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الــتـعــادل ألنه أفــضل من اخلــسـارة
في بــدايــة بــعـــدمــا فــشــلت جــهــود
الالعـــبــ  بـــتــعـــديل االمـــور الــتي
خـرجـت من سـيـطـرة يــحـيى عـلـوان
في جتربـة تدريـبية جـديدة والـسير
عـلى خـطى من سـبـقه بـعـدمـا قـادوا

تقدمة. واقع ا الفريق الى ا
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ــيــنـاء في وامــام جــمـهــوره جنح  ا
استثمار ظروف اللعب حيث عاملي
االرض واجلمـهـور  بتـحـقيق الـفوز
عـلـى  الـعـائـد زاخــو بـهـدف الالعب
احــمـــد خــالــد د75 قــبـل ان يــظــهــر
وعـد   في عمل يأمل الالعبـ في ا
اهل الــــبـــصــــرة  ان يــــخـــتــــلف عن
ـوسـمـ األخـيـرين الـلـذين تـعـذب ا
بــهــمـا الــفـريق  وانــهى االخــيـر في
وقع  السابع عشر لكن االهم  هنا ا
ان تـــمـــسـك االدارة بـــزمـــام االمـــور
والـسـيطـرة عـلـيـها وتـوفـيـر  اجواء
تـابـعة الـعمل  لـلـمدرب الـرومـاني  
النتـائج في ان تكـون متوازنـة  عبر
كسب النقاط وجمعها من  اجلوالت
االولـى لــلـدفـع بــالــفـريـق  بــاالجتـاه
الصـحيح  ومـهم ان  تأتي الـنتـيجة
ايـجابـية قـبل الـسفـر الى الـعاصـمة
ــواجـهــة اجلــويــة  فـي  االخــتــبـار
احلقيقي واألمل في متابعة النتائج
ــطـلــوبـة  بـعــد عـبــور زاخـو الـذي ا
افـتتح مـوسمه  بـخـسارة بـعدمـا قد
ــكن ان مــســتــوى مــنـاسـب وكـان 
يـفـرض التـعـادل  وسط الـرغـبة  في
ـــــشــــاركـــــة أفـــــضل من ان تـــــأتي ا
ســـابـــقـــاتــهـــا الـــتي جـــرتـه لــدوري
ـظالـيم  وبـعيـد عن األضـواء التي ا
يـأمل ان تـسـلط عـلـيه سـريـعـا لـيس
في مـلعـبه بل عن اقـرأنه ويـكـون قد
تــعــلم الــدرس جـيــدا وكم عــانى من
اللعب بالدرجة االدنى لكن األمور ال

تظهر سهله إطالقا.
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وفشل اربـيل في جتـاوز ضيـفه نفط
اجلـنـوب بـسـبب عـجـز الالعـب من
صلحة ر  التسجيل الذي كـاد ان 
الـبــصــريـ بــعــدمـا بــدأوا  بــشـكل
هجـومي والتهـديف من بعـيد لتـنقذ
الـعارضـة مـرمى اربـيل  من هدف
مــــحـــــقق  قــــبـل ان يــــتــــبــــادل
الــفــريـقــ الـســيـطــرة عـلى
مجرى  اللـقاء  الذي خيم
عـــلــيـه خـــيــبـــة اربـــيل
وغضب جـمهوره في
ان يـــــتـــــعـــــامـل مع
مـــبـــاريــات االرض

مظفر جـبار الذي قدم الـفريق بشكل
مـنـاسب ووقف نـدا  لـلـشـرطـة  مـنـذ
الــبـــدايــة  وعــلى مــدار الــوقت وفي

خطوة تستحق اإلشارة.
W¹u−K  ◊UI½ 3

وخـــرج اجلـــويـــة مع جـــمـــهـــور من
مـلــعـب األمــانـة  بــكــامل الــعـالمـات
متخـطيا عقـبة االمانـة  بهدف دون
رد حـسـم  مـحـقـقـا الــتـقـدم الـسـريع
والنـتيجـة عندمـا  افتتح كـرار نبيل
الـتـسـجـيل د 9  لـيـمــنح األفـضـلـيـة
واألريـحـيـة  لـلـفـريق الـذي جنح في
السـيطرة عـلى األمور  عـندمـا تمكن
إبــــراهـــيـم بــــايش من هــــز شــــبـــاك
أصــحــاب األرض د  31 وبــفـــضــله
حــــــــسـم كل شـيء حتـت أنــــــــظـــــــار
جـــمـــهــوره الـــكـــبـــيــر الـــذي شـــهــد
االنتـصار الـرسمي الـثاني في فـترة
ــهم عــلى قــصــيـــرة  بــعــد الــفـــوز ا
ية واالهم ان  يـتحقق النجاح السا
 االول بـــالـــدوري  قـــبل ان يـــكـــشف
طلـوب في ان يظهر وضعه الفـني ا
قـويـا ومتـمـاسـكا ومـسـيـطرا  وسط
ـقــتـنع بـاألداء حــمـاس جـمــهـوره  ا
والـــنــتـــيـــجــة وفـي الــظـــهــور األول
ـهـمـة جلـهـود الـالعـبـ في انـهـاء ا
عـــلى أفـــضل مـــا يـــرام وان يـــكـــون
حــــضـــــور واضح  وقـــــدم مــــبــــاراة
واضــحـــة عــبـــر الــتــعـــاون مــا بــ
ــــدرب  وفي مـــؤازرة الـالعـــبــــ وا
كـبـيــرة من األنـصـار الـذين خـرجـوا
بسـعـادة كبـيرة  بـعد مـشاهـدة عمل
جيـد للفـريق وفي ان يقـدم الالعب
ردود الفني  وفي  فاعلية  منحته ا
الــتــفـوق اغــلب الــوقت واالنـتــصـار
ـــهم   الـــذي يـــأتي في  أولـــويــات ا
ــدرب الـذي يــعــلم كـيف ســتـســيـر ا
ــنــافـــســة عــلى لــقب األمــور امــام ا
الدوري  كـعربون الـبقـاء مع الفريق
ـــوسم الـــذي تـــســـلـــمه مـــتـــأخـــرا ا
ـاضي وان يقـوده بـقـوة عـلى لقب ا
الــــــدوري وفـي عــــــودة  أســــــعـــــدت
جـمـهـوره الـذي يـرى في  االنـتـصار
بالشيء اجليد وكان األفضل في كل
شي فـيـمــا  فـشل العـبـو األمـانـة من
ادارك النـتيجـة ولو تـقلـيص الفارق
النــهم  لـم  يـتــعــامــلــوا مع الــفـرص
تاحة  وتأثروا  بالبداية الناجحة ا
لــلــجــويــة  والــتـقــدم ومن ثـم حـسم
األمـور امــام انـعـدام ردة فع كــتـيـبـة
عــصـام حــمـد  والـتــعـويل عــلـيه من
قـبل االدارة  في ان يـسـتـمـر بـقـيادة
الـفـريق للـمـوسم احلـالي وان يـعود
بـسرعـة لـطـريق النـتـائج االيجـابـية
ـدرب وفي ان يــسـتـعـيـد الالعـبـ ا
مسـتـواهم قبل دخـول اللـقاء الـقادم
واحلــد من خـــطـــورة االمــور  بـــعــد
ـنح الــبـدايـة الــصـعـبــة  والبـد ان 
الالعب فرصة التعويض من خالل
ـــــدرب من اجل  الـــــتــــعـــــاون مـع  ا

العودة للمنافسات بقوة.
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وقاد حس مرشد  الضيف اجلديد
عــلى الـدوري  مــتـذوقــا الـفــوز عـلى
حـسـاب فـريق الـنـفط بـهـدف سـجـله
د22 وحـــــافظ عـــــلــــيـه ولــــيـــــخــــرج
بـالنـتيـجة الـتي كـان يبـحث عنه مع
جـــمـــهـــوره في ان تـــأتي اخلـــطـــوة
االولى كــمــا تــمـنــاهــا اهل الــقــاسم
بعدما لعبوا بقوة  وكرسوا  ظروف
ـصـلـحتـهم وهـو مـا حتقق ـباراة  ا
في اول مــهـمـة يـضع فــيـهـا الـفـريق
قدمـاه عـلى سكـة االنـتصـارات التي
يـأمل جــمـهــوره الــكـبــيـر ان يــخـلق
الالعـبـ فرصـة الـفـوز األول ذهـابا
مع جـــيــرانه الـــديـــوانــيـــة في وقت
ظـــهــرت خـــطــوط الـــنــفط مـــفــكـــكــة
وعـجــزت من الـوصــول الى حتـقـيق

اعتـمـدت من اصحـاب االرض الذين
دفــعــوا فـــاتــورة الــنــتـــيــجــة النــهم
خـرجـوا بـتـعـادل  اشـبه بـاخلـسـارة
وفقدان اول نقطـت من البداية امر
ليس بالسهل  امام رغبة التعويض
الــتي ال تــبــدو ســهــله والن الــفـريق
سـيـواجه الـغـر الـشـرطـة  اجلـولة
الــثـانــيــة في وقت تــعــد الـنــتــيــجـة
مـكـسـبـا لـسمـيـر كـاظم لـيـقـدم هـدية
لــفـريــقه الـسـابــقـة اجلــويـة ويـدخل
الــــــــــدوري مـــــــــدرب دائـم ولــــــــــيس

. للطوار
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واستهل فريق الشرطة حملة الدفاع
عن لـــقـــبـه بـــالـــفـــوز عـــلى احلـــدود
بـهـدفـ لـواحـد مـحـقـقـا فوزه األول
بـــعــد مـــا لـــعب بـــكــامـل عــنـــاصــره
لـيخـرج بـاول ثالث نقـاط لـكن بأداء
ضـعـيف وبـعيـد عن رغـبـة جـمـهوره
الــقـلــيل الــذي تــابع مــســار الــلــقـاء
والــرغــبــة في الــظــهــور اجلــيــد من

الوهلة األولى ألهمية ذلك.
ـدرب  والالعبـ ان جميع ويعلم  ا
ـتلـكه ـبـاريـات  صـعـبـة  رغم مـا  ا
الفـريق من العبـ وأسمـاء معـروفة
ن يجلس على دكة االحتياط والن
الــتـركـيـز عــلى الـنـتــائج لـلـبـطل  ان
تـــأتـي من الـــبــــدايـــة  وفـي تـــقـــد
ـــــســـــتـــــوى وعـــــكس حـــــالـــــة من ا
االطـمـئـنـان ب  جـمـهـوره لـتـحـديد
مـســار األمــور ومـســتــقــبل الــفـريق
ـؤكــد دخل مـنـافــسـا من اجل لـقب ا
الــدوري مــحـــقــقـــا اول ثالث نــقــاط
مديـنـا بالـفوز  الى الالعـب   ولـيد
سـالم د21 من ركــلــة جــزاء قــبل ان
ــهـــمـــة عن طـــريق هــداف حتــسـم ا
الشـرطة والـدوري عالء عبـد الزهرة
د  62ليـكـسر الـتـعادل  الـذي فرضه
رحيـم جاد الـله بـهدفه د 51 بـعـدما
جنح احلـدود في  تــنـظـيم خـطـوطه
ومـحـاولــة  ايـقـاف هـجـوم الـشـرطـة
قــبل ان يـــعــرقـل احلــارس مـــهــاجم
الــشـرطــة ويـتـســبب بـركــلـة اجلـزاء
الــتي ريـــحت اعـــصــاب اجلـــمــهــور
ـدرب الـكـرواتي ورفـعت الـضغط وا
عن الــبـــطل الــذي كـــان بــعـــيــدا عن
مـستـواه الـذي مـنحه الـعـودة بـلقب
كـــاس الــســوبــر وكــادت شــبــاكه ان
تهتز لو تعامل العبو احلدود بشكل
ــرتــدة  الــتي أفــضل مـع  الــكـرات ا
احــتـاجـت لـلــتـركــيـز والــتي  دعـمت
جـــهـــور الالعـــبــ في الـــوصل الى
الـــتـــعـــادل الــــذي  جـــاء مع بـــدايـــة
الشوط الثاني كنتـيجة طبيعية  في
ادارك التعـديل بعدمـا جترا  الفريق
ـــنــطــقــة في  االنــدفـــاع  والــلــعب 
الــشـرطــة  الــتي كـانت تــريـد الــفـوز
ــوقـف الــذي تــواله  عالء وانـــقــاذ ا
عــبـــد الــزهـــرة الــذي حـــسم األمــور
ووضع حـدا  ألمـال احلـدود ولو في
اخلـروج بـنـقـطـة لـكن قـنـاعـة البـطل
كـــانـت اكـــبـــر وقــــربـــته مـن الـــفـــوز
الصعب  ومهم جدا ان يحصل على
الـفـوز االول  واالســتـعـداد لـلـمـهـمـة
االخــرى في مــواجــهــة الــزوراء  في
القمـة  التي  سيشـهدها الدوري في
وقت قـــدم احلــدود مـــا عـــلـــيه امــام
فــريق مــدجج بــالــنــجــوم وســيــطـر
بـعض الــفـتـرات عـلى مـسـار األمـور
وجنـح في الـــوصـــول عــــلى مـــواقع
الـشرطـة والـنـفوذ مـن ب حـراسـها
ــعـــروفــ  لـــكـــنه احــتـــاج لالعب ا
الهداف في ترجمة الفرص   مع انه
كــان  مـتــواجـدا  ونــشـيـطــا وعـكس
ــهــمـة وفي نــفــسه  رغم صــعــوبـة ا
عـودة يــأمل  تـعـطي ثــمـرهـا في ظل
وجــود عــدد من الالعــبــ الــشــبـان
ــدرب وفي حـــضــور مـــقـــبـــول مع ا
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مـتـسـلحـا بـشـبـابه الـواعـدين فرض
ـهم عـلى الـسـمـاوة نـفـسه الـطـرف ا
باراة   والعودة بنقـطة غالية بعد ا
نتيجة التعادل  مع الزوراء في عقر
داره وحتت أنظـار جمـهوره قبل ان
ـهـمة يـلـزم حـكيـم شاكـر عـلى تـرك ا
بعد نهـاية الوقت  مبـاشرة  التزاما
بـــضــغط وطــلب  جــمــهــور الــزوراء
ـدرب بـعد الـذي يـبـدو فـقـد ثـقـته بـا
اخلروج من بـطولة األنـدية العـربية
وخــســارة نـهــائي الــسـوبــر قـبل ان
تأتي الـبـداية الـسلـبيـة في  الدوري
وسـط مــخــاوف االنــصــار  وكــأنــهم
يــريــدون نـــســيــانه لـــكي ال يــشــهــد
الفريق موسما متدنيا اخر بعد اول
 مـواجهـة مع احد الـفـرق الضـعيـفة
في الـدوري احملــلي دخـلـهـا  بـعـيـدا
عـن رغـبــة  جــمـهــوره وفي نــتـيــجـة
بـعـيـدة كل الـبـعـد  لـيس عـنـد رغـبـة
راقـب لـفريق دخل اهله  بل عـنـد ا
نـافسات من اجل اسـتعـادة اللقب ا
لــكـــنه تـــعــثـــر في اخلـــطــوة االولى
بـشـكـل غـيـر مـتـوقع  قـبل  الـتـوقـيع
ــدرب بـعــد فــتـرة عــلى غــلق مــلف ا
عـــمل قـــصـــيـــرة مع الـــزوراء الـــذي
ــنح الــثـقــة  مـرة اخــرى لـلــمـدرب
باسم قاسم الذي سبق واحرز  لقب
الـدوري مع الـفـريق بـسـجل  نـظيف
ـتلـك سجال ويـعـول عـلـيه  لـكـونه 
مـــحــلــيـــا وأســيـــويــا مــهـــمــا خالل
الــسـنــوات األربع األخـيــرة  قـبل ان
يعود للدوري من بـوابة احد اقطاب
الكـرة احملـليـة في مهـمة غـير سـهله
يأمل  فيهـا جمهور الزوراء وادارته
ان  يـتمـكن قـاسم من قـيـادة الـفريق
بـاالجتاه الـصـحيح عـلى امل تـكرار
االجنــــاز   االخـــــيـــــر  في عـــــمل مع
ـدرب الــفـريق الــذي وضع ثــقـته بــا
الذي  يأمل بانطالقة ناجحة  يتع
عـلـيه قـبلـهـا  تـنـظيـم االمور في ظل
خبرته التـدريبية وبـعدما  حقق من
جناحات اشار لها الكل باستحسان
هـمة  جعـلته  بـ خيـارات الفـرق ا
ـــــقـــــدمــــة مـــــنـــــتــــقـال بـــــ فــــرق ا
واجلماهيـرية وهو يعـلم ان  مهمته
احلالـيـة مع الزوراء  ال تـبدو سـهله
وألنه سـيـقـود الـفـريق في مـواجـهـة
صـعـبـة جـدا امـام الـشـرطـة الـسـبت
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ــصـلــحـة كل الـتــرشـيــحــات تـصب 
الزوراء لعـدة أسباب حـيث الفوارق
ـتـلـكـهـا لـكـنه ظـهـر الــفـنـيـة  الـتي 
عـاجزا وسط صـفـارات االستـهـجان
لالعــبـ وعــجـزهم من طــرق مـرمى
سابقة بشق الفريق الذي بقي في ا
شاركة على وجوه االنفس واعتاد ا
ــدن ـــديــنـــة وا واعــدة مـن ابــنـــاء ا
الــقـريـبــة مـنـهـا   ومــواجـهـة ادارته
لوحـدها مـشاكل مـاليـة كبـيرة   قبل
ان يبدأ مـشواره  من ملـعب الشعب
ـطـلـوب ـسـتـوى ا وقـدم الالعــبـ ا
واحلــفــاظ عـلـى نــظــافـة  شــبــاكــهم
والـعـودة  بـنـقـطـة غـاليـة في افـصل
نتيـجة يحـققهـا الفريق مـنذ العودة
لــلـدوري الى مــا قـبل ثالثــة مـواسم
وشيء جـــــيـــــدان تـــــأتـي االولى من
مـهــمـة صــعـبــة جـدا قــبل ان يـعــكـر
ــدرب وجـــمــهــور االجـــواء بــوجـه ا
الزوراء الذي صب جـام غضبه على
االثـــنــــ بـــعـــدمــــا فـــشال اخلـــروج
بـالـنـتـيـجـة الـتـي كـان مـخـطـطـا لـها
لـكـنـهـا حتـولت نـكـسـة  بـسبـب عدم
اخــــذ االمـــور عــــلى مــــحــــمل اجلـــد
والـتـقلـيل من شـان الـسـمـاوة  الذي
ظـهر بـعيـدا عن الـتوقـعـات وطريـقة
حـكــيم وغـيــر من الــتـكــهـنــات الـتي
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أكـد االحتاد اإليراني بكـرة القدم في رسالـة الى نظيره الـعراقي انه سيـمنع إقامة اي مـعسكر أو خـوض مباريات
ودية في إيران دون علـمه أو دون اتخاذ الطرق الرسـمية في اخملاطبات بـ االحتادين العراقي واإليراني. وشدد
االحتاد اإليراني في رسالـة على بضرورة اعالمه عن الفرق الـتي تود أن تدخل في معسكـرات تدريبية في إيران
دينة الـتي يعسكر فـيها - الفرق  مبـاريات جتريبيـة مع الفرق اإليرانـية عن طريق تقد طـلب يذكر فيه (الفـترة- ا
ـعسـكـر ومـا يـحـتـاجه الـفريـق من خالل انـتداب الـتي يرغـب بالـلـعب مـعـهـا) لـيـتسـنى لـهم تـوفـيـر كل مـقـومـات ا
أشـخاص من االحتـاد اإليـراني تـكـون مـهمـتـهم مـرافـقـة النـادي وتـقـد كل الـتسـهـيالت الـتي تـعـمل عـلى جناح

عسكر. ا
ـنع إقامـة اي مـعسـكـر أو خوض وجـاء في الرسـالـة أيضـا بـعكس كـل ما ذكـر في أعاله فـإن االحتاد اإليـراني 
مـبـاريـات وديــة دون عـلـمه أو دون اتـخــاذ الـطـرق الـرســمـيـة في اخملـاطــبـات بـ االحتـاديـن الـعـراقي واإليـراني.
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ـنــتـخب الــعـراقي لــلـنــاشـئـ يــواجه ا
نـتخب الـقـيرغـيزسـتاني اليـوم االحـد ا
بـعد ان انـتـعـشت امـاله في التـصـفـيات
نتخب اللبناني االسيوية بالفوز على ا
  وحقـق منـتخـب ناشـئـ العـراق فوزًا
مستـحقًـا على نظـيره اللـبناني بـهدف
ــبــاراة الـتي مــقـابـل هـدف واحــد في ا
أقيمت ضـمن منـافسات تـصفيـات آسيا
اجلـاريــة أحـداثـهــا في قـيـرغــيـزسـتـان.
سـجل هـدفي الـعـراق عـباس رسـول في
الـدقـيـقـة 63 وسـجل الـثـاني كـرار عـلي
نتخب لـبنان عمر بالدقيقة 77 وسجل 

 Æ81 بهلوان في الدقيقة
ـنـتـخــبـان بـحـثـا عن الـتـعـويض دخل ا
باراة األولى أمام بعد خسارتـهما في ا
اإلمـــارات وقـــيـــرغـــيـــزســـتـــان وحـــاول
نتخب الـعراقي الضغط مـبكرًا وأهدر ا
هـاجم عباس العـديد من الفـرص عبـر ا
رسـول فـيـمـا حـصل فـريق لـبـنـان عـلى
هــــجـــمــــتــــ خـــطـــــرتـــ لـم يـــحــــسن
اســتــثــمــارهـا لــيــنــتــهي الــشـوط األول

بالتعادل السلبي. 
في الـشـوط الثـاني لـعب الـفـريـقان دون
حتفـظ ورد احلارس الـلـبنـاني أكـثر من

كرة خطرسة وانفراد واضـــــــح قبل أن
يـــســجل عـــبــاس رســـول الــهــدف األول
ــنـتـخـب الـعــراق في الـدقــيــــــــــقـة 63
دافع كـرار علي النـتـــــــيجة من وعزز ا

باراة.  رأسية في الدقـــــيقة 77 من ا
وردت الـعـارضـة الــعـراقـيـة كـرة خـطـرة
ــنـتــخب لــبـنــان قـبل أن يــقـلص عــمـر
بـهـلـوان الــنـتـيـجـة في الـدقـيـقـة 81 من

ـبـاراة.وحاول مـنـتـخب لـبـنـان تـعديل ا
الـنـتـيـجــة لـكـنه اصـطـدم بـدفـاع مـنـظم
فيما أهـدر العب منتخب الـعراق عباس
رسول انفــــــــرادًا باحلـارس الذي تألق
ــبــاراة بــفـوز في رد الــكــرة لــتــنـتــهي ا
ـنتـخب الـعراقي بـهـدف مـقـابل هدف ا

واحد.
ورفـع الــعـــراق رصــيـــده إلى الـــنــقـــطــة

الثـالـثة لـيتـساوى
مع قـيـرغـيـزسـتـان
فــــيــــمــــا تــــأهــــلت
االمـــــــارات بـــــــعــــــد
فوزهـا عـلى أصـحاب
األرض بـهـدفـ مـقـابل

هـدف واحـد وبـقي مـنـتـخب لـبـنان دون
رصيد من النقاط.
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كل من تابع مبـاراة فريق نادي ريـال مدريد االسـباني التي واجه
فيـها فـريق نادي باريـس سان جيـرمان في مـباراتـهما االولى في
دوري ابــطــال اوروبــا لــلــمــوسم احلــالي ســيــلــمس بــان الــفــريق
االسباني مازال يدفع الثمن باهظا ازاء ما حققه من نتائج مبهرة

واسم السابقة.. خالل ا
وسم الـسابق والـذي كان مـخيـبا تـمامـا للـفريق االسـباني فـفي ا
حينـما اضطـر في مستـهله بان يـبدل مدربـ قبل ان يسـتقر وقد
خسر معظم البطوالت الـتي راهن عليها  على مدربه االسبق زين
الدين زيدان الذي تركه وهـو متوج بالبطولـة االخيرة له في بطولة
دوري ابـطـال اوروبـا في الـعـام السـابق  يـضـاف الـيـهـا خـسارته
الهم العب لـديه حــيـنـمــا انـتــقل الالعب الـبــرتـغـالـي رونـالـدو الى
صفوف فريق نادي يوفنتـوس  االيطالي ..وبعد ان اصلح الفريق
شـكلة على حالها حينما بقي االسباني جانبا من مأساته بقيت ا
ن حـقـق تـلك الـبـطــوالت لـتـظـهــر مـشـكـلـة اغـلب اجلـنــد الـقـد 
جـديـدة نـتـيـجــة  االشـبـاع الـذي حـقـقه الـفــريق وبـخـاصـة كـتـيـبـة
النـجـوم وعدم وجـود افق اخر لـلـطمـوح في حتقـيق االجنازات او
ان اغــلب هــؤالء الالعــبــ لم يــعـد لــديــهم ذلك الــطــمــوح ألثــبـات
يـدان  او العـثـور على فـرصة مـنـاسبـة للـمـنافـسة جـدارتهم فـي ا
ــواسم الــتي حــقق فــيــهـا مــثــلــمــا كــان عـلــيه واقـع الــريـال فـي ا
ـتتـاليـة لدوري ابـطال اوروبـا او احرازه بـطولـة اللـيغا الـبطوالت ا

االسبانية ..
ـنى بــخـسـارة قـاسـيـة بـثالثـيـة انـعـد الى  صـورة الـريـال  وهـو 
ه الـباريـسي فريق بـاريس سان جـيرمـان والتي نظـيـفة امـام غر
ا كـانت تعـني لـلفـريق االخـير الـكثـيـر خصـوصا وان الـريـال لطـا
اقصى الفـريق الفرنسي مـن ادوار حاسمة بـدوري ابطال اوروبا
يـضـاف الى ذلك ان الـفـريق االسـبـاني تـخـلى عن العـبـ مـهـم
ـهم الـفـرنـسي ومـنـهم الالعب االرجـنـتـيـني لـيـرتــدوا قـمـيص غـر
انـخـيل دي ماريـا الـذي وجه رسـالة شـديـدة الـلهـجـة حـينـمـا كان
ـبـاغـتـ الـذي انـتـهى عـلـيـهـمـا الـشـوط االول من وراء الـهـدفـ ا
باراة  خـصوصا وان دي ماريـا ايضا كان وراء بـعض النتائج ا
ـواسم التي سبـقت انتقـاله للفريق همـة للفـريق االسباني  في ا ا

ذكور .. الفرنسي ا
ـدرب زيدان واقـعـيـا حـينـمـا اشـار الى افـتـقاره ولم يـكن تـبـريـر ا
ناسبـة  في مواجهة الـفريق الفرنـسي  مشيرا بان العبيه القـوة ا
باراة من اهم مشاكل فريق ريال مدريد افتقاره للقوة في بداية ا
ا يعـني انه يعيش حتت وطأة الـضغط  وغيـاب االسناد والدعم
ـنـاسـب لـالعبي الـفـريق  مع  هـجـمـة وسـائل االعالم عـلى تلك ا
ـعلوم ان اي صـفقة التـشكيـلة بـصورة مبـاشرة وغيـر مبـاشرة فا
مـحـتـمــلـة الي جنم من جنـوم الــعـالم سـوف تــشـهـد فـيــهـا رغـبـته
بـاالنتـقال الى الـريال  مـثلـما هـو احلال مع الـنجم الـفرنـسي بول
بوغبا الذي كثر احلديث عن اتمام صـفقة انتقاله لصفوف الريال
قادما من ناديه االنكليزي مانشستر يونايتد  دون ان تتحقق تلك
الـصــفـقــة يـضـاف الــيـهــا مـا تــردد عن رغـبــة الالعب الـبــرازيـلي
واالغـلى في الـعــالم بـقـرب انــتـقـاله  واعــني به نـيـمــار  لـصـفـوف
الفريق االسـباني وكأنهـا متالزمة بـان تكون صفـوف هذا الفريق
ـا يـشكل خـاليـة السـتقـطـاب اي العب  وجذبه الى هـذا الـفريق 
ضـغــطـا كــبـيــرا عــلى الالعـبــ االخـريـن سـواء من يــلـعــبـون في
اخلطوط التي مرشح اليها انـتقاله هذا الالعب كما هو احلال مع
الالعب الـــويــلـــزي غـــاريث بــيـل  الــذي اكـــتــظت وســـائل االعالم
بـاالهـتـمـام بـأمر انـتـقـاله الى انـديـة  كـثـيـــــــرة ومن بـيـنـهـا انـدية
تـخوض غـمـار الدوري الـصيـني قـبل ان يفـاجئ زيـدان اجلمـهور
بــزجه في صــفـوف الــفــريق خلـوض مــبـاراتـه االولى في الـدوري
االسـباني  ضـد سيـلتـا فـــــــيـغـو والتي انـهاهـا لصـاحله بثالثـية

نظيفة ..
ونـعـود لـواقع حال الـفـريق االسـبـاني ومـا حقـقه في غـمـار اربـعة
ادوار  انـهى مـباراتـ مـنـهمـا بـالـفوز واألخـيـرتـ بالـتـعادل  ولم
يكن الفوز الذي حققه في  مباراته االخـيرة امام ليفانتي بالسهل
او الـهـ  خـصــوصـا وانه انـهى دقـائق الـشـوط االول بـأرجـحـيـة
ـباراة  في الشوط كبيـرة قبل ان يفقـد زمام الــــــــسـيطرة على ا
درب زيـدان لتـفصح عن مـشاكل الثـاني امـام تبـديالت اجراهـا ا
ـشـاكل التي ـدرب دون ادراك مـثل تلك ا يـعانـيـها الـفريــــــــق وا
بــقـيـت مـتــســتــرة  مـثـــــــــلــمــا كــانت نــتـائج
الـتـعــادلـ الـذين حـقـقـهـمـا الـفـريق بـطـعم
ـدرب زين الـدين ـرارة مـثـلــمـا افـصح ا ا
زيـدان في تـصـريــحـاته الـتي اعـقـبت تـلك

باريات .. ا
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اعـتـمـد االحتـاد الـعـراقي لـكـرة الـقـدم مـشـاركـة فـريق الـطـلـبة
الـية اخلاصـة بالنادي من ـشاكل ا ببـطولة الـدوري بعد حل ا
خالل اجتـمـاع جمع وزيـري الـشبـاب والريـاضـة أحمـد رياض
العـبيـدي والـتعـليم الـعـالي الدكـتور قـصي الـسهـيل مع رئيس
االحتاد عـبـد اخلالـق مسـعـود.وقد  االتـفـاق على اآللـيـة التي
ـتأخـرة عـلى ـالـيـة ا ـسـتـحـقـات ا سـيـتم من خاللـهـا تـسـديـد ا
النادي لالعب الذين تقدموا بشكوى لالحتاد اآلسيويوتضمن
االتـفـاق تـسـديـد مـسـتـحـقـات الالعـبـ وقـد وافق االحتـاد تـلك
الـصـيـغـة ولـذلـك سـيـشـارك الـطـلـبـة في الـدوري وسـيـخـوض
مبـاراة نفط الوسط في اجلولة الثانية من البطولة يشار إلى أن
جلنـة التراخيص بـاالحتاد اآلسيوي رفـعت تقريرا إلى االحتاد
العـراقي تطالـب فيه بإنـزال فريق الطـلبـة للدرجـة األولى بسبب

تأخرة عليه. الديون ا

عبد اخلالق مسعود

ــطـلـوب وعــدم الـتـفـريط بــالـشـكل  ا
بـنقـاطـهـا الن الرهـان يـجب ان يأتي
مـنـهـا  وهـو الـذي واجه  صـعـوبـات
كـبـيـرة عـنـد الـذهـاب  والن األمور ال
تــــظـــهــــر ســـهــــله  في ظـل  ســـبـــاق
مـبــاريـات اإليـاب  واهـتــمـام  الـفـرق
ستوى عليـها  فيمـا  قدم اجلنـوب ا
الـواضـح واقـتـرب من احلــسم أكـثـر
من مرة  ومهم ان يعود بـنقطة وهو
األخـــر الـــذي عـــجــز مـن مـــبـــاريــات
الـذهـاب الـتي تأثـر بـهـا كـثـيرا وحل

وقع اخلامس عشر. في  ا
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ـوسم بفـوز جـيد واسـتهل الـوسط ا
عـلى  حــســاب جــيـرانـه الـديــوانــيـة
بالتـغلب علـيه بثالثـة أهداف لواحد
لـيـدون اول ثالث نقـاط بـسـجـله قبل
جتــــــاوز  اخـــــتــــــبـــــار األرض األول
والــتـوجه لـلـمـنــافـسـات بـقـوة  بـعـد
تـرتـيب أوراق  وخـطـوط الفـريق من
ـستـمر مـعه موسـما قبـل شنـيشل  ا
اخـر وســيـكــون مــطـالــبــا في تـغــيـر
شاركـة وان يحـظى الفريق مسـار  ا
ـهـمة  ويـكشف عن دوره بالـنـتائج ا
كمـنافس في ظل اإلمـكانـات الكـبيرة
وبـعـد انتـداب أكـثـر من العب مـحلي
ــدرب وخـــارجي وبـــوجـــود نـــفس ا
ــهــمــة في حتــقـيق احــد الــعــوامل ا
االستقرار وهو يعـول على مجموعة
العــبـــ حــصـــلــوا عـــلى  أول ثالث
نقـاط ويظهـر اجلميع أكـثر ايجـابية
في وقت يبدو ان األمور تغيرت  مع
درب  رزاق الديوانـية بعـدما تركه ا
فــــــرحــــــان  وعـــــدد مـن الالعــــــبـــــ
الي الذي حد من واستمرار العوز ا
جــهــود اإلدارة في انــتــداب عـدد من
الالعـب  لـدعم خـطوط الـعـمل التي
تــوقــفـت في أول  واجب مــا يــجــعل

الــفــريق امــام  مـوسـم صـعب
بــسـبب حــاجــة الـدعم  من
كل اجلوانـب   في موسم
ليس بـالسهل امـام رغبة

البقاء.

لقطة من
احدى
مباريات
منتخب
الناشئ

بتصفيات
آسيا
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ويبدو ان الـكرخ عازم عـلى مواصلة
اسـتـغالل مــلـعـبه كـمـا يـجب   ودعم
ـاضي عنـدمـا حرمه ـوسم ا فـوائد ا
على الكبار والصغار وجنح في دعم
ــشــاركـة وحـل  سـادســا  من خالل ا
درب في العب شـبان جنـحوا مع ا
االســتـــفــادة الــقـــصــوى من مـــلــعب
ـــرة في الـــنـــادي  واحلـــديث هـــذه ا
طـلـوبة مـواصلـة حتـقـيق النـتـائج ا
الـــتي انــطـــلق بـــهــا عـــابــرا بـــوابــة
الـصـنـاعات بـثالثـة  أهـداف لـهـدف
ويـخــرج بـكل الـفـوائــد  رغم انـتـقـال
عدد من الالعـب لـفرق أخـرى  لكنه
عازم على مـشاركة مـنتجة  في وقت
فشل الـصـناعـات في االختـبار األول
كـــاشــفــا عن نــقص في  اإلمــكــانــات
التي تكون قد أثرت على فترة إعداد
الــفــريق الــذي بـــقي بــصـــــــــعــوبــة
بـالــغــة في مــقــعــده الــذي اهـتــز مع

وسم اجلديد. بدابة ا
¡UÐdNJ «Ë n−M « œUFð  

وعــاد الــكـهــربــاء لــلــظــهــور الــقـوي
مـسـتهال بـدايـته  من مـلـعب الـنجف
عـندمـا فـرض الـتعـادل عـلى صاحب
األرض وحتت أنظار جـمهوره  د91
عـن طـريق ابــو بـكــر كـونــيه بـعــدمـا
كان صـاحب األسبـقية  د 50 بهدف
عالء مــحـيـسن قــبل ان يـدرك صـالح
سديـر التـعادل  د63 ومن ثم التـقدم
في غـضـون خمـس دقائق عـن طريق
ديــدي لـيـتـقــاسم الـفـريـقــ نـقـطـتي
الـلــقــاء الـذي مــثل بــدايــة مـتــعــثـرة
حلسـن احمـد ومهـمة لـعبـاس عطـية
ــوسم الــذي  يـــأمل تـــكـــرار نــفـس ا
األخــيــر  بــعــدمــا تــألق الــفــريق في
الـدوري قـبل خـوض نـهـائي الـكـاس
وفي مـشـاركـتـ مـشـرفتـ في وقت
بـــدأت الـــضـــغــوط عـــلى
احـــمـــد ألنه الـــفـــريق
ـلـعبـه هو تـعـادل 
مـــــــا يـــــــرفـــــــضه
األنـصــار الـذين
ال يـقـــــــــبـلـون
اال بـاحلـصول
عـــــلـى كـــــامل
نـقـاط األرض
قــــــــــــــــــبـل ان
يـــــصـــــدمــــوا
بــــالــــبــــدايـــة

ذكورة. ا حكيم شاكر


