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حمـلت إدارة نادي نـفط الـوسط جلنـة الصـاالت خـسارة الـفريق أمـام الشـرطـة بنـتيـجة 8-5 في إطـار اجلولة األولى من
متاز. رحلة الثانية للدوري العراقي ا ا

وقـال عضو الهـيئة اإلداريـة لنفط الـوسط مصطفى احلـكيم في تصـريحات صـحافيـة إن جلنة الصـاالت عملت مـنذ بداية
وسم للضغط من أجل جتريد نفط الوسط من لقبه. ا

وأضاف "جلنة الصاالت عملت عـلى دعم ومساندة الشرطة كون رئيس اللجنـة هو غالب الزاملي وهو أحد أعضاء الهيئة
اإلدارية لنادي الشرطة".

باراة والطاقم التحكيمي وتسمية حكام من العاصمة بغداد وهم مقربون من وتابع "شعرنا بالدهشة بـعد تغيير مشرف ا
رئيس اللجنة".

وأوضح "القرارات التـحكيـمية كانت اسـتفزازيـة للفـريق وأثرت على تركـيز العبي نـفط الوسط وسط خشـونة واضحة من
جانب الشرطة".
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ــرجــوة بــعــد لــلــعـــودة  لــلــنــتــائج ا
يناء والكرخ والتعادل  من نكستي ا
الـبـحـري  من اجـل اسـتـعـادة مـوقـعه
من اصــحـاب الــدار  بـشــرط حتــقـيق
طـلـوبـة وهو مـا يـفرض الـنتـيـجـة  ا
واقـعـا  عــلى الـفـريـق الـذي يـأمل في
اسـتـعـادة تــوازنه مع اخـر مـبـاريـات
الــنــصف االول من الــدوري  وانــهـاء
األمـــور في مـــوقــعـه الــذي قـــضى به
ـقـدوره  استـعـادته اوقـات مـهـمـة و
البل الـتـقـدم اكـثـر مـنه   اذا مـا حـقق
الــفــوز اخلــطــوة الــتي ســتــكــون في
االجتـــــاه الـــــصـــــحـــــيـح الن اكـــــثـــــر
الـصــعـوبـات  فـي مـبـاريــات الـذهـاب
التي  يـعاني مـنـها عـماد نـعمـة الذي
ــبــاراة وامــكــانــيــة يــدرك خــطــورة ا
ـواقع  الن الـعـودة بـسـرعـة لـسـبـاق ا
غـيــر الـفــوز  قـد يــخـســر مـركــزه مـرة
اخــرى  لــكــنـه ســيــعــمـل مــا بــوســعه
حلسم االمور التي ال تظهر سهلة  مع
ان احلــــــــــــدود
ــــــتــــــلك

لـعب  الذي خسـارة الـكاس بـنفـس ا
يـنــتـظــر مـواجــهـة قـويــة  في ظل مـا
حصل للـفريقـ  في االدوار االخيرة
مع ان اربــــيل يــــراهن عــــلى ظـــروف
كن اللعب  والـتعـامل معـها ألنه ال 
الـتـفـريط  بـكـامل الـنـقـاط مرتـ  بل
الــتــعــامل مع االمــور كــمـا يــجب الن
الـتـعـويل يـبـقى دومـا عـلى مـبـاريات
االرض  بعد التـراجع بسبب خسارة
الـوسط  فـيـمـا يـرى الـزوراء  اهـمـية
الــعــودة بــكـامـل الـنــقــاط حتــضــيـرا
لـلمـهـمـة االسيـويـة  الـقادمـة  عـنـدما
يـفــتـتح مـشــواره في الـرابع من اذار
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تقدمة ـستفيـدة وا ومن ب الفرق ا
في اجلـوالت االخـيرة الـوسط  حـيث
ــوقع الــثــامن بــعــد خـمـس جـوالت ا
دون خـسـارة بـعـدمـا عـاد بـفـوز مـهم
ـعنـويات عـالية من اربيل سـيدخل 
عــنـدمــا يـســتـقــبل  احلـدود الــتـاسع
ويــســعى اضـافــة كــامل الــنــقـاط
فـي الــــتـــعــــويـل عـــلـى جــــهـــد
عناصـره التي  تغـيرت بعد
ــــهـــمــــة راضي تــــولي ا
شنـيـشل في واحدة من
فتـرات الدوري الـقوية
وتــــصـــــاعــــد اجــــواء
ــنــافــسـات قــبل ان ا
يــعــكـس قــوته داخل
وخارج ملعبه ويقدم
مــبــاريــات  حــســنت
ــــــــوقـف  وسط مـن ا
الـــتــطـــلع  لـــلــتـــقــدم
ــــــوقــــــعي الــــــطالب
والنفط 24نقطة  عبر
ظــروف الــلـــعب الــتي
بـاتت تـخـدم   الـفـريق
ـرشح الـقــوي لـلـفـوز ا
ألنـه فـي وضـع  فـــــــــني
افـــضل مـن الـــضـــيــوف
والسعي مواصلة تعزيز
الـــتــحـــول الــذي شـــهــده
مـؤخـرا   بـاالعـتمـاد عـلى
التـشـكـيل الذي هـو الـيوم

في وضع مـــنــســـجم ويــؤدي
كــمـا  يــريــد الــراضي الـذي
يخطط لعبور احلدود
االخــــر الـــســــاعي

االزمـــة  واالســتـــمـــرار في مالحـــقــة
ـباراة ـتـقدم عـبـر تـأديـة ا الـثالثي ا
بقوة الن االمـور تتـعلق بـالفوز والن
احلـسـابـات  تـخـتـلف عـنـدمـا يـخرج
الـفــريق  البل كل الــفـرق الى مالعب
اقرانـها خـصـوصا احملـافظـات التي
الزالت تــــشـــكل الـــتــــحـــدي   مع انه
االكــــثـــر حـــظــــا في حـــسـم الـــلـــقـــاء
وباستطاعته  حتقيق ذلك الستعادة
ـنــافــسـات قــوته وحتــديـد  مالمـح ا
التي ال يريـد االبتـعاد عنـها واهـمية
الـظـهـور الـقــوي حتـديـدا في الـلـقـاء
ــذكـور قــبل االنــتـقــال لـلــمـواجــهـة ا
األســيــويـة  فـي اسـتــعــادة الــتـوازن
الفتـتـاح مشـواره األسـيوي بـنـتيـجة
مـثل الـوحـيد لـلـكرة ايجـابـيـة ألنه ا
العـراقـية الـتي انـتقـلت  لـواحدة من
اهم الـــبـــطـــوالت االســـيـــويـــة  ولـــو
مـشاركـة الـزوراء اتت بـغـير مـحـلـها
بــســبـب االزمــة الــفــنــيــة وتــصــاعــد
ــالـــيـــة  واإلفالس الــذي ـــشــاكـل ا ا
يـضــرب مـيـزانــيـة الـنــادي اخلـاويـة
لـكن تـبـقـى االمـور مـعـلـقـة عـلى اداء
ـرور  دون وجـهــود الالعــبــ  في ا
مـشـاكل من بـوابــة اربـيل  لـتـحـقـيق
ظروف عمل استثـنائية وقوية خالل
الفـترة احلـاليـة  رغم ظروف الـفريق
التي اختلفت في اهم اوقات الدوري
وقـبل االنـتـقـال لـلـبـطـولـة األسـيـوية
احملك احلـقـيـقي امـام الالعـب ومن
ســيــتــولى االدارة الــفـنــيــة وتــأثــيـر
ـطـلـوب ـشـاركــة  وقـبـلـهــا الـدور ا ا
مـــحـــلـــيــا عـــلى مـــســـتـــوى الــدوري
والـدفــاع عن الـلـقـب  والـكـاس وألنه
مــقــبل عــلى تــطــورات كــبــيــرة عــلى
ـبـاريـات في ظـروف غـير مـسـتـوى ا
ـا غـيـر مــحـسـوبـة في مـتـوقــعه ور
مثل كل موسم امـام احد اهم االندية
 احملــلـــيــة  والن ادارته تـــقــدم عــمال
تقليديا مسـتندة على سمعة وتاريخ
ــــتــــاعب الــــفــــريـق الــــذي يــــواجه ا
ويعيش ظروفا صعبة  تتكرر في كل
موسم  وكل ما يريده األنصار اليوم
هـــو  الـــعــــودة بـــكـــامل  الـــعالمـــات
ـــنـــافـــســات واالبـــقـــاء في اجـــواء ا
والــتــصــدي لألمــور والــتــرقب عــمـا
تسفـر عنه نـتائج الـغر الـشرطة
واجلـــويــة  واألمل فـي ان يــتـــعــثــرا
لــكي يــتـقــدم لــلــوصـافــة مع نــهــايـة
رحـلـة االولى مع أفضـلـية اجلـوية ا
ـقــابل يـسـعى بـفــارق مـبـاراتــ  بـا
ة الوسط اربيل  الى محو اثـار هز
الـتـي اثـارت غــضب األنـصــار الـذين
سيتابعون وبرغبة كبيرة لقاء اليوم
لـعــدة اسـبــاب الن الـضــيف الـزوراء
العب ـتـلك   عـشــاق في جـمـيع  ا
ــرحـلـة والن اربـيـل يـريــد اخـتــتـام ا
ـا لـهـا تـأثـيـر بـأهم واغـلى نـتــيـجـة 
درب ناظم شاكر الذي لم على دور ا
 يــغـيــر من مــســار االمـور كــمــا كـان
منتظرا منه ولو ذلك  متعلق بجهود
الالعـــبـــ الـــذين ســـبـق وخـــســروا
ـدرب ــبـاريـات بـزمن ا الـعـديـد من ا
االول  ويــرى شـاكــر ان الــفــوز عـلى

الـزوراء يـعـد نـتـيـجـة
رحـلة بـأكملـها  في ا
مـهـمـة  تـفـوح مـنـهـا
رائـحـة الــثـائـر بـعـد
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قدمة متاز صراعاً شرساً علي مقعد ا Ÿ«d∫ يشهد الدوري ا

مـقـومــات الـتـفــوق  و وسـيــعـمل عـلى
ضـيف الـذي سـيدخل افسـاد اجـواء ا
بـشـعــار البـديل  عن الــفـوز الـنــتـيـجـة

التي  ستترك تأثرها عليهما سوية.
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وجتــــري يـــوم غــــد لــــثالثــــاء خــــمس
مــبـــاريــات في الـــعــاصــمـــة وعــدد من
مالعب احملــافـــظــات عــنــدمـــا يــبــحث
الـطالب الـعـودة لــلـنـتـائـج االيـجـابـيـة
عـلى حــسـاب مــتـذيل الــتـرتــيب فـريق
احلــسـ لــتــعــويض نــكــســة الــغـر
اجلويـة فـيـمـا   يحـاول الـطـرف االخر
الـعــمل بـقــوى من اجل الــهـروب عــبـر
جهود الالعب الذين يدركون خطورة
االمــورويـــســعـى الــســـمــاوة إليـــقــاف
الكـهـرباء وحتـقيـق الفـوز الثـاني بـعد
عـبور بـوابـة الـنـجف وقـبـلـهـا الـعودة
بنقطة من الصنـاعات والتقدم للموقع
السادس عشـر ومؤكد سيـلعب بكل ما
لديه خلـطف فوائـد اللـقاء عـبر ظروف
اللـعب الـتي يأمل الـكـهربـاء جتـاوزها
في حتـــقـــيق ذلـك. ولـــقـــاء ثـــأري بــ
اجلنوب واجلوية بـعدما كان االول قد
ـاضي واحـد ـوسم ا هـزم الـوصـيف ا
تـسـببـ في ضـياع الـلـقب وهو في ا
اجلـاهــزيـة الــعـالــيـة لــتـكــرار نـفس
السينـاريو رغم التطـور الذي عليه
اجلــويـــة بــعــد تـــخــطـي صــفــوف
ــــر بـــأفـــضـل ايـــامه الـــطالب و
وقـادر عـلى الـتـحـليـق عـالـيا وال
يــريــد الــتـــوقف مــرة اخــرى في
اجـواء الــبــصـرةويــتــطـلع اوالد
العـاصـمة لـتـحـقيق الـفـوز الرابع
تــوالـــيــا في مـــلــعـــبــهـم ولــتـــأكــيــد
جـدارتـهم عـلى حـسـاب الـكـرخ الـقـوي
ـــهم لـــلـــطـــرفـــ في ظل االخـــتــبـــار ا

تصاعد اداءهما .
ويخرج الصناعات الى مهمة غاية في
الــصــعــوبــة لــيــحل ضــيــــــــــفــا عــلى
ــتـــنــفــذ فـي مــيــــــــــدانه نــفط ا
مـيــســان الـعــائـد لــنــتـائج
األرض للبقاء وتعزيز
مـــــكـــــانـه احلـــــالي

بقوة.
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يناء علق قـائدا فريـقي الشرطـة وا
مــحــمــد صـالح وعــلي عــامــر عــلى
االحــــداث الــــتي رافـــــقت مــــبــــاراة
الفريـق ضمن اجلولـة الثامنة من
ــمــتـــاز لــكــرة الـــدوري الــعــراقـي ا
ـيناء السـلة.وتغـلب الشـرطة على ا
ـواجـهـة بـنـتـيـجـة(  (83-93إذ شـهـدت ا
تـصــرفـاً مــرفـوضــاً من قــبل بـعض
تـواجدين في الـقاعة االشخـاص ا
حــيث حــاولــوا بــشــتى الــطــرق ان
يــخـرجـوا احملـتـرف االمـيـركي ازيـا
سـاكس مت حـالـته الــطـبـيـعـيـة من
ـصـطــلح بـعـيـد عن خـالل وصـفه 
الـروح الـريـاضـيـة.وهـذا االمـر اثار
الـــدهـــشــة واالســـتـــغــراب مـن قــبل
اجلـهـاز الـفني لـسـلـة الشـرطـة عدم
العب االمر الذي وجود قوة المن ا
ـدرجـات شـجع االنـفالت من عـلى ا

ـيــنـاء ا
(عـلي عـامـر طـالب)
وبــــــــأسـم الــــــــكـــــــادر
الــــتـــدريــــبـي وزمالئي
العـبـ الـفـريق نـعـتذر
عن ما حصل في مباراة
االمـس بــــــــــ بــــــــــعض
اجلـــــمــــــهـــــور والعــــــبي
الـشرطـة وبـكل تاكـيد ان
هـــذه االمـــور حتـــدث في
جـــمــيـع بــلـــدان الـــعــالم
والـعـالقـة الـتي تـربـطـنـا
مـع العــــبـي الــــشـــــرطــــة
وايــــضــــاً جـــــــــمــــهــــور
الـفــريـقـ اكـبـر من هـذه

االمور.
واوضـح  طـــالب عـــتـــبي
عــلى اإلعـالم الــبـــصــري
والــعـــراقي بــشـــكل عــام
ـــــــــاذا لـم يـــــــــكـن االعالم
محـايداً ويـنقل مـاحدث في
ــبـاراة بــ الـطــرفـ وانـا ا
اشــاهـد االخــبـار وكــأن فـريق
ـينـاء من غـير بـلـد وليس من ا
الــــعــــراق كل االخــــبــــار ضــــده
الـصـغـيـرة والـكـبـيـرة ارجو من
االعالم ان يـكون مـحـايداً ويـنقل
مـاحـدث بــادق الـتـفـاصــيل  مـكـمال
حــديـثه مـبـروك لـلـشـرطـة وهـاردلك

يناء. لفريقي ا

اء ورمي وفـد الـشـرطـة بـقـنـانـي ا
لـذا يـجب ان يـكـون الحتـاد الـلـعـبة

ناسبة. موقف ويتخذ القرارات ا
وقـال  قـائـد فـريـق الـشـرطـة مـحـمد
صالح إن مــــاحــــصل فـي مــــبـــاراة
يـناء زاد الـضجيج في الشـرطة وا
مـــواقع الــــتـــواصل االجــــتـــمـــاعي
بـاراة كانت قـوية من مضـيفـا ان ا
ـشكـلة الـطرفـ اعتـقد من افـتعل ا
هم اجلمهور والذي ال يحسب على
جـماهـير الـبـصرة الـطيـب بـسبب
الــهــتــافــات والـشــتـم لــلــمــحــتـرف
االمــريـكي الــغــيـر الئــقـة تــربـطــنـا
عالقــة طــيــبــة وأخـويــة مع العــبي
ـيـنـاء الـعـراقـ وبـالـتـالي نـحن ا
ـنــتـخب وتــربـطــنـا عالقـة العـبــو ا
ـيناء قويـة.ومن جانبه عـلق قائد ا
عـــلـي عـــامـــر طـــالب عـــلى احـــداث
ـبـاراة   بـأسـمي انـا كـابـ فريق ا

ـنـتـخب الـوطـني الـعـراقي وبـعـد اجنالء غـيـوم حتت انـظـار مـدرب ا
ـدرب من عدمه عـلى خلـفيـة ما حـققه من الـتجـاذبات بـشان ابـقاء ا
ذكـور ببطـولة اال االسـيوية نتـخب ا نـتيجـة هزيـلة اثر مـشاركـة ا
بـعد خروجه من الدور الـ 16خالفـا للمشاركـات السابقة لـلمنتخب
وتـخــطـيه االدوار احلــاســمـة الســيـمــا في الــنـســخــة قـبل االخــيـرة
ذكورة فـقد تابع كاتانيتش ركز الرابع في الـبطولة ا واسـتقراره با
مـباراة ديـربي الـعـاصـمة الـتي جـمـعت فريـقـا الـقوة اجلـويـة بـفريق
نـادي الطلـبة والـتي انتـهت لصـالح االول بهدفـ لهـدف رغم تبـكير

الطلبة بتحقيق هدف التقدم..
لـقـد تابع كـاتـانـيـتش جـزءا من مـحطـات الـكـرة الـعراقـيـة وجنـومـها
ـنـتــخب السـيـمـا ــهم في اخـتـيــار االوراق الـتي تـنــفع ا وهـذا هـو ا
ـذكور عـما حتـقق في الـبطـولة بـسبب قـلة ـدرب ا بـعدم مـسؤولـية ا
الـفـتـرة الــفـاصـلـة  بــ تـسـلـمه الــفـريق  رغم انه لــعب الـعـديـد من
ـنتخب ن يحـتاجهم ا ـباريات الـتجريبـية لكن  خـميرة الالعـب  ا
ـا تسـهم مـبـاريـات تنـافـسـيـة مثـيـرة مـثـلمـا اتـضح من مـجـريات ر
ـاضي تـسـهم بـشكـل كـبيـر في الـلـقـاء الـذي جـرى يـوم اخلـميـس ا
نـتخب  مع االخـذ بنـظر االعـتبار هـارات  التي يـحتـاجهـا ا ابـراز ا
ذكورة  لـكنهـا ايضا بـاراة ا نتـخب في ا بـروز العديـد من اوراق ا
ــنــتــخب وفي ــقــابل  ابــرزت جــهــود العـبــ مــغــبــونــ مع ا فـي ا
مـقــدمـتــهم الالعب حــمـادي احــمـد الــذي له حـاســة سـادســة امـام
ـرمى خصـوصا صـنعه هـدف التـعادل اثـر تمـريرة لـزميـله سامح ا
سعيد  الذي لم يتوانى من ايداع تلك الهدية  التي جاءته على طبق

رمى  الطلباوي .. من ذهب في ا
ــبــاريـات او اســهم االحتــاد بــشـكل ــا ظـلم االعـالم مـثل هــذه ا ر
وبـاخر من لغـة التأجـيالت التي مارسـها على مـجريات الدوري من
ـؤازرة اجلــمــاهـيــريـة او ــبــاريـات بــعــيـدة عـن  ا ابـقــاء مــثل هـذه ا
ابعادها عن  ما تشهده الدوريات االخرى من اقبال مكثف ومتابعة
جـمـاهـيــريـة واسـعـة  فـلــذلك البـد من ان يـكـون لــدوريـنـا  الـفـاصل
االوسع خـصــوصـا مـع انـتــشـار الــفـضــائــيـات اخلــاصـة  بــالـبــلـد
وتـشكـيل مثل تـلك الـفضـائيـات دعمـا المـحدود في سـبيل االسـهام
ا ـيزة ر ـباريات الـتي شكـلت فواصلـها  اثارة  بـدعم مثل هذه ا
ــيـة الـتي يـتـابـعـهـا الـشـبـاب ومن تـقـارب مـا حتـويه الـدوريـات الـعـا

مختلف االعمار بشغف بارز ..
ـباراة بـاراة زمـنا كـرويا عـراقيـا رغم ان حسم ا لـقد شـكلت مـدة ا
لـصالح اجلوية جـاءت بقدم العب مـحترف لـكنها عـموما اثـبتت علو
ـنتـخب كـعب الالعـبـ الـعـراقـيـ  واظـهـرتـهم بـعـيـدا عن اسـوار ا
ثيرة العـب من طراز اخر  يقدمون كرة جـميلة مفعمة بـاللمسات ا
ـتــابع الــكـروي  رغـم انه يـجــدهــا سـواء في الـتي يــبــحث عــنـهــا  ا
يـة لكنه دائما  ما يبـحث عنها في  مالعبنا مـباريات الدوريات العا
ـزمنة  والتي لم تتلخص شاكل ا احملـلية التي ابتلت  بـالعديد من ا
مـنـهــا  خـصـوصــا في مـسـلــسل االزمـات الــتي عـانى مـنــهـا ولـعل
اخـرهـا ما عـانـاه فـريق جـمـاهـيـري بـقـيمـة الـزوراء حـيـنـمـا تـنـاقلت
وسـائل االعالم تلك االزمـة بالـكثـير من الـغرابـة كون الـفريق يـرتكز
الـية عـلى قاعـدة رياضـيـة عريـقة  قـد ال تعـينه عـلى ابـراز حاجـته ا
الـتي تمـنعه من الـتحـليق في بـطولـة اسيـوية من عـيار دوري ابـطال

اسيا ..
ـتـبـارين في ديـربي العـاصـمـة حملـات كرويـة  اثـبـتت بان لـقـد قدم ا
الـكرة الـعـراقـية تـعـيش زمن عـافيـتـها  بـوجـود جنـوم كبـار يـقدرون
نـصات الـتتويـج او لنقل الى عـلى تغـيير الـواقع  الكـروي والعـودة 
ـنـتخب زمن الـتـوهج الـكروي مـقـرونـا  بـالـثمـانـيـنـات حـينـمـا كـان ا
ـكسيك او ونـديال ا الـعراقي  يـتسـيد منـتخـبات الـقارة بـالوصـول 
رات عديدة  بـوجود جنوم مهم من خالل حتـقيقه لكاس اخلـليج 
من امـثال حس سعـيد وعدنان درجـال واحمد راضي  لذلك ليس
ـسـتــغـرب ان يـبـدو جنــوم فـريـقــا اجلـويـة والـطــلـبـة عـلى ذات من ا
ـسـتـوى الـكـروي بـرغم  ان الـطـلبـة يـعـاني فـي موسـمه لـكـنه بـقي ا
رمى اجلوي حـتى تمكن من ذات مـستوى ثـابت واستطـاع تهديـد ا
مـبتـغاه في  الدقـيقة 27 من زمن الـشوط االول  لـيعود بـعد بـضعة
دقــائق الـفــريق اجلـوي  قــبل ان يــحـسم الــديـربي
الالعب احملــتــرف ولــيــام بــتــســديـدة وال اروع
لـيثبت الديـريي  اخلاص بالـعاصمة الـعراقية
ان الـكرة العراقية في طريـقها للعودة  وبقوة

نصات التوهج.

ـــرشــحـــ  اذا لم يـــكن احـــد ابـــرز ا
االول  اذا لم يحدث تـطور اخر وسط
ـتلك  مـباراة رغبـة الـوصيف الـذي 
افضل  وعـاد بـقوة لـلـمنـافـسات بـعد
نــتــيـــجــتــ كــبــيــرتــ عــلى الــنــفط
والطلبـة  كما يتـرقب الوسط الكروي
ــطــالب فـي الــلــعب عــودة الـــزوراء ا
القوي وحتس النتائج قبل الدخول
في مــنــافــســات دوري ابــطــال اســيـا
ـــقـــبل وألنـــهـــا الـــفـــرق األســـبــــوع ا
ــرشـحــة عــلى الــدوام في الــصـراع ا
عـــلى الــلــقـب الــذي يــريـــد الــشــرطــة
الــسـيــطـرة عــلى االمـور بــقـوة  عــبـر
الــتـشــكــيل الــقـوي ووجــود الــبـدائل
وفـرصـة الــتـقـدم  عـبــر الـلـعب بـروح
عالية بفـضل اإلمكانات الـعالية التي
تــظــهــر الــيــوم افــضل من الــكل وكل
شيء  يـقف جلـانـب الـفـريق وقـدراته

على التحدي حتى الرمق االخير.
ــدرب الــبــرازيــلي طــبــيــعـة ويــدرك ا
ـكـن ان تـسـتـمـر مع االمـور الـتي ال 
أي فريق اال من خالل تـعزيـز العـطاء
مع انـتـظـار مـا يـحـصل من مـفـاجـآت
قد تقـلب االمور راسـا على عقب وكل
مــا  يــؤمــلـه اهل الــبــصــرة ان يــقــدم
ـقــنع  ووضـع حـد الــبــحــري االداء ا
النتـصـارات الـشرطـة في مـهمـة يـريد
ســـعــد حـــافظ ضـــرب ضــربـــته امــام
ـهمـة الـصـعبـة الـتي حتـملـهـا وهو ا
ـر به الــبـحـري يـقــدر  الـوقع الــذي 
ومـقـاومــة الـبـقــاء  قـبل فـوات االوان
والن  االمــــور ال حتــــتــــمـل  بــــعـــداي
تأخـير والـنتـائج السـلبـية  اسـتمرت
تـأكل من جـرفه بــعـدمـا خـسـر  ثـمـان
مـبـاريــات نـالت من قــوته الـتي يـأمل
اسـتـعادتـهـا  امـام  قـوة الـشـرطة من
خالل طريـقة الـلـعب التي سـيحـددها
ـتـصدر  ال يـريد درب في وقت ان ا ا
ــــطـــلـــوبـــة ان يــــغـــادر الـــنــــتـــائج  ا
ومــواصـلـة حتــقـيــقـهــا  ايـنـمــا يـحل
ـكن ان ومـواجـهــة أي  عـنـوان  وال 
يــحـيــد عن مـواصــلــة نـتــائـجه  وفي
اإلصــرار عــلى احلــصــول عــلى لــقب
الـدوري بــعـد فــتـرة انـتــظـار طــويـلـة
وهـو يـسـيـر حتت األضـواء الـكـبـيرة
الـتي ابـتـعـد عــنـهـا الـبـحـري لـكن مـا
يعـيده لـلواجـهة بـسرعـة  فقط الـفوز
وسط كل الترشيـحات التي تقف الى
ـتـحـفـز حملـو اثـار  جـانب الـشـرطـة ا
الـــتـــعـــادل الن أي نـــتـــيـــجـــة اخـــرى
سـتنـعـكس  بـاالجتـاه االخـر وهـو ما
يـرفـضه االنصـار  والـتـرقب لـنـتـيـجة

ايجابية.
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ــتـراجـع رابــعـا ويــنــتــظــر الــزوراء ا
ــواجــهـة ســفــرة خــطــرة الى اربــيل 
اصـحـاب االرض  في مــهـمـة ال تـبـدو
سهله على  الـطرف وكالهـما يبحث
اضي عن تعـويض نـتيـجتي الـدور ا
عندمـا سقط  اربـيل من الوسط حتت
انــتـــظــار مــحــبــيه قـــبل ان يــتــجــنب
الزوراء اخلسـارة مع انها ال تـختلف
عن  التـعادل بعـد لقـاء الديـوانية في
الـتـرتـيب الـسـابع عـشـر  الـذي اطـاح
ـدرب اوديشـيو الـذي فضل بجـهود ا
ــهـــمــة الـــتي زادت صــعـــوبــة تـــرك ا
بـــســـبب تـــراجع  مــؤشـــر الـــنـــتــائج
ويخـشى ان ينـعكس عـلى لقـاء اليوم
الـذي ال يخـلـو من اخلـطـورة  ولو ان
الــزوراء ســبق وقــهــر اربــيل  قــبل
ايام بـبـطولـة الـكاس  وقـادر على
تـكرار الـنـتـيجـة ألثـبـات جدارته
عـبــر  االسـمـاء الــتي سـتــمـثـله
ـســتـوى ــطـالــبـة بــتـقــد ا وا
واالداء  والــــعــــودة بــــســــرعـــة
لــلــنــتـائـج االيـجــابــيــة  وانــهـاء
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يسـعى فريق الشـرطة  الـعودة لـسكة
االنــــتــــصــــارات  وتــــعـــزيــــز  مــــوقع
الصـدارة   عـندمـا يـستـقـبل البـحري
الــثــامن عــشــر 14 ضــمن مــبــاريــات
ـرحـلة االولى اجلولـة األخـيـرة  من ا
من مــسـابـقــة الـدوري  بــعـد الـتــعـثـر
ـــاضي في ـــلــعـب الــكـــرخ الــدور ا
مــواجــهـة لـن تـكــون ســهــله  رغم كل
الـتــوقـعــات تـصب ألصــحـاب األرض
عبر  الفـوارق ب الفـريق والوضع
ــر  الــضــيــوف  والـعــمـل مـا الــذي 
ــوسم عـلى بــعـد بــوسـعــهم إلنـقــاذ ا
موقع مـن الهـبوط وإمـكـانيـة حتـقيق
فاجأة  ما يدفع الالعب لتقد ما ا
لـديـهم عـلـى تـقـد االداء  ويـعـرفـون
ــان ــهــمــة وعــلــيــهم اال طــبــيـــعــة ا
بقدراتهم  فـي مواجهة  صـعبة  امام
مـهـمـة حتـقــيق الـفـوز الـذي سـيـكـون
االنـعـطـافـة  في مـسـار الـنـتـائج ضـد
شـاركة أفضل الـفرق بـكل تـفاصـيل ا
ستوى نع من تـقد ا لكن  هذا ال 
 والتصدي لـلمهمـة  خاصة وان فرق
ــوازين من ــؤخــرة أخــذت تــقــلب ا ا
اجل البقاء  رغم حالة  التراجع التي
تــمــر بـهــا ومــنــهـا الــبــحــري  وأزمـة
النـتـائج التي  لم يـقدر عـلى تـغيـرها
ـلـعبه والـتـفريط بـالـكثـير من حتى 
الـنــقـاط  مـا فــرض واقـعــا أخـر عـلى
ـكن الــفــريق ومــحـاولــة انــقــاذ مــا 
إنقـاذه  بـعد ثالثـة مـواسم عـاد فيـها
ـني النفس الـبقاء فـيها للمـمتازة و
الن غـيـر ذلك  يـعـني الـعـودة  لـدوري
ـا لم يـعـود مـرة اخـرى ـظـالـيم ور ا
سـابـقات نـظام اذا ما طـبـقت جلنـة ا
ـوسم ــقــرر ا الــهـبــوط والــصــعـود ا
احلالي كما متـوقع ان يتغير احلراك
ـؤخـرة  امام مـبـاريات مـرحـلة عنـد ا
كـامـلـة مـتـوقع ان تـشـهـد الـكـثـيـر من
االمـور  لـكن الـشـرطـة ال يـريـد الـنـظر
لـلوراء بـعـدمـا واصل خـطـواته بـثـقة
تحققة وفي عالية في ظل النتـائج  ا
ســجل نــظــيف يــأمل احلــفــاظ عــلــيه
والصدارة التي هي من حتدد مالمح
الـلـقب  والن االقـتـراب مـنـهـا يـتـحـتم
عـلى الالعـب  مـواصـلـة قـهـر اقرانه
في مباريات بـاتت تظهر صـعبة امام
الصراع عند القـمة واألخر عند القاع
ومـــهـــمـــة الـــدفـــاع عن الـــلـــقب خالل
بـاريات الـتي باتت تـربك حسـابات ا
الــكـبــار الـذين يــرون أهـمــيـة الــلـعب
بــحــذر شــديــد بــغض  الــنــظــر عــمــا
يــحـــصل الن الــطــريق نـــحــو الــلــقب
ا امام  اربعـة فرق فيما مفتوحـا  ر
ن تـقع تـبـقى طـويـلـة عـنـد الـكثـيـر 

حتت وسط الترتيب.
رغم ظـــروف الـــلــعـب وقــوة خـــطــوط
ـدججة بالـنجوم واالسماء الشرطة ا
لــكه ســيــلــعب حتت ضــغط نــتــيــجـة
الــفـوز ال غــيـر  لــلـحــفـاظ عــلى فـارق
الــنــقـاط مـع اجلـويــة  والــكــرخ  وقـد
يــواجه  وضـــعــا عــكس الــتــوقــعــات
تــمـــامــا  الن ال شيء بــعـــد يــخــســره
تـأزم جدا البـحـري في ظل الوضـع ا
رغم الـــواقع خالف ذلك  امـــام فــريق
ـواصـفـات  والزال يـقدم تـلك  كل ا
مـبـاريـات  مـنـتـجـة بغـض الـنظـر عن
ـسـاع واجلـهود تـعـادل الـكـرخ لـكن ا
تــتـجـه نـحــو احلــصـول عــلى الــلـقب
ـــكن تـــقــريـــبه عـــبـــر  نــسج الـــذي 
الــنـــتــائج حتت إجـــراءات الالعــبــ
الـذين يـقـدمـون مـسـتـويـات واضـحـة
ـبــاريـات حـتى واإلبـقـاء عــلى واقع ا
الـنـهـايـة  في ظل وجـود قـوة الـدفـاع
والهجـوم والالعب  رغـبة الوصيف
ــيــزة وحــضــور  وتــواجـد  والزال
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ــركــزي اقــام  االحتـــاد الــعــراقـي ا
لـلـجـودو دورة تدريـبـيـة حتكـيـمـية
دولية بالـلعبة  والـتي نظمت على
قـاعة كلـية الـتربـية البـدنيـة وعلوم
الــريـــاضــة  بـــحــضـــور اخلــبـــيــر

األردني توفيق السعدي.
وخـــــصــــصت احملـــــاضــــرة االولى
لـــتــحــكـــيم اجلــودو والـــتــعــديالت
األخـيـرة في قـانون الـلـعـبـة  حيث
قـدم فـيـهـا اخلـبـيـر األردني تـوفيق
بهمة السعدي الـكثير من االمـور ا
ـدربـ  من خالل لـدى احلــكـام وا
عرض بـعض احلاالت فـوتوغـرافيا
وفــديــوا لــلــحــديث عــنــهــا بــشــكل

تفصيلي.
ومن جــانـــبه أعــرب الـــســعــدي عن
درب واحلكام إعجابه بإمكـانية ا
ــشـرفـ الـذين حـضـروا بـصـفـة وا
مــشـــاركـــ في الـــدورة  من خالل
طـرحـهم األسـئـلــة واالسـتـفـسـارات
الـــتي مـن شـــأنـــهـــا أن تـــوضح كل
الفـقرات الـتي حتتـاج الى توضيح
ســواء من جــانـب الــتــحــديث عــلى

القانون أو القانون بحد ذاته.
فـيمـا خصـصت احملـاضرة الـثانـية
الى طــرق الــوقــايـة مـن اإلصــابـات
وإسعافـاتها الـفورية والـتي ألقاها
عالج عاون الطبي وسام جمعة ا ا
في الــطب الــريــاضي  لــيـتـم طـرح

االسـئـلـة واالسـتـفـسـارات علـيه من
. شارك قبل ا

هذا وعـاود اخلبيـر األردني توفيق
ــنــصـة الــســعــدي تــواجــده عــلى ا
لــيــلــقي مــحــاضــرته الــثــانــيــة في
حتكـيم اجلودو  والـتي استـغرقت
وقــتـا طـويال  إزاءه تــوضـيح كل
نتهى الصعوبة االمور التي تعد 
مـن النـاحـية الـتـحكـيمـيـة ليـتـسنى
للـجـميـع معـرفـتهـا بـعد تـفـصيـلـها

على جهاز الفيديو.
وعــلى هـامـش الـدورة الــتــدريـبــيـة
لــنــادي الـشــرطــة اســتــقـبـل رئـيس
احتــــاد اجلـــودو الـــدكــــتـــور عـــدي
الــربــيـــعي وفــدا من اجلــمــهــوريــة
االسالمـية االيـرانـية يـتـرأسه وكيل
وزيـر الـشـبـاب الـدكـتـور رحـماني 
ومدير الـرياضة والشـباب حملافظة
ايالم الـدكتـور حـيـدر زاده  ونائب
مـديـر الريـاضـة والشـبـاب حملافـظة
ايالم الــدكـــتــور زرعـي  فــضال عن
اخلـبـيـر الدولي بـاجلـودو الـدكـتور
ي  هـذا و خالل عـلي أكــبـر كـر
الـلـقـاء االتـفـاق عـلى الـتـعـاون بـ
الــــبــــلــــدين في اطــــار الــــريــــاضـــة
خصوصا لـعبة اجلودو  من خالل
اقـــامـــة بـــروتـــوكـــوالت وفـــتح أفق
نـتخـبات واالنـدية تـنسـيقـية بـ ا
العراقية وااليـرانية لتطـوير اللعبة
واالرتــقـاء بــهـا الى مــصـاف الـدول

تقدمة. ا

جانب من تكر احتاد اجلودو للمدربية


