
االخـيــرة والنت ســيـلــعب  بـحــافـز
كــبـــيـــر الن الــفـــوز عـــلى اجلـــويــة
يـــخـــتـــلـف والنه بـــامس احلـــاجـــة
الضافة النـقاط لتعـديل موقعه بعد
وقف  والن التـراجع  ثـالث عشـر ا
تعديـله يتطـلب التعـامل بجدية مع
مــبـــاريــات عــقـــر الــدار  والن فــرق
احملـافـظـات اكـثـر اسـتـفـادة  مـنـها
ولـو انه سـيـكـون امـام فـريق  قوي
بـاريات بـعدمـا خـسر الـكثـيـر من ا
مع فـرق اقل مــنـهــا فـنــيـا في وقت
يـــريـــد اجلــويـــة عـــمــكـس جــدارته

وقوته  ذهابا.
ـثل اهـمـية ولـقـاء مـتـوازن  لـكـنه 
كبيـرة لتاثيـر نيجته عـلى مستقبل
ـوقع الـتاسع فـريـقا احلـسـ في ا
عـشـر وضــيـفه الـديـوانــيـة الـثـامن
ـران بحـالـة توتـر وخوف عـشر و
حـقـيــقي خـصـوصـا بــعـدمـا خـسـر
اصــحـاب االرض اخـر لــقـاءين  في
وقت يـخــرج الــديــوانـيــة من حتت

ركام  صربة اجلوية.
ويـســتــقـبـل احلـدود الــتــاسع نـفط
مــيـسـان وكـلـه امل جتـاوز مـشـاكل
مـبــاريـات الـذهـاب الـتي نـالت مـنه
الـــكــثــيــر من الـــفــووة الــتي يــريــد
اسـتـعـادتـها عـلى حـسـاب مـضـيفه
مع انه حقق فوزا مهما على اربيل
لــكـن تـــبــقـى االهــمـــيـــة في عـــكس
ـيدان ـسـتـوى احلـقـيـقي خـارج ا ا
ـضــيف اسـتــعـد به الـذي يــكـون  ا
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حــدد اجلــهــاز الـفــني لــلــمــنــتـخب
الــــعـــراقـــــي يــــــــوم 27 من أيـــار
اجلــــاري مــــوعـــــدا لــــتـــــــــــجــــمع
الــفـــــــريق حتـضـــــــــيـرا لـوديـتي
تـونس ولـيـبيـا في شـهـر  حـزيران

قبل. ا
ــديــر اإلداري لــلــمــنــتــخب وقــال ا
العراقي بـاســــــــل كوركــــــــيس
في تـصـريـحات صـحـفـيـة في حال
ــوافــقــة عـــلى مــبــــــــــاراة تــمـت ا
ــــــــقررة في صـربيـا التجـريبـية ا
ـــــقـــــبـل في األول مـن الـــــشـــــهـــــر ا
الـــبـــصـــرة ســـيــخـــوض الـــفـــريق
ـبـاراة ويـغـادر بـعـدهـا بـيوم إلى ا

تونس.
وتـابـعـفي حـال تــعـذر إقـامـة وديـة
نـتـخب بـشكل صـربـيـا سيـغـادر ا
مـبــاشــر في الـثــاني من  حــزيـران

قبل إلى تونس. ا
ــــــــــدرب ســـيـــخـــتـــزل وبــــ أن ا
الـــــقـــــائــــــــــــمــــة األولـــــيـــــة الـــــتي
أعـلـــــــــنـهـا وضــــــــمت 33 العـبا
غادرة إلى إلى 23 قبل التجمع وا

تونس.
ــوافــقـــــــــة وواصل فــيــحــال  ا
عـلى مـبـاراة صـربـيـا قـد ال يـشارك
فـــــيــــهـــــا عــــدد مـن الالعـــــبـــــــــــ
احملــتـــرفــ كـــونـــهــا خـــارج أيــام
الــفـــــــــــيــفــا وبــالــتــالي اخــتــزال
الـقـائــمـة الـنـهـائـــــــــيـة سـيـتـوقف
عـــلى ضـــوء الـــتـــحـــاق الالعـــبـــ

عسكر. احملترف با
ــــــــــــــنـــــتــــــخب وأشـــــار إلـى أن ا
ســيـواجه تـونس فـي الـسـابع من
قبل وبعدهـــــــا بـ 3أيام الشهر ا
نـتخب لـعب سيـواجه ا وبنـفس ا
الـــلـــيـــبي ضـــمن بـــرنــامـج إعــداد
ــنـــتــــــــــخب لــتــصــفــيــات كــأس ا

العالم.
جــديـــــــــر الــذكــر أن االحتـاد
الـــــــعـراقي ينـتـــــــظر مـــــــن
وزارة الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــــــة
الضــــــوء األخـــــــضر في حال 
ــــالــــيــــــــــة ــــبــــــــالغ ا تـــوفــــيــــر ا
لـالتــــــــــــــفـــــــاق بــــــــشـــــــكــــــل

رســـــمي على ودية
مـــــنــــتـــــخب

صربيا.
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ه االستـقالة نفى رئـيس الهـيئة االداريـة لنـادي الزوراء فالح حـسن االخبـار التي حتـدثت عن تقـد
وسم الكروي. بعد نهاية ا

وقال حـسن في حديث صـحـفي ان هذا الـكالم عار عن الـصحـة ولم يصـرح الي وسيـلة اعالم اي
تصريح.

واكد حـسن على م الـعالقة بـينه وب وزيـر النقـل عبد الـله لعيـبي الداعم لـنادي الزوراء وكل من
يروج لوجود خالف بيني وب الوزير واهم تماماً.

ـوضوع هو عمل فـاشل من اشخاص هدفـهم خلق زعزعة واوضح ان كل مايـقال ويروج في هذا ا
ولكن عليهم ان يعلموا ان فالح حسن اليهتز مهما كانت الظروف.
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الـســمـاوة في افـضل  مـسـتـواه الن
الـوسط يــعـتــمـد عــلى عــدة اسـمـاء
تكـون قدعـادة الى  بعـد الفـوز على
الــبـحــري ولـو انه بــغـيــر الـقــيـاس
وقع احلقيـقي  بسبب تـاخره في ا
االخـــيــــر وبـــقـي مـــعـــبــــرا القـــرانه
وبــرصــيــد 16 نــقـــطه لــكــنه في كل
االحوال فوز معنـوي يامل شنيشل
ان يـــــدعم لــــقـــــاء الــــفـــــريق الــــذي
اليبـدوسهال  والنه اليريـدان يسقط
حـتى بـفخ الـتـعادل   بل سـيـحـضر
ـنحه من اجل الـفوز  والن ذلك قـد
ــوقع نـفط مــيـسـان  ومـنه الـتـقـدم 
يـــقـــلـص الـــفـــارق مع الـــزوراء الى
نـقـطـة الن اهـل الـعـمـارة سـيـحـلون
ضيوفا على احلدود في مهمة قلقة
ـــســـتــوى الـــعــام في ظـل تــراجع ا
لــلـــفــريق   لــكن هـل يــقــدر الــوسط
الـعود من الـسـماوة ب الـفـوائد في

واجب  غاية في الصعوبة.
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ويـشـهـديـوم اجلـمـعـة اقـامـة خمس
مـبــاريـات وفـيــهـا  يـتــواجه الـنـفط
اضية  وظل تاخر في اجلوالت ا ا
بـــعــيـــد عـن الـــفـــوز الربـــعــة ادوار
ويـــســعـى لــتــعـــديــال االمـــور عــلى
ؤثر الكرخ الذي حساب الضيف  ا
يواصل تـقد مشـوارة على افضل
ـذكور مـا يـرام  وسيـدخل  الـلقـاء ا
مـنتـشـيا بـالـفوز عـلى الزوراء وفي
عـنـويـة العـالـية  من اجل احلـالـة ا

والنه يــقــدم مـســتــويـات  نــاجــحـة
ـــلــعــبـه وخــارجه ولالن يـــســيــر
بــاالجتـاه الــصــحــيح  ومــتــمـاسك
ويــؤدي  بـشـكل جــيـد وفي احلـالـة
الـفـنـيـة الـتـي تـؤهـله الضـافـة فـوز
اخـــــر النه فـي وضع   افـــــضـل من
الــصــنــاعــات الــذي يــحث اخلــطى
لالبـــتــعـــادعن مـــركــزه عـــلى بـــعــد
مــوقـعــ من الـهــبــوط  مـا يــدفـعه
لبذل كل ما عنـده في التعويل على
جـــهـــودالـالعـــبـــ الـــتي تـــتـــركـــز
وسم واجـبـاتـهـا االن عـلى انـقـاذ ا
ــشـــاركــة اخملــتـــلف تـــمـــامــا عـن ا
ـاضـيـة امـام مشـاكل مـالـيـة باتت ا
تـشــكل  حـجـر عــثـرة امــام الـفـريق
الـذي تـاثـر بـخـسارة الـشـرطـة بـعد
ــواقـع اخلــطــرة الـــتــراجع الحـــد ا
الـــتي حتــــتـــاج الى عـــمـل كـــبـــيـــر

للخروج منها.
ــنـتــشي بــفـوزيه امــا الـســمـاوة  ا
الــثـمــيــنـ عــلى الــبـحــري وفـريق
احلس تواليا واضافة اغلى ست
نقـاط مكـنته من االبـتعـادعن مكانه
الــــســـــابق  اخملـــــيف النـه ابــــقــــاه
مـرشحـا لترالك الـبطـولة الـتي بات
يـشعـر بـانه قادر عـلى الـبقـاء فيـها
ــقــبل ســيــكـون في والن  الــلـقــاء ا
ملعبه وحتت انظار جمهوره الذي
سـيـعـود  الن االمـور اخـتـلفت والن
الـثقـة بـدات تدب بـصـفوف الـفريق
الــطــامع لــتــحــقــيق الــفــوز لـثــالث
اتـواليـا عـلى حسـاب الـوسط الذي
لم يـتمـكن من حتـقيق الـفوز ذهـابا
ـــرحــلـــة احلــالــيـــة قــبل ان خالل ا
يعود للنتائج على حساب البحري
ـاضي لـكـنه سـيـواجـه قوة الـدور ا
مـخـتــلـفـة عن الـســابق بـعـدمـا بـدا
يــظــهــر الــســمــاوة بــحــالـة افــضل
وتـعـززت خطـوطه وحـقق مـا عـجز
عـنه مـنـذ بدايـة الـدوري  وارتـفعت
امــاله ومــعــنــويـاتـه في احلــصـول
عـلـى كل نــقـاط لــقــاء الـغــد في ظل
ظروف اللعب واحلالـة الفنية التي
ـــدعـــومــ عـــلـــيــهـــا الالعـــبـــ  ا
بالنتيجت واالصرار على حتقيق
الـثـالــثـة  الـتي يـظــهـر االقـرب لـهـا
بــعـدمــا فك عــقــدة نـتــائج الــذهـاب
وجنح فـي الــعــودة بـــالــفـــوز عــلى
فــريـق احلـســ مــا زادن من قــوته
وجـــهـــوده في مـــواجـــهــة الـــوسط
ويــدرك  شـنــيـشل طــبــيـعــة االمـور
بــعــدمــا فـشـل العــبـو  الــفــريق في
حتـقيق ايـة نتـيـجة خـارجيـة حتى
مع الـــفـــرق الـــضـــعـــيـــفـــة وتـــاثـــر
بــالـــنــتـــائج الــتي  تـــراجع فـــيــهــا
ـكان افضل وفقـدان فرصـة التـقدم 
ـبـاريـات بـعـدمـا  واجه صـعــوبـة ا
التي تـظهر  اصـعب امام الـسماوة
وســتـكــون مــبـاراة  خــطــرة   عـلى
الــوسط الــذي يـعــانـي ذهـابــا البل
ـلـعبـه  في الفـتـرة االخـيرة حـتى 
لـكـنه يـريـد  االمــور حـتى لـو ظـهـر

الـفــوز عـلـى اجلـنــوب الـذي تــقـبل
خـسارتـ مـتتـاليـتـ من الشـرطة
واالمـــانــة  مــؤكــد اثــارتــا  ســلــبــا
وســـيــدخل لـــقــاء الــنــجـف بــشــكل
مختلف بعدمـا  توقف  بعدسلسلة
نـتـائج مـنـحته الـتـقـدم ثامـنـا لـكته
الـيـوم يـقـف ثـاني عـشــر الـتـرتـيب
ا سـيخـسره اذا  مـا تمكن من ور
جتــاوز الـــنــجف في لـــقــاء صــعب
يـتـطـلب الـلـعب بـتـركـيـز وقـوة الن
ضيف في احلالة الطبيعية وفي ا
وضع افضـل منه بـعدمـا حسن من
االداء والـنــتــائج بــوضــوح وقـادر
ـهـمة  فـي ظل ظروف عـلى حـسم ا
الــــلــــعب  حــــيث عــــامـــلي  االرض
واجلــمـهـور والـتـحـول الـذي جـعل
من الـــفــريـق الــشـــعـــور بــاحلـــالــة
اجلــيــدة  الــتي تــدفــعه لــتــحـقــيق
الـفـوز  الـذي يـبـحث عـنه اجلـنوب
اليـــقــاف نــزف الــنـــقــاط والــعــودة
شـوار وكالهمـا يريدان واصـلة ا
يـقدم مـستـوى جـيد وان يـلعب من
اجل الـــفـــوز الـــذي يـــبـــدو االثــرب
الصــحــاب االرض بــعــدمــا افــتــقـد
الــضـــيـــوف لـــلــتـــوازن وخـــســارة
مـبـاراتــ تـوالـيـا  حــيث  االمـانـة
لــتي تـــركت اثـــارا ســلـــبــيـــة عــلى

الالعب والفريق بشكل عام.
 ويـظــهـر االمــانـةفي افــضل ايـامه
واصلة نسج واحواله  والساعي 
الــنــتـــائج  بــعــدالــعـــودة بــالــفــوز
الثـم من الـبصـرة  وثاني افضل
رحـلة احلـاليـة  وهو يـقدم فـريق ا
الــنـتــائج اجلــيـدة  مــؤكــدا قـدرات
العــــبــــيه الــــعــــالــــيــــة بــــعــــدثالث
انــتــصـارات مــهــمــة عــلى الـزوراء
والـنــفط واجلـنــوب والـتــعـادل في
االخــرى في مــســار نــاجح وجــيــد
والـتـقدم لـلـمـوقع الثـامن والـتـطلع
الى االفضـل اذا ما جنح في عـبور
الـصـنـاعـات رغم أفـضـلـيـته في كل
شـيء   والشـعـور بـالـثـقـة الـعـالـية
ـدرب والـعالقــة اجلـيــدة مـا بــ ا
والالعـب  واجلـمـيع يرفع  شـعار
الـكل يــخـدم الــكل  الضـافــة الـفـوز
الـــرابع  وتـــعـــقـــيـــد االمـــور عـــلى
الــصــنــاعـات الــذي يــعــيش حــالـة
خوف حـقيـقية بـعدمـا توقف  امام
ـاضـي وتـراجع الـشــرطــة الــدور ا
سابع عـشر وسيـكون امام اخـتبار
صعب ومـؤكدان عـناصـره تريد ان
تـقـدم مـبـاراة جـيـدة اليـقـاف  تـقدم
االمـانــة واحلـد من جتـاوزهـا عـلى
اقـرانـهـا وبـاتت تـمـثل خـطـرا على
الـكل  ســعـيـا لــلـخــروج من الـبـاب
العـريض   لـكن الفـوز االمانـةياتي
بـــشـــروط مــنـــهـــا الــلـــعب من دون
اخــــطـــــاء واســــتــــغـالل الــــفــــرص
والــسـيـطـرة عـلى   الـكـرة والـلـعب
بــصـفــوف مـتــكـامــلـة  الن الــطـرف
ـــقــابـل  في اجلــاهـــزيــة بـــعــدمــا ا
تــعــززت امــالـه وفــرص جنــاحــاته

اهـمـيـة كبـيـرة الن الـلقـاء سـيـجري
حتت وسائل االعالم الـتي تامل ان
تـشــهـدمــبـاراة  مــتـكـامــلـة  من كال
الـفـريقـ الـلذين نـزفـا الكـثـير  من
الـــنـــقــاط قـــبل الـــتــراجع فـي ســلم
ـينـاء الـذي يـعاني الـتـرتب حـيث ا
ازمــة حــقــيـــقــيــة  في ظـل تــعــثــره
ــلــعــبه  بــعــد الــتــفـريـط بــنــقـاط
سـلــسـلــة مـبـاريــات كـان مــهـمـا ان
يـسـتفـيـد مـنهـا الن الـتعـويل يـبقى
دومـــا عـــلـى نـــتـــائج االرض الـــتي
ر اسـتـمرت تـعـانـد الفـريق الـذي 
بــازمــة اداريــة وفــنــيــة ويــبــدو ان
خالفـــات ظـــهـــرت مع ادارة هـــادي
احــمــد ويـخــشـى ان يـنــعــكس ذلك
ــشـاركـة  بــعـدمـا انــعـكـست عـلى ا
نـتـائـجه عـلى الـعالقـة مع االنـصار
وردهم   على ذلك   برفض  مرافقة
الفريق  الخر مبارياته التي شكلت
الــتـحــدي  احلــقـيــقي والن تــعـديل
االمـور بـالشـرعـة يفـتـرض ان ياتي
ــــــســــــتــــــوى مـن خالل حتــــــسـن ا
والـنـتـائج  والـفـريق بـعيـداعـنـهـما
ويــامل  ان يـعــود بـفــوائــد الـلــقـاء
الـذي اليظـهـر سهال امـام الـفريـق
بـعـدمــا خـسـر الـكـثــيـر من الـنـقـاط
وكالهما يـعاني االمريـن خصوصا
ـــيــنــاء  الـــذي يــواجه صـــعــوبــة ا
االمــور بـــشــدة واخــرهـــا خــســارة
ـــا تـــظـــهـــر  االمــور الـــزوراء  ور

اصعب امام الطالب.
ــركــز  احلـادي  امــا الـنــجـف في ا
نـتشي بـفوزه عـلى الطالب عشـر ا
فـي مـلـعـبه الـذي يـسـتـقـبل به نـفط
اجلنوب وكله امل في اضافة كامل
الـنــقـاط ومــواصـلــة سـيـر حتــقـيق
واصـلـة حتـس االنـتـصـارات 
مكـانه بعدمـا تقدم في
رحلة احلالية وله ا
لــقـــاء مــؤجل  في
مــــــلـــــــعــــــبـه مع
الزوراء   واالهم
انـه يــــــــــــقـــــــــــدم
مستـوى مناسب
مـــنــحه اخلــروج
بـــــنــــقـــــاط اخــــر
مبارياته واحلال
عـــــنــــد الـــــذهــــاب
حـــــــيث الــــــتــــــوازن
والتـعامل مع الـفرص
والـــســـيـــطــرة عـــلى
ــبــاريــات   ويـدرك ا
الالعـــبـــ اهـــمـــيـــة
نــقــاط لــقــاء الــغــد
ـنـحه الـذي قــد 
اكـثــر من  مـوقع
اذا مـــــــــــــا اتـت
بـقـيـة الـنـتـائج
من جــــــانـــــبه
والن كــــــــــــــــل
الـــــــــــــــدالئـل
تـــــمـــــنـــــحه
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 جتــري يـــوم غــد اخلـــمــيس  اربع
مــبـــاريــات ضــمـن اجلــولــة  26من
ـمتاز بكرة القدم مسابقة الدوري ا
عـلى ان تـتـواصل اجلـمـعـة بـاقـامة
خـمس مـواجـهـات عـلى ان تـخـتـتم
الـسـبت بــلـقـاء الــبـحـري والـزوراء
ـديـنـة الـبـصـرة  ويـشـهـد  مـلعب
ــوقع الــشـــعب لــقــاء   اصـــحــاب ا
ــركــز الــعـــاشـــر  الــطالب 30 وبـــا
ـيــنـاء الـبـصـري اخلـامس عـشـر  ا
وذلـك عـنـد الـسـاعـة الـعـاشـرة لـيال
وفــيــهــا يــســعى اصــحــاب االرض
ــطـلــوبـة بــعـد الــعـودة لــلـنــتـائج ا
ـاضي من الـنجف خـسـارة الـدور ا
وقبلـها التـعادل من االمانة وقـبلها
خـسـارة الــشـرطـة قـبـل ان يـلـزمـوا
على ترك مكانهم والتراجع للموقع
العاشر في وضع افـتقد لالستقرار
ـرحـلـة االولى الـتي مـنـذ  نـهـايــة ا
ـهـمة في الـزمت علـوان عـلى ترك ا
وقت لم يقدم الفريق ما منتظر منه
ـطـالب في بـقـيـادة  ثـائــر احـمـد  ا
تــغـيــر الــنــتــائج من هــذه االوقـات
واهـمــيـة الــعـودة لـســكـة الــنـتـائج
الـتـي غـاب عــنــهـا بــســبب  ضـعف
عمل  الصـفوف التي لم تـتمكن من
ـطـلوب مـن حيث الـعـودة لـلـعـمل ا
ـسـتـوى والـنـتـائج  الـبـعـيـدة عن ا
رغـبـة االنـصـار الـذين سـيـرفـضـون
ايـة نـتـيـجـة غـيـر الـفـوز الن االمور
الحتـتـمل بــعـدالـتــاخـر  في سـبـاق
ـواقع  وسـيـكـون حتت    ضـغط اا
انــــــصــــــاره  مـن اجـل  حتــــــقــــــيق
يناء االنتصـار الذي يبحث  عـنه ا
ـر بـاسـوء ايـامه الـبـصـري الـذي 
ــــوقـع  اخلــــامس عــــشــــر حــــيث ا

ةبــــعــــدخــــســــارة  الــــزوراء
والــتـــعــادل  مـــرة اخــرى
ــلــعــبه مــا ابــقــاه في
ـــهـــدد اذا مــا مـــكــانه ا
فــــــــــشـل فـي  دخــــــــــول
صـــفــوف الـــطالب  رغم
اعــادة  تــرتـيــبــهــا بــعـد
نكـسة الـنجف والبد من
الــعـــودة الـى حتــقـــيق
الــنـتــائج حتت انـوار
مـلـعب الـشـعب  الن
الـــــظــــهـــــور في
ــــــــلـــــــــعب ا
ـــذكــور ا
لـــــــــــــــه
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الحقة حتقـيق االنتصـار وتشديـدا
عـــلى اجلـــويـــة وفي الـــوقـت الــذي
ســيــلــعـب من اجل الــفــوز   يــبــقى
ينـتـظـر نـتـيـجـة الـبـحـري والزوراء
واربـــيل واجلـــويـــة في وقت يـــامل
الـنــفط وضع حــد لــتـدهــور االمـور
بـشكل غـير مـتوقع بـعدالـتوقف في
الـعـاصـمـة وخـارجـهـا  وبـات حتت
تـاثـير نـتيـجـة اليـوم الـتي قدتـلزمه
عــلى تـرك مـكـانـه لالمـانـة  االفـضل
ـباراة لـكـنـه يـريـداللـعـب بـظـروف ا
ـنـسجم ألـتـحـدي االخـر   للـفـريق ا
ـتــكـامـل والـقــوي الـكــرخ  الـذي وا
اسـتمـر يقـدم مبـاريات مـهمه ابـقته
فـي مــكـــانه الــثـــالث  وطـــمــوحــات

نافسة بقوة على الوصافة. ا
واشـــد مــبـــاريـــات اجلـــويـــة عـــنــد
العب احملـافظـات بـعـدما اخلـروج 
تـــمـــكن الـــفــوز عـــلى الـــديـــوانـــيــة
ــاضي وخــرج بــصــعــوبــة الــدور ا
بـالنـتيـجة بـعدما فـشل في الـظهور
ــــطــــلــــوب والــــتــــراجع في االداء ا
والــتــهــديـف مــنــذ بــدايـــة الــفــصل
الـثـاني لــلـدوري ويـعــلم اوديـشـيـو
صـعـوبـة الـلـقـاء الن اربـيل  يـبـحث
عن الــعــودة لــعــزف نــغــمــة الــفــوز
والـعــمل  مــا بـوسع اكــرم سـلــمـان
والالعـبــ لــلـخــروج بـاهم نــتـائج
الـفـتـرة االخـيـر من خالل اسـتـغالل
عـامـلي االرض واجلـهـور   وتـدارك
ـــتــــدهـــور في الــــفـــتـــرة ـــوقـف ا ا

لتحقيق الفوز لتحس مكانه الذي
تغير   مؤخرا.

ويـشهـد ملـعب الشـعب عنـدالسـاعة
الـــعــاشـــرة لـــيال لـــقــاء  الـــشـــرطــة
والـكـهـربـاء في مهـمـة تـظهـر قـريـبة
ـتـصدر بـاضـافـة كامل الـنـقاط من ا
ـــرور من مـــحـــطـــة الـــكـــهـــربـــاء وا
ـــســتــوى ـــتــراجـــعــة من حـــيث ا ا
والــنـتـائج في وقت تـريـد جـمـاهـيـر
الشرطـة من العبي الفـريق مواصلة
حتقـيق الفـوز العـشريـن   واحلفاظ
عـلى االشـيـاء الـتي تـدعـم الـصدارة
ـــنـــتـــشي بـــهـــا من وقـت واحــدى ا
احلــوافــز في االقــتــراب من الــلــقب
ـرشـح الـقـوي لــهـا وكــلـمــا يـامـله ا
ــفـــاجــاة الـــكـــهــربـــاء تـــفــجـــــيـــر ا
واالنـتقـال للـواجهـة بعـدما انـحسر
ــوقع الــرابع عــمــلــهــا كــثـيــرا في ا

عشر.
وتـخـتـتم مـبـاريـات اجلـولـة الـسبت
ـنكـسر عـندمـا يـــــــــخرج الـزوراء ا
ــــــــبــتـعــد عن دائـرة ـتــعـثــر وا وا
الـــصــراع عـن الــلـــقب والــوصـــافــة
ـوقع الــثـالث  البـل مـهــدد بـتـرك وا
الــــرابع  مــــا يــــدفع الـالعـــــــــــبـــ
لـــتـــدارك االمـــور وسط حـــســـابــات
الــتــغــــــــــــيــر بـــعــدمــا تـــخــلى عن
نـافسات  في وقت يريد النتائج وا
الـبــحـري ان يــكـون نــصـيب له  من
مــــبـــاريـــات الــــزوراء رغم  هـــبـــوط

مستواه.

uŽbðË ¡«b²Žù« WŁœUŠ b Rð WO³*Ë_«

qłUŽ oOI% `²H
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ــــــبـــيـــة دعت الــــلـــجـــنــــة االو
الوطنـية العراقـية االجـــــــهزة
االمـنيـة الى حتــــــــقـيق عاجل
بــشـان حــادثــة االعــتــداء عـلى
مـدير الـلجـنـة القـانونـية نـعيم

البدري.
وذكـــرت الــلـــجـــنـــة فـي بـــيــان
بـية صحفي ان “الـلجـنـة االو
الـوطنـيـة الـعـراقـيـة تـسـتـنـكر
احلــادث االرهــابـي اجلــبــــــان
الــذي اسـتــهــدف مـنــزل مــديـر
الـدائرة الـقانـونـية في الـلجـنة
ـبـيــة نـعـيم الــبـدري فـجـر االو
ــــــاضي مـن قـــــبل االثـــــنـــــ ا
مجهول االمر الذي ادى الى
تـــعــــرض مــــنـــزلـه وســـيــــارته

الشخصية الضرار بليغة.”
وأضـاف الـبـيان أن “الـلـجـنة
ـبـيـة الـوطـنـيـة الـعـراقـية االو
تـدعـو كـافـة االجــهـزة االمـنـيـة
الجـراء حتـقـيق عاجـل وسريع
هم الى لـكـشف اجلنـاة وتـقـد
الــقـــضــاء الــعــراقي لــيــنــالــوا

جزائهم العادل.”
وتـعــرض مــنــزل الــبـدري الى
هــجـوم بـقـنـبـلـة يـدويـة من
قبل اشخاص مجهول

بية جانب من اعتداء غامض على احد موظفي اللجنة االو

 كاتانيتش

لـيتـسبب بـخسـائر مـادية دون
وقوع اي خسائر بشرية.

يذكـر ان مصدر امـني افاد بأن
مـــــنــــزل مــــديـــــر الــــدائــــــــــرة
الــقـــانــونـــيــة بـــالــلـــجــــــــــنــة
بـية نعـيم البـدري تعرض االو
لهـجـوم بـقـنـبـلـة هـجـومـية في
الـــــعـــــاصـــــمـــــة بـــــغـــــداد وإن
“مجهول القوا قنبلة يدوية
عـــلى مـــنـــزل مـــديـــر الـــدائــرة

بية القانونـية في اللجـنة األو
نـعــيم الــبـدري في الــعـاصــمـة

بغداد.”
واوضح أن “االنفــــجـار اسفر
عـن خـســائـر مــاديــة فـقط دون
وقـــوع خــــســـائــــر بـــشــــريـــة”
مـــبــــــــــيـــنــاً ان “الــقـــــــــوات
ـعرفة االمنـية فـتحت حتـقيـقاً 
مـالبــــــــــــــــســـــــــات احلـــــــــادث

سؤولة عنه. واجلـــــهة ا
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كــرم رئـــيس اســتــئـــنــاف الــبـــصــرة االحتــاديــة
ـوظف في الــقـاضي عـادل عـبـد الـرزاق عـبـاس ا
رئـاســة مـحـكـمــة احـداث الـبـصــرة (ثـائـر نـاجي
ـيـدالـيــة الـذهـبـيـة في حـمــيـد) حلـصـوله عــلى ا
بطـولة انـدية الـبـصرة لـلمـتقـدمـ بطـولة كـمال

االجسام. 
وقـال بــيـان لــلـمـركــز االعالمي جملـلس الــقـضـاء

وظف الـتابع االعلى تـلقـته (الزمـان) امس ان (ا
ـدالية لـرئاسـة استـئنـاف البـصرة حصـل على ا
الذهبية بـلعبة كمال االجـسام في بطولة االندية
الـبـصـرة) الفتـا الى ان (رئـيس االسـتئـنـاف اكد
على تـميّز مـنتسبـي مجلس القـضاء االعلى  في
عـمـلـهم وفي حـصولـهم عـلى مـراكز مـتـقـدمة في
الـدورات الـريـاضـيـة واالداريـة الـتي يـشـتـركـون

فيها).


