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زادة معاناة الصناعات  بعد تلقي اخلسارة
الــثــانــيـة تــوالــيــا  والــعــاشـرة فـي الـدوري
وفـقــدان مـوقــعه الــرابع عـشــر  امـام ســفـرة
نتشي يناء ا واجهة ا صعبة الى البصرة 

بفوزه على اجلنوب  الدور القادم.
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واستـغل اربـيل ظـروف الـلقـاء حـيث عـاملي
االرض واجلـمهـور واحلـالـة الـتي ال يـحـسد
علـيـها فـريق احلـس لـيـخرج بـالـفوز االول
ــرحـلــة الـقــائـمـة مـنــذ انـطالقــة مـبــاريـات ا
والـتقـدم مـوقـعـا  بـعدمـا تـمـكن من تـسـجيل
ـبــاراة الـتي ضـربــتي اجلـزاء  خـالل وقت ا
سجـلت عـودة للـفـريق بعـد تـعادله االول من
ــذكــور لــيــعــبــر حــاجــز اجلــويــة والــفــوز ا
الـثالثــ نـقـطــة  بـعـدمــا تـأخـر  في مــلـعـبه
وخـارجه  قـبل ان يـعـود عـلى حـسـاب فـريق
منـهك  يـواجه مشـكـلة الـبـقاء  بـعـدما تـأخر
ـوقع  مـا في اربع خـطــوات مـتـتـالــيـة  في ا
قبل االخـيـر مـا جعـله مـعـبـرا ألقرانه ألنه لم
يستطيع  العـودة وكشف عن ضعفه بوضح
ولم تسـتـطـيع  خطـوطه تـعـويض اخر اربع
ر في وضع نتائج  نالت من الـفريق الذي 
ـطـلـوب امام قـلق ومـرتبـك وافتـقـد لـلـعـمل ا
تراجع الـنتـائج وال حديث عن تـغيـرها  قيل
ــرحــلــة الــقــادمـة ان تــأخــذه لــلــوراء والن ا
سـتـكـون اصـعب  امـام قـدرات الفـريـق الذي
عكس معـاناته من الـبداية الـتي تظهـر غاية

في الصعوبة خارج وداخل ميدانه.
وخطف البـحري نقـطة مهـمة من النـفط بعد
تـعــادلـهـمــا بـهـدفــ في الـلـقــاء الـذي جـري
بالبصرة لتظهر اثار النتيجة الغير متوقعة
ـوقـعه 38مـوفـتـا عـلى الــنـفط في الــبـقــاء 
ــواقع الــوسط مــفــرطـــا بــفــرصــة الــتـــقــدم 
وتـضيـق اخلنـاق عـلى مـيـسـان ويـعـود مرة
ـسـتــقـرة وفـشل اخـرى الى الــنـتـائج غــيـر ا
التـعـامل مع الـفـرص التـي في متـنـاول الـيد
من جـانـبه وبـعـد تـوقف في أكـثـر من جـولـة
فيما حصل البـحري على نقطة  17ليستمر
في اسـوء االمــاكن في مـعـانــاة حـقـيــقـيـة لم

يقدر على التخلص منها.
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وجنح الـديـوانـيـة بــقـهـر جـيـرانه الـسـمـاوة
بـالــفـوز عــلـيــهم بـثـالثـة اهــداف لـواحــــــــد
لـيرفـع رصيـده الى 30 متــــــــقـدمـا لـلـموقع
الـرابع عــشـر بــعـد نـتــيــــــــجــتـ مـهــمـتـ
بقـيـادة رزاق فرحـان فـيمـا تراجـع السـماوة

للثامن عشر .

ـذكــورة وجتـاوز مــشـاكل عـبــر الــنـتــيـجــة ا
مـبـارياتـه االخيـرة   الـتي دفـعـته الى مـوقع
مـــتــــأخـــر عـــلى عــــكس مـــا قــــدمه في وسط
النصف االول من الدوري لكن مهم  ان يقدم
الالعــبـــ شيء مـــؤثــر في وقـت صــعب من
الدوري قبل ان يـفشل االمـانة للـمرة الثـانية
وتتـوقف نتـائـجه اجليـدة التـي  قدمـها مـنذ
تسـلم عـصام حـمـد للـمهـمـة وخشـية االدارة
ان  تتـكرر بـدايته اخملـيبـة قبل ان  يـصحوا
وقدم مـبـاريـات عالـيـة لكـنه يـظهـر  مـختـلـقا

اما سقوطه الثاني تواليا.
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يناء الصعداء بعبور جيرانه نفط وتنفس ا
اجلنـوب بهـدفـ لواحـد سجـلـهمـا  سلـطان
جـاسم  ومـحــمـد جـبـار د68و 67في افـضل
نــتـيــجــة  لــلــفـريق جــاءت بــوقــتــهـا   وسط
ـر بهـا وقبـلهـا الذهـاب   بعد احملنـة التي 
نــقــطـــة  من ثالث جــوالت ومـــؤثــرة  من كل
اجلـوانب حــيث  اهـمـيــة لـقـاءات الــفـريـقـ
ومـا حتـمـله من  تــأثـيـرات  حـول الـنـتـيـجـة
ــيـنـاء طـبــعـا جـريــا عـلى الـعــادة وحـاجـة ا
للنقاط لـلتخلص من موقـعه احلالي واهمية
ان يـسـتـعــد دوره ولـو من مـبـاريـات االرض
ـــتــــوقع ان يـــعـــود واســـعــــاد جـــمـــهـــوره ا
ساندته من اجل انـقاذ موسمه  الذي الزال
ــهـمـة الى الــتـعـامل مع صـعـبــا  وحتـتـاج ا
ــبـاريــات الـقــادمـة بــتـركــيــز  بـســبب قـوة ا
ــؤخــرة  والن هــدف احلــراك عــنــد مــواقع ا
يـنـاء االبتـعاد عـنـها كـلمـا امـكن وسيـكون ا
امـام فــرصـة مــواتــيـة في تــعـزيــز  نـتــائـجه
عـنــدمـا يـســتـقـبل الــصـنـاعــات اخلـاسـر من
الــنـجـف في وقت  تــعــثـر اجلــنــوب مــجـددا
بعـدمـا ابـتعـد الـفـوز بعـد خـيارة االرض من
االمـانـة لــكـنه في وضع مـقــبـول وقـادر عـلى
الـــعـــودة من خـالل خـــطـــوطه  الـــتي الزالت

تظهر مقبولة  لكنها تأثر سلبا باخلسارة.
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ـنـافـسـات قـبل وعـاد  لـيـسـتـعـيـد دوره في ا
تـعــويض خـســارة اجلـنـوب االخــيـرة  امـام
رحب بـالفـوز امام سـفرة صـعبة جمـهوره ا
للعـاصمة  والن  الـكل يعاني  من مـثل هكذا
مواجـهات قبل ان  يـثبت الـنجف ويـستـعيد
نغمة النتـائج بقيادة ثائـر جسام الذي يقدم
مـوسـمـا مـهـمـا مع الـفـريق الـطـامح  ألنـهـاء
ــــوقع مــــنــــاسب فـي ظل عــــطـــاء ــــوسم  ا
الالعب وفي ظهور جيـد في قلب العاصمة
ـهم في وقت واضـافـة كــامل الـنـقــاط وهـو ا
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وعاد لـكـرخ لسـكـة االنـتصـارات عـبر مـلـعبه
مـحــقـقــا فــوزا مـهــمـا وجــيـدا عــلى الـطالب
ـرحـلـة االول بـالـفوز مـكـررا نـفس نـتـيـجـة ا
بهـدف لـواحد بـعـدما افـتتح الـتسـجيل عن
طـريق مـيـثم جـبـار د 20لـكن مـروان حـس
عــادل لــلــطالب د 35قــبل ان يــتــمـكـن  حـ
همـة مطلع الـشوط الثاني جبار من حـسم ا
د 49وكاد الـطالب ان يخـرجوا بـتعـادل لوال
فـشل هــدافـهم مــروان حـسـ  في تــسـديـدة
ركـلــة اجلـزاء في اخــر الـوقت قــبل ان يـرفع
الكرخ رصـيده الى  52نقـطة بـنفس  مـكانه
الـثــالث  وتـعــويض خـســارة  الـنــفط الـدور
ــاضي والــعـودة بــســرعــة  لــلـمــنــافــسـات ا
وتـأكـيـد حـضــوره مـرة اخـرى والـعـمل عـلى
مــواصــلــة حتــقـيـق الــنـتــائـج بـعــدمــا جنح
الالعب بتـقد في تقـد  الالعب  الذين
ــسـتــوى والــنــتــيــجـة اســهــوا في  عــكس ا
والـدفــاع  عن  مـوقـع لـفــريق الـذي جنح في
الـــعــودة لـــنـــتــائـج االرض الــتـي عــززت من
تواجـده وقـوته والزال يشـكل اخلـطورة  في
مـلـعــبه  وحتـقـيـق الـفـوائـد بــ الـكل وهـذا
شيء مــهم  ان يــجـري الــتــعـامـل مع االمـور
بــهــذه احلــالــة االيــجــابــيــة  قـبـل ان يــقــهـر
جمهور الطالب  الـذي فشلوا مرة اخرى في
اعالن النتيجة  الثانـية وبرهنة قوتهم التي
 عـكـست تـبـاين مــسـتـواهم ونـتـائـجـهم  من
جولة ألخـرى فبعـد ان حقق فوزا شـاقا على
ـينـاء لـكن  سـرعـان مـا سـقط  حتت انـظار ا
ــني الــنـفس في ان جـمــهــوره  الـذي كــان 
يــخـــرج الــفــريق ولـــو بــتــعـــادل ألنه في كل
االحـوال افضل مـن اخلسـارة  الـثـالـثـة على
ـرحلـة الـثانـية والـثـامن في الدوري بدايـة ا
قـبل تراجـع  حظـوظـهم في تـعـديل مـوقـعهم
عــلى االقل في مــشــاركـة تــبــدو خــارجـة عن
طموحات حتقيق ما كـان ينتظره جمهورهم
ـؤكـد  رفض الـنـتـيـجـة  وان جتـري االمور ا
بهذه الطـريقة البـعيدة عن تطـلعاتهم في ان
يـــروا الـــفــريـق في وضع افـــضل  مـن الــذي
اضي ـوسم ا علـيه وكـانه يكـرر سيـنـاريو ا
ـالـيـة الـتي تـظـهـر بـ احلـ امـام االزمـة ا
واالخـر  واثـرت عـلى فـتـرة االعـداد الـتي لن

تأتي كما يجب.
ــرحــلـة وحــقق الــكــهــربــاء افــضل نــتــائج ا
احلـاليـة بـالـفـوز عـلى  االمـانـة بـهدف  عالء
مـحيـسن د  27 ليـضـيف ثالث نـقـاط مـهـمة
ـنـافـسـات لـرصـيـده  والـعـودة  الى مـسـار ا

الفريق  النتيجـة حتت انظار جمهوره الذي
عـاش حلظـات عـصـيـبة بـعـدمـا عـاد احلدود
ـباراة د 88عن طريق حـسـ عبـدالـرضا با
لكنه لم ينـجح في احلفاظ على ادارة االمور
في اخـــر مـــا تـــبـــقـى من الـــوقت واخلـــروج
بـنـقــطـة  لـكــنه قـدم اداء مـقــبـوال ووقف نـدا
للجـوية الذي عـاد لسـكة النـتائج  واخلروج
بفـوائـد اللـقاء  حـيث ارتـفاع رصـيـد النـفاط
الى 58 وتـــقـــلـــيص الـــفـــارق   مـع الـــغــر
هم في الشرطة الى 9 نقاط  ما يعد باألمر ا
ان يحـصل هـذا  االمـر الى مـا قبل لـقـاءهـما
نـتظـر اخلمـيس الـقادم والن لـلجـوية لـقاء ا
مــؤجل مع الــزوراء  مــا يـدفــعه الـى الـلــعب
بقـوة وتركيـز من اجل مالحـقة الـشرطة  في
باريـات  واستعادة الفريق ظل   حسابات ا
لـلـتوازن الـالعبـ لـلـثـقـة  واجلـاهـزيـة على
ـقـبـلة واالخـتـبار احلـقـيقي ـهـمة ا خوض ا
بأعلى درجات اجلـاهزية وألنهـا ستكون مع
الشرطة وفي ظروف مختلفة  قبل مثل هكذا
مـبـاريـات بــيـنـهـمـا الـتـي حتـضى بـاهـتـمـام

الشارع الرياضي .
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وفشلت مـساع الزوراء والـوسط في حتقيق
النـتـيـجة االيـجـابيـة امال في حتـسـ موقع
الـوسط الـذي  فـوت فــرصـة الـتـقـدم والـفـوز
بعـدمـا بـقي متـقـدما حـتى الـدقـيقـة االخـيرة
ـبـاراة عـنـدمــا افـتـتح الـتـسـجـيل من وقت ا
د27 عن طريـق سجـاد جـاسم  وعـززه قاسم
محمد د36 وانهى  بـهمـا الشوط االول  في
بـدايــة جـيــدة لـكــنه لم يــحـافظ عــلـيــهـا رغم
تـقــدمه مــرة اخـرى  بــعـدمــا اضـاف مــحـمـد
صـالح الـهـدف الثـالث د65 واسـتـمـر لـغـاية
الــدقـــيــقــة االخـــيــرة عـــنــدمــا قـــضى  عــمــر
مــنــصــوري عــلى امــال الــضــيــوف  بــهــدفه
باراة لـلبداية القاتل  وقبـلها كان قـد اعاد ا
بهدفيه  في الـدقيقت   50 و63 في تفضل
مــبــاراة لـه انــقــذ فــيــهـــا فــريق الــزوراء من
اخلــســارة رغم ظــروف الــلــعب الــتي كــانت
ـصــلــحـتـه لـكــنه عــكس مــرة اخـرى جتــري 
مخـاوفه وتـراجع خطـوطه التـي  لم  تتـمكن
بتـحقـيق  ما كـان مـنتـظرا مـنهـا رغم اهمـية
ـوقعه عـلى بعد اللقـاء الذي ابـقى الوسط 
نـقطـة من مـيـسـان وفـشل في حتـقـيق الـفوز
رحلـة احلالية  لـكنه قدم ذهابا مـنذ بدايـة ا
مباراة حتسب لعناصره التي مهم ان تظهر
ـسـتـوى حتـت انـوار مـلـعب الـشـعب بـهـذا ا
ووسـائل االعالم والن الـظــهـور مـطـلـوب من
فـرق احملـافــظـات في مـثل هــكـذا مـواجـهـات
الــتي يــكـــررهــا الــوسط بــقــوة وكــان اقــرب
حلــسـم الــنـــتــيـــجــة الــتـي  يــقـــدر كم كــانت
فوائدهـا لو  حافظ عـلى التقـدم  الى ما قبل
دد دقائق  معدودات  حيث الوقت البديل  ا
لك الـفريق الزال يـعيش مـخاوف مـباريات
الــذهــاب والــتــراجـع الــذي الزمه في اآلونــة
االخــيـرة لــكــنه مــهم  جــدا ان يـظــهــر  امـام
الزوراء ويحرجه وكاد ان يكلفه دفع فاتورة

اللقاء.
في وقت فشل الزوراء  طمأنـة جمهوره على
حتـقـيق الــفـوز الـثـاني تـوالــيـا بـعـدمـا هـزم
ـينـاء لـكـنه  خـسـر  من الـكـرخ   ثم  تـغلب ا
عـلى  الـبــحـري واالمل في تـقــلـيص الـفـارق
مع الــكـــرخ لــكــنـه اتــسع الى  7 نــقــاط رغم
للزوراء فـارق مبـارات لـكنه الزال بـعيد عن
نـافسات وخـارج رغبة جـمهوره في دائرة ا
ـسـتوى  امـام مـبـاريـات مـهـمة ظل تـراجع ا
ستوى واالداء والنتائج جدا  امام تراجع ا
واسـتمـر من فـتـرة في مـوقـعه احلـالي الذي
يبدو بغير القادر على تغيره  قبل ان صعب
الحقـة ميـسان االمور عـندمـا  بات يـشعـر 
والوسط  امـام اطـماعـهـما في خـطف مـكانه
ألنه  استمر يضعف بـشكل غير متوقع  قبل
ان ينـجو من خـسارة الـوسط التي فـرط بها
  والن االمـر بـات صـعـبـا  امـام تـهـديـد نـفط

ميسان. 
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تـصـدر   الـشـرطة  في توقـفت انـتـصـارات ا
مـلـعب  الــعـمـارة بـعـدمــا  تـمـكن من حتـويل
تـأخــره بـهـدف  الى تــعـادل عن طــريق ركـلـة
جـزاء نـفــذهـا هـداف الــفـريق والـدوري عالء
عــبــد الــزهـرة  عــنــد الــدقــيــقــة االخـيــرة من
الــشـــوط  االول بــعـــدمــا  افـــتــتـح اصــحــاب
االرض الـتـسـجـيـل عن طـريق مـهـدي داغـا د
 12الذين  قدموا  افضل مبارياتهم  بعد
ـرحـلـة احلــالـيـة  وتـمـكن من تـقـد بـدايـة ا
كنه من حتقيق نتيجة ستوى  الذي كاد  ا
رحلة االولى وسم والثائر  خلسارته في ا ا
بخـمـسة اهـداف لكـنه قـدم ما عـلـيه  وخطف
نـقـطـة غـالـيـة مـن الـشـرطـة ابـقـته في مـكـانه
اخلــامس  40  قــبل ان يـــســتــعـــيــد تــوازنه
ـــنـــافـــســة فـي اجلــوالت واســـتـــعــادة دور ا

االخيرة.
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بـاراة شكلت النتـيجـة التي انتـهت عنـدها ا
التحدي  االول لـلشرطة  67 في هذه الفترة
وفي احــد مالعب احملــافــظــات الــتي بــقــيت
تـشكل عـقـدة امـام الـفـرق اجلمـاهـيـريـة  ولو
الشـرطـة اقـلهـا ضـررا لكن الـتـعـادل لم يأتي
بـوقــته في ظل الـتــقـدم  والــنـتــائج االخـيـرة
قــبـل ان يــظـــهــر  اخلــلـل في دفــاعـــاته امــام
الكـهـرباء بـتـلقي ثالثـة اهـداف العـدد االكـبر
من مــجــمل مــبـاريــاته رغم أفــضــلــيــته  بـ
اقـرانه  وتـكـرر الـوضع والـهـفـوة  امام نـفط
ميسان وتلقى هدفـا سريعا  بقي يعاني منه
وكاد ان يضع حدا لسلسلة نتائجه   قبل ان
يـعـود لـلـمـبــاراة  واسـتـمـر عـاجـزا من  قـلب
الـنـتـيـجـة  رغم الـفـوارق الـفـنـيـة الـواضـحـة
ــدرب حــيـث  االســمــاء الــتـي لــعب فـــيــهــا ا
الــبـرازيــلي عــلى امـل ان  يـعــود لــتــســجـيل
االنتـصـارات الـتي تـوقفت في لـقـاء اكـثر من
مهم امام الرغبة بـحسم االمور وان ال تتكرر
سيناريوهات البـطوالت االخيرة عندما جند
الــفـريق يــتــقـدم ويــتـصــدر لــكن سـرعــان مـا
يــتـــأخــر ويــتـــراخى ويــخـــســر كل شيء الن
نـتـيـجـة الـعــمـارة  تـمـثل جـرس انـذار  امـام
تـعلقـة بلـقاء الغـر اجلوية االستعـدادات ا
الـدور القـادم  مع لـقـاء مـؤجل لـلـوصيف مع
الـزوراء مـا يـضع الـشـرطة مـرة اخـرى حتت
ـنـافسـات والـصـراع على ضغـط النـتـائج وا
الـلـقب   االمـر الـذي يـتــطـلب  من نـبـويـتـشـا
مــراجــعــة االمــور بــســرعــة والــتــوقف عــنــد
ـدجج بالنجوم  التي االخطاء امام الفريق ا
ـســيـرة تـدرك ان أي تــأخــر قـد يــعـرقـل من ا
شكلة  ان تأتي اهم التي الزالت مهمة لكن ا
لــقــاءات الـــفــريق في الــفـــتــرة احلــالــيــة مع
ستفـيد االكبر من التعادل الحق اجلوية ا ا
ـواجهـة االمور بأعـلى درجات  واالستـعداد 
تصدر لكن ان االنتباه وهو ينتـظر عثرات ا
ـطـلوب وال يـقـبل يـحـقق اجلـويـة الـنـتـائج ا
منه حتى التـعادل واالهم ان يظـهر بقوة في
لــقــاء االســبــوع وقــبل تــوقف الــدوري بــعــد
ـنـتـظـر من الـوسط اجلـولـة الـقـادمـة الـقـاء ا
الكروي وليـس من جمهوره الـفريقـ بعدما
تقـلص الـفـارق  مع الغـر  اجلـوية الى   9
نـقــاط  قـبل ان يـحــافظ عـلى نــظـافــة سـجـله
ــدرب  ســيـقــوم  في مــعــاجلـة وحــتـمــا ان ا
وسم ونتيجتها التي االمور  قبل مواجهة ا
توازي كل مـا حتقق وغـير الـفوز  قـد تضعه
ـهـمـة التي لالن في حسـابـات اخـرى  امام ا
تسـيـر  كمـا يـجب لكن الـرهـان سيـكـون على
ـقـبل  فـيـما يـخـرج مـيـسان نـتيـجـة الـلـقاء ا

واجهة االمانة.
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وقاد سعد ناطق فريقه اجلوية الى فوز مهم
 في نـتـيــجـة مـهـمــة جـدا بـعـدمــا  تـمـكن من
تسـجـيل هدف احلـسم في اخـر ثـوان الوقت
احملــتـــسب بـــدل الــضـــائع من ضـــربــة راس
جــمــيــلـة  د 94وقــبـلـه  جنح الــبــديل عــمـاد
مـحـسن بــافـتـتـاح الــتـسـجـيل د82 لـيـنـتـزع
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تـوجه وزيـر الشـبـاب والريـاضـة احمـد ريـاض الى العـاصـمة االسـبـانيـة مدريـد بـدعوة من
نادي ريال مدريد االسباني.

وقـال مـصـدر في الـوزارة إن "وزيـر الـشبـاب والـريـاضـة احـمـد ريـاض تـوجه الى اسـبـانـيا
االسبوع احلالي بدعوة من نادي ريال مدريد".

ـلكي سبل الـتعاون من اجل افـتتاح مدارس واوضح أن "الوزيـر سيبـحث مع ادارة النادي ا
كروية للنادي في عدد من احملافظات العراقية".

واضاف أن "الـوزير سـيـوجه دعوة لـعدد مـن العبي نـادي ريال مـدريـد من اجل التـواجد في
قبلة". حفل افتتاح ملعب نادي الزوراء خالل االشهر ا
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ـــغـــلـــقــة انـــطـــلـــقت في الـــقـــاعــة ا
ـستنـصرية مـنافسات باجلـامعة ا
الـبـطـولة الـرمـضانـيـة األولى بـكرة
القـدم للـصاالت (لألسـاتذة) والتي
يـنظـمهـا قسم الـنشـاطات الطـالبية
ـستـنصـرية في رئـاسة اجلـامعـة ا

لــــــلــــــفـــــــتــــــرة من ?15-25/5/2019
شاركة فرق تمثل ثمان جامعات و
ـثــلـون حــكــومـيــة وكـلــيـة أهــلـيــة 
الـعاصـمـة بغـداد. وحضـر فـعالـيات
افتتـاح البطـولة عميـد كلية الـتربية
األســاســـيــة عــامــر يــاس الــقــيــسي
ومدير قسم النشاطات الطالبية في

ـســتـنـصــريـة د. احـمـد اجلـامــعـة ا
ولـيـد عـبـد الـرحـمن ورئـيـسـة قسم
التربية البدنية وعلوم الرياضة في
كليـة التربيـة األساسية امـجاد عبد
ــاجــد حـيـث تــضـمــنت احلــمــيــد ا
فـــعــالــيــات حــفـل االفــتــتــاح عــزف
الــنــشـيــد الــوطــني وقــراءة سـورة

الفـاحتة تـرحمـاً على أرواح شـهداء
العراق ليعلن الدكتور القيسي بعد
ذلك افتتاح البـطولة بشكل رسمي

عبر تنفيذه لركلة البداية.
وانـــتـــهت مـــبـــاريـــات الـــيــوم األول
(اجملمـوعة  ( Aمن الـبطـولـة والتي
قاد مبارياتهـا طاقم حتكيمي مؤلف

ــــؤثــــرة الـــتـي حـــدثـت في الـــدور ا
قـيم االخيـر. وتوجـيه احلكـام وا
بعـدم الكـتابـة في وسائل الـتواصل
االجـتــمــاعي والـتــواصل مع جلــنـة
الحـظات والـتأكـيد احلكـام ألبداء ا
عـــــلـى ضـــــرورة اعـالن واجـــــبـــــات
ـعــلـنـة احلـكـام وحــسب اجلـداول ا
من جلـنـة احلـكـام واعـطـاء الـفـرص
الكاملة للحكام الشباب وخلق روح

نافسة الشريفة ب اجلميع. ا
وأكدت الـلجـنة ان ال يـجوز لألنـدية
ــثــلــهم االتــصــال بــلــجــنـة او من 
عرفـة الطواقم الـتحكـيمية احلكـام 
ـا يـكـون عن طـريق ـبـاريـاتـهم وا
ــوقع الــرســـمي لالحتــاد وجلــنــة ا
رئي احلـكام. والـطـلب من االعالم ا
ــســمــوع في مــســانــدة احلــكــام وا

وجلــنــة احلـكــام في تــهــيــئـة ارض
خــصــبــة إلتــمــام جنــاح الــتــحـكــيم
الـــعـــراقـي ولـــيـس الـــضـــغـط عـــلى
احلــكـام بــاجتــاه نـفــسي كــثـيــر مـا
يـحــدث نــتــائج تــضــر بـالــعــمــلــيـةً
الـتحـكيـمـية واحلـكام جـزء مهم من
الــلـعــبــة والــتـوقع بــحــدوث مـا ال
يـحــمـد عــقـبــاه والـكل مــسـؤول عن
ذلك. والـطــلب من االحتـاد الـعـراقي
لـكــرة الـقـدم تــوفـيـر اجــور احلـكـام
ــفــاحتـة ــشــرفـ  ــقــيـمــ وا وا
بالغ سـؤولة عن صـرف ا اللـجنـة ا
اخملــــصــــصــــة لالحتــــاد. واقــــامــــة
ـبـارك اجـتـمــاع بـعـد عـيـد الــفـطـر ا
لـرؤسـاء الـلجـان الـفـرعيـة واحلـكام
ـمـتـاز الـدولـيــ وحـكـام الــدوري ا

بصورة موسعة
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ستنصرية منافسات البطولة الرمضانية تتواصل في ا

تابـع للـكرة العـراقية جمـعني في االيام الـسابقـة حوار مع عـدد من ا
اشاروا من خالل أحـاديثهـم النكسـار الزوراء خصـوصا في مـشاركته
ــبـاراة الــتـي جــاءت بــعــد انــقــطــاع بــبــطــولــة دوري ابــطــال اســيــار وا
الـدراماتـيكـيـة التي جـمعـته بـفريق ذوب أهن االيـراني والـتي جنح فيـها
االخـيـر بـتـحـقـيق الـتـعادل واقـصـاء الـزوراء في الـلـحـظـات االخـيرة من
ني النفس بعودة الكرة العراقية البطولة التي كان اجلمهور العـراقي 
مـن خاللـهـا رغم تـكـرار درامـا الـلـحـظـات االخـيـرة في مـشـهـد الـزوراء

درب حكيم شاكر.. وابراز جانب من مسؤولية هذا االمر با
ن جـمـعتـني بـهم جلـسـة لقـراءة اوضاع الـزوراء حتـدثوا عن زمالئي 
درب الذي مسؤولـية كبيـرة لشاكـر مبرزين وضعـية متـكررة في واقع ا
ـضي بـعيـدا في الـبـطـوالت التي سـنح له من ـا عـزز من حظـوظه بـا طـا
شاركـات بدد كل نـتخب الـوطني لـكنـه في نهـايات تلـك ا خالل قـيادة ا
ـني بـهـا مـا حـقـقه في مــأسـاة عـززت انـهــيـار كل االحالم الـتي كــان 
نتخب النفس اجلمهور الرياضي في استفهامات عديدة حتيط بقدرة ا
او الـفريق في احملـافظـة عـلى النـتيـجة مـهـما كـانت ظروف تـلك االجواء

ناخات.. وا
الـزوراء وقع اسيـر مـثل تلك االجـواء في مـبـارات  االولى حـيـنمـا فرط
ثـلة  بـسفـير بـفوز كـان في متـنـاول اليـد حيـنمـا  خسـر  امـام عقـدته 
الكرة السعودية  فريق نادي النـصر  حينما خاضا مباراة  العودة في
مـلـعب كـربـالء  وجـاءت مـبـاراة الــعـودة االخـرى  الـتي خــاضـهـا فـريق
نـادي الــزوراء ضـد الــفــريق االيـرانـي  وحـقق فــيــهـا الــزوراء فـوزا  لم
يحـافظ  علـيه حتى الـلحـظات االخـيرة الـتي حتولت الى درامـا  تضاف
الى مـا يـشـاهـده اجلمـهـور الـعراقي مـن دراما تـلـفـزيونـيـة ابـكـتهم وهم
ـشاركـة الـعراقـيـة في البـطـولة يـجـدون كل االحالم التي وجـدوهـا في ا
االسيـويـة في مهب الـريح من خالل خرق اجلـماهـير ودخـولهم لـلمـلعب
واالسـتـفــزازات الـتي حتــولت الى عالمــات اسـتـفــهـام  وضــعت الـكـرة
العراقي قاب قوس او ادنى من عودة العقوبات وجتددها  لتطيح بكل
العب العراقـية  للبـطوالت  القاريـة  واتاحة تلك االمنيـات باستضـافة ا
ـنـافـسـات الحتـضـانـهـا  في مالعبـنـا الـعـراقيـة ..واذ نـبـتـعد عن واقع ا
ـدرب حــكـيم شـاكـر في ابـراز الـزوراء وتـذبـذب مـسـتــواه ومـسـؤولـيـة ا
ـبــاراة والـتــركـيـز مـواهب الـالعـبـ وامــكـانــيـاتـهـم واعـادتـهـم ألجـواء ا
ـسـتـوى  وعدم النـفـسـي الـذي تعـول عـلـيـه الـفرق فـي احملـافـظـة علـى ا
التفـريط بالنتـيجة االيجـابية  مثـلما كان احلـال مع  فريق نادي الزوراء
وفي اجلـانب االخـر يـبـدو الـعـامل الـنفـسي مـطـلـوبـا سـواء في صـفوف
باراة حملاوالت الزوراء كفريق او كجمهور ريـاضي حيث ركز مخرج ا
من جانب العـبي الفـريق االيراني في  جـذب الالعبـ العراقـي بـعيدا
ـبــاراة  وبـالــتـالي ــبـاراة واســتـفــزازهم لــلـخــروج من جــو ا عن واقع ا
افـقادهم روح الـفوز الـتي كانت مـتوقـدة في اعـماقـهم للـذهاب ابـعد في
الـبـطولـة  وهـذا نابـع من  االبتـعـاد القـسـري  عن الـبطـولـة التي تـتـطلب
خبرة كبيـرة في التعامل مع منـاخاتها  خصـوصا وان الفريق العراقي
ـكن لـه ان  يـحــافظ عـلـى تـوازن الــفـريق خـال من اي العب مــحـتــرف 
كـن ان يجذب ويبـعده بـاي شكل  من االشـكال  عن اي امـر جانـبي  

باراة .. الفريق خارج اطار ا
ـبـاراة وعــودة الـفـريق االيـراني  بـتـسـجـيـله هـدف وانـعـكـست نـتـيـجـة ا
بـاراة الى ـبـاراة لـتـنـجـر ا التـعـادل وبـقـاء دقـائق مـعـدودة عـلى نـهـيـة ا
شـجعـ للمـلعـب وابقاء جـانب اخر ال يـحمـد عقبـاه من خالل دخـول ا
مشـهد الفـوضى ماثلـة على الـشاشة  لـتعود الـتساؤالت مـحيطـة بقدرة
ـلعب على ابـقاء تـلك الساحـة  خالـية من اي مظـهر من مـناظر حمـاية ا
شهد الفوضى العارمـة التي اجتاحتـها  واجنذاب الالعب االيـراني 
الـتـأثـر بتـصـرفـات اجلمـهـور من خالل سـقـوط احد الالعـبـ وحـركات
صـلـحة احلـارس االسـتـفزازيـة في الـتـأثيـر  وجـر الـدقائق احلـاسـمـة  
الـفـريق االيراني لـلـمحـافظـة عـلى النـتـيجـة االيجـابـية  الـتي حـققـها في

ملعبه ..
ـبــــــاراة رغم انـهـا كـانت اقـصـائـيـة لـلزوراء درس كـبـيـر ابـرزته هـذه ا
حيـنما جـذبــــــتـنا في التـأكيـد على احملافــــــــظة على
نـافس حرا في التـقـــــــــــدم وعدم ابـقاء الـفـريق ا
مـلــعـبــنـا لــيـســتـطــيع في اي فــاصل من فـواصل
باراة على تأكيد عودته واحراج فريقنا في تلك ا

باراة.. ا
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 عــقــدت جلـــنــة احلــكــام في احتــاد
الكرة اجتمـاعا استثنـائيا بحضور
مشرف اللجـنة مالح مهدي ورئيس
الـــلـــجـــنـــة صـــبـــاح قـــاسم ونـــائب
الـرئـيس مـحـمـد عـرب وامـ الـسـر
جنم عـبـود واعـضـاء الــلـجـنـة لـؤي
صبـحي ومهدي فـليح وعبـاس عبد

. احلس
واتخذت اللجنة جملة من القرارات
مـنـهـا تـوجـيه احلـكـام عـلى أهـمـيـة
ـمتاز االدوار الالحقـة من الدوري ا
ـمـتاز والـدور الـتـأهـيـلـي لـلـدوري ا
قبل والـتركيز العالي وان وسم ا ا
ــســتــوى يــكــون جــمــيع احلــكــام 
ـنــاطـة بـهـم وايـقـاف ـســؤولـيــة ا ا
بـــعض احلــكـــام بــســبـب االخــطــاء

جلنة احلكام تعقد اجتماعا طارئا وتتخذ قرارات مهمة
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من احلـكم الــدولي مـحــمـد ســلـمـان
واحلـــــــكم الـــــــدولـي واثـق مـــــــدلل
بـتــحـقــيق فـوز مــسـتــحق ألسـاتـذة
كليـة التراث عـلى فريق كلـية بغداد
للعلوم االقتـصادية بخمسة اهداف
مـقـابل هـدفـ وتـمـكن فـريق كـلـيـة
التراث من احراز هدف في الشوط
ـبـاراة بـإمضـاء الالعب األول من ا
ـطــلب فـيــمـا احـرز شـعــيب عـبــد ا
هـدف كـلـيـة بـغـداد الـوحـيـد الالعب
محـمد إبـراهيم فـيمـا شهـد الشوط
ـــبــاراة احـــراز ثالث الـــثــانـي من ا
اهــداف لـفــريق الــتــراث عن طــريق
ـطـلب وساهـر محـمد شـعيب عـبد ا
) فيما جاء هدف فريق كلية (هدف
بــغــداد الـــثــاني عن طـــريق الالعب

. علي عبد احلس
ــبـــاراة الــثـــانــيـــة من نــفس وفـي ا
اجملــمــوعــة تــمـكـن فــريق أســاتـذة
جامعـة بغداد من حتقـيق فوز كبير
عـلى فـريق أسـاتــذة كـلـيـة الـنـسـور

بنتيجة .10-3
وسيلتقي في منافسات اليوم األول
مـن اجملــــــــمــــــــوعـــــــة  ?Bوالـــــــــتي
غـلقـة لـكلـية تسـتضـيـفهـا القـاعـة ا
الــتــربـيــة األسـاســيــة فـريـق كـلــيـة
مـديــنـة الــعـلم بـفــريق كـلــيـة االمـام
ـبـاراة الـكــاظم ع فـيـمــا سـتـجــمع ا
الــــثــــانــــيــــة فــــريــــقــــا اجلــــامــــعـــة
ـــســتــضــيف الــتـــكــنــولــوجـــيــة بــا

ستنصرية ا


