
6

w½«d¹ù« Í—Ëb « w  ‰Ë_« t b¼ qÒ− ¹ sÝ— —UAÐ

»uM'« dO¼ULł s¾LD¹ ÊU O  jH½ ”—UŠ

ÊU e « ≠œ«bGÐ

ـيـزة في بـطـولـة غـرب آسـيا حـقـقت الـفـرق الـعـراقيـة نـتـائج 
ـتحـركة والـتي اقيـمت منـافسـاتها في بكـرة السـلة للـكراسي ا
العـاصـمة االردنـية عـمـان. وفاز فـريق وسـام اجملد الـرياضي
بلـقب البطولة بعـد الفوز على منـتخب اجلنوب العـراقي بنتيجة
فــيــمـا حـل الـكــويت الــكـويــتي ثــالـثــا و اجــيـال الــغـد , 21-48
ــســتــقــبل ــركــز اخلــامـس نــادي ا االردنـي رابــعــا. و جــاء بــا
الـفلـسـطيـني لـيـتذيل جـمـعـية الـتـعاطف الـلـبـناني الـبـطولـة بـعد

ركز السادس. حلوله في ا
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ـــنـــتــــخب الـــوطـــني ســــجل العب ا
العراقي ونادي بيرسبوليس بشار

رسـن هـــــــــدفه االول فـي الــــــــدوري
االيــرانـي لــكـــرة الـــقــدم لـــلـــمــوسم
احلـــــالي .2019 /2018 ويـــــواجه

بيرسبوليس فريق سايبا في إطار
منـافسـات االسبوع  25من الدوري
االيــراني لــكـرة الــقــدم عــلى مــلـعب

آزادي في طـــهــــران.  وســـجل رسن
هدفه الوحيد بطريقة رائعة بعدما
اطـلق قذيـفـة من على قـوس اجلزاء

وضـعهـا في اعـلى الـزاوية الـيـمنى
رمى سايـبا معـلناً تـقدم فريقه في
باراة الدقيقة .32وتشيـر نتيـجة ا
ثله الى التعـادل االيجابي بـهدف 
حيث سـينطـلق الشوط الـثاني بعد
دقـائق.  ومن جـانبه طـمـئن حارس
مــرمـى نــادي نــفط مـــيــســان عــلي
كــاظم اجلـمــاهــيـر حــول االصــابـة
الــتـي تــعــرض لــهـــا خالل مــبــاراة
فـريــقه امـام الــقـوة اجلـويــة ضـمن
مــنــافــســات االســبــوع الــثــالث من
ـرحـلـة الـثـانـيـة لـلـدوري الـعراقي ا
ـمـتاز لـكـرة الـقدم.  كـاظم تـعرض ا
الصـابة بـليـغـة تقـشعـر لهـا االبدان
في الشوط الثاني  نقل على اثرها
ستشفى لتلقي العالج حيث الى ا
اصــيـب بــجـــرح قـــاطع في رأسه و
تـطــلب ذلك تـدخالً جـراحـيـاً بـثالث
غـرز .  ونشـر النـادي مقـطع فيـديو
ــدرب الــفــريق احــمــد دحــام وهـو
يـقف بـجـاوار احلـارس علـي كاظم
لــيــطــمـئن اجلــمــاهــيـر عــلى حــالـة
احلـــارس الــــذي بــــدوره بـــدى في
حــالــة جــيــدة ويــبــلغ اجلــمــاهــيــر
مـبـتــسـمـاً: "انـا بـخــيـر ال تـقـلـقـوا".
ـواجهة الـتي اقيمت ب وانتهت ا
ــلـــعب مــيــســان الــفــريــقـــ عــلى 
بي بالـتعادل الـسلبي من دون االو

اهداف. الالعب بشار رسن يتألق في إحدى مواجهات الدوري اإليراني
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ســهـله حتت تــاثي الــنـتــائج وضـغط
االنـصـار الـذين اليـقـبـلـون ان يـتـاخـر
ـتـلـكه ـا  فـريـقـهم حتت أي مـسـوغ 
من مـــجــمــوعــة العــبــ  قــادرة عــلى
صـــنع الــفـــارق والــعــودة لــتـــحــقــيق
الـنـتـائج االيـجـابـيـة   الن في ذلك في
مصـلـحة الـدوري  ان يـعكس اجلـوية
نـفـسه بـقـوة وتـركـيـز امـام  حتـديـات
اللـعب والصـراع عـلى  الصـدارة قبل
فــــوات االوان وهـــذا االمــــر مـــرهـــون
بــتـــحــســ اداء الالعــبــ وتــفــعــيل
اخلطوط حـيث الهجـوم الذي مهم ان
يــــعـــود  فــــاعال النه  الــــسالح الـــذي
يـحــسم   الـنـتـائـج  الن اجلـويـة لـديه
عناصر مهارية  قادرة على  استعادة
ـكن  تــقــيـمه من ــسـتــوى الــذي ال ا
مــبـــاراة  لــكن  الــفــريـق يــلــعب حتت
ضـــغط جـــمــهـــور صــعب اليـــهــمه اال
ـطــلـوب ــردود ا حتــقـيـق الالعـبــ ا
بعيـدا عن التسويـغات  وكمـا قلنا ان
مهمة اجلويـة ليست بالـسهلة اطالقا
اذا مــــا نــــظـــرنــــا لــــتــــاخــــره   خالل
مـبـاريـات  النـصف االول مـن الدوري
الــتـي يــعــاني مــنــهــا الــيــوم  والــتي
تتـطلب اسـتغالل الـفرص  وان يـبقي
دودة للنتـائج االيجابية  التي يده 
ــهــمــة الــتي  تــدخل هي من تـــدعم  ا
سبـاقـا  البل منـعـطفـا  ومـفتـرق طرق
تصدر امام فارق النقاط لتي عليها ا
ـارسـة دوره الـكـبـيـر الـذي يـواصل 
في الــســيــطــرة عــلى اجــواء الـدوري
ويحث اخلطى لالبتعـاد بعد اكثر من
الـوصـيف رغـبة فـي حسـم االمور من
قـبـل وقت  من  خالل مـنــظـومــة عـمل
تـقـدم مـاعـلـيـهـا من مـسـتـويات واداء
ـردود الكبـير  واالهم هنا ان وتقدم ا
قدمة الصراع  اليـشمل فقط ربـاعي ا

سـيـعـود بـالـضـرر علـى الـفريـق الذي
يدرك طبيعة االمور نتيجة   التفريط
بــالــعـديــد من الــنـقــاط   مـا يــتــطـلب
حتس الدفاع والهـجوم الذي يظهر
ضعيف بعدما سجل هدف من ثالث
رحلة احلالية  مباريات على بدايـة ا
وان اسـتمـرار هـذا الـوضع سـيـعرقل
ـهــمـة الـتـي حتـتـاج الى من مــسـار ا
عـمل كـبيـر اكـثر تـنـظـيمـا والـتـسريع
ـقـدور ــواجـهـات الــتي  في حـسم ا
الـفـريق ان يسـتـفـيـد مـنـها  والن ذلك
ــنـــافــســة ســـيــخـــدمه عــلى طـــريق ا
االخرى حيث بطولة الكاس التي من
شـانهـا ان تـمنـحه مـشـاركة خـارجـية
ـثيـرة وما بعـد  الـنتـائج األسـيويـة ا
اروعــهـا  عـنــدمـا انـفــرد بـهــا لـثالثـة
مـواسم التي اسـتـمـتع بـها جـمـهوره
الــذي سـيــبـقى مــتـابــعـا جـديــا لـدعم
ــني حــظـــوظ الــفــريق لــلــنــهــايــة و
النـفس في ان اليـبـتعـدبعـد  اكـثر من
درب الذي الشرطـة  وهو ما يـدركه ا
يعـمل علـى تقـليص الـهوة في تـلبـية
رغبـة  االنـصـار  في ان يقـدم الـفريق
مـا يـقـدر عــلـيه  عـبـر ادوار الالعـبـ
الـتي يـامل ان تــاتي  قـويـة  وهـو مـا
ينتظره عشاق الفريق  الذين ياملون
ان  يــنــدفع فــريــقــهم ويــقــدم الــعــمل
االسـتـثـنـائي في خـطـوات مـحـسـوبة

مدعومة بالنتائج االيجابية.
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ويـــقـــول ســامـي نــاجـي رئــيـس فــرع
احتاد الـكرة البـصريـة  مهم  جدا ان
يــبــقـى اجلــويــة قــويــا ومــتــمــاســكـا
ومـنــافـســا   الن ذلك يـعــطي الـدوري
اهــمــيـة كــبــيـرة ونــكه خــاصـة وسط
اشتداد الصراع مع الشرطة من جهة
والـكــرخ والـزوراء في مـهــمـة لم تـكن

ـبـاريـات بــثـقـة الن الـشـرطـة يـسـيـر ا
بــــاالجتــــاه الـــصــــحـــيـح دون تـــوقف
ويـــتـــحـــرك ويـــقـــدم نـــفـــسه بـــشـــكل
اســتــثــنــائي من جــولــة الخــرى امـام
ـسـتوى  من دون حتـسن النـتـائج وا
ـشـاركة الـتاثـر  وهـذه عوامـل تدعم ا
الــتي التــظــهــر  سـهــله  مـع كل الـذي
ستفيد مرة اخرى من حققه الفريق ا
تعـثـر اجلويـة وقـبله الـزوراء.  وعلى
جـــهــاز اجلـــويــة  الـــفــنـي االعــتــراف
بـتـراجـع مـسـتـوى الـفــريق مـنـذ اخـر
ــاضـــيــة قــبل ان ــرحــلـــة ا جـــوالت ا
يــحـقق فــوزا ضـعــيــفـا عــلى صـاحب
ــركـز  الـســادس عـشــر الـصــنـاعـات ا
بهـدف قبل ان يـتغلب فـي اخر الوقت
د 86على الكهربـاء ويظهر مرتبك في
اداء مــتــأخــر فـي كل شيء  حــتى في
خــلق الــفــرص الــتي افــتــقــد لـهــا مع
مــرور الــوقـت قــبل ان يــنــهي االمــور
ـقـبـول اذا مـا بـالـتـعـادل الـنـتـيـجـة  ا
اخـذنــا مـسـتــوى  الـفــريق اجلـمـاعي
والــــفـــردي وظـــهـــر الالعـــبـــ بـــاداء
مــتـواضع خــصـوصــا االسـمــاء الـتي
ـدرب  بــاجتـاه كــان يـعــول عــلـيــهــا ا
ــهـمـة الـتي كــادت ان تـنـقـلب حـسم ا
عــــلـى الــــوصـــــيف النـه لم يـــــحــــسن
الـــتـــعــامل مـع االمــور الـــتي ظـــهــرت
ـدرب   وسط مـخــتـلـفــة بـوجــهـهم وا
تــراجـع  االداء  لــلــفـــريق الــذي  كــان
ـهــمـة  حــتى اكــثـر االســمـاء خــارج ا
اهـمــيـة  حـمـادي حتــمـد كـان مـعـزوال
ـراجعـة كـما يـبدو ان وبجـاجـة الى ا
لـفـريـق افـتـقـد لـلـبــدالء لـكي يـحـفـزوا
ن يلعبون بشكل دائم امام اقرانهم 
تـــراجع الـــعـــطـــاء   امــام مـــبـــاريــات
الــفــريق الــتي تــمــثل الــتـحــول االهم
ـــكن واخلــــطـــوات احملـــســــوبـــة وال
الـــتــــفـــريـط بـــهــــا حتت أي مــــســـوغ
ـوقف  في ظل قوة لضـمـان  تـعزيـز ا
واقع الصراع والـرغبة في حتـس ا
من خـالل الـــلــــعب بــــثـــقــــة كـــبــــيـــرة
واالسـتـمرار بـنـسج الـنـتـائج وتـطور
ــــســــتــــوى  ومـــشــــكــــلــــة  الــــفـــرق ا
اجلمـاهيـرية انـها تلـعب حتت ضغط
جـمـاهـيـرهـا في ان حتـقق طـمـوحـات
ـشــاركـة الـتي تــظـهـر األفــضل عـنـد ا
الــشــرطــة في وقت تــنـتــظــر اجلــويـة
ـــطــالب مـــبــاريـــات صــعـــبــة وهــو  ا
بــتـقــلــيص الـفــارق  اخلــطـوة االولى
ــهــمــة الـتي امــام خــطف الــصـدارة ا
اظــهـر صــعـبـة وسـط رغـبــة الـصـراع
على اللقب األخرى التي تظهر بعيدة
ـــبــاريــات النـه حــتى الـــتــعـــادل في ا
القـادمـة يعـني الفـشل في ظل اتـساع
ـتــصـدر والن الــشـرطـة الـفــارق  مع ا
يقدم مباريـات طيبة وناجـحة ويسير
بـاالجتــاه الـصــحـيح ويــحث اخلـطى
لالقـتراب من  احلـصـول  عـلى الـلقب
الذي سخرت من اجله   االموال  عبر
انتداب االسماء التي تؤكد حضورها
ر بـأفـضل  ايامه. مع الفـريق الـذي 
ــطـــلـــوب من اجلـــويـــة هـــنـــا بـــعــد ا
ــذكــورة هــو مــعــاجلــة الــنــتــيــجــة  ا
األخــطــاء الــتي رافـقـت سـيــر الــلــقـاء
الذي شكل حتد للـمدرب الذي حيا به
لـتـعــديل مـسـار الـنــتـائج الـتي حتـدد
مالمح االمور  التي  لالن غيـر مقنعة
 بــسـبب اتــســاع فـارق الــنـقــاط الـتي
تـتــطـلب مـن اجلـويــة حتـسـ  االداء
واثـــبــــات اجلـــدارة  والـــلـــعب بـــدون
خـسـارةالبل  حـتى الـتـعـادل  الن ذلك

رتدة رور واالعتـماد على الـكرات ا ا
التي  لم يسـتفيد مـنها العبـو ميسان
كــمــا يـجب بــاجتــاه اسـتــغالل حــالـة
ـرتـبك  واســتـثـمـار الـدفــاع اجلـوي ا
احلالة  الـسلبـية التي  اسـتمرت قبل
ان يظـهر مـيسـان باحلـالة الـفنـية في
اخـــر عـــشــر دقـــائق والحـت امــامـــهم
اكثر من فرصة وكـرة ثابتة  لكن دون
جـــدوى   قـــبل ان يـــخـــرج مـــتـــعــادال
واحلـصـول عـلى نـقـطـة  هي الـثـانـية
من مـلعـبه بـعـد ثالث مـباريـات خـسر
ــاضي في الــسـمــاوة  وفـشل الـدور ا
لعبه في العودة لسكة االنتصارات 
 لكنه جتـاوز الكثـير من االمور ولعب
بــاقل االخـطــاء عـلى ارضــيـة مــيـدانه
وقــدم مــا عــلــيه واحــرج اجلـويــة في
اوقات مختـلفة من سيـر اللعب  وقدم
العـبـوه مـا عـلــيـهم في مـهـمـة لم تـكن
سهله لكن مهم ان يظهر الفريق بهذه
الروحـية ويـحصل عـلى نقـطة ثـميـنة
ـكــانه اخلـامس جــعـلــته مـســتـمــرا 
مسـتـفيـدا من خـسارة الـنـفط  وتعـثر
الوسط ومهم جدا ان يتجاوز اجلولة
كانه    من فترة ذكورة في البقاء  ا
طـويــلـة بـعـدمـا اسـتــمـرمـنـافـسـا  في
ملـعـبه الذي اسـتفـاد مـنه كثـيرا لـكنه
الزال بـعـيـد عن نـتـائج الـذهـاب الـتي
درب مـعاجلـتها الهـمية تتطـلب من ا
ذلك وانعكاسهـا على بقاء الفريق في
وسم به البل مكـانه احلالي وانهـاء ا
قـد تـتــاح الـفـرصـة امــامه في الـتـقـدم
الى مــربع الـتـرتــيب كـمــا كـان احلـال
ـوسم عنـدما تـصدر علـيه في بـداية ا
ــوقف لـــفــتــرة  من الــوقت والــيــوم ا
ـكن الــتـقــلـيل من ـكــان ال يــتـمــتع 
شــانه فـي افـضـل مــشــاركـة لــلــفــريق
تطلع  الـى ان يبقى طرفـا مهما في ا
ـنـافـسـات الــتي بـاتت تـاخـذ مـنـحـا ا
صـــعــبــا عــلى الــكـل امــام تــطــلــعــات
ــواقـع  قــبـل ان يــســـتــرد حتـــســـ ا
ميـسان الـثـقة بـالتـعادل بـعدمـا سقط
في ملعب السـماوة  مع ان طموحاته
في الـعـودة لسـكـة االنـتـصـارات التي
ــرحــلــة خــرج مـــنــهــا في مــســتــهل ا
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وواجه الوصـيف مـرة اخـرى  جتاوز
عـقــدة  مالعب احملـافـظــات  في اكـثـر
من مــنـاســبـة  امـام حــاجـة   الــنـقـاط
الــتي يــبــحث عــنـهــا ايــوب اوديــشـو
الـذي شـعـر بـصـعـوبـة االمـور بـعـدما
ـضيف ان خـسر نـقـطتـ    بل كـاد ا
يحـرمـهم حتى من الـنقـطـة لو تـعامل
ـتاحـة  مـستـفـيدا بـدقة مع الـفـرص ا
من ظـــروف الـــلـــعـب  واداء اجلـــويــة
البعيد عن تطلعات الفوز قبل العودة
 بـخـيـبـة  بـعـدمـا افـتـقـد لـلـتـركيـز في
اغـلب حلـظـات الـلـقـاء  الذي كـاد اهل
العـمارة ان يقـلبـوا االمور ويـخرجوا
بـالـفـوائــد امـام الـسـيـطـرة الـنـسـبـيـة
الـتي عـلـيــهـا  الـفـريق قـبل ان يـتـاثـر
ــرفــوضـة من اجلــويــة بـالــنـتــيــجـة ا
عــشـاقه بــعـد ان كــان مـرشــحـا قــويـا
للـفوز  في ظـل الفـوارق  الفـنيـة التي
عـلـيـهـا اجلـويـة الـذي سـبب إحـبـاطـا
جلــمــهـوره الــذي كــان يــراقب االمـور
الــتـي خــرجت عن ســـيــطــرة ال العب
ـــدرب الــذي كــان يــخـــطط لــلــفــوز وا
الحقـة على الغر الثالث  لتـشديد ا
الشـرطـة وان يظـهر قـويـا ومتـماسـكا
مـن هـــذه االوقـــاتـــوان يـــتــــعـــامل مع

خـصـوصـا امـام مـيـسـان  فـيمـا رحب
جـمـهـور الـشـرطـة وسط تـقـدمه بـقوة
وتــركــيــز  لــكي بــقـى الــفــارق قــائــمـا
بينهما قبل ان يعود بالتعادل الثاني
ـينـاء البـصري ـلعب ا  حيث االول 
ــرحــلــة االولى  والزال اجلــويــة في ا
يــعـاني مــنـهـا  بــعـدمــا خـســر الـلـقب
بسـبب تعـدد نتائج الـذهاب الـسلـبية
الـتي عـادت لـتــعـرقل مـهـمـة اوديـشـو
قبـل ان تتـقـلص حظـوظ اجلـوية  في
ـــنـــافـــســـة عـــلى الـــصـــدارة  الـــتي ا
ابتـعـدعنـهـا   وستـكون  بـعـيده اكـثر
اذا لم يــتـعــامل الـفــريق مع الـنــتـائج
بشكل افـضل وقديفـقد الوصـافة امام
تــطـلــعـات الــكـرخ والــزوراء  لـلــتـقـدم
فيمـا رفع اصحاب االرض الى 34في
ـــركـــز اخلـــامس بـــعـــدمـــا انـــتـــظــر ا
الـفــريـقـ  90د لــكــنــهــمــا فــشال في
التـسـجيل  بـسبب
انــعــدام الــفــرص
احلـــــقــــيـــــقــــيــــة
التـحـكم بالـكرة
في مــــنـــطـــقـــة
الـــوسط الـــتي
غــــاب عـــنــــهـــا
طـــرفي الــلـــقــاء
ـباراة مـنـطـلق ا
ـمــلــة في اغـلب ا
اوقـاتــهـا  بــعـدمـا
انــعـدمـت فـاعــلــيـة
الالعـــبـــ وغـــيــاب
االسماء  عن الظهور
 في لـقــاء ظـهـر تــاثـيـر
غــــيـــاب عـــدد مـن العـــبي
اجلـــــويـــــة عــــلـى مـــــســـــتــــوى االداء
والـنـتـيـجـة الـتي كـان  يـتـطـلع الـيـهـا
لـــــيـس من اجـل الـــــفـــــوز حـــــسب بل
لتـقليص الـفارق مع الـغر  الـشرطة
ــتـاحـة كل  مـا واسـتــغالل لـلـفـرص ا
امـكن  قـبل ان يـعـود بـنـقـطـة   خـارج
ـنـون رغـبــة االنـصـار الـذين كــانـوا 
النـفس  عـودة الفـريق بـكامـل النـقاط
ـــقـــدمــة حث الســـبـــاب كـــثــيـــرة في ا
الحــقــة  عــلى اخلــطـى  لــتــشــديــد  ا
ـتـصـدر   مـا زاد من صـعـوبـة االمـر ا
ـنـافـسـة عـلى الـصـدارة االجنـاز في ا
االولـي الـــذي لم يـــكـن قـــريـــبـــا امـــام
قـدرات  الـشـرطـة الـعـالـيـة ومـواصـلة
حتــقـيق  الــنـتــائج الـنــاجـحــة ذهـابـا
وايـابــا في وضع مـســتـقــر ومـتـوازن
ـرور بثـقـة من جـولـة الخرى حتت وا
ـراقـبـ والـفـرق انـظـار جـمـهـوره وا
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ـــســـتــوى ولـم يــرتـق اجلـــويـــة الى ا
طلوب  وفشل في حتقيق اخلطورة ا
واكـثــر تـاثـيـرا في انـتــزاع الـنـتـيـجـة
الــتي جـــاء من اجــلــهــا  وسط رغــبــة
األنــصـــار في ان تــســتــمــر الــنــتــائج
ـدرب ايوب اوديـشو حتى ان بوقت ا
الالعــبـ افــتــقـدوا لــلـســيـطــرة عـلى
مــســرح الـلــقــاء  ولم تــظـهــر مــهـارت
االسـماء الـتي كـان يـعـول علـيـهـا قبل
ان يـــعــزل الـــهــجـــوم حــيـث حــمــادي
احــمــدالــذي سـجـل غـيــابــا  واضــحـا
واتـية لـلـتسـجيل حتى فـي الفـرص ا
واحلــال لـــعــمــاد مــحـــسن  والــكل لم
يــشـــكــلـــوا اخلـــطــوة  وفـــشـــلــوا في
اخـتـراق دفاعـات مـيـسـان الـتي كانت
في احلالة االيجابية ومنعت هجمات
اجلوية التي كانت على استحياء من
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عــاد فـريق اجلــويــة  بـتــعـادل بــطـعم
اخلسـارة من ملـعب نفط مـيسان  في
الــلــقـاء الــذي جــمـعــهــمـا امس االول
ضــمـن مــواجــهـــات  اجلــولــة  22من
ـمـتـاز بكـرة الـقدم مـسابـقـة الدوري ا
ليرفع رصيده الى   45وبفارق  تسع
ــتـصــدر الـشــرطـة وثالث نــقـاط عن ا
نـقـاط عن الـكـرخ  قـبل ان يـفـشل مـرة
اخرى في تـخطي عـقبـة اهل العـمارة
الـذيـن سـبق وتـغــلـبـوا عــلى اجلـويـة
ـــلــــعب الـــشـــعب بـــثالثـــة  اهـــداف
لـهدفـ أي انـهم حـصلـوا اربع نـقاط
ـنـافــسـة عــلى لـقب من احــد الـفــرق ا
الدوري الذي بات يـبتعـد عنه الفريق

بـــــســـــبب تـــــاخــــره
وتــعـثــره في
اكثـر من
مـنـاسـبة

السـبت إن كاتانـيتش أخبـره بعدم
ـنتخب في موافـقته عـلى مشـاركة ا
الــبـطــولـة لـعــدم جـدواهــا الـفــنـيـة
بالـنسبـة للمـنتخب فـضال عن أنها
قـــد تــؤثــر ســلــبـــا في حتــضــيــرات
ـنـتـخب لـتـصـفـيات كـأس الـعـالم. ا
شـاركة قـد تمـد بعـمر وأضـاف أن ا
الدوري ما يشكل عبئا إضافيا على

ــدرب الالعــبــ مـــشــيــرا إلى أن ا
يــبــحث عـن إراحــة الالعــبــ بــعــد
موسم طويل.  يشـار إلى أن اللجنة
ـنـظـمة لـبـطـولـة بـنـكـلـور الـدولـية ا
ــنـتــخب الــعـراقي كـانت قــد دعت ا
للـمشاركة فـي دورتها الدولـية التي
ـشاركة 8 ـقبل  ستـنطـلق يولـيو ا

منتخبات.
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أعـــلن مـــدرب مــــنـــتـــخب الـــعـــراق
ســتــريــشــكــو كــاتــانــيــتش رفــضه
مشـاركة الـفريق في بـطولـة بنـكلور
ـزمع إقـامـتـهـا مـنـتـصف الـدولـيـة ا
ـديـر اإلداري ـقـبل.  وقـال ا تـمـوز ا
لــلــمــنـتــخب بــاسل كــوركــيس في
تــصـــريــحـــات صــحـــفــيـــة الــيــوم
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أسـتنكرت الهيئة اإلدارية لنادي الـقوة اجلوية الرياضي ما تعرض له الفريق من
ــمـتـاز الـعـراقي ـة إداريـاً وحتــكـيـمـيـاً خالل مــسـابـقـة دوري الـكـرة ا قـرارات ظـا
للموسم احلالي.  وذكر أم سر الهيئة اإلدارية لنادي القوة اجلوية وليد الزيدي
في بـيان تلقت السـومرية نيـوز نسخة منه "اسـتغرب من تعـامل احتاد كرة القدم
همة التي تصدر عن جلانها بعدما أصدرت جلنة االنضباط التي مع الـقرارات ا
اصـدرت قرار عـقـوبـة احلـرمان لـثالث مـبـاريات تـوالـيـاً بـحق مدرب نـفط مـيـسان
ـدرب والالعب احـمــد دحـام والالعب وسـام ســعـدون ولــكن تـفـاجــأت بـظــهـور ا
ـبـاراة بيـوم ويتـحدث عن ان الـعقـوبـة لم تصـلنـا بكـتاب ؤتـمر الـصحـفي قبل ا بـا
رسـمي من احتاد كـرة القـدم مع ان احتاد الـكرة ال يـتعـامل بالـكتب الـرسمـية بل
عـبر الـهـاتف و االعالم وهذا الـقـرار اثار الـكـثيـر من الـشكـوك لـدينـا ونـعتـقد ان
احملـسوبيات والـعالقات تدخـلت باتخاذ الـقرار و الغـاءه وخصوصاً قـبل مواجهة
فـريقنا".  واضـاف الزيدي "لـقد تعـرضنا لـظلم اخر بـسبب خطـأ حتكيمي واضح
ـباراة بـوجـود ركلـة جـزاء لفـريـقنـا في الـدقائق االخـيرة". وضـوح الشـمس في ا
واسـتغرب الـزيدي من "تصرفـات وهتافـات وإساءات من بعض جـماهيـر ميسان
لعب اثناء لعب وتصرفات اكثر غرابة خارج ا أجتـاه فريق القوة اجلوية داخل ا
خـروج الفريق من خالل رمي احلجارة عـلى احلافلة في تصـرفات لم نعهدها من
ـعـروفـة بـاسـتـقـبـال الـضـيـوف جـمـاهـيـر مـيـسـان احلـبـيـبـة احملـبـة لـكـرة الـقـدم وا
ـهـنـيـة وحـيـادية في وإكـرامـهم".  وبـ أنه "يتـوجب عـلى احتـاد الـكـرة الـتـعامل 
سابقة".  وا الزيدي "نتمنى السالمة الـتعامل مع جميع االندية لضمان سير ا
والـشفاء العاجل حلارس نـفط ميسان علي كاظم بـعد تعرضه ألصابة في الرأس

باراة". اثناء ا

لم تكن قـصيرة  كـمامـتوقع ان حتفي
مـبـاريـات اجلــوالت الـقـادمـة  بـحـراك
من نــوع خــاص  امـام رغــبــة الـبــقـاء
الــــتـي الحتل اال  مـن خالل اخلــــروج
بـكــامل الـنـقــاط  الـتي نـزفـتــهـا  عـبـر
نتائج مـخيبـة  لكن هنالك  16مباراة
مــتــبــقــيــة لــكل فــريق هي  مـن حتـدد
ـتــقــدمـة. ــراكــز ا مــصــيــر الـلــقب وا

وحوار الـلقب بل عـند الـوسط ورغبة
راكز ما يظهر احلاجة  لها حتس ا
والفرق التي تريد البقاء التي تسعى
حلث اخلـــطى والــعــمـل كل مــا امــكن
في الوقت الذي يشتدالصراع االقوى
ؤخرة ورغبة البقاء بعدما ب فرق ا
تــمــكـن فــريق احلــســ من  حتــقــيق
الفوز على الكهرباء بعد فترة انتظار

ايوب
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