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اضــطــر احلــكم إلشــهــار الــبــطــاقـة
الـصفـراء اكثـر من مـرة  في احداث
طــغت عــلى ســيــر الــلــعب الــذي لم
ـــســـتــوى يـــعــكـس به الـــوصــيف ا
طـلوب وكـاد ان يتعـرض للـتعادل ا
لــوال  كــرة الـــهــدف االجـــمل مــا في
بـاراة التي شهـدت  فرصـة خطرة ا
لـلـديـوانـيـة مـطــلع الـشـوط لـلـثـاني
ابعدها احلارس بصـعوبة  وافتقدا
نتظر كال الفريق لألداء الـفني   ا
قـبل ان تـؤثـر اخلسـارة كـثـيـرا على
ني كتيـبة رزاق فرحـان الذي كان 
الـــنـــفس مـع انـــصـــار الـــفـــريق في
الـتغـلب عـلى فريـقه الـسابـق بعـيدا
عن كل االعـــتــــبـــارات ألنه مـــطـــالب
ـتراجع بـإنقـاذ مـوسم الديـوانـية  ا
لــلـثــامن عـشــر عـلى بـعــد مـوقع من
خـطـر الـهـبـوط  فـيـمـا عـزز اجلـويـة
مـكـانه الـثـاني  واإلبـقـاء علـى نفس
فـارق الــتـسـع الـنــقـاط بــعـدمــا كـان
يـأمل في تـعـثـر الشـرطـة  لـتـقـليص
الـــــفــــارق  لـــــكن كـل االمــــور تـــــقف
ـــتــصــدر  لــكـن يــبــقى ـــصــلــحــة ا
ستوى اوديشيو مطالب بتحس ا
 الن الـفريق سـيكـون امـام مبـاريات
ـــا تــزيــد مـن مــشــاكل صــعـــبــة  ر
ـوسـم الـصـعـب  وانـصـاره  وسط ا
ا ستـوى العام لالعب و تباين ا
في ذلك االسـماء الـتي يـعول عـليـها
الــتي واصـلـت غـيـابــهـا خــصـوصـا
الـهـداف حـمـادي احـمـد كـمـا تـظـهـر
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وبــعــد الــشــرطـة  يــواصـل االمــانـة
نتـائـجه اجليـدة والتـقدم في الـسلم
ـة ـرة في  هـز عـنـدمـا جنح هـذه ا
ــعـقـله بــالـبـصـرة نــفط اجلـنـوب  
بـهدفـ لواحـد لـبرفع رصـيده  الى
ــوقع  الــثـــامن في افــضل 33 فـي ا
ـــــوسـم بـــــفــــــضل مــــــوقـع  له فـي ا
تـــواصــــله مع حتـــقـــيـق الـــنـــتـــائج
ـــدرب ـــطــــلـــوبـــة مـن خالل دور ا ا
والالعـــبـــ  مـــواصــلـــة الـــنـــتــائج
ويــتــطــلع الى مــواقع افــضل  عــبـر
ـتـعــثـر والـوسط مـالحـقـة  الـنــفط ا
االخــر الـذي تـبـايــنت نـتـائـجه والن
ر األمـانـة يشـعـر بالـتـفـوق  وألنه 
بـفتـرة جيـدة وحالـة معـنويـة عالـية
وتــركـيـز  مــا مـنـحه الــنـجـاح داخل
وخــارج مـلـعـبه في حــال  يـسـتـحق
االحـتــرام بــفـضـل عـطــاء الالعــبـ

لـقــاء بــعـد الــغـد بــســبب انـحــسـار
االداء ولم  تظهر اسماء اخلبرة وال
الــشـبــاب ولـكل بــعـيـد  عـن حتـقـيق
رغـبــة االنـصـار  واالكـتـواء بـنـيـران
الـــنـــتـــائج والن كـل شيء اخـــتـــلف
ـدرب  الـذي يـعيش عـلـيـهم وعـلى ا
حيرة االمـور  التي قد تـسرع بتركه
لـلمـهـمـة مع انه وقع عـقدا لـلـموسم
قبل لكنه  لم يـقدر على حتمل  ما ا
يـجــري من ضـغـوط حـقـيـقـيـة حتت
انظار اكـبر جمـهور محـلي  ال يهمه
من يــدرب وألنه اعـــتــاد  مــشــاهــدة
ــواسم مـحــتـفال الــفـريق عــلى مـر ا
ــؤشــرات بـانه فـيــمــا تــظـهــر كل  ا
ـقابل سـيـخـرج خـالي الـوفـاض  بـا
عـزز الــكـرخ مــكــانه اجلـيــد بـعــدمـا
جتــاوز عــقــبـة الــزوراء واحلــصـول
وسم على اربع نقاط من مباراتي ا
ـنـافـسة لـيـؤكـد تـفـوقه وقـوته فـي ا
في نـسـخة جـيـدة وهـو يقـدم نـفسه
ـطـلـوب خـصـوصا في ـسـتوى ا بـا
واجهات امـام الفرق اجلمـاهيرية ا
واظــهــر مــبـــاريــات خــاصــة والزال
ـتطلع ـتماسك وا الفـريق القوي وا
الـى مـــــــوقـع الـــــــوصـــــــيـف فـي ظل
ستـويات الواضـحة التي يـقدمها ا
بـــثــــقـــة وجـــدارة  وتــــفـــوق واالهم
ــطــلــوب في مــواصــلــة الـــظــهــور ا
ملعبه كـأفضل فريق  مسـتفيدا منه
كمـا شـهدته مـباراة الـزوراء احلدث
الكروي الـذي زاد من توهج الفريق
 وتوسيع الفارق مع البطل في يوم
 كــروي مــشــهــود  زاد من حــطـوطه
بعـد النـقلة الـتوعـية الن الـفوز على
الـزوراء  له اهمـيـة خـاصة  وتـأثـير
مـيـزة للـكرخ شـاركـة ا كـبيـر عـلى ا
الــســعــيــد بـالعــبــيه ومــدربه كــر
ــا يـــحــقق  من ســلــمـــان وادارته 
نــتـائج   فـاقـت كل الـتـوقــعـات بـعـد
عـودته مـن الـدرجـة االولى  لـيـظـهـر
سيطر ويـتقدم بثقة عالية الفريق ا
وكـمـا يقـولـون لكل مـجـتهـد نـصيب
ويــــبـــدو ان نــــصـــيب الــــكـــرخ هـــو
مـشــاركـة خــارجـيــة مـســتـفــيـدا من
نـتـائــجه وتـراجع  مالحـقه الـزوراء
الــذي يــعـــيش اســور ايـــامه وبــات
خــارج الــصــراع عــلى الــلــقب الـذي
يــــســـعى  الــــكـــرخ  الــــوصـــول الى
الـوصـافة  عـلى بـعـد ست نـقاط من
اجلــويــة والن الـــثــاني يـــعــاني من
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ورغم فـوزه عـلى الـديـوانـيـة بـهـدف
مـــتـــأخــر  74عن طـــريـق ابــراهـــيم
لة في كل شيء بايش في مبـاراة 
 ولــعـــبــا الـــفــريــقـــان  حتت ضــغط
الـنـتـيـجـة لـتي كـانا يـبـحـثـان عـنـها
الن اصـحـاب االرض في مـعـنـويـات
عـالـيـة  النهم  سـبق وتـغـلـبـوا على
ــاضي والن نـــفط مــيــســان الــدور ا
اجلــــويــــة يـــريــــد تــــدارك مـــشــــاكل
مـــبــاريـــات الـــذهــاب بـــعــد تـــعــادل
الـعــمــارة الــســلــبي  الزال اجلــويـة
يـــبــــحث عـن نـــفــــسه ومــــســــتـــواه
تذبذب في اآلونة األخـيرة  عندما ا
واجه صعـوبات  مـواجهـة اصحاب
االرض  بـــــســـــبب تـــــأثـــــره  بــــأداء
عـنــاصــره  الـتي كــانت بــعــيـده عن
اجـواء الــلـقـاء الـذي شـهـد سـيـطـرة
ـبـاراة التي مـتـبـادلـة عـلى اجـواء ا
شـهـدت احـتـكـاكـا بــدنـيـا عـالـيـا مـا

بـــحـــوافـــز  احلــــصـــول عـــلى لـــقب
الـدوري احمللي    وبـلـوغ  الدور16
اســيــويــا  وبــانـتــظــار خــوض ربع
نهـائي الكـاس ورغم ذلك فـقد افـتقد
ـطـلـوب والـثـقـة ما الـفـريق لـلـعـب ا
زاد من مـشـاكـله في الـدوري بـعـدما
اسـتــمــر يـقــدم مـبــاريـات ضــعـيــفـة
ستوى غير  مقنع فبعد سقوطه و
امــام  اال انـة عــاد لــيــظــهــر مـتــعب
ــيــنــاء وتــغــلـب بــصــعــوبــة عــلى ا
الـبـصـري  قـبل ان يـخـذل جـمـهـوره
الذي تابعه  في ملعب الكرخ بعدما
تلقى هدف خسارة اصحاب االرض
في الدقـيقـة الثـامنـة من قبـل  ياسر
عبـد احملـسن  الذي حـسم به اللـقاء
قــــبل ان يـــفــــشل العــــبـــو  الـــزوراء
ولـوفي تـعـديل الـنـتـيـجـة بـعـد فشل
مـحـاوالتــهم    وعـجـز الالعـبـ في
ـــبــاراة الــتي زادت من الــعــودة بــا
مــشـاكل الــفـريق وحتـديــات تـعـديل
ــوقع  بــعــدمـا تــوسع الــفـارق مع ا
الــكـرخ الـثـالث الى ثــمـان نـقـاط في
وضع غـير مـتوقع  والـنتـيجـة التي
زادت الطـ بله بـوجه حكـيم شاكر
 الذي يشـعر بزيـادة الضغـوط عليه
بــعـدمـا فــشـلت خـطــوط الـفـريق في
اداء واجبـاتـها حـيث الدفـاع الهش
كمـا شاهدنـاه امام النـصر وتراجع
خط الـــوسـط  واحلـــال لـــلـــهـــجـــوم
بــســبب عـــدم تــركــيــز عالء عــبــاس
ومـهـنـد عـبدالـرحـيم  وفـشـلـهـما في
اســـتــغـالل  الــفـــرص رغم قـــلــتـــهــا
ـسـتـوى الغـيـر اجملـدي لألسـماء وا
الــتي كــان يـعــول عــلــيــهــا  قـيل ان
تـخـفق وتـزيـد من مـصـاعب الـفريق
الــذي تـوقع الـكل ان يـتــحـسن بـعـد
كـبــوة كـربالء األخــيـرة لــكـنه ظــهـر
مــتـواضع في مــهـمــة الـدوري الـتي
ـــتــوقع خـــذل فــيـــهــا جـــمـــهــوره  ا
سـيــكــون له رد في مــتـابــعــة بـقــيـة
مبـاريـاته  احمللـية  بـعدمـا فشل في
مـنـحـهم الـنـتائـج واالداء وغاب عن
تقـد كل ما يـتعلق بـعنـوان البطل
وقع في ظل التـأخر في النـتائج وا
مــفـتـقـدا لـلــعالقـة مع الـدوري الـذي
اخــذ  يـخـســره عن قـرب وال تــظـهـر
مــؤشــرات الـــعــودة لــلــمــنــافــســات
احلـقــيــقـيــة  وكــانه لـيـس له عالقـة
ـكن بــالــنـتــائج والـلــقب الــذي  ال 
جلمـهوره بـعد احلـديث وخشـية ان
يضـيع لقب الكـاس بعدمـا تدهورت
االمور اسيويا  وكل شيء مر خالل
فـــتـــرة  قـــصـــيـــرة  وسط مـــعـــانــاة
جــمـــهــوره الــذي يـــواجه اخملــاوف
احلقيقـية  لتراجع  االمـور بسهوله
وال يوجـد شيء يـساعـد الـفريق في
تـغـيـر مـسـار االمـور الـتي  اكـثـر ما
ـدرب الـذي  يـعـيش يـعـاني مـنـهـا ا
فــتــرة عــمل حتت ضــغط الــنــتــائج
الــسـلـبـيـة وجــمـهـور ال يـرحم  والن
ــــكـــنـــهـــمـــا ــــدرب والـــفـــريق ال  ا
ـشاركة التي الوصول الى اهداف ا
خــرجت عـن مــســـارهـــا احملــلي وال
ـنـافـسـة ــكن احلـديث بـعـد عـن  ا
وسم عـلى الـلـقب بل طي صـفـحـة ا
لمة اخمليب   وكل ما سـيقدر علـيه 
وضـعه قـد يـنــتـقل لـلـمــركـز الـثـالث
ــهــمـة  الــتي تــظــهــر صــعــبـة الن ا
الــكـرخ فـي افـضل احــواله ويـســيـر
ـطـلـوبـة  وزاد الـوضع بـالـطـريق  ا
تـعـقـيـدا  اسـيـويـا اذا مـا اخـفق في
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واصل الـــشــرطـــة تـــقـــد عــروضه
ثمـرة  والتقدم اجليدة ومبـارياته ا
بــثــقــة عــالــيــة نـحــو حتــقــيق لــقب
ـرشح الـقـوي لــلـحـصـول الــدوري ا
عـلـيه بـعـدمـا اكـد  نـتـائـجـه اجلـيدة
بالفـوز على الصنـاعات الكهـربائية
بــهــدف  الالعب عالء عــبــد الــزهـرة
ؤثر عبر الذي يقدم نفسه الـطرف ا
تــســجــيـل االهــداف احلــاســمــة مع
تلـك عناصر مهارية الفريق الذي 
تـلعب بـإتـقان وتـقـدم النـتـائج التي
ـدرب تـسـعـد جـمـهـورهم في عـهـد ا
الـبـرازيـلي بـوتيـشـيـا الـذي عزز من
ــنـافـسـات حــضـوره الـشــرطـة في ا
كلها واحلفـاظ على  سجله الناصع
الــبـيـاض الن الــكل  لم يـقــدر الـنـيل
مــنه  بــعــدمــا رفع رصــيـده الى 62
نـــقــــطـــة  وزادت مـن حـــظــــوظه في
احلصول على اللقب  بعدما واصل
قوته وتماسـكه وسيطرته من خالل
مـجمـوعـة العبـ تـؤدي كمـا يـطلب
ـدرب والـكل يـخـدم الكل من مـنـها ا
ــوسم اجـل  الــوصــول الـى هــدف ا
وهـــو مـــا يــؤكـــده الالعـــبـــ عـــبــر
خـوض مـبـارياتـهم  بـرغـبـة وجناح
ويـستـمـتعـون بالـلـعب في مواجـهة
اقـرانــهم والن الــنــتــائج اســتــمـرت
تمنح الالعـب  دفعات مـعنوية  ما
ــبـاريـات  بــأهـمـيـة اثــر في حـسم ا
كـبــيــرة  ألنه يــشـعــر بــاقـتــرابه من
احلـــصــــول عـــلى  الــــلـــقب   اقـــرب
ـرشــحــ له وكــانـه يـرفـع شــعـار ا
الـلعب بـقـوة ويوجه رسـالـة ألقرانه
ال نــخـشى أي مـنـكـم ألنـنـا عـازمـون
عــلى مــواصــلـة مــســيــرتــنـا وقــطع
الطريق بأفضل سـرعة ونتطلع الى
اللقب قبل عدة  جوالت على نهايته
ألنــــنـــا نــــعــــيش افــــضل ايــــامــــنـــا
ــقــابل  فـشل ووضــعــنـا خــاص  بـا
الــصــنـاعــات هــو االخـر في ايــقـاف
زحف الشرطة واالقتراب من منصة
الـتــتـويـج بـعــدمـا تــلـقى اخلــسـارة
بـهــدف  بـسـبب قـوة الـشـرطـة الـتي
تــسـتـمـر في مـســيـرة نـاجـحـة  قـبل
تلـقي الصـناعـات اخلسـارة الثـانية
تواليا  واحلادية عشرة في الدوري
 التي دفـعته سابع عـشر الـسلم  ما
زاد من مشاكل مواجهة البقاء التي
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تراجعت حظـوظ الزوراء  كثيرا في
الدفاع عن الـلقب بعد تـلقي خسارة
الـكـرخ الــرابـعـة له في الـدوري قـبل
ان يــــتـــــسع الــــفــــارق مع الــــغــــر
ــتـصــدر الـشــرطـة الى 22 نـقــطـة ا
لـيصـعب االمـور على نـفـسه قبل ان
يــقـــهــر جــمــهـــوره بــاألداء اخملــيب
والـــنـــتــيـــجــة الـــقـــاســيـــة  وزيــادة
اخملـــــــاوف في ان يــــــفـــــــقــــــد اوجه
ـنــافــسـة فـي دوري ابـطــال اســيـا ا
عــنــدمــا يالعب تــوب اهن بــعــد غـد
الـثالثــاء بـعــدمـا تــراجع ثـالــثـا في
مـجـموعـته بـسبـب  خسـارتـيه امام
النـصر الـسعـودي بعدمـا اخفق في
مـجــاراته داخل وخـارج مــلـعـبه في
وضع  مــخــتــلـف تــمــامــا   بــســبب
تـقاعس الـالعبـ وضـعف التـركـيز
وغـــاب احلـــمـــاس لـــلـــفـــريق الـــذي
يفـترض ان يـظهـر قويـا ومتـماسـكا
وصـــعـــبــا وخـــطـــرا امـــام  الــلـــعب
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ـمتـاز بعد فـوزه على نـظيره الـبيشـمركة أقـترب فـريق الشرطـة لكرة الـطائـرة من لقب بطـولة الدوري ا
بثالثـة أشواط نــــــــظيـفة بواقع  (13-25) (29-31) (23-25) في اللـقــــــاء الذي أقـيم بينـــــــهما
ربع ـغلـقـة لأللـعـاب الريـاضـيـة ضـمن إطار اجلـولـة الـثـانــــــيـة من مـبـــاريـات ا عـلى صالـة الـشـعب ا
اضي غـاز اجلنـوب على منـافــــسه الـقوة اجلـوية بذات ـوسم ا الذهـبي التي شـهدت فوز حـامل لقب ا

النتيجة.
ووصل فريق الـشرطـة للنـقطة (43) في صدارة الئحـة التـرتيب قاب قـوس أو أدنى من مالمـسة لقب
ـبـاراة أهله لـتحـقيـق الفـوز حيث واصل ابـناء ـيز طـيلـة أشواط ا البـطولـة وقـدم فريق الـشرطـة أداء 
القيثارة اخلضـراء تفوقهم بفضل حوائط الصد واإلرساالت الناجـحة والضربات القوية الساحقة على

الشبكة لينجحوا بحسم اللقاء لصاحلهم عن جدارة واستحقاق.
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بـــــــــات العـب فــــــــريـق الــــــــزوراء
الـــعــــراقي لـــكـــرة الـــقـــدم وجنم
منـتخب "أسـود الرافـدين" صفاء
هـادي قــريـبــاً من االنـتــقـال إلى

ـقبل في ـوسم ا أوروبـا خالل ا
أول جتـــربـــة احـــتـــرافــيـــة خالل

مسيرته الكروية.
وذكـر الالعـب خالل تـصـريـحـات
تــلــفـزيــونـيــة أنه بــعــد انــتــهـاء

عـــــــقــــــــده مـع فـــــــريـق الـــــــزوراء
ــوسم احلـالي فـإن نـــــــــهـايـة ا
ـقــبـلــة سـتـكــون نـحـو وجـهــته ا
أوروبــا لــتــمــثــيل أحــد األنــديـة

الراغبة بضمه.
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مدرب فريق
الديوانية
رزاق
فرحان

درب االرجنتيني مارسيلو بيلسا وقف الغريب من قبل  ا حظي ا
الذي يـقود فـريق نـادي ليدز االنـكلـيزي ضـمن مـنافـسات الدوري
االنـكـلـيـزي  بـالـكـثـيـر من االشـادة حــيـنـمـا وجه العـبي فـريـقه في
اضي بالسماح لفريق اخلصم باراة التي خاضوها االسبوع ا ا
 استون فـيال بتسجـيل هدف في مرمـاهم  بعد ان استـثمر العبي
فـريق لـيــدز اصـابــة احـد العـبـي الـفـريـق اخلـصم وسـقــوطه عـلى
االرض ومــطـالـبـة  العـبي اسـتـون فـيـال بـإيـقـاف الـلـعب واسـعـاف
صاب دون جـدوى إلكمال الـهجمة مـن قبل العبي فريق الالعب ا
نادي لـيـدز وتسـجيل الـهدف الـذي اشعل فـتيل االحـتجـاجات من
ـا استدعى بـيلـسا الن يـوجه العبيه قبل العـبي الفـريق اخلصم 
بـالــسـمــاح لالعــبي الـفــريق اخلــصم من تــسـجــيل هـدف مــضـاد

رماهم .. 
لــقـد اضـاءت صــحـيــفـة الـغــارديـان الــعـريـقــة عـــــبــر صـفـحــتـهـا
الـريـاضـيــة لـهـذا احلـدث وتـنــــــاوله بـشيء من االســهـاب الـنـاقـد
الريـاضي جوناثـان ويلســون ليـستهل تـقريره حـول موقف بيـلسا
بالـسؤال حـول ما مـدى االثارة التي تـتيـحهـا لعبـة كرة الـقدم وما
تـابعـة لعـبة هي الـطاقـة العـاطفـية الـتي جتـذب كل هذا اجلـمهـور 

كرة قدم.
انــتـهت االشـارة الى مـا دونه  ويـلـســون في صـحـيـفـة الـغـارديـان
لنـعود لـنتـأمل في احلدث من زاويـة ما يـجري في مـالعبـنا ومدى
استثمار الهفوات واالخطاء التي تبدو بسيطة  لتجاوزها من اجل
ـطـلـوب دون وجـود شـعور اكـمـال هـجـمـة ما وانـهـائـهـا بـالـشكل ا
محدد جتاه الالعب االخر  وهـذا ما اعنيه حينـما تزداد التوقفات
تعبـة التي يخوض عـليها العب العراقـية جراء االرضيـات ا في ا
العب  دون وجـــود مالعب الالعـــبـــون مـــبــاريـــاتـــهم فـي اغــلـب ا
مـتـطورة كـالـتي بـتنـا نـشهـدهـا في بـحر الـسـنوات االخـيـرة والتي
خـصـصـت اغـلبـهـا لـالسـتـحـقـاقات الـدولـيـة دون ان تـفـتـح اجملال
بـشـكل اوسع مـن اجل اسـتـقــطـاب مـبــاريـات جتـمع بــ فـريـقـ
محلي  ضمن منافسات الدوري  ومن جهة اخرى كيف هي تلك
الـتـوقـفـات الــتي بـاتت تـقــضم من وهج الـلـعب وجتــعل اجلـمـهـور
تابعة باريـات االخرى متحددا  يعزف شيئا فشيـئا عن متابعة ا
احدى الفـرق اجلماهـيرية  دون ان يـسعى الن يكـون مؤازرا على
ثال الحـد الفرق الـصاعـدة من اجل توسيع رقـعة االثارة سبـيل ا
وفـتح بـاب التـنـافس  عـلى اوسع رقـعـة له من اجل  زيـادة االثارة
يـة حينـما جتد على والنـدية التي بتـنا نلـمسهـا في البطوالت الـعا
ية ثال احـد الفرق الصاعـدة للتو في احد البـطوالت العا سبيل ا
كـالـدوري االنـكـلـيـزي او االسـبـاني وجتـدهـا تـقـارع فـريـقـا مـهـمـا
وصـاحب بـطـوالت البل حتـرجه وتـقـوده لـلـوقـوع في فـخـهـا سواء
ة او  اخلـروج بابـغض احلالل في لغة بجـرها له في شرك الـهز

كرة القدم بالتعادل ..
وقف االكثر جماهـيرية حينما صدر موقف بيلسا كاد ان يـكون ا
ـنــتـخب من مـدرب لـه تـاريــخه خـصــوصــا وله مـحــطـة بــتــدريب ا
االرجنتيني كـما اسهبت الصحيـفة البريطانـية في ذكر الكثير من
ـذكور في مـحـطات ـدرب ا ـواقف االيـجابـيـة التي صـدرت من ا ا
اخرى  لكن ما يختص بـتوجيهه لالعبيه بـالسماح لالعبي الفريق
رمـاهم تبقى مسالة فيها وجهات اخلصم من ان يسجلوا هدفا 
ـعلـوم بان لـعبـة كرة الـقدم لـعبـة تعـتمـد باألساس نـظر مـتبـاينـة فا
على االخطاء  وقد  تـوجيه الالعب بالـلعب على صافرة احلكم
خـصوصـا وان احملـترفـ لـهم قوانـيـنهم فـي هذا الـشـأن باإلبـقاء
عـلى وتـيرة الـلـعب مـستـمـرة حـتى يسـمـعوا صـافـرة احلـكم لوقت
مستقـطع لغرض معـاجلة العب مصاب او غـيرها من االمور التي
تدخل  في صلـب اللعبـة  واي امر اخر خـارج تلك الضـوابط يعد
درب او اي العب تالعـبـا  او امرا ذات شـبـهات حـيـنـما يـسـعى ا
اخـر  في ان يـكون ذات مـوقف مـشـبـوه واالمر ايـضـا ذات ابـعاد
تـرتـبط في امــكـانـيـة عــدم الـتـحـكـم بـالـكـرة خــصـوصـا من جـانب
دافع فـتبقى قضيـة الالعب الكولومبي اسـكوبار الذي  اهدى ا
نتخب خصم العب منتخبه الكولومبي في مونديال هدفا مضادا 
ـرمـاه حـيـاته عام 1994 فـكـان ثـمـن ذلك الـهـدف الـذي سـجـله 
تطرفـ الغاضب  بعدة اطالقات شجع ا حينما اغتاله احـد ا
لـتـتجـدد سـيـرته وذكرى الـهـدف القـاتل كـلـما اقـتـرب االستـحـقاق
ونديالي ليكون مادة دسمة تتجاذبها الفضائيات واالحصائيات ا
والـتـقـاريـر اخلـاصـة فـهل مـوقف بـيـلـسـا من
هــذا الــنــوع ام مــوقف يــنم عن انــســانــيــة
تــطــالب بــعــدالــة كــرويــة قــد تــبــدو نـادرة
حــيــنــمــا تــتـــجــاذبــهــا الــعــديــد من اآلراء

اخملتصة في هذا الشأن ..

W½U _« o QðË W¹u−K  VF  “u Ë ¡«—Ëe « ◊uIÝ

…ËUL « ‰U ¬ ‘UF²½≈Ë

bB»—…∫ يواصل فريق الشرطة تقد عروضه اجليدة والتقدم بثقة عالية نحو حتقيق لقب الدوري « w  WÞdA «

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

انتـقد مـدرب فريـق الديـوانية رزاق
فـرحـان األخـطاء الـتـحـكيـمـيـة التي
عدّهـا سـبب تـغـيـيـر نتـيـجـة مـباراة
فــريـقه أمـام الـقـوة اجلـويـة ضـمن
مـنافـسـات اجلـولة 25 من الدوري
الـعـراقي مـحـمـلًـا احلـكم خـسـارة
فــــريـــقه 0-1. وقـــال فــــرحـــان ان:
"الـفـريق تـعرض لـلـظـلم في مـباراة
القوة اجلوية وحرمنا احلكم هيثم
مـــحـــمـــد عـــلـي من ركـــلـــتي جـــزاء
واضـحـتـ لـكــنه فـضل مـواصـلـة
اللـعـب في احلـالـتـ لـيحـرمـنـا من
تـغـيــيـر الـنـتـيـجــة". ويـعـتـقـد مـدرب
الــديــوانــيــة أن الــفــرق الــصــغــيـرة
وفرق احملـافظات تـدفع ثمنًـا كبيرًا
أمام الفرق اجلماهيرية "بدليل ما
جـرى أمـام الـقوة اجلـويـة. احلـكام
يـــخــشـــون الــفـــرق اجلــمـــاهــيـــريــة
وبــالـتــالي تـهــدر جـهــود العـبــيـنـا"

ة مهمة البقاء التي لالن صعبة لكن
يبقى الـتعويل على جـهود الالعب
بــعـد الــتــغــيـر فـي مـســار الــنــتـائج
والـتـحــول في اخـطـر واصـعب ايـام
الــــســـمــــاوة الـــذي زاد بــــفـــوزه من
مــعـانـاة  فــريق احلـسـ  20 الـذي
عاد لـيواجه مـصيـر البـقاء  امـام ما
تبقى له من مباريـات ال تظهر سهلة
اض في ظل تأخره في الدورين  ا
 في ملـهبه مـا زاد الطـ بله.وحقق
نــفط الــوسط فــوزا مــتــوقــعــا عــلى
تأخر والذي افتقد ألوجه نهار وا ا
ـنافسات الـبحري الذي شاركة وا ا
عـاد بـاخلسـارة الـثالـثـة عـشرة وفي
وقع االخير  16نقط وفي وضع ال ا
يـحــسـد عــلــيه بـعــدمــا واصل نـزف
الـنقـاط الـتي بـاتت تهـدد مـوقفه من
الـبـقاء فـيـما عـزز الـوسط من مـكانه
السـادس   بـعدمـا اضاف اول ثالث
ــرحــلـة نــقــاط من اول فــوز لـه في ا
احلالية لـيرفع رصيده 37. وانتهى
لـقـاء الـكـهـرباء واحلـدود بـتـعـادلـها
من دون اهداف ليرفع االول رصيده
الى  30 والتـراجع لـلمـوقع احلادي
عــشــر والـكــهــربـاء  25نـقــطـة الزال
بـعــيـد عن مـسـتـواه وبـدون أي فـوز
مع بداية منـافسات احلصـة الثانية
الـتـي تـوقــفت وتـأثــر فــيـهــا كـثــيـرا
ويـعيش فـتـرة قلق حـقـيقـيـة. وفشل
ـيــنــاء في الــعـودة لــعــزف نــتـائج ا
الــفــوز بـــعــدمــا تــعــثــر مــرة اخــرى
لعبه وب جمهوره القليل عندما
خـرج بتـعـادل بـطعم اخلـسـارة امام
الـنــفط لـيـزيــد من مـتــاعـبه  بــعـدمـا
بـقي بــنـفس مـوقـعه اخلـامس عـشـر
25 نــقـطـة مـفـرطـا بـنـقـاط  مـبـاراته
ـــذكـــورة الـــتـي تـــأتي بـــعـــد ثالث ا
مواجهـات لم يفلح فيـها في حتقيق
ـوقف اكثر الفـوز ليواجه صـعوبة ا
ـنـافـسات من أي وقت سـابق والن ا
اخـتــلــفت  مــا قـد يــتـســبب بــزيـادة
مـــعـــانــاتـه  اكــثـــر وألنه ســـيـــخــرج
ـــواجـــهــة الـــطـالب  في وقت بـــقي
الـــنــفـط بــدون فـــوز لـــلـــدور الــرابع
تـوالـيـا  ويـراوح في مـكـانه لـيـفـوت
عـــلى نــفـــسه الـــتــحـــرك من مـــكــانه
هدد من االمانة السابع 34 نقطة  ا
 بــسـبـب   نـزف الـنــقـاط  مـن جـولـة
باريات التي ألخرى امام مصاعب ا
عــانــدتـه بــالــنــتـــائج داخل وخــارج

ملعبه.

ــدرب الــذي يــقـدم وطــريــقــة لــعب ا
االمور عـلى افضل مـا يرام ويـنتـظر
ان  يقدم ما بوسعه وسط طموحات
وقع  بعدما واصل حصد حتس ا
الـنـقاط بـأفـضـلـية عـلى الـفـرق التي
العــــبـــهـــا حـــيـث الـــزوراء والـــنـــفط
والــــطالب واجلــــنــــوب  فـي حتـــول
ـــرحـــلـــة واضـح مـــنـــذ انـــطالقـــة  ا
الـثـانـيـة الـتي تبـايـنت فـيـهـا نـتائج
اجلـنــوب الـذي تــعـرض لــلـخــسـارة
الثانـية والفـشل في تعويـض نكسة
الــشــرطـة رغم ظــروف الـلــعب لــكـنه
طلوبة ابتعد عن حتقيق النـتيجة ا

ليتراجع للموقع الثاني عشر.
واســتـــعــاد نــفـط مــيــســـان مــوقــعه
اخلـامـس بـعـد تـركه  لــنـفط الـوسط
خالل  24سـاعـة  بـعدمـا عـاد لـسـكة
االنــتــصـارات عــلى حــسـاب ضــيـفه
اربـيل بالـفوز عـلـيه بهـدف دون رد
مـتـجـاوزا رافـعــا رصـيـده الى   38 
الـــســقـــوط امـــام فــريـــقــا احلـــســ
والديوانية ويضيف النقاط ويسعد
جـمـهـوره الـذي بـقي يـنـتـظر عـودته
ولـو  امـام أنـظـارهم   لـيـخـرج الـكل
ـلعب بفـرحة ومن الـباب الـعريض  
الـلـقاء الـذي شـهـد اخلـسارة االولى
للمدرب اكرم محمد سلمان ليواصل
الــفـريق تــرنـحه وعـدم الــقـدرة عـلى
ــطـلــوبـة الـتي الـعــودة  لـلـنــتـائج ا
نالت منه كثيرا  في ملعبه وخارجه
عــــلى حـــــد الــــســـــواء  وفــــقــــــــدان
ــنــافـــســة  ولــتــراجع شــخـــصــيــة ا

للموقع الثالث عشر 28.
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وجنح الـــســـمــاوة بـــاالبـــتـــعــاد عن
مـــواقع اخلـــطـــر بـــعـــدمـــا جنح في
العودة بالفـوز االول ذهابا والثاني
تــوالــيــا  الــلــذين جــاءا بــوقــتــهــمـا
خلـــــدمــــة  مـــــوقف الـــــفـــــريق ورفع
الـرصــيـد   25والــعـمل عــلى تـدارك
حـالــته الـتي ال حتـتــاج الى تـعـلـيق
ـرشح للهبوط وقع ا قبل ان يترك ا
 ويــبـتـعـد عـنه ثـالث مـركـز  وتـبـقى
ــبــاريـات االرض احلــاجــة الــعـودة 

امــــــــــــــــــــام
مـواجه

على حد قوله.
وأوضح أن فـــريـــقه كـــان الـــطــرف
ـــبـــاراة رغم فـــارق األفـــضل فـي ا
اإلمـكانـيـات ب الـفريـقـ مشـيرًا
إلى أن الــفــريق دفع ثــمـن خــشــيـة
احلـكـام من الفـرق اجلـماهـيـرية
"وبـالــتـالي دفــعـنــا الـثــمن" عـلى

حد تعبيره. 
فاز القوة اجلويـة على الديوانية
بــهـدف وحــيــد سـجــله إبــراهـيم
بـايش فـي الـدقـيـقـة 74 لـيـحـتل

ـركـز الـ18 الــديـوانـيــة ا
في تـرتـيب جـدول
الدوري العراقي
بــــــرصــــــيــــــد 24
نـــقـــطــة بـــيــنـــمــا
يـــــحــــتـل الــــقــــوة
ــركــز اجلــويـــة ا
الــثــاني بـرصــيـد

54 نقطة.

وبــحــسب مـــصــادر فــإن الالعب
تــلـــقـى عـــرضــ رســـمـــيـــ من
أوروبا أحدهـما من نادي زينت
الروسي والثاني من أحد أندية

متاز. الدوري البرتغالي ا

الالعب العراقي
صفاء هادي


