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قرر االحتاد العراقي لكرة القدم منع جماهير أي فريق تثبت عليه هتافات عنصرية او مسيئة من مرافقة فريقه لـ  7مباريات.

وذكر بـيان لالحتـاد انه بـغيـة منع ظـاهـرة التـشجـيع غيـر احلـضاري الـتي يطـلقـهـا بعض األشـخاص احملـسوبـ عـلى جمـاهيـر أنديـة بالد الـرافدين احلـبيـبة
ولغرض الـوقوف بحسم وشـدة ضد هذه الـظاهرة الـشاذة والدخـيلة على مـالعبنا ومن مـبدأ تطـبيق اللـوائح اخلاصة بـاالحتادي الـدولي واحمللي قرر احتاد

دة سبع مباريات. الكرة منع جماهير أي فريق تثبت عليه هتافات عنصرية او مسيئة من مرافقة فريقه 
واضاف انه ستكـون العقـوبة أشد في حال تـكرار اخملالفـة. وذلك تماشـيا مع الروح الريـاضية والـنبل واألخالق السامـية التي هي رسـالة كرة القـدم بالدرجة
ـا يليـق في الذوق العـام والتـشجـيع احلضاري اآلساس. وتـابع البيـان لذا نـهيب بـجمـيع جماهـير انـديتـنا احلبـيبـة  احملافـظة علـى حسن السـلوك والـتزام 

إلجناح اللعبة كون اجلماهير هي العنصر األساس في إجناح ودفع عجلة كرتنا الى االمام.
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تسـتهل مـباريـات اجلولة الـ 13يوم
غد اجلمعـة عندما  يجـد الصناعات
الـكــهـربـائــيـة الـفــرصـة مــواتـيـة في
حتــقـــيـق الــفـــوز الـــثـــاني تـــوالـــيــا
والــثــالث في الــدوري عــلى حــسـاب
الـديـوانـية اجلـريح  وتـظـهر كـتـيـبة
ـرشـحة خلـطف الـفوز عـماد عـودة ا
عـلى الـديوانـيـة الـذي يعـيش خـيـبة
النـفط ومقاطـعة جـمهوره لـلنتـيجة
دجج ويريد البطل االـقوة اجلوية ا
ـنـتخب الـوطني بـاألسمـاء وجنوم ا
الــعـمـل عـلى الــتــغــلب عــلى ضــيـفه
الــبــحــري وكل الـــدالئل تــشــيــر الى
قـدرته في قـهـر الـبـحـري النه أفـضل
منه بكـثير بـعد   تعثـر اهل البصرة
بـصـورة غيـر مـتـوقعـة والن اجلـوية
اســـتــعــادت  قــدراتــهــا فـي تــنــفــيــذ
الــطـلــعــات الــقـويــة والنه ســيــلـعب
حتت أنــظــار  جـمــهــوره  وبــشــعـار
الخـيــار غـيــر الـفــوز  فـيــمـا يــسـعى
الــــضـــيـــوف الـى إفـــســـاد مــــخـــطط
شنـيشل وإسقـاط الصقـور وحتقيق
فـاجـأة التي يـراهن  علـيهـا مدرب ا

البحري ورور 
وتــــقـــام  بـــعــــد غـــد الـــســــبت ثالث
ـتـصدر مـبـاريـات عـنـدمـا يـضـيف  ا
الـزوراء األفـضل بـ عـمـوم  الـفـرق
ــوقع اخلـامس نـفـط اجلـنـوب  في ا
ـران في الــوضع الـفـني وكالهــمـا 
ـــبـــاراة ــــطـــلــــوب لـــكن ظــــروف ا ا
والـنـتيـجـة تـقف الى جـانب الزوراء
الـــذي يــواصـل الــظـــهـــور والـــعــمل
بفـاعليـة وأداء  جيد ومـستعـد  عبر
روحــيـة الالعــبـ الــتي جنـحت في
تطبيق توجيهات اوديشيو في قلب
ــيــنــاء والــعــودة  الــطــاولــة عـــلى ا
بــالــنــتــيــجــة الــتـي حتــفــز عــشــاقـة
حلــــضـــور الـــلـــقــــاء  ودعم جـــهـــود
الالعــبـ  سـعــيـا لــتـحــقـيـق الـفـوز
ـــرور  بـــفـــضل احلـــادي عـــشـــر  وا
قــدرات عــنــاصــره الــتي قــدمت  مــا
ــدرب الــذي جنح االن مع يــحــدده ا
ــســـتــوى الـــثــابت الـــفــريـق عــبـــر ا
ـبـاريـات وحــصـاد الـنـقــاط وإدارة ا
بـــالـــشــكـل الــذي عـــزز من  الـــبـــقــاء
بـــصــدارة الــدوري وحتـــديــد مالمح
التـقدم   واالستـمرار في الـسير الى
ــوسم  في الـدوري حتــقـيق هــدف ا
واالهـم  في هـذا الــلــقـاء هــو الــفـوز
لالبــتــعــاد عـن  الــشــرطــة في  وقت
ـني اجلــنـوب الـنـفس في حتـقـيق

العـمل والواجـبات لالعـب  لـتدارك
ــكن  الــعـودة بـاي االمــور  الـتي ال
نتـيجـة غيـر الفـوز الن ذلك سيـشعل

قلوب  جمهور الفريق.
ـهمة األولى وجنح غني شـهد  في ا
 بـعـد الـعـودة لـلفـريق االم مـن حيث
الـلـعب والــتـدريب  الــنـجف عــنـدمـا
قاده الغلى نتيجة عندما تغلب على
الــــوسـط بــــهــــدف  وسط تــــرحــــيب
جمهور الفريق الـذي  تقبل النتيجة
 النــهــا اتـت عــلى حـــســاب الــغــر
ومـــحـــو اثـــار  خـــســـارتي احلـــدود
والشـرطة  والعـودة الى عزف نـغمة
لـفـوز   ووضع حـدلـتـراجع الـنـتائج
ذكور وقع بـعدمـا تقدم بـالفـوز ا وا
الى  وهـــذا شيء مـــهم ان تـــتــغـــيــر
ـبـاراة األولى للـمدرب االمـور على ا
النه يبدو يعرف بخفايا االمور   في
ـهـمة الـتي شـكـلت   منـعـطفـا عـبر ا
ـباراة حتريك ركـائزه  الـتي قدمت ا
ـطـلـوبـة  في كل شيء  امـام قـبـول ا
ـبـاراة ا ألكـثر جـمـهوره الـذي دعم ا
من ســـبب من اجـل مــعـــاجلـــة ازمــة
النـتـائج والدفع االمـور بسـرعة وان
يــــعـــــود  احلــــديث عـن الــــنـــــتــــائج
االيـجــابـيــة  عـبــر  الـفــوز الـفــرصـة
اجلـيــدة لــتـحــسـ صــورة الــفـريق
بــعـــدمــا تــخــلى عـن الــبــدايــة الــتي
تـــــوقـــــفت بــــــســـــرعـــــة  وتـــــأثـــــرت
باخلـسارتـ قبل ان تـتدارك اإلدارة
ـدرب األخـر االمـور والـتـعـاقـد  مع ا
والــتــعــويل عـــلى قــدراته في عــودة
واجـهة سـار القـوي  الفـريق الى  ا
ـنـافــسـ لــعـكس  قـوته االمــور  وا
الــذي يــدرك ان غــيــر  انــهــاء حــالـة
ــكن ان يــســـتــقــر من الــتــداعـي  ال
خالل جـهود الالعـبـ الـتي مهم ان
يـزيدهـا شهـد فاعـليـة لتـأتي النـقاط
كامـلة من اجليـران   للمـوقع الثامن
 17نـقـطة وله  مـبـاراة مـؤجـلة   مع
فـــريـق احلــــســـ قــــبل ان يــــعــــبـــر
جمهوره عن سعادته بـالنتيجة لتي
ألـزمت الــوسط الــتــراجع  لــلــمـوقع
احلادي عشر  16نقطة  بعد سلسلة
نـــتـــائـج حـــيث الـــتـــعـــادل مع نـــفط
ـيـنـاء   في اجلـنـوب وبـعـدهـا مع  ا
ملعبه  والتعادل مع الزوراء قبل ان
ـدينة وفي يخـسر اللـقاء األول في ا
ــبــاريــات الــتي كــانت تــراهن اهم ا
ـدرب عـادل نـعـمة عـلـيـهـا اإلدارة وا
ــديــنــة قـبل ان فـي  خـطف ديــربي ا

يخرج محنيا في كل شيء.
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يـخـوض فريق الـقـوة اجلويـة بـكرة
القدم مباراة مهمة يوم غدا اجلمعة
امــام فــريق الــبــحــري عــلى مــلــعب
الـــــشـــــعـب الـــــدولي  وذلـك ضـــــمن
ـرحـلـة اجلـولـة الـثـالـثـة عـشـر من ا
متاز . نافسات الدوري ا االولى  
وقـال عضـو الـهيـئـة االدارية لـنادي
الـــقــوة اجلـــويــة جـــاسم كــاطع  ان
ــواجـهـة الــفـريق الــكـروي يــتـهــيـأ 
الــبـــحــري من اجل حـــسم الــنــقــاط
ـواجهات لـصاحلـة مبـينـا ان هذه ا
مــهــمــة جــدا حلـسـم اكــبـر عــدد من
الـنـقـاط فـضال عن لديـنـا مـشـاركات
خارجية يجب التـحضير لها بشكل
تـازة كما متـقن للـظهـور بصـورة 

عودنا جماهيرنا العريقة .
وضـاف كـاطع  ان الـفـريق سـتـكـون
ــثــابه ــمــتـــاز   مـــواجــهــاتـه في ا
ـواجـهـات االسـيوي ولن اسـتـعداد 
تـــكــون لــنــا فــرصـــة او مــتــسع من

الــــــــوقت مـن اجـل الـــــــدخــــــــول في
مـعسـكـرا تدريـبي مـشيـرا الى قدرة
ــســـؤولــيــة الالعـــبــ في حتـــمل ا
الــكـبـيـرة الـتي تـقع عـلى عـاتـقه في

هذه الفترة.
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ــعــنــويـة وتــابع كــاطع ان الــروح ا
لالعـــبـــ اصــبـــحت عـــالـــيـــة جــدا
ورغــبــتــهم اجلــامــحــة في حتــقــيق
زيد من االلقاب سيما ان التتويج ا
بـلـقب اي مسـابـقة سـيـلـقي بضالله
ـسـابـقـات االخـرى والـدخول عـلى ا
في اجــــواء اي مـــبــــاراة بـــشــــعـــار
شخصية البـطل التي غالبا ماتؤثر
عــلـى اخلـــصم وجتـــعـــله مـــتـــاثــرا
ـــواجــهـــة وهــذا ومــتـــخــوفـــا من ا
مــانـبـغى الـيـه واعـادة هـذا الـفـريق
اجلـــمـــاهـــيـــري الى ســـابق عـــهــده
وتــــالــــقه وبــــريـــقـه في مــــخـــتــــلف

البطوالت احمللية والعربية. 

وبـ كـاطع ان الالعـبـ اصـبـحـوا
ــتـلــكــون اتـفــاق فـنـي عـالي بــعـد
حتــقـيق االنــســجـام بــ الالعــبـ
وعقد العزم نحـو التقدم في مشوار
ـــمــتــاز  والـــوصــول الى الــدوري ا
مـــرحـــلـــة الـــتـــتـــويج   ســـيـــمـــا ان
الالعب بذلو كل مـالديهم من جهد
فـني وبـدني وكان مـايـنقـصـهم فقط
الـتـوفـيق   لـتحـقـيق تـكـرار االجناز
الـــثــالـث لــلــعـــراق وخــطف الـــلــقب
االســـيـــوي مـــوضـــحـــا ان الــفـــريق
اسـتـعـاد الـكـثـيـر من تـوازنه الـفـني
خالل هـــذه الــبـــطــولــة  وســـيــدخل
ــنـافــسـات احملــلــيـة بــاداء افـضل ا
والـــعـــمل عـــلى اســـتـــمـــرار افـــراح

جمهور النادي االزرق  .
WO³¹—bð  «bŠË

واوضـح كــــــــاطـع ان الـالعــــــــبـــــــ
يتدربـون االن وفق برنامج تـكتيكي
عــالي  و تــوجــيــهــهـم بــااللــتـزام
ـنـاطة بـكـافة الـتـوجيـهـات الفـنـية ا

سـاحـات لـلـخصم لـهم وعـدم تـرك ا
الن هـذا سـيـؤثـر في زيـادة الـضغط
عــلى الـصــقــور  لـذلك فــان عــمـلــيـة
الـضـغـط عـلى حــامل الـكــرة بـشـكل
ســريع ســر تــفــوقــنــا مــوضــحـا ان
الفريق استعاد جميع العبيه الذين
تــعـــرضــوا لالصـــابـــة في الــفـــتــرة
الـــســابـــقـــة واصـــبـــحــوا عـــلى ا
ـــبـــاريـــات اجلـــاهـــزيـــة خلــــوض ا

تبقية.  ا
واكد كـاطع ان تواضع الـنتـائج أثر
على الـفريق ومـستـوى الالعب إال
أنــنـا خـرجـنــا من هـذه الـدوامـة مع
نــهـايــة الـشــوط األول مــضـيــفـا في
الــشـــوط الـــثـــاني قـــدم الـالعـــبــون
مستـوى طيب وتمكـنا من استغالل
الـفرص بـشكـل صحـيح وأن كربالء
ــركــز فـــريق جــيـــد وال يــســتـــحق ا
األخـيـر ويـقـدم مـسـتـوى طـيب ومن
ــــمـــكـن أن تــــتــــطـــور نــــتــــائــــجه ا

مســــتقبال .

وكـــشف  كـــاطع ان مـــلف انـــتـــقــال
بــعض الالعـبـ الـى فـرق اخلـلـيج
الــعــربي والــفـرق الــعــربــيــة حـسم
بــشــكل نـــهــائي وقــرروا الالعــبــ
االســـتـــمـــرار مع فـــريق الـــصـــقــور
ــقـبل ــوسم ا لـلــمـوسـم احلـالي وا
وهـــذا مــايـــدل عــلـى قــوة الـــعالقــة
والــــــوفــــــاء بــــــ ادارة الــــــنـــــادي
والالعـبـ والـعـمل والـتـركـيـز على
حتـقـيق االجنـازات الـتـي تـنـتـظـرنا
والــتــعــاقــد مع عــدة العــبــ خالل
موسم االنـتقـاالت الشـتويـة بعد ان
عـــانى الــــفـــريق مـن بـــدايـــة غـــيـــر
ــدرب مــســتــقـــرة في الــدوري مع ا
السـابق السـوري حسـام السـيد و
يــســعى مـع مـدربـه اجلـديــد راضي
ـسـار من شـنــيـشل إلى تـصـحـيح ا
خـالل بـــــعض اإلضـــــافـــــات وأولى
صــفــقــات الــفــريق فـي االنــتــقـاالت
ــدرب الـــشــتــويــة الــتـي أبــرمــهــا ا
شنيـشل مع الكرواتي مومـنفيتش

الــذي تــعـــاقــد مــعه األزرق اجلــوي
وســيـــضـــاف لــلـــفــريـق عــنـــد فــتح
االنــتـقـاالت بــاإلضـافـة إلى الالعب
الــشـاب مــصــطـفى حــســ وكـذلك
مـــصــطــفى مــحـــمــد مــعن  وهــنــاك
مــــفـــاوضــــات جـــاريــــة مع أمــــجـــد
عـطــوان وهـذه الـتــعـاقــدات يـعـول
درب شنيشل لفي استعادة عليها ا
تـوازن الـصـقـور من أجل الـتـحـلـيق
في سـمـاء الـدوري احملـلي وبـطـولة

كأس االحتاد اآلسيوي.

dO³  “u
يـذكر ان  الـقـوة اجلويـة حـقق فوزا
كـبـيـرا عـلى ضـيـفه كـربالء بـأربـعـة
ــبـاراة أهــداف مـقــابـل هـدف فـي ا
الـــتي أقــيـــمت مــســاء الـــيــوم عــلى
إســتــاد الــشـــعب الــدولي حلــســاب
اجلـولـة  12من الـدوري رفع الـقـوة
اجلوية رصـيده الى النـقطة  19في
ــركــز اخلــامـس بــيــنـــمــا جتــمــد ا

كـــربالء عـــنـــد الــنـــقـــطــة
ـركـز األخـيـر الـثـانـيـة بـا
افـــــتـــــتح العـب الـــــقــــوة
اجلــويـة حـمــادي أحـمـد
الـــتـــســـجــيـل من ركـــلــة
جــــزاء في الــــدقــــيــــقــــة
األخـــيـــرة من الـــشـــوط
األول وبـعـد مرور ثالث
دقـــــــائـق مـن انـــــــطالق
الــشــوط الـــثــاني عــزز
هـمـام طـارق الـنـتـيـجة
بـــهــدف ثــاني وســجل
عـــــــمـــــــاد مــــــحـــــــسن
اســـمـــريـــكي الـــهــدف
الثـالث للـقوة اجلـوية
فـي الــــدقــــيــــقـــة ?83
وقـــلص العب كـــربالء
عباس مرشد الـنتيجة
في الدقيقة  ?89وعاد
اســـمـــريـــكي لـــيـــحــرز
الهدف الرابع لفريقه.
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صلحة نادي الشرطة بحجة منعها
ـشـرف فـريق الـكرة في وقت سـابق 
بـالـنـادي من الـدخول لـلـمـلـعب وهو
امر غـريب كوّن ان اإلدارة لم تـستلم
اَي كــتــاب رســمي بــخــصــوص هـذا
نع ولَـم يتم  الـتعـرف على الـسبب ا
الــرســمـي وراء إصــدار مــثـل هــكــذا
قــرار والـــذي تــشـــوبه الــضــبـــابــيــة
الــــتــــامـــة .”وأشــــار الـى ان بــــيـــان
الوزارة تـضـمن اإلشـارة الى حدوث
مشاجرة ب أعـضاء النادي وقوات
ت ـالعـب وهـــــــــو امـــــــــر ال  أمـن ا
لـلـحـقـيـقـة بـصـلـة وان مـا حـدث كان
ــلــعب مــجــرد قـيــام مــســؤول أمن ا
نع دخول مشرف الفريق بتبليغنا 
ـلعـب فتم مـطـالبـته بـإبراز اَي الى ا
ـنع كـتــاب يــتـضــمن إصــدار قــرار ا
فكان الرد ان التبليغ كان هاتفياً من
قــبل وزارة الــشـــبــاب والــريــاضــة 
مــطـالـبـاً بـفـتـح حتـقـيق بـخـصـوص
هــذه االدعـــاءات مـن قــبـل اجلـــهــات
اخملــتــصـة لــلــوقــوف عـلى حــقــيــقـة

وضوع. ا

وموظـفي وزارة الـشبـاب والريـاضة
قــبـيل انــطالق مــبـاراة الـفــريق ضـد
نـادي الــطـلـبــة الـتـي اقـيـمـت مـسـاء
أمس الــثالثـاء عــلى مـلــعب الـشـعب
مـتاز . الـدولي ضمن دوري الـكـرة ا
وبــ الـــطــائـي ان وزارة الــشـــبــاب
والريـاضة أصدرت كـتاب فـسخ عقد
ــلـــعـب الــشـــعب الـــدولي االيـــجـــار 

االحـداث لن تـخـدم مـسـاعي الوزارة
في رفع احلـظر عن الـكـرة العـراقـية.
من جـهـته نـفى نائـب رئيس الـهـيـئة
االدارية لنادي الشرطة الدكتور عبد
الــــوهـــاب الـــطــــائي األنـــبــــاء الـــتي
حتــدثت عن حـدوث مــشـادة كـالمـيـة
او جتــــــاوز من قــــــبل أعــــــضـــــاء او
مـــنـــتــســـبي الـــنــادي عـــلى ضـــبــاط
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قــررت وزارة الــشــبــاب والــريــاضـة
الـغــاء عــقـد ايــجــار مـلــعب الــشـعب
الــدولي لـنــادي الـشـرطــة وذلك عـلى
خـلــفـيــة تـصـرفــات عـدد مـن ضـبـاط
وزارة الـداخلـيـة والسيـمـا تصـرفات
مــســـتــشــار وزيــر الــداخــلــيــة عــبــد
الوهاب الطائي خالل مباراة فريقي
الـشــرطـة والـطـلـبـة وجتـاوزهم عـلى
ـلـعب وموظـفي الوزارة مـنتـسبي ا
ومخالفتهم لقرارات الوزارة واحتاد
ـــســـيـــئــ من الـــكـــرة بــحـق احــد ا
اعــضـــاء الــهــيــئـــة االداريــة لــنــادي
الـشرطـة الـريـاضي. وذكـرت الوزارة
في بـيــان تـلـقت (الـزمـان الـريـاضي)
نسخة منه ان الوزارة قدمت شكوى
رســمـيــة الى مــكــتب الــقـائــد الــعـام
ـسـلـحـة ووزيـر الـداخـلـية لـلـقـوات ا
البـسـات وعـمـلـيـات بـغـداد اجتـاه ا
الـتي حـدثت اثـنـاء مـبـاراة الـشـرطـة
والــطـلــبـة الــتي اقـيــمت مـسـاء اول
امس الـثالثـاء حلسـاب اجلـولة 12
ـــمــتـــاز وان هــذه لـــدوري الــكـــرة ا
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مـناسـبة مـهـمة عـلى اكـثر مـن صعـيد
سـواء لالعـبــيـنـا او العـبي
نتـخبات االخرى ا
شاركـة الكتساب ا
مـزيـد من اخلـبـرة
وكـذلك لـدخولـهم
اجواء البطوالت
الـــــرســــــمــــــيـــــة
الـدولـيـة لـلـعـام

قبل. ا

ـاضـيــة عـنـدمـا االربع في اجلــوالت ا
فاز عـلى الفـلسطـيني مـحمـد اسحاق
حتت  12سنة وخـسرت ريتـاج سعد
من االمــاراتــيـة مــوزا نــاصـر حتت 8

سنوات.
وقال مؤيـد عبـد احلميـد نائب رئيس
الوفد العراقي لـلشطرجن في تصريح
ـــــوفــــد االحتــــاد الــــعــــراقـي لالعالم
الـريــاضي نـبـيل الــزبـيـدي: من خالل
ـاضيـة وجـدنا مـتابـعـتنـا لـلجـوالت ا
ــسـتـوى الــفـئـات تــطـور كـبــيـر 
نـتـخبـات الـيمن الـعمـريـة 
وفلسط والتي كانت
تــاتـي لــلــبـــطــولــة من
ـــشــاركـــة فــقط اجل ا
وفي هــذه الــبــطــولـة
الحــظـــنــا تــطــور في
االداء وحتــــــــقــــــــيق
الفـوز عـلى العبـيـنا
وعــــــــــلـى العــــــــــبي

صري. نتخب ا ا
وبــــــــــــــــــ انــه مـن
الـنـاحــيـة الـفـنـيـة ان
هـذه الـبـطـولـة تـشـكل
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 مـــــــوفــــــد االحتـــــــاد الـــــــعــــــراقـي لـالعالم
الرياضــــي

تـمـكن العب مــنـتـخـبـنـا عـلي لـيث من
اجـتـيـاز نــظـيـره اجلـزائـري سـعـد بن
عزيـزة في اخـتتـام اجلولـة اخلامـسة
ــبــيــاد الــعــربي مـن مــنــافــســات االو
الـــثــاني الــذي حتــتـــضــنه الــشــارقــة
ـشـاركـة  17دولـة فـيـمـا االمـارتـيـة 
تــنــطــلق يــوم غــد فــعــالــيــات الـلــعب
الـــســــريع بـــالــــتـــزامـن مع بــــطـــولـــة

ستمرة جوالتها. الكالكسيك ا
واســـتــطـــاع عــلي لـــيث الــفـــوز عــلى
اجلزائـري سعد بن عـزيزة ضـمن فئة
ـتـقـدمـ وخـسـرت العـبـتـنا كـارين ا
كمال من االردنية عايـدة العطار بفئة
تصدر احمد متقدم نساء وخسر ا
جــزا من الـكــويـتي عــمـار الــسـدراني
ضمن فئة حتت  12سنة وتبقى لديه
فرصـة واحدة لـلتـعويض في اجلـولة
ـقـبـلــة من اجل الـعـودة الى صـدارة ا
هذه الفـئة وخـطف اللقـب فيمـا كسر
الالعـب زيــد عالء عــقـــدة الــتــعــادالت
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 تـعادل فريـقا احلـس والـسماوة امس
باراة التي االربـعاء بدون اهداف في ا
جــرت بـيــنـهــمــا بـخــتـام اجلــولـة  12من
ـمتاز. ـرحلة االولى لـلدوري الـعراقي ا ا
وبــهــذه الــنـتــيــجــة ارتــفع رصــيــد فــريق
ـركـز 13 الـسـمـاوة الى  15نـقـطـة في ا
بـيـنـمـا اصـبح رصـيـد احلـسـ  9نـقـاط
ركز  .17وكـانت مبـاريات اجلـولة قد بـا
اسـفـرت عن فـوز الـنـفـط عـلى الـديـوانـيـة
بــربــاعــيــة نــظــيــفــة والــصــنـاعــات عــلى
الــبـحـري بــثالثـة أهـداف لــهـدفـ ونـفط
اجلــنـوب عـلى الـكـهــربـاء بـهـدف نـظـيف
ـيــنـاء بــهــدفـ لــهـدف والــزوراء عـلـى ا
والــقــوة اجلـــويــة عـــلى كــربالء بـــاربــعــة
اهــداف لـهـدف والـشـرطـة عــلى الـطـلـبـة
بـثالثة اهداف لـهدف والنـجف على نفط
الـوسط بـهـدف دون مـقـابل وزاخـو على
نفط ميسان بهدف نظيف واحلدود على

أمانة بغداد بهدف دون رد.
ـدرب ايوب ويـقف الزوراء الـذي يـقوده ا
اوديـشو في الصـدارة برصيد  32نـقطة
مـتــقــدمـا بــنـقــطـتــ عن الــشـرطــة الـذي

درب البرازيلي باكيتا. يشرف عليه ا

أفضل نـتائج الـذهاب  عـلى الزوراء
وهو االخر في اجلاهزية بعد البقاء
فتـرة مناسـبة في الـبصرة  مـدعوما
بالـفوز الثالثي  ومـا يجـعله خوض
ـــبـــاراة بـــقــوة ويـــبـــحث كـــربالء ا
االســتـفــادة  مـرة أخــرى من مـلــعـبه
وجــمـهــوره في حتــقــيق الــنـتــيــجـة
االيجابية علـى الكهرباء األخر الذي
هــزم من نــفط اجلــنــوب مــا يــظــهــر
إطماعهما في اللعب بشعار الفوز.
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ــسـتــفـيــد األول من مــبـاريـات اول ا
أمس ضـمن  اجلولـة الثـانـية عـشرة
ـمـتـاز بـكـرة مـن مـسـابـقـة الـدوري ا
الـقـدم  كـان فـريق زاخـو الـذي حـقق
فــوزا مــهــمــا عــلى مــيــســان مــنــحه
ـوقع الثامن  عشر  الى التقدم من ا
اخلامس عشر  بعـدما إضافة  كامل

الـــنــقــاط وإيــقــاف تـــقــدم  مــيــســان
وإلــزامه الــتـراجع مــوقـعــ لـلـوراء
ــا حــيث الـــســابع  في نـــتــيــجــة ر
تظهـر خارج التوقـعات بعد سـلسلة
نتائج متراجعة لزاخو الذي امضى
ـاضي فـي  مـوقع مــتـأخـر  الــوقت ا

بعد خسارة  ست مباريات 
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وحافظ الشـرطة على مـوقعه الثاني
بـعــد الـفــوز الـكــبــيـر عــلى  الـطالب
بــثالثــة اهــداف لــواحــد في الــلــقـاء
الــــذي جـــرى فـي مـــلــــعب الــــشـــعب
تصدر الزوراء ليقلص الفـارق مع ا
الى  نقطتـ رافعا رصيده الى  30
نـقــطـة  مـحـقـقــا الـنـتـيـجــة الـثـانـيـة
همة  وفارق االهداف عندما سجل ا
ـتـصدر سـبـعة مـقـلصـا الـفارق مع ا
الى ربعة بعدمـا ظهر فارق األهداف

واقع كما نشاهد يؤثر في  حتديد ا
ذلك فـي ســـلم الــــتـــرتـــيـب وتـــداخل

الفرق وفصلها موقعيا
ويـدين  الشـرطة بـالـفوز الـذي جرى
حتت مـــؤازرة جــمـــهــوره الـــكــبـــيــر
واحلضور رغم برودة اجلـو العالية
 الى الالعـبـ عـنـدمـا  فـاجـا مـهدي
كامل الطالب بتسجيل الهدف األول
ـــبـــاراة   الـــتي  د 5عـــلـى بـــدايـــة ا
مــنـحـت  الالعـبــ  أفـضــلـيـة االداء
الــذي أثـــمــر عن تــســـجــيل الــهــدف
الـــثـــاني نــبـــيل صالح د 22لـــيـــمــر
الـــشــوط االول  لـــلــشـــرطـــة قــبل ان
يتمكن العب الطـلبة  كرار مهدي من
تـقـليص الـفـارق لـكن رغـبة الـشـرطة
واضـحـة في اضـافـة الـهـدف الـثالث
ـــهــــمـــة  بـــهــــدف الالعب وحــــسم ا
اجملــتــهــد مـهــنــدعـلي  د 70الــهـدف

الـرابع  لالعب   مـهـنـدعـلي مـسجال
الهـدف الـرابع خالل ثالث مبـاريات
عــلى الــتـوالـي  عـنــدمــا  هــزشــبـاك
الــزوراء والـنـجف مــرتـ والـطالب
مــســجال الــهـدف الــســادس  ويـقف
ثـالــثـا عــلى بــعـد ثالثــة أهـداف عن
ـتـصـدر  العب الـكـهـربـاء ابـو بـكـر ا
كـونـيه وواحـد  عن هـداف  مـيـسان
وسام سعـدون  واالهم خدمـة فريقه
ـنـافـسـة بـقـوة عـلى امـام تـصـاعـد ا
ــهـمـة لـتي الــصـدارة مع الـزوراء  ا
تـتـطـلب مـواصـلـة حتـقـيق الـنـتـائج
وزيــادة غـلــة األهـداف  الن طـبــيـعـة
ــنـافــســة تــغـيــرت كــمــا حـدث في ا
مــبـاريــات الـدور احلــالي    عــنـدمـا
تــخـلـت فـرق عـن مـواقــعــهــا بــشـكل
ســريع بــســبب  ســلــبــيــة الــنـتــائج
واخـرى جـراء فـارق االهـداف  الـتي

انعكست على واقع الترتيب الفرقي
 وكـل الـذي يــجـري  يــصب بـخــدمـة
الـدوري الـذي شـهـد مـبـاريـات قـوية
وظــــهــــور وجــــوه واعــــدة ورغــــبــــة

تابعة جماهيرية في ا
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وتلـقى الطالب اخلـسارة  اخلـامسة
والـتـراجع لـلـموقـع العـاشـر وخـيـبة
الــنــتــيــجــة لــتي  خــرج بــســبــبــهــا
األنـصار مـن البـاب اخلـلفي  بـعـدما
ــنـون الــنــفس في ان  تـاتي بــقـوا 
اهم نـــتــيـــجـــة  لــلـــمـــرحـــلــة األولى
والتواصل في  الطريق الناجح بعد
الـــــفــــوز  عـــــلـى فــــريـق احلـــــســــ
والتعادل مع احلدود  والتغلب على
زاخــــو بــــثـالثــــة  أهــــداف لــــواحـــد
وقـبـلهـا الـعودة بـاخلـسارة الـثـقيـلة
ـة ثم عــاد لــيــتــجــرع مــرارة الــهــز

الـتي مــؤكـد كـانت اشـد من خـسـارة
الـديـوانـيـة  النـهـا اتت من الـشـرطـة
الي اكثـر ما تخـضع لرغبـة االنصار
الــذيـن نــدبــوا حـــظــهم  بـــعــد فــشل
الالعـبـ في حتقـيق الـفـوز وقبـلـها
مـع اجلــــويـــــة وان تـــــلــــقـي خــــمس
خــســارات من خالل  اثــنــتي عــشــر
مباراة   امـر محير مع قـوة الهجوم
الذي سـجل خمـسة عـشر هـدفا امام
تـلقي سـبعـة عشـر هدفـا ما يـتوجب
ـــدرب مـــعـــاجلــة الـــثـــغــرات عـــلى ا
الدفاعية النه سـيكون امام مباريات
مــهـمــة عــنــدمـا  يــخــرج الى مــلـعب
الوسط  االخـر الذي  تـلقى  خـسارة
اإلخـــوة  األعــداء الـــنــجف   ويــدرك
ـدرب صـعـوبـات ومـخـاوف اللـعب ا
في مـلـعب الـوسط بـعـد جتـربـته مع
الـزوراء مــا يـجــعـله حتــديـد مــعـالم
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