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كـمـا يـجب في لـقـاء الـسـوبـر وحقـقت
الـفـوز االول ضـمن حـمـلـة الـدفـاع عن
ـــــاضي وسط الـــــلــــقـب األســــبـــــوع ا
تطلعـات اللعب بقـوة وتركيز  مع ان
الفريق سيـكون حتت ضغط النـتيجة
الـتي يــؤمـلـهــا جـمــهـوره في ان يـرى
الـفــريق قـويــا ومـتـمــاسـكــا  ويـلـعب
بـاحلــلــة األفـضـل في هـكــذا بــطـوالت
بـعـدمــا سـيـطـر عــلى  لـقب الـدوري 
وسم بـاحلصول على لقب واستهل ا
السوبـر ما يـعزز من صفـوف الفريق
عنويـة والنفسية واحلالة وحالتهم ا

باراة . البدنية انطالقا من أهمية ا
درب الكـرواتي  ايليتش قد ويكون ا
حــدد   نــقــاط الــقــوة عــنــد الــفــريق
الكويـتي والضـعف بفـريقه التي ادت
الى اخلـسـارة الــثـقـيـلــة والـفـشل في
ـسـتوى كـونـه بطـال لـلدوري تـقـد ا
احمللـي  ولو ان  ظـروف لـقـاء الـيوم
مختلفة تماما عن  لقاء الذهاب الذي
لعـبه الفـريق بـشكل مـتعب بـعد فـترة
قـلــيـلـة عــلى انـتـهــاء الـدوري وعـودة
العبي الـفـريق من بـطـولة غـرب اسـيا
والضغط النـفسي الكبـير اثر خسارة
لقبـها وبـانتـظار خـوض اول لقاء مع
زدوجة البحـرين ضمن الـتصـفيـات ا
لـبــطــولـتي كــاس الــعـالم وا أســيـا
وأســــبـــاب أخــــرى غــــيــــر ان األمـــور
ايــجــابــيـــة جــدا واألمــور  تــقف الى
جـانب الــفـريـق حـيث عــامـلي األرض
واجلــمــهــور وواقع الــفــريق الــبــدني
الـذي تـكـامـل من خالل انـتـداب  عـدد
ـهـمـ ما عـزز خـطوط من الالعـب ا
ـطالب بـعكس نـفسه كـممثل الفريق ا
لـلكـرة الـعـراقـيـة والنه  بـطل الدوري
ن نتخب  والنه يضم اغلب العبي ا
من يجـلس على دكـة االحتـياط  والن
الفريق امتـلك ثقافـة الفوز مـحليا في
موسم جيد توجه باللقب  ومهم ان 
يـصل بـها  عـربـيـا وبـعـدهـا أسـيـويا
حـــيث دوري اإلبــــطـــال األســـيـــوي
ويـــجـــد نـــفـــسه امـــام الـــفـــرصــة
ـواتـيـة وأهـمـيـة اللـعـب بـحذر ا
والتعويل عـلى خبرة الالعب
الـــكـــبـــار واجملـــمـــوع في ان
ــقــنع ــســـتــوى  ا يــقــدم ا
وتتـوجـيه بـالـفـوز  الكـثر
من سـبب  وان يــسـتــفـاد
تـطورة التي من احلالـة ا
عــلــيـــهــا في لـــقــاء الــيــوم
ني جمهوره النفس في و
حتقيـق النتـيجـة االيجـابية
ـــــــرور لـــــــديــــــــربي الجـل  ا
الـعــاصــمـة الــسـبـت بـاحلــالـة
الفنـية   وتظـهر عنـد جمهوره
اهم مـن مـــبــــاراة الــــيـــوم عــــنـــد
مـــواجــهـــة الـــغــر الـــزوراء  من
جــانــبه  يــتــطـلـع الــكـويـت خـوض
الــلـقــاء بــأهـمــيـة كــبــيـرة مــتــسـلــحـا
بـالنـتـيـجـة اجلـيـدة الـتي فـرضـها في
ملعبه وب جمهوره وألنه يلعب بكل
اخلــيــارات فـي ظل الــنــتـــيــجــة الــتي
حقـقـها في الـلـقاء األول الـتي  يـعول
عـلــيـهـا  فـي مـواجـهــة يـكــون حـضـر
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بــدا الــشـــرطــة مــوســـمه ودفــاعه عن
ـــســتــوى غــيــر مــســتــقــر  الــلــقب 
خــــصـــــوصــــا الـــــشــــوط األول امــــام
احلدود  قـبل ان يـعـبـره بـهدف عالء
عبـد الـزهـرة الـذي ابعـد عن تـسـديدة
ـني النفس ركلة اجلـزاء وهو الذي 
ضي في مقدمة الهداف مع في ان 
فـريــقه الـطــامح في حتـقــيق االجنـاز
الـــذي يـــبـــحث عـــنـه مـــنــذ 1974 في
احلـصــول  عـلى الــلـقـب مـرة ثــانـيـة
على التوالي  في ظل التعويل على 
عــنـــاصـــره واســتـــغاللــهـــا من خالل
التـعـامل مع الـفرص والـتـركيـز بـقوة
ـــبـــاريـــات من خالل امـــتالكه عـــلى ا
لالعب القادرين على صنع الفارق .
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ودخل الـبـطل في تـشـكـيـلـة مـتـكـامـلة
مــسـتــفــيـدا مـن قـدراته الــعــالــيـة في

استقطاب عدد
أخـــــــــــر مـن
الالعـــبــ
واألسـمـاء
  بــــــعـــــد
انتدابات
مــــؤثـــرة
لـــــــــــدعـم
خـــطــوط
الـــــلـــــعب
الــــــغــــــيــــــر
مـــــســــتـــــقــــرة
لـــــــــــــــــــالن 
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ببالغِ احلـزنِ واألسى  ودعت اجلماهير الـرياضية في محـافظة الديوانيـة جثمان الكابـ فالح عبد حازم العب مـنتخبنا
نـتخب و نـادي الـديوانـية والـرافدين بـكرة الـوطني الـسابق ونـادي الـسكك ( الـزوراء)ومنـتخب الـشـباب والعب ومـدرب 
الـقدم إلى مـثواه األخيـر الذي يـعد  أحد اركـان الفـوالح الثالثـة ( فالح حسن وفلـيح حسن و فـالح عبـد حاجم ) الذين
اضـاءت  اسماؤهم دولـياً الذي اسـتطاع حـاجم و بصحـبة زمالئه من جنوم الـكرة العـراقية ان يـأسسوا بـناءا حصـينا
ـغفـور له فـالح ( أبـو حسن ) بـتـسجـيـله ثالثة أهـداف جـميـلـة عام ـدارس الـكرة الـعـراقيـة الـتي أرسى درسهـا األول ا
قراطية في اللقاء الودي الـذي ضيفه ملعب الشعب الدولي انيا الـد نتخب شباب العـراق في مرمى منتخب ا  1969
لـتـخسـر الـديوانـيـة جنمـاً كـروياً لم يـتـكرر ولـم ينـصف اثـناء حـيـاته والسيـمـا أنهُ عرف بـأخالقه الـرفيـعـة والسـامـية من

تواضع وبساطة وحب كبير لآلخرين . 
ولى الـقديـر جل عاله أن يلهـمنا وذويه الـصبـر والسلـوان وأن يشمـله الرحمن بـواسع رحمـته وعظيم مـغفرته سائـل ا

وأن يجعل قبره روضةً من رياض جناتِه ..وإنّا لله وإنّا إليه راجعون .
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حـــصل الـــعــراق عـــلى لـــقب  دورة
ـبـيـة غـرب اسـيــا  لاللـعـاب الـبــارا
بنـسـخـتهـا الـثـانـية بـعـد ان تـصدر
الئــحـة االوســمـة بــفــارق كـبــيـر عن
ــضــيف اقــرب مــنــافـــســيه االردن ا
لـلـدورة وجـاء فـوز الـعـراق بـالـلـقب
 قـبل خـوض أخـر مـبـاراتـ له في

نافسات التي  ا
الـــتـي اخـــتــــتـــمت
 في االردن وقبيل
ان تـعــلن الـلـجـنـة
ــنـظـمــة لـلـدورة ا
عـن اســـــــــــــــــــدال
الــــــســــــتــــــار عن
فـعالـيـات الدورة
الثانـية  اللعاب
غرب اسيا التي
اقــــــــيــــــــمـت في
الـــــعــــاصـــــمــــة
االردنـيـة عـمان
من 15 لــغــايــة
22 من ايلول
لعب اجلاري  ,
مــنــتــخب كـرة
الـــــــــــهــــــــــدف
لـلـمـكـفـوفـي
ـــــــــبـــــــــاراة ا
الـــنــهـــائـــيــة
امــــــــــــــــــــــــام
ــــنــــتــــخب ا
الــــقــــطــــري
فــيـمــا لـعب
ــــنـــتـــخب ا
الـــــعــــراقي
لــــــــــكـــــــــرة
الــــســـــلــــة
عــــــــــــــــــلـى
الــكــراسي

ـبـاراة الـنــهـائـيـة امـام ـتـحــركـة ا ا
ـنـتـخـب الكـويـتـي وسبـق لـلـعراق ا
نـتـخب الـقطـري لـكرة الـقـوز عـلى ا
الهدف كما سبق للمنتخب العراقي
ـنتخب الكـويتي بكرة ان فاز على ا
ـــراحـل االولــــيـــة الــــســـلــــة خـالل ا
لـلـمـنـافـسـات وكـان الـعـراق قـد فـاز
بــلــقب الـدورة االولى الــتي اقــيـمت

في االمارات عام 2017.

قبلة من 7-15 من ايّام الفيفا دي ا
ــقــبـل عــلى اعــتــبــار ان الـــشــهــر ا
ـمـتـاز ســيـتـوقف بـسـبب الـدوري ا
انــشــغــال مـنــتــخـبــنــا الـوطــني في
ـزدوجـة مـنــافـســات الـتـصــفـيــات ا

(كاس العالم واسيا)".
واضـاف احـمـد أن "اللـجـنـة حددت
يوم الـثالثاء مـوعدا إلجـراء القـرعة
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لء الفراغ الـتدريبي الذي تركه احسنت ادارة نادي الزوراء الـرياضي 
غادرته راس الكادر التدريبي مستقيالً على خلفية تراجع حكيم شاكر 
ـدرب ــدة الـســابـقـة .. بــاسم قـاسـم اصـبح ا اداء ومـردود الــفـريق في ا
وعـمق جمـاهيـري هائل .. اجلديـد للـفريق الـذي يتـكىء علـى تاريخ رائع 
درب الـقد ورغم ان توقـيت اسـتقـالة حـكـيم شاكـر من مـنصـبه يـضع ا
كـونـه لم يـبــدأ مع الــفـريق من اجلـديــد الـكــابــ بـاسم قــاسم في حــرج 
ولكن ـستـقيل  ـا ال تتفـق قناعـاته الفـنية مع سـلفه ا ور مرحلـة االعداد 
مؤهـلون لـلدفاع عن ـوسم  معظـم ان لم اقل كل العبي الـزوراء في هذا ا
ـغادرة القـلـعـة البـيـضـاء .. والتـسـاؤل هـنـا هل انتـهت مـشـكلـة الـزوراء 
نصبه الـفني الرفـيع .. االجابة على هـذا التساؤل هي كال حكيم شاكـر 
فـهي وعـلى نـحـو مــؤكـد .. ادارة نـادي الـزوراء يـجب ان تــراجع ادائـهـا 
درب الـقد اجلديد بـاسم قاسم قبل ثالثة مواسم رغم ان اختلفت مع ا
نتائجه كانت جيـدة مع الفريق الذي فاز بدرع بـطولة دوري اندية العراق
اذ لـعب الـزوراء حتت قيـادة الكـاب بـاسم قاسم مـتازة  لفـرق الدرجـة ا
فـاز  في 20 مبـاراة وتـعادل في موسم 2016-2015  (31)مبـاراة 
في ثمان مباريات وخسر في مبارات �واتذكر جيداً ان مغادرة الكاب
واعــلن وقـتــهـا ان ادارة نـادي ـنــصـبه كــانت ضـد رغــبـته  بـاسم قــاسم 
ـدرب احملنك الـكـاب الزوراء (لم) تـثـمن جـهده كـمـا يجب .. ثم اسـتـلم ا
ايوب اوديـشـو مهـمـة تدريب الـفـريق الـزورائي الذي فـاز بـبطـولـة الدوري
ــوسم الــتـالـي غـادر وفي ا ـمــتــاز مــجـدداً فـي مـوسم 2017-2018  ا
واتهم اوديشو وقتها ادارة الكاب ايوب اوديشو قبل نهايته بعدة ادوار 

نادي الزوراء بالتدخل في شؤونه الفنية .
ــقـــدمــة القــول ان ادارة نــادي الــزوراء يـــجب ان تــعــالج  اســوق هــذه ا
تـمرسـ باسم دربـ ا  التـفاصـيل السـالـفة الـذكر اخلـاصة بـابتـعـاد ا
ـتـقــدمي الـذكـر رغم ـوســمـ ا قـاسم وايـوب اوديــشـو عن الـفــريق في ا
و ال تـقنع نـفسـها بان انهـما جنـحا في اداء مـهمـتهـما علـى افضل نـحو 
مدرب فريـق النادي يـتحـمل دائمـاً مسـؤوليـة تراجع اداء ومـردود الفريق
سؤولية نافسات الرسميـة الداخلية واخلارجيـة على حد سواء .. ا في ا
و الـنـجاح ـدرب والالعـب واالدارة  مشـتـركـة دائمـا .. االخـفاق سـبـبه ا
يكـتب بـاسم االطـراف الـثالثـة .. واتفق تـمـامـاً مع الـرأي السـديـد الـقائل
بان ادارة نـادي الزوراء يجـب ان تكـون حريصـة على
بتـوفير مناخ حاضر ومسـتقبل فريق كـرة القدم 
وتـكـون حقـوقـهـما التـفـوق لـلـمدرب والالعـبـ 
لــيــعـــود الــزوراء الى مـــوقــعه من االولــويـــات 
الطبيعي في جدول بـطولة دوري اندية العراق

متازة . لفرق الدرجة ا
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ــسـابـقــة في احتـاد حـددت جلــنـة ا
كرة الـقدم مـوعد قرعـة بطـولة كاس

العراق للدور 32.
وانـــــتـــــهت مـــــنـــــافـــــســــات األدوار
الـتــمـهــيـديــة لـفـرق الــدرجـة االولى
شـاركة 48 فريـقـا وقد والـثانـيـة 
تــأهل 12 فــريــقــا فـــضال عن فــرق

ــمـتــاز لـذلك دعت جلــنـة الـدوري ا
ثـلي الفـرق للـحضور سـابقـات  ا
قبل الى مقر االحتاد يوم الثالثاء ا
عـنـد الـساعـة الـواحـدة ظهـرا بـغـية

اجراء قرعة الدور 32.
سابقات شهاب وقال عضو جلنـة ا
احـمــد في بــيــان الحتـاد الــكـرة ان
"منـافـسات دور الـ 32ستـنـطلق في

هاشم خميس
يعتذر عن
مهمته مع

فريق الزوراء 

  الـذين لـهــا  عـبــر جـهــود الالعـبــ
قدموا  اداءا مقنعـا في ملعبهم وب
جـمـهـورهم ويــقـدرون  لـقـاء الـذهـاب

الذي سيكون صعبا.
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اهم شيء بـــبــطــوالت كـــرة الــقــدم ان
ـنافـسات قـوية  وصعـبة من تظـهر ا
ـنـافـسـة عـلى  الـبـدايـة ومع الـفـرق ا
اللقب كما حـصل مع الزوراء بتعادله
مع الـسمـاوة في مـسـتـهل مـبـاريات 
ــمــتــاز في مـشــاركــة شـاذة الـدوري ا
ـــدرب مـن الـــيـــوم األول أطـــاحـت بـــا
بـــســـبب  الـــنـــتـــيـــجــة الـــتـي اثــارت
االستهجان بـ األنصار قبل ان تلزم
همة  درب حكيم شـاكر على تـرك ا ا
الـــتي يـــأمل  جـــمـــهـــور الـــفـــريق ان
يـنـطـلق بـهـا بـاسم قـاسم الـذي  عـاد
مــــديــــرا لــــلـــفــــريـق  بـــدءا  ديــــربي
الـعــاصـمــة األسـبــوع الـثــاني  حـيث
  لـعــكس ــدرب والالعــبــ يــســعى ا
صــورة الــفـــريق احلــقــيـــقــيــة إمــام 
  والــعــدو الــلــدود الــشــرطـة الــغــر
وطــمــأنــة  األنــصــار  اذا مــا سـارت
ــدرب الـذي األمــور كـمــا يــتـمــنــاهـا ا
ـهمـة صعـبة  ويجب يدرك  كم هي ا
ان يـقـطع الـفـريق خـطـوة وان يـظـهـر
مـنـافــسـا وأكـثــر طـمـوحـا فـي الـلـقـاء
الــتـــالي في وضع يـــتــطــلب تـــنــظــيم
األمـــور وخـــطــوط الـــلـــعب  وحتـــمل
ــــســــؤولــــيــــة مع فــــريـق دخل من  ا
الصراع عـلى اللقب بـعد التـنازل منه
ـوسم األخـير في مـشـاركـة مـحـبـطة ا
بــعــد فــقـدان  الــلــقب والزالـت تـلــقي
بـظاللـهــا عـلى صـاحب األلــقـاب بـعـد
ـتــعـثــرة  وخـســارة كـاس الـبــدايــة ا
السـوبـر وقـبـلهـا اخلـروج من بـطـولة
األنــديــة الــعــربــيـــة في نــفس الــوقت
ــهــمــة  شــاقــة لــلــمــدرب ســتــكــون ا
والالعــــبـــ في ان يــــعـــود الــــفـــريق
للوضع الطبـيعي وجتاوز االنتقادات
الــــتي طــــالت الــــكل بــــعـــد خــــســـارة
  من لقـاء كل التوقعات كانت نقطت
تـقف فــيه مع الـزوراء الـذي ســيـكـون
على  قاسم إعادته للسكة الصحيحة
واستـعادة الالعـب لـلوضع الـنفسي
ـــعــنــويـــة  من اجل اخــذ واحلــالــة ا
األمور بـاالجتـاه الـصـحـيح وهـو  ما
ـدرب الـذي يـنـتــظـره  األنـصــار من ا
زادت خـبــرته واتــسـعت ســمــعـته في
الفـترة األخـيرة بـعـد النـتائج اجلـيدة
مع اجلوية والزوراء  وفـترة العمل 
نـاسـبـة مع الوطـني وقـبـلهـا الـعمل ا
مع الـــعــديـــد من فــرق الـــدوري وهــو
هـمـة اجلـديدة يدرك تـمـامـا طبـيـعـة ا
مع الـــزوراء مع مـــجــمـــوعــة العـــبــ
خضعوا الى فترة إعداد مع احلكيم 
ــكن قـــبــول أي  راي خالف ذلك وال
بـعــدمـا غــلق مـلف انــتـقــال الالعـبـ
ر بوضع مالي  والن النادي نفـسه 
ـدرب ان يتـعامل شائك وكـلـما عـلى ا
مع الـوضع الـقــائم والنه هـو من قـبل
ـهــمـة الــتي يـعــرف  تـفــاصـيــلـهـا  ا
ومـؤكـد سـتـكـون مـخـتـلفـة عـن  فـترة
العمل القريبة الـتي احرز فيها اللقب

ـيــز عـنـدمـا مع الـزوراء في مــنـجـز 
ــوسم بـســجل نـظــيف وهـو  انـهى ا

نادرا ما يحصل مع الفرق .
مـهـمـة الـيـوم سـتـكـون مـخـتـلـفـة امام
ـشـاركـة عـمـلـيـة نـفض غـبـار  واثـر ا
ـلعب دو  األخيـرة  قـبل السـقـوط ا
الـــكـــوت وخـــســــارة لـــقب الـــســـوبـــر
ــرفــوضــة في خــســارة ــشــاركــة ا وا
الـتــاهل  لــلـبــطـولــة الــعـربــيـة  من 
طنجة ومـا زاد الط بـله التعادل مع
السمـاوة وارتفـعت االنتـقادات بوجه
درب  الذي فضل  ترك الفريق قبل ا
ــدرب الـــتــالي ان  تــنـــاط األمــور بـــا
طـالب بـالـعمل بـجـهد كـبـير وإعالن ا
الـتـحــدي  مـبـكــرا من لـقــاء الـشـرطـة

الذي سيضعه على احملك .
من جـانــبه يـكــون الـسـمــاوة قـدحـقق
ـطلـوب بـالـعـودة بـالـنقـطـة الـغـالـية ا
وفي تـعـادل بـطعـم  الـفوز  قـبل ان 
ليـخلـبط من حسـابات الـزوراء  وهو
الفريق الذي اعد بصعوبة ومن خالل
جهود االدارة التي تدير االمور للمرة
الـرابـعـة  بـجـهـودهـا لـكـنه بـدا اكـثـر
تــأثــيــرا امــام  في مــلــعب الــشــعب 
ويـكـون عـدد من الالعـبـ قـد دخـلـوه
للـمرة االولى لـيجـعل من األضواء ان
تسلط عـليه من قـريب النه اوقف احد
نافسة عـلى اللقب في نتيجة الفرق ا
ــتــفـائــلــ بــالــســمـارة تــوقع اشــد ا
اخلــــســـــارة وبــــفـــــارق من األهــــداف
الســـبـــاب  مـــخـــتــلـــفـــة لـــكـــنه رفض
الــتـــكـــهــنـــات ودشن اجلـــولــة االولى
بتـعـادل في نـتـيجـة سـيـبـقى احلديث
عـــــنـــــهـــــا الـى وقت  ولـــــعـل أكـــــثــــر
ـسـتـفـيـدين مـن تـلك الـنـتـيـجـة هـمـا ا
الـــشــرطـــة واجلـــويــة واألخـــر تـــقــبل
بسعادة هدية سمير كاظم رغم خالفه
مع إدارته هكذا كـان تاثيـر النتـيجة 

ميز ولو وجعل من السماوة االسم ا
خالل اجلــولـة األولى ولــيــحــصل مـا

يحصل فيما بعد.
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من جـــانــبه يـــكــون احلـــدود قــد قــدم
ـراقب في نفسه بـشكل مـقبول من ا
اول مواجه مع البطل عندما خاضها
بـثقـة وحتـد وكـان ان يـخـرج بـتـعادل
قـبل الــتـنـازل عن الــنـتـيــجـة رغم مـا
قــــــدمه مـن مـــــســــــتـــــوى مـن حـــــيث
األسلـوب والـسيـطـرة النـسبـيـة على
الــلـعب  لــكــنه افــتـقــد لــلـتــركــيـز في
رتـدة التي كاد التعـامل مع الكـرات ا
ان يقـلب االمـور بـوجه  الـشـرطة في
نــتــيــجــة تــعــد مــنـاســبــة مـع قـدرات
الــفــريق الــذي لــعب بــثــقــة  عــالــيــة

بقيادة مظفر جبار  فوز مريح .
وحــقق اجلــويــة فــوزا مــريـحــا عــلى
طـلوب مضـيـفه األمانـة بـعدمـا فـدم ا
همة على في الشوط االول  لينـهي ا

ا وجه . 
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ومنحـت نتيـجة الـفوز بـثالثة أهداف
لـواحد الـوسط لـتـصـدر الـترتـيب من
اجلولة االولى  بعـدما كان االفضل 
في مـلـعــبه الـذي يـامـل ان يـسـانـده 
ـــشـــاركــة ولـــيس كـــمـــا حــصـل في ا
األخـيــرة الـتـي خـســر فـيــهـا الــفـريق
الـكـثــيـر من الــنـقـاط حــتى امـام فـرق
ـــؤخــرة ولـــوالهـــا لـــكن قـــد خــلص ا
وسم في موقع متقدم لكن هذا حال ا
الفرق وكرة القـدم  ومطلوب من كان
تـتــعــامل مع الـفــرص الــتي تـمــنـحك
التـقـدم وتـكـون مصـدر خـطـورة ليس
في مكـانك بل فـي أي ملـعب تـتـواجد
فيه خصـوصا عـندما تـؤمن الالعب
ــطــلــوبــ وهــو مــا يــنــطــبق عــلى ا
الـوسط  الـذي  حـشــدامـكـانـاته  في

فترة اإلعـداد عبر االسـتعانـة بالعب
ـقـابل يـكون قـادرين لـلـدفـاع عـنه  بـا
الـــديــوانـــيـــة قــد جتـــرع اخلـــســارة 
الثقيـلة من جيـرانه في بداية ازعجت
ـني الـنفس في جمـهـوره الذي كـان 
ان   يقوم الـفريق بـعكس نفـسه كما
كان في نـهايـة الدوري األخـير وجنح
في اهم مبارياته وعزز من تواجده .
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ـينـاء البـداية الـتي انتـظرها وحقق ا
جـمـهــوره  عـنـدمـا حــقق الـفـوز عـلى
زاخـو في قــراءة صـحــيـحــة لـلــمـدرب
الروماني  وتقـد الفريق والنـتيجة
كـــمـــا يـــجب  وان  يـــكـــون قـــبـــا من
نافـسات التي ابـتعد مـوسم على ا
  لم الــتــوالي في اســوء مــشــاركـتــ
يتأثـر فيهـا الفريق وحـده بل انعكس
على الـعالقـة مـا بـ اإلدارة والهـيـئة
العامـة وتفـكك العمل بـسبب انـشطار
اإلدارة  وسط ازمــــة مـــالــــيـــة كـــادت
تعـصف بالـفـريق الذي مـهم جدا ان 
ـوسم  بنـتيجـة ايجـابية  يستـقبل ا
ويـــدون كـــامل الـــعالمـــات بـــســـجـــله
والـــدوري  وتـــرفـع من مـــعـــنـــويـــات
الالعــبـ لــلـتــحـضــيـر خلــوض لـقـاء
اجلويـة  االختـبار احلـقيـقي للـمدرب
والالعـبـ وان يـكـرر عـقـدة مـبـاريات
الـــذهــــاب من جـــانــــبه واجه زاخـــو
بـعودتـه اجلديـدة  صـعـوبـات الـلـقاء
االول خـارج  مـلـعـبـه وهـو مـاتـعـاني
منه كل الـفرق من دون استـثنـاء لكنه
اليــريـــدان يــكـــون رقــمـــا في الــدوري
ويسعى للعودة من خالل ملعبه الذي
صال وجال به  قـبل السـقوط بدوري
ـظــالــيم والــعـودة الــتي يــرد مـنــهـا ا
البقاء كلما امكن ويبقى االمر مرهون
  الذين يـعلـمون ان بجـهود الالعـبـ

رة.  االمور مختلفة هذه ا
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وفشل الـنـجف بقـيـادة مدربه اجلـديد
حـسن احــمـد في ايــقـاف الـكــهـربـاء 
بـعــدمـا انــتـهـى لـقــاءهـمــا بـالــتـعـادل
بهدفـ في نتـيجة حتـسب للـضيوف
عـــلى حـــســـاب أصـــحـــاب األرض في
بدايـة  مرفـوضة من جـمهور الـنجف
الـذي اكـثـر مـا تـعـكس مـزاجه نـتـائج
األرض عندما  فـرط بنقـطت قبل ان
يظهر الـكهرباء بـشكل أفضل  ويامل
نـافسة في مشـاركة اخرى  تـمنـحه ا
ـهم بــعـد مـوسم  اكـثـر من ـوقع ا وا
واضح عندمـا لعب وجنح بـثقة عـلية
ــوسم في مــنــتـصف عــنـدمــا انــهى ا
الترتيب متطلعا الى مشاركة  أفضل
بقيادة عباس عطية الذي قدم الفريق
بــنـســبـة عــالــيـة مـن حـيث الــتــرتـيب
والنتائج في موسم  أنـصفه عندما 
قاده لنهائي الكاس في اكبر مفاجآت

البطولة.
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ونــتـيــجــة جـيــدة لـلــقــاسم مــتـحــديـا
خـطـوط الـنـفط وايـقـافـهـا  واخلروج
بــفــوائــد الــلــقــاء الــذي مــنــحه كــامل
النـقاط بـعـدما لـعب اللـقـاء بثـقة ومن
دون خوف وتـصرف بـشـكل فني بـعد
الـتـكـتل جـهـود الـالعـبـ بـالـنـتـيـجـة
ــثــيــرة الــتـي تــدخل ضــمن االثــارة ا
نـتـظرة  وفي بـداية مـهـمة لـلدوري ا
وفـي ان تـــــــــخـــــــــرج مـن  الــــــــــوضع
الــتـقــلــيـدي  قــبل ان يــثــبت الــقـاسم
متـاز بعد انـتظار أحقيـة اللعب فـي ا
اكثـر من ثالثة عـقود اسـتهـلها بـقطع
مــرور الــنــفط  الــذي  يــبــدو خــاض
اللقاء خارج حسـابات يحيى علوان 
ليعود خالي الوفاض بنتيجة مخيبة
واسم للفريق الذي ظهر قويا خالل ا
شـاركة ببطولة األخيرة ونال شرف ا

األندية  العربية
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ونـتـيــجـة الـتـعــادل الـسـلــبـيـة الربـيل
مـؤكــد سـتــزيـد الــضـغط عــلى مــهـمـة
اكرم  محـمدسـلمان  والعـبي الفريق
بعـد خيـبة الـتعـادل مع نفط اجلـنوب
بـعـدمـافـرط بـنقـطـتـ في ظـل ظروف
لعـهن وقفت الى جـانبه لـكنه لم يـقدم
ردود وكـاد ان يـقع  بـفخ اخلـسارة ا
ولـيس الـتـعـادل  الــذي يـعـد نـتـيـجـة
مـقـبــولـة لـلــجـنـوب الــذي قـدم اوقـات

مهمة كادت ان تصل به للحسم.
 ŒdJ «bł«uð

وشيء جـيـدان يـعــكس الـكـرخ نـفـسه
مــرة اخـــرى في مـــلــعـــبه  وحتـــقــيق
الــنـتــائج االيــجــابـيــة  عــنـدمــا قــهـر
الـصــنـاعـات بــثالثـة أهـداف لــهـدفـ
مـتـطــلـعـا الـى مـوسم حـافـل  تـوالـيـا
بـعـدمـا جنح في عـودة جـيـدة قـبل ان
يدعم صـفـوفه بالعـبـ واعـدين التي
شـاركت في حتــقـيق اخلــطـوة األولى
واخلـروج بـثالث نـقـاط فـيـمـا يـنـتـظر
الـصــنـاعــات تــعـويض اخلــسـارة في
اجلـولــة الــقـامــة مـــــــن خالل خــبـرة
عــادل نــعــمــة الــذي فــــــــــضــله عــلى

احلدود.
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ــثــلي انــديـة وبــحــضــور جــمــيع 
ـمـتـاز فـضال عن االنـديـة الـدوري ا
ـــتــأهــلـــة من مــنـــافــســات األدوار ا
الـتــمـهـيـديـة وهي كل من الـصـادق
ـــعـــقل والـــطـــوز واحلـــر وبـــلـــد وا
والــكــفل وبــني ســعـد والــصــوفــيـة
وصل". والنجمة وديالى وبابل وا
ومن جــــهــــة اخــــرى كــــشف نــــادي
الزوراء الرياضي ان مدرب حراس
ـــــرمى هـــــاشـم خـــــمـــــيس رفض ا
االنــضـمــام الى الــكــادر الــتــدريـبي

اجلديد لفريق كرة النوارس.
وكــــان نــــادي الــــزوراء قــــد اعــــلن
مــوافــقــته رسـمــيــاً عــلى اسـتــقــالـة
درب حـكيم شـاكر في وقت سابق ا
.وقـال الــنـاطق بــاسم الـنــادي عـبـد
الرحمن رشـيد في تصـريح صحفي
إن "ادارة نــادي الــزوراء تــفــاوضت
ـــرمـى هـــاشم مع مــــدرب حـــراس ا
خـــمــيس لالنـــضــمـــام الى الــكــادر

التدريبي اجلديد للفريق".
واوضح أن "خـــمـــيس اعـــتـــذر عن
االنـــضــــــم`ام لــــلـــجـــهــــاز الـــفـــني
اجلــديــد لـــنــادي الــزوراء الســبــاب
خاصة".مبيـــــــــناً ان "ادارة النادي
سـتــعـلن عن مـدربـهـا اجلـديـد خالل
السـاعات الـقادمـة".يذكـر أن اجلهاز
الـفـني اجلـديـد كـان ضـمن خـياراته

مدرب احلراس هاشم خميس.
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من االحتـــاد الـــقــاري يـــلـــزم أربــيل
بـتــسـديــد مـسـتــحـقــاته وفق سـقف
زمــني مــحـدد ال يــتـــــــــجـاوز الـ10
أيـام وإال سـتـصدر بـحـقه عـقـوبات
قـــد تـــصل لـــهـــبــوطـه إلى الـــدرجــة

األولى. 
وأشـــار إلى أن إدارة نــــادي أربـــيل
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حـصل أيـوب أوديشـو مـدرب الـقوة
اجلـــويـــة عـــلـى حـــكم من االحتـــاد
اآلسـيــوي بـاســتـرداد مــسـتـحــقـاته
ـتـأخـرة لـدى أربـيل. وقـال ـالـيـة ا ا
درب وسام الهاشمي وكيل أعمال ا
في تـصــريح صــحــفي ان أوديــشـو

ســـبق وأن تـــقـــدم بـــشـــكـــوى لـــدى
االحتــاد الــعــراقي مــنــذ عــام 2016
وحصل عـلى قرار لـصاحله لـكنه لم
يــنـــفــذ مـــا دفــعه لـــتــوكــيـل مــحــام
إسباني لتقد شكوى لدى االحتاد

اآلسيوي. 
وتــابع: أوديـشــو حـصل عــلى حـكم

وضـوع لكن حتـاول اآلن تسـويـة ا
األمـــــــــــــر بـــــــات لــــــدى احملـــــــامي
اإلسـبــاني. وخــتم حــديـثـه كـان من
األفـضل لنـادي أربـيل تـسويـة األمر
بــــوقت ســــابق أي قــــبل أن تــــصل
تـــفــاصــيـل الــقــضـــيــة إلى االحتــاد

اآلسيوي".

بعدما ظهر الفريق بشكل مختلف عن
ـسـتـوى  الــذي قـدمه إمـام الـغـر ا
الزوراء فـي السـوبـر قـبل ان يـتـجاوز
احلــدود بــصـعــوبــة  لــيــحـقـق فـوزه
األول قبل التوجـه  الى ملعب كربالء
ـواجـهة فـريق الـكـويت ضمن اليـوم 
جـولـة اإليـاب لـلدور 32 من بـطـولة 
كـــاس مــحـــمـــد  الــســـادس لألنـــديــة
واجهـة  فريق الكويت في اإلبطال  
مـبـاراة فــاصـلـة تــفـوح مـنــهـا رائـحـة
الثار بعد خسـارة لقاء الذهاب بهدف
لثالثـة الـفـاصلـة والـتي  التقـبل غـير
الـفـوز بـهـدفـ لالنـتـقال لـلـدور االهم
من لبطولـة التي تمثل الـتحدي لبطل
الدوري الـعـراقي والسـوبـر  وأهمـية
ـطـلــوب عـبـر كــوكـبـة من احلـضــور ا
ـــنـــتـــخب الــــوطـــني الـــذين العـــبـي ا
يدركـون طـبـيـعة االمـورحـيث حتـقيق
الـنـتــيـجـة االيــجـابـيــة  الن غـيـر ذلك
يـــعـــنـي الـــفـــشل وهــــو مـــا تـــرفـــضه
ـلعب جـماهـيـره الـتي سـتـذهب الى ا
من خالل حـافالت خــصـصـتـهـا إدارة
النادي لدعم مهمة الفريق الفاصلة
والتي تتطلب اللعب بقوة وتركيز
وحذرالنها التتحدد بالفوز وحده
ويـــتــوجـب تــســـجـــيل أكـــثــر من
  إمـام فــريق بـإمـكـانه ان هـدفـ
ـطـلـوبـة عـبر يـحـقق الـنـتـيـجـة ا
قوة خـطـوطه الـتي تتـفـهم األمور
وفي ان تـــقـــدم مـــا لـــديـــهــا  وان
تـرتق  الى مـسـتـوى الـلـقـاء الـذي
يـاتي في ظـل ظـروف مــهـمـة
يـعــيــشـهــا الـشــرطـة
عــبــر مــفــارز
ظهرت

ايوب
اوديشو

بي في بطولة غرب اسيا لبارا
جانب من العبي ا


