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.وتمكن شاركة  12فـريقاً اخـتتمت منافـسات بطولة العـراق للعبة الـشطرجن في فندق اإلنتـر بالعاصمـة بغداد 
ـركز الـثاني فريق الـكـهربـاء من الـتتـوجي بـاللـقب بـعـدما حـصد  22 نـقطـة فسـمـا جاء فـريق االتصـاالت في ا
ـركز الـرابع برصـيد 16  ركـز الثـالث بـرصيد  17 نـقطـة والبـيشـمركـة في ا بـرصيد  20 نـقطـة وخانـزاد في ا
ركـز االول باثـن وعـشرين نـقطة نقطـة.وفيـما يـلي التـرتيب الـنهـائي لفرق الـبطـولة حـيث جاء فـريق الكـهرباء بـا
ركز الـثاني بعشرين نقطة فيمـا جاء فريق خانزاد بالكرز الثالث بـرصيد سبعةعشر  نقطة وفريق االتصاالت با
ـركز اخلـامس باربـعة عـشـر نقـطة واحـتل فريق الـهدف وفـريق بيـشمـركة بـسـتة عـشر نـقطـة فريق الـقـادسيـة با
ركـز السابع بعشرة نقاط وفريق االسحاقي ثامنا وفريق هندس با ركز السادس باثنـتا عشر نقطة وفريق ا ا
الرسيل تاسعا وفـريق العمال عاشرا وفريق القيثارة في تريب احلادي عشـر وتذيل القائمة فريق عشتار بنقطة

واحدة فقط.
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اكـــــــــدت وزارة الــــــــشـــــــــبــــــــاب
والـريــاضـة ان جلــنـة الــصـرف
نـبـثـقـة عن الـلـجـنـة الـثالثـية ا
حــريــصــة عـــلى صــرف رواتب
وعـقـود الــعـامـلـ في الــلـجـنـة
ـبــيـة الـوطــنـيـة الــعـراقـيـة االو
ــــــكـن حـــــال بــــــاســــــرع وقت 
اســـتـالم بــودرة الـــرواتب وان
جلــنــة الـــصــرف لــديـــهــا آلــيــة
لـتــسـلـيم الــرواتب والـتــأخـيـر
بية. وهذا تتحمله اللجنة االو

احلـــال يـــنـــطـــبق ايـــضــا عـــلى
الــصـــحــفـــيــ الـــعــامـــلــ في

العب. جريدة ا
وعـلى رئـيس االحتـاد الـعراقي
ـركـزي لـلسـبـاحـة سرمـد عـبد ا
االله ان يـعـلم  القيـمـة قانـونـية
لنـظامه الداخـلي الذي يـتحدث
عــنه عــقب صــدور قــرار رقم 60
جملـلس الـوزراء فضـال عن عدم
قــــــانــــــونــــــيـــــة صــــــرف رواتب
لـلـمـنـتـخــبـ ضـمن تـشـكـيالت
ـبيـة كـما التـوجد الـلـجنـة االو

قـــــانــــونـــــيــــة لـــــصــــرف رواتب
للـعاملـ في القطـاع احلكومي
وشـبه احلكـومي ويـعمـلون في
نـــفس الـــوقـت لـــدى الـــلـــجـــنـــة
ـــبــيـــة او االحتــادات حتت االو

اي عنوان.
واوضـــحـت الــوزارة  إن كـــانت
ــالـــيــة في الـــلــجــنــة االمــانــة ا
ـبـيـة حـريـصـة عـلى صرف االو
ــوظــفــ رواتب الــعــامــلــ وا
فــــلـــتــــقــــدم كـــشــــفــــاً رســـمــــيـــاً
بأسمائهم وصفـاتهم الوظيفية
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نـــــفـس االرتـــــفـــــاع لـــــكن فـــــارق
احملـــــــــاوالت مـــــنح الـــــعـــــراقي
مـنــتـظـر فـالـح األسـبـقـيــة فـيـمـا
توج الــــعراقي اآلخـر ذو الفقار

ببرونزية السباق.
وارتــفع رصــيـد الـــــــــعـراق إلى
ذهـبـيـتـ وبـرونـزيـة ويــــــعول
الـوفـد العـراقي غـدًا عـلى سـباق
رمـي الـــــــــرمـح لـــــــــرفـع عــــــــــــدد
األوســمــة حــيث يــنــافس بــهــذه
الــفــعــالـــيــة بالعــــــــــبــ هــمــا
يـونس مــحـــــــسن وكـرار رعـد
وتـبـدو حـظـــــوظـهـمـا كــــــبـيـرة
لــــلـــــمــــنـــــافــــســــة عـــــلى جــــدول

األوســــــمة.

دالية الذهبية لقطة فوز الالعب منتظر فالح با

تـصدر هـمة امـام ا  كان فـريق نادي الـزوراء بأمـس احلاجـة للـفوز في مـبـاراته ا
ـمتـازة لـكرة فـريق نـادي الشـرطـة في بـطولـة دوري انـديـة العـراق لـفرق الـدرجـة ا
ـا لـتعـزيز الـقدم  ,ليس لـتقـلـيص الفـارق الـكبـير نـسـبيـا من الـنقـاط وحسب  ,وا
ـعنوية لـلفريق قبل لـقاء الذهاب في بـطولة انديـة ابطال آسيا  ,امـام فريق الروح ا
نــادي الـنــصــر مــتــصـدر الــدوري الــســعـودي  ,وجنح فـي ذلك .. ال اقــدم الـروح
درب القدير ردود الفني  ,الن االولى اهـم من الثاني  ,ولـكن الن ا ـعنوية عـلى ا ا
عنوية للزوراء الكبير الذي عاش قبل استالمه الكاب حكيم شاكر  ,رمّم الروح ا
لـلمهـمة الصـعبة  ,ازمة مـعنـوية حقـيقـية بـلغت اوجـها في مـباراة اربيـل في ملعب
فـرنـسو حـريري  ,عـندمـا قـبل اربع كـرات في مرمـاه دون رد .. امـام فـريق نادي
الـشرطة  ,كـان حتفظ الزوراء مسوغاً  ,لـتجنب اخلسـارة امام فريق حريص على
ـمـتاز  ,ويـلعـب في صفـوفه نـخـبـة من افـضل العبي الـبـقاء في صـدارة الـدوري ا
الـعراق في هـذه االيام  ,والنـقطة الـواحدة كـانت مفـيدة لـلمسـتقـبل القـريب محـلياً
وقاريـاً .. محلـلون تابـعوا مبـاراة الزوراء امام مـنافسه الـشرطة  ,أشـادوا بحسن
ـهمة باراته ا ادارة الـكاب حـكيم شـاكر للـمباراة  ,وقـالوا  ,انه كـان يهيـأ فريقـه 
جـداً امام فـريق نـادي النـصـر في السـعـودية  ,و لم يـسـتبـعـدوا ان يـواصل فريق
نـادي الــزوراء عـروضـه االيـجــابـيــة في بــطـولــة دوري ابــطـال آســيـا  ,ويــبـقى في
الصدارة في نـهاية جولـة الذهاب للمـجموعة الـثالثة خاصـة بعد فوزه الـكبير جدا
عـلى فـريق نـادي الـوصل االمـاراتي فـي مـلعـب كـربالء بـخـمـسـة اهداف مـقـابل ال

شيء  ,وتعادله امام ذوب آهان االيراني في ملعب االخير .
ـعنـوية ـعنـويـة لفـريق نادي الـزوراء افـضل من احلالـة ا مـا هـو مؤكـد ان احلالـة ا
ـنافسه النصر السعودي  ,من جهـة تصدر الزوراء للمـجموعة باربع نقاط  ,فيما
ـركـز االخيـر بدون فـوز .. ولـكن ماهـو متـفق عـليه ان فـريق نادي يحـتل النـصر ا
النصر متميز في ملعبه وامام انصاره  ,وهو يتكىء على تاريخ حافل بالنجاحات
مـحــلــيــا وقــاريـا  ,فــضال عن انه يــتــبــوء حلــد االن مــوقع الــصـدارة فـي الـدوري
الـسـعودي  ,متـقدمـا علـى فريق نـادي الهالل بـنقـطـة واحدة .. ولـكن هذا الـسجل
ـميـز لـلنـصر  ,ال يـلغي احلـضور الـرائع لفـريق نـادي الزوراء في مـباراتي ذوب ا
درب اجملـرب الكاب حكـيم شاكر خبرات جالل آهان والوصل  ,حيث اسـتثمر ا
حسن سـامال سعيد و مهند عبدالرحيم وصفاء هادي وعالء عباس واحمد جالل
ومحـمد عـبـدالزهـرة وحـس جـويد ومـصـطفى مـحـمد وجـبار
ــمــكن ان يــقــدم الــزوراء كــر عــلى افــضل وجه  ,ومن ا
ـنـافـس الـسـعـودي في مـلـعب عـرضــاً جـيـداً آخـر امـام ا
ـردود ايــجــابي ثــالث يــبـقــيه في ويــتــوجه  ـلـك فـهــد  ا
صـدارة اجملموعة الثالثة  ,ويـضع قدماً في الدور التالي

الهم مسابقة قارية على مستوى االندية .

وأوامــر تــعـــيــيـــنــهم بـــالــشــكل
الــقــانـــوني ولــكـل عــراقي حق
الــشــكــوى في الــقــضــاء بــشـأن
ــرحـلـة صــرف الـرواتب خالل ا
الـسابـقـة خالفاً لـلـقانـون وهدر
ـــال الــعـــام. وتــؤكـــد الــوزارة ا
مــجـدداً حــرصــهــا عــلى صـرف
ــســتــحـــقــات وعــلى اآلخــرين ا
الـتـحرك بـشـكل عـملي وتـسـليم
األولـــيـــات لـــلـــصـــرف بـــدالً عن
الــبـــيــانــات اإلعالمـــيــة الــتي ال

تسمن وال تغني عن جوع.
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خــــطـف الــــريـــــاضي الـــــعــــراقي
منتظر فالح ذهبية سباق القفز
بـالزانـة في ثانـي أيام الـبطـولة
الـــعــــربـــيـــة أللــــعـــــــاب الـــقـــوى
اجلــــاريــــة مـــنــــافـــســــاتــــهـــا في
الـقـاهــرة بـعـد أن قـفــز ارتـفـاعًـا

بلغ  10.5متر.
ورفع فــــالح رصـــيــــد الـــبــــعـــثـــة
العـراقية بـذهبيـة ثانيـة بعد أن
خــطف الــعــراق ذهــبــيــة الــوثب
الــــعــــالـي أمس حــــيـث تــــمــــكن
مـنتـظر من خـطف الـذهبـية بـعد
مـــنـــافـــســـة شـــرســـة من الالعب
هــشـام اجلــزائــري والــذي قــفـز
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الـــكــبـــيــرة عـــلى احلـــدود والــفــوز
وعـبــوره بـثالثـيــة نـظـيـفــة تـعـاقب
على تسجيلها  رائد كر  د 5على
بـدايـة الـلـعب قـبل ان يـاتي الـثاني
عن طـريق مـحـمـد عـبـد احلـسن د8
مـــا مـــنح الـــنـــفط االريـــحـــيـــة  في
مـواصـلـة الـسـيـطـرة وادارة االمور
ـرور وحـســمـهـا بــعـدمـا بـاجتــاه ا
جنح   مـــازن فــــيـــاض بــــإضـــافـــة
الـهـدف الثـلث والـقضـاء عـلى امال
احلـدود قـبل ان يـضـيف الـصـحاب
االرض كــــــامـل الــــــنــــــقــــــاط  ورفع
رصـيـدهم  42والــتـحــول والـعـودة
لـلـمـوقع السـادس في بـدايـة جـيدة
بـقيـادة بـاسم قـاسم الذي جنح في
حتقيق الفـوز الثاني توالـيا بعدما
اعـاد الــتـوازن عـنــدمـا عـادبــالـفـوز
االول من  اربـيل  وبـات  عـلى بـعـد
نـقـطتـ من نـفط مـيسـان ويـكشف
مـن خــالل ذلـك عـن ارادة وقــــــــــــوة
الـفـريق بــفـضل مـوجــود الالعـبـ
الــواعـدين الـذين  عــادوا لـيـقـدمـوا
ـطــلــوب  وسط تــطـلــعـات االداء  ا
الـعـودة لـلمـنـافسـة  وفي ان يـظـهر
النفط قويا متالقا  وطرفا قويا في
ـر ــنـافــســة  في الــوقت الــذي   ا
احلـــــدودفـي تـــــراجع الـــــنـــــتـــــائج
وقع الثـاني عشـر اثر اخلسارة وا
ـذكــورة  عـلـى عـكس الــتـوقــعـات ا
بعـد بـدايـة مـهـمـة تـعـادل فـيـها مع
الــزوراء قـبل ان يـســقط في مـواقع
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وحــقق الـطالب  افــضل نـتــائـجـهم
ـوسم عـنــدمـا جنـحــوا بـقـهـر في ا
اربيل  برباعية نـظيفة تعاقب على
تــسـجــيــلــهـا  مــروان حــسـ د76
وبـعــدهـا بـدقــيـقـتــ اضـاف  عـبـد
القادر طارق الهدف الثاني ثم علي
جاسم  87ونبيل صـباغ الرابع في

ـنـاسب لـلـمــبـاراة الـتي  سـتـكـون ا
مـــنــاســـبـــة  لــلـــمـــدرب والالعـــبــ
والفريق في حتقـيق الفوز  وتعزيز
دور الـفـريق بـقـوة   لــكـنـهـا بـنـفس
الوقت   تمثل التحدي   للكل ومهم
ان تـظـهــر حـبـرته الـتـدريــبـيـة عـبـر
حتــديــد طــريــقــة وأســلــوب الـلــعب
ــطـلــوبـة الــتي حتــقق الـنــتــيـجــة ا
لــلـزوراء الــذي  عـلـيه ان يــقـنع  من
حــيث االداء جلـــمــهــوره والــشــارع
الـريــاضي   الـذي سـيــتـابع الــلـقـاء
وكـله ثــقـة في ان يــنـجح فـي عـبـور
بـوابــة الـنـصـر الـتي لالن تـعـرضت
لــهـزتــ مـن الـوصـل  وتــوب اهـ
لــكـــنـه  مـــؤكــد يـــرفـض اخلـــســارة
الـثــالـثـة حتت أي مـسـوغ كـان والن
نـتيـجة الـيوم هي من حتـدد مصـير
ـشـاركـة الـتي تـسـيـر عـكس رغـبـة ا
الـفـريق وجــمـهـوره  الــذي سـيـدعم
مـــهـــمـــة  الــيـــوم من اجـل حتــقـــيق
الـنـتـيـجة االيـجـابـيـة  وسط ظروف
لـعب  سـتـكـون مـعه  لـلـبـقـاء ضـمن
مــنـافـسـات اجملـمـوعـة الن غـيـر ذلك
ــبـكــر والن رهـان يـعــني اخلــروج ا
الــنــصــر ســيــكــون عــلى مــبــاريـات
ـــــني الـــــنـــــفس في ان االيـــــاب  و
يـنـطـلق بـهـا  عـلـى حـسـاب الزوراء
الـذي يجـد نفـسه نـفسه امـام مهـمة
تــتــطــلـب الــلــعب بـــقــوة وحــمــاس
ــهــمــة واســتـــغالل الــفــرص وكـل ا
تـعـتـمـد عـلـى اسـلـوب الـلـعب الـذي
يـنـسـجم مع قـدرات الالعـبـ حـيث
الــتــولـيــفــة من اخلــبـرة والــشــبـاب
واالهـم ان اليـكـون قــدتـاثــر الـفـريق
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ويـعــلم  احلـكــيم والالعــبـ قــيـمـة
الفوز  الذي يشكل اخلطوة الكبيرة
نـحـو  اإلمسـاك بـالصـدارة  احلـافز
الــكــبــيـــر لالعــبــ الـــفــريق الــذين
همة  وان يكونوا يدركون طبيعـة ا
في اجلاهـزية   الهمـية اللـقاء الذي
قـد يــحـسم الــتـاهل  لــلـدور الــتـالي
واذا ما اتت نتيجة اللقاء االخر من
مــــصـــلــــحـــتـه  لـــدعـم مـــوقــــفه  في
مواصـلة الـسير بـثقـة عاليـة.ويقول
رئيس جلنـة حكام محـافظة ذي قار
احمد مكطوف  يتمتع الزوراء بثقة
عـالـيـة وقـادر عـلى صـنع الـفـوز في
ظل الـــوضع الــــفـــني الــــذي عـــلـــيه
درب  حيث بعدثالث مباريات مع ا
الفوز على الوصل والتعادل محليا
مع احلــدود والــشــرطــة  ويــامل ان
يـقدم الالعـب مـا بوسـعهم لـلمرور
بـثـقة  بـالـنتـيـجة والـصـدارة  وهذا
ــهم وكــلــنــا ثــقــة بــقـدرات العــبي ا
الـــفــــريق في حــــسم  الـــنــــتـــيـــجـــة
وحتـقـيق  االنـتـصـار  امـام  مـباراة
لم تــــكـن ســـهــــلــــة وتــــدخل ضــــمن
ـتــطـلــعـان حــسـابــات الـفــريـقــ  ا
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وكـانت قـد جرت امـس االول خمس
مـــبـــاريـــات ضـــمـن اجلـــولــة 21من
متاز بكرة عندما مسابقة الدوري ا
جنح الـنـفط فـي حتـقـيق الـنــتـيـجـة

اجلـــيـــد وتـــعـــزيـــز حـــظـــوظه  في
مــــواصـــلــــة صــــدارة اجملـــمــــوعـــة
بـانـتـظـار  مـا تـسـفـر عـنه  نـتـيـجـة
مـبـاراة الــيـوم الـتي تـمــثل اهـمـيـة
كـبيـرة   من جمـيع اجلـوانب حيث
الــنـتــيـجــة  االهم في كل شيء  من
خالل الـــلـــعب بـــخـــطـــوط فـــاعـــلــة
ومـؤثــرة وقـادرة  عــلى الـســيـطـرة
عــــلـى الــــكــــرة  وخـــــلق الــــفــــرص
ــدرب حـكـيم شـاكـر وتــتـطـلب من ا
حتــديــد خـطــة الــلــعب  وواجــبـات
الالعـب واخـذ االمـور على مـحمل
اجلــــد رغم ثـــقـــة الــــفـــريق وفـــارق
الـنـقــاط االربع  لـكـن يـبـقـى الـلـعب
بـطــمـوحـات الــفـوز عـلى مــسـتـوى
ـطـلـوب   من الـفريق الـلـقـاء  هـو ا
الــــذي  يــــرى نـــفــــسه فـي الـــوضع
االفــــــضل  مـن الـــــدوري  االن والن
الـنــتــيــجــة االيــجـابــيــة ســتــحـدث
الـتــطـور عـلى صــعـيـد  الــسـيـطـرة
بـقـوة عـلى اجملمـوعـة النه سـيـعود
لـعبه ويـضيف الـنصـر في الثالث
والـعـشـرين من نـيـسـان اجلاري ثم
يــسـتــقــبل تــوب اهن اإليــراني في
الـسابع من الـشهـر القـادم وعنـدها
باراة تظـهر األهمـية االستـثنائـية 
الـــــنـــــصـــــر الـــــتي مـــــهـم جــــدا ان
يـسـتـثـمـرهـا الـفـريق عـبـر تـضـافـر
جهود الالعب وتطبيق توجيهات
درب  للـعودة بكل الـفوائد  حيث ا
الـصـدارة  بـانـتظـار مـا تـسـفـر عنه
مباراة الوصل  وتوب اه ويامل
ان تـنــتـهي بــتـعـادلــهـمـا لــكن عـلى
الـزوراء ان يـنـهي مـنــافـسـة الـيـوم
عـــلى اكــمـل وجه لالســـبـــاب الــتي
ذكرت وان  يثبت للمرور من ملعب
 الـنــصـر   الــصـعب رغم الــظـروف
الــتي مـر بـهـا بـسـبب خـوض لـقـاء
الـشـرطـة الـصعـب والنـتـيـجـة التي
ابـقت نـفس فـارق   13نـقـطـة  ومـا
حــصـل   من خــشــونـــة واحــتــكــاك
بـدني  خالل سـيـر الـلـعـب والـسـفر
الى الـسـعــوديـة في الـيــوم الـتـالي
لـكـنه  سـيـلـعب مـنـتـشـيـا بـنـتـيـجة
الوصل التي تفـرض على الالعب
ـــطـــلـــوب ــــســـتـــوى   ا  تـــقـــد ا
واالبـتـعـاد عن كل الـتـبـريرات  النه
امـام حـاجة  احلـصـول  عـلى كامل
الــنـقــاط والن الــتــعـادل قــد يــفـوت
عـلــيه  الـصـدارة احلــافـز  الـكــبـيـر
لــدعم جـهــود الالعــبــ في تــقـد
ــــســـتـــوى واالداء  الن الــــعـــمل وا
االمـور تخـتلف هـنا في الـسعـودية
ـلـعب واألنــصـار والـوضع حــيث ا
ـر به الفـريق الذي سـيلعب الذي 
بطموحـات حتقيق الفوز االول الن
غـيـر ذلك سـيبـقى  مـتـذيال وهـو ما
اليــريــده  الــفــريق. ويــعــلم حــكــيم
شــاكــر ان مــهـمــة الــفــريق لم تــكن
سـهـلـة ومـختـلـفـة  رغم انه  اقـترب
كثير من  الالعب رغم فترة العمل
الــقـصـيـرة  الـذي نـعم حـقق الـفـوز
ستوى على الوصل لكنه لم يقدم ا
ـطـلــوب امـام احلـدود والــشـرطـة ا
لـكـنه تـعـرف كـثـيـرا عـلى الالعـبـ
وقـــادر في  اخـــتــيـــار الـــتـــشــكـــيل

يـضع الزوراء امـام مـهمـة مـناسـبة
لكنهـا لم تكن سهلـة وسط تطلعات
الـنـصـر في تـغـيـر مـسـار مـبـارياته
ــلـعــبه وهــو يــخــوض   الــلــقــاء 
وحتت انظـار جمـهوره واليـريد ان
يــســـتــســلم مـن االن بل  مــحــاولــة
ــنـافــســة  وهـذا الــبــقـاء بــدائــرة ا
مــرهـون بــالــفــوز الــذي يـخــطط له
جـهـازه الفـني  والنه اليـوجـدامامه
ما يخـسره بعد عبـر االستفادة من
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ويـسـعى الــزوراء لـتـحــقـيق الـفـوز
لتعزيـز صدارته للمـجموعة  باربع
نقاط  مـتقدما بـفارق االهداف على
تـــــوب اهـــــ االيــــــراني    بـــــعـــــد
تـعادلـهمـا  سـلبـا في اول لقـاء قبل
ان يـحــقق الـنــتـيـجــة الـكــبـيـرة في
مــلـــعب كــربـالء عــلى
حـــســـاب الـــوصل
االمـــــــــــــــــــــاراتــي
بـخــمـسـة اهـداف
الـنــتــيــجــة الـتي
مــنـــحـــته الـــدعم
الـكـبـيـر وجـعـلت
مـن الالعـــــــبــــــ
يـــــــــشــــــــعــــــــرون
بـــــالـــــســـــعـــــادة
ودخــــول لــــقـــاء
الــيــوم بــاجـواء
االريــــــــحــــــــيــــــــة
والـعـمل  عـلى
تــــــقـــــد
االداء
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يــــخـــوض فـــريق الـــزوراء الـــيـــوم
االثــنــ عــنــد الــســاعــة الــثــامــنـة
والــربع مـســاءا مـبــاراته الــثـالــثـة
ضـــــمن  اجملـــــمــــوعـــــة  االولى من
تصـفيـات دوري ابطـال اسيـا بكرة
الــقـــدم امـــام  مــضـــيــفـه الــنـــصــر
الـســعـودي في الـريـاض وكـله امل
في احلــسم    بــفــضل   الــشــعــور
بنشـوة  الفوز الكبـير على الوصل
االمـاراتي بـاخلــمـاسـيـة الــنـظـيـفـة
التي شكلت نقطـة التحول الكبيرة
في خـــوض لــــقـــاء الــــيـــوم بـــروح
معـنـويـة عـالـيـة وتـركـيـز وحـماس
وخــطـوط فــاعــلـة وعــكس روحــيـة
الــلــعـب  ولــتــاكــيــد مــا حتــقق في
اللقاء السـابق لم يكن مجردصدفة
بل جـاء من خالل جـهـود الالعـب
ــــهـــــمــــة الى واالرتـــــقــــاء  بـــــا
ــسـتــوى الـذي حــقق اكـبـر ا
نــتـــيـــجــة فـي تــصـــفـــيــات
اجملــمـوعــة البل الـبــطـولـة
لالن  والـــــــعـــــــمـل عـــــــلى
حتــقــيق الـــفــوز الــثــاني
تـــوالــيـــا عـــلى مـــتــذيل
اجملـــمــوعـــة الــنـــصــر
الــذي سـبق وخــسـر
مــبــاراتــيه  مـا
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 حكيم
شاكر

مـشـاركـة الزالت تـشـكل الـقـلـق عـند
االنــصـار في ان يــتــجــاوز الــفـريق
مـشـاكـله  واهـمـية تـقـد مـبـاريات
ناجحة في وقت استفاد  الكرخ من
النـقطـة  امام مبـاراة اخرى صـعبة
لـعـبـهـا خـارج الديـار  بـعـد خـسارة
ـــاضي لـــكن الـــنـــجـف األســـبـــوع ا
شيء مـقـبـول عنـد كـر سـلـمان ان
يـنــجح الالعــبـ بــادراك الـتــعـادل
وفــرضه عــلى اصــحـاب االرض في
مــهـمــة لم تـكن ســهـله ويــبـدو عـازم
عـــلى مــواصــلـــة دوره الــواضح في
نافـسة والبـقاء في موقـعه الثالث ا
ـطـلـوبة ويـامل ان يـعـود لـلنـتـائج ا
عــبـــر مـــلـــعـــبه الـــذي ســـيـــعـــود له
األســبــوع الــقــادم عــنـدمــا يــضــيف
السـماوة وعيـنه على حتقـيق الفوز

رحلة القائمة. االول في ا
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وجنـح الـــــســــــمـــــاوة بــــــالـــــعـــــودة
واالســـتــفــادة من مــبــاريــات االرض
بـالتـغلـب على نـفط ميـسـان بهـدف
ســجـلـهـمـا  ســراج حـسن  وحـسـ
رور يـوسف خالل الـشـوط االول وا
بـالتـقـدم  للـنـهايـة واستـعـادة نغـمة
الــفـوز حتت انـظـار جــمـهـوره الـذي
ـوقع يــحث اخلـطى لالبــتـعــاد عن ا
الـثــامن عــشـر عــلى بــعــد مـوقع من
ــهــلــة الــتي الــهــبــوط   وحتــتــاج ا
خـرجت عن الـسـيـطـرة  الى الـصـبـر
واحلذر وان التـبقى الـنتـائج معـلقة
على االرض حسب بل  عـند الذهاب
الـذي لم يـنـجح به الـفـريق ولـو مرة
في وقـت  جتــــرع  نــــفط مــــيــــســـان
ــــرحــــلــــة اخلــــســــارة االولـى  في ا
احلـالـيـة وتـظـهـر عـجـزه  في مـهـمـة
يـبـدو لم يـاخذهـا عـلى مـحـمل اجلد
لــيـلـزم عــلى دفع فـاتـورتــهـا قـبل ان
خاوف  اقـتراب النفط من يشعـر  
مكانه اخلامس على بعد نقطت . 

بـعــد مـرور 12 دقــيـقـة عــلى بـدايـة
باراة التي جنح فيها الصناعات ا
واخلــروج بــكـامل الــعالمــات الـتي
تـمـثل  خـطـوة كــبـيـرة امـام مـهـمـة
ــــدرب مــــظــــفـــر عــــبــــد اجلــــبـــار ا
باالبـتـعاد عن مـواقع اخلطـر  التي
التــظــهــر بـعــيــدة واهــمـيــة تــفـد
الـعمل االفـضل  امـام مهـمـة البـقاء
الــــتي حتــــتــــاج الى الــــتـــوازن في
الــنــتـــائج الــتـي تــمــثل احلـــمــايــة
احلـقيـقيـة من الـهبـوط وعن مواقع
اخلــــطـــر الي زادت مـن تـــهـــديـــهـــا
ــواجــهــة ازمـة لــفــريق احلــســ  
الـــبـــقـــاء بـــعـــد تـــلـــقي اخلـــســـارة
احلـــاديــة عـــشــرة مـــا قــد  يـــســرع
بـــهــبـــوطه لـــلــدرجـــة االدنى اذا لم
تــــتـــدارك االمــــور من خـالل عـــودة
الـالعــبـــ لـــتــقـــد االداء الـــفــني
والـنـتائج ولـو مع الـفـرق التي هي
ــسـتـواه والـقـريـبـة مـنه في سـلم
الــــتــــرتــــيب  وضــــروري ان تــــاتي
عاجلـات من هذه االوقات قبل ان ا
تــزداد االمـور تــعـقــيـدا وسط ازمـة
الــنــتــائـج الــتي حتــاصــر الــفــريق
الـذي يـعـاني  من مـشاكـل مخـتـلـفة
ــوسم الـذي ظــهــرت مـنــذ بــدايــة ا
يسير عكس رغبة ادارة كامل زغير
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ــــيـــنـــاء مــــرة أخـــرى في وفـــشل ا
استثمار ظروف مباراته مع ضيفه
ــبـكـر الـكــرخ والـتــقـدم  بـالــهـدف ا
د17 عن طريق محمـد جبار قبل ان
يخسر التقدم  د65 ويخرج بتعادل
بــــطـــعـم اخلــــســـارة  وكــــان عــــلى
الالعـب بـذل ما وسـعـهم للـخروج
ــبــاراة مـن اجل تــعــديل بــنـــقــاط ا
تـأخر وهذا يـتوقف على مكـانهم ا
ـكن ان ـيــدان الـتي ال مــبـاريـات ا
يفـرط بهـا على هذه الـشاكـلة  امام

الــوقت اإلضــافي لــيـخــرج الـطالب
بكـامل  الفوائـد من اختـبار لم يكن
ـحـو اثـار خـسارة سـهل  قـبل ان 
ـاضي ويـحقق الـديـوانيـة  الـدور ا
ـدرب ثــائـر الـفــوز االول بــقـيــادة ا
احــمـد  الــذي يــعــود بــالـفــريق من
ـنـافــسـة ويـامل ان اوسع ابــواب ا
طلوبة يقود الطالب الى النتائج ا
نافـسة التي والعودة الى اجـواء ا
ابـتــعـدوا عـنــهـا لــتـطـيح  بــيـحـيى
عـلـوان  لـتـبقـى االمال مـعـلـقـة على
ـطالب ـدرب  ا جـهـود الالعـبـ وا
بـتـحـسـ   الـنـتائـج والسـعي الى
الـوصول الـى موقع يـلـيق بسـمـعة
ـقــابل يـكــون اربـيل قـد الـفـريـق بـا
سـقـط عـلى عـمــاه لـلــمـرة الـثــانـيـة
وبـنــتـيــجـة لم يـتــوقـعـهــا انـصـاره
بتلقي اخلسارة  التاسعة وهوعدد
كبيـر للعـائد لذي تـخلى عن بدايته
ومــلـعـبـه لـيـتــقـهــقـر بـشــكل سـريع
وسط غــضب انـصــاره الن الـفـريق
ـنـافـسة مع افـتـقـد لـروح اللـعب وا
ـسابقة بداية الـنصف الثاني من ا
ـهـمة الـتي بـاتت تـشـكل الـتحـدي  
نـاظم شـاكـر الـذي سـيواجـه ضغط
جـمـهــور اربـيل  لــرفـضه الــنـتـائج
األخــيــرة الـتـي عــادت به لــلـمــوقع
العاشـر ومتوقع ان تثـير اخلسارة
الــكــبــيــرة  ســيال مـن الــتــسـاؤالت
ــدرب والالعـبـ واإلدارة بـوجه اا
عـدتـعـثـر الـفريـق مرتـ تـوالـيـا ما
زاد مـن صـــعــــوبــــة األمــــور في ان
يــبــقى في  مـــوقع  الــنــصف االول
لـــكن الــفـــشل يالحـــقه في مــلـــعــبه
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وحقق الصناعات فوزا مهما  على
حـسـاب فــريق احلـسـ بــالـتـغـلب
عـلـيه  بــهـدفـ دون رد سـجــلـهـمـا
سـامي مــاجـد  ومـصــطـفى مــحـمـد
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