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تـوّج فـريق األمن الـوطـني اجلـزائــري بـلـقب بـطـولـة الـشـرطـة الـعــربـيـة لـلـجـودو الـتي اخـتـتـمت
ركز األول بعد إحرازه  4 ميداليات ذهبية وواحدة فضية فعالياتها في بغداد بحصوله على ا
يـدالية ذهبية واربع ركز الـثاني وقد حصد  و 3ميـداليات برونزية في حـ حل العراق في ا
فضيـات وثالث نحاسـيات وثالـثا مصـر ولها ذهبـية وفضـية ونحـاسية فيـما جاء رابـعا شرطة
ـركز تـونس وحـصد مـيدالـيـة ذهبـية وثالث نـحـاسيـات وخامـسـا الكـويت بـذهبـية ونـحـاسيـة وبا
السـادس االردن ولها فـضيـة ونحاسـية وسـابعا الـسعـودية بأربع نـحاسـيات وبالـترتـيب الثامن
شاركة واالخيـر ليبيا بنـحاسية يذكران احتـاد الشرطة الريـاضي العراقي قد ضيف البـطولة 

فرق اجلودو لشرطة اجلزائر السعودية الكويت قطر تونس مصر واألردن.
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قـــدم العــبــو نــادي الــديـــوانــيــة هــديــة
لـرئيس نـاديهم اجلديـد د. مازن فرحان
اخلـزاعي عـندمـا خـطف نقـطـة التـعادل
الـثمينة من مضيفه فريق نادي النجف
الـــريـــاضي في مـــبــاراة دربي الـــفــرات
االوسـط الــتي ضــيــفــهــا مــلــعب نــادي
الـنجف الدولي عرفت بأهـميتها بسبب
ـر بها الـظروف غـير الـطبـيعـية الـتي 
. الـديـوانــيـة يـشـكـو من فـقـر الــفـريـقـ
ـاليـة لالعبـ والنـجف يشـكو األمـور ا
مـن نـتـائج غـيـر اجلـيـدة االخـيـرة الـتي
باراة حققها اخيراً ويذكر ان نتيجة ا
قــد اســفــرت عن الــتـعــادل بــهــدف لـكل
مـنهما ضـمن اجلولة الثـانية والثالث
ــمـــتــاز بــكــرة مـن الــدوري الــعـــراقي ا
الــقــدم وادارهــا احلــكــام احــمــد ذاري
هـــاني وعــبــاس ســعــد و اكــرم عــلي و
رســـول عــلي ولم تــرتق لــلــمــمــتــاز في
ــنـغــصـات بــعض احــيـانــهــا بـســبب ا
الـعـديـدة التي رافـقت مـجـرياتـهـا حيث
االلــعــاب اخلـشــنــة لالعــبي الـفــريــقـ
ـــبــاراة بــتـــشــنج كـــبــيــر الـــذين ادوا ا
وبــاعـتــراضـات مـســتـمــر عـلى قـرارات
احلـــكـــام نــاهـــيك عــمّـــا قــام بـه بــعض
احملــسـوبـ عـلى اجلـمـهـور الـريـاضي
ـيـاه على عـنـدمـا اخذَوا بـرمي قـناني ا
العـبي الفـريق الديـواني ليـوقف احلكم
ـباراة على اثرها و ليضيف  7دقائق ا
كــــوقت بــــدل ضـــائع  ,يــــضـــاف لــــهـــا
بـرر لبعض ـصطنع وغـير ا الـسقوط ا
العـــبي الـــفــريــقـــ الســتـــهالك الــوقت
والذين ساد على اداهم االلعاب اخلشة
لـينالـوا على اثرهـا البطاقـات الصفراء
الـعديدة لتكـون حصة نادي النجف من
االنــذارات ثالثــة لالعــبـ عــلي ريـاض
وصـفاء جـبار وموسى فـيما نـال العبو
الـديوانيـة ثالثة بـطاقات صـفراء ايضاً
كــانت من نـصــيب الالعـبــ لـيث مـعن

فــرمــان وســتــار جـبــار وحــيــدر مــاجـد
ـلل واالســتـهــجـان الــصـفـة ولــيـكــون ا
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ـبــدأ جس الـنــبض ألهـمــيـة اســتــهل 
ـباراة بالـنسبـة للفـريق الـلذين كانا ا

يـبـحـثـان عـن نـقـاطهـمـا بـشـغـف كـبـير.
لـعب النجفيون بانفـتاح كبير ولينقلوا
الـكـرات الى سـاحة اخلـصم بـاستـمرار
لــتــشــكل خــطـورة كــبــيــرة عـلـى مـرمى
الـديـوانـيـة وكـان أبـرزهـا فـي الـدقـيـقة
تـسـديـدة قـويـة لـلـنـجـيـري ايـدو عـلت7

كـرته العـارضة بقـليل ولتـشهد الـدقيقة
ضـياع فـرصة ثمـينـة لكابـ النجف22
عـلي رشـيد الـذي انفـرد بحـارس مرمى
الــديــوانــيـة لــيث مــعن اال أن الــعــمـود
االيـسر للمرمى وقف حائال دون دخول
كـرته وسط اسـتـغـراب اجلمـهـور. كذلك

شهدت الدقيقة 30ضياع فرصة لالعب
الـنـجف عـلي رشـيـد عـنـدمـا علـت كرته
الــراســيـة الــعـارضــة بـقــلـيل وشــهـدت
الــدقـيــقـة 47تــســديـدة لالعب الــنـجف
طـاهـر حمـيـد مرت كـرته بـجوار الـقائم
ـقابل لم رمى الـديوانـية. في ا ـن  اال
يـشهد مـرمى نادي النـجف اي خطورة
تــذكـر بــسـبب اخلـطــة الـدفـاعــيـة الـتي
لــعب بـهـا الــفـريق والـذي كــان يـسـعى
جلـني نـقـطة الـتـعـادل الثـمـيـنة لـيـكون
حتـت مــطـــرقــة العـــبي نــادي الـــنــجف
وسـط مـــحـــاوالت عـــشــوائـــيـــة عـــرفت
بـالكرات الطويـلة لم تشكل اي خطورة
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بـــكـــر فــيـه العب الـــنــجـف عــلـي قــاسم
بـــتـــســـديــدة قـــويـــة اال ان كــرتـه عــلت
الـــعـــارضـــة بــقـــلـــيل اال ان الــدقـــيـــقــة
شـــــهـــــدت اهـــــداء حـــــارس مـــــرمى52
الـــديــوانـــيــة لــيث مـــعن فــرمـــان غــيــر
هم عند ـستقر هدية هـدف السبق وا ا
ـبـرر لكـرة كـانت بعـيدة خـروجه غـير ا
ووجـود 3العــبـ من فـريـقـه لـيـسـتـغل
هـذا التلكؤ من قبل العب النجف طاهر
حميد معالناً عن تسجيل هدف السبق
لــفــريــقـه بــكــرة جـمــيــلــة وسـط حــيـرة
جــمـهــور الـديــوانـيــة الـغــفـيــر لـتــأخـذ
ـباراة مساراً اخر ترجم بالعصبية و ا
قـابل اخذ ارتـكـاب اخطـاء عديـدة في ا
ـعـادلة الـكـفة اال الـديـوانـيون الـسـعي 
ان الــتـســرع والـضــغط الـنــفـسي حـاال
دون حتــــقــــيـق ذلك رغم الــــتــــبــــديالت
الـصـحيـحـة ولو كـانت مـتأخـرة جداً و
لــكـونـهـا نـفـذت بـعـد تـسـجـيل الـنـجف
ــاسـة خـاصـةً الــهـدف رغم حـاجــتـهـا ا
ن الــــذي شـــغل ــــركــــز اجلـــنــــاح اال
بـالالعب الـبديل الـناجح جـاسم محـمد
السـيما غيـاب العب اخلبرة في الفريق
كــكــابــ يــســتــطــيع الــســيــطـرة عــلى

تـصرفـات زمالئه ليـسجل عـلى البعض
مـنهم تـصرفـات غير طـبيـعية من خالل
ـشـكـلـة رغم اهـمـيـة الـوقت لـهم خــلق ا
وخـــاصـــةً مـــا قـــام به الالعـب الــبـــديل
حــسـ جــاسم نـال عـلى اثــره الـكـارت
االصـــفــر من قـــبل احلــكـم. واســتــطــاع
الـــديـــوانــيـــون من فــرض الـــســيـــطــرة
ــبـاراة بـعـد الــكـامـلــة عـلى مــجـريـات ا
هاجم احمـد عبد الرزاق واخذ دخـول ا
ـهـاجمـ و نـظـرا للـتـوقـفات الـلـعب 
ـبــاراة احــمـد الــكــثـيــرة اعــطى حــكم ا
ذاري  7دقـــــائق وقـت بــــدل الـــــضــــائع
لــتـشـهــد الـدقـيــقـة مـنه تــسـجـيل هـدف
ـهـاجم الــتـعـديل لـلـديـوانــيـة من قـبل ا
فـالح عـــبــــد الـــكــــر الالعـب االفـــضل
ـبـاراة وليـرسم هـذا الـهدف الـفـرحة بـا
والـبـسـمـة عـلى شفـاه جـمـهـور الـفريق
الــديــوانـي الـذي يــعــانـي من مــتــابــعـة
ــســؤولـ مــاديـاً و مــعـنــويـاً رغم ان ا
ثل احملافظة ومتابعته تبشر الـفريق 
ـثـالي بــخـيـر لـقـضـاء وقـت جـمـهـوره ا
والـغفيـر و الذي نال رضا واسـتحسان
ــتـابــعـ لـلــريـاضــة الـعـراقــيـة وقـال ا
الـــكـــابـــ رزاق فــرحـــان مـــدرب نــادي
ـا يضم من الـديوانـية ان فـريقـنا جـيد 
عـناصر شـبابيـة تمتلك امـكانيـات فنية
جيدة ’اهـلت الفريق ان يحـسن ترتيبه
فـي جــــدول الــــدوري الــــعــــراقي ,لــــكن
ـشـكـلـة الـكـبـيـرة الـتي تـواجـهـنـا هي ا
الية الـتي يعاني مـنها النادي االزمـة ا
والــتي اركــنــاهـا جــانـبــا رغم احلــاجـة
ــــاســـة لـــهـــا كـــون اكــــثـــر الالعـــبـــ ا
يـعتمدون عليـها كمصدر رزق لهم ,لكن
الـى متى يـبـقى الفـريق يـعاني السـيـما
ــتـلك قـاعــدة جـمـاهـيـريــة كـبـيـر جـدا
تـضاهي الفـرق اجلماهـيرية الـبغدادية
سؤول حلل هذه لـذا نناشد السادة ا
ـعـضـلـة الـكـبـيـرة ومن الـله الـتـوفـيق ا

للجميع. الديوانية تتعادل امام النجف في الدوري
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يلتقي الزوراء
ركز الثالث با
الوصيف اجلوية
في لقاء مؤجل من
رحلة االولى ا
متاز لسباق ا

االمـانـة قبل ان يـكسـر عـقدة مـلعب الـنجف
بــالــفــوز عـلـى اصـحــاب االرض لــكــنه عـاد
ـيــنـاء في نـتـائج مــتـبـايـنـة لــيـتـعـادل مع ا
وغــيـر مـسـتــقـرة واكـلت مـن جـرف الـفـريق
الـكثـير ويعـاني منهـا وسيـكون امام مـهمة
ـدرب غــايــة في الــصــعــوبـة كــمــا يــراهــا ا
والالعـبـ واجلـمـهـور الذي ال يـقـبل بـغـير
اخلـروج بنتيجـة الفوز والكل يشـعر مدينا
بـالـفوز عـلى الزوراء بـعد اخلـيـبة الـكبـيرة
والـسقـوط واالستـسالم في لـقاء الـكاس ما
درب والالعب التركيز على تقد يـضع ا
طلوب وعدم لتفكير باخلسارة الن اللعب ا
كل فــريق مــعــرض لـهــا مــهـمــا كــان اسـمه
ـوسم وحــجــمه ولــو ان ظـروف اجلــويــة ا
احلـالي مختـلفة بـعد خسـارة كل البطوالت
حــــيـث اخلــــروج من اخلــــطــــوة االولى من
دوري ابـطال اسيا بعدما سيطرة على لقب
بــطـولــة االحتـاد االسـيــوي ثم اخلـروج من
الــبـاب الــضـيق من نــصف نـهــائي الـكـاس
يناء ليستمر واعـقبها بتعادل مخـيب مع ا
مـفــرطـا بـالـكـثــيـر من الـنـقــاط الـتي تـظـهـر
احلـاجـة الـيـهـا وكـمـا قـلـنـا ان كل مـا يـريـد
جـمهـوره هو حتـقيق الـفوز فـي لقـاء اليوم
بــعــدمــا تـقــلــصت حــظـوظ الــفــريق في كل
ـــوسم احلـــالي والـــعــمـل عــلى بـــطــوالت ا
تــعـويـضــهـا بـالـفــوز عـلى الــزوراء عـنـدمـا
يـدخل بشحـنة معـنوية عـالية اثـر النتـيجة
اجلـيـدة الـتي حقـقـهـا األربعـاء عـلى الـكرخ
وفي ان يـكون الكل باجلـاهزية وفي تواجد
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ولـو استـطلـعنـا اراء انصـار القـوة اجلوية
يـرونـهـا مـبـاراة كـبـيـرة وحـيـدة واالمل في
صلحـتهم وفي تعقـيد االمور على جـعلهـا 
وقعه السابق الـبطل والزامه على العـودة 
الن الـكرخ سيخرج الى لقاء مناسب عندما
يــحل ضــيــفـا ثــقــيال عــلى فــريق احلــسـ
فـضال عن الفوز اليوم سـيقلص الفارق مع
الـــشــرطـــة الى ســـبع نــقـــاط حلــ اقـــامــة
مـباريات الدور  33عـندما يسـتقبل اجلوية
الــبـحـري والــشـرطـة الــسـمـاوة لــكن يـبـقى
الـفـوز اليـوم الشـغل الـشاغل لـلجـوية والن
ـهـمـة غــيـر نـتـيــجـة الـفــوز قـد تـضع حــدا 
ـكن قـبـول خـسـارت في اوديـشـو ألنه ال 
ـا ــشـكــلـة ور اقل مـن أسـبــوعـ وهــنـا ا
ــشــهــد من فــريـق اخــر ولـو تــقــبل نــفس ا

ـنـظـرة عـلى احـر من وألهـمـيــة الـنـتـيـجـة ا
اجلـمر. كـما يـتطـلع الزوراء عـلى الفوز من
اجل تـقليص الفارق الكبير مع اجلوية 13
نـقطة ومهم ان تأتي كامل النقاط امام لقاء
مـؤجل مع الـنـجف وهـذا امـر مـهم جدا في
ان يـحـافظ عـلى مـسـار الـنـتائج ويـأمل في
ان يـتـعثـر اجلويـة ومهم ان يـبقى الـصراع
قـويـا بـ ثالثي الـتـرتـيب الى ابـعـد نـقـطة
ال بـسـبب وقت فـي الدوري الـذي أمـسي 
ـسـابـقات لم ـبـاريات والن جلـنـة ا اقـامـة ا
تـستفد من جتـاربها السابـقة وبحاجة الى
مـراجـعـة األمور لـيس لـوحـدهـا بل مع عدد
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وســيــدخل اجلــويــة بــحــذر شــديــد في ظل
وجعة امام الزوراء رغـبة الثأر للخـسارة ا
الــتي قــطـعت الــطـريـق امـامه في الــصـراع
عــلـى لــقب الــكــاس ولــيس هــذا حــسب بل
مــحـو اثـار تـلك اخلـســارة الـتي يـان مـنـهـا
الــفـريق لـلـيـوم رغم تــفـوقه الـعـريض عـلى
الــكــرخ لــكن األمــور تــخــتــلف هــنــا في كل
تـفاصيـلها وسـيكون امـام صعوبـات كبيرة
امـام فـارق العـشر نـقـاط مع الشـرطة وسط
ـوسم الثـاني لكن مـؤشـرات خسـارة لقب ا
لـنتـيـجة الـيوم أهـميـة كبـيرة وخـصوصـية
مـن اجل رد االعتـبـار بـعـد جتـرع اخلـسارة
الـقـاسـيـة وهو كـل ما يـبـحث عـنه اوديـشو
والالعـب وكـان حال لـسانـهم يقـول علـينا
ـوسم بـالـفـوز النـهم يـشـعـرون بان إنـقـاذ ا
لـقـب الـدوري بـات بـعـيـدا حـتى لـو تـقـلص
الـفـارق الى سبع نـقـاط الن الشـرطـة يسـير
بــاالجتــاه الــصـحــيح واقــتــرب كــثــيـرا من
احلـسم لكن حسابيا انـصار اجلوية همهم
في كـيـفيـة عـبور الـزوراء بـعد الـذي حصل
ـــرة مـن الـــغــر قـــبـل ايــام واخلـــســـارة ا
ــوسم احلـالـي الـغــيـر مـتــوقـعــة من اشـد ا
ـتـشـائمـ بـالفـريق الـذي يـكون اسـتـعاد ا
شـيء من قوته وتركيـزه وتوازنه في الفوز
عـلى الـكرخ وتـعويض الـتعـادل اخمليب مع
ـؤثرة سـلـبـا على ـيـنـاء احدى الـنـتـائج ا ا
ـرحـلـة احلــالـيـة والــتـسـبب نــتـائـجه فـي ا
ــتـــصــدر وقــبــلــهــا بــتـــوسع الــفــارق مع ا
الـتـعادل مـع االمانـة واربـبل ونفط مـيـسان
رحلة احلالية وخرج عن التوقعات خالل ا
وامـال جمهوره في تغيـر االمور بعد الفوز
الـكبيـر على الشـرطة لكـنه عاد ليـتعادل مع

ادارة االمـــور الـــتي بـــدأت صــعـــبـــة حــيث
اخلــروج من دوري ابـطـال اسـيــا والـتـعـثـر
في الـكثير من لـقاء في الدوري لكن مهم ان
طلوب يـسترجع الـفريق دوره في الوقـت ا
وبــات مـرشـحــا قـويـا خلـطـف لـقب الـكـاس
قــبـل ان يــتــقــدم ثــالــثــا في الــدوري حــيث
الـنتـائج الثالث االخـيرة الـتي حصل مـنها
عـــلى تــسع نـــقــاط بـــالــفــوز عـــلى الــطالب
واجلـنـوب والـصـنـاعـات في وضع اخـتـلف
ــدرب والالعـبــ واجلـمــهـور تــمـامــا مع ا
بــعــدمــا حتــسن وضـع الــدفــاع والــهــجـوم
وارتفاع غلة التهديف السالح الذي افتقده
الـفريق للـعديد من مبـارياته ليـعود ويعول
عــلـيه الـيـوم من خالل مـهــنـد عـبـد الـرحـيم
ـنـصـوري والـلـجـوء وعالء عـبـاس وعـمـر ا
لـلتهديف من خـالل خلق الفرص احلـقيقية
بـفضل مهاراتهم الفردية لتأكيد دورهم في
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وتــتـلـخص مـهـمــة الـزوراء في لـقـاء الـيـوم
االول في حتــقــيق الــفــوز وتــأكــيــد تـفــوقه
وقوته خصوصا امام الغر اجلوية وهذا
مـــرهـــون بــعـــطـــاء الالعـــبـــ وجــهـــودهم
ـطلوب عبر وقـدراتهم والتحـضر بالشكل ا
الــثــقـة الــتي اكــتـســبـوهــا من اخــر خـمس
مـباريات فـوز وزادت من الثقـة فيمـا بينهم
ـدرب واالنـصـار واالدارة والـكل في وا
الـنـادي يتـطـلع للـفـوز ومواصـلة
حتـقيق الـنتائج خـصوصا في
لــقـاء الـيـوم والـلــعب بـشـعـار
الـفـوز. ويـدرك العـبـو الزوراء
أي نـتـيـجـة اخرى قـد تـكـلـفهم
ـــوقع احلــالـي بــعــد فـــقــدان ا
الــوصـول الــيه بـصــعـوبـة ولم
يــــحــــسم بــــعـــد فـي ظل فـــارق
الـنـقطـة مع الكـرخ مـا يضـعهم
حتت ضـغط النـتيجـة وسيكون
درب ـهم عـلـى ا ذلـك باألمـر ا
والـالعب وسيـسعد االنصار
الــذين يــأمــلــون ان ال تــتـوقف
االفــراح الــلــيــلــة في مــبـاراة
مــــخــــتـــلــــفــــة ومــــؤثـــرة
وســـيـــكـــون صـــداهـــا
كــبـيـر عــلى الـفـريق
امــام مــا تــبــقى من
مــبـاريـات مع فـارق
مـباراة واحدة امام
الـــــــــــنـــــــــــجـف فـي
حـسـابـات تـتـوقف
عـلى اداء الالعب
فـي لـــقـــاء الـــيـــوم
بـــــــعــــــدمــــــا اراح
ـدرب عدد مـنهم ا
فــي لــــــــــــــقـــــــــــــاء
الــصــنــاعــات من
اجـل الدخول في
تــشـكــيـلــة قـادرة
عــــلـى حتــــقــــيق
ـــنـــجـــز الــذي ا
يــخـدم مـهـمـته
الـــتـي اخــذت
تـــــــســـــــيــــــر
بـــالـــطــريق
الــصــحـيح
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يـشـهد مـلـعب الـشعب الـلـيلـة عـند الـسـاعة
الـثـامـنـة والـنصـف لقـاءا مـهـمـا تـفـوح منه
ركز رائـحة الثائر عـندما يلتـقي الزوراء با
ـؤجل الـثالث  56بـالـوصيف اجلـوية  69ا
رحلة االولى من الدور السادس عشر من ا
ـمــتـاز بــكـرة الــقـدم من مــسـابــقـة الــدري ا
طـلوب بـعدمـا استـعاد ويـأتي في الـوقت ا
الــفـريـقـ تــوازنـهـمــا بـعـدمـا واصل االول
ــــعـــززة عــــروضه ونــــتـــائــــجه اجلــــيـــدة ا
بـــاألهــداف حـــصــرا الـــفـــوز عــلى الـــغــر
اجلـوية في نـصف نهائـي الكاس والـتغلب
عـليه بنـتيجـة كبيـرة بأربعـة أهداف لواحد
الــذي مـر به الـفـريق لـلــنـهـائي امال إلنـقـاذ
مـوسـمه عـنـدمـا يـواجه الـكـهـربـاء بـنهـائي
الـبـطـولـة الـذي سـيـحدد فـيـمـا بـعـد بـعـدما
قـامت اجملـموعـة وقـدمت ما لـديـها من اداء
ومـسـتـوى وتـألـقت الـتشـكـيـلـة الـتي نـفذت
طـريـقــة الـلـعب الـتي حـددهـا حـكـيم شـاكـر
عنـوية بعد بـاإلضافة الى ارتـفاع احلالـة ا
اكــثـــر عــنــدمــا تــوجـــهت اســمــاء اخلــبــرة
والـشـبـاب الواعـدة امـام الـطالب والـزامهم
وسم بـتلقي عـلى جترع افـسى خسـارات ا
اخلــمــاسـيــة الــتي اعــادت الـزوراء لــســكـة
االنـتصـارات والتخـلص من حالة الـتذبذب
الــتي مـر بـهـا وخــسـر الـعـديــد من الـنـقـاط

لـكـنهـم عادوا بـثـقة عـالـية لـلـدفاع
عـن الوان الفـريق الذي اسـتعاد
دوره بـــــــســـــــرعـــــــة فـي وضع
اخـــتـــلف عن فـــتـــرات الــدري
الـسـابـقـة الـتي عـانى فـيـها
كـــثـــيـــرا قــبـل ان يــتـــركه
ايـوب اوديـشـيو رغم انه
حـصل مـعه عـلى لـقب
ــاضي قـبل ــوسم ا ا
ان يـــتــولى احلــكــيم

متأخر في الترتيب لكن ذلك مرفوض حتت
أي مــســوغ من الـزوراء واخلــسـارة الــيـوم
يــعـــني إســدال الــســتـــار عــلى مــشــاركــات
ـــوسم الــتـي يــخــشـى ان جتــر الى امــور ا
اخــرى والن الـفـوز هــو من يـهـدا الــنـفـوس
لـفريق كـبيـر مثل اجلـوية الـذي يضع ثـقته
ـدرب والالعــبـ ودعم جـمــهـوره الـذي بــا
يـرى في عـبـور لـقـاء الـيـوم مـكـسـبـا كـبـيرا
وألنه سـيـكـون مـخـتـلـفـا عن الـلـقـاء الثـاني
الــذي ســيــجــمع الــفــريــقــ بــعـد ايــام في
اجلـولة  35وعـنـدهـا قد يـكـون الشـرطـة قد
ـتـصـدر حـسـم االمـور ومـؤكـدان جـمـهـور ا
ســيـقف الى جـانب الــزوراء من اجل تـعـيـر
ذكورة حتى باراة ا الـوصيف امام فارق ا
يـبقى نفـس الفارق وهو مـا يجعـل الشرطة
االقــتـراب كـثـيـرا من لــقب الـدوري ويـظـهـر
اجلــويـة افـضل من حـيث الــنـتـائج عـنـدمـا
حـــقق الـــفــوز  20مـــرة وافـــضل هــجـــومــا
ودفــاعـا في وقـت حـقق الــزوراء الـفـوز 15
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واحـتـفل العبـو الشـرطـة مع جمـهورهم في
لـوحـة جـمـيلـة وذلك بـالـفوز  24الـذي جـاء
عـلى حسـاب احلدود بهـدف لواحـد ليرفع
رصــيــده الى  79نــقــطــة واالســتــمــرار في
حتـقيق الـنتـائج واالقتـراب من اللـقب امام
تـــطـــلــــعـــات حـــسم الـــلـــقـب رغم انه واجه
ــذكـور الــذي كـان صــعــوبـات في الــلـقــاء ا
يـستحق احلدود التعادل بعدما فرط بركلة
جـزاء لــيـخـرج بـاخلـسـارة احلـاديـة عـشـرة

وبنفس مركزه الثاني عشر. 
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ـيـناء حـدا لسـلـسلـة نـتائج ووضع فـريق ا
لـعبه عـندمـا تمكن الـتعـادالت واخليـبات 
مـن الــفـــوز عــلى فـــريق احلـــســ بـــثالثــة
اهـــداف لــهــدفــ لـــيــدعم رصــيــده  35في
شـاركة ـوقع اخلـامس عـشر ويـعزز مـن ا ا
الـتي الزالت تسيـر خارج قناعـات جمهوره
لــكن مــهم ان يـبــقى عـلى ان تــدارك االمـور
ـــقـــبل فـي وقت اســـتـــمــر فـــريق ـــوسم ا ا
احلـسـ يعـاني كثـيـرا اما تـلقي اخلـسارة
وقع شاركة في ا الـتي عمقت من مشـاكل ا
ــرشـح لــلــهـــبــوط وتــرك الـــتــاسع عـــشــر ا
ـمـتـازة. وواصل االمانـة نـتائـجه اجلـيدة ا
طلوب عـندما تمكن ردود الفـني ا ويـقدم ا
بـالـفـوز عـلى اربـيل بـهـدفـ لـواحـد لـيرفع

وقع الـثامن مـشاركا رصـيده الى  44فـي ا
الـوسط بفارق هـدف في وقت تراجع اربيل
مـوقعا بـعد خسارتـ متتـاليت قـبلها من
الــشـرطـة والزال يـواجه صــعـوبـات الـلـعب
ــ في ـــديــنـــة. ومن بـــ الـــغـــا خـــارج 
ـذكورة كـان الـكـهربـاء الـذي قلب اجلـولـة ا
تـأخـره من الـوسط وقـهـره بـهـدفـ لـواحد
لـيستفيـد من النتيجة بـالتقدم ثالثة مواقع
ـيـنـاء والـنجف مـرة واحـدة عـلى حـسـاب ا
واحلــدود وفي وضع مــسـتــقـر حلــ يـحل
ـوقع مــوعــد لـقــاء نــهـائي الــكــاس حـيـث ا
الـــثــاني عــشــر  38فـــيــمــا تـــوقف الــوسط
ـكانه السابع  44وبـات مهـدد من االمانة
وواصـل نـتــائج الـذهــاب اخملـيــبـة من دون
الـقـدرة عـلى حتـقـيـق أي نـتـيـجـة ايـجـابـية
ــرحــلـة احلــالــيــة. وجنح عـلـي هـادي في ا
ايــقـاف ســلـسـلــة نـتــائج الـطالب اخملــيـبـة
االخـيرة بـعدما قـادهم الى الفـوز من ملعب
ــضــيف بــثالثــة اهـداف الــســمــاوة عــلى ا
وقع التاسع في اول مهمة لواحد  40في ا
لــلــمــدرب الـــثــالث الــذي يــأمل ان يــحــسن
ـــوقع امــام مــا تـــبــقى من مـــبــاريــات في ا
الــدوري عـنـدمـا يـواجه الــصـنـاعـات الـدور
الـقادم فيما اسـتمر السمـاوة يعاني بعدما
تــخــلى عن نــتـائج االرض وبــفــارق خـمس
رشـحان للـهبوط وفي وقـع ا نـقاط عن ا
وضـع زاد من مخاوف جـمهوره كـثيرا ألنه
تـــوقف تـــمــامـــا عن االداء والــنـــتــائج .27
وحـقق البحري فوزا بعـد تعرضه جملموعة
نـتـائج سـلـبـيـة وذلك عـلى حـسـاب مـيـسان
بـهـدف لـواحد لـيواصـل ميـسان فـشله في
ــرحــلــة احلـــالــيــة في جــمــيع مــبــاريــات ا
الــذهــاب قــبل ان يــتــراجع ســادســا تــاركـا
مـكانه السادس للنـفط الذي تقدم له بفضل
الـفـوز على اجلـنـوب بهـدف لـيرفع رصـيده
الى  49فـــيــمـــا تــراجـع اجلــنـــوب عــاشــرا
ـة مــتـأثـرا بـاخلــسـارة الـثــانـيـة بــعـد هـز
الــزوراء ومــواصــلــة نــزف الــنــقــاط خـارج
الـبـصرة في وقت حتـسنـت مشـاركة الـنفط
ـطــلـوب. بــعـد ثـالث نـتــائج مـهــكـة وهــو ا
وتـعـادل الـنجف والـديـوانـية بـهـدف لـيرفع
ـوقف االول رصــيـده الى  38ثــالث عـشــر ا
وسع السادس عشر والثاني الى  34فـي ا
في مــبـاراة شـهــدت احـداث ال مـســوغ لـهـا
اطـالقــا ومــهم جــدا ان تــتــخــذ اإلجــراءات
الـرادعـة لـلـحـد من مـثـل هـذه الـتـصـرفات. 
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في سياق تـقريـر نشرته وكـالة الـصحافـة الفـرنسيـة مؤخرا
حول بـوادر ازمة ساخنة جتـتاح البلد حـاليا في ظل ارتفاع
درجات احلـارة تناولت الـوكالة تـزامن تلك االجواء الـقاسية
مع استـمـرار الدوري الـعراقـي الذي وصـفتـه بكـونه االطول
ـنـطــقـة حـيث أطـلـقت عـلى مــسـابـقـة كـرة الـقـدم بـانـهـا في ا
ا االخطـر كونـها جتـري في ظل ارتفـاع درجات احلـرارة 
سابقة في يهـدد سالمة الالعب حيث عادة ما تنتهي تلك ا
ـا يـعـد في ذروة ارتـفاع مـنـتـصف شـهـر اب (اغـسـطس) 

درجات احلرارة في العراق..
وتوسعت وكـالة الصحـافة الفرنـسية ضمن تـقريرها الى ان
ـبـاريـات مسـاءا بـسـبب عـدم وجود مـنـظـومة تـعـذر خوض ا
بـاريات العب يـدفع إلقامـة ا االضواء الـكاشـفة في اغـلب ا
عـصــرا في وقت تــتــخـطـى درجـات احلــرارة حــاجـز ال46
درجـة كمـا التـقت في هذا الـصدد خـبيـر التـغذيـة الريـاضية
ــوســوي الــذي تــوسع بــذكــر ومــدرب كــرة الــقــدم لــطــفي ا
ــهـــددة لـــسالمـــة الالعـــبـــ في ظـل خــوضـــهم اخملـــاطـــر ا
للمـباريات في ظل هذه االجواء ابرزها انـها تتسبب بجفاف
شـديـد وهذا مـا يؤدي الـى هبـوط السـكـر وصعـوبـة التـنفس
ـا يـواجه الالعـبـ واالرهـاق الـشـديـد الى حـد االغـمـاء ور
ــســتــقــبل حــيث يــلـجــا عــادة احلــكـام هـذه االعــراض في ا
ـبـاريـات بـشـكل مـتـقطع إلتـاحـة الـفـرصـة لالعـب إليـقاف ا
ــيـاه كــمــا حتـدث لـتــنــاول الـســائل او شــرب كــمـيــات من ا
مسـؤول االعالم لنـادي الكـهـرباء حـول هذا اجلـانب مشـيرا
بـان اجلــهــاز الـطــبي يــخـضـع العـبي الــفــريق لــفـحــوصـات
روتـينـية في الـيوم الـتالي من اي مـباريـات يخـوضهـا للـتأكد

من سالمتهم..
انــتـهى تــقـريــر الـوكــالـة اخملـتـص بـاإلشـارة الـى ان دوريـنـا
العراقي يـعد االخطر كـونه يجري في مـناخات غيـر مناسبة
او مهيـئة خلوض غمار اللعبة الشعبية االولى وهذا ما يدفع
لـتسـاؤالت عـديدة ابـرزها عـدم حتديـد اجـندة مـناسـبة لـهذه
باريات سـابقة بحيث يتكرر احلـديث عن خطورة خوض ا ا
في تلك االجـواء القائـظة الـتي يشهـدها الـبلد وعن اي مـتعة
ـشـجع او اجلـمـهور بـاريـات بـحـيث جتذب ا تـتيـحـهـا تـلك ا
الريـاضي للركون في مدرجـات جرداء تواجه حرارة شمس
الـصيف الـسـاخـنة لـنـحو اكـثـر من عـشر سـاعـات فتـزيـدها
ـسكـ لبـذل جهـد اضافي سـخونـة بيـنمـا يضـطر الالعب ا
في ســبـيل مـواجــهـة اخلـصم اضــافـة لـلـحــرارة الـتي تـركـز
باراة وقد كـتب االعالميون في اغلب اشـعتهـا على ميـدان ا
هـذا اجلـانب مـرارا حـتى انـني شـخـصـيـا قـد كـتـبت ضـمن
هـذا الـعـمود مـقـاال قـبل نـحـو عـامـ اطلـقت من خاللـه على
الدوري الـعراقي لقب دوري جمرة القيظ من خالل ما كانت
ناخـية القـاسية تمر به الـبالد في حيـنها من تـلك الظاهـرة ا

بحيث جتاوزت درجات احلرارة معدالت غير مسبوقة..
ا يتعلق ومع ان دورينا اطلق عليه لقب االخطر خصوصا 
ا يتـعرضون له من بالسـالمة الصحـية لالعـب خصوصـا 
مـشـاكل نـاجمـة من ارتـفـاع درجـات احلـرارة فقـد يـتـساوى
كن ان حتمل الدوري الـعراقي مع دوريـا وبطوالت اخـرى 
لـقب االخـطـر من حــيث اسـبـاب اخـرى لـيس لـهـا عالقـة مع
مـيــزة دوريـنــا الـتـي تـرتــبط بـالــلــعب اثـنــاء ارتـفــاع درجـات
ــثـال هـنـالك احلـرارة بــشـكل غـيـر مــسـبـوق فـعــلى سـبـيل ا
ـكن ان تـشـكل خـطـورة كـون جـمـاهـيـرهـا تـعـرف دوريـات 
ـا يـحـول الى ان تــخـوض انـديـة تـلك ـسـتــمـر  بـشـغــبـهـا ا
الـبــطـوالت مــبـاريــاتـهــا في مالعب فــارغـة نــتـيــجـة حــرمـان
جـماهـيـرها مـتـعـة مشـاهـدة فرقـهـا وهي تـلعب او هـنـالك ما
ــكن ان يـعـد االخـطـر حــيـنـمـا تـتـفــشى الى جـانب اعـمـال
الشغب الـهتافات الـعنصرية الـتي باتت تشكل حتـديا كبيرا
ية ازمة خطـيرة لتتجه الى ـسابقات العـا تواجه من خالله ا
الكـثيـر من الوسـائل في سبـيل اخفـات تلك االفة الـتي باتت

تهدد جمالية لعبة كرة القدم..
هل سـيبـقى دوريـنا حتت إطـار الـتسـميـة الـتي أطلـقـها عـليه
ثل خطرا تقريـر وكالة الصحافة الفرنسية من خالل كونه 
عـلى الالعـبـ وهم يـخـوضـون غـمـار مـبـارياتـهم فـي اجواء
ـرة بــيـنـمـا نـشــهـد خالل قـنــوات الـتـلـفـاز غــيـر مـنـاســبـة بـا
بـاريـات في دول تـشـهد استـمـرار خـوض ا
حلـول فـصل الـصيـف فيـهـا وهي تـعلن
عن مواعـيد انطالقة مبارياتها بأوقات
متـأخـرة مثـلـمـا هو احلـال مع مـصر
وهـي تسـتـقـبـل انطـالقـة بـطـولة اال

االفـريــقـيــة حـيث عــادة مـا تــعـلن عن
ساء.. باريات في ا مواعـيد تلك ا
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قـــــررت ادارة نــــادي نــــفـط مــــيــــســــان
ئة من عقود اجلـمعة اسـتقطاع  50بـا
العـبـي الـفريـق لـلشـهـر احلـالي بـسـبب
خـسارة الـفريق امـام البحـري بالدوري
ـمـتـاز. وذكـر الـنـادي قـي بـيـان بـدايةً ا
تــتــقــدم الـهــيــئـة االداريــة لــنــادي نـفط
مــيــســان الــريـاضي بــالــشــكــر اجلـزيل
جلـماهير النادي العزيزة التي حضرت
الـى البـصرة وحتمـلت عـناء السـفر من
اجـل مــؤازرة الــفـريـق الــكــروي والـذي
مــني بــخـسـارة مـن مـضــيـفه الــبـحـري
بــهــدفــ مــقــابل هــدف هــذا وتــتــقـدم
دير الـهيئة االدارية بالشكر واالمتنان 
عـام شـركـة نفط مـيـسان عـدنـان نوشي
ــديــر الــعـــام تــغــلب كــاظم ومـــعــاون ا
ستمر وجـميع مدراء الشركة لدعمهم ا
لــلـنـادي من خالل تـوفـيـر حـافالت نـقل
اجلــمــاهــيــر . واضــاف نــحـن كــهــيــئـة

اداريــة نــؤكــد انــنــا خـطــطــنــا لــيــكـون
ـراكـز االربـعـة االولى ب الـفـريق في ا
الـــكـــبـــار فـي جــدول تـــرتـــيـب الــدوري
ـــمـــتـــاز حــيـث انــنـــا وفـــرنـــا كل مــا ا
يــحــتــاجه الــفــريق فــضالً عن تــســديـد
ـالــيـة لالعــبـ في وقــتـهـا الــدفـعــات ا
ـستوى احملـدد لكـننـا تفـاجئـنا بـهذا ا
الــذي ال يـلــبي طـمــوحـات جــمـاهــيـرنـا
الــوفـيـة الـتي تـدعم الـفـريق ايـنـمـا حل
وارحتـل وبـالـتـالي فـقــد خـسـر الـفـريق
ــبـاراة ومـركــزه اخلـامس . وتـابع ان ا
الــهـيـئـة االداريـة قــررت اسـتـقـطـاع 50
الك ـــئـــة من رواتـب الالعـــبـــ وا بــــا
الـتدريبي لشـهر حزيران اجلاري وهذه
ـضـاعـفة الـعـقـوبـة قـابـلـة لـلـزيـادة او ا
بــالـنـسـبــة لـبـعض الالعــبـ الـذي بـدأ
مـستواهم بالهبـوط بشكل كبير وقررت
الـغـاء الـعـقـوبـة في حـال عـودة الـفريق

تقدمة. راكز ا الى ا
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