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اجلــمــيــــــع شــاكــرين لـطــلــبــة الــعـراق في
ـسـانـد مـالــيـزيـا وهم نـــــــواة اجلـمــهـور ا
ــنــتـخب فـي هـذه الــبـطــولـة وقــفـتــهم مع ا

همة. ا
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ـالـيـزيـة يـوميـا من دون تـصـدر الـصـحف ا
االشارة الى تنـظيم بطـولة اسيـا للنـاشئ
ـبـور وحـضور  16فـريقـا اسـيـويا في كوال
الـيــهـا في الـوقـت الـذي تـطـنـب فـيه بـشـرح
بـــطــوالت دوري الـــكــرة االوربي الـــغــيــاب
ــالــيـــزي هــو ســمــة مـــشــتــركــة االعالمي ا
شاركـة وتؤكد احست بـها جمـيع الوفـود ا
فـشل تـنـظيـم مالـيـزيـا ومن بـعـدهـا االحتاد
االســـيــــوي الـــذي يـــتــــعـــامـل مع اداريـــات
الـبـطولـة واالعالم حتـديـدا بـتـجاهـل غريب
وصـل حــدود عـــدم تـــوفـــيــر حـــافالت تـــقل
الـزمالء الـصـحـفـيـ فـيـمـا بـادر الى وضع
ــنع الـصــحـفــيـ من عــدد من افـراد االمن 
الــتــقــاط الــصـور حــتى بــاجــهــزة الــهـاتف

احملمول الشخصية.

ـا تثـيـره مواقع الـتواصل بصـورة خـاصة 
االجــتــمـــاعي من اخــبــار واشــارات بــشــان
سـتوى في اعمـار الالعـب واالصـابـات وا
ــبــاراة االولى امــام افــغــانــســتــان وبـدى ا
واضـحـا تـأثــر الالعـبـ الى حـدود كـبـيـرة
ا ينشر هنا وهناك بالرغم ان الكادر جدا 
االداري بــادر الى ســحب اجــهــزة الــهــاتف
احملــمـــول من الـالعــبـــ واحلـــقـــيـــقــة ان
الحــديـث يـــعــلـــو عـــلى حـــديـث الــتـــواصل
االجــتـــمـــاعي فـي جـــمــيـع امـــاكن تـــواجــد
وضـوع عواقب نـتخب وقـد تكـون لهـذا ا ا
وخـيـمـة مـا لم يـتم احـتـواء مـا يـنـشـر عـبـر
جتاوزه فـاالعمـار الصـغيـرة سريـعة الـتاثر

ا ينشر ويقال.
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احتفت اجلالية العراقية في ماليزيا ببعثة
مـنتـخـبنـا الـوطـني بكـرة الـقدم بـاحـتفـالـية
بـسيـطة نـظـمتـها سـيـدة االعمـال الدكـتورة
قيـمة في مالـيزيا وكان جنوان البـغدادي ا
لالحــتــفــالــيــة بــالـــــغ االثــر في نــــــــفـوس

االعالمـــيــــ وبــــعض مــــواقع الــــتـــواصل
االجــتــمــاعي الـكـف عن مــهـاجــمــة الــفـريق
والـــتــشـــكـــيك بـــاعـــمـــار بــعـض الالعـــبــ
واصـــابـــاتــــهم واالدعــــاء بـــاشـــراكــــهم في
البطولة ضمن الوفد برغم االصابة واخرى
تــتــعــلق بــحــاالت ســلــبــيــة تــخص اجــراء
الــفــحص الــطـبي عــلى الالعــبــ في قــطـر
ومــالـيـزيــا مـؤكــدا ان مـثل هــذه االنـبـاء ال
ـشارك اسـاس لـهـا من الـصـحـة والـفـريق ا
في البطولة احلـالية بقيـادة الكاب فيصل
عـلن عـنه عـزيـز هـو ذات الـفـريق اجلـديـد ا
ـنـتـخب الـســابق وتـشـكـيل هـذا بـعـد حـل ا
الفـريق الذي مـر بظـروف صعـبة النـريد ان
نـعـقـدهــا بـافـتـعـال بـالـونـات اعالمـيـة غـيـر
مـجــديـة سـوى من الــتـاثـيـر الــنـفـسي عـلى
الـفـريق عـمـومـا الـذي يـنـال دعم وتـشـجـيع
جـمـاهــيـرنـا الـريـاضـيــة كـونه فـريق سـلـيم

االعمار والتوجد فيه اية شائبة تذكر.
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الحــظــنــا تـأثــر الــوفــد عـمــومــا والالعــبـ

ـشـرف عـلى الـلــيـاقـة الـبـدنـيـة والــدكـتـور ا
الــوفـد قــد بــذال جـهــودا جـبــارة في ســبـيل
ـباراة من اعداد الالعـب وتـهـيئـتهم الى ا
خالل االشـراف التـام عـلى وضـعـهم الـبدي

وغذائهم وعالج احلاالت البسيطة .
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ـســاعـد الـكــابـ عــبـاس عــلـيـوي ــدرب ا ا
اوضـح ان الــفــرصـــة مــواتــيــة تـــمــامــا مع
ارتـفاع ثـقـة الالعبـ بـانفـسـهم بعـد الـفوز
على افغانستان وخسارة استراليا بتكرار
الـــفــوز وضــمـــان الــتــاهل مـــشــيــرا الى ان
ـــواجــهـــة احــد فــرق الــتـــأهل يــضـــعــنــا 
اجملـمـوعـة الـثـالـثـة الـتي تـضم مـنـتـخـبـات
ايران والـهـند وفـيتـنام وانـدونـيسـيا وكـما
هــو مــعــروف فــان الــفــرق الــتي تــصل الى
الدور نـصف النـهائي سـتتـاهل الى بطـولة
ـقـبل فـي بـيـرو مــبـيـنـا ان الــعـالم الـعــام ا
ـمـكن ـتـلك عــنـاصـر جـيــدة من ا الـفــريق 
تطـويرهـا غـير ان قـصر فـترة االعـداد التي
لم تـكمل  20يومـا كانـت احد اهم الـعوائق
الـتـي تـقف دون اتـضــاح الـرؤيـا بــعـد امـام
الـكـادر الـتـدريـبي ونـتـأمل خالل الـوحـدات
الــتـدريــبـيــة واجـراء بــعض الـتــبـديالت ان
نــكـون بـصــورة مـغــايـرة تـمــامـا لـلــمـبـاراة

االولى امام افغانستان.
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مع وجــود بـــعض االصـــابــات الـــطــفـــيــفــة
ـــتـــوســـطـــة قـــد تـــطــرا بـــعض واالخــرى ا
ـنــتـخب في الــتـغــيـيــرات عـلى تــشـكــيـلــة ا
ـتوقع ان ـباراة امـام االسـترالـيـ ومن ا ا
ـــثــلــنــا كل من الـالعــبــ مــحــمــد حــسن
رمى ومـصـطفى جنم ومـرتضى حلراسـة ا
مــحـمـد وحــسـ جـاسـم  لـلـدفــاع وحـسـ
خـالـد وعـبـد الـرزاق قـاسم وحـسـ صادق
وعــلي كــاظم وعـلـي جـاسم وامــيــر مـحــمـد
وامير حـسن وتهـياة البـدالء عبـد الله زياد
ويــاسـ اكـرم وحــسن مـاجــد  فـيـمــا تـاكـد
غيـاب الالعـب بـاقر طـالب وجـاسم محـمد
وحسن خليفة بسبب االصابة. واكد طبيب
الوفد الدكتور سعد حس سالمة احلارس
مـــحــمــد حـــسن من االصــابـــة بــعــد اجــراء
ــســتــشـفـى الـوطــني الــفــحص عــلــيه في ا

اليزي. ا
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ناشد رئيس وفد منـتخبنا للـناشئ عضو
احتــــاد الـــــكــــرة فــــالـح مــــوسـى عــــددا من
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يخـوض منتـخبنـا الوطـني للنـاشئ حتت
عاما مـــباراة فاصـــلة في غاية االهمية 16
نتـخب االسترالي الـيوم الثالثاء في امام ا
الـساعـة احلـادية عـشـرة والـنصف صـبـاحا
بـتـوقـيت بـغداد الـرابـعـة والـنـصف عـصرا
بـتـوقـيت مـالـيـزيـا عـلى مـلـعب يـو ام اريـنـا
ركـزيـة  ضمن ـاليـزيـة ا الـتابع لـلـجامـعـة ا
ـقامة اجملمـوعة الـرابعـة في بطـولة اسـيا ا
ـقبل هنـاك حـتى السـابع من تـشرين اول ا
وفي حــال فـوز مـنــتـخـبــنـا عـلى اســتـرالـيـا
فــسـيــكـون تــأهـله الى الــدور ربع الـنــهـائي
مضمـونا برصـيد ست نقـاط بعد تـغلبه في
باراة االفتتاحية على منتخب افغانستان ا
بــهـدفـ لــهـدف مـقـابـل خـسـارة الــكـنـغـارو
االسترالي بثالثية نظـيفة من نظيره القوي
منـتـخب كوريـا اجلنـوبـية الـذي قدم عـرضا
راقبـ لسير احداث قويا بشهـادة جميع ا

البطولة .
واوضح مـدرب مـنـتــخـبـنـا الـكـابـ فـيـصل
ـــوفــــد االحتـــاد الـــعــــراقي لالعالم عـــزيـــز 
ـنتخب الـعراقي وبعـد الفوز الرياضي ان ا
على افـغانـستـان انتـقل الى حيـز اخر اكـثر
شــروعــا وامال بـــتــحــقـــيق نــتــائـج طــيــبــة
مـتـجـاوزا كل مـاقـيل عـنه من ظـروف اعـداد
وحتـضيـر صـعـبـة وغـير ذلك مـن كالم ليس
ــهم هـو ان الــعـراق بــذي فـائــدة الـيــوم وا
مــتـواجـد فـي الـبـطــولـة ومـســتـعـد لــتـقـد
عروض طيبة تليق بسـمعة الكرة العراقية
باراة االولى مضيـفا اننا تـناسيـنا تمـاما ا
وجل تــفـكــيـرنـا يــتـركـز عــلى مـبــاراتـنـا مع
االســتــرالـيــ وحــقـيــقــة االمـر بــان ظــهـور
اسـتـرالــيـا كـان ضـعـيــفـا هـو حـديث سـابق
ايــضـا النـهـم سـيـســعـون بــقـوة لــتـعـويض
اخـفـاقهـم االول امام كـوريـا والـعـودة بـقوة
ـنـافسـات عـبـر بـوبة الـعـراق مـنـوها الى ا
الـى انــنــا كـــكــادر تـــدريــبي نـــعي ذلك وقــد
درسـنـا الـفـريق االسـتـرالي ايـضـا واكـمـلـنا
وحدت تدريبيت باجتاه تصحيح اخطاء
ـبـاراة االولى واجـراء بـعض الـتـغـيـيـرات ا
ا يـتناسب مع همـة على هيـكلة الـفريق  ا
ــبـاراة او تـعــرض العـبـ لالرهـاق حـجم ا
بـســبب االجـواء الـرطـبــة احلـارة واالمـطـار
الــغـزيــرة الــتي اسـتــمـرت طــيـلــة الـيــومـ
. وتـابع عـزيــز بـالـقـول ان مـدرب ـاضــيـ ا
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قبل. باريات البطولة الرباعية الدولية التي ستحتضنها العاصمة السعودية الرياض الشهر ا تسلّم االحتاد العراقي لكرة القدم ,مواعيد جديدة 
باراة األولى امـام نظيره ـنتخب الوطـني ا واعيـد اجلديدة حيث سـيجري ا وذكـر احتاد الكـرة إن االحتاد تسلم كـتاباً رسـمياً من االحتاد الـسعودي مـضمونه التـثبيت عـلى ا
نـتخب الـسعـودي يوم اخلـامس عشـر من الشـهر ذاته فـيما ـنتـخب الوطـني سيـخوض مـباراته الـثانـية أمـام ا قـبل.وأضاف ,أن ا األرجنـتيـني في احلـادي عشر مـن الشـهر ا
قـبل على ان تـختتم الـبطولـة بلقـاء البرازيل واالرجـنت يـوم السادس عـشر من الشـهر احملدد.الى ذلك جتـري مباراة الـسعوديـة والبرازيل في يـوم الثاني عـشر من الشـهر ا
قبل. وخلت قـرر إقامتـها في السعـودية الشهـر ا نتـخب الوطني ستـريشكو كـاتانيـتش القائمـة األولية للـمنتخب الـوطني التي سـتشارك في البـطولة الربـاعية ا أعـلن مدرب ا
. وقـال مصدر باحتاد الـكرة إن شكوى نـادي النفط لدى احتاد الـكرة كانت السبب وراء ن حس القائمـة من مهاجم نادي الـنفط السابق والصـفاقسي التونـسي احلالي أ
نتخب الوطـني. وأضاف أن الالعب لم يحل مشـكلته العالـقة مع نادي النفط بـسبب انتقـاله غير القانـوني الى صفوف الصافـقسي التونسي استبعـاد الالعب من تشكيلـة ا

نتخب ستفتح امام الالعب مجدداً في حال وصل حلل يرضي فريقه السابق النفط. الفتاً إلى إن ابواب ا
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افـتقـدت  مبـاراة  الـزوراء والشـرطة
اجلـــــمــــاهـــــيـــــريـــــة الى اهـم  احــــد
مـــرتــكــزاتــهــا عــنـــدمــا غــاب الــنــقل
ـعـروفة ألـتـلـفـازي رغـم  أهـمـيـتـهـا ا
البـل كـــــــانـت احلـــــــدث الـــــــكـــــــروي
والــريــاضـي قــبل ان تـــصــطــدم  من
ـستـمرة  من ـشكـلة  ا جـديد بـهذه ا
وقت  من دون حـلـول من قـبل احتاد
الكرة وشـبكة االعالم الـعراقي  على
الــسـواء الـلـذين عـلــيـهـمـا  الـوقـوف
عـنـدهـا بـجـدية عـبـر ايـجـاد احلـلول
الـسـريــعـة لـتــحـقـيق رغــبـة الـشـارع
الريـاضي  بنقل مـباريات كـرة القدم
حتت أي مـسـوغ كـان الـذي من حـقه
تـابـعـة الدوري   ومن ان يـحضـى 
واجب الشبـكة ان تقـدم هذه اخلدمة
ـــتـــابع الـــكـــروي لـــيـس  حلـــاجـــة ا
والــــريـــاضي  بـل حلـــاجـــة الــــبـــلـــد
بـاريات والدعـوة  بـشدة  الى نـقل ا
لـتحـقيق اإلطاللـة نـحو الـعالم  عـبر
بـوابـة النـقل الـتلـفـازي لـعكس واقع
امـن واسـتــقــرار الـعــراق وريــاضـته
عـبـر أوسع واهم قـطـاعـات اجملـتـمع
ـقدمـة محـبي كـرة القـدم  ولوال في ا
ا ولدت القناة الرياضة وكرة القدم 
الـرياضـية الـعراقـيـة التي عـليـها ان
تــتــعــامل مع االمــور وفق ســيــاقـات
ـهـنيـة والـفرص لـكي تـوطد الـعمل ا
مـن عالقـــتــــهـــا مع من  يــــهـــتـــمـــون
بالرياضة  وان تـبعث رسائل ملونة
وان تـطـرح نـفـسـها بـديـلـة عن بـقـية
الــقـنـوات النـهـا تــمـول من مـيـزانـيـة
الشعب الذي من حقه ان يتعامل مع
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ونــــعـــود لــــلـــمــــبـــاراة الـــتـي لم تف
بــوعــودهــا ولـم تــرتق لــلــمــســتــوى
ــنــتــظـر مــنــهــا ورغــبــة احلــضـور ا
اجلــمــاهـيــري الــكــبـيــر جــريــا عـلى
العادة في متابعـة مثل هكذا لقاءات
 كــرويـــة  خــصــوصـــا  بــ إطــراف
الـصـراع عــلى لـقب الـدوري  بـعـدمـا
خـضـعت للـنـتيـجـة التي  خـطط لـها
االثـنـ  وفـشال في الـوصـول الـيـها
وبقي يبحثان عنـها للنهاية ألسباب
معروفة  كونـها أتت في وقت متقدم
ـــا لـــلـــنـــتـــيـــجـــة من مـن الـــدوري و
تــأثــيــرات كــبــيــرة  اولــهــا حتــقــيق
الــصــدارة من هــذه األوقــات قـبل ان
تــذهب لــلـنــفط والن  فــوز أي مـنــهـا
سيـنعكس عـلى العالقـة مع األنصار
ووزنـهـا الــذي اليـقـدر بـثـمن  وخـلق
متـعة وسـعادة بـينهـم قبل ان يذهب
الـكل لـلـنـوم  مـبـكرا بـعـدمـا افـتـقدت
ـبـاراة لـلـنـتـيـجـة االيـجـابـيـة  قـبل ا

. تقاسم النقطت
وبدا الفريـقان بعمل هـجومي سعيا
الفتتاح التسجيل   بهدف مبكر كان

ان يــاتي لـلــزوراء لـو تــعـامل مــهـنـد
عـبــد الــرحــيم مع كــرتـ خــطــرتـ
ــقـــدمــة كــاد ان يـــضع فـــريــقـه في ا
ــر به لألخـــيــر   لــكن هــذا ــا  ور
اليــــعـــنـي ان الـــزوراء فــــرض  ولـــو
يدآن واحلال سيطرة نـسبية عـلى ا
لــلـشــرطـة الـذي لـم يـكن مــوفـقـا رغم
ــهــاريــة  حـيث وجـود الــعــنــاصـر ا
مهدي كامل الذي فرط بأخطر فرص
باراة     وجـها لوجه مع احلارس ا
ــرمى قــبل ان  لــيــرفـــعــهــا خـــارج ا
يسـتـمر احلـذر على االداء  بـوضوح
 وكثرة معها االخطاء و االحتكاكات
البدنية  ما انعكس على سير اللعب
بــسـبب كــثـرة صــافـرة احلــكم  عـلي
صـــــبــــاح الـــــذي  تــــمـــــكن من ادارة
ــبـــاراة  واخــراجــهـــا لــبــر االمــان ا
بــعـدمـا ظــهـرت بـعض  الــتـصـرفـات
الـغـير مـسـوغة من الـالعبـ ومـنهم
ـثل وبــحـاجـة الى اشـهـار من راح 
البطـاقة احلمراء خـصوصا في اخر
ـبـاراة ومـا حـصل من شـجار وقت ا
وتدافع  ب العـبي الفريـقن   بشكل
غــيــر الئق  ومــهم ان تـتــدخل جلــنـة
ن االنـضـبـاط  النـزال الـعـقـوبـات  
ـشـهد كـان وراء تلك الـتـصـرفات  وا
ـــرفــوض وان يـــواجه بـــالــردع من ا

وسم الشوط االول.  بداية ا
ال واستمـر الشوط االول  رتـيبا و
وخــلـى من اخلــطــورة رغم الــفــرص
ـتـاحــة لـكن لم جتـد من يـقـدر عـلى ا
استـثـمارهـا بسـبب االداء الضـعيف
لالعــبـ  حـتـى لم تـسـتــغل الـكـرات
الـثـابــتـة  الـتي ظـهـرت خالل الـوقت
بـسـبـب الـلـعب الـقـوي   الـذي طـغى

ــبـاراة الــتـي مـثــلت عــلى مــشــهــد ا
التـحدي لـلفريـق وحـرمت االخطاء
كالهـمـا من الـتسـجـيل  بـعدمـا ظـهر
ــهـاجــمــ بــاداء  مــخــيب رغم ان ا
االســمــاء  حتـتل مــراكــز مـهــمـة  في
ـنتـخب الـوطـني  لكـنـها تـشـكيـلـة  ا
كــــانت بــــعـــيــــدة عـن مـــســــتــــواهـــا
وطـموحـات جمـهوريـها الـلذين كـانا
ــنـيــان الــنــفس  بــالــفــوز  قـبل ان
يـســتـمـر الــقـلق عـلـى الـنـتــيـجـة في
الــشــوط لـثــاني الــذي شـهــد تـراجع
واضح في االداء  وانــحـســر الـلـعب
في الــــوسط   من دون  ان تــــظــــهـــر
ـهـاريـة   لوضع الـقـدرات الـفنـيـة وا
حدا لـلتـعادل  الـذي استـمر لـلنـهاية
وكــان عـــادال ولـم يــســـتـــحق أي من
الــفـريــقــ الــفــوز  بــسـبـب الـوضع
ــبـاراة ـهــتـز لــهـمــا  طـيــلـة وقت ا ا
الـتي لم تشـهد تـهـديدا خـطيـرا على
ـرمـيـ  وكالهـمـا اهـتـمـا بـالـدفاع ا
مــا قــلل من  اخلــطـر لــهــجـومي  مع
وجــود اغــلب  العــبي الـوطــني ومن
يعـول عـليـها  في حـسم االمور   في
ـهام  الـهـجـومـيـة   حتى الـقـيـام  بـا
مع الــكــرات الــثــابــتــة لــكن من دون
جـدوى وبـهـذا الـتـعـادل رفع كل من
الـفــريــقـ رصــيــده الى اربع نــقـاط
وهــو الـتـعـادل  الـثـالث بـيـنـهـمـا من
اضي بـعد الـبدايـة القـوية وسـم ا ا
لـلــزوراء  وعــبــور احلـدود بــهــدفـ
واحلــال لـلـشـرطـة في الــتـغـلب عـلى
الـوسـط بـنــفس الــنــتـيــجــة  قـبل ان
تفشل جهودهمـا في  حتقيق نتيجة
االســبــوع واجلــولـــة   الــتي أعــطت
ؤقتـة  للنفط الذي ضرب الصدارة ا

كـومة عـصافـيـر  بحـجر واحـد حيث
الـــفـــوز واالســــتـــفـــادة من  تـــعـــادل
ـ  الزوراء والـشرطة وشيء الغر
مــهم ان جتــري هــذه لــتـغــيــرات في
ـــســـابـــقـــة من ـــواقـع واشـــعـــال ا ا
الـبـدايـة  مــا يـدفع الـفـرق لـلــتـفـكـيـر
بــــاألمــــور  النــــهــــا ســــتــــكــــون  مع
مــنـافـسـات قــويـة الن الـوضع  قـابل
لـلـتـغـيـر  وخاضع  لـلـمـفـاجـآت امام
ــصـيــدة الـتي مـالعب احملـافــظـات ا
تظهر بـوجه الفرق الكـبيرة ومتوقع
ان  حتــفل جـوالت الـدوري بــأشـيـاء
كـثـيـرة  إمـام  حـال رغـبـة الـفـرق في

عرض األمور بأفضل.
مـن جـانــبه  بـدات  تــظـهــر مـخـاوف
جــمـــهــور الـــشــرطــة  بـــســبب نــزف
الـنقـاط التي قـد تتـرك تأثـيرهـا على
مـسـار االمـور  وتـاخـر الـفريـق الذي
يضم مجمـوعة العب  تـلعب سوية
من عـــدة مـــواسـم قـــبل ان يـــضـــاف
الــيـهــا عـدد اخــر  ولـو الـتــعـادل مع
الـــزوراء يــعـــد مــقـــبـــوال النه االخــر
حضر كـثيرا ودعم خطـوطه باسماء
معـروفة ولـو  انهـا  االخرى اخـتفت
وغاب التحضيـر الذهني  ولم تظهر
مــحــاولــة مــهــاريــة في الــتــســجــيل
لـتـبـقى الشـبـاك نـظـيفـة  امـام غـياب
ـنـتـخب الـوطني في خـبـرة العبي  ا
الـتــأثـيـر عـلى سـيـر األمـور وفـرصـة
اخلروج بكـامل العالمات والـشرطة
ســـيـــكــــون امـــام اخـــتــــبـــار صـــعب
واجـهة  الـنفط الـذي الزال  يشكل
عــقــدة امــامه وقــادر عــلى إســقــاطه
حتت انــظــار جــمـــهــوره في الــوقت
الـــذي يـــخـــرج الـــبـــطل الى مـــلـــعب

االمـــانـــة فـي مــهـــمـــةالتـــخـــلـــوا من
اخلـطـورة  النه الـزوراء ومـحـاوالت
الـكل الـنـيل مـنه في مـنـاسـبـة وغـير
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حـقق فـريق الـنـفط فـوزه االول عـلى
احلـــدود بــــثالثـــة أهــــداف لـــواحـــد
تعـاقب على تسـجيـلها مـازن فياض
الذي افـتتح الـتسـجيل د  18ليؤمن
الـــســـيــر بـــطـــريق الـــفـــوز  قــبل ان
يـضيف زيـاد محـمـد الهـدف لـثاني
والــثـلث د 20و60في الــلــقــاء الـذي
جرى امس األول رافعـا رصيده الى
اربع نــقـاط عــاكــسـا قــوته  عــنــدمـا
جنـح في اخلــــــروج بـــــكـل فـــــوائـــــد
ـــذكـــورة الـــتي جـــاءت مـــبـــاراتـه  ا
بـوقـتـهـا وفي مـكـانـهـا وان يـسـيـطر
عـلى االمـور ويـحـقق  عـدد جـيـد من
االهداف  فـي مهـمة لم تـظهـر سهـلة
عــنـــدمــا   جتـــاوز االخــتـــبــار االول
بــعـبــور احلـدود   وانــطـلق في اول
نــتــيـــجــة ايــجــابــيــة   ويــظــهــر في
ـطلـوب في حتـقيق الـوضع الفـني ا
نافسة اخلطوة األولى على طريق ا
والـــظـــهـــور الـــقـــوي  من الـــبـــدايــة
واالمـل في ان يــــكـــرر ســــيـــنــــاريـــو
ــوســمــ األخــيــرين والــعــمل مــا ا
بـوسـعه لـصـنـاعـة الـنـتـائـج اجلـيدة
واقع التي جتعل منه التواجد في ا
همـة  والتفـكير في حتـقيق موسم ا
اخــــــر نـــــــاجح  مـن خـالل حــــــالــــــة
االنـسجـام الـتي علـيهـا الـفريق عـبر
تــواجــد مــجــمــوعــة العــبـ تــلــعب
ســويـة مــنـذ ثالثــة مـواسم  شــكـلت
قـوة واضحـة ومـؤثـرة  وفي حتـديد

مـسار االمـور من هـذه األوقـات  كـما
اض  عندما وسم ا حصل في ا
ـســتـويــات واالداء والـنــتـائج قــدم ا
وإنــهـــائــهــمــا في افـــضل مــوقــعــ
ــشـاركـة الــعـربــيـة االولى مـنــحـاه ا
عـــنــدمـــا يــخـــرج األســبـــوع الــقــادم
خلــــــوض  مــــــبـــــــاراة احلــــــسـم مع
الصـفاقـسي التونـسي وكله امل في
ـطـلـوب لالنـتـقـال لـلدور ان يـحـقق ا
الـقـادم بـعدمـا فـرط في نـتيـجـة لـقاء
اربيـل وهو يـقف علـى بعـد دقائق ن
مــعــدودات من احلــسم عــنــدمــا كـان

متقدما بهدف.
ذكور مع فترة مهم ان ياتي الفـوز ا
الـتحـضـر الي ان  يقـوم بـها الـفريق
بـــقـــيــادة مـــدربـه حــسـن احــمـــد في
ترتـيب االوراق للـمهـمة الـعربـية مع
ان الــدوري احملـلي يـشــكل الـتـحـدي
االول  لـه  عــبــر الــبــحث عن الــلــقب
االول وسط ظــروف مـشـاركــة مـهـمـة
ـثلـة بـقـدرات النـادي ووجـود عدد
من الالعبـ  الواعـدين  احلاضرين
لـــلــــدفــــاع عن الــــفـــريـق والـــســــعي
لالسـتـمرار لـلـمـوسم الثـالث تـوالـيا
وفي   مــزايـا واضــحــة لــتــقــد مـا
ه مـن حـــــيث االداء ـــــكـن تـــــقـــــد
ستوى  والـنتائج التي افـتتحها وا
بالتفوق على احلدود التي تكون قد
فتحت الباب امـام النفط في ان يبدا
عداده بـالدوران   لـتسـجيل الـنتائج
ــوسم احلـالي الــتي  انــطـلـق بـهــا ا
وكــــله امـل في ان  يــــعــــكس فــــدرته
بــادارة االمـور كــمــا يــجـب وهــو مـا
يسـعى الـيه  من  خالل الـلعب بـقوة
وتركيز ويخطط جـهاز النفط الفني
ـواصــلــة  حتــقــيق الــنـتــائج وسط
ــنــافــســـة الــتي بــدات قــويــة والن ا
الــفـريق اليــريـد الــتـخـلـي عن تـقـد
دوره كما يعـكس قدراته هجومه في
الــتـســجــيل عـنــدمــا سـجـل خـمــسـة
أهـــداف وعـــلـــيه ثـالثـــة ومـــؤكــد ان
ـــدرب ســيـــضع مـالحــظـــاته عـــلى ا
االخطاء الدفـاعية  الدراك االمور من
هذه الـفـترة بـعدمـا كان افـضل دفاع
ـوقع بـ عـمـوم الـفـرق  مـا مـنـحه ا
الثالث في سلم التـرتيب والتخطيط
الى موسم اخـر عبـر محـاولة الـلعب
اجلــدي  والــعــروض الـــقــويــة كــمــا
حـــصل عـــلـى حـــســـاب احلـــدود في
نتـيجـة مهـمة يـامل الفـريق ان تدعم
ــقـبل جـهــوده في خــوض الــلــقــاء ا
عـــنــدمــا ســـيــكــون امـــام االخــتــبــار
احلـقـيـقي مع الـشـرطـة قـمـة اجلـولة
الـثالـثة  الـتي تـشكل الـرهان الـقوي
واهـميـة عـبورهـا  مع قـوة  الشـرطة
احــد اطـراف الــصــراع عــلى الــلــقب
الــذي يــامـل ان يــكــون الـــنــفط احــد
الـفرق الـتي تسـعى لـلمـنافـسة عـليه
ــوسـمــ األخـيـرين بــعـدمــا انـهى ا
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ـتـبـادلـة بـ ادارة نـادي الـنـفط ومـهـاجم فـريـق كـرة الـقدم االتـهـامـات ا
حـول ابـرام االخـيـر عقـد لـعب مع فـريق ن حـس  بـالنـادي الـدولي ا
شغلت في االيام نادي الصفاقسي التـونسي دون موافقة ادارة النفط 
اضية مساحات غـير قليلة في وسـائل االعالم الرياضية التي القليلـة ا
لم تـصل الى اجـابـة شافـيـة حـول الـتسـاؤل الـرئـيس وهو مـن على حق
ن حـــســـ .. ادارة نــادي الـــنــفط أم الـــدولي ا ادارة نـــادي الـــنـــفط 
ن حس رد ن بالعـقوبة وااليـقاف .. وا اصدرت بيـاناً توعـدت فيه أ
عـلى بـيـان نـاديه الـسـابق بـانه لم يـتـجـاوز عـلى عـقـد الـلـعب الـذي كـان
وان ارتـبـاطه بفـريق نـادي الـصـفـاقسي مـبرمـا بـينـه وب نـادي الـنفط 

ال غبار قانوني عليه . التونسي
اكـاد اجــزم ان ادارة نـادي الــنــفط هي من تــتــحـمل اجلــزء االكــبـر من
النها (لم) ن حسـ صفوف الفريق االول بالنادي مسؤولية مغادرة ا
شكـلة الـتي نشـبت ب مـدرب الفـريق حسـن احمد تسـع الى احتـواء ا
ـشكلـة على غـارب وسائل االعالم التي وتركت ا ن حس هاجم ا وا
تشـجنة لـلطرفـ ب مدة زمـنية واخرى .. كانت تـنشر الـتصريحـات ا
ن كان يـشعر بـالغ لعـدم تمتـعه بالقـدر الكافي من االحـترام لوزنه ا
فـيـمـا كــان مـدرب الـفـريق حـسن احـمـد ال يـرى ذلك الـفـني في الـفـريق
صـحـيـحـاً .. وكــان مـتـوقـعــا  من ادارة نـادي الـنـفط ان تــطـلق مـبـادرة
ن ـدرب حسن احـمد و الالعب ا وتعـقد جـلسـة ودية قـصيـرة جتمع ا
ن مع الـنفط في موسم ولضـمان استـمرار ا شـكلة  حس لـتسـوية ا

ولكن هذا لم يحصل .. وهنا عالمة االستفهام الكبرى .. 2018-2019
ن حـس بـالطـريقـة السـالفـة الذكـر .... متـابعون ـاذا تمت مـغادرة ا
عـركة لـلمـشهـد الريـاضي احملـلي يؤكـدون ان خسـارة نـادي النـفط لـ(ا
ن حـس التـخـاذ قـرار الـرحيل الـقـانـونيـة) تـعـني انه هـو الـذي دفع ا
عركة فهذا يعني نادي النفط ن ا عنهاما اذا حصل العكس وخسر ا
ـغـادرة ن حـسـ  عـلى حق في تـفــسـيـره لـلـطـريــقـة الـتي اخـتـارهــا ا
ـكن ن .. وهــنـا  ومن حــقه مـقــاضـاة ا صـفــوف فـريق نــادي الـنـفط 
عـركة الـقانونـية) سـواءاً كان الفـائز نادي القـول انه ال فائـز في هذه (ا
الن الطرف كانا يحتاجان بعضهما في ن حس  النفط او الالعب ا
ـن حــســ ــوسم.. نـــادي الــنـــفط كــان بـــأمس احلـــاجــة الى أ هـــذا ا
ـن مع الــنــفط كــان ضــروريــاً لــضــمـان وإســتــمـرار أ
ـكن الـقول ان االسـتـقـرار الفـني .. في الـنـهـايـة 
نـادي الـنـفـط ال يـعـتـمـد عـلى العب واحـد مـهـمـا
ن مــثــلــمــا ان مــسـيــرة ا كــان شــأنه الــفـني 
ــــــغـــــادرته الــــــنـــــفط حـــــســـــ ال تــــــتـــــوقف 
والصـفاقـسي محطـة نوعـية للـتطـوير يجب ان

نتهى احلرص . ن  يتعامل معها أ
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ـوقعـ جـيدين  يـحـفزانـه لتـقد
تلك رة وهـو  ما يـقدر علـيه هذه ا
اغــلب نـفي  الـعـنـاصــر الـتي نـقـلـته
للواجهة باستمرار   بكل استحقاق
 بـعـدمـا سـرق األضـواء  الـتي يـامل
ــرة بـــعــد ان تـــســلـط عــلـــيه هـــذه ا
لعب اخلطـوة اجليـد التي قـدمهـا 
احلــــــدود وإلـــــزامـه عـــــلـى  جتـــــرع
ــة  قـبـل االنـتــقــال مـبــاشـرة الـهــز
ـــواجـــهــة ـــواجـــهـــة  الى تـــونس 
الصفاقسي  في الـثالث من الشهر
اجلــــاري ومـــهم ان يــــجـــنـي ثـــمـــار
ــذكـورة وان جنــاحه  في اجلــولــة ا
يـــكـــون احـــد الـــفـــرق اخلـــطـــرة في
ن تـمـتـلك  احلـظـوظ ـنــافـسـة  و ا
وقع  الذي يليق في  الوقوف في  ا
بــالــفـريـق اجملــتــهـد الــذي يــامل ان
يـتــواصل مع الــنــتـائج وان يــظــهـر
ـسـتـوى الـطـيب من خالل تـقـد بـا
ــتــلك ـــا     الــعـــروض  الــفـــنــيــة 
ـهـمـة التي  يـنـتـظر ان الـعـنـاصر  ا
تظهـر كما مـطلوب مـنها في تـغطية
ــبـــاريــات كــمــا يـــجب وان يــكــون ا
ــنـــافس  وان يــصـــعــد مـن رهــانه ا
امــام فــرصــة الـــتــواجــد   من خالل
وجـــود عـــنـــاصــــره الـــتي مـــهم  ان
ـقدمـة  في ظل تـقـوده  الى مـواقع ا
حــالـة االسـتــقـرار الـتي عــلـيـهـا  من
فـترة طـويلـة   سـاعدته في الـوقوف
في الـــواجــهـــة  من جـــانــبه يـــكــون
احلـــدود قـــد فـــشـل في الـــدفـــاع عن
مــواقــعه  لــلـمــرة الــثــانـيــة بــعــدمـا
جتـاوزها الـزوراء في االفـتـتـاح قبل
ان يـقـتــحـمـهــا الـنـفط بــثالثـيـة  في
بـدايــة مـطــالب مـدربــهـا في اتــخـاذ
التدابـير الالزمة لـتدارك االمور قبل
ان تــســتــفــحل  وتــصــعب احلــلــول
معهـا  ويجعل من الـطريق غاية في
الـصـعـوبـة  بـعـدا لــبـدايـة الـفـاشـلـة
التي مـؤكـد اثارت قـلق االدارة التي
عـــمــلـت عــلى تـــامـــ فــتـــرة اعــداد
نـافسات مقـبولـة قبل الدخـول في ا
الــتـي  حتــتـــاج الى عـــادة تــنـــظــيم
شـاركة  حيث صفوف الـدفاع عن  ا
حتقيق هـدف البقـاء بانتظـار  تغير
الــنـتـائج من الـدور الــثـالث  عـنـدمـا
يـواجـه طــرفـا قــويــا حــيث الــطالب
الــذين عــادوا بـــخــســارة اربــيل مــا
يدفعـهم للبحث عن الـتعويض وهو
مـــا يـــعـــلـــمه فـــريـق احلـــدود الــذي
جــــانـــــبه احلـظ حــــتـى  في جــــدول
ـباراة ـبـاريـات عـندمـا  سـيـلـعب ا ا
الـــصــعـــبــة  الـــثــالـــثــة مـع الــطالب
ويــخـــشى  ان تــتـــرك اثــارهـــا عــلى
ـتطـلع الى موسم مشـاركة الـفريق ا
ـشـاركة في من اجل حتـقيـق هدف ا
ظل عــودة مـــدربه الـــســابق  عـــمــاد
وتـعـزيـز  خـطـوط الـفـريق بـعـدد من
ـطالبـ باثبـات قدراتهم الالعب ا

ـبـاريات والـعـمل من اجل مع قـادم ا
استـعادة الـتوازن واثـبات وجودهم
لـلـدفـاع عن الـوان الـفـريق الـذي قدم
ــوسم االخــيـر مــردودا  طــيـبــا في ا
قـبل ان يـصـطـدم في  بـدايـة صـعـبـة
عــنــدمــا خــســر من الــزوراء الــبــطل
وامس االول من الــــنـــــفط  صــــاحب
ـا ان االمور في ـركز الـثـالث  وطـا ا
ـكن تـصــحـيـحــهـا  قـبل الـبـدايــة  
فـوات االوان وان يـسـتـعـد الالعـبـ
توازنـهم وايـقاف الـتراجع والـعودة
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وقــاد الالعـب مــحــمــد خـــالــد فــريق
باراة اربيل الى فوز غال بـهدفه  وا
ـبـاراة الـتي خـرج د د  55من وقت ا
بفوائـدها أصـحاب األرض  في عمل
يـحسب لـعـناصـرهم  بـإضافـة ثالثة
نـقاط مـهمـة  لـيعـود خلطف األنـظار
بــعــد تـــعــادله في الـــلــقــاء االول مع
الـنفط قـبل ان يـخرج مـرفـوع الرأس
بــ أنــصـــاره  في مــهــمـــة  لم تــكن
سـهــلـة  قــدم  مــا مـطــلــوب مـنه  في
الــتــفــوق فـي االخــتــبــار  األول بــ
أنـصــاره  وأهــمــيــة االســتـفــادة من
ملعـبه والتـعويل علـيه في احلضور
وكسب النقاط من البداية التي  كما
خـطط لـهـا عـمـاد عـودة الـذي انـتـقل
مع الـفريق في طـمـوحات الـعمل مع
احــد الــفــرق الـقــويــة بــعــيــدا  عــمـا
وسم األخير حصل له في الهبـوط ا
لـــــكــــنـه ســـــرعــــان مـــــا عـــــاد ودخل
نـافـسات بـقوة  ومـتوقع ان يـكون ا
طـرفـا  مهـمـا  عـبر  جـهـود الالعـب
درب في تـغير مـالمح الفريق في وا
ـنـافسـات بـقـوة وتـركـيز مـواصـلـة ا
والـعمل مـا بـوسعه لـتحـقـيق موسم
يـليـق به  كبـطل لـلـدوري اربع مرات
والــعــمل عــلى جــلب االنــظــار له من
خالل مسـتوى االداء والنـتائج التي
هم عـلى الطالب افـتتـحهـا بالـفـوز ا
ــشـاركـة اخملــتـلف في وضــعه  عن ا
األخـيــرة لـكـنه في بـدايـة  مـرفـوضـة
من قـبل جـمـهوره  بـعـد الـتـعادل مع
الــديـوانــيــة قـبل ان يــعــود بـخــيــبـة
اخلسارة   الـتي زادت من مخاوفهم
فـي ان يـــبـــقـى بـــعـــيـــد عـن نـــتـــائج
مباريـات الذهاب الـتي الزالت تشكل
ـتـعـثرة ـوسم  ا احتـدي من بـداية ا
في نقطة من مبارات  وقد تقلل من
ــواجــهــــات الــقــادمـة تـاثــيــره في ا
عـــنـــدمـــا يـــواجه احلـــدود اجلـــولــة
القـادمة  واهـميـة توزان االمـور قبل
ان تـــتــطـــور بـــعــدمـــا خـــضـــــــــعت
النـتقـادات االنصـار الـذين يرفـضون
الــنــتــيــجــتــ  والبــد من تــصــعــيـد
اجلـــهــود واجـــراء الـــتـــغــيـــرات في
ـنـافسـة الـتي تعـرض لـها لـتـزعزع ا
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