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بــــعـــدمــــا كـــان الــــفــــرق خـــارج كل
احلسـابات  لـكنه عـاد بقـوة وجترا
ـلـعـبـه الذي عـلى اقـرانه  خـاصـة 
جـــمع مـــنه اكـــثـــر الـــنـــقـــاط الـــتي
تـــســـاعـــده في مالحـــقـــة اجلـــويـــة
ويــســتـمــر االصــفــر  دون ضــجـيج
ويسرق االضواء عبر  التأثير على
الــفـرق اجلــمـاهــيـريــة وهـو يــحـتل
موقعا جيـدا يامل انهاء الدوري به
عـــلى امل ان تــــمـــنـــحه مـــشـــاركـــة

خارجية.
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 والزال الـزوراء بـعيـد عن مـسـتواه
وواصل اإلخــــفــــاقــــات اســــيــــويــــا
ومـحـلـيـا ومــا زاد االمـور صـعـوبـة
خـسـارة الـكـرخ الـتي اثـارت غضب
جمهوره الذي لم يصدق على الذي
يـجـري امــامه وهـو يـنــزف الـنـقـاط
ويـفـرط بـهـا بهـذه الـكـيـفـيـة  وسط
تـوسع الـفـارق الـذي  سـيحـرمه من
الـتـفـكـير بـعـدفي الـدفـاع عن الـلقب
وقع ـا حـتى احلـصـول علـى ا ور
الثـاني النه يتـعثـر  في وقت تـتقدم
الفـرق القريـبة منه وبـات في حيرة
من امـــره وخــشــيــيــة ان تــنــعــكس
نتائج الدوري احمللي على البطولة
األسـيـويـة  عـنـدمــا يـسـتـقـبل تـوب
اهـن بـــــــعـــــــد غـــــــد والـالعـــــــبـــــــ
ـدرب متـوترين  خـوفا واالنـصاروا

الــرافض لــلــنــتــائج اخملــيــبـة قــبل
الـتـراجع ثــامـنـا قـبل ان يــسـتـفـيـد
الـنـجف  من فـوائــد الـلـقـاء بـعـدمـا
ـطـلوب ومـواصـلة ـستـوى ا قـدم ا
مـسـيـرته والـتـقدم   لـلـحـادي عـشر
مع فــــارق مــــبــــاراة مـــؤجــــلــــة مع
الـزوراء  قد يـسـتفـيـد منـها في ظل
تــفـوقه  بــحــسم مــبــاريـات االرض

امام تراجع الزوراء.
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ـسـتــفـيـدة  كـان ومن بـ الـفــرق ا
احلدود الـذي تقـدم تاسع الـترتيب
بـعــد تـعــادله مع الـكــهـربـاء ســلـبـا
رغم  ترشيحـات الفوز كانت تصب
ـصـلـحـة احلـدود االخـر الـذي عـاد
بـعد تـعثـر واضح  وهـو شيء مهم
ـنـافـسات  وسط في ظل تـصـاعـد ا

تقدم وتراجع الفريق.
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وكـــان اجلــــويـــة قــــد حـــافـظ عـــلى
تـــوازنه عـــنــدمـــا تـــخــطى عـــقـــبــة
الديوانية في اول جناح الوديشيو
خـارج الـقـواعـد ولـو كـان غـايـة في
الـصعـوبة لـكن مـهم ان يتـحقق في
مـشــواره مع اجلــويــة الــذي يـحث
اخلــطى فـي تــقــلــيـص الــفــارق مع
الـــشـــرطـــة  لـــكن كل مـــا يـــحـــقـــقه
ـمـيزة ـتـصدرا يـصـطدم بـنـتائج  ا
لكن مهم ان يعـود من ملعب صعب
بــثالث نــقــاط  وان يــكــســر نــحس
نـتائج الـذهـاب امام   مـا تـبقى من
مــبـاريـات التــقـبل اال الـفـوز الن أي
تـاخر يـعني زيـادة مشـاكل اللـحاق
نح بالغر الشرطة وهذا بدوره 
تـصدر حـسم االمور بـوقت مـبكر ا
والن اجلـويــة   افـتــقـر الى الــلـعب
ـــطــلـــوب في اجلــوالت االخـــيــرة ا
ـشـكــلـة الـتي وضـعف الــتـهـديـف ا
ادت خـروج الـفـريق بـنـتـائج خارج
رغـبـة االنـصـار واالمل ان يـتـحسن
االداء بـــــعـــــد عــــــودة  الالعـــــبـــــ
ـــصــابـــ والنه اجلـــويــة يـــبــقى ا
يلعب حتت ضغط الـنتائج وبتوتر
 امام مخـاوف التعـثر وكمـا معلوم
ان أي تعادل سيضر بالفريق الذي
درب يدرك صعوبة االمور  بوجه ا

والالعب وضغط االنصار.
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وحــقق الـكـرخ واحــدة من نـتـائـجه
ميـزة بالفوز عـلى الزوراء بهدف ا
ـكـانه الـثـالث مـوسـعـا لـيـسـتـمـر 
الفـارق مع الـبطل الى 8 نقـاط قبل
ان يـــســيــر كــر ســـلــمــان االمــور
بـشـكل فـني عـبـر جـهـود مـجـمـوعة
العب لالن تقدم ما عليها  وتتقدم
بـالــفـريق من جــولـة الخــرى الـذين
يقدمون موسـما مهما في كل شيء

صلحته  وفرض نفسه  من خالل
دفـاع الالعــبـ عن الـوانه  مـا زاد
من حظـوظه عنـدما تـغير كل شيء
وسط سجل حـافل بالـنتـائج  التي
ـدرب عـصـام حـمد دعـمت مـوقف ا
ـهـنـيـة مع فـريق الــذي يـتـصـرف 
كـــاد ان يــغــرق قـــبل ان يــنـــتــشــله
ويــقــدمـه بــافــضل طــريــقــة وحــال
ويــلــزم وســائل االعالم ان تــســلط
االضـواء عـلـيه وهـو يـستـحق ذلك
النه واصل العطاء  وباصفرار  ما
مـنـحه فرصـة االسـتـفادة والـتـفوق
درب والالعب الى اخذ ويتطلع ا
الـــــــفـــــــريق الـى مـــــــوقـع افـــــــضل
ـــقــــدوره حتـــقـــيـق ذلك في ظل و
حــــالــــة الــــتـــطــــور واالنــــســــجـــام
ـطلوب في واالستقـرار وهذا هو ا
مشـوار تغـير في كل شيء واالمور
تـسـيـر لـالمـام بقـوة  النـه مـسـتـمر
بـتـنفـيـذ مبـاريـاته كمـا يـخطط لـها
احلـمــد  ومــا حتـقـق ازاء الـبــدايـة

التي دخل فيها يعد اجنازا.
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 والفريق االخر الذي اجتهد   ولو

بــوقت مــتــاخــر   الــســمــاوة الـذي
جنح في اخــــر مـــبـــاراتـــ واالهم
يعود بـاول ثالث نقاط ذهـابا وهو
شيء مهم ان يحدث هذا االمر  في
ـشــاركـة  عــنـدمـا احـرج فــتـرات  ا
اضــاف ســتــة نـقــاط اخــرجــته من
ـرشــحـة لــلـهــبـوط ــواقع ا احـد  ا
طـلوب عـندمـا  تقدم وفي الوقـت ا
من الـــثــامن عـــشــر الـى الــســادس
عــشــر في عــمل كــبــيــر   ســيــكـون
مـحـفــزا لالعـبـ  وزيــادة الـرهـان
على حتسـ النتائج  بـعدما كسر
عقدة اخلـروج الى مالعب اقرانهم
 وحتـــقـــيق الـــفـــوز  واالمل في ان
يـــظـــهـــر بـــنــفـس احلــال فـي قــادم
ـبـاريات وحـصـرا التي سـتـجري ا
حتت أنظار جمهوره في ان يحقق
الفـوز الثالث عـلى حسـاب جيرانه
الـــوسط الـــدور الــــقـــادم بـــعـــدمـــا
ـعـنـوية ارتـفـعـت حـالـة الالعـبـ ا
ـهــمــة التـقــبل اال الــوصـول والن ا
الى حتقيق الـفوز  احد ابرز واهم
احلــلــول من اجل الــبــقــاء  االزمــة
الــتـي الزالت تــوجه الــفـريـق الـذي
يــــعـــول عـــلى العـــبـــيـه  في صـــنع

االجناز.
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الفـريق االخر الـذي حقق الـنتـيجة
اجلــيـدة الـتي   اضـافـهـا  لـسـجـله
رحـلة احلـاليـة النجف مع بدايـة ا
هم وذلك بالفوز الذي قدم العـمل ا
عــــلى الــــطالب وشـق صـــفــــوفـــهم
وتـــوســـيع الـــهــوه مـع جــمـــهــوره

اقـــــرانـه   وحـــــتـى في االشــــــيـــــاء
الـشخـصية وكـل االمور تـسيـر كما
يخطط لها بوتيشيا الذي يامل في
ان يــــحـــــقـق الــــلـــــقـب االول له مع
الفريق  وان حتقق مؤكدسيحضى
بـتــجـديـد عــقـده الن االمـور تــسـيـر
بــشــكل هـــادىء ومن دون مــشــاكل
بسـبب نوعيـة النـتائج وفي موسم
يسيطير عليه الفريق مستفيدا من
دعـم االدارة الـــــــــتي جنـــــــــحـت في
اســتــقـطــاب افــضل الـالعـبــ  من
اجـل عـــيـــون الـــلـــقب الـــغـــائب من
خزائن النادي الذي يتمتع بقدرات
 وامــكـــانــات كـــبــيـــرة لــكن يـــبــقى
االهـــتــمـــام الـــواضح عـــلى اجنــاز
فريق كرة القدم  وحسم اللقب قبل
مـــوعـــد نــهـــايـــة الـــدوري الــذي لم
باريات يعرف بعد كيف ستجري ا
بـالـتزامن مع حـلـول شهـر رمـضان
ـــــبــــــاراك وسط تــــــراجع اغــــــلب ا
ـالعب  من دون انــارة  وغــيــرهــا ا
من االشــيــاء  ويـخــشـى من تــكـرار
اضي وقبله في وسم ا سيناريو ا
ــر الـــوقت بـــشــكل عـــشــوائي ان 
بعدما مر الـدوري باكثر من تاجيل
ـســابــقــات لم تــاخـذ  الن  جلــنــة ا
اضـية في سـابقـات ا الـعبـر من  ا
ارســـاء  مـــوعــد ثـــابت لـالفــتـــتــاح
واالخــتــتـــام ومــتــوقع ان  تــشــهــد
البطولة احلالية تاخر في االنتهاء
 مـنــهـا كــمــا خـطط لـه   ونـحن في
الـشـهـر اخلـامس  وامام 14 جـولة
ـسـابـقات مـؤكـد سـتـفـرض عـلـى  ا

الدخول في شهر تموز.
من جـــانـــبه تـــلـــقى الـــصـــنـــاعــات
اخلـسـارة احلاديـة عـشـرة وتراجع
لــســابع عــشــر الـتــرتــيب  مــتــاثـرا
بـالـنــتـيـجـة الـتـي خـرج بـهـا  الـتي
زادت من هموم البـقاء التي التبدو
واقـعـة اذا لم يـتـحسـن االداء ومنه
الـنتـائج  وهنـالك مـباريـات صعـبة
ــــا في   ذلـك أصـــحــــاب الــــفـــرق
ـتـأخـرة  االخـرى الـتي تـقـاتل من ا

اجل النقطة وحتى الهدف.
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ـرحلة وافضل فـريق  مـنذ بـداية  ا
الــثـانـيـة من د\ون خـسـارة بـعـدمـا
جنح فـي قـــهــر  الـــزوراء والـــنـــفط
ونــفط اجلـنـوب مـع ثالث تـعـادالت
أي انه اضـاف 12نـقــطــة مــنــحـته
مـــوقع الـــطـالب الـــثــامـن بـــجــدارة
واستحقاق عندما واصل مبارياته
باجـواء التفـوق والتركـيز واضافة
وقف الـنـقـاط وتـعزيـز الـرصـيـد وا
مع رفـض الـتـوقف في ايــة مـحـطـة
كـانت واالهم احلـفـاظ  عـلى سـياق
ـبـاريات  والـتـقدم بـهـا وإنهـاءها ا
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تـسـعـة تـغـيـرات شـهـدتـهـا اجلـولـة
ـاضـيـة 25 من مــسـابـقـة الـدوري ا
متـاز بكرة الـقدم   ظهرت اغـليها ا
ـؤخـرة مـؤثــرة عـنــد مـواقع فــرق ا
الــتي تــسـعى وتــبــذل مـا وســعــهـا
لـلــهــروب من مـنــاطق اخلــطـر امال
وسم حيث الـبقاء بتـحقيق هـدف ا
سـابقات قـاعدهـا  مع ان جلنـة ا
لالن لم حتـدد عـدد الـفرق الـهـابـطة
هل تـبـقى عـلـى  هـبـوط فـريـق  ام
تـذهب لــلـتــعـديـل الـذي اشــيع قـبل
فــتـرة بـنـزول اربــعـة فـرق ومـهم ان
يـــعـــلن  عـن ذلك من االن  لـــتـــعـــاق
ـصـيـر الـفـرق الـتي تـبـحث االمــر 
عن مــا يـــنــقـــذ مــوســـمــهـــا في ظل
ـــشـــاركـــة الــتي   زادت مـــعـــانــاة ا
صــعــوبـات بــوجــوهــهــا وتـامل ان
حتـدد مصـيرهـا  امـام ما تـبقى من
مـبـاريـات  تـبـدو غـيـر  سـهـلـة امام
انــحـصـار الـصــراع عـلى اشـده في
ـــواقع الـــتي بــاتـت تــشـــهــد تـــلك ا
تـغيـرات من جـولة الخـرى  وفق ما
حتـــقـــقه مـن نـــتـــائج تــــاتي بـــشق
االنـفس بـعـدمـا تــاخـرت كـثـيـرا في
بــدايــة مــنــهــا قــد تــدفع الــفــاتـورة
وتـغــادر اهم الـبــطـو الت  احملــلـيـة
التي يذهب األغـلبيـة ومن اصحاب
الـتــخــصص الـكــروي الى تــرشـيق
ـمـتازة الى 16 السباب عـدد فرق ا
فـنـيـة  وانـعـكـاس ذلك عـلـى نـوعـية
ــنـــافــســات الـالعــبــ والـــفــرق وا
بالغ وواقع الالعب وتاثـير ذلك 
الـعــقـود الن الــفــرق  سـتــبـحث عن
عروفة  ونكرر مرة اخرة االسماء ا
اهـمـية حتـديـد عدد لـفـرق الهـابـطة

من االن.
WÞdA « ‚uHð 

ـذكـورة ـبـاريـات اجلـولـة ا وعـودة 
اكد الـشرطة تـفوقه  عـندما  واصل
سيطرته على مبارياته عندما حقق
الـفــوز الـتــاسع عــشـر بــهـدف عالء
مـهــاوي عـلى حـســاب الـصــنـاعـات
لــيــواصل  تــقــدمـه بـخــطـى ثــابــتـة
وتركيز وتعزيز االمور وسط سجل
ابــــيـض  ومن خـالل ارتــــفــــاع اداء
الالعـبـ والـكل يـتـصـرف بـتـركـيـز
وسم حيث حتقيق لتحقيق هدف ا
اللـقب الذي بدا يـقارب مـنه الفريق
الـذي اسـتـمر يـقـدم مبـاريـاته بـقوة
وحــرص وتـقــدم وفي مـزاج واضح
ــبــاريـات ومــريح عــلى مــسـتــوى ا
واخلــطــوط الــفــاعـلــة  الــتي تــضم
اسـمـاء تــؤدي كـمـا مـطــلـوب مـنـهـا
وجـعـل الـفــريق افــضل الــكل  كــمـا
يظـهر من حـيث التـرتيب والـهجوم
والـــدفـــاع والــقـــدرة في مـــواجـــهــة
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وصل. انفجرت دراجة نارية موضوعة بجانب الطريق في منطقة اجملموعة الثقافية شرقي مدينة ا
يدان عبـود محمد حفش وهو يرقد نتخبـات الوطنية بألعـاب الساحة وا االنفجار تسبب باصـابة مدرب ا

ستشفى. حالياً في ا
ـوصل التي تـبعد 55  كيـلو مـترا عن مـحل سكـنه ليـؤدي خدمة حفش يـتنـقل يومـياً ب نـاحيـة القـيارة وا

للرياضي في محافظته لكن االنفجار اعترض طريقه .
وكانت الدراجة النارية مركونة على جـانب الطريق في منطقة اجملموعة الثـقافية بالقرب من مطعم طماطة

. واطن وصل انفجرت اليوم ما ادى الى احلاق اضرار مادية واصابة عدد من ا با
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حـــثت وزارة الــتـــعــلــيـم الــعــالي
والبـحث العـلمي العـبي الفريق
الـطالبي عـلى الـتـركـيـز أكـثر في
ــقـبـلــة اثـنــاء لـقـائه ـبــاريـات ا ا
بإدارة الـنادي مع العـبي الفريق
ــنــحـهم األنــيق فــيـمــا وعــدت 

دفعة مالية قريباً.
وذكـر الــنـادي في بـيـان صـحـفي
ــــثالً مـن الـــوزارة الــــتــــقى أن 
إدارة الــنـــادي والعــبي الـــفــريق
والـــكـــادر الـــتـــدريـــبـي وأكــد أن
ـالــيـة ســتــطـلق خالل الــدفـعــة ا

قبلة. األيام القليلة ا
وأضـــــــــــاف أن الــــــــــوزارة حتـث
الـالعـــبـــ عـــلى بـــذل اجلـــهـــود
ـــســتــويــات الـــفــنــيــة وتــقــد ا

لـبية لـلطـموح وحتقـيق نتائج ا
ـقبـلة" ـباريـات ا إيـجـابيـة في ا
مطالـباً الالعب بـ"الـتركيز على
بطـولة كـأس العراق كـونهـا تعد
ـنصات الـتتويج فرصـة للعودة 
كـمـا أنـهـا تـمنـح الـفـائز بـالـلـقب
فرصـة تمثـيل البـلد في البـطولة

العربية لألندية.
يــشـــار إلـى أن فـــريق الـــطـــلـــبــة
ـالقـــاة يــــواصـل حتـــضــــيــــراته 
ــيــنــاء يــوم اخلــمــيس ضــيــفه ا
ـــــقــــــبل ضـــــــــــــمـن اجلـــــولـــــة ا
الـســادسـة والــعــشـرين لــلـدوري
مـتاز في تـمام الـعاشـرة مساءَ ا
وعــلـى مــلـــعب الــشـــعب الــدولي

ببغداد.

باراة بالتصاعد ستـوى ا البياني 
لـتشـهـد الدقـيـقة 22 تـسديـدة قـوية
هاجم الديوانـية احمد عبد الرزاق
ــبـاراة  تـصـدى الالعـب االفـضل بـا
لـهــا حـارس مــرمى اجلــويـة احــمـد
رحيم بصعوبة لـيحولها الى ركنية
ــقــابل شــهـــدت الــدقــيــقــة 25 فـي ا
تــسـديــدة طــائــشــة لالعب اجلــويـة
مــحـــمــد زاهـــر مــيـــداني وشـــهــدت
الــدقــيــقــة 38 احــتــجــاجــاً من قــبل
العــبي فـريق الـديـوانــيـة عـلى حـكم
ـــبــــاراة لـــتـــغـــاضـــيـه عـــلى عـــدم ا
احتـساب ركلـة جزاء لـلديوانـية إثر
اسقـاط مهاجـمه  احمد عـبد الرزاق
من قبل مـدافع اجلويـة علي بـهجت
لـيـحـصـل عـلى احـتـجــاج كـبـيـر من
فيمـا تصدى حارس قبل اجلمـهور 
مــرمى الـديـوانـيــة سالم مـطـلب في
الـدقــيـقـة 40 لـلـكــرة الـثـابــتـة الـتي
ســددهــا مـهــاجم اجلــويــة حــمـادي
باراة احمد ورغم ارتفاع مستوى ا

صـحـوبة اال ان األلـعـاب اخلشـنـة ا
بــارتــكــاب االخـطــاء كــانت الــســمـة
ـبـاراة خــاصـةً من جـانب االبــرز بـا
لــيــنـــتــهي العـــبي فـــريق اجلــويـــة 
الــشــوط االول بــنــتـيــجــة الــتــعـادل

السلبي .  
الـشــوط الـثــاني ..الـنــديـة واالثـارة
كانتا واضحتان على اداء الفريق
الـذين كان العـبوهـم طمـوح لـنيل
نـقـاط الـفـوز حيـث شهـدت الـدقـيـقة
51تسديـدة مهاجم الديـوانية احمد
عـبــد الــرزاق وعــلى بــعـد  30 م من
كـرة ثـابـتـة  تـصـدى لـهـا بـصـعـوبة
ومـــهـــارة كـــبــــيـــرة حـــارس مـــرمى
اجلـويـة احمـد رحـيم لـيحـولـها الى
ركــنــيــة لــتـــأخــذ بــعــدهــا االلــعــاب
اخلــشــنـة طــريــقـهــا حــيث تــعـرض
الـعــديـد من الالعـبـ الى اصـابـات
خـطــرة كـان من بــيـنــهـمــا االصـابـة
الـتي تـعـرض لـهـا العـب الـديـوانـية
حـيـدر مـاجـد و العب اجلـويـة سـعد
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متاز uHð‚∫ يواصل فريق الشرطة تفوق في منافسات الدوري ا
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اضـاف فــريق الـقـوة اجلـويـة ثالثـة
نـقاط مـهـمة الى رصـيـده في جدول
ـــمـــتـــاز إ ثـــر الـــدوري الـــعـــراقي ا
حتـقـيقـه فوزاً صـعـباً عـلى مـضـيفه
ـباراة فـريق نـادي الـديـوانـيـة فـي ا
ـبي ضـمن الـتـي ضـيـفـهـا عـفك االو
اجلـــولــة اخلــامـــســة و الـــعــشــرين
ـمتاز بكرة القدم للدوري العراقي ا
ولم يــوفـق احلــكــام فـي ادارتــهــا و
تـوصـيلـهـا الى بر االمـان ويـذكر ان
الــطـــاقم الـــتـــحـــكــيـــمي مـــؤلف من
احلــــكــــام هــــيــــثم مــــحــــمــــد عــــلي
ساعدة جهاد عطية و اكرم علي و
و احــمــد كـــاظم و د. مــحــمــد عــرب
مقيمـاً للحكام و د. رافـد عبد االمير
مشـرفًـا وحـمـيـد عـبـد هالل مـنـسـقاً
امــنـــيـــاً و بــاسم حـــبس مـــنــســـقــاً
ــبـاراة غــضـبـاً اعالمـيــاً وشـهـدت ا
واستهجانا  كـبيراً من قبل جمهور
باراة الديـواني الغـفيـر ضد حـكم ا
الدولي هيـثم محمـد علي  متـهيمنه
ة ضد فـريقهم باتـخاذه قرارات ظـا
الــديـواني الـذي قـدم مـبـاراة جـيـدة
وكـان نداً واضـحـاً ضد فـريق نادي
الــقــوة اجلـــويــة الــذي لم يــتــنــفس
العــبــوه الـــســعـــداء طــيــلـــة دقــائق
ـــبـــاراة خـــاصـــةً مـــدرب الــفـــريق ا
الـكــابــ ايـوب اديــشــو الـذي وجه
بالغ العبيه بتأثير الشد العصبي ا
ـــبــاراة بــعــد فــيه لــيـــخــرج حــكم ا
باراة حتت رحـمة واقيات انتهـاء ا

لعب . رجال امن ا
الـــشــــوط االول ..ســـجــــلت بــــدايـــة
ـبـاراة تـبـادال بـالـهـجـمـات وكـانت ا
كــــفــــة اجلـــويــــة هي االرجـح وكـــاد
مـــهــاجــمه عــمـــاد مــحــسن ان يــدق
مــرمـى الــديـــوانــيـــة في الـــدقــيـــقــة
5عندما سدد كرة قوية تصدى لها
ـــرمى سالم بـــصـــعـــوبـــة حـــارس ا
ـباراة و لم يـحتـسب حكم ا مطـلب 
فـي الــــدقــــيــــقــــة 18 ركــــلــــة جــــزاء
لــلــديـوانــيــة عـنــدمــا اسـقـط مـدافع
اجلــــويـــة ســــعــــد نـــاطـق مـــهــــاجم
الـديــوانـيـة احـــــــــمـد عــبـد الـرزاق
بــعــمــد وسط اســتــغــراب اجلــمــيع
حـيث ان احلـالـة كـانت واضـحـة اال
ان احلــكم كـــان  بــعــيـــدا من مــوقع
احلـــــدث .  بـــــعــــدهـــــا اخـــــذ اخلط

ادارة الطلبة تلتقي الالعب

من تـلـفي الـنتـيـجـة الـسـلـبـيـة التي
ســتــقــضـي عــلى امــاله الن الــنــظــر
لالعـبـ والفـريق   التـشعـر  بـانهم
قــادرين عــلى الــعــودة وقــلب االمــر

بعد  التاخر.
وعــودة مـنــاســبـة  لــنـفـط  مـيــسـان
لـتحقـيق النـتائج االيـجابـية عـندما
هزم ضيفه  اربيل  ليـستعيد مكانه
ـدة 24 اخلـامس بــعـدمــا  خـســره 
ســاعـــة لـــيــاتي الـــفـــوز في مـــحــله
ويــسـتــعــيـد تــوازنه ولــو من خالل
مــلــعــبـه بــعــدمــا فــشل  في جــمــيع
طــلــعــاته اخلـــارجــيــة مــنــذ بــدايــة
ـرحلـة الـثانـية ويـبـقى على احـمد ا
دحام  معاجلة األمـور عبر التعويل

. على قدرات الالعب
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وحــقق الــوسط فــوزا كــبــيــرا عــلى
ـكـانه الـبـحـري لـيـبـقى هـو االخـر 
ــواقع نـفط مــيـسـان لـكـنـه يـطـمع 
الـتي تـغـري كـتــيـبـة شـنـيـشل الـتي
فــرطت بــالــكــثـيــر من الــنــقــاط قـبل
ــطـلـوبـة ـسـار الـنــتـائج ا الـعــودة 
الـذي يــامل ان تـدعم جـهـود لـفـريق
ر في في  تعزيزها. والزال التفط 
ــتـعــــــثـرة فـبـعـد دوامـة الـنـتـائج ا
خسارتي الـشرطة واالمـانة وتعادل
ـيـنــاء وافـتـقـد مع الـنـجف ثـم مع ا
ـوقع افـضل في ظل لـرغـبـة الـتـقدم 

تــــداعـــيــــات الـــنــــــــــــتـــائـج الـــتي
انـحــســرت في مــوسم تـغــيــر عـلى
الـفريق رغـم وجود اغـلب الالعـب
الــشـــبــاب  في ان يـــتـــمــكـــنــوا من
ــهـــمــة وهم الــعـــودة لـــلــنـــتــائـج ا
قــادرون  في ذلك كـــكــا فــعــلــوا في
واسم االخيرة.  وخـسر اجلنوب ا
كـل شيء الـــنــتـــيــجـــة من االمـــانــة
ــوقع  رغم ظـروف الــلـعب الـتي وا
رة بعدما استفاد لم تستغل هذه ا
ـرات الـسـابـقـة وانـتقل مـنـهـا في ا
بــفـضــلـهــا لالمـام لــكـنه الــيـوم في

الترتيب احلادي عشر.
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والزال اربــيـل يــبـــحث عن فـــرصــة
االنـــقــــاذ وتـــعـــديل الـــوضع الـــذي
تدهـور بسـرعة غـير متـوقعـة  ليزم
هـمـة التي نـاظم شـاكر عـلى تـرك ا
اظـهـر صـعـبـة بـوجـه اكـرم سـلـمان
والــفـــشل في اول اخــتـــبــار خــارج
الــديـار والــتـراجع  لــلــثـالث عــشـر
واســتـمـر يـعــاني النه لم يـقـدم  مـا
منـتظـر نهـفي ملعـبه الذي سـيكون
وعد عندما يستقبل اجلوية على ا

الدور القادم.
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ومن الـفرق الـتي تـنازلت عن نـقاط
ـــكن ان تـــضـــاف كـــثـــيـــرة كــــان 
ــرحــلــة لــرصـــيــد  خالل جـــوالت ا

ــيـنـاء الـذي خـيب احلـالـيـة حـيث ا
امل جـمـهوره بـعـدمـا خرج بـتـعادل
وقع من النفط لـيبقى مـتاخرا في ا
اخلـامس عـشـر ويـواجه صـعـوبـات
ـبـاريـات الـتي لم يـسـتـغـلـهـا كـمـا ا
يجب في ارضه مع ان مكاتنه مهدد
وقد  يتخلى عنه النه بقي بعيد عن
رغـــبــة انــصـــاره  والــرد عـــلى تــلك
الـنـتـائج بـاحلـضور الـقـلـيل  وتـاثر
فـريق الـديـوانـية بـخـسـارة احلـوية
لـيــجــد نـفــسه عـلـى بـعــد مـوقع من
رشـحان  للـهبوط وسط كـاني ا ا
حـسـرة جـمـهـوره ومـخـاوف تراجع

االمور.
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ـهـة تـعـقـيـدا بـوجه كـتـيـبة وزادت ا
عــادل عــجــر عــنــدمــا تــلـقـى فـريــقه
اخلسـارة الثانـية تـواليا في مـلعبه
بقلب العـاصمة ليتـراجع للمركز ما
قـــبل االخـــيـــر  واالنـــشــــــــغـــال في
كـيـفيـة الـبـقاء في  الـبـطولـة.ويـبدو
ان الـبـحـري بـات بغـيـر الـقـادر على
تــــدارك الــــوضع احملــــيــــر ومـــداوة
جــراحه  والـــــــــذي اليــحــتــاج الى
تعـليق بـعد تـلقي اخلسـارة الثـالثة
نقطة عـــــــشـرة وفي رصيـــــــد 16 
وافـتـقـد لشــــــــهـية الـفـوز من فـترة
ومــســـــــتــعـد لــلـهــبـوط اكـــــثـر من

البقاء . 

نـاطق لتـشهـد الـدقيـقة  74تسـجيل
ـبـاراة لـصـالح الـهـدف الـوحـيــد بـا
فـــريـق اجلـــويـــة عن طــــريق العـــبه
الشـاب ابـراهيم بـايش من تسـديدة
لـم يـــــســــتـــــطـــــيع حـــــارس مـــــرمى
الديوانية سالم مـطلب من تقديرها
بــالــشــكل الــصــحــيح رغم تــصــديه
لـــلــعـــديــد مـن الــكـــرات اخلــطــرة و
شهـدت الـدقيـقة  80اعـتراض كـبـير
من العبي فـريق اجلوية ومـساعدي
ـدرب و مــديـر الــفـريق عــلى قـرار ا
باراة كونه لـم يحتسب ركلة حكم ا
ليستـمر اللعب خالل جزاء للفـريق 
تبـــــــقية سجاال دون اي الدقائق ا
رمـي ولتبقى خطورة تـذكر على ا
الــنـتـيــجـة عــلى حـالــهـا بــتــــــــقـدم
اجلــويـة بـهـدف نـظـــيف ولـيـضـيف
الى رصيده ثالثة نـقاط ليصبح 54
ـــركــز الـــــــــثــاني فــيــمــا بــقى وبــا
رصــيــد الـــديــوانــيــة 24 نـــقــطـــــــة

ركز 18. وبا

متاز بكرة القدم جانب من منافسات الدوري ا
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إياد بنـيان رياضي معروف يشهد له من عرفه بـحرصه على مستقبل الرياضة
وكـان اختـياره مـستشـارا لرئـيس الوزراء لـشؤون الريـاضة اخـتيارا الـعراقـية 
مناسبـا واظنه جاء نتيجة مـشورة صادقة ..وبنيان الـذي اتمنى عليه ان يصدر
اعمـاما بان ال يلـقب رسميـا او في وسائل االعالم ب " احلـاج " الن هذا اللقب
طـية غير محبـبة ..انها مالحظة اجلميل  قـد وضع ألسباب شتى  في صورة 

عابرة وان اعتقدها جديرة باالنتباه .
بـنـيـان ظهـر في بـرنـامج تلـفـزيونـي مؤخـرا وكـان كمـا هـو هـادئا اليـنـسحب من
حتـته البـساط  بسـهولة واليـنجر الى حـلبة االثـارة ولكنه ايـضا لم يكن حـاسما
قدم من احـكام قد تكـون صادرة عن تعمد ايضا في تـوضيح ما إلتـبس على ا
ا يـتوارد عـلى طرف الـلسـان قبل ان يـعاد تـكريره وسـبق إصرار وقـد تكـون 

في مصنع العقل اجلبار .
وهـذه ايـضـا مالحظـة عـابـرة اخـرى على الـرغم من أهـمـيـتهـا ..فـالـسيـد بـنـيان
لـفرط هـدوئه وحسن خـلقه  –واليزكي االنـفس اال الـله تعـالى  - سـيكـون مادة
اعالمـية دسـمـة لـلكـثـيـر من وسـائل االعالم ومـواقع التـواصل وقـد الـقـيت على
عـاتـقـه مـهـمـة تـكـاد تـكـون االخـطـر بـ كل مـسـؤولـيـات الـقـائـمـ عـلى الـشـأن

الرياضي الن الكل ينتظر منه القول الفصل .
ولـكي يـكـون السـيـد إياد بـنـيان مـتـسلـحـا ومتـأهـبـا وهو كـذلك ولـكن البأس من
نتـدى الثقافي نذكـره بجلسـات ا التـناصح والتـذكير في هـذا الشهـر الفضيل 
ــنـتـدى الـشـخـصـيـة الــريـاضي الـذي كـان يـعـقـد اســبـوعـيـا في بـيت صـاحب ا
نتدى الذي ذلك ا هدي  الرياضية الكبيرة بل الكبيرة جدا الدكتور باسل عبدا
وقد طرحت كان فيه بـنيان ركنا قويا في طرح اكثـر االزمات الرياضية تعقيدا 
االزمات وفكـكت ورسمت لهـا احللول بشـكل علمي ميـداني الينقصه اال إطالع
صـاحـب الـقـرار لـلــمـضي قـدمـا ,ويـومــذاك اي قـبل بـضع سـنـ كـان صـاحب
ـا في مـا وراء الـثـقب االسـود الـذي صـار الـيـوم الـقـرار في مـجـرة اخـرى ور

قريبا بفعل صورته التاريخية التي التقطت قبل شهور ..
ـسـتـشـار الـيـوم بـ يـديه كـنـز ريـاضي اداري فـني هـائل يـحتـفظ بـه صاحب ا
ا يـــــــعـني ان كل مشـــــــاكـلنا التي ا بنيـان نــــــــفسه ايـضا  نتـدى ور ا
تدور في فـلك الـســــــــــنوات الـست عـشرة االخـيـرة محــــــــفـوظة بـتـوصيـفـها
قتـرحة علميا ايضـا وال ضير في شئ من التعديل اذا العلـمي وباحلــــــــلول ا
ـرحـلــة تـعــجـز عـنه فـان مــا نـهض به الــدكـتـور بــاسل في تـلـك ا تـطــلب االمـر 
انه االخــــــــالص مـؤســـــــــسـات والـســبب اليـحـتـاج الى جــهـد كي يـكـشف 
وكل مـا أسس على احلب العـام وهو نقيض وحب الـرياضة وقـبله حب الوطن 
لذا نـتمنى عـلى الــــــسيد حب النـفس األمارة بالسـوء يكون بنـاء راسخا قويا 
بـيـنـيـان ان اليـضـيع الـوقـت في الـعـودة الى الـوراء بـحـثـا عن دلـيل يـأخـذ بـيـده
ـنتـدى الثـقافي فـالدلـيل موجـود في الكـنز الـذي ب يـديه اال وهـو مخـرجات ا

الرياضي ..
ـطـر كل ـنــتـدى الـذي كــان  حتـيـة لــصـاحب ذاك ا
اربــعــاء خـــيــرا عــلى الــريــاضــة الــعــراقــيــة اال ان
اصحـاب االرض يومهـا لم يكونـوا مدرك لـفائدة

ذلك اخلير .


