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واسـتـغالل ظروفـه من اجل حتـقيق
الفوز االول .

 تـــــــــعـــــادل  فــــريــــقـــــا احلــــســــ
والصناعات .

 وتـــــعـــــادل فـــــريـــــقـــــا  احلـــــســــ
والصنـاعات   بدون اهـداف ليخرج
االول بـنـقطـة   وله  واحـدة مـؤجـلة
مـع اجلـنــوب في الــبـصــرة ونـقــطـة
لـلـصنـاعـات  بـعد خـسـارة  اجلـوية
وكالهما يبحثان عن تعديل الوضع
  عــبــر حتــسـ االمــور  والــدخـول
بقوة  للمباريات القادمة  ومواجهة
االوضاع بـثقـة وهذا يـعود  جلـهود
الـالعـبــ حـيـث الـصــنـاعــات الـذي
ـتـلك الـفـرصـة في تـغـيـر الـنـتائج
ــعـــروفـــة عـــلى من خالل قـــدراتـه ا
عــكس فـريق احلــسـ الــذي يـعـول
عـلى جهـود عنـاصـره الشـابة    من
دون وجـود االسمـاء اجلـاهـزة لـكنه
نافسة وقادر تلك  القدرة  عـلى ا
عـلى التـغـلب على اجلـوانب الـفنـية
ــبـاريـات لـكي يــتـجــنب تـأثــيـرات ا
ـنـافـسات الـقـادمـة  لـيقـطع طـريق ا
بـتــاثـيـر اكـبـر   إمـام حتـقـيق هـدف
الــبــقـاء  لــكن لـيـس كـمــا حـصل في
ــشـــاركـــة األخــــــــــــيـــرة في وقت ا
ردود ينـتظـر ان يقـدم الصـناعـات ا
األكــــبــــر في الــــفــــتــــرة الــــقــــادمــــة
واالنطالق نحو مـوسم  يحتاج الى
ـــواجــهــات دعم الالعـــبــ عـــبــر  ا
القادمة   عـندما يستقـبل الديوانية
 فــيـــمــا يـــتــواجه  فـــريق احلــســ

والكهرباء .

الـتي تـتطـلب اجلـديـة وحسن االداء
الن فــــقــــدان  خــــمـس نــــقــــاط    من
جـولــتــ امـر  بــحـاجــة الى  وقــفـة
ومــــــراجــــــعــــــة  ســـــريــــــعــــــة   رغم
الـتحـضـيرات الـتي قـام بهـا الـفريق
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 تــمـكن الـبــحـري من  خـطـف نـقـطـة
مـهـمـة   من الـنـجف  بـعـدمـا انـتهى
لـقائـهـما الـذي ضـيفه مـلـعب الزبـير
بــتـعـادلـهـمـا بـهـدف  لـيـرفع االثـنـ
رصيدهـما الى نقـطت   إمـام رحلة
تبدو شـاقة خصـوصا للـنجف الذي
ـؤكد يـلعب حتت ضـغط جـمهـوره ا
غيـر  قابل  بـالنتـيجـة باإلشارة الى
ـدجج واقع الــبـحـري الى الــنـجف ا
بــعـدد من الالعـبـ الــذين انـتـدبـوا
ــرة بـــعـــد مــشـــاركـــة أثــارت هـــذه ا
ـــشــاكـل بــ اإلدارة واجلـــمـــهــور ا
الـــذي يـــريــــد الـــظـــهـــور  الـــواضح
ــنــافــسـة من اجـل مـوقـع  افـضل وا
ـــوسم من الـــذي انـــتـــهى عـــنـــده  ا
ــبـاريـات األخــيـر  واإلقــبـال عــلى  ا
ـقـبـلـة خصـوصـا الـتي سـتـقام في ا
اجلــولـــة الــقــادمــة عـــنــد مــواجــهــة
الـغـر الـوسط الـتي تـشـغل تـفـكـير
جـهـازه الـفـني   إمام نـتـيـجـة الـفوز
الــتي من  شـانــهـا ان تــهـدا  األمـور
بـعــد  تــعــادلــ  والبــد من الــعـودة
لعزف نغمة االنتصارات  قبل فوات
االوان  ومــا يـقـال عن لــقـاء الـنـجف
الـقـادم يـنـطـبق عـلى الـبـحـري الذي
ـــــيــــنــــاء ســــيـــــواجه   جـــــيــــرانه ا

بــاالجتــاه الـــصــحــيـح عــلى امل ان
ـديــنـة  عـنـد يــاتي االخـر بـديــربي ا
مــــــواجـــــهـــــة اإلخـــــوة األعـــــداء في
بـاراة االستثـنائيـة  التي ينـظرها ا
جــمـهــور الـنـجـف  الـتي تـعــني لـهم
الـــكــثــيــر وتـــأثــيــرهــا عـــلى مــســار
مــشــاركــتي الــفــريــقــ جـريــا عــلى
الــعــادة  عــنــدمــا يــتــواجه االثــنــ
ـــواسم  األربــــعـــة مــــرتـــ عــــبــــر ا
األخـــيـــرة قـــبـل ان يـــاتي اخلـــامس
ــتــوقـع ان يــكــون مــثـــيــرا في ظل ا
تــــــــــعـثـرة للـنـجف بـعد الـبـدايـة ا
تـــعـــادلـــ ويـــريـــد ان يـــضــــــــــرب
ضـــربـــته في الـــعـــودة  لـــســــــــــكــة
االنـــتـــــــــــــــصـــارات عـــبـــر بـــوابـــة
اإلخــــــــــــــوة اإلعـــــــــــــــداد الــــــــــــــذيـن
يـخــطـطـــــــــون لـلـفـوز الـذي يـوازي
ــرحــلـــة االولى  الســبــاب نــتــائـج ا

معروفة. 
ـهم ان الــوسط خــطف الــنـتــيــجـة ا
الــطـــيــبــة  من االمـــانــةالــذي يــبــدو
سـيـواجه مـشاكل مـبـاريـات الـذهاب
احلـقــيــقـيــة   الــتي ظــهـرت من اول
خروج   لم يقدم فيها ما يريده ثائر
احــمـــد الــذي افـــتــتح مـــشــواره مع
الــــفــــريق في تــــعــــادل مـــخــــيب من
الـبــحـري قـبل ان يـســقط في مـلـعب
الـوسط ويـعـود بـاول سـفـرة  خـالي
ــدرب الــوفـــاض مــا يـــتــطـــلب من ا
وضع احلـلـول  للـمـبـاريات الـقـادمة
بــعــد األولى الــســلـبــيــة  الــتي آتت
بغير وقتهـا قبل ان تعكس  مشاكله
فـي الـتــعــامل مع واجــبــات اخلـارج

الطرف االخر فشل اجلنوب في اول
خــطـوة خـارج مـيـدانـه وكـانه مـقـبل
على نتائج التخـرج عن تلك اخمليبة
ـوسم  الـتي واجــهـهــا بـصــعـوبــة ا
ــاضي ولـو تـعـامل مــعـهـا بـجـديـة ا
ـسابقـة في موقع غـير الذي النهى ا
انـتهى عـنده  اجلـنـوب الذي  خـسر
بـاراة في بدايـة السـباق  الـطويل ا
الــذي يــنــتــظــر ان تــصــحح االمــور
ـطلوب بسـرعة لـتحـقيـق التـواجد ا
عـــبــــر   تـــاهـــيل خـــطـــوط الـــفـــريق
والتعويل على عناصره التي  يكون
ـدرب عـادل نـاصـر من قـدانـتـدبـهـا ا
اجل حتـــقــيـق مــشــاركـــة مــقـــبــولــة
وتـأكـيـد احلضـور  في مـهـمـة شـاقة
وصــعــبــة حتـتــاج الى عــمل واضح
ويــــنـــتـــظـــر ان يــــغـــيـــر من االمـــور

بالسرعة 
 فوز مهم للوسط 

 وجنـح الــــوسـط في اول مـــــهـــــمــــة
ايجابـية جاءت على حـساب األمانة
الــذي عـوض خــســارة الـشــرطـة في
مـهــمـة اخـرى لم تـكن سـهـله لـكـنـهـا
حــقـــقت اهــدافـــهــا وإنـــهــاء األمــور
بأفضل حال  حيث الفوز الذي نشر
الـسعـادة بـ العـبي وادا ة الـفريق
الــذي يـــســعى لـــلــتــقـــدم بــعــد  الى
الـواجـهـة من خالل عـطـاء عـنـاصره
الــتي تـدرك أهـمـيـة الــلـعب بـتـركـيـز
ـوسم األخـيـر ومــحـو اثـار نـتــائج ا
الـــذي شـــهـــد تـــذبـــذبـــا وتـــراجـــعــا

واضحا.
الـفــوز عــلى األمــانـة  شــكل خــطـوة

بـالـغـة لـكن الـعــبـرة  تـبـقى بـالـفـوز
مهـما عـلى صوت الـكهـرباء واحتج
عـلى احلــكم واحلـديث هـنـا وهـنـاك
ومــنـهــا تـصــريــحـات غــيــر مـوفــقـة
للبعض   وما شابه ذلك  الن االمور
حسـمت للجـوية الـتي القت ترحيب
جـمهـوره   والـسعـادة  وقـوفه فوق
الــزوراء والــشــرطـــة والــطــلــبــة في
الـسـلم   بــعـد جـولــتـ نـاجــحـتـ
عــلـى عــكـس مــا حـــصل في بـــدايــة
ــوسم االخـيــر بـعـدمــا سـقط امـام ا
الـزوراء والنـجف    وبـعـيدا عن كل
ما حصل وما قـيل وقال  حول ركلة
اجلـزاء فـالـفـوز كـان مفـيـد لـلـجـوية
ـقبل عـلى خوض مـبـاراة حاسـمة ا
مع اجلـــــزيــــرة االردنـي األســــبــــوع
ـــقــــبل وكـــله امـل في حـــســـمـــهـــا ا
لالنـــتــقـــال خلـــوض نــهـــائي كــاس
االحتاد االسيوي للمرة الثالثة  في
وقـت يـتـطــلب من جــهـاز الـكــهـربـاء
مــراجـعــة األمــور  والــوقــوف عــلى
ـواجـهـتـ األخــطـاء الـتي رافـقـت ا
كلمـا في الوقت متـسعا وجـعل لقاء
اجلــويــة لــلــنـســيــان والــتــوجه في
خــوض الــلــقــاء  الــثــالث مع فــريق
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 وقــاد الالعب احــمـد عــبــاس فـريق
الـديـوانـيـة الى الـنـتـيـجـة التـي كان
يــبــحث عــنــهـا  الــتـي  جـاءت عــلى
حـــســــاب اجلـــنــــوب واخلـــروج مع
جمـهوره الـكبيـر بكل الـفوائد ورفع
رصيـده الى اربع نـقاط بـعد تـعادله
مع الـطالب   قـبل ان يـعـكس نـفسه
وقـــدراته الـــواضــــحـــة  في مـــطـــلع
نافسة الـتي يامل ان يعززها  في ا
الــنـتـائج الـقـادمــة واكـثـر مـا تـامـله
الفرق هو  الظهور بثقة وتركيز من
اخلــطــوة االولـى الـتـي جــاءت كــمـا
خـطط لهـا  جـهاز الـديـوانيـة الـفني
الـذي يـريـداحـداث التـغـيـر وتـفـعيل
األمـــور لــــكـي تـــســــيــــر بــــاالجتـــاه
الـصـحـيح بـعد الـتـغـيـر الـذي جرى
عـــلى الـــصــــفـــوف  الـــتي يـــامل ان
تـــعــطـي مــا بـــوســعـــهـــا وان تــاتي
ـشاركـة احلالـيـة بشـكل أفضل من ا
ـاضيـة  بـعدمـا بقي الـفـريق بشق ا
األنفس  في الدوري  الذي يكون قد
ــطـلــوبــة امـام اجـرى الــتــغـيــرات ا
ـــرة الــــتــــحــــدي االصــــعب  هــــذه ا
وخـشــيــة جــمـهــوره في ان يــتــكـرر
ـشـاركـة األخـيـرة  بـعـد سـيـنـاريـو ا
نـــتـــائج مـــهـــمـــة قـــبل ان يـــنـــحــدر
وبـالكـاد بـقي   بعـدما اهـتـز  كثـيرا
ـنــافـسـة ـعــالم الـلــعب وا وافـتــقـد 
الـتي جـاءت مخـيـبـة لكن  االهـتـمام
مـنـصب عـلى حتـسـ الـصـورة من
هـنـا الـتي  مـؤكـد مـرحب فـيـها  من
ــني الــنــفس ان جــمــهــوره الــذي 
يـــحـــفـــز الالعـــبــ عـــلى الـــعـــطــاء
والتـوازن وكتـابة الـنتـيجـة االخرى
واجـهـة الصـنـاعات عـنـدما يـخـرج 
في مـهمـة مـناسـبة بـعـدما جنح في
التـعادل مع الـطالب في اول  ذهاب
حتت انـــوار الــــعـــاصـــمـــة   وعـــلى
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جـدد رئيس فيفا جيـاني إنفانتينـو دعمه للكرة العـراقية خالل اللقاء الـذي جمعه برئيس احتاد الـكرة العراقي عبد
اخلالق مسعود على هامش حفل جوائز األفضل في العاصمة البريطانية لندن.  

وقال مسـعود في بيـان صحفي  إنفـانتيـنو جدد دعمـه من جديد للـكرة العـراقية واحتاد الـكرة فيـفا لن يتوانى عن
يزة.  دعم الكرة العراقية بخطوات مهنية 

نـتخب الفرنسي احلـائز على لقب بـطولة العالم وأوضح الـبيان أن مسـعود التقى على هـامش احلفل ذاته مدرب ا
ـركـز الـثـاني زال تـكـو دالـيـتش لـبـحث إقـامة ـنـتـخب الـكرواتـي احلائـز عـلى ا األخـيـرة ديـديه ديـشـامب ومـدرب ا

قبل. ذكورين في العام ا نتخب ا مبارات مع ا
ـباراتـ مـبيـنـا أن االحتاد سـيـرسل خطـابات انـعـتهـما خـوض ا ـذكـورين أبديـا عـدم  ـدرب ا وأشـار إلى أن ا

رسمية إلى االحتادين الفرنسي والكرواتي.
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خسـر مـنـتـخبـنـا لـلـناشـئـ بـكرة
الـــقــــدم الـــلـــقـــاء الـــثــــاني ضـــمن
اجملـمـوعة الـرابـعة لـبـطولـة اسـيا
ــبــور ــقــامــة حـــالــيــا فـي كــواال ا
مـالـيـزيـا امـام نـظـيـره االسـتـرالي
بهدف مقـابل هدف واحد بعد ان
اثــمـــر طـــرد العــبـــنـــا عــلـي كــاظم
بــاحلـصـول عـلـى الـكـارت االحـمـر
قــــبل نـــهـــايــــة الـــشـــوط االول من
ـباراة وكـذلك الـتفـوق في الـبنى ا
اجلسـمانيـة والقـوة البدنـية التي
كـــــــانـت واضـــــــحــــــة مـن جـــــــانب

االسترالي .
بــ مــدرب مــنــتــخــبــنــا الـوطــني
ؤتمر الصحفي فيصل عزيز في ا
ــنــتـخب الــذي اعـقب الــلــقـاء ان ا
االسـتـرالي اسـتـحـق الـفـوز الـيوم
النـه ظـــهــــر بــــصـــورة افــــضل من
الـــلــقـــاء االول امــام كـــوريــا وهــو
فــريق مـنــظم ومــسـتــعـد بــصـورة
جـيدة عـلى خالف منـتخـبنـا الذي
عـانى من الـتحـضـير واالسـتـعداد
وسـط ظــروف صــعـــبــة لــلـــغــايــة
مؤكدا ان منتخـبنا لم يفقد فرصة
الــتـاهـل بـعــد ولــديه لــقــاء حـاسم
اجلـــمــعــة امــام مــنـــتــخب كــوريــا
اجلـــنــوبــيــة مــنـــوهــا ان الــفــريق
العـراقي ظهـر جيـدا بل افضل من
لقاء افغانستان االول الذي كسبه
وحتى بعد طرد العـبنا علي كاظم
كان الفـريق اكثر تـنظيمـا ومقتنع
الى حدود بـعيـدة بلـقاء الـيوم من

جانب منتخبنا.
درب االسترالي تريفور مورغان ا
امـتدح اداء مـنتـخـبه امام الـعراق

قـــائال ان نـــتــيـــجــة الـــلــقــاء االول
واخلـسـارة امـام كـوريـا صـحـحت
لـنـا الـكـثـيــر ومـا نـتج عـنه الـفـوز
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اعــلن مـدرب مــنـتــخـبــنـا الــوطـني
فـيـصل عـزيـز عن الـتشـكـيـلـة التي
تـمثل الـعـراق امام اسـتـراليـا قبل
نــحــو ســاعـــة ونــصف من بــدايــة
ــــبـــاراة وهـي في الــــغـــالب ذات ا
ـبـاراة الــتـشــكـيـلــة الـتـي لـعـبـت ا

االولى امـام افـغـانـسـتـان وضـمت
ــرمى مـــحــمــد حـــسن حلــراســـة ا
والالعـبون مـصـطفـى عبـد الرزاق
ومـرتـضى مـحمـد وحـسـ جاسم
وحس خـالد وعبـد الرزاق قاسم
وحس صادق وعلي كاظم وعلي
جاسم وياس اكرم وامير حسن
ـــبــاراة االيــرانـي بــيــام ويـــقــود ا
حـيـدري يــسـاعـده عــلى اخلـطـوط
ارمـــان اســـعـــد من ايـــران ايـــضــا
ومحمد علي من باكستان واحلكم

الــرابع مـحـمـد نــاظم نـصـر الـدين
ــبــاراة مـن مــالــيــزيـــا ومــشــرف ا

. ريتشارد جونس من الفلب
ــبــاراة الــذي الــشــوط االول مـن ا
ــــطـــرة جـــرى بــــاجــــواء حـــارة 
ورطـوبــة جتـاوزت  % 80 شـهـد
ســـيـــطـــرة مــتـــفـــاوته عـــلى وسط
ـلـعب مـالت في االرجـحـيـة لـكـفة ا
االسـتـرالـيـ حـيث جنح اجلـنـاح
ـسـاعدة الـيـمـ جـوشـو فـاركـو 
الــكـابـ رايـان تــيـغـو من احـداث

ثغرات في دفاعنا والتوغل بعمق
وكــاد االسـتـرالـيـون ان يـسـجـلـوا
الهـدف االول في الدقـيقـة الثـامنة
من ضـربة حـرة من خارج مـنطـقة
اجلزاء ردتها العارضة الى داخل
ــلـعب ونـال من جـراءهـا العـبـنـا ا
عـــــلـي كـــــاظم انـــــذاره االول اول
ـنتخـبنا الذي الفـرص احلقيـقية 
حتسن لـعبه بعـد الثلث االول من
ـباراة كـانت عن طـريق تسـديدة ا
عــلي كــاظم الــتي ردهــا احلــارس

االسـتـرالي بـصـعـوبـة كـمـا تـبـادل
عبـد الرزاق قاسم وحـس جاسم
ـلـعب ـراكـز بــاسـتـمــرار وسط ا ا
من اجـل خــلـق مــســـاحـــة لـــلــعب
وكـــادت الــدقـــيـــقــة  22ان تـــكــون
حـاسـمـة لـنــا بـعـد انـفـراد الالعب
االســـــتـــــرالي جـــــوشـــــو فـــــاركــــو
بــاحلــارس مــحــمـد حــسـن وسـدد
كـرتـه من جـانب الـعـمـود االيـسـر
ورد منـتـخـبـنـا بانـفـرادة جـانـبـية
فـي الــدقــيــقــة  24لــيـاســ اكـرم
تـنـاوب الـفريـقـان الهـجـمـات التي
كـــــانـت مـــــنـــــظــــــمـــــة مـن جـــــانب
ـتبـقية االستـراليـ في الدقائق ا
ـبـاراة ومـتـقـطـعـة من جـانب من ا
منتخبنـا الوطني وقد نال الفريق
االسترالي بطاقتـ ملونت فيما
حــصـل العــبــنــا عــلـي كــاظم عــلى
االنـذار االصــفـر الـثــاني لـتــعـمـده
باراة اللـعب اخلشن ويطـرد من ا
في الـدقـيـقة  42من الـشوط االول
ليـتحتم عـلى مدربـنا فيـصل عزيز
ـباراة اكـمال الـشوط الـثاني من ا

. بعشرة العب
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الـــشـــوط الـــثــــاني شـــهـــد دخـــول
ــهـــاجـم جــاسـم مـــحــمـــد بـــديال ا
حلـســ مـحــمــد في مـحــاولـة من
الكاب فيصل عزيز لتعزيز وسط
ــلــعب خــاصــة وان مــنــتــخــبــنـا ا
ــبــاراة يـــخــوض مــا تـــبــقى مـن ا
بـــعــشــرة العــبـــ وظــهــر تــراجع
مــنـــتـــخـــبــنـــا من اجـل تــعـــويض
الــنـقص وعـدم مـنح االسـتـرالـيـ
فرصـة الستثـمار التـفوق العددي
غــيــر ان الـــتــراجع كــان مــتــثــاقال
وبـدى االرهــاق واالسـتـسالم لـدى

منتخب اناشئ
يخسر امام

نظيره االسترالي
في بطولة اسيا
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متاز u“∫ حقق فريق القوة اجلوية فوز في الوقت القاتل في الدوري ا

ـؤشـرات التــظـهــرسـهــلـة مـع  ان   ا
تشير الى  رغبـة الفريق في التطور
وحتـس  االداء  النه سـيـكـون امام
مـواجهـات   قـوية  حـتى في مـلـعبه
لكن مهم ان تاتي األفـضلية مع فرق
ـسـتـواه  ويـأمل  األنـصار ان هي 
ــبــاريــات الــقــادمــة يــتــواصل مـع ا
بـجـديـة ورغبـة  واسـتـغالل الـفرص
ــتـــاحــة وعــدم الــتــفـــريط بــنــقــاط ا
ـديــنـة  واحلــفــاظ عـلى مـبــاريــات ا
العالقة مع اجلمهور التي انعكست
منـذ ثالثـة مواسم قـبل ان يـعود من
جديد ليحقق االنتصار االول ويقدم
الهـديـة االولى جلمـهوره واالمل في
ان تــسـيـر االمــور بـشـكـل مـنـظم من

دون تعقيد
  من جانـبه بـدات متـاعب السـماوة
مع مـبـاريـات الـذهـاب بـعـدمـا خـسر
اللـقـاء االول الذي اضـعف من اماله
الن االعـتـمـاد عـلى مـبـاريات األرض
قدالتاتي مرة اخرى مع رغبة  حازم
صـالح الـذي يـقود الـفـريق لـلـموسم
الــثـــالث ويـــدافع مـع الالعـــبــ عن
هـدف الـبـقـاء في مـهـمـة حتـتاج الى
ـبــاريــات خـصــوصـا الــتــوازن في ا
في الذهـاب قـبل السـقوط في مـلعب
الـــعــمـــارة الــذي  شـــكل اخلـــطــورة
لــلـمــبـاريــات الــقـادمــة بــعـد تــعـادل
اضـية  قبل ان مخيب في اجلـولة ا
يستقبل الكـرخ اجلولة القادمة أمال
باراة   وحتـقيق االنتصار بكسب ا
 األول اليـقـاف الـتـراجع واسـتـعـادة
الــتـوازن وإقــنــاع جـمــهـوره من انه
سيكون  مقنعا  في قادم اجلوالت.
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وحـقق اجلـويـة فـوزا صـعـبـا   عـلى
الـكهـربـاء بعـدما  جنح فـي تسـجيل
ـثــيـرة لــلــجـدل في ركـلــة اجلــزاء  ا
دد   للمباراة التي أنهاها الوقت  ا
بالفوز بـثالثة اهداف لهـدف ليرفع
ــوقع رصــيــده الى ست نــقــاط في ا
الـــثـــاني   بـــعـــد مـــيـــســـان بـــفــارق
األهداف قـبل ان يبـقى الكـهرباء من
دون نقـاط من خسـارت وفي وضع
مـحـبط     وفي بـدايـة  لـم يـتـمـنـاها
ـركز اخلـامس  الذي دخل صاحب ا
بــوضع مـخـالف لـلـتـوقـعـات عـنـدمـا
ـــوسم من خـــســر لـــقـــاء افــتـــتــاح ا
ــة مــيـــســان قــبل ان يــتـــلــقي  هــز
اجلـويـة  الـتي  اثـارت  ردود افـعـال
العــــبي وإداري الــــفـــريـق بـــعــــدمـــا
باراة احتسب احلكم ركـلة جزاء وا
ـطلوب في طريـقها لـلنهـاية  وكان ا
من العبي الـكهربـاء مواجـهة االمور
بـحــذر شــديـد خــاصــة واهم كــانـوا
ـرشــحــة لــلـقب امـام حتــد الــفــرق ا
والـــعــمل لـــتـــدارك األخــطـــاء  الــتي
ــبـاراة الـزمــتـه عـلـى دفع فــاتــورة ا
الــتي  خــرج بـــهــا اجلــويــة بــكــامل
الــنـــقــاط بـــعــدمــا رد عـــلى أخــطــاء
الـكـهـرباء  الـتي كـان عـلى عـنـاصره
ان تــلـعب اخــر الـوقت بــضـغط عـال
نافس الذي عمل ما واجهة  قوة ا
بــوســعه من اجـل  كــســر الــتــعــادل
وحتقيق الفوز الـذي جاء  بصعوبة

العـبـ قادريـن على  تـعـزيـز خـطوه
في مـنافـسـات الدوري الـتي حتـتاج
الى الـدعم   لـتـقـد  فـريق مـتـكامل
واهـمـيـة ان  يـتـدارك مـشـاكلـه  امام
ـطالب بـحلـها احـتجـاج جمـهوره  ا
سـؤولية محـملـ اجلهة الـراعيـة ا

كاملة  
مـهم ان تـظـهـر جـهـود ودعم اجلـهـة
ـوانئ من هذه الـراعيـة ومـؤسسـة ا
الــفـتـرة بـعـدمـا فـقـدان خـمس نـقـاط
من فــريــقــ هــمــا بــحـجــمـه  لـكــنه
لـعـبهـمـا خارج ارضـه التي سـيـعود
لـهــا الـدور الـقـادم عـنـدمـا  يـخـوض
ديـنـة مع جـيرانه الـبـحري ديـربي ا
والـلـعب بـتـطـلـعات حتـقـيق نـتـيـجة
الـفــوز الـتي يــبـحث عــنـهــا الـطـرف
االخـر بـنقـطـت  وكالهـمـا يبـحـثان
عـن  حتــــســــ االمــــور ولــــو عــــلى
ـــديـــنـــة الــتي ــثـــلي  ا حـــســـاب  
شــهـدت تــعــثــر فـرقــهــا الـثـالثـة في
اجلـــولــة الــثـــانــيــة عــنـــدمــا خــســر
ـيــنـاء اجلـنــوب من الـديــوانـيــة  وا
وتـعـادل الـبـحـري مع الـنجـف   لكن
يبقى احلديث البصري باجمعه عن
ـيـنــاء  وأهـمـيـة الـعـودة مــشـاركـة ا
ـثـلـة بـتـغـيـر الـنتـائج ـتـوازنـة    ا
بسرعـة واستغالل  مـباريات االياب

بدرجة كاملة 
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حــقق فــريق مــيـســان فــوزا  مــهــمـا
حتت انـظـار جمـهـوره عـندمـا تـمكن
من  الـفـوز عـلى الـسـمـاوة  بـهـدفـ
لواحد ليرفع رصيده الى ست نقاط
مـتـقـدمـا لـلصـدارة كـاجنـاز مـعـنوي
فيـما بقي الـضيـوف  بنقـطة قبل ان
ي تــظــهــر قــدرات اصــحــاب االرض
مرة اخـرى في الـتعـامل اجلدي  مع
ـيـدان ويـخـرج بـالـنـتـيـجة لـقـاءات ا
ـــمــ الـــتي أســـعــدت جـــمـــهــوره ا
جلـهـود العـبي الـفـريق  بـعـد تـقـد
بـاراة بأفـضل  نتـيجـة  وبالوضع ا
ــطـلــوب الن  االمـور فـي بـدايــتـهـا ا
ــبــاريـات والن جــمع الــنــقــاط من  ا
االولى تـعـطي زخـمـا لـلـفـريق  الذي
حــقق األفــضــلــيــة في مــواجــهــتــ
مـــتــتــالـــيــتـــ  وعــبــر عـن  تــفــوقه
وتمسكه بنتـائج مباريات عقر الدار
الـتي  عاد لـيسـتـثمـرها كـما يـخطط
لـهــا احــمـد دحــام الـعــائــد لـلــفـريق
مـتــطـلـعــا الى مـهـمــة نـاجـحــة عـبـر
التـعـاون مع الالعـب واالدارة ومن
خلـفهم  اجلـمهـور  الذي الزال يـقدم
دعـــمـــا كـــبـــيـــرا ويـــبـــادل الـــفـــريق
الـنـتـائج لـتي يشـهـدهـا بـنـفسه  في
بـداية نـاجحـة لالن ويظـهر مـنافـسا
ــدرب قــويــا في صـــفــوف رتــبــهــا ا
الـبـاحث عن   مـوسم نـاجح احملـقق
الول خــطــوتــ نــاجــحـتــ   خالل
أسبوع  ويعـكس نفسه  بقوة داخل
ــنـافـسـات  بـعــد مـوسم نـاجح في ا
وقع الـعاشـر بعـدما الوصـول الى ا
اعـتمـد بشـكل واضح عـلى مبـاريات
ــيــدان  قــبـل ان يــعــود   ويــحــقق ا
ـــوسم اجلـــديـــد الـــفـــوز األول في ا
شاركة التي خارج الديار  واكمال ا
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حـقق فـريق الـكرخ فـوزا مـهـمـا  هو
ــقــعــده في االول له بــعــد الــعــودة 
مـتاز بـكرة الـقدم بـتغـلبه الـدوري ا
ــيـــنــاء الـــبــصــري عـــلى ضــيـــفه  ا
بـهــدفــ لــواحـد  ضــمن مــبــاريـات
اجلـولـة الـثـانـيـة   الـتي اسـتـكمـلت
أمس األول  عـــنــــدمـــا جـــرت ســـبع
مــبــاريــات  جتــنــبت فــيــهــا الــفـرق
ضيفة النتائج الـسلبية مستفيدة ا
الى حـد ما من ظـروف الـلعب مـنـها
من اسـتـغـلـتـهـا بـالـكـامل واخلـروج
حتت أنـظــار جـمــاهـيــريـهـا بــكـامل
العـالمات وفي حـضور مـفيـد  فيـما
تقاسمت األخرى الـنقطت وفي كل
األحــوال  هي افــضل من اخلــسـارة
لــكن  اخملـطط ان تــفـوز في مــلـعـبك
ـهــمــة بــشــكل واضح  في وتــدعـم ا

خطوة مهمة 
  وبـــهــذه الـــنــتـــيـــجــة رفع الـــكــرخ
رصيـده الى اربع نقـاط فيـما جتـمد
ـينـاء نـقـطـة واحدة   وفي رصـيـد ا
بــدايـة مـهـمــة الصـحـاب األرض في
الـتـعـامل كـمـا يـجب في  مـثل هـكذا
مواجهات عندما اضاف ثالث نقاط
ـطـلـوب مع مـهـمـة  عـبـر الـتـعـامل ا
ــواجـهــة والن رهــان الــكل يــبــقى ا
ــبــاريــات الــتي تــشـكل عـلـى هـذه ا
دومــا  الــتــحــدي  لــلــفــرق الــزائــرة
التي تبقى  تواجه صعوبات اللعب
 احلـــقـــيــــقـــيـــة  امـــام اخلـــروج من

مالعبها 
الـنتـيـجة عـكـست  قوة الـكـرخ الذي
ـلم جـراحه وتـخـطـى عـقـبـة الـبـقاء
في الدرجة األولى قبل ان يتقدم في
اول مبارات عندما عاد من النجف
بتـعادل بـطعم الـفوز  وحـصد كامل
ــيــنــاء  الــبــصـري الــنــقـاط  امــام ا
لــــيـــــوجه رســـــالــــة القـــــرانه بـــــانه
بـاجلـاهـزيه  واسـتـعـداده   خلوض
بـاريات بتـركيز وحـماس   ويأمل ا
زيد من الـنقاط للتقدم في حتقيق ا
لإلمام    بفـضل جهود العـبيه التي
ظـهـرت  بـشـكل واضح  من الـبـداية
الـتي من شـانـهـا ان تـرسم الـطـريق
ـتوقع ان نـافـسة  ا الـصحـيح في ا
ترتفع سـخونتـها   مع مرور الوقت
لــكن االول الــتـعــامل مع  مـبــاريـات
االرض التي  اتت بـأول ثالث نـقاط
مفيدة   قبل ان   ترفع  من حظوظه
ـقـبل عنـدمـا  يـخرج   امـام الـلقـاء ا
ـلـعب الـسـماوة في مـهـمـة صـعبـة  
ـهم ومـرة  اخـرى حـيث االخـتـبـار ا
ـواقع  التي هي من تـكشف خارج ا
قــوة الــفــرق  من جــانــبه  يــبـدو ان
ينـاء لم تكتـمل صفوفه كـما يجب ا
بعد نتـيجت خارج رغـبة جمهوره
عـنـدما تـعـادل مع الـسـمـاوة قبل ان
يـــخـــرج مـن بـــاب  مـــلـــعب الـــكـــرخ
الـضـيق بـاخلـسـارة االولى   مـثـلت
اإلنـــــذار لــــلــــفـــــريق امــــام خــــوض
مـواجـهـات الـذهـاب قـبل ان تـكـشف
حـقـيـقـة الـفـريق الـذي الزال  يواجه
ـالـيـة التـي وقفـت  بوجه ـشـاكل ا ا
ــؤقــتــة مـن الــتــعــاقــد  مع االدارة ا

الـالعـــــبـــــ وتـــــوالت الـــــفـــــرص
االسـتـرالـيـة الـضـائـعـة بـهـجـمات
واخــتـــراقــات مـــنـــظــمـــة وكــادت
الـدقـيـقة  64ان تـاتي بـخـبـر سار
من هـجمـة مـرتدة تـبـادلهـا حاسم
مـــحـــمـــد وعــــبـــد الـــرزاق قـــاسم
الــــدقـــيــــقـــة  65شـــهــــدت دخـــول
عـبدالـله زياد بـديال لـياسـ اكرم
وبـــعــــد دقــــيــــقـــة واحــــدة اي في
ـــنــــتـــخب الـــدقــــيـــقـــة  66جنح ا
االســـتــرالي مـن تــســـجــيـل هــدفه
االول مـن كـــــرة عــــرضـــــيـــــة جنح
ـهـاجم لوك دازيل مـن حتويـلـها ا
الى شباك احلارس مـحمد حسن
وســـجل االســـتـــرالــيـــون هـــدفــهم
الــثــاني من هــجــمـة مــنــظــمـة في
الــــدقـــيــــقـــة  73عن طــــريق العب
االرتــكـاز نـوح بـوتــنج اسـتـمـرت
ــبـــاراة بــنـــسق واحــد بـــعــدهـــا ا
وسيطرة اسـترالية حلـ الدقيقة

التي حصل فيها منتخبنا 78
عــلى ركـلــة جـزاء نــتـيــجـة اعــثـار
مـتـعــمـد جنح عـبــد الـرزاق قـاسم
فـي تــســجــيــلــهــا واســتــمــر وقع
باراة لصالح االسترالي حتى ا
الــدقـيـقـة الـرابـعـة من الـوقت بـدل
الـضــائع الـذي شـهـد تـالق حـرس
ــرمى مــحــمــد حــسن بــتـصــديه ا
الـــرائع لـــهــجـــمــات وتـــســديــدات
مـتـعـددة كـادت ان تـثـقل شـبـاكـنـا

بنتيجة صعبة للغاية.
…—UH « …uŽœ

نــظــمت الــســفــارة الــعــراقـيــة في
مـالـيــزيـا دعـوة غــداء عـلى شـرف
بعثة منتخبنا الوطني للناشئ

وحث الــــقــــنــــصـل الــــعــــراقي في
مـــالــــيـــزيـــا احــــســـان احلـــيـــدري

الالعــــبــــ عــــلى بــــذل قــــصـــارى
جــهـدهم مـن اجل الـفــوز وضـمـان
رحلـة الثانية واعدا التاهل الى ا
بـــحــضـــور جـــمــاهـــيـــري مـــكــثف
لــلــمـــبــاراة حــيث دعت الــســفــارة
بـاعالن عـبر مـوقـعـها االلـكـتروني
اعــضــاء اجلــالــيــة الــعــراقـيــة في
ــلـعب ــبـور الى احلــضـور  كـواال
ــالـيــزيــة لــتــشــجــيع اجلــامــعــة ا

منتخب بالدهم.
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عـــوض مــنــتـــخب عــمـــان تــأخــره
مـرت لـيحـقق التـعادل مع األردن
يوم االثن على ستاد ام بي 2-2
ـــبــــور ضـــمن بي جـي في كــــواال
اجلــولـة الــثــانـيــة من مــنـافــسـات
اجملموعـة األولى في بطـولة آسيا
لـلـنـاشـئـ حتت  16عـامـاً 2018
في مــالـــيــزيــا. وســـجل رزق بــني
هاني ( (49وعـامـر جـاموس (75
مـن ضــربــة جـــزاء) هــدفي األردن
في ح أحـرز عمر الـسلتي ((54
والــبـــديل نــاصــر عـــبــدالــله ((86
ــبـاراة هــدفي عــمــان. وشــهــدت ا
الثـانية ضـمن ذات اجملمـوعة يوم
االثن أيضاً فوز كوريا الشمالية
لعب. على اليمن  0-1على ذات ا
ــنـتـخـب الـعـمــاني عـلى وحـافظ ا
صدارة تـرتيب اجملـموعـة برصـيد

نقاط من مبارات بفارق 4
األهـداف أمـام كـوريـا الــشـمـالـيـة
مــقـابل نــقـطــتـ لألردن وال شيء
ــبــاريــات االخـرى لــلــيــمن. وفي ا
تعـادلت الهنـد مع ايران والـيابان
مع طـــاجــكــســـتــان بــدون اهــداف
وخــسـرت مــالـيــزيـا امــام تـايــلـنـد
. بــاربــعــة اهــداف مــقــابل هــدفــ


