلــاضـرون
عـن سـرورهم بـحـديث الــسـيـد الـوزيـر
كـونه شخص متطلبات النجاح في ظل
ثـاليـة احلالـية واعدين األجـواء غيـر ا
بـاخذ النصيحة وحـل الرابطة وجعلها

استشارية.  
مـن جـانب اخــر نــاقش وزيــر الـشــبـاب
والـرياضة الدكتور احمد رياض خالل
اســـتــقــبــاله رئـــيس االحتــاد الــعــراقي
اللـعـاب الـقـوى الـدكـتـور طـالب فـيصل
سـبل تـطويـر رياضـة ألـعاب الـقوى في
الــعــراق بــحــضــور احملــاضـر الــدولي

الــدكـتـور عــلي صـادق وبـطــلـة الـعـالم
بـــالـــســـبـــاعـي االوكــرانـــيـــة لـــودمـــيال
بـلونسـكا ورئيـسة احتاد االيروبك في
روســيــا والــبــوغــا والــبالتــوس. وقـال
ريـــــاض خالل الـــــلــــقــــاء ان الــــوزارة
تـتـعاون مع االحتـادات الريـاضيـة على
وضـع خـطـة عــمل تـطــويـريـة من خالل
تــوفــيــر الــبـنى الــتــحــتـيــة والــقــاعـات
ــســتــلــزمــات االخــرى مــشـيــرا الى وا
طــــمـــوح الـــوزارة لـــتـــطـــويـــر جـــمـــيع

الـــريــاضــات بــصــورة عــامــة وعــروس
االلـــعـــاب بـــصـــورة خـــاصـــة من خالل
الـــــتـــــعـــــاقـــــد مع مـــــدربـــــ أجـــــانب
ومـحاضرين الكتساب خبرات تدريبية
واذ تـــوفــرت فـــرصــة عـــمل مــشـــتــركــة
ادعـــوكم لـــزيــارة جــمـــيع مــحـــافــظــات
الـــعــراق لـــلــتـــعــرف عـــلى طـــبــيـــعــته
وسـتـجدونه جـميال بـبسـاطته. وثـمنت
بـطـلـة الـعـالم بـالـسـاعي عام  2006في
مـوسـكو و 2007فـي اليـابـان لـودميال

بـــلــونــســكــا دور الــســيــد الــوزيــر في
تـطـوير الـريـاضة وقـالت:وجـدنا خالل
زيـارتـنـا للـمـحافـظـات خامـات وطـاقات

كـبـيرة نـسـتطـيع ان نـطورهـا اذا ما 
تـدريبهم بصورة صحيحة و نرجو ان
يــتم تـفـعـيل اتـفــاقـيـات تـعـاون مـا بـ

البلدين.
عــــلـى صـــعــــيــــد آخـــر حــــددت جلــــنـــة
ـسـابـقـات فـي االحتاد الـعـراقـي لـكرة ا
قبـل موعداً الـقدم الـ 16مـن حزيـران ا

ؤجلة ب الزوراء ـباراة الكالسيكو ا
ــمــتـاز والــقــوة اجلــويـة فـي الـدوري ا
لـكرة القدم. والغيت مباراة الكالسيكو
ــــــــــاضـي قــــــــــبل فـي الـ 15مـن آذار ا
انـطـالقـهـا بسـبـب الـزخم اجلـمـاهـيري
لعب لعدد كبير من الكبير واستقبال ا
اجلـمـاهـيـر فاق طـاقـته االسـتيـعـابـية
ـا ادى الى تدافع اجلماهير والنزول
ـلعب واصابـة ما يقارب الـى مضمار ا
. وقــال نـــائب رئـــيس الـ 30شـــخـــصـــاً

سابقات الـلجنة يحي كـر إن جلنة ا
حـددت يوم  16حـزيران مـوعداً القـامة
ؤجلـة من اجلولة مـباراة الـكالسيكـو ا
الـ 16بـ الـزوراء والـقـوة اجلـويـة في
ــــمــــتــــاز. واوضح أن دوري الـــــكــــرة ا
ــبـاراة سـتـقـام بـعـد نـهـايـة مـبـاريـات ا
ـنتخب الـوطني الودية في ايـام "فيفا ا
ـنـتـخب الـوطـني دي" حـيـث سـيعـود ا
مـن تــــــونـس في الـ 12مـن حــــــزيــــــران
ــبــاراة ســتــقــام بــعــد ـــقــبل أي ان ا ا
ـــوعـــد الــنـــهــائي اربـــعـــة ايــام. وعن ا
ـمتـاز اكـد كـر أن الدوري لـلـدوري ا
مـتاز سيـنتهي في الـ 20من الـعراقي ا
ــقــبل.  مـن جــانب اخــر أعــلن تـــمــوز ا
االحتـاد الـدولي لـكرة الـقدم "فـيـفا" عن
تـعديالت جـديدة في القـوان اخلاصة
بـكرة القـدم واخلاصة بـعملـية "اسقاط
الـكـرة". و"جـاءت تـلك القـوانـ إليـقاف
الـتـعـامل مع اسـقـاط الكـرة بـشـكل غـير
ا ذكـره احلساب الرسمي عـادل" وفقًا 
لـ"فـــــيــــفــــا" عــــبــــر مــــوقـع الــــتــــواصل
االجــتـمـاعي "تــويـتـر". وجــاء الـتـعـديل
كــالـتــالي: الـكــرة تـذهب لــلـحـارس (إذا
تــوقف الـلـعب في مــنـطـقـة اجلـزاء). أو
س الــــكـــرة في العـب من آخــــر فـــريـق 
مـوقع الـلـمـسـة األخـيـرة - يـقف جـميع
الـالعـبـ اآلخـريـن عـلى بـعـد  4أمــتـار
عـلـى األقل. وأشـار االحتاد إلـى أنّ هذا
الـتعديل سوف يطبق اعتباراً من األول

ُقبل. من حزيران ا
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تـتـواصـل الـيـوم اخلـمــيس مـبـاريـات
اجلـولــة اخلـامـسـة والــعـشـرين وذلك
بـــإقــامــة خـــمس مــبـــاريــات  تــتــوزع
العب العاصمة واحملافظات والكل
يـسـعـى الى ان تـسـيــر االمـور بـشـكل
جيد من حيث واقع النتائج وحتس
ـواقع عبـر جـهـود الالعـب  واالمل ا
ان تـتــعـزز في هـذه األوقــات السـبـاب
ـؤخـرة مـعـروفـة  خـاصـة بـ فـرق  ا
والـعـمـل مـا بـوسـعـهــا  لالبـتـعـاد عن
ــوسم الـتي مـواقـع اخلـطـر وانــقـاذ ا
الزالت  تـــواجـــهه صـــعــوبـــات  امــام
ـشـاركـة طـريق الـوصــول الى هـدف ا
ـرحـلـة األصـعب الـتي حـيث الـبـقـاء ا
تشكل التحدي بعينه والتي تامل  ان
حتضـر قـدرات الالعـب  الـتي يـعول
عــلــيــهـا  خــصــوصــا في مــواجــهـات
الـذهاب الـتي  بـقـيت خارج تـطـلـعات
اغلب الفريق  في الـدفع باالمور نحو
ـســتـويـات االحـسـن  واالهم تـقــد ا
ـتــفـرجـ في الـعــالـيـة وسط رغــبـة ا
مــشـاهــدة  الــفـريـق ان تـؤدي جــيـدا.
ويــــســـعـى الــــشــــرطــــة االفــــضل ولم
يـــســتــطـــيع أي من اقـــرانه الــوقــوف
ـوسم بـوجــهه احلـصـول عــلى لـقب ا
واصـلة بجـدارة لـتحـقيق فـوز اخـر  
مـسيـرته والـتقـدم بـخطى ثـابـتة عـبر
سـتـقـر الـذي قـاد الـفريق ـسـتـوى ا ا
ــــهـــمــــة رغم ان كل الـى الـــنــــتــــائج ا
تـصدر  الذي صلـحة ا الترشـيحـات 
سك اثبت جدارته من البـداية وهو 
ــرور بـهـا بـقـوة  ومن بـالـصـدارة  وا
خالل اللعب والنتائج وفعل اخلطوط
 واالســمــاء الــتـي تــعــمل كــمــا يــجب
ـذكورة الـتي ستـقام ـباراة ا وتاتي ا
على مـلعب الـشعب في افـضل اجواء
ر بها  مع استمتاع شاركة التي   ا
ـراقـبـ والن احلـاجـة جـمـهـوره   وا
تـــتــطــلب تـــعــزيــز حــاصـل الــنــتــائج
والــــنــــقــــاط من خالل تــــزايــــد قـــوة
الهـجوم  بـعد الـفوز االخـير على
اجلــنـوب بــربــاعـيــة نــظـيــفـة
واحلـــــال الفــــــضل دفـــــاع
وفي وضع مستقر  من
خالل التعامل ما ب
ـــدرب الالعـــبـــ وا
الــــتي اســـتــــمـــرت
تقـود الفـريق بثـقة
وتــــركــــيـــز والــــكل
يــخــدم الـــكل حــيث
مـســتـوى الالعــبـ

الـــكـــبــيـــر من حـــيث
الــتــمــيـز فـي الـلــعب
ورغم مـا يــقـدمه الـكل
الن االمـور حتتـاج الى
التركيز االكبر  والفريق
يـقدم مـوسـما مـهـمـا بكل
مـا تــعـنـيـه  الـكـلــمـة  عـبـر
التفوق الـكبير في كل شيء
حــيث الـالعــبــ ومــتــصــدر
الــهـدافــ عالء عــبـد الــزهـرة
الـذي  بــقي في الــواجـهــة مـنـذ
انتـقاله لـلفـريق والتـواصل معه
مـن خالل الـــــتــــهـــــديف  قـــــبل ان
يــحـــضــر مــهــنــد عــلي الــذي بــرز
بـــشـــكـل واضح في اول ظـــهـــور
مؤثر وبقي الفـريق بفضل عطاء
عـنـاصره افـضل بـ الـكل وسط
تــطــلــعــات  احلــصـول عــلى لــقب
الـدوري الــذي يــرى انه االقـرب له
البل يريد حتـقيق موسـما بسجل
ابـــيض كــمـــا فــعل الـــزوراء قــبل

. ويهـتم الشـرطة بـاحلصول موسـم
عـلى كـامل الــنـقـاط امـام الـصـنـاعـات
الكهربائية لتوسيع الفارق او االبقاء
عـلـيه مع الــوصـيف اجلـويـة والـكـرخ
والــزوراء ويـــعــيش فـي اجــواء لــعب
جـــيـــدة تــمـــكن مـن خاللـــهــا انـــتــزاع
الـــنــتـــائج امـــام اخلــروج الـــيــوم من
ملعب الـصناعة بـالفوز الـتاسع عشر
سـابقـات اقامة ولو كـان على جلنـة ا
لعب الـشعب بسبب صعوبة اللقاء 
ارضــيــة مــلــعـب الــلــقــاء الــذي يــريـد
الــصــنــاعـــات الســتــغالله في احلــاق
اخلـسارة االولـى بالـشـرطـة وحتـقيق
ــو  كــلـه رغم الــفــوارق نـــتــيــجـــة ا
الــكـبــيـرة بــ االثـنــ والـصــنـاعـات
ـــــاضي  من الـــــذي خــــســـــر الــــدور ا
احلـــدود  لــكن الـــلــعب مع الـــشــرطــة
مــغــري  ومــحــفــز و يــخــتــلف في كل
شيء امام مهمة صعبـة للغاية بعدما
فـشل الفـريق في عـبـور احلـدود لـكنه

يـــريـــد ان يـــكـــون
الـــــطـــــرف

االول الــذي يــهـزم الــشــرطــة احـداهم
حـــوافـــز خـــوض الـــلــقـــاء فـــضال عن
االبـتـعـاد عـن مـوقـعه الـسـادس عـشـر
فـي مــهــمــة تــتــطــلب الــلــعب الــقــوي
وبــتــركــيــز والـســيــطــرة عــلى الــكـرة
تـاحة  جلعل والتعـامل مع الفـرص ا
بـاراة صعـبة عـلى الشـرطة رغم كل ا
ـتصـدر الذي التـرشيـحـات تقف مع ا
واصل يـقـدم الـعـروض اجلـيدة  والن
الـصـنـاعات اخـتـلف من حـيث الـوقت
والـنتـائج والالعـبـ وليس كـمـا كان
ـاضي لــكـنه ـوسـم ا الــوضع عـلــيه ا
قـــادر في ان يــقـــدم نــفــسـه عــلى قــدر
قدرات العـبـيه  في ان يظـهـر باحلـالة
ـباراة التي طلـوبة وتـغير مـجرى ا ا
على الـشرطـة ان ياخـذها علـى محمل
اجلد وسط رغـبـة الكل في الـنـيل منه
والن الـــصـــنـــاعـــات اظـــهـــر شيء من
الـسيـطـرة في مـباريـاته االخـيـرة لكن
ــشــكــلــة خــســارته قــبـل  مــواجــهـة ا
الشرطة ما زاد من االمور تعقيدا لكن
كـل شيء واقـع بــــكـــــرة الـــــقــــدم والن
ــفــاجــآت الــدوري الزال بـــعــيــد عـن ا
نتظر ان يـفجرها اليـوم الصناعات ا
الذي  لـعب  24مـبـاراة  فـاز بـخـمس
وتـــعــادل بــتـــسع وخــســر الـــبــقــيــة
وبـــرصــــيـــد   24في الــــوقت الـــذي
يـــتــصــدر الـــشــرطــة الــذي يـــتــمــتع
بـــاالفـــضل وحـــضــور وتـــفـــاعل مع
ـبـاريــات بـرصـيـد  60نـقـطـة ا
وحـقق الـفـوز 18مـرة وتـعـادل
بـــالــبـــقــيــة ومـن دون خــســارة
والزال يشكل مصدر قوة  القرانه
في ظل الــــتــــفــــوق واحلــــالــــتــــ
ـعـنويـة والـفـنـيـة  التي تـعـكـسـها ا
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ويــــخـــــرج الـــــطالب الـى الــــنـــــجف
لـتضـمـيد جـراحـهم في مهـمـة حذرة

وخــطــرة بـعــد نـتــيــجـة الــتــعـادل مع
االمانة التي اثـارت غضب جمهورهم
امـــام  تــــبــــاين الــــنـــتــــائج وتــــراجع
رحلة ستوى بشـكل واضح بداية ا ا
احلــالــيــة ويــامل ان يــعــود لــلــحــالـة
الـطـبـيـعـيـة من خالل الـنـتـيـجـة الـتي
حتـــتـــاج الى بـــذل اقـــصـى اجلـــهــود
للـعودة وبفـوائد الـلقاء وتـغيـر مسار
االمـــــــور مـن هـــــــذه االوقــــــــات وسط
ــوقع عــبـر احــتالل مــوقع حتــســ ا
الــنـفط الــذي سـيــخـرج الى الــبـصـرة
يـنـاء في مأمـوريـة لم تكن واجـهـة ا
واقع سـهله قـبل ان يـظـهـر التـهـديـد 
الـطالب االمـانـة واحلـدود واجلـنوب
مـا يـضع الـفريـق اللـعب حتـت ضغط
الــنـتـيـجــة الـتي يــامل ان يـتـحــمـلـهـا
الالعبـ امام حتـقيق رغـبة األنـصار
الذيـن سئـمـوا تبـاين وتـراجع االمور
لــلـفــريق الـذي زادة مــعــانـاته بــشـكل
درب   الذي الزال واضح رغم تغيـر ا
ـنحه بـعـيد عن تـطـلـعـاتـهم وفي ان 
الــنــتــائج االيــجــابــيـة الــتي وضــعت
ــوقف احلـرج واهــمـيـة الـفــريق في ا
تـغيـر االمـور بالـسـرعـة امام تـصـاعد
ـنــافـسـات والـتـصــدي  لـلـمـبـاريـات ا
الــقــادمـة واخلــروج من االخــتــبـارات
الصـعبـة جـميـعا في ظل رغـبة الـفرق
بتجاوز مشاكل   اللعب التي اكثر ما
تـــظــهــر صــعــبــة عــنــد الــذهــاب والن
النجف في افضل احـواله بعدما بقي
يـتـعثـر في مـيـدانه ويـعـذب جـمـهوره
الــذي  يــعــول عــلى قــدرات الالعــبـ
ـســؤولـيـة   الــتي تـتــطـلب وحتــمل ا
العـودة بـكامل الـنـقاط لـدعم حـظوظه
ـتـصـدر بـفارق 30 بـعـد التـاخـر عن ا
ـربع نــقــطــة والنه اليـقــدر االنــتــقــال 
ـوسم الـتـرتـيب لــكن مـهم ان يـنـهي ا
بـنـتـائج مـنـاسـبـة مع نـهـايـة الـدوري
الــذي شـــكل مــرة اخـــرى صــعــوبــات
بـــوجه ادارة عالء كـــاظم  بـــعـــد عــدة
مـواسم عــجـاف رغم مــا قـامت به من
درب تغيـرات من حيث الالعبـ وا
لـكن كل مـا يـجـري خـارج  طـمـوحـات
ـرفـوضة مـن االنصـار في ـشـاركـة ا ا
الـــوقـت الــذي يـــظـــهـــر الـــنـــجف في
ـناسـبة بعـدما سيـطرعلى احلالة ا
اجـــواء مــلـــعـــبه وخـــارجه وهــذا
شـيء مــــهم ومــــؤكــــد ان ثــــائـــر
جـسـام اعـد الـفريـق والالعـب
وطريقة اللعب لتقد الفريق
ـــكــــنه بــــالــــشــــكل الــــذي 
حتــقــيق الــفــوز واســعـاد
جـــمـــهـــوره الــذي زادت
ثـقــته بــالـفــريق الـذي
يــــــواصـل تــــــقـــــد
مباريـاته بشـجاعة
وفي تشـكـيل يضم
عـــــــدة العـــــــبـــــــ
قـــــــــادرين عـــــــــلى
زيــــــادة حـــــــاصل
الـنـتـائج وتـعـزيز
وقف في خطوة ا
يـنـتـظـرهـا جـمـهور
الـفــريق الـذي اكــثـر
ــــبــــاريـــات مـــا يــــهــــتـم 
الضيوف اجلماهـيرية من زمان بعيد
بعدما اخـتص في قهر الـفرق الزائرة
والــيــوم تـــمــكن من جتــاوز الــبــدايــة
ــواقع الـــصــعــبــة قــبل الـــتــقــدم في ا
والنتـائج والزال في احلالة الـصحية
ويــــفــــكــــر فـي اخلــــروج من الــــبــــاب
العريض مع الـطالب  في ظل  عاملي
ـتوقع ان يحضر االرض واجلمهور ا

بـقـوة لـدعم جـهود الـالعبـ من اجل
اضـافــة كـامل الــنـقــاط  والن الـفـريق
تـــمـــكـن من  االســـتـــفـــادة من  اغـــلب
مـباريـاته عـبر مـيـدانه الذي يـسـخره
لـتـعــزيـزهـا في ظل حــالـة االنـسـجـام
ـــدرب واجلـــمـــهـــور والـــعـالقـــة مع ا
واالدارة التي  تقـدم عمال مهـما اثمر
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ويخرج الـوصيف اجلويـة الى ملعب
الـديــوانـيـة صـحـبــة جـمـهـوره لـقـرب
ـهـمـة مـلـعـب الـلـقـاء ومن اجـل دعم ا
الغير سهـله امام مخاوف اللعب  في
ـستـمرة  بـعدما مالعب احملافـظات ا
عاد قبلها بتعادل بطعم اخلسارة من
ملعب مـيسان والن الالعـب يدركون
ان أي تاخر يـعني توسـيع الهوة مع
الـــغــر الــشــرطـــة مــا يــزيــد االمــور
تـعقـيـدا خصـوصـا وان الـفريق الزال
يــقــدم مـبــاريــات ضـعــيــفـة مـن حـيث
االداء والنتائج والتهديف ما زاد من
قــلق جــمــهــوره في ان تــاتي نــتــائج
الذهاب خـارج مصلـحة فريـقهم الذي
يـعــاني من غــيـاب عـدد مـن الالعـبـ
ـــدرب ـــؤثـــريـن مـــا يـــتـــطـــلب من ا ا
مـــعـــاجلـــة االمـــور وجـــعـــلــهـــا حتت
تـصـرفـه عـبـر حتـديـد طــريـقـة الـلـعب
واهـميـة تـطـبـيقـهـا من قـبل الالعـب
الــذي يــدركــون ان أي نـتــيــجــة غــيـر
الـفـوز المـعـنـى لـهـا بـعـد الـتـاخـر في
اكـثر من مـحـطـة والن الديـوانـيـة بدا
ـــلـــعـــبه يـــظـــهـــر قـــويــــا ومـــؤثـــرا 
وجــمــهــوره عــنــدمــا جنح فـي الـدور
ــة بـنــفط ــاضي من احلــاق الــهــز ا
ـواقع مـيـسـان سـعـيا لـالبـتعـاد من ا

ـــرشــحــة لــلــهــبــوط وهــذا مــرهــون ا
بــنــتـائج االرض الــتي بــات يــتــعـامل
مــعــهـا  بــشــكل افــضل ويـلــعب حتت
ضــــغط جـــمـــهــــوره وسط مـــعـــانـــات
ــثــلـــة بــنــقص االمــوال ـــشــاركــة  ا
ن ـعـروفـ لـكن االمل  والالعـبـ ا
مـوجود الالن الـذين يـريـدون حتـقيق
الفـوز علـى اجلويـة حصـرا لتـاثيـرها
ـعنوي وتـعزز تواجدهم في الفني وا
الــسـلم والن مــا تــبـقى مـن مـبــاريـات
التـبـدو سـهــله  في ظل الـتـاخـر الـذي
الزال يـعـاني مـنه الـفـريق الـذي يـامل
ا تنتظره بتفجير مفاجأة االسبوع و
مـهـة الـبـقـاء الـتي تـزداد صـعوبـة مع
مـرور الــوقت لـكـنه يــحـاول ان يـكـون
مـركـزا امــام مـهـمـة صــعـبـة حـتى مع
الــوضع الــذي عــلــيـه اجلــويــة االخـر
الذي يسـابق الوقت لـتقلـيص الفارق
مع الــشــرطــة واالبــتــعــاد عـن الــكـرخ
ويــــعـــول عـــلى العـــبـي اخلـــبـــرة  في
حتديـد مصـير الـنتـيجـة التي يـخطط
لــهـــا اوديـــشـــو عـــبـــر زج الـالعـــبــ
والــبــدائـل وفي صــفــوف تــقــدر عــلى
حسم االمور الـتي يعـلم انها اكـثر ما
تـــتــــغـــيــــر في مــــبـــاريــــات الـــذهـــاب
للمحـافظات الـتي كانت وراء خسارة
اضـي  والزالت االمور وسـم ا لـقب ا
غـــايــة في الــصــعـــوبــة بــعــدمــا جنح
الشـرطة تـامـ مبـارياته بـثقـة عالـية
فيمـا انتظر اجلـوية اختـبارات  قوية
النه يـلعب حتت ضـغط الـنـتائج والن
ـرحلـة احلـالـية االمـور اختـلـفت مع ا
المح الـلـعب التي الـتي افتـقـد فـيهـا 
تـدعم جـهـوده في الـلـحـاق بـالـشـرطة
في وقـت يـــامل الـــديــوانـــيـــة من رفع

رهـانـه عـلى الـبــقـاء والن الــفـوز عـلى
اجلــويــة يــعــني الــتــحــول بــاالجتــاه
ـنحـه الفـوز التـقدم الصـحـيح  وقد 
ـواقع الـصنـاعـات الـذي سـيـكون مع
ـيناء لقاء صـعب جدا مع الـشرطة وا
الـذي يسـتـقـبل الـنفط والـكـهـرباء في
مــواجــهــة احلــدود كــمــا يــبــتـعــد عن
الــسـمــاوة وتـظــهـر احلــوافـز كــبـيـرة
وعـالــيـة امـام العــبي الـديــوانـيـة  في
الــلــعب بــشــعــار الــفــوز. ولــقـاء مــهم
تشهده مـدينة الـبصرة وفيه يـستقبل
اجلنوب حادي عشـر الترتيب االمانة
الــتــاسع  ويــســعى اصــحـاب االرض
الـعـودة بـسـرعـة لـلـنـتـائج االيـجـابـية
ــوقـــعــهم الـــســابق الــذي والـــعــودة 
تركـوه بسـبب خسـارتهم من الـشرطة
مع ان مـهـمـة اليـوم التـبـدو مـيـسورة
ــر بــافـــضل ايــامه في الن االمــانـــة 
حتـــول واضح وجـــيــد في الـــنـــتــائج
ويـؤدي مـبـاريـاته بـقـوة في اجلـوالت
االخــيــرة  بــعــد الــفــوز عـلـى الـزوراء
والنـفط والـتـعـادل مع الطالب وزادت
واجـهات قدرت الالعـبـ في حسـم ا
ـبـاريات بـطـولة الـكاس والـتحـضـير 
عـــــنــــدمــــا يــــواجـه الــــزوراء امال في
االنتـقال لنـصف النـهائي وطـموحات
احـرز اللـقب الـقادر عـلى حتـقـيقه في
ـشـتــرك لـعـصـام ظل الــعـمل اجلـيــد ا
حمد ومـجوعة الالعـب التي تـغيرت
باالجتاه الصحـيح.  وفرصة الهروب
واقع مرهـونة بفوز فريق من اسوء ا
احلــسـ عـلـى الـســمـاوة  في مــهـمـة
تظهـر اكثر من صـعبة عـليهـما سوية
غيـر ان فريق احلـس هـو افضل من
السماوة مؤخرا وجنح في ملعبه في

وقت فـشل االخر فـي جمـيع مـبـاريات
الـذهـاب ويخـشى جـمـهـوره الـسـقوط
ـواجـهـة شـبح مـرة اخـرة والـعــودة  
ـرفـوض من اهل ـشـهــد  ا الـهــبـوط ا
السماوة واالمل في ان يقدم الالعب
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وجتـــري يـــوم غــد ثالث مـــواجـــهــات
ـيـناء خـامس عـشر وفـيهـا  يـضيف ا
الـتــرتـيـب الـنــفط الـســابع ويـامل في
حتـقيق الـنـتـيجـة عـبر اداء عـنـاصره
ـوقف ـهـمـة وا الـتي تـدرك طـبــيـعـة ا
الـذي عـلــيه الـفـريق والن أي نــتـيـجـة
غـــيــر الــفــوز ســتـــعــقــد االمــور الــتي
الحتتاج الى تـعلـيق  في الوقت الذي
يسـعى النـفط الـعودة لـسكـة النـتائج
بـــعــدمــا خـــســر مــرتـــ وتــعــادل مع
ـاضـي ويـدرك بـاسم الـنــجف الـدور ا
قـــاسم  صـــعـــوبــــة الـــلـــقـــاء ويـــامل
الـكـهـربـاء الـعـودة لـتـحـقيـق الـنتـائج
ــطـلــوبـة بــعـد تــوقف سـريع وغــيـر ا
مــــتــــوقع   وفـي  وضع بــــات يــــهـــدد
الـفـريق  رابع عـشـر الـتـرتـيب   فـيـما
يـجـدهـا عــادل نـعـمـة في اضـافـة فـوز
ــوقف بـعـد ثــاني تـوالـيــا لـتــعـديل  ا
تـــعــثــر الـــفــريق  مــؤخـــرا ويــســعى
ـصــاحلــة جــمـهــوره بــعـد مــيــســان  
سـلسـلة نـتـائج مخـيـبة عـنـدما خـسر
ثالث مواجـهات من اخلـمس االخيرة
وبات مـوقـعه مـهدد بـقـوة من الوسط
والنـفط والن البـقـاء به يتـطلب الـفوز
عـــلى اربــيل الـــذي يــحل ضـــيــفــا مع
مــدربه الـثـالـث اكـرم مـحــمـد ســلـمـان
بعـدما تـعـرض الفـريق الكثـر من هزة

امال في ان تتحسن االمور. 
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كــثف فــريق الـكــرة بـنــادي الـشــرطـة
العراقي الرياضي تدريـباته اليومية
ـواجهة فريق الـصناعات حتضيراً  
الكـهربائـية ضمن مـنافسـات اجلولة
ــــــمـــــتـــــاز. 25 مـن دوري الـــــكـــــرة ا
ـبـاراة غـيـاب العب خط وسـتـشـهـد ا
الوسط احملتـرف النيجـيري معروف
يـوسف بداعي االصـابـة الـتي حلقت
به فـي الــــشــــوط االول مـن مــــبــــاراة
الـفريـق السـابـقة ضـد نـفط اجلـنوب
الك الـتـدريـبي على والـتي اجبـرت ا
. وبــعــد اســتــبــدالـه بــ الــشــوطــ
اجــراء الــفــحــوصــات األولــيـة الــتي
اجراها الـطاقم الـطبي تبـ تعرضه

الى تـــمـــزق بـــســـيط في الـــعـــضـــلــة
ا يعني حاجته الى راحة اخللفية 
ســـلــبـــيــة من  10-7ايّـــام وبــعـــدهــا
يخضع للفحوصات مرة اخرى قبيل
ــرحـلـة الـتـاهـيل الـبـدني. الـدخـول 
ـصـاب وسـيــسـتـمـر غــيـاب الالعب ا
امجد وليد الذي سيدخل بعد مباراة
الــصــنــاعــات في مــرحــلــة الـتــاهــيل
الـبــدني من خالل خـوضـه تـدريـبـات
انفـرادية تمـهيداً لـلعـودة للتـدريبات
اجلماعية مع الفريق. وسيحل فريق
الـشـرطة ضـيـفـاً على مـلـعب الـتاجي
ــــواجــــهــــة فــــريـق الــــصــــنــــاعــــات
الـكهـربائـيـة في السـاعـة الرابـعة من

قبل . مساء يوم اخلميس ا

العب خط وسط نادي الشرطة احملترف النيجيري معروف يوسف 
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