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الك التدريبي لـلمنتخب الوطني بقيادة ستـريشكو كاتانيتش. وقال مصدر في اتفق االحتاد العـراقي لكرة القدم مع مدرب اللياقة االسبـاني تشافي بيدرو لالنضمام الى ا
درب االسباني ستكون بنظام القطعة درب ستريشكو كاتانيتش. واوضح أن صيغة عقد ا االحتاد إن بيدرو وافق علـى االنضمام للمالك التدريبي للمنتخب الوطني بقيادة ا
نتخب الوطني مبيناً ان بيدرو سيتحصل على مبلغ  800 دوالر لليوم الواحد. يذكر أن بيدرو سبق وان درب سيحصل على أجور األيام التي سيتواجد فيها رفقة ا اي ان ا
ـباريات الـدوليـة الودية بـإقامة يـة لتنـظيم ا ـدرب راضي شنيـشل. وكان االحتـاد العراقي لـكرة الـقدم اعلن تـلقـيه طلبـاً من شركـة عا ـنتـخب الوطني حتت قـايدة ا عمل مع ا
باريات الـدولية الودية قدمت طـلبا إلى االحتاد العراقي ية لتـنظيم ا قبل. وذكر االحتـاد أن شركة عا مبارت وديـت ب العراق وصربـيا في البصرة خالل شهـر حزيران ا
قبل. وأوضح أن الـطلب الصربي أحيل على نتخب صربـيا أمام منتخـبنا الوطني جتري بـينهما في البـصرة حزيران ا لكرة القدم أبـدت فيه رغبتها بـإقامة مبارات وديـت 
ـؤمل ان تـشهد درب سـتريـشكـو كاتـانيـتش الذي يـبدو انـه وافق على إقـامة مـباراة واحـدة فقط جتـري في االول من حزيـران تسـبق وديتي تـونس وليـبيـا. وب أنه من ا ا
نتخب الصربي يـحتل الترتيب الثامن والـعشرين بتصنيف وعدها احملدد. يـذكر ان ا باراة  قبلة وضع اللـمسات األخيرة على االتفـاق الذي يقضي بإقامـة ا األيام القليـلة ا

االحتاد الدولي.
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مـتاز توج فـريق الـنفط بـلقب الـدوري ا
العراقي لكرة السلة لـلمرة الثالثة على
التـوالي بعد  3انتـصارات في (البالي
أوف) على الـشرطـة. وجنى الـنفط ثـمار
اجــتــهــاده حتت إشــراف مــدربه خــالـد
يــحـيـى الـذي قـاد الــفـريـق لـتـحــقـيق 3
ألقـاب متتـاليـة. وقال يـحيى ان االجناز
غيـر مسـبوقـة في الدوري الـعراقي ولم
يــأت من فــراغ بل بـاجــتـهــاد ومـثــابـرة
ودعـم مـــــتـــــواصـل مـن إدارة الـــــنـــــادي
ـــوسم احلــــالي هـــو ووزارة الـــنـــفـط ا
األصــعب تــعـرضـنــا لـضــغط كـبــيـر من
نـافـسـة واجلمـيع كـان يـسعى الـفـرق ا

خلطف اللقب. لكننا قطعنا على أنفسنا
وعدًا لالحتفاظ بـاللقب وهذا ما وعدت
به إدارة الـنـادي الـتي لم تـبـخل عـلـيـنا
بشيء وبـالـتالي أقل مـا نقـدمه لهـا هو
التتويج. واضاف ان الشرطة من الفرق
سـتقرة في الـدوري وتأهله الكبـيرة وا
لـلـنــهـائي يـدل عـلى شـخـصـيـة الـفـريق
لــكـــنـــنـــا تـــمـــكــنـــا من حتـــقـــيق ثـالثــة
انتـصارات حـسمـنا من خاللـها الـلقب
دون مـنح فــرصـة لـلـخـصم لـلـعـودة إلى
نـافـسة وهـنا تـكمن قـوة النـفط. وأنا ا
مـستـمـر مع الـنفط إنه فـريـقي وحـققت
مـــعه أفـــضل اإلجنـــازات وكالم رئـــيس
الــنـادي األســتـاذ كــاظم سـلــطـان عـني

يــشــعــرني بــاالنــتــمــاء مــبــيــنــا أســعى
ـسـتـوى الـقاري لـتـحـقـيق إجنـاز عـلى ا
ـثـل واإلقـلـيـمي وبـالتـالي سـنـكـون 
للعراق في بطولة األندية اآلسيوية من
خالل تــأهـلــنــا نــحن ونــادي شــمــيـدور
اإليـراني بـعـد بطـولـة غـرب آسـيـا التي
أقـيـمـت في بـغـداد. والالعـبـون جـمـيـعًـا
سـاهمـوا في تـتـويج الفـريق وبـالـتالي
نـسعـى لالحتـفـاظ بعـنـاصـرنا من أجل
خــلق حــالـة من االســتــقـرار الــفـني وال
تــوجـد نـيـة لالسـتـغــنـاء عـنـهم. أمـا عن
االســـتـــقـــطــابـــات اجلـــديـــدة فـــمــا زال
ـــوضــوع احلــديـث مــبـــكــرا عـن هــذا ا
وسـيــكــون لـكـل حـادث حــديث عــنــدمـا

ـقـبل. امـا بـشـان يـقـتـرب االسـتـحـقـاق ا
احملترف فأعتقد أن احملترف دي ماريا
سـيـستـمـر مع الفـريق أمـا تـايلـور فـقد
نـضــطـر لـلـتـعـاقـد مع مـحـتـرف جـديـد
بــدلًـا مـنه في مــركـز مـخــتـلف قـبل
الـدخــول في مـنــافــسـات الــبـطــولـة
اآلســيـــويــة. وتـــابع ان طــمـــوحــنــا
نـافسـة عـلى اللـقب في كل موسم ا
رغم أن األنديـة األخرى أيضـا تطمح
ـكن احلديث للـتتـويج وبالـتالي ال 
ـــســتـــقـــبـل وكل شيء إلى اآلن عـن ا
مـجـهـول. لكـن الطـمـوح الـشـخـصي هو
الــسـعي لــلـقب رابع مـع إعـداد مـتــمـيـز

قبل. للموسم ا

الهيئة اإلدارية
لإلحتاد العربي

للصحافة
الرياضية
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تواصل عجلة
متاز الدوري ا
دورانها وسط
طموحات الفرق
لتحقيق النتائج

نـافـسـ عـلى احد قـويـة والزال حتـد ا
ـشاركة خـارجية واالن ـؤهلة  واقع ا ا
يـــظـــهــــر قـــربـــا من هـــذا االمـــر رغم ان
ـــنــافــســات ســتــتــغـــيــر بــوجه الــكل. ا
وسيلعب الزوراء حتت ضـغط النتيجة
وجـمـهـوره الـذي يـهـتم بـهـا كـثـيـر امام
ـوقع احلـالي الـتـاخــر الـواضح حـيث ا
ومـا تـتـطلـبه االمـور من قـيـام الالعـب
بـدورهم وحتـمل مـسـؤولـيـة الـدفاع عن
الــفــريق عــبـر مــا تــبــقى من مــبــاريـات
ـصــلـحـته ولـو ان واهـمـيـة حتــويـلـهـا 
لــفـريق لالن الزال بـعـيــد  عن مـسـتـواه
حتى مع العودة للنتائج االيجابية بعد
خــمس جــوالت صــعــبــة خــســر فــيــهــا
الكـثـير من لـنقـاط التي هي الـيوم وراء
مـعـانـاته في التـرتـيب والـفارق الـكـبـير
تقـدم  وسيكون بالنـقاط مع  الثـالثي ا
الـــفـــريق امـــام مــــواجـــهـــة  غـــايـــة في
الصـعوبـة وهو الـذي انحى فـي الكـثير
ـنـاسبـات مـا زاد من اطمـاع لـفرق من ا
لـلـنيل مـنه كـما تـظـهر الـعالقـة متـوترة
مع االنصـار  التي انـعكـست خالل لقاء
ـينـاء رغم الـفوز الـذي انـتظـره حـكيم ا
ـطــالب  في حتــقـيـق الـنــتـائج شـاكــر ا
ــهــمــة الــصــعــبـة خــصــوصــا الــيــوم ا
والـــظـــهـــور الـــفــنـي الـــعـــالي لـــلـــكــرخ
جموعة عناصره التي تقدم مباريات
كـبـيـرة ومـؤكـد انه مـهـتم بـلـقـاء الـيـوم
ثل التحدي للفريق رغم  اثبات الذي 
جـدارته والن الالعـبـ يـقـدرون اهـمـية
الــلــقـاء الــذي يــعــول فــيه الــبـطـل عـلى
ــؤثـرة الـتي عــلـيـهــا الـقـيـام االسـمـاء ا
بــادوراهــا امـام االســتــفــادة من بــقــيـة
ــبــاريــات من خالل الــلــعـب بــتــركــيـز ا
وانــسـجــام ومن دون اخــطــاء  بــعــدمـا
خسر الفـريق الكثير من الـنقاط وتاخر
ويـــشـــعــر الـالعـــبـــ بــانـــهـم مـــدانــ
جلـمـهـورهم الـذي يـريد  مـنـهم الـتـغـير
في مــســار الــنــتــائج من هــذه االوقــات
وعــمل كــبــيــر يــنــتــظــر الــفـريـق  الـذي
يــــنـــافس عــــلى ثالث بــــطـــوالت حـــيث
الــدوري الـــذي يــبــدو بــعـــيــدا عــنه في
الدفـاع عن اللـقب واالمال بـاقيـة وقوية
عــلى لـقب الـكـاس الــفـرصـة الـتي يـامل
االسـتـفـادة مـنـهـا  امـام لـقـاء  االنـتـقـال
للـنصف النـهائي عـندما يـواجه االمانة
ــقــبل واالهم في الــثــالث من الــشــهـر ا
ـنـافسـات االسيـوية تـعديـا االمور في ا
عـنـدمـا يسـتـقـبل تـوب اهن في الـسابع
من الشـهر الـقادم  وكل االشـياء تـتعلق
ــســتــوى ونــتــائج الــدوري احملــلي بــا
درب والالعب في تعديل ومحاوالت ا
االمور واستغالل الفـرض لتعزيز اماله
 وعـــلى الـالعـــبــ تـــقـــد مـــا لــديـــهم
ــسـتــوى والــنــتـائج ويـجـب حتـســ ا
ــرفـوض من جــمـهـوره ـوقع ا وحــتى ا
الـــكــبـــيــر الـــذي لالن لـم يــرى  الـــعــمل
ــنـتــظـر من الالعــبـ والــفـريق وسط ا
الـتـراجع مـحـلـيـا واسـيويـا وفي وضع
مـــقــــلق ومــــرتــــبك والزال بــــعـــيــــد عن
شــخــصــيـــته كــفـــريق مــســيـــطــر عــلى
االلقـاب والن مهـمة الـيوم التـقبل  غـير
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يـخوض فـريقـا الـكرخ  والـزوراء ضمن
متاز مباريات اجلولة  25من الدوري ا
يـوم غــد االربــعــاء االول من ايــار لــقـاء
غــيـر سـهل وكل مـنــهـمـا يـريـد اخلـروج
بـنقـاطه الـغالـيـة  في ظل الـتفـوق الذي
عــلـيـه الـكــرخ في مــكــانه اخلــطــر عـلى
جــمــيـع الــفــرق ويــســـعى الــزوراء الى
مواصلة النتائـج اجليدة بعد استعادة
ــيــنـاء تـوازنـه والـفــوز الــسـبـت عـلى ا
الـنــتـيــجـة الــتي رفـعت مـن مـعــنـويـات
الالعـبـ الـذي يـدركـون اهـمـيـة الـلـقـاء
بــعــدمـا انــتــهى االول بــتــعــادلـهـم لـكن
الــلـعب في ارض الــكـرخ يـبـقـى صـعـبـا
على الكل وامام كل التـسميات. ويدخل
الــفـريــقــان في ظــروف مــتــشـابـه حـيث
ـوقع الـثـالث  45والزوراء الـكـرخ في ا
الـرابع  41واكــثـر مــا يـظـهــر اصـحـاب
االرض في الــوضع الـــبــدنـي واحلــالــة
الـفنـية امـام ضيـوفهم حـيث االستـفادة
الكـبيـرة من مواجـهات الـفريق االفضل
بـ الـكل في جـمـع نـقـاطـهـا  والـتـفوق
بــشــكل واضح بــاســتــثــنــاء اخلــسـارة
الوحـيدة لـتي تعرضـوا لهـا امام اربيل
ـرحـلـة وبـعـد عـودة مـهـمــة مع بـدايـة ا
احلـالــيـة عـززوا فــيـهــا الـنـتــائج حـيث
الـفــوز عــلى الــسـمــاوة  والــتــعـادل مع
الـوسط وفي وضع مــسـتــقـر مـحــافـظـا
ـنــافـســة والـبــقـاء من عـلى امــاله في ا
فـتـرة بـعـيـدة في مـكـانـه الثـالـث بـعـدما
شــارك اجلــويــة الــوصــافــة لـفــتــرة من
الـوقت قــبل الـتــاثـر بــخـسـارة الــنـجف
ــرحــلـة احلــالــيـة لــكــنـهــا عـاد بــدايـة ا
ـهـمـة ويـقدم وواصل تـقـد الـنـتـائج ا
ــسـتــوى من خالل جــهــود عــنــاصـره ا
الــتي اكــدت عــلـو كــعــبــهــا واســتـغالل
الفرص االستثنائـية التي منحته  اكثر
نقاطه والنه استمر يـلعب بثقة وتركيز
من خـالل  وجـه واعــــــدة تــــــســــــلــــــمت
مــسـؤولــيــة الــدفــاع عن الــفــريق الـذي
سيـدخل في ظـروف لعـب مهـمة في ظل
فـارق الــنــقـاط اخلــمس الــدافع الــقـوي
ـواجـهـة الـزوراء في مـبـاراة مـخـتـلـفـة
عليهـما  ولتاكـيد فاعليـة خطوط الكرخ
امـال بــتــحـــقــيق الـــفــوز الــرابـع عــشــر
وتــوســيع الــفـارق  بــعــد اكــثــر جتـاوز
االخـتبـار احلـقيـقي للـحـفاظ عـلى اماله
نافسة عبـر اصرار عناصره التي في ا
تامل ان يتـعثر اجلـوية امام الـديوانية
لــتــقــلــيـص الــفــارق الــتي ســتــزيــد من
اطــمــاعه في مالحــقــة اجلــويــة في ظل
نتجة االداء  الواضح وطريقة الـلعب ا
بـفــضل اصــرار الالعــبــ عــلى تــقـد
ـطـلـوب ويـدرك العـبـو الـفـريق الـلـعب ا
طـبــيــعــة الـلــقــاء واحلــاجــة لـلــتــركــيـز
والـتـوازن  والسـيـطـرة عل االمـور امام
الـنـتـيــجـة الـتي سـتــدعم حـظـوظ كـر
ــر بــافــضل مــواسـمه ســلـمــان الــذي 
ويـقـود  الفـريق بـالطـريـقة اجلـيـد التي
ســاعــدتـه في تــخــطـي اقــرانه وتــقــد
ـردود مـوسـم يـعـد الـنــاجح من حـيث ا
ـنافـسة  بـعد عودة الفـني والنـتائج وا
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رغـم اننا ال نريد الي ناد رياضي عراقي ان يتعرض
الـى االذى من قبل ايـة منـظمـة ريـاضيـة  قاريـة كانت
ام دولـية ,فـاننـا في الوقت عـينه ,ال نـقبـل باي جتاوز
عــلـى حــقــوق الــريــاضــيــ من قــبل ادارات االنــديــة
الـرياضية احملـلية .. وفق هذا السـياق جند ان احالة
ـرفوعـة ضد ـدرب السـوري فجـر ابـراهيم ا قـضـية ا
ـيناء الى جلنـة االنضباط في الـهيئـة االدارية لنادي ا
االحتـاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) التابعة له التخاذ
الـقـرارات عـلى وفـق الـلـوائح واالنـظـمـة الـدولـية ,امـر
ـدرب الــسـوري مــشــروع جـداً ,ومــا هــو مـؤكــد ان ا
فـجر ابراهيم ,لـم يجد طريـقاً اخر يـسلكه ضد ادارة
يناء لنيل مستـحقاته مقابل عمله كمدرب اول نـادي ا
لـفـريق الـنـادي في وقت سابق  ,غـيـر الـشـكـوى التي

رفعها االحتاد الدولي لكرة القدم .
االحتـاد الـعراقي اسـتـلم علـى نحـو رسمـي كتـابا من
االحتــاد الـدولي لــكـرة الـقــدم يـحــيـطه عــلـمـاً بــإحـالـة
ــدرب الـســوري فـجــر ابـراهــيم ضـد ادارة قــضــيـة ا
يناء الرياضي ,الـى جلنة االنضباط اخلاصة نـادي ا
ـــدة الـــقـــانــــونـــيـــة لـــلـــرد عـــلى به ,وذلـك النـــتـــهـــاء ا
االسـتفهامات التي قدمها االحتاد الدولي لكرة القدم
يناء وتـسلم الدفوعات , ولـم ترد عليهـا ادارة نادي ا

اخلاصة بالنادي.
 تـشــجـيع او تـأيـيـد الـلـجـوء الى الـطـريـقـة الـقـانـونـيـة
الســـتـــرداد حق مـــالي من هـــذا الــنـــادي الـــريــاضي
ـدرب كان او العب ,هـو من بـاب منع احملـلي او ذاك 
الــنـادي من ادارة شــؤونه بـطــريـقــة غـيــر صـحــيـحـة,
خـاصـة بعـد ان كـثرت حـاالت التـجـاوز على احلـقوق
درب .. وال شك ان تدخل االحتاد الية لالعب وا ا
ـتـضـرر, ـدرب ا الــدولي لـلـعـبـة لـنـصـرة الالعب او ا
ســيـجــبـر الــنـادي الـريــاضي عـلـى اعـادة الـنــظـر في
تسيير شؤونه االدارية من جهة عالقته مع رياضييه,
وهـنا شاء النادي الرياضي ام أبى ,سـيكون محترفا
فـي سـلـوكه االداري ,وســيـتـعـامل مع واقــعه بـعـقـلـيـة
وضـوعي سيـحفظ كـرامة عـلـميـة  .. وهذا الـتعـامل ا
وحـق النـادي والريـاضي على حـد سواء إذ لن يـكون
بـوسع الـنادي ابـرام اي عقـد عمل مع مـدرب كان ام

العب  ,يفتقد الى الشروط القانونية .
يناء مـتابعـون للمـشهد الريـاضي يؤكدون ان نـادي ا
الــريــاضي هـو لــيس الــنـادي احملــلي الــوحـيــد الـذي
ــالـيــة لـعــدد من ريـاضــيـيه (جتــاوز) عـلـى احلـقـوق ا
ــا هــنـاك انــديــة مــعـروفــة في الــوسط الــريـاضي وا
احملـلي بـعـدم التـزامـها بـشروط الـعـقود الـتي يـبرمـها
ـدربـ ,ولـــكن وســـائل االعالم (لم) مـع الالعـبــ وا
ا) الن هذه االندية الرياضية توصلت تـشر اليها (ر
ـدرب او الن الـى تفـاهـمـات مـقبـولـة مع الالعـبـ وا
جلـنة االنضباط باالحتاد الدولي لكرة القدم ,لم تزود
وسائل االعالم باسماء هذه االندية لسبب او الخر.
مــا هـو مـؤكـد ان تـدخل االحتـاد الـدولي لـكـرة الـقـدم
ـتضررين ـدرب ا لـنصـرة الالعب وا
مـاليـاً من قبـل االنديـة الريـاضية
خــطــوة نــوعــيــة  ,ســتــســهم في
تـطبيق الـقانون وتـمتع الرياضي
بـحـقه ازاء الـواجـب الذي يـؤديه

اجتاه ناديه.
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ثل الـعـراق على مـنـصب نـائب رئيس حصـل 
االحتاد الـعربي لـلصـحافة الـرياضي وذلك في
انتخـابات اجلمعـية العـموميـة لالحتاد العربي
لــلـصــحـافـة الــريـاضــيـة الــتي جـرت اول امس
االحـد في الـعـاصـمـة االردنـيـة عـمان  وحـصل
ــثل الـعــراق الــدكـتــور هـادي عــبـد الــله عـلى
مــنـــصب نـــائب الــرئـــيس. وعـــقــدت الـــلــجـــنــة
التنفيذيـة لإلحتاد العربي للصـحافة الرياضية

اجلديدة جلـستها األولى بـرئاسة محـمد جميل
عـبـد الـقــادر رئـيس اإلحتـاد وحـضـور د. تـركي
الـعـواد الـنـائب األول لـرئـيس اإلحتـاد عن قـارة
آسـيـا حــسن خـلف الـله الــنـائب األول لـرئـيس
اإلحتــاد عن قـارة إفــريـقــيـا وأعـضــاء الـلــجـنـة
التنـفيذيـة:  بدر الدين اإلدريـسي د. هادي عبد
اللـه ياسـر عائـس حسـ زناقـي أحمـد كر

رشـيـد نـصار رجـاء الـسـعـداني وتـغـيب بـعذر
إياد ناصر . 
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كــشــفت جلــنــة الـشــبــاب والــريــاضـة
النـيـابيـة عن قـرب عقـد اجـتمـاع ب
وزارة الـشـباب والـريـاضـة والـلـجـنة
الية. بية الوطنية حلل األزمة ا االو
وقـال عــضـو الـلـجــنـة ديـار بـرواري
نحن في نـصف الـصراع بـ الـلجـنة
بية ووزارة الـشباب ونحاول ان االو
نـصل الى حــلـحـة األمـور واخلالفـات
بينـهم حول الصالحـيات واالستقالل
ومـشـاكل لـيـست كـبـيـرة وال تـتـجـاوز
اربع فقرات. وأضـاف "قبل أسـبوع
وصلت لنـا مسودة قـانون جديدة من
ــبـيــة من رئـيس جلــنـة الــلـجــنـة االو
الـشــبـاب الـنـيــابـيـة عـبــاس عـلـيـوي
ـبـيـة ونـعــمل عـلى تـشــكـيل جلـنــة أو
وطـنـيـة عـراقـيـة تـتـوافق مع الـلـجـنـة
بيـة الدولـية الن اللـجنة الـدولية االو
تـطــالب بـقـانــون داخـلي قـوي رصـ
يـــتــوافق مع الـــدولــيــة الن الـــلــجــنــة
ـسودات ـبـيـة الـدولـيـة رفـضت ا االو

السـابقـة وعديـد النـقاط فـيهـا. مؤكداً
ان احلكومة يحق لها مراقبة االموال
بية. اخلارجية التي تأتي للجنة االو
وتــابع بـرواري حــاولـنــا كـثــيـراً حل
ـبـيـة والـوزارة في ـشـكـلــة بـ االو ا
لــقــاء حــضــره ايــضــا رعــد حــمــودي
ـــبــيـــة ووزيــر رئــيس الـــلــجـــنــة االو
الـشــبـاب والــريـاضـة مــشـيـراً الى ان
الوزارة قـدمت جلان لم تـوافق علـيها
ــبـيــة وسـتــكـون لـنــا جـلــسـة في االو
قـبـلـة لـتـقـيـيم عـمل الوزارة الـفـتـرة ا
واللـجنـة وسنـحاول إعـادة الثـقة ب
اجلـانــبـ من خـالل الـقــانـون. ونـوه
الـى ان األنـــديـــة مـــرتـــبـــطـــة بــوزارة
الــشـبــاب من خالل مـنــحـهــا ولـديــهـا
تـعــلـيـمـات خـاصــة بـهـا بـهـذا اجملـال
واالنــديـة تــلـتــزم بــكل مـا يــصـدر من
وزارة الـشــبـاب مـوضــحـاً ان الـوزيـر
يــحــاول تـنــظــيم هــذا االمــر ويـواجه
عـــراقــيل بــهــذا الـــشــكل. وأســتــطــرد
بــالــقـول ان بــقـيــة اعــضـاء الــلـجــنـة

ـــانـــيـــة اقل نـــشـــاطـــاً ووزارة الـــبـــر
الــشـبــاب تـريــد رفع حــمل الـريــاضـة
ـبـية ولـكن تـريد عـنهـا وتـعطـيه لالو
كن ـبـيـة النه ال  قـانون لـلـجـنة االو
ان تتـعـامل مع جلنـة ال تـملك قـانون"
مشـيـراً الى ان "قـانون االنـديـة لديـنا
التعديل الثاني عليه وأرسلنا لوزارة
الـــشــــبـــاب والـــريــــاضـــة طـــالــــبـــنـــا
مقتـرحاتهم عـلى التعـديل الثاني الن
القـوان كـلهـا متـغيـرة مع تغـييرات
اجملـتـمع والـزمن ونـحـتـاج الى جـهد
كــبــيــر لـــتــجــديــد بـــعض الــقــوانــ

الرياضية في البلد.
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وضع الـفـريق مـختـلف عن الـبـقـية النه
الـــزوراء والنه الـــبـــطل والنه مـــتـــاخــر
والبد  ان يتـغير بدا ويـسامر بـالنتائج
االيجـابية  وهـنا تظـهر اهمـية التـركيز
عـلى لـعـب الـهـجــوم بـعـدمــا انـحـسـرت
اهــدافه حــتى مع الــفــريق الــضــعــيــفـة
والنه يـــواجه مــبــاريــاتـه كــلــهــا بــقــوة
ورغـبـة اقـرانه في الـنـيل مـنـه  السـباب
ــر في وضع اخــتـلف مــعــروفـة والنه 
شاركة االخيرة بعدما تعثر وفرط عن ا
لـكـثيـر من نـقاط مـبـارياته الـتي يـعاني
مـنـهـا الـيوم  امـام مـكـان مـتاخـر بـنـظر
ـراقبـ للـفريق الذي اربع جمـهوره وا
عـلى عـرش الــبـطـوالت واالكـثــر الـقـابـا
لـكن يــبـدو  يــواجه مـشــاكل مـالــيـة من
انتـدابـاته مع اسمـاء  اخرى كـما يـفعل
ـشـاركـة ـقـومـات ا ـتـمـتع  الـشـرطـة ا
بـفضل قـدراته االفضل لـذا نـراه يتـمتع
ـواصـفـات بـتـرسـانـة العـبــ تـتـمـتع 
لـعب عـالـيـة في وقت كـان عـلى الزوراء
االنـتـبـاه لـهـذه الــنـقـطـة عـنـدمـا زج في
بــطـولــة دوري اســيــا اتي جتــمـع فـرق
كــبــيــرة ومـــتــمــرســة ولـــديــهــا قــدرات
وامــكــانــات عــالــيــة ولــذك خــســر امـام
الــــنــــصـــر النـه يـــتــــفـــوق فـي كل شيء
ــكن ان يـقــدم الـزوراء تـســويـغـات وال

الـــفــوز  مـن اجل الـــتــقـــدم الســتـــعــادة
التوازن وهذا مرهـون بجهود الالعب
وطريقة لعب حكيم شاكر الذي يعلم كم
ــهـمـة صـعــبـة والن الـفـريق الزال هي ا
بــعــيـدا عن مــســتــواه بـعــد التــعــثـرات
الـكـثـيرة مـحـلـيا واسـيـويـا وما زاد من
مــخــاوف االنــصــار الــذي لم يــقــنــعــوا
ـيـناء بـالـنـتـيـجـة التـي خرج بـهـا امـا ا
والن االسـماء الـتي يعـول عـليـها بـقيت
بــعـــيــدة من حـــيث االداء الــبـــعــيــد عن
رغــبــتــهم  بـــعــد اداء خال من الــفــرص
واخلطـورة والن هـدف الفـوز بقي مـثار
جدل وسط اعتراضـات عماد عودة لكن
مـؤكـد ان تـفـكـيـر الـزوراء مـنـصب عـلى
نتيجة اليوم بـعد نحس النتائج بعدما
خــسـر الـفــريق ثالث مـبــاريـات  مـرتـ
امـام النـصـر واالخرى امـام االمـانة في
وقت غـير مـناسـب وسط امال االنـصار
في ان يـحـسـن مـكـانه احلــالي مـحــلـيـا
ولو الـفوز  اليـوم سيـخدمه كثـيرا امام
فـرق مــبـاراتـ امـام اجلـويـة والـنـجف
قـدور الفريق وكالهمـا مهـمتان  لـكن 
ــبـاريــات بـحس الـتــعـامل مع جــمـيع ا
فني واخلروج من مـشاكلـها عبـر تقدير
االمـور  من خالل  اخلــروج الـيـوم بـكل
الفوائـد   قبل ان تتـضاعف االمور  الن

واعـــذارا واهـــمـــيـــة جتـــاوز مـــشــاكـــله
ـنـافـسـات بـاقرب والـعـودة لـسـيـاقات ا

وقت.
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ويستقبل الوسط  اسادس  34البحري
هدد بـالهبوط   16وكل الدالئل تمنح ا
اصـحــاب االرض كــامل الــنــقــاط  وهـو
يــبــحث  الــعـــودة لالنــتــصــارات الــتي
غـادرها مـنـذ اخر فـوز  له عـلى احلدود
ـرحلـة االولى قبل ان في اخر جـوالت ا
يـــعــثـــر في اخــر خـــمس جـــوالت بــعــد
خـسـارة الـشــرطـة ويـامل الــعـودة عـبـر
ظــروف الــلــقـاء حــيث االرض واحلــالـة
ـتـدنـيـة  لـلـبـحـري ومـعـانـاة الـنـتـائج ا
ــتـزقـع ان تـقـود والـفــوارق الـفــنـيـة   ا
ـطلوبة كتيـبة شنيـشل لسكـة النتائج ا
الحـقة الـنـفط مـيسـان الذي وتـشديـد ا
ر بـفتـرة حرجة بـعد خـسارتي فـريقا
احلـــســـ والـــديـــوانـــيـــة وقـــلـــهـــا من
السماوة لكن امور الوسط تتوقف على
اداء الالعــبــ امــام حــافـز الــنــتــيــجـة
ــوقع ومـن ثم ا بــتـــعــاد عن الـــنــفط وا
وهــذا مـرهـون بـتــقـد الالعـبـ االداء
االفــضل والــتــركـــيــز عــلى الـــنــتــيــجــة
الهمبتـها على موقف الـفريق ومحاولة
ــنـافــسـات الـقــويـة من خالل حتـقـيق ا

التـركيـز  على الـنتيـجة وارغـبة بـالفوز
ا له من تاثـير على مشـاركة لفريق في
رحـلة احلـالية  وتـصاعـدادوار الفرق ا
في حتس مواقعها  والن الوسطيضم
مـجـمـوعـة العـبـ قـدمت نـتـائج مـهـمـة
وقادرة العودة لها  عـبر بوابة البحري
ــلـتــيـة الــتي يـبــحث عــنـهـا الــفـرصـة ا
طالب بتحقيق النتيجة جهازه الفني ا
بغض النظر عن مستوى البحري الذي
يــعــاني من ضــغط الـنــتــائج  والـوضع
الفني والـنفسـي وافتقاده لـروح اللعب
وزادة الـضــعــوط عـلــيه بــعـدمــا تــمـكن
فـــريق احلـــســـ مـن حتـــقـــيق فـــوزين
مـتتـالـ واحلال لـلسـمـاوة بفـوزه على
نـفط مــيـســان وتـوسع الــفـارق لـيــبـقى
مـعـبـرا القرانه ذهـابـا وايـابا ومـسـتـعد
ــشــاركــة بــعـد كــثــيــرا لــدفع فــاتــورة ا
الــعـودة من ثالثــة مـواسم عـانـى فـيـهـا
الية وواقع الالعب وتاثر في االزمة ا
وغــيــرهــا من االمــور واالســبــاب الــتي
وسـم احلالي ظـهـرت مـرة واحدة فـي ا
الـتي تـلـزم الـبـحـري حلـزم حـقـائـبه من
االن وتـــرك مـــقـــعـــده   والن مـــصـــيـــره
بيدعناصره التي عجزت عن الدفاع عن
مهـمة الفـريق التي زادت صـعوبات من

جولة الخرى.

مدرب سلة النفط خالد يحيى
يعرب عن سعادته باللقب
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