
تـأجيل بـاسـتثـنـاء أيـام ألفـيـفا في وضع
مـهم جـدا ان تخـضع الـبـطـولة  لـصـيـغة
عــمل أكـثـر تــنـظـيــمـا وان تـســيـر األمـور
بـاالجتاه الـذي يـخـدم الـدوري  من حيث
الـوقت الـذي الزال مــثـار اخـتالف وجـدل
الــــفــــرق وانــــتــــقــــادات وســــائل اإلعالم
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وعــودة لــلــمــبـــاريــات حــيث يـــســتــقــبل
الــــوصــــيف اجلــــويـــة   81رابع عــــشـــر
الــتــرتــيب اجلــنــوب  في مــهــمــة يــظــهـر
األقرب لها أصـحاب األرض امام حتقيق
ـوسم الـكروي في فـرصة الـفـوز إلنهـاء ا
نــتـيـجــة مـقــبـولــة وهـذا األمـور اليــشـكل
أهميـة عنـد جمهـور الفـريق الكبـير الذي
ـوسـم بـعـد ـشــاركـة وا يــعـيش خــيـبــة ا
ـسـتـوى اخلـروج خـالي الـوفـاض عـلى ا
احملـلي  وضيـاع لـقـبي الـدوري والـكأس
وقــبـلـهــا اخلـروج مـبــكـرا من تـصــفـيـات
ـرجح ان يدفع الدوري األسـيـوي ومن ا
ــدرب ايــوب اوديــشــو بــالــبـدائـل امـام ا
مــبــاراة حتــصــيل حــاصـل   والتــتــعـدى
أهميتها فقط في احلفاظ على الفارق مع
وسم وكل الغر الشرطة  قبل توديع ا
الـدالئل تمـنح اجلـويـة الـفـوز النه أفضل
من اجلـنوب الـذي يـعاني وخـسـر عدد
ــبـاريــات والـنــقـاط في كــبـيــر من ا
مسـلسل  مـخـيب لم يتـوقف قبل
هـمة صعـبة تاتي في ان يذهب 
ظل انهيار الـفريق الذي اختلف
في نتـائـجه لـكن كان  بـاإلمـكان
ــا كــان في مــشــاركــة افــصل 
خـــرجت عـن رغـــبــة الـالعـــبــ
الذي واجه صـعوبـات في اخر
باريات  في البصرة  بتلقي ا
اخلـــســارة الـــثــقـــيــلـــة الــدور
ـــاضـي من نـــفـط مـــيـــســـان ا
بــهــدفـ الربــعــة  اخلــسـارة
الــســابـعــة عــشــرة  وتــعـادل
بــتـسـع مـبــاريــات مــا الـزمه
الــتـفــريط   73نـقــطــة وهـو
عــدد كــبـيــر وعــنـد مــقــارنـة
وضع الــــــــفــــــــريـق  إمـــــــام
ــــرحـــلـــتــــ جنـــد األولى ا
أفــضـل من احلــالـــيــة الــتي
شــهــدت تــراجــعــا واضــحـا
وغـيـر مـتــوقع لـلـفـريق الـذي
تــواجـد بــبــعض األوقـات في
ـوقع الثـامن  قـبل ان يـتـأثر ا
ـبـاريـات األخـيرة في  نـتاج  ا
الــتي نــالت مــنه كـثــيــرا لــكـنه
ــني الــنـــفس في ان يــتــغــلب
عـلى اجلـوية الـنـتـيـجـة األفضل
وسم   قبل الذهاب للراحة في ا
شـاركـة التي وترك بـصـمـة في ا
حققت اهم أهـدافها حـيث البقاء
امــام مــهـمــة أخــرى تــتـطــلب من
اإلدارة إخـــــضـــــاع األمـــــور حتت
النظـر ودراستهـا ووضع احللول
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تتواصل اليوم مبـاريات اجلولة األخيرة
ـمتـاز بكـرة القادم من مسـابقـة الدوري ا
بـالــقـامـة أربع مــبـاريـات عــلى بـعـد اخـر
ثالث مواجـهـات  من الدوري جتـري يوم
سابقة غد األربعاء ليسدل الستار على ا
 الــتي لم تـكـن سـهــله امـام الــكل بــسـبب
طـــول فـــتـــرتـــهــا وسـط خـــيـــبـــة الـــفــرق
وتـوقـعـاته في ان يـنـتهـي الدوري بـوقت
افــضل من الــذي ســتــنــتــهي عــلــيه كــمـا
ــســابــقــات لـكـن االمـور وعــدت جلــنــة  ا
خـرجت عن الـسـيـطـرة امـام تـكرار نـفس
واسم األخيرة  قبل ان  تعلن سيناريو ا
الـلـجـنـة عن  إلـية
تـــــــنــــــظـــــــيم
الــــــــــــدوري
الـــــــقــــــادم
عــــــــــبـــــــــر
حتـــــديـــــد
وقـــــــــــــــــت
افــتــتــاحه
ورفض أي
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يـنـاء .وكان الـقـضاء ـصرفـي اخلاص بـنـادي ا ـيـناء الـريـاضي عـلي طالب أن الـقـضـاء العـراقي أصـدر قراره بـرفع احلـجـز عن احلسـاب ا اعـلن نـائب رئـيس نادي ا
الي للـنادي بعـد الشكوى الـتي قدمـها عامر عـبد الوهـاب ضد ادارة النـادي بسبب عـدم استالمه مـستحـقات عقده العراقـي قد أصدر قـراره باحلجز عـلى احلسـاب ا
ـكن حجـزها كـون األمر يـلحق ـينـاء طعـناً بـالقـرار كون احلـساب يـتعـلق بأمـوال رواتب ومخـصصـات فرق الـنادي الـرياضـية وال  السـابق من جانـبهـا قدمت ادارة ا
. وقال طالب في بيـان للنادي إن محـكمة التـمييز اصدرت قـرارا غير قابل لـلطعن بالدعـوى التي رفعهـا عامر عبد ضررا انسـانيا كبـيرا لعدد من األشخـاص العاملـ
ترتـبة على كن من الضـرر جراء الديـون ا الوهـاب ضد النـادي. واضاف أن "قرار الـتميـيز جاء انـصافاً إلدارة الـنادي التي بـذلت جهوداً اسـتثنـائية لـدفع أكبر قـدر 
يناء حتملت اعـباء كبيرة بسبب التـراكمات الكثيرة من ديون مـالية و مشاكل ادارية سابقـة مبينا أن اإلدارة تعمل على عدة اإلدارة السـابقة. وأوضح أن ادارة نادي ا
ركز الـ 16في دوري الـكرة قبل جـولة من نهـايته في موقع اليـليق بكرة ـقبلـة. ويحتل فـريق كرة القـدم ا سـتحقـيها خالل الـفترة ا إجراءات لـغرض تسـديد تلك الـديون 

اضي. السفانة التي سبق لها وان احرزت لقب الدوري في سبعينيات القرن ا
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موفد االحتاد العراقي للصحافة
الرياضية
غــادرنــا صــبــاح امس االثــنــ الى
مـــديــنـــة زغـــرب الـــكــرواتـــيـــة وفــد
نتخب الوطني للمعاق بالرماية ا
ؤهلة للمشاركة في بـطولة العالم ا
ـبيـاد طوكـيو  2020بوفد الى بارا
يتألف من فالح حسن رئـيسا للوفد
ــــدرب االيــــرانـي حـــســــ تــــقي وا
اميـري اضافـة الى الالعبـ حس
علي عـليل وشـهد اكـرم علي وسارة
عبـاس اضافة الى فـرح عبـد الكر
سبهان كما يضم الوفد عبد السالم
صـــبــيح مــتــرجـــمــا ولــؤي عــمــران
الـشـمـري مـوفـدا صــحـفـيـا من قـبل
االحتــــاد الـــعـــراقـي لـــلـــصــــحـــافـــة

الرياضية. 

بـية العراقية وعملت اللـجنة البارا
بــالــتــنـــســيق مع احتـــاد الــرمــايــة
للمعاقـ بتوفير جمـيع مستلزمات
واعــــداد لــــلـــمــــنــــتـــخـب الـــوطــــني
ي لـلـمـشـاركـة في هـذا احملـفل الـعا
ــســدس الــهــوائي وبـــفــعــالــيــتـي ا
والبـندقيـة من خالل اقامـة اكثر من
مـعـسـكـر تـدريـبي داخـلي وخـارجي
في بـــغـــداد ومـــديـــنـــة ســـامـــســون
ـنتخـب منذ الـتركـية حـيث عسـكر ا
قــرابـــة اســبــوعـــ وحتت اشــراف

درب االيراني اميري. ا
ـؤمل ان تـنـطــلق مـنـافـسـات ومـن ا
بـطـولة الـعـالم في مـدينـة اوسـجيك
الـتي تـقع شـرقي الـبالد وهـي اكـبر
مدن كرواتيا مساحة وتعتبر مركزا
ثـقـافـيا وسـيـاحـيـا مـهـمـا من خالل
اطاللها عـلى نهر درافـا وسيشارك
ية سبق في البطـولة منـتخبات عـا

لـهـا ان احرزت اوسـمـة الـتـفوق في
بياد الصيفية. البارا
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ــدرب االيـراني لــلـمـنــتـخب اعـرب ا
الوطـني للـرمايـة حسـ اميري في
ــوفــد االحتــاد الــعــراقي تــصــريح 
لـلـصـحـافـة الـريـاضـيـة ان مـعـسـكر
ســامــســـون كــان مــفــيـــدا لــلــغــايــة
ومحـطة اخيـرة لالستـعداد لبـطولة
الـعـالم مـعـربا عـن تفـاؤله بـتـحـقيق
ـسدس نـتـائج متـقدمـة لـفعـالـيتي ا
والــبــنـدقــيـة الــهــوائـيــة كـمــا اشـاد
امــيــري بـحــرص وانــدفــاع الــرمـاة
ـعــسـكـر وجـهــدهم الـكــبـيــر خالل ا
ـبــيـة مــثــمـنــا دور الـلــجـنــة الـبــارا
الــعــراقــيــة في اجنــاح مــهــمــته مع
مـنـتـخـبـنـا الـوطـني الـذي سـيـنـازل
مــنــتــخــبـــــــات قـــويــة في بــطــولــة

العالم.

شارك في بطولة العالم وفد الرماية للمعاق ا
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وصل قطار
متاز الى الدوري ا
مرحلته األخيرة
بعد مسيرة طويلة
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يـفضّـل مدرب فـريق نـادي الـكـرخ لكـرة الـقـدم عـبد
الـــــكـــــر ســـــلـــــمـــــان اســـــتـــــثـــــمـــــار جنـــــاحه في
مـــوســــــــــــــــــم 2018-2019   في الـــنـــادي ذاته
وسم آخـر رغم انه (قـد) يضـطر باالسـتمـرار مـعه 
للتخلي عن عدد من افضل العبيه لصالح منافسيه
ـــوسم الــقــادم. الـــتــحــدي اجلــديـــد لــلــمــدرب في ا
سـيكـون عـلى االرجح أصـعب من سـابـقه ولـكنه لن
يـخـشـاه بقـوله لـوسـيـلـة اعالم ريـاضـيـة اسـتـقـطبت
ستة العب بـرزوا في منافسات بـطولة دوري اندية
الدرجة األولى وهـناك أسـماء أخرى من فـرق أندية
أخـرى سـنـكـمل تـعــاقـداتـنـا مـعـهـا بـوقت مـبـكـر من
ـــــــــثـــــــــالي أجــل اإلعـــــــــــــــــداد بــــــــالـــــــــشــــــــكـل ا
ـــــوســــــــــــــــــــم 2019-2020 هــــــذه اخلــــــطـــــوة
االستباقـية تؤكـد ان مدرب فريق نادي الـكرخ لكرة
الـقـدم عــلى اسـتـعـداد جــيـد لـلـتــعـامل مع (هـجـرة)
محتملة البرز العبيه  ولكن هذا االستعداد ال يعني
ان الكرخ سيتخلى عن العـبيه بدون مقابل اذ يقول
مدرب الكرخ ان الالعب الذي يقرر مغادرة الفريق
أمره سيـكون متـروكًا لنـا اذ ان الالعب يـرتبطون
دة مـوسمـ في اقل تقـدير زمني .. بفـريق نادينـا 
ويـحـسب هـذا الـتـنــظـيم الـقـانـوني لـوضع الالعـبـ
نح النادي حق االستفادة لنادي الكرخ ليس النه 
الفـنيـة من الالعب الـذي ينـمو ويـتطـور مسـتواه في
ـنـحه ـا  ـوسم آخـر ,وحـسب وا صـفـوف فـريـقه 
ايضـاً فـرصـة النعـاش صـندوق الـنـادي عنـدمـا يتم
بـــيــعه لـــفــريـق نــاد آخـــر (إذا) اجــبـــر عــلى ذلك ..
وعـنـدمـا يــنـفي عـبـدالـكـر سـلــمـان نـبـأ اتـفـاقه مع
ـقبل وسم ا ادارة نادي الـنفط لـتدريـب فريـقه في ا
ويقـول أعـتـز بإدارة الـنـفط ولـكني مـلـتـزم مع فريق
الــــكــــرخ وأرى أن االســـتــــقــــرار له انــــعـــكــــاســـات
 فـهـذا يـعـني ان الـنــضج الـتـدريـبي لـدى إيـجـابـيــة
عبـدالكـر سـلمـان في مسـتوى جـيد حلرصه على
االستـمرار في بـيـئة عـمل جنح فيـهـا وليـمنح نـفسه
وقـتا اكـثـر لـتكـوين شـخصـيـته الـتدريـبـيـة الفـتـية ..
ويـعـني ايـضـاً انه يـريـد ان يـرد جـمـيل ادارة نـادي
نحه فرصة العمل من موقع مدرب الفريق الكرخ 
ـوذج االول بــافـضل مــنه. عــبــد الـكــر ســلـمــان 
ـمكن ودافع ـثـابر الـذي عـمل بـا لـلمـدرب احملـلي ا
بـعنـاد كـبـيـر عن طـموح الـنـجـاح في بـطـولة دوري
مـتـازة وجنح الى حد لم يـتـوقعه اعـضاء انديـة ا
ـدرب نفسه  فضالً عن ادارة النادي الفريق وا
راكـز السـتة ـنافـس عـلى ا عطـفاً عـلى قوة ا
ـشاركـة في بـطـولة االولى في جـدول الفـرق ا
ـمتازة ومـستوى جـاهزيتهم. دوري الدرجة ا
ـسـتقـبل عبـدالكـر سلـمان مع متـفائـلون 
فـريق نــادي الـكــرخ يـتـوقــعـون الــنـجـاح له
ولكـن ليس بـنـسبـة مـطـلقـة إذ يـؤكدون ان
الرصيـد البشـري لفريق نـادي الكرخ ال
يـزال أقل نــوعــيـة من
ـــــقـــــدمـــــة فـــــرق ا
االربـــــعــــــة الـــــتي
تـــتـــمــــتع ايـــضـــاً
بـــــــــــرصـــــــــــيــــــــــد
جمــاهيري هائل.
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ــنــتـــخب الــوطــني كــشف مـــدافع ا
ونادي فانـكوفر وايـتكابس الـكندي
عـلي عـدنـان انه يـخـاطب فريـقه من
اجل الـــســمـــاح له لــلـــمــشـــاركــة في
بـــطـــولــــة غـــرب آســـيــــا بـــالـــعـــراق
وســتـنــطــلق الــبـطــولــة في الــعـراق
لـلـمدة من  30تـمـوز اجلـاري وحتى
قبل. وقال عدنان ما زلت 14 آب ا
اخــــــاطب ادارة الــــــنــــــادي مـن اجل
وافـقة على الـسمـاح لي للمـشاركة ا
ــنــتــخب الــوطـنـي في بــطــولـة مع ا
غـــرب آســيـــا. واوضح أن االدارة لم
تــعــطـنـي الــرد الـنــهــائي حــتى االن
وامل ان تـــــوافق كـي اتــــواجـــــد مع
زمالئي قبيل انطالق الـبطولة. يذكر
أن بــطــولــة غــرب آســيــا ال تــنــدرج
ضمن ايام "فيفـا دي" وبالتالي يحق
لالنـديـة عـدم السـمـاح لالعـبـيـها في
نتـخباتهم. يذكر ان عدد االلتحاق 
من الالعـب احملـتـرف مـثل جـس
مـيـرام واحـمـد يـاسـ لن يـتـواجدا
في بطـولة غـرب آسيـا لعـدم موافـقة

انـــديـــتـــهــمخ عـــلى الـــســـمـــاح لــهم
شاركة في البطولة. با

مـن جـــــانب آخـــــر  هـــــاجـم مـــــدافع
ـــنــتـــخب الـــوطــنـي نــادي الـــقــوة ا
اجلوية سعد نـاطق االثن فريقه
عاملة الـسيئة التي تلقاها بسبب ا
مـن قـبل إدارة الــنـادي فــيـمــا اعـلن
تـوقــيـعه عــلى عـقــد انـضــمـامه الى
صفـوف نـادي الشـرطة. وقـال ناطق
في تـصـريح لـه  إنه ال اسـتـطـيع ان
دة اطول أمام ابقى مكتوف االيدي 
الهجمة الشـرسة واألكاذيب الباطلة
التـي تطـلقـها بـحقي إدارة اجلـوية.
واوضح قـدمت بــدائل السـتـمـراري
مع الـفــريق بـدون فـائـدة ..اعـطـوني
مــــــســـــتــــــحـــــقـــــاتـي الـــــبــــــاقـــــيـــــة
يـــــرفــــضـــــون..اعـــــطـــــوني نـــــصف
مـستـحقـاتي والـباقي بـشكل آجل ال
يقبلون. وتابع ناطق أتممت صفقة
انــتــقــالي لــلــشــرطــة الـفــريـق الـذي
يـــتـــشــرف كل ريـــاضي بـــتــمـــثـــيــله
وســيــبـقـى االعـتــزاز واالحــتـرام في

قلبي ألسم اجلوية.
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اعــلـن وزيــر الــشــبــاب والــريــاضــة
احمـد رياض ان قـاعة بـغداد أريـنا
ســتُــضــيـف حــفل افــتـــتــاح بــغــداد
عــاصـمــة الــشـبــاب الــعـربي 2020
ــشـروع مـبــيـنــا ان إعـادة الــعـمل 
غـلقـة سعة  7آالف متفرج القـاعة ا
سـيــكـون بـابـا لــتـضـيــيف بـطـوالت
قــاريــة و دولــيــة كــونـهــا مــطــابــقـة
ـعتمدة في البطوالت للمواصفات ا

اخلارجية الكبرى.
وقـال رياض خالل تـوقيـعه محـضر
ـشروع وبـحسب إعادة الـعمل في ا
بيـان للـوزارة ان الوزارة من خالل
اجلـهـد الـهـنـدسي والـفـني سـتـنهي
شاريع الـرياضية والقاعات كافة ا

اذ ســيـكـون الـعــام احلـالي هـو عـام
افتـتاح مـلعـبي احلبـيبـية والزوراء
فــــضال عـن انـــهــــاء مــــلف مــــلــــعب

التاجيات.
إذ عـمـلـنا عـلى تـذلـيل كل الـعـراقيل
وســـهـــلـــنـــا األمـــور اإلداريــة الـــتي
شـاريع وافـتتـاحـها تـتـعلق بـهـذه ا
سيـكون بشـرى سعيـدة للريـاضي
ـارسـة والـشـبـاب السـتـثـمـارهـا و
هـواياتـهم فـيهـا. وأضـاف ان إعادة
الـعـمل في قــاعـة بـغــداد أريـنـا كـان
همة الـتي نعمل على لفـات ا احد ا
إتـمـامـهـا ونـسـعى إن يـكـون إنـهـاء
الــعـمـل فـيــهــا ضـمن مــدد وفــتـرات
زمـنـيـة مـحـددة ال تـتـجـاوز الـعـشرة
أشهر لتكون جاهزة لتضييف حفل

افــتــتـاح اخــتــيـار بــغــداد عـاصــمـة
الـشــبـاب الـعـربي  2020فـضال عن
سـعيـنا لـتضـييف احـدى البـطوالت

الكبرى. 
من جــهـتـه أكـد مــديــر عـام الــدائـرة
الـهــنـدســيـة جنم عــبـد الــواحـد ان
نـاقشـات مع الشـركة االتصـاالت وا
نـفذة اسـهم في إقنـاعها اجلديـدة ا
بــــالــــعــــودة إلـى الــــعــــمل في هــــذا
هم كونه شروع االستـراتيجي وا ا
يــخـــدم الــريـــاضــة والـــريــاضـــيــ
بـألـعـاب عـدة عـلى وفـق تـوجـيـهات
الوزير الذي يدعو دائـما إلى تهيئة
ـنـشـات الريـاضـية وفـتح أبـوابـها ا
لـلــريـاضــيـ والــشـبـاب الــواعـدين

مارسة أنشطتهم وفعالياتهم.
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اكد محـافظ النجف لؤي اليـاسري خالل كلمةٍ له القـاها بالكرنفـال الرياضي الختيار
ـمتـاز بـكرة الـقدم ان افضل مـدرب والعب و ادارة ريـاضيـة في الـدوري العـراقي ا
ؤسسـاتية مظلومـة وأندية النجف خير مـثال على ذلك مضيفاً أندية احملـافظات غير ا
ركـزية سن قـانون لـتمـويل تلك األنـدية حـالها ـان العراقي واحلـكومـة ا ان على الـبر
ــؤسـســاتـيـة من اجـل ان تـبـقـى أنـديـة احملــافـظــات زاخـرة بـالــطـاقـات حــال األنـديـة ا
واهب الـرياضية . وبارك الـياسري : من خالل الكلـمة التي القاهـا لنادي الشرطة وا
مـتـاز وكـذلك مـبـاركـته لـنـاديي زاخـو والـقاسم حـصـوله عـلى درع الـدوري الـكـروي ا
قـبل مـشـيداً بـالـتنـظـيم األكـثر من رائع مـقـدماً ـمـتـاز للـمـوسم ا لـتأهـلـهمـا لـلدوري ا
شكره وثـناءه للـمالكات االعالميـة واالدارية في احملافـظة واجلهود الـشبابـية النـجفية

إلقامة الكرنفال الرياضي الكبير.
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تـتـاح الـفـرصـة لـلـبـدالء واغـلـبـهم بـقـدرة
األسـاســيـ بــعـد مـوسم نــاجح خـدم به
الـكل الـكل   في حتـقـيق أفـضل الـنـتـائج
والــسـيـر بــثـبـات وثــقـة  وتــقـدم  وانـهى
وسم بـأفـضل حـال ويسـعى الى انـهاء ا
وسم  بـاخـر نتـيجـة  ايجـابـية لـتعـزيز ا
حاصل الـنـقاط بـعدمـا حـقق اللـقب الذي
كان يبحث عـنه منذ  خمـسة مواسم قبل
ـهـمـة علـى ا وجه ويـسـعد ان يـنـجـز ا
نــفــسه وجــمــهــوره والــكل يــعــيـش ايـام
سـعـيـدة  وسط حـديث سـيـسـتـمـر لـفـترة
طويـلة بـعدمـا حقق الـفريق اهم االشـياء
شاركات ـا أفضل ا يز ر في  مشوار 
امـام وتـقـع الـنـتــائج ومن خالل مـوجـود
تـلكـون مهارات عـلية مجـموعة العـب 
وجـدوا ضـالـتـهم في احـد أقـطـاب الـكـرة
العراقية  ومـن خالل إدارته التي تمكنت
من وضـع األمــور بــنــصــابــهــا  في عــمل
يحـسب لـهـا ونعـود لـلحـديث مـرة اخرى
حـول  أهـميـة تـطـويـر الـعـمل في الـنادي
نشات الرياضية حصرا فيما يتعـلق  با
دينة الرياضية ملب  واإلسراع باجناز ا
الـنـادي اخلـاص لالسـتـفـادة مـنه  سـواء
ـــيــزانـــيـــة من خالل فـي الــلـــعب ودعـم ا
الـبـطـاقــات الـدخـولـيـة   وهـذا مـهم جـدا
ويـــتـــوقـف عــلـى إقـــامـــة مــلـــعـب خــاص
ـوسم بـالـفـريق   الــعـريق الـذي ارتـقى ا
احلـالي الـى رغـبـة جــمـهــوره وأسـعـدهم
في احلــصــول عـلى الــلــقب   وان يــكـون
هنـالك مـلعب خـاص لـلفـريق الذي  الزال

ـوسم الـقـادم بوضع. وكل لـلدخـول في ا
ـغــادر وبـعـد مــا سـيـقــوم به الـبــحـري  ا
ـمـتاز انـتهـاء عالقـته نـهائـيـا بـالدوري ا
ــر شــرفي لـــتــحـــيــة بــطل هـــو إقــامـــة 
الــدوري الـــشـــرطــة وســـيـــنـــهي الـــبــطل
مــشــواره ورحــلــته اجلــيــدة  في مــلــعب
الـبـصرة عـنـدمـا يحـل ضيـفـا ثـقـيال على
البحري الذي تلـقى ضربة موجعة أنهت
أحالمه بـالـبـقـاء موسـم اخر فـي الدوري
متازة سابقة ا قبل ان  يلزم على  ترك ا
ـظـاليم وسـيـكـون امام ويـهبط لـدوري  ا
اخر مبـاراة له بالـدوري الذي  تـركه بعد
مــوسـمــ من عــودة  تــعـود الى نــهــايـة
ـاضي وقـد الـســبـعـيــنـيـات من الــقـرن ا
اليـــتـــمــكن مـن الــعـــودة له امـــام ظــروف
وسم احلالي شاركة التي مر بها في ا ا
الــذي كــان يـتــطــلب من اإلدارة الــتــحـرك
األكبـر  من البـدايـة ومعـاجلة اخلـلل لكن
ــني الــفــريق هــذا حــال كـــرة الــقــدم  و
الـنـفس في ان يــنـهي  عالقـته  بـالـدوري
االول بالفـوز على الشـرطة كمـا قام بذلك
اضي في قـهر ـينـاء قبل الـدور ا فريق ا
الـشــرطـة في ثـاني افــضل نـتـيــجـة  لـكن
الشرطة يريـد عيور  عقد التـسع نقطة
وهــذا مـرهــون بــالـفــوز وإضــافـة الــفـوز
الثامن والعشرين واخر ثالث نقاط وهو
مـــؤهل امــام خـــشــيـــة جــمـــهــوره في ان
اليـعـيــر الالعـبـ أهـمـيــة  لـلـقـاء بـعـدمـا
حــسـمت األمــور  وخــطف  لــقب الـدوري
ودخل الــكل فـي اسـتــراحــة ومــتــوقع ان

شـكلـة التي يـأمل ان يكون يواجه هـذه ا
احراز الـلـقب مـحفـزا لـرفع وتيـرة الـعمل
بــاجتــاه اجنــاز األمــور  بــســرعــة  إمــام
إمــكــانـات وزارة الــداخــلــيــة الـتـي تـدعم
ـعقول  ان تـاد بحجم النادي ومن غـير ا
طلوب فهوم ا تلك ملعـبا با الشرطة ال
 البل ساحـة إلجراء الـوحدات الـتدريـبية
وكفى تسويف األمور والبقاء وسط عمل
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ويـــســعى اجملـــتــهــد احلـــدود مــواصــلــة
نـتــائـجه اجلـيــدة والـتـحـول الــكـبـيـر في
ـنافـسـة والتـقـدم بسـرعـة بعـدما مـسار ا
تاخر كـثيرا قـبل ان يتقدم كـثيرا في أهم
ــوقع الــتــاسع 49 أوقــات الــدوري فـي ا
ويتطـلع الى  احتالل مـواقع الوسط قبل
تـــخــطي أمـــاكن اوالد الـــعــاصـــمــة والنه
أفضل منها في الفترة احلالية وفي لقاء
الــيــوم الـذي يــامل عــادل نــعـمــة  إنــهـاء
ــوسم بــالـنــتــيـجــة االيــجـابــيــة  مـوقع ا
ــا يـكـون الــسـابع اذا مـا جنح أفـضل ر
في قــهـر الــوسط والن األمــانـة ســيــلـعب
إمــام الـكـرخ في مــهـمـة صــعـبـة وتــظـهـر
ـــســيــطــرة كــتــيـــبــة نــعــمـــة األفــضل وا
والــعـنــاصـر فـي حـالــة مـعــنـويــة عـالــيـة
وبدنيـة وتلـعب بإصرار من اجل اخـتتام
ـشـاركـة بـالــنـتـيـجـة امـا الـوسط الـذي ا
فـشل في جـمـيع مـبـاريـات الذهـاب خالل
ـرحلـة احلـالـية الـتي فـرط بـالكـثـير من ا
النـتائج ولـم يقـدر السـيطـرة على تـقدمه

في بـدايـة تـسـلم شـنـيـشل لـلـمـهـمة الـتي
زادتها النتـائج اخمليبة صعـوبات كبيرة
ـدرب والعــبي الــوسط عــلى ويــحــرص ا
بـذل كل اجلـهـود من اجل عـبـور احلـدود
في مـهـمـة لم تــكن سـهـله  لـكن الالعـبـ
يـريـدون اخـتـتــامـهـا مـسك  بـعـد سـلـسـة
نــتـائج مــخـيــبـة لم يــقـدر عــلى تـغــيـرهـا
ـدرب والالعـبـ لــيس ذهـابـا بل حـتى ا
داخل مـلعـبـهم  الـذي شهـد نـزف الكـثـير
من الـنـقـاط الـتي تـركت تـأثـيـراتـهـا عـلى
ـوسم ــوقف وسط طـمــوحــات انـهــاء ا ا
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واجـهـة جمـهورهم  في ويعـود الـطالب 
ــوسم اخملـيب عــنـدمـا يــحـلـون نـهــايـة ا
ضيوفا  عـلى فريق احلسـ  حيث يريد
االول حتس معدل  النقاط الذي تدهور
بـسبب خـسـارتي نـفط مـيسـان واجلـوية
والـتـراجع لـلـمــوقع لـثـاني فـيـمـا يـسـعى
شــبـاب أصــحـاب االرض إشــعـال قــلـوب
اهل الــــطالب  في حـــال حــــضـــورهم من
عـدمه امــام اخـر 90دقــيـقــة سـيــلــعـبــهـا
ـمــتــاز قـبل الــذهــاب لـدوري بــالــدوري ا
ظالـيم  في نهايـة محزنـة  لفريق شكي ا
ـشاركـة  الـتي تـفـاقـمت مع مرور أوجه ا
ـشـاركـة الـوقت  قـبل ان يــدفع  فـاتـورة ا
اخمليبة التي أثارت غضب رئيس النادي
كـامل زغــيـر  الــذي راح يـشـكك  بــنـتـائج
مـبــاريـات الـدوري األخـيــرة وهـو عـضـو

االحتاد.


