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ـدرب كاتـانيـتش هاتـفيـا مع مـحتـرف كولـومبـوس كرو أكـد مصـدر مقـرب من اجلـهاز الـفني لـلمـنـتخب الـوطني تـواصل ا
الدولي العراقي جس ميرام لإلطالع على جاهزيته الفنية والبدنية تمهيدا لدعوته للمنتخب.

صدر فـي تصريح صحفي الى ان مـيرام اكد للـمدرب جاهزيـته الفنية والـبدنية ورغـبته في التواجـد ضمن قائمة وأشار ا
قبل. الـ ٢٣ استعدادا خلوض منافسات بطولة الصداقة التي ستقام في البصرة للمدة من 20 وحتى 27 من اذار ا

دير للـفني السلـوفيني وامر بـالبدء بعـملية ولـفت الى ان رغبة محـترف كولومـبوس كرو االميـركي القت ترحيبـا كبيـرا من ا
دعوين ضمن قائمة البطولة. توجيه اخلطاب الرسمي الدارة النادي االميركي ليكون ميرام اول ا

ـنـتخب ـنـتـخـبـات في االحتـاد العـراقي لـكـرة الـقـدم فـالح مـوسى امس االثـن إن قـائـمـة ا من جـانـبه قـال رئـيس جلـنة ا
متاز. رحلة اولى من الدوري ا الوطني لبطولة الصداقة ستعلن بعد نهاية ا

نـتـخب الوطـني مـازال في صدد الـبـحث عن اسمـاء جـديدة لـضمـهـا السود الـرافـدين مشـيرا إلى أن واوضح أن مـدرب ا
بطولة الصداقة ستكون فرصة لضم العب جدد للتشكيلة.
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همة في البصرة UNł«u ∫ يبحث اجلوية عن نقاط اجلنوب رغم صعوبة ا

يقـول راضي شـنـيشـل مدرب فـريق كـرة الـقدم بـنـادي نـفط الوسط أن
العب تــنـسـف الـعـمـل الـفــني لـلــمـدربــ نـظـرًا أرضـيــات عـدد من  ا
ـتـمـثل في الـلـعب لـسـوئـهـا وتـابع  “ال نـتــمـكن من فـرض أسـلـوبـنــا ا
العب ونُجـبـر إلى اللـجوء إلى الـكرات اجلمـاعي في هـذا النـوع من ا
الـطويـلة علـى الضـد من رغبـتنا ,وعـلى عكس مـا خطـطنـا له مسـبقا ..
شكوى راضي شنيشل مدرب فريق كرة القدم بنادي نفط الوسط ,من
العب لــيـست األولى ولـن تـكــون األخـيـرة ,ولـكن أرضــيـات عــدد من ا
ـدربـ والالعـب من الـتـسـاؤل الـذي يـتـكرر هـو مـا جـدوى شـكـاوى ا
العب الـتي تـقـام فيـهـا مـبـاريـات بـطـولة سـوء حـالـة أرضـيـات بعـض ا
ـمتـازة .. جلـنـة التـراخـيص في االحتاد أنديـة الـعراق لـفـرق الدرجـة ا
الـعـراقي لـكـرة الـقـدم تـلـتـزم في غـالب األحـيـان الـصـمـت إزاء الـضرر
ـمــتـاز .. عالمــة الـتــعـجب الـذي يــلـحق بالعــبي فـرق أنــديـة الــدوري ا
العـب ذات األرضيات الـكبرى ,هي كـيف أدرجت جلنـة التـراخيص ,ا
ـتـضررون يـؤكدون ان العب الـصاحلـة لـلعب .. ا السـيئـة في قـائمـة ا
ـا فـيه الـكـفـاية ,عـلى االحتـاد الـعـراقي لـكـرة الـقدم  ,لـيس حـريصـا 
ـمـتاز ,وان حـاضـر ومـسـتـقـبل فـرق األنـديـة الـتي تـلـعب فـي الـدوري ا
العب ,عـلى سـبـيل إسـقـاط االحتـاد يـؤدي عـمـله من جـهـة تـرخـيص ا
الـفـرض وحـسب .. تـسـاءل مـدرب فـريق نـادي الـطـلـبـة الـكـابـ يحـيى
علوان ,وبعـده مهاجم فريق نادي الزوراء الدولي مهند عبد الرحيم في
مـبـاراتـ مـخـتلـفـتـ سـابـقـتـ ومن خالل تـصـريـحـ لوسـائل إعالم
مـرئية ,الم يكن جـديرا بـلجـنة الـتراخـيص ان تلـتفت إلى مـصالح فرق
مـتاز ,و ال جتـبرهـا عـلى اللـعب فوق االنـدية الـتي تلـعب في الـدوري ا

أرضيات مالعب غير صاحلة للتدريب وليس اللعب.
العب مـتاز يؤكـدون ان أرضيات ا فنـيون يتـابعون مـباريـات الدوري ا
لهـا عالقة وثـيـقة بـنمـو وتطـور احلـالة الـفنـية لالعب ,وذلك الن الالعب
هارات احلـركية األسـاسية ,بـاستثـناء ضـرب الكرة يـؤدي فوقهـا كل ا
العب غيـر الصاحلة بالـرأس .. والبعض يـؤكد ان ترخـيص عدد من ا
ـباريـات عـليـها ,هـو فسـاد إداري بكل مـعـنى الفـساد ,وطـالب إلقـامة ا
هـذا الـبــعض إخـضـاع جلـنــة الـتـراخـيص في االحتــاد الـعـراقي لـكـرة
ـعاييـر التي اعتـمدها القـدم إلى حتقيق لـلكـشف عن جتاوزاتهـا على ا
االحتـاد اآلسيوي ,كمـا ان التحـقيق يجب أن يـتحرى عن كـفاءة رئيس
ؤهالت اخلاصة بعمل تلكون ا وأعضاء جلنة التراخيص ,وهل أنهم 

التراخيص.
ـمتاز ,او ضـمان إجـراء مبـاريات الدوري تـقلـيص عدد فـرق الدوري ا
, في مـالعب صـاحلة ,حالن ال ثـالث لـهـمـا من وجـهـة نـظـر اخملـتـص
تاز يـنتج كرة متطورة  ,ومـنتخبات وطنية لـلفوز بدوري 
مؤهـلة للدفاع عن تاريخ وجغرافية كرة العراق في
ـنافسات القاريـة والدولية .. هل يدرك االحتاد ا
تاز الـعراقي لكـرة القدم أهـمية وجـود دوري 
ـطـلوبـة من جـوانبه كـافة ,أم انه ـواصـفات ا با
ال يـكترث لذلك ,ويـسوغ أخطائه بـالكيـفية التي

يشاء.

عـنـدمـا يـضـيف الـكـرخ  وكـالهـما
ــــشــــاركـــة في افــــضل فــــتـــرات ا
وسيكونان في االختبار احلقيقي
ومــــهـم ان يـــاتـي الــــلـــقــــاء وسط
سـتقر  للمضيف الوضع الفني ا
الــذي تـمـكن خالل فــتـرة قـصـيـرة
وســريـــعــة الــهـــروب من  اخــطــر
شـاركة التي واقع التي تـهدد ا ا
حتـسنـت من حيث الـنـتـائج التي
قـــادت لـــلـــمـــوقع احلـــادي عـــشــر
بــفـضل عـطـاء الالعـبـ وطـريـقـة
ـــــدرب الـــــلــــــعب  احملــــــددة من ا
الـهــاد والـقــلـيل الــتـصــريـحـات
عـصـام حـمـد الــذي تـرك بـصـمـته
عــلى الــفـريق بــســرعـة ودخل في
ـنـافـسـات  ويـضـيف مع اجـواء ا
الالعــبــ  تــسع نــقــاط من ثالث
مبـاريات منـها  مرتـ ذهابا الى
السـمـاوة والنـجف قبل ان يـطيح
ــاضي في ــيــنــاء األســبــوع ا بــا
أفـــضل فـــتــرة لــعـب  ومــســـتــعــد
للمواجهة الصعبة  وسط ظروف
ـدرب تــقف جلــانـبـه ومـؤكــد ان ا
والالعب يقدرون  طـبيعة اللقاء
 والنتيجة الـتي ستكون انعطافة
ــرحـلـة وهـو كـبـيــرة مع  انـهـاء ا
قـادر  بــاالعـتـمــاد عـلى الـالعـبـ
الـذين  غــيـروا من طـريق الـفـريق
حــيث  الــتــقـدم الالفـت واحلـديث
اليوم عن  حتقيق افضل النتائج
ـــركــز  عـــلـى حــســـاب صـــاحـب ا
الثـالث  ويـريـد تـغـيـر الـتـكـهـنات
ـصــلـحـة الـكـرخ من الــتي تـصب 
خـالل االرتـــــقـــــاء  بـــــاالداء    من
خـالل اجلـاهـزيـة وحـالـة الـتـطـور
ــر بـهــا والــتــعـويـل عـلى الــتي 
قــدرات الــوجــوه  الــشــابــة الــتي
جتـاوزت النـكـوص والتـاخـر قبل
ان جتــــعل من االمــــانـــة مــــصـــدر
ـدرب تـهــديـد وســاعـدت مــهـمــة ا
الــذي حــسن من الــوضع كــثــيــرا
والــكل يـخـطط لــلـخـروج بـافـضل
ـرحــلــة  احلـالــيــة الـتي نــتـائـج ا
تــفــرض ان يــفــوز الــفــريق  لــكي
يــثـبت جــدارته وان مــا حتـقق لم
يــكن مــحض صــدفـة بـل  بـفــضل
اداء وتــركــيـــز الالعــبــ وحــالــة
االنـسـجام والـعـمل  على اخـتـتام
الـنــصف االول من الـدوري بـقـهـر
الـــكـــرخ رغـم قـــوته الــــواضـــحـــة
ونـــتــائـــجه اجلــيـــدة في مــلـــعــبه
والـذهـاب بــعـدمـا تـخــطى نـكـسـة
اربــيل بــالـــفــوز اخلــمــاسي عــلى
احلـدود والــتــعـادل مـع الـشــرطـة
ويــــــاتي مـن وضع  فــــــنـي مــــــهم
ـــواجـــهــة الـــيــوم الـــتي لـم تــكن
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غـيــاب  رقــابـة وزارة الــريـاضــيـة
والــــــشـــــبــــــاب والــــــتــــــداخـل في
صالحــــيـــــاتــــهـــــا الــــتي نـــــقــــلت
لـلـمـحـافـظـات مـا زاد الـطـ بـله
والــتــخــلي عن ســيــاقــات الـعــمل
الــســـائــدة في الــوزارة لـــتــضــيع
االنــديـة بــ االجـتــهـادات  والبـد
مـن  حـــلـــول  لــــكي تـــعـــود  الداء
دورهـــا في تـــنـــشـــيط وتـــفـــعـــيل
االلعـاب الريـاضيـة التي اخـتزلت

اليوم بكرة القدم.
ـر اجلـنـوب بـفـتـرة مـن جـانـبه  
عــمل واضـحــة رغم خــسـارته في
اضي من مـيـسان بـهدف الـدور ا
لـكـنه يسـعى الـتـعـامل مع ظروف
ــــبـــاراة حـــيـث عـــامـــلي االرض ا
واجلــمـهــور وفي لــقــاء مــخــتـلف
ونتـيجة سـيكون لـها تاثـير  على
مـشـاركـة اجلـنوب الـذي جنح في
اجلـــوالت األربـــعـــة األخــيـــرة من
إضـافـة سـبع نـقـاط كـلـهـا التـعني
شيء امـام  اخلـروج  بـاالنـتـصار
الــكــبــيـر  عــلى حــســاب اجلــويـة
ـبـاراة الــتي حتـضى بــاهـتـمـام ا
جـمـهــور الـبـصــرة  واحملـافـظـات
الــتي اكــثــر مـا يــهــمـهــا  ســقـوط
العـبــهـا الــفـرق اجلــمـاهــيـريــة 
الــتـي بـــقــيـت تــشـــكل الـــتـــحــدي
وتـشــعـرهــا  بــاخلـطــورة وعـانت
كـثيـرا منـها وهـو ما يـدفع العبي
اجلـــنــوب فـي  تــكـــرار نـــتـــيـــجــة
ـهـمـة ـاضـي وعـرقـلــة ا ـوسم ا ا
الـــتي يـــكــون حـــضــر لـــهــا عــادل
ــني الـــنــفس مع نــاصـــر الــذي 
ادارة مــــحـــمــــد ولي والالعــــبـــ
وبعض االنصار في اخلروج  من
الـــــــبــــــاب الــــــواسـع  والن فــــــرق
احملـافـظـات تعـول عـلى مـبـاريات
رات األرض  التي تظـهر بعض ا
مـخـتلـفـة عـندمـا يـكون الـضـيوف
ـستوى الفـني وهو ما يـنطبق با
عـلى اجلـويـة الذي يـعـيش  حـالة
االســـتــقـــرار واليـــريـــد الـــتـــوقف
وجــــعل الـــــطــــريق مـــــفــــتــــوحــــا
كن استعادتها للصدارة التي ال
ـطـلـوبـة اال  مـن خالل الـنـتـائـج ا
الـتي يـبحث عـنـها اهل  الـبـصرة
ــيـنـاء  عـلى وبـانـتــظـار خـدمـة  ا
حـسـاب االمـانـة ليـتـقـدم اجلـنوب
وقع اخر  في وقت يريد اجلوية
الــعــودة بــالــفــوز  الــثــاني عــشـر
واجلـنـوب بـاغـلى نـتـيـجـة بـعـيدا

عن كل الذي حققه لالن.
ŒdJ «Ë W½U _«

ويــــســــعى  اجملــــتـــهــــد األمــــانـــة
لـتــحـقـيق الــفـوز  الـرابع تــوالـيـا
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اخـتـتــمت في مـحـافــظـة كـربالء
ـرحــلـة االولى من مـنــافـســات ا
الـــدوري الــعـــراقي لــلـــدراجــات
شاركة واسعـة من محافظات
الـــعـــراق ولــــلـــفـــئـــات االربـــعـــة
مــتــقــدمـ وشــبــاب ونــاشــئـ
ونـسـاء وجرت الـسـبـاقـات على
طــــــريـق الـــــــرزازة في كـــــــربالء
ـيـز بجـهـود االحتاد بـتـنظـيم 
الــفـــرعي بــرئــاســـة رائــد حــاكم
واعضـاء االحتـاد الفـرعي حيث
وفـروا كل الالمـور اللـوجـستـية
لـلــبـطـولــة الـتي جنــحت اداريـا
وفـنـيـا وامـنـيـا وبـحـضـور قادة

من امن احملـافـظـة حـيث حـضـر
قـائــد شـرطـة كـربالء وامـر لـواء
16 شرطة احتادية وقاموا

بـدعم البـطولـة معـنويـا وقدموا
اجلـوائـز لالعـبـ الـفائـزين في

البطولة .
‰Ëô« ÂuO « ZzU²½

اســـفـــرت نـــتـــائج الـــيــوم االول
ـتــقـدمــ لـقـطع لـســبـاق فــئـة ا
مسافة 80 كم للفردي العام عن
ـركز فـوز عـلي عـبـد اخلـضـر بـا
االول مـن نـــادي الـــصــــنـــاعـــات
الكهربائـية وحل ثاني الترتيب
يــاســر ضــيــاء الــدين من نــادي
ـــركــزين الــصـــنــاعـــة وجــاء بـــا

uCŠ— ∫ شهدت منافسات دوري الدراجات بكربالء حضورا للفرق النسوية. عدسة - فضاء فاضل 

الـــــــثــــــــالـث والـــــــرابـع العــــــــبي
الصـناعات الـكهربـائية عـبدالله

. ومحمد عبد اخلضر طع
نتيجة السبرنت

اسفرت نـتيجـة السبـرنت تفوقا
لالعب عـلي عبـد اخلـضر طـع
وجـمع 130نــقــطــة وحل يــاسـر
ضـــيـــاء الـــديـن ثـــانـــيـــا وجـــمع
ركز الثالث عبد 120نقطة وا
الـله عـبـد اخلضـر طـعـ وجمع

60 نقطة.
WO dH « W−O²M «

اما النتيجة الفرقية من الفردي
الــعـــام اســفــرت عـن فــوز نــادي
ـركز الـصنـاعات الـكـهربـائيـة با

االول ونـادي الــصــنـاعــة ثـانــيـا
واربيل ثالثا ونـادي كويسنجق
رابـــــعـــــا ونـــــادي االزدهـــــار من
النجف خامسا والصليخ احتل
الـــتــــرتـــيـب الـــســــادس وفـــريق
النجف الحتتسب نـتيجته لعدم
اكـــمــال مــتـــســابـــقــيــة مـــســافــة

السباق .
»U³A « ZzU²½

امـــا ســــبـــاقـــات الــــفـــردي ضـــد
الــســاعــة لــقــطع مــســافـة 20كم
للشباب اسـفرت عن فوز بارفان
قـــــاسم مـن نــــادي دهـــــوك وحل
العب نــادي اوالد راجي حـسـ
ـــركــز الـــثـــاني وحل فـــاضل بـــا

ثــالث الــتـــرتــيب العب الــنــجــدة
كامل جبار معرض.

5¾ýUM « ZzU²½

اما نتائج فـئة الناشـئ لسباق
الـــفــردي ضـــد الــســـاعــة لـــقــطع
ـركـز مـسـافـة 15كم فــقـد فـاز بــا
االول عـــــــلـي فــــــاضـل راجـي من
نــادي اوالد راجي وحـل ثــانـــيــا
العب نـادي اسـو عـبـاس فـرحان
والـــتــــرتـــيب الــــثـــالـث والـــرابع
لـالعــــــــــبـي نــــــــــادي اوالد راجي
ضـــرغـــام ســـمــيـــر راجي وعـــلي

جعفر مهدي.
¡U M « ZzU²½

شارك في سباقات الفردي العام
لقطع مسافة 25كم 22متسابقة
واحـرز مـنـافـسـات هـذا الـسـباق
العـــــــبـــــــات نـــــــادي نـــــــوروز من
الـسـلـيـمـانـيـة عن طـريـق سوزي
دلشاد ومـزدة رفيق وازيز رفيق
اما الترتيب الرابع لالعبة نادي
الصـناعة هـدير نعـمة اما زهراء
كــــطــــران جــــاءت بــــالــــتــــرتــــيب
اخلـامس .اما الـنتـيـجة الـفرقـية
من الـفـردي العـام لـهذا الـسـباق
ـركز اسـفـرت عن فـوز نـوروز بـا
ركـز الثاني االول والصـناعة بـا
ـركـز الـثـالث وفـتاة وبـريـاتي بـا
اربـيل رابــعــا وثـورة الــعــشـرين

خامسا .
dOšô« ÂuO « ZzU²½

اســفــرت نــتــائج الــيــوم الـثــاني
واالخيـر للبـطولة عن فـوز العبة
ـركـز الـصـنـاعـة هـديـر نـعـمـة بـا
االول بـــســــبــــاق الـــفــــردي ضـــد
الــســاعــة لــقــطع مــســافــة 10كم
وحلـت العبـة نوروز مـزدة رفيق
ـركـز الـثـاني والـــــــــــتـرتـيب بـا
الـثـالث لـشـقـيـقـتـهـا ازيـز رفـيق
وفي ســبــاقـات الــشــبــاب لــقـطع
ــركــ مـــســــافـــة 75كم احـــرز ا

االول. 
والــثــاني العــبي دهــوك سـربس
عــبــدالــله وبــرفــان قــاسم وجــاء
ـركــز الــثـالث عــبــاس فـاضل بــا

عــدد من مـواجــهـات الــذهـاب  في
ضياع  لقب الدوري  الذي يسعى
الســــتـــعـــادته والزال قــــريـــبـــا من
وقع االول عـلى بـعد اربع نـقاط ا
تـصدر الـشرطـة عبر من الغـر ا
ر احلـالـة الفـنـية الـعـاليـة الـتي 
بـها بـعدما اسـتعـاد الوصـافة من
فــــوزين مــــهــــمــــ عـــلـى الـــنــــفط
والــــطـالب وفي ا اجلــــاهــــزيــــة
ــواجـــهــة الــيـــوم عــبـــر خــطــوط
مـتــكـامـلـة  جــمـيـعــهـا في احلـالـة
ـعــنـويــة لـكن األجــواء تـخــتـلف ا
امام  الـتغيـر الواضح الـذي عليه
اجلـنـوب  ما  يـفـرض واقـعـا على
اجلوية في اللعب بحذر والتركيز
امــام الـــنــتـــيــجـــة الــتي ســـتــدعم
حـظـوظه مـنـها مـواصـلـة الـضغط
تصدر وتوسيع الفارق مع على ا
الـــكــرخ والــزوراء بــعـــدمــا تــفــرغ
لـلبـطولـة احملـليـة اثراالقـصاء من
دوري ابــطــال اســيــا واليــريــد ان
يـتـعـرض الي  نتـيـجة سـلـبـية مع
انــتـخــاب ادارة الـنــادي اجلـديـدة
الـتي تـامل ان يـاتي لـقب الـدوري
وياتي الـفوز االول عـبر الـتحـليق
في اجـواء البـصرة الـتي اكثـر ما
عكرت مزاج الفـريق  بعد استعاد
وضعه الـطبـيعي بـتخـطي الغر
نـتظر الطـلبة في عـمل عكس به ا
من عنـاصره التي بـاتت تؤدي ما
عــلـــيــهــا فـي اهم أوقــات الــدوري
إمــام  مــشــوار الزال طــويـال امـام
ـرحـلة مـبـاراتـ مـتـبقـيـتـ من ا
احلـــالـــيــة الـــتـي  لـــو اســتـــغـــلت
ســيـكــون لــهـا شــان في تــقــلـيص
واالقـتراب من الـصـدارة  واسكت
بـاسم قـاسم  األصوات وازاح من
دربه  من كـان يخـطط البـعاده عن
الــــــفـــــريـق الـــــذي عــــــاد بــــــقـــــوة
لـلـمـنـافـسـات ويـرفع من حـظـوظه
بعد افضل نتيـجت عكس فيهما
قدرات العـبيه التـي قدمت نفـسها
بـــصــورة مـــرحب بـــهــا لـــيس من
راقـب واهـمية انصـاره بل من ا
ان تــقــنع االدارة اجلـــديــدة الــتي
تــــدرك ان الــــصــــراع عــــلـى لــــقب
ـــوسم يـــحــــتـــاج الى تـــضـــافـــر ا
اجلـهـود وتأمـ حـاجـة الالعـب
واهـــمـــيــــة اخلـــروج عن الــــعـــمل
الــتــقــلــيـدي الــســائــد في الــنـادي
ـتــعـاقـبـة بـسـبب عــمل اإلدارات ا
الـرتــيب الن مــا يــجـري لــيس في
الـــقـــوة اجلــــويـــة بل فـي عـــمـــوم
ال اليـــســتـــحق األنـــديـــة عــمـال 
اإلشـارة حــتى هـنـالك انـديـة
التـمتـلك مـقرات في ظل

ســهــله رغـم قــوة خــطــوطه الــتي
تامل في نهاية  معـنوية للمرحلة
االولى بـعــد ســلـســلـة  جنــاحـات
تـقدم بـها لـلصـدارة والتـمتع بـها
وقع لـفـتـرة مـنـاسـبـة   والـيـوم 
مناسب بعد الـعودة للموسم  من
دون اســمــاء وجنــوم   مــعــتــمـدا
عــلـى العــبــ واعــديـن يــقــدمــون
مـوسـمـا نـاجحـا لالن  واالمل في
ــكــان احلـالي ورغم الــبــقـاء في ا
الـواقع يــتــحـدث عـن قـوة الــكـرخ
لكنها سيكون امام مباراة صعبة
 مع انـه قــــــادر عـــــلـى حتـــــقــــــيق
الـنـتيـجـة الن  مـا يقـوم به الـكرخ
مـــنــذ بـــدايــة الــدوري امـــر جــيــد
ويريد  مواصلة مسلسل النتائج
 والـدخـول بـهـا لـلفـتـرة الـفـاصـلة
ـقبـلـة وان يبـقى الـطرف الـقوي ا
نافسة  للنهاية. والبقاء وسط ا
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ويسـعى الطالب اسـتعادة  نـغمة
الــفـوز بــعـد اربع جــوالت خـاويـة
جـعلـته في احلالـة الـسلـبيـة على
ــســـتـــوى الــنـــفـــسي والـــبــدني ا
وانـخفـاض  اللـياقـة البـدنيـة قبل
ان يــعـــذب جــمــهــوره الــذي نــفــذ
صبره  بسـبب الفشل في حتقيق
ـطلـوبـة  التي تـوقفت الـنتـيـجة ا
منذ الفوز العريض على اجلنوب
بـــأربـــعــة أهـــداف لـــيــتـــراجع في
الــنـتــائج وتــلــقى خــســارتـ في
اربع جوالت  وتراجـعت حظوظه
بـعـد  تـلـقي ضـربـة اجلـويـة الـتي
خلـــبــطـت االمــور بـــوجه يـــحــيى
عـــلـــوان الـــذي يـــدرك ان وجــوده
قـلق  والـبــقـاء مع الـفــريق تـغـيـر
النه يـسـر لـلتـراجع ويـحـتاج الى
الــفـــوز عــنــدمــا يــضــيف مــتــذيل
التـرتيب فريـق احلس والـتطلع
لــتـــحــقــيــقه  بـــقــوة حتت ضــغط
األنـصـار  حـصـرا نـتـيـجـة الـفـوز
الغــيـرهـا الن غـيــر ذلك  سـتـعـجل
ـدرب  او الــنـتــيــجــة  بـاقــصــاء ا
تـركـها  من تـلـقـاء نفـسه حـتى لو
رفـــضت االدارة  الـــتي اكـــثـــر مــا
تـــواجه ضـــغط عـــشـــاق الــفـــريق
سار النتائج الذي  يامل العودة 
ـرحلـة  بـإضافـة كامل واخـتتـام ا
الـنقـاط   في مهـمـة التبـدو سهـلة
التــــتـــحــــدد بـــالــــفــــوز وحـــده بل
بـــاســـتـــعــــادة =الـــطالب الـــثـــقـــة
بــأنـفــســهم  بــعـد صــحــوة فـريق
احلس والـسعي اجلاد لـلهروب
ــــوقـع أي انه االن في مـن اخــــر ا
ـــمــتــاز الــدرجـــة االولى ولــيس ا
لـكـنه يــبـذل جـهــود وعـطـاء وبـدا

يظهر بحال  متغير  عندما  خرج
بـتـعـادل بــطـعم الـفــوز مع الـنـفط
بـهدفـ مع الـنفط وقـبـلهـا احرج
الـــزوراء والنــدري ايـن كـــان هــذا
ستـوى قبل ان يغـرق ويتواجد ا
ــواقع الــتي حتــتــاج في اســوء ا
الى عطـاء الالعـب الـذين اخذوا
يــتــجـــرءون عــلى  الــكــبــار  امــام
بـاريات عـنـدما  يـلعب مـشكـلـة  ا
الــلــقــاء  الـــصــعب  الــثــالث   مع
الـطالب بـعدالـزوراء والـنـفط لكن
بـــــامــــــكــــــانه قــــــهــــــرهم  فـي ظل
تــبــاعــدصـــفــوفــهـم اثــر خــســارة
اجلوية التي يخطط مدير الفريق
الن شكل الـطالب في قلق وحـيرة
وتــراجـع وامــام ضـغـط األنــصـار
الــذين سـيــنـقــمــون عـلى  عــلـوان
ــنــتــدبــة النه ونــزار واألســمــاء ا
المـعــنى  لـوجــودهـا امـام  تــلـقي

ضربة.
  ¡UÐdNJ «Ë …ËUL «

وبـعـد الـفـوز ذهـابـا عـلى الـنـجف
ـــصـــاحلــة يــســـعى الـــســـمــاوة  
جـمـهـوره عبـر الـعـودة الستـثـمار
نـتــائج مـبــاريـات االرض عــنـدمـا
يسـتقبل الـكهربـاء من احل الفوز
ومـحـو اثـار خـسـارة األمـانـة قبل
ــــاضي  وعــــيـــنـه عـــلى الــــدور  ا

احلـــصـــول عــلـى كــامـل الــنـــقــاط
ـوقع احلـالي واالهم لــتـحـســ ا
ــطــلــوب  الــضــيــوف الــتــعــامل ا
لــتـــحــقـــيق خــطـــوة عــلـى طــريق
ــســار بـعــد خــسـارة تــصـحــيح ا
االمــانـــة الــتي  اثـــارة احــتــجــاج
جـمـهـوره الـذي سـيـحـضـر  لـدعم
اجلـــــهـــــود جـــــهـــــود الـالعـــــبــــ
ـنــاسـبـة بـاالعـتـمـاد والـفـرصـة  ا
طـالب في على  اداء الالعـب ا
اقـناع االنـصار بـانهم سـيكـونون
عند حسن ظنهم  واالستمرار في
نسج النتائـج وسط  رغبة البقاء
الــتي حتــتــاج الى تــعــدد نــتــائج
الـفــوز  من خالل االعــتــمــاد عـلى
ظروف اللقاء  والمجال اال اللعب
بـخيـار الفـوز امـام قوة الـكهـرباء
ــر فـي  احلــالــة الــفــنــيــة الــذي 
الــــعــــالـــــيــــة وفي  اجلـــــاهــــزيــــة
وســيـلـعب بــخـيـارات الـفـــــــــــوز
ـؤثر عـبر عـندمـا حتـول الفـريق ا
قــــهـــر الـــكــــبـــار وفي وضـــــــــــع
مــســـتــقــر مــنــذ عــــــــــدة جــوالت
جنح فـي التـقـدم لـلـمـوقع الـثـالث
عــــشـــــر بــــفـــــــــــــضـل اجلــــهــــود
ـــــــــدرب ـشــتـركــة لالعـبــ وا ا
الـــذي يـــقــــدم الـــفـــريـق بـــأفـــضل
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ويـحل الــصـنــاعـات ضــيـفــا عـلى
نــفط مـــيــســان فـي لــقــاء تـــظــهــر
حـظـوظ اصـحـاب االرض  كـبـيـرة
في حسـمه  في ظل اجواء الـلعب
الــتي مـــنــحـــته لـــتــقـــدم في عــدة
ـوسم وجـعـلـته مــنـاسـبـات هـذا ا
ــوقع اخلـامس لــلـدفـاع عـنه في ا
وتــوسـيع الــفـــــــــــــارق لـتــاكــيـد
وجــوده  وفــرصـة  إضــافــة كـامل
الــنـقــاط  ومــواصـلــة تــقــــــــــد
مباريات االياب باعلى مستويات
الـالعـــــبـــــ  واحلـــــفــــــاظ  عـــــلى
أفــــــضـــــــلــــــيـــــــتــــــة بـــــــ  فــــــرق
احملــافـظـــــــــــات ويـســيـر بـشـكل
جـيــد من جــولــة الخــرى  قـبل ان
تدنية ياتي الضيف في احلـالة ا
والــعـجـز في حتــقـيق الـفـوز دون
ـلـعـبه ان يـتـمـكن من ذلك حـتى 
لــــــــــكـن الــــــــــــــــــــــواقـع الــــــــــذي
يــعـــــــــــيــشه يــدفــعه الى تــقـد
ــــطــــلــــوب وجتــــاوز الــــعــــمـل   ا
ــهـــــــــمــة الــتي ســتـــــــــــــكـون ا
صـــعـــبـــة فـي كل تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا
سـعــــــــــــيـا لـتـدارك االمـور الـتي
لم يــقـــدر مــظــــــــــــفــر جــبــار من
تـغــــــــــــيـرهـا فــيـمـا يــريـد دحـام

زياد معاناة الصناعات.

 …dJ « Í—Ëœ w  ÂuO «  UNł«u   5 

راجي من نـادي اوالد راجي امـا
تـقدمـ للـفردي ضد سـباقـات ا
الــسـاعــة احــرزهــا العــبي نـادي
الصناعة حيـث جاء احمد مهند
ـــركـــز ـــركـــز االول تــــاركـــا ا بـــا
الـــثـــانـي لالعب يـــاســـر ضـــيـــاء
الـــديـن امــا العـب الـــصـــنـــاعــات
الكهربائية عبدالله عبد اخلضر
حـل ثــــــالـث الــــــتــــــرتــــــيـب. وفي
مــــنــــافـــســــات الــــفـــردي الــــعـــام
لـلـنـاشـئـ لـقـطع مـسـافـة 25كم
احرز العب دهوك عباس فرحان
ـــركــز االول امـــا العـــبي نــادي ا
اوالد راجي احــرزوا الـــتـــرتــيب
الـثاني والـثـالث عن طـريق علي
جــعـــفـــر مـــهـــدي وعـــلي فـــاضل

راجي .
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قـــال رئـــيـس االحتـــاد مـــحـــمــود
عــزيــز ان الــبـــطــولــة من افــضل
واجنح الـــبـــطــــوالت لـــكـــونـــهـــا
بـطـولـة مـنــظـمـة و تـوفـيـر كل
االمــور واقــدم شــكــري لالحتــاد
الــفـــرعي في كــربـالء الــذي بــذل
جـهـدا ســخـيـا بـحــضـور رئـيس
االحتــاد رائــد حـــاكم كــمــا اقــدم
شــكـــري الى قـــيـــادة عــمـــلـــيــات
كـربالء ومـديـريـة شـرطـة كـربالء
ــــدنـي واالســــعـــاف والــــدفــــاع ا
الــفــوري والــشــرطــة االحتــاديــة
وحــــــضـــــور امــــــر الـــــلـــــواء 16
ــســتــمــر وحــــــــــضــور مــديــر ا
ـيـزة الـشـرطـة وكـانت بـطـولـة 
بــشــهــادة اجلــمــيع من مــدربــ
والعب واداري وايضا الشكر
ـــقــــدم ابـــراهـــيـم فـــضـــلي الى ا
والـعقـيـد محـمـد حريج مـسؤول
الـــشــرطــة الـــبــحــريـــة في قــاطع

الرزازة .
ومـن ثم قـــــدم رئــــــيس االحتـــــاد
شــــكــــره اجلــــزيل الـى احلــــكـــام
الــــدولـــيـــ وهـم الـــدولي كـــر
الــقـصــاب وعالء شــاكــر وولــيـد
خـالـد وودود خـالـد وفـؤاد حـمد

صالح .
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يـبـحث الـوصـيف الـقـوة  اجلـوية
عن الـفـوز الـثالـث توالـيـا  لـزيادة
الــضــغط عــلـى الــشــرطــة عــنــدمـا
يخـرج الى البـصرة في  مـأمورية
غير سهله عندما يحل ضيفا على
صـاحـب الـتــرتــيب الـثــاني عــشـر
نـفط اجلنـوب في لـقاء تـفـوح منه
رائــحـة الـثـار ومـاحـصل في لـقـاء

ـــــــــــــوسـم ا
األخــــــيـــــر
وتـأثـيره

ا
الـسلب
ي مــــع


