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تعـرض مهاجم فريق الـطلبة لـكرة القـدم حيدر حسـ إلى الطعن بـالسالح األبيض من قبل
باراة مجهـول أثنـاء عودته من محـافظة واسـط مقر سكـنه إلى العـاصمة بـغداد حتضـيراً 
ـمـتاز لـكـرة القـدم. وكان قـبـلة أمـام نـفط الوسط في اجلـولـة العـاشـرة من الدوري ا الـفـريق ا
الالعب في إجـازة رسـمـيـة عـنـد عائـلـته في احملـافـظـة وذلك بـعـد أن حـقق فـريـقه الـفـوز على
الـبـحري بـثالثـة أهداف لـهـدف فـي اجلولـة الـتاسـعـة من الدوري. وتـعـرّض الالعب إلى طعن
بالسـك مع شـقيـقه قبل الـعودة إلى بـغداد بـعد مشـادة كالميـة مع أشخـاص مجـهول في
ستشفى أحد احملالت التـجارية هناك ليتطور الوضع إلى االعتداء قبل أن يتم نقلهما إلى ا
لتـلقي العالج. ويـرقد الالعب حـالياً في أحـد مسـتشفـيات مـحافظـة واسط من دون إصابات

بالغة في جسمه ولكنه بحاجة إلى تلقي العالج والعناية لالطمئنان على سالمته.
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سـلط احلــســاب الــرسـمـي لالحتـاد
االسـيـوي لكـرة الـقدم الـضـوء على
اجنـــــاز نــــــادي الـــــزوراء في دوري
ابــطــال آســيــا نــســخـة .2019 ولم

يــتــمــكـن الــنــوارس من عــبــور دور
اجملـمـوعــات في الـبـطـولــة الـقـاريـة
االهم حـــيث حــصـــد ثــمـــان نــقــاط
ـــــركـــــز الـــــثـــــالث وضــــعـــــتـه في ا
بـــاجملــمـــوعـــة االولى الــتـي ضــمت

انـديـة ذوب آهن االيـراني والـنـصـر
الـــســـعـــودي والـــوصل االمـــاراتي.
وغـرد مـوقع االحتاد االسـيـوي عـبر
"تويتر" "عـلى الرغم من عدم بلوغه
ـغـلـوب لم يـسجل مـرحـلـة خروج ا

اي فــريق اهـدافـاً أكــثـر من الـزوراء
فـي دور اجملــــمــــوعـــات".  وتــــلــــقى
الوصل اإلماراتي خسارة ثقيلة من
ضـيــفه الـزوراء الـعـراقي  5-1عـلى
مــلـــعب نـــادي الــوصل في زعـــبــيل

بـــــدبـي في إطـــــار اجلـــــولــــة الـ 6
األخــــيــــرة من اجملــــمـــوعــــة األولى
لـدوري أبــطـال آسـيــا لـكــرة الـقـدم.
ورفع الزوراء رصيده إلى  8 نقاط
ركز وأنهى مشواره في البطولة با
الـــثــالث في حـــ جتــمـــد رصــيــد
الــــوصل عـــنـــد  3نــــقـــاط وظل في
ـركــز الـرابع. ويـتـصـدر ذوب آهن ا
ترتيب اجملمـوعة برصيد  11نقطة
من  5 مــبــاريــات مــقــابل  9نــقـاط
لـلـنصـر وتـأجلت مـبـاراتهـمـا التي
كـانت مــقـررة الــيـوم الــثالثـاء إلى
موعـد يحـدد الحقـاً.  وبادر الوصل
بالـتسجـيل عن طريق حسن مـحمد
في الـــدقـــيـــقـــة  5 وقـــلب الـــزوراء
الـطاولـة على مـنـافسه بـتسـجيل 3
أهــــداف عـن طــــريق عالء عــــبــــاس
(هـدفــان) في الــدقــيـقــتـ  22و45
وأحـــمــد فــاضـل في الــدقـــيــقــة 39
ليـنتهي الـشوط األول بنـتيجة 3-1
للـفريق الـعراقي.  وزاد الزوراء من
غـــلـــته بـــهــدف رابع مـن تــســـديــدة
مــبـاشــرة في الــدقــيــقـة  52 بــقـدم
أحــمـد جالل وأضــاف مـهــنـد كـرار
الـهــدف اخلـامس في الــدقـيــقـة 59
بـتـسـديـدة قـويـة من خـارج مـنـطـقة

اجلزاء.

الزوراء يهز
شباك الوصل
االماراتي خمس

مرات
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أحرز جنم القوة
اجلوية حمادي
احمد ثالثية في
تصدر شباك ا
ليعود بفريقه الى
نافسة على ا
اللقب

حـسـابـات نــبـوتـشي لـيــخـيم احلـزن عـلى
الـفـريق  الـذي  قـدم  مــا يـقـدر عـلـيه  لـكن
بشكل غير مـعتاد بسـبب اخطاء الالعب
في نـــقـل الـــكـــرة كـــمـــا يــــجب وفي وضع
االمـور في نــصـابــهـا بــعـد تــلـقـي الـهـدف
توقع  امام فـريق قوي  ومتكامل االول  ا
 ولم يتمـكن الشـرطة من استـعادة توازنه
بــعــد الـتــعــادل عــنــدمــا قـلـص عالء عــبـد
الزهـرة النـتيـجة د  35قبل ان يتـمكن من
ـبـاراة لـلـبـدايـة بوقـت  مهم  د52 اعادة ا
وكـان  مـصــدرا مـهـمــا في زيـادة فــاعـلـيـة
الالعبـ وتـرتـيب االمور لـكـنه لم يـحظى
ــدرب  الــتي  لم تــعـطي بـدعـم تـغــيـرات ا
مفـعولـها  كـما كان مـنتـظرا  من الـالعب
الـذيـن جلـاوا لالحــتــكـاك الــبــدني بــشـكل
واضح مـا دفـع احلـكم  اشــهـار الــبـطــاقـة
الصفراء بوجه اكثر من العب  امام وضع
كـان يــحــتـاج الى نــقل الــكـرة بــشـكل ادق
وخلق الـفرص احلـقيـقيـة  لكن الـكل فشل
في اخــــتـــراق دفــــاعـــات اجلــــويــــة الـــتي
تـمـاسـكت اكـثـر مع مـرور الـوقت في وقت
ـدرب من حتــديـد  الــبـدالء الـذين تـمــكن ا
ساهـموا في حتـقـيق النـتـيجـة خصـوصا
الالعـب عـــــمـــــاد مـــــحـــــسـن  الـــــذي  دعم
السيطـرة ميدانـيا للـجوية  قـبل ان تظهر
االخطاء الـدفاعيـة التي استـغلهـا حمادي
طـلوب  ما زاد في حسم الـلقـاء بالـوقت ا
الــطـ بــله ولم تــنــفع مــعــهـا تــســديـدان
ـنـطقـة  ولم يـجد اي الشـرطـة من خارج ا
فــرصــة  مـن اجل حتــقــيق الـــتــعــادل ألنه
افـــضـل من اخلـــســــارة الـــتي  ســــتـــتـــرك
تـأثــيــراتـهــا عـلـى  مـهــمـة الــفــريق  الـتي
تـتـوقف عـلـى وفق مـا تـسـفــر عـنه نـتـائج
ـقـبـلـة الـتي سـيـلـعـبـهـا بـحـذر الـشـرطـة ا
شـديــد بــعـد تــلـقي اخلــســارة  الـتي دقت
نـاقـوس اخلـطـر بـ مـفـارز الـفـريق الـتي
ــدرب اعــادة الـنــظــر بـالــتــشــكـيل تــلـزم ا
واخلــطــوط الن الـــفــريق ســيـــلــعب بــاقي
ـا مــبــاريــاته حتت ضــغط الــنــتــائـج ور
تــصــعب اكــثـــر اذا مــا جنح اجلــويــة في
التـغلب عـلى الزوراء  الـذي يعـاني كثـيرا
بـعـدمـا اثـارة الـنــتـيـجـة  روحـيـو الـفـريق
والـــبـــقـــاء الــســـيـــر عـــلى نـــهج  الـــلـــعب
اجلــمــاعي  بــعــدمــا تــغــيــر كل شي ء في
النـتيـجة لـتي شكـلت منـعرجـا امام مـهمة
زيد  خصوصا في نتظر منه ا اوديشو ا
اخلـروج الى الـنـجف مــرتـ لـكن احلـيث
عن االنــتـصــار ســيــطـول لــفــتـرة طــويــلـة
ـنــافــســة  الـتـي تـغــيــرت بــشـكل وامــال ا
وسم ويـخشى جمهور واضح على لقب ا
ـشـاركـات الـشـرطـة ان يـعـود سـيـنـاريـو ا
االخـيرة عـنـدمـا كـان يـتـخـلى عن الـصداة
في اهم االوقـات الـتي تــتـطـلب االجـتـهـاد
بــعــدمــا تــلــقـى ســبــعــة اهــداف في ثالث
ـدرب الى مــراجـعـة مـبــاريـات مــا يـدعــو 
االمور بـسرعـة  بعـدما توقـف رصيده 67
ـنافـسة مرة نقطـة واجلوية   61وتعود ا
هـم للتواصل اخرى  بشـكل اقوى  وهو ا
ــنـافــســات ألبــعــد نـقــطــة  وهــذا يــعـود ا
للتحـول  الذي احدثه اجلويـة  بعدما قدم
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وتقـدم نفط الـوسط  خامـسا  محـتال هذه
ـرة مـواقع نـفط مـيـسان اثـر تـعـادله مع ا
الــنــفط لـــيــرفع رصــيــده  الى  40نــقــطــة
ـوقع الذي مسـتـفـيدا من فـارق االهـداف ا
اســـتــمـــر الـــوسط يـــبــحـث عــنـه من عــدة
جـوالت لـكـنه تـأخـر بــعـد تـراجع نـتـائـجه
ـواتـية في األخيـرة  حـتى اتت الـفرصـة ا
تـعثـر نـفط مـيـسـان  امـام االمـانـة  لـيـتاح
الطريق امام  كتـيبة شنيـشل للتواجد في
ـهمـة التي يـأمل ان يسـتمر واقع ا احد ا
ــبـاريـات فـيــهـا الــفـريق عــبـر مـواجــهـة ا
القادمة بحذر شديـد والتركيز على نتائج
االرض  الــتي تــغــيــرت مــرة اخــرى امــام
الــفــريق الــذي يــعــود الــفــضل بــالــتــقــدم
للموقع اخلامس  لألمانة وسط طموحات
ــوقع الـرابـع في الـوقت  الـصــراع عــلى ا
الذي عـاد النـفط بـالتـعادل الـثـاني توالـيا
من الـذهـاب  لـيـبـقـى  في مـوقـعه الـسـابع
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سـلسل وضع فريق الـقوة اجلـوية حـدا  
نتائج الـشرطـة  وتخـدش سجـله بإرغامه
عــــلـى جتــــرع  اخلــــســـــارة  االولى خالل
ـوسم احلـالي  بـالـتــغـلب عـلـيه  بـثالثـة ا
اهــداف لــهــدفــ في الــلــقــاء الــذي جـرى
بيـنـهمـا  نهـايـة االسبـوع ضـمن مبـاريات
ـمـتاز اجلـولة  28من مـسـابـقـة الـدوري ا
بكرة القدم   الذي حفل  باإلثارة من حيث
التـنـظـيم   واالداء والنـتـيـجة واجلـمـهور
الـذي شــكل دعـمــا لـكال الــفـريـقــ  حـيث
اجلـــويـــة الـــذي خـــرج مع  فـــريـــقه وسط
ــكن وصــفــهــا الن اجــواء من الــفــرح ال 
الفـوز جـاء عـلى  الـغر  ومـا يـحـمله من
اهمية واعـتبارات  اخـرى واالهم تقليص
الــفــارق الـى ست نــقــاط امـــام افــضــلــيــة
مبـاراة لـلجـويـة  الذي انـتـظر  12د  فقط
لهـز شـبـاك الشـرطـة   عن طـريق  حـمادي
احمد  الذي تـمكن من اضافـة هدف فريقه
الـــثـــانـي والـــشـــخـــصي د 22في بـــدايـــة
هجـوميـة وضـعت الغـر  حتت تـأثيـرها
نـيـرانــهـا   وبــذل نـفس الالعب مــجـهـودا
توجهه  بهدف ثالث  د80حسم فيه اللقاء
طـلوب لفـريقه  حـيـنمـا ظهـر في الـوقت ا
والــعـودة  لــهــوايــته الــتـهــديــفــيــة  الـتي
افتـقدهـا الـفريق واالنـصـار الذين اعـربوا
عن امــتــنـانــهم حلــمــادي الــذي كـان وراء
حتـقـيق الـفـوز االغـلى  قـبل ان يـخـرج  ال
راحته بعدمـا ضمن الفوز لـلفريق  بفضل
تـــألـــقه وارتـــقى بـــشـــكل واضـح   واعــاد
الطمـأنيـنة جلـمهوره بـعدمـا  ثبت اقدامه
ــهــاجــمـــ  مع الــفــريق كــأحــد افـــضل ا
مــحـقــقــا اول ثالثــيــة في مــســار لــقـاءات
الــفــريـقــ  بــ جنــوم اجلــويــة  الــكــثـر
ــبــاريـات والـظــهــور في اهم  االوقــات وا
ومـتــمـتع بــروحـيـة الــلـعب  ومــؤثـرا بـ
مـهــاراته بــرفع شـارة الــكــابـ  وقــيـادته
للـفريق  في اهم مـباريـات اجلويـة بعـدما
واجه ضغوطـا كبـيرة  حـينـما  توقف عن
التسجيل لكنه  كفر لنفسه وللفريق  وفي
ظـــهـــور  فـــردي تـــوجه بـــالـــثالثـــيـــة  في
اســتــمــتـاع شــخــصي  وفـي عــرض قـوي
ـزيـد منه جعـل من اهل الـفريق انـتـظـار ا
وزمالئه  عـندمـا يـلـتقي الـفـريق بـالزوراء
ـهــمـة االكــبـر الــتي سـتــحـدد مـن مـسـار ا
ــشـاركــة الــتي اســتــعـاد بــهــا اوديــشـو ا
تـوازن االمور بـعـد تـعـثـر  واضح فـقـدفيه
رحـلة الـثانـية العـديد من الـنقـاط حـيث ا
عندما  خـسر اربع نقاط من تـعادل امام
نـفط مـيـسـان واربيـل لكـن مـا حتقـق امام
ـتـصــدر  يـشـكل دفـعــة مـعـنـويــة كـبـيـرة ا
ـواصـلــة مالحـقـة مــفـارز الـشــرطـة الـتي
باتت تـشـعـر بالـقـلق احلـقيـقي بـعـد الذي
حصل  ليلة اخلميس الـتي استمرت فيها
احتـفاالت انـصـار اجلويـة حـتى الصـباح
في حـســابـات اخــرى امـام الـصــراع عـلى
اللـقب قـبل ان يـذهب اصـحاب الـقـمـصان
والرايات اخلضر للنـوم بشكل غير معتاد
عنـدما تـلقى الـفريق خـسارة الغـر التي
كن ان يتقبلها من أي طرف اخر اال من
اجلــويــة والـــزامه عــلى  ايـــقــاف رحــلــته
بعدما فشل في جتاوز عقبة اجلوية الذي
كـان  بالغ اخلـطـورة  وظـهـر مـهـاجـما من
البـداية عـند اسـتمـر يهدد مـرمى الـشرطة
وحــافظ الـــفــريق عــلى أداءه الـــهــجــومي
بفـضل حتـرك الـوسط الـذي دعم الـهـجوم
والدفـاع في عـمل   ناجح فـي االستـحواذ
على الكرة وعكس رغبة الفوز التي خطط
لهـا جهـازه الفـني بعـد افتـتاح الـتسـجيل
بـوقـت مـبــكـر  مــنــحه  الـلــعب بــأريـحــيـة
وفرض سـيطـرته على اجـواء اللـقاء  عـبر
ـطلوب مـن الالعبـ األساس التـعامل ا
درب والتغيرات الـناجحة الـتي قام بها ا
لــيـقــدم الــكل اداء مــثــالـيــا من خـالل نـقل
الـكرة  مـن اجلوانـب والوسـط واستـغالل
الثـغرات فـي دفاع  الـشرطـة الـذي استـمر
يـعـاني من لـقـاء الـكـهـربـاء  بـعـدمـا تـلـقى
ثالثة اهداف ومن ثم هـدف مبـكر من نفط
ميـسان قـبل الـفشل فـي احلد من خـطورة
هـــجــــوم  اجلـــويـــة الــــتي خلـــبــــطت  من

v d*« w

a¹—UðË »Ò—b

bOFÝ ”UO « d UÝ

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22.  Issue 6358 -6359 Saturday-Sunday 25-26/5/2019 الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6358 - 6359 السبت - االحد 21 من رمضان  1440 هـ 25-26 من آيار (مايو) 2019 م

ÊU e «–  œ«bGÐ

نتخب الوطني السابق نور صبري نفى حارس مرمى ا
االنبـاء التي تواردت حول اتفاقه مع أحد االندية احمللية
وسم ـمتـاز للـتعـاقد مـعهـا في ا الـناشـطة فـي الدوري ا
ـقـبل.  وقـال صـبـري ان" مـا اشـيع عن تـوقـيـعه الحـد ا
انـديـة الـدوري العـراقي هي اخـبـار عاريـة عن الـصـحة
وال يـــوجــــد شيء رســـمي حــــتى اآلن" مـــبــــيـــنـــا انه "
سيخـتار وجـهته القـادمة بـعد دراسة عـميـقة وال يزال
احلــديث مــبــكــراً عن الــتــعـاقــد في الــوقت احلــالي".
واضـاف صـبــري انه" يـخـوض حــالـيـاً عـدة وحـدات
تدريبـية وبشكل يومي لـلحفاظ على جـاهزيته ولياقته
الـــبــدنـــيـــة" واشـــار ان " جتـــربـــته مع نـــادي هـــجــر
الــسـعـودي كـانت نـاجـحـة بـكـل جـوانـبـهـا بـالـرغم من

دة التي قضاها مع الفريق ". قصر ا
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ـوسم عـطــاء الــعـنــاصــر الـتي انــتــدبت ا
ـوقع يـلـيق احلـالي  عـلى امل انـهـاءه   
بالـفريق  فـيمـا تعـقدت مـساعي  الـبحري
في تغيـر النتـائج التي بقـيت  تضربه من
ــهــمـة كل اجلــوانب  ويــشــعــر بـفــقــدان ا

ومكانه وبات اقرب للهبوط منه للبقاء.
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ـطـلوبـة في اخر وواصل اربيل نـتـائجه ا
ثالث جوالت  بعـدما  عـاد بالتـعادل  على
حساب مـضيفه الـديوانـية  ليـحصل على
خـمس نــقـاط من ثـالث مـبــاريـات بــعـدمـا
تــعـادل مع  اجلــويــة والــفــوز عـلـى فـريق
احلس  ويـعود بنـقطـة مهمـة  من ملعب
الـديــوانــيـة الــصــعب  لـكـن شيء مـهم ان
يحدث الـتغيـر في مسار اربـيل عبر ادارة
اكرم سـلـمـان  الذي اخـذ يـجـيد الـتـصرف
في الــفــتــرة االخــيــرة  فـيــمــا جنح  رزاق
فرحـان في حتـقـيق  النـتـائج الـتي دعمت
موقـفه من اجـل البـقـاء حـيث الـفـوز  على
الـــطالب ونـــفـط مـــيـــســـان  والـــســـمـــاوة
ـهـمـة الـبـقـاء الـتي حتـتاج الى ويـحسب 
االستفادة من مباريات االرض التي تمكن
من  خاللهـا الـتقـدم  للـمـوقع الرابع عـشر
وهو يـبـحث عن الـبـقـاء من خالل مـا بقي
له من مباريـات هي من تقرر مـصيره  من
ــدرب الـذي يــقـدم خالل دور الالعــبـ وا
االمور بـشـكل مـقبـول رغم ظـروف الـفريق
شاركـة من البداية الصعبـة التي الزمت ا

لكن ما بقدمه الالعب امر مهم.
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يناء عـاد اجلنوب ليتعثر وبعد خسارة ا
مرة اخرى في ملـعبه عندمـا خرج بتعادل
بـطـعـم اخلـسـارة امــام ضـيـفـه الـكـرخ في
الـلــقــاء الـذي انــتــهى بـالــتــعـادل من دون
ــهـــمــة ولــقــوة اهــداف ورغم صـــعــوبــة ا
الضـيوف وكان حـريا عـلى العبي الـفريق
بـذل اقـصى اجلـهـود والـتعـامـل اجلدي
مع مسار اللعب في ظل احواء اللقاء
واهمية حتقيق  الـفوز امام تعزيز
مـوقـعه في سـلـم الـتـرتـيب الـذي
اســـتـــمـــر به الـــكـــرخ ثـــالـــثـــا
مــــتــــواصال مـع الــــنــــتــــائج
قبـولة فبـعد التـغلب على ا
الـطالب جنح فـي الـعـودة

وعاد لـيعاني مـن تراجع االداء  والـنتائج
ويعاني  من عدم االستقرار بشكل واضح
 مـا يـزيـد الــضـغط عـلـى بـاسم قـاسم  في
حتـفـيــز الالعـبــ واالسـمـاء الــتي يـعـول
عليها  على العطاء من اجل تغير النتائج
رحلة الثانية  بعد بداية ساخنة  مـطلع ا
ـنـافسـات التي  لتـعزيـز دور الـفريق في ا
ـر اخـذت تـخـتـلف بــوجه الـفـريق الـذي 
ــوسم بــوضع مــخــتــلـف عن  مــشــاركــة ا
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وبعد خسارتـ تواليا عـاد االمانة لعزف
نــغــمــة االنــتــصــارات عــنــدمــا تــمــكن من
الــتـغــلب عــلى نــفط مــيــسـان بــهــدف  مـا
تـسـبب بـفـقــدان مـركـزه  الـذي اسـتـمـر به
لفترة طويلة قبل ان يتراجع سادسا فيما
تـقـدم االمـانـة تـاسـعـا  بـعـدمـا وضع حـدا
لنتيجتي الـدورين اخليرين  وما تركا كن
تاثير عـلى   الفريق الـذي يبدو  جنح في
معاجلة االخطـاء وعاد قويا ولـلسير على
طريق الـنتـائج التي يـأمل ان يسـتمـر بها
في الـفـتـرة احلـالـيـة  يـعـدمـا ظهـر بـشـكل
اخر امام مـباراة لم تـكن سهـلة  لـكنه عاد
لــيــضــيـف ثالث نــقــاط  اســـتــفــاد مــنــهــا
ــتـلك من ــا  ــزيـد  ويـنــتــظـر ان يــقـدم ا
امكـانات وقـدرات  قدمت مـباريـات  مهـمة
بـاالعـتـمــاد عـلى  عـنــاصـره الـتي مـهم ان
تـعـود لـلـسـيـر الــنـتـائج في مـيـدانه الـذي
ـهم فـرط بــالـكــثــيـر من مــبـاريــاته  لــكن ا
جتــاوز ازمــة الـــنــتــائـج  والن قــادر عــلى
مواصلة حتقيق النتائج االيجابية  ودعم
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وحقق الطالب فوزا متوقعا على البحري
بالفـوز عليه بـثالثة اهـداف لواحد لـيبقى
يشغل مكانه  الثـامن مهم ان يحافظ عليه
ويالحق الـنـفط بـشـده  اذا  ما تـمـكن  من
مـواصــلـة نــسج الــنـتــائج كـمــا يـرغب ان
تتغير  االمور   وتخرج من  التباين الذي
عـلـيه الـفـريق من فـتـرة  وان يـعـود بـقـوة
بـعد انـتـكـاسـة  الـكـرخ لـكن مـهم ان يـفوز
عـلى الـبـحـري بـعـيـدا عن ظـروف الـفـريق
الـبـصـري  الـذي اسـتــمـر يـعـاني  قـبل ان
يعود الطـالب للنتـائج اجليدة   من خالل

بنقطة ليعـكس  قدراته وقوة عناصره في
الـتـعـامل مع الـفـرص  ايـنـمـا يـتـواجـدون
واالســـتــمـــرار فـي الــبـــقـــاء في احـــد اهم
ـوسم ــراكـز وسط طــمـوحــات ا واقـوى ا
ولألن مـا يـقـوم  به الـفـريق يـعـد بالـشيء

ظاليم. اجليد بعد العودة من دوري ا
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ــتــنــاول وفــرط الــنــجف بــفــوز كــان في ا
بـعـدمـا اسـتـمـر مــتـقـدمـا  بـهـدف  الالعب
احمد عبد احلس د  42واستمر متقدما
ني به وسط فرحـة جـمـهوره الـذي كـان 
الـنــفس بــالـفــوز قــبل ان يـفــســدهـا العب
باراة الكهرباء  مراد حمود د 85ويعيد ا
للبداية ويعـود بنقطة من لـقاء كان صعبا

في ظل اجــواء صــعــبــة حــيث
الـتـواجــد اجلـمــاهـيـري
الكبير لكنه لم يفت
بعضـد الكـهرباء
الــــــــذي خـــــــرج
بنـتيـجـة مهـمة
بعد لـفوز على
االمانة وقبلها
العرض اجليد
امـام الـشـرطـة
فــيــمــا يــعــاب
عـــــلى العـــــبي
النـجف ضعف
الـــــــــدقـــــــــة في
الـــتــــعــــامل مع
االمــــــــور امـــــــام
خــــــمـس دقـــــــائق
قــــبل الــــتــــفــــريط
بــنــقـــطــتــ كــان

احوج لهما في هـذه االوقات ومع تصاعد
نـافسـات والن فـرق احملافـظـات اكثـر ما ا
تعـول عـلى مالعبـهـا  وسط مخـاوف فرق
العـاصـمـة. وخـطف فريـق احلسـ نـقـطة
مهـمة من احلـدود   تعـد حتوال في مـسار
مــهــمـة صــادق ســعــدون بــعــدمــا انـتــهى
لقـائـهـما بـالـتـعادل الـسـلبـي بعـد تـعرض
الـفـريق ألربع خـسـارات مـتـتـالـيـة قـبل ان
يتـمكن من عـرقـلة مـهمـة احلدود ومـا كان
يخطط له عـادل نعمـة لكـنه لم ينجح. ولم
ـيـنـاء من  دروس نـتـائج يـتـعـلم  العـبـو ا
مــبــاريــات االرض حــيــنــمــا  فــشــلــوا في
اخلروج  بـفوائـد لـقاء الـصنـاعـات بعـدما
تــقــدمــوا بـهــدفــ وكل مـن تــابع الــلــقـاء
تـــوقع ان يـــعــزز اصـــحـــاب االرض  عــدد
االهــداف قـبـل ان يـعــود الــصــنــاعـات
للمباراة بشـكل اخر وفرض نفسه
الـطـرف الــقـوي  والـتــمـكن من
تـعــديل الـنــتـيــجـة والــعـودة
بنـقطـة   غـاليـة امام وضع
ـتـأخـر في الـسلم الفـريق ا
في وقت لم  تترك النـتيجة
تــأثـيــراتــهــا الـفــنــيــة عـلى
يـنـاء الـذي يـعـاني بـشدة ا
امـام مــهــمــة  الـبــقــاء  لـكن
ــشــكــلـــة هــو تــرك عــمــاد ا
عـودة لــلــمــهـمــة  الــتي كـان
عليه ان يـستـمر بهـا  وانقاذ
موسم الـفـريق  التي تـتـطلب
تـــظـــافـــر كل اجلـــهـــود لـــدعم
الفـريق وانتـشاله  قـبل  فوات

االوان.

احلارس الدولي
السابق نور صبري

عـقد من الزمن مـر على رحـيله ففي مـثل هذه االيـام تمر
ـدرب الـعراقـي عـمو الذكـرى الـعاشـرة لرحـيل شيخ ا
بابـا ورغم مرور هـذه الفـترة الـطويـلة نـسبـيا عـلى رحيل
هذه الـشخصية اال انه يكاد ال تـمر اية مباراة يخوضها
ــعــلق نــتــفــا مـن اســهــامـات فــريق عــراقي اال ويــذكــر ا

درب على واقع الكرة العراقية.. وبصمات هذا ا
ـدرب وشـهـد هذه اكـاد اتسـاءل لـو مـد الله بـعـمـر هذا ا
درب ـا سيقدمه ا الفـترة الزمنيـة ففرضيـة لو ستسهم 
عـمو بـابـا في ظل مـا تـشهـده عـلـوم الكـرة من حتـديـثات
ورؤى يـسهم بـها مـدربـون متـبـاينـة نظـرتـهم ازاء اخلطط
الـتـكـتـيـكـيـة الـتي يـقـدمـونـهـا لـفـرقـهم ويـسـهـمون بـشـكل

وبآخر بتطور فريق وترنح اخر..
درب عـمو بـابا  واالكـثر مـرت فتـرة طويـلة عـلى رحـيل ا
ذكور درب ا الـفترة التي مرت على اخـر اجناز  حققه ا
درب  وبقت الـكرة العراقية تستذكر بكل فخر ما قدمه ا
ـذكـور في مـقـارنـة تـكـاد  ال تـكـون مـنـطـقـيـة عـمـا قـدمه ا
ـنـتــخـبـات الــوطـنـيـة ن تـنـاوبــوا عـلى قـيــادة  ا اقـرانـه 
اضافـة للـفرق العـراقية الـتي تسـنت لها الـفرصة في ان
تخـوض منافسات قاريـة  لتمثيل  الكـرة العراقية  بغض
الــنـظــر عن مــنـافــسـات الــدوري الــعـراقي الــتي لم تــعـد
مــبـاريـاته جتـذب اجلــمـاهـيـر ألسـبــاب شـتى من ابـرزهـا
نطقية من جراء استمرار منافسات دون غيـاب الرؤية  ا
حتديـد موعد النطالقها او نهـايتها  او غيرها من االمور
ـتــابـعـ ـنــافـســات وجـذب ا الــتي تـسـهـم بـأثـارة تــلك ا

تابعتها .. واجلمهور 
ـميزة درب عـمو بابـا واشيـر لطريـقته ا ـا حقـقه ا اعود 
نتخبات الوطنية البل  اسهاماته في الكشف في قـيادة ا
ر واهب الـكرويـة  الالفتـة فيـكاد ال  عن االمـكانيـات وا
اي لـقـاء مع جنم كـروي تمـانـيـني دون ان يـشـيـر بـشكل
ـدرب عــمـو بـابـا وبـاخــر الى الـبــصـمـة الــتي حـقـقــهـا  ا
تـفردة في قيـادة هذا الكم الـكبيـر من النجوم وطريـقته ا
خـصوصا في فترة ازدهـار  الكرة العـراقية والتي كانت
تهـزم منتخبات في طور  التطور وبكم كبير من االهداف
مقـارنـة بحـال ومـال الكـرة الـعراقـيـة التي تـوارت بـسبب
ظروفـها احمليطـة وجعلـها تترنح امـام منتخـبات ال تقارن
ا كـانت علـيه قبل عـقد او  اكـثر من سمـعتـها الـكرويـة 

االعوام ..
درب هل سيـبقى الـتاريخ مـحتفـظا لـلتفـرد الذي حـققه ا
عمـو بابا حينما استطاع ان يطرز خزانة الكرة العراقية
بــثالث الـــقــاب لــدورة اخلــلــيـج الــتي اســتـــعــصت عــلى
نـتخب العراقي بعد عودته اليـها بعد انقطاع واسهمت ا
الـظـروف الال مـسـتـقـرة في غـيـاب مـثل هـذا الـكـاس عن
اخلـزانة العـراقيـة  وفيـما يـخص لقب اسـيا الـذي حتقق
ـدرب عـمـو بابـا في عـام  2007وعـجـز عن االتـيـان به ا
سـنـوات قـيـادته لـلـكـرة الـعـراقـيـة فـاألمـر مـرهـون بـعـامل
ـفـاجـأة  الـتي اسـهـمت  بـعـامل حتـقيـق تلك الـصدفـة وا
الكـاس التي  سـنح للـمنتـخب العـراقي ان يسهم بـتغـيير
الـظروف احملـيـطـة بالـواقع الـعـراقي نتـيـجـة ذلك االجناز
صـادفة البـحتـة واختفى من درب جاء بـا وحتـقق ذلك 
شـهد الـتدريـبي تمـاما ليـخوض غـمار جتـارب تدريـبية ا
غـير مـكـتـملـة مع عـدد من االنـدية دون ان يـسـهم بـشكل
وبـاخر في اعـادة الق ذلك االجناز الـذي مازالت حالوته

تسعد العراقي ..
لـم يـكن عـمـو بـابـا مـدربـا فـحــسب بل يـشـار الـيه بـكـونه
ـواهب الـكـروية ـتـلك حـاسـة كـبيـرة فـي الكـشـف عن ا
واســتـقـطـابه لالهــتـمـام بـهـا والـتــدرج بـهـا  في صـفـوف
نـتخـبات الـعمـرية  لذلك حـينـما بـلور مـدرسته الـكروية ا
الــتي ايـضــا يـشــار الــيـهــا بـكــونه خــرجت  الـعــديـد من
ـنـتخـبات الـوطـنيـة بأكـثر من النـجـوم الالحقـ ورفدت ا
ــشــاركـات اسم  اســهم بــنــتــائج الفــتـة عــلـى صـعــيــد ا
ع جنم من الالحـقة  وبـقي اسم عـمـو بـابا يـتـردد كـلـما 
درسة الـتي اغرت كثـيرين للـسير على درب جنـوم تلك ا
عـمو بـابـا وافتـتـاح مدارس كـرويـة عـززت بشـكل وبـاخر
وهـبة صورة الـكـرة العـراقـية الـتي تـعتـمـد على اسـس ا
ـــواهب الفـــتــة في بــالـــدرجـــة االســاس  فـــكـــانت تـــلك ا
ـنـتـخبـات الـوطـنـية  بل اسـتـقـطـابهـا لـيس عـلى صـعـيد ا
جــذبت بـطــريـقـة اخــرى الى دعـوتــهـا لالحــتـراف وسـلك
طريق لـلـنجـوميـة ليـس على صـعيـد منـتـخبـات الوطن بل
تـمـثيـل منـتـخـبـات اخـرى عـلى غرار
جتـربة االحـتـراف التـي وجلتـها
قـطـر  وجنـحت مـؤخـرا في ان
تـــــلـج الـــــعــــــالم االســــــيـــــوي
بــتـحــقـيــقـهــا لـلـقـب الـقـارة
بـاالعـتـمـاد عـلى  اكـثـر من
اسم احـتـرافي ومن بـيـنهم

بال شك اسم عراقي ..


