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نتخب الوطني صفاء راشد على من اتهمه بالتخاذل بعد انسحابه من بطولة العالم لرفع رد رباع ا
االثقال الـتي جرت مؤخرا في تـايلند وانـسحب راشد من البـطولة بسـبب تعرضه إلصابـة في الظهر
إال ان الـبـعض اتـهم الالعب بـانه لم يـكن يـعـاني من االصـابـة واتـهمـوه بـالـتـخـاذل بـسـبب انـسـحابه.
ونـشر راشـد صوراً لـلفحـوصات الـطبيـة التي اجـراها عـبر صفـحته الـرسمـية على "فـيسـبوك" قائالً:
"احلـمد لـله.. الـيـوم وبـعـد ذهـابي الى الـطـبـيب االخـتـصاص فـي تايـلـنـد وبـعـد الـفـحص واخـذ اشـعة
الـرن تـب وجـود انـزالق في الفـقرتـ الرابـعـة واخلامـسة وكـسر في عـضم الـفقـرة اخلامـسة كـما
مـبـ في الـصور ادنـاه". واوضح بـالـقـول "بعـد ذلك اقـول لـلـذين اتهـمـوني بـأني مـتـخاذل ولم ارغب
ـن ظلمـني". يذكـر ان العراق ـنافـسة هـذا جوابي لكم ولـكن الله يـسامـحكم ويـأخذ حقي  بدخول ا

غادر بطولة العالم لرفع االثقال من دون حصوله على اي ميدالية.
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عباس عبـد الرحمن مـقيماً لـلحكام و
حــمـيــد عــبــد هالل مــنــســقــاً أمــنــيـاً

وحسن ظاهر منسقاً اعالمياً .
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ـــبـــاراة خالل لـم يـــرتق مـــســـتــوى ا
ــــمـــتـــاز وكـــان الــــشـــوط االول الى ا
اللـعب يشـيـر الى  باب جس الـنبض
من قـبل العــبي الـفـريـقـ لـيـنـحـصـر
ـــيـــدان نـــاهـــيك عن الـــلـــعـب وسط ا
ـتـكرر ارتـكـاب االخطـاء والـسـقـوط ا
خـاصةً من قـبل العـبي نـادي الـقاسم
على أمل الـعودة بـنقطـة التـعادل لذا
ـبـاراة اكثـر من جنـد اوقـات تـوقف ا
اوقـــات الــلــعـب  ولم يــشـــهــد مــرمى
الـــفــريــقــ اي خـــطــورة تــذكــر عــدا
تـسـديـدة العب الـديـوانـيـة فـهـد كر
ـباراة في الدقـيقة الالعب االفضل با
تــصــدى لـهــا بــصـعــوبــة حـارس 43
مــرمى نــادي الــقــاسم ســيف جــمــيل
الـذي أعــادهـا الـى سـاحـة الــلـعب اال
انها لم جتد ضالتها من قبل  زمالئه
الالعــبـ فـالح عـبــد الـكــر و أنـور
مـهــدي الـذين لم يـحـســنـا الـتـصـرف
الصحـيح معـها ليـعلن احلكم بـعدها
نــهـــايـــة الــشـــوط االول بـــالــتـــعــادل
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بـكـر خاللـه العـبـو الـديـوانـيـة بـبـنـاء
هــجــمــة مـنــســقــة عــلى مــرمى نـادي
الــقـاسم ولـيــكن حـاصــلـهـا تــسـجـيل
هـــدف جـــمـــيل لـالعب ســـيف الـــدين
ظاهـر في الدقـيقة  48مستـغالً حالة
ارتـبـاك العــبي وحـارس مـرمى نـادي
الــقـــاسم ولــيـــتــصـــاعــد بـــعــده رتب

ــبـاراة الســيــمـا من جــانب الــفـريق ا
الـديواني الـذي قـدم العـبوه مـسـتوى
فـني رائع وكــان االبـرز فـيـهم حـارس
ــرمى ولــيــد عــطــيــة حـارس مــرمى ا
ــبي و طـيف ـنــتـخب الــعـراقي األو ا
عـمـاد و احـمــد عـلي و الـكـابـ فالح
عــبــد الــكــر الـذي أتــعب خـط دفـاع
ـباراة  فـريق الـقاسم طـيـلـة دقـائق ا
لــتـشــهــد الـدقــيــقـة 80إضـافــة هـدف
االطـمـئـنـان الـثـاني لـلـديـوانـيـة حـمل
إمضاء الكاب فالح عبد الكر . في
ـــقــــابل لم يـــكـن أداء العـــبي فـــريق ا
ـــتـــوقع في ــســـتـــوى ا الـــقــاسـم بـــا
مـــبـــاراته مـع نـــادي الـــنــــفط والـــتي
حصدوا فيـها النقـاط الثالثة بجدارة
واستـحـقاق خالل اجلـولة االولى من
الدوري عدا الدقائق العشرة االخيرة
ـبــاراة الـتي شـكل فــيـهـا العـبـو من ا
نــادي الـقــاسم خــطـورة كــبـيــرة عـلى
مـرمى فـريق الـديـوانـيـة اال أن نـهـاية
هجماتهم لم تنـته بالشكل الصحيح;
لـصالبــة خط دفـاع نـادي الــديـوانـيـة
وبخـلفـهم يقف حـارس مرمـاهم وليد
عطية.  لـيخرج جمـهور نادي القاسم
راضـيـاً علـى ما قـدمه العـبـو فـريـقهم
من مـسـتـوى فـني جـيـد مـؤمـنـ بان
الـريـاضـة فـوز وخـسـارة و قـال العب
الديوانـية فهـد كر ان زمالئه كانوا
كـــلـــهم اصـــراراً في حـــصـــاد نـــقـــاط
ــبــاراة وفــاءً مــنــهم الدارة الــنــادي ا
اجلــديـدة وجلــمـهــور الـفــريق الـوفي
الـذي يـبـذل جـهـودا مـضنـيـة في دفع
عـــجــلــة الــنــادي الـى امــام ومن الــله
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 يسعى فريق القوة
اجلوية الى
مواصلة
االنتصارات حيث
يضيف اليوم
االحد على ملعب
الشعب فريق
يناء البصري ا

الـتعـويل على عنـاصره الـتي تدرك طبـيعة
ـــهــمـــة  الــتي تـــتــطــلـب تــقــد تـــفــضل ا
ـكـن وااللـتزام وأهـمـيـة الـعـمل مـسـتـوى 
ــبــاريــات من اجل بــاجلــديــة في جــمــيع ا
قدمـة من هذه األوقات رغم كونه حتـقيق ا
ــبــاريـات حتـت ضـغط ســيــلــعب جــمــيع ا
ــوسم  نـاجح األنــصـار الــذين يـأمــلـون  
وهـي رغـــبـــة جـــمـــهــــوره الـــذي يـــأمل في
اخلــــروج مع الـــفـــريق  بـــكـــامل الـــنـــقـــاط
باريات ومـواصلة جمع الـنقاط ومتابـعة ا
الـتي تشكل دوما  التـحدي للكل  مع بداية
كـل مـوسم  مــا يــجـعـل من الـفــرق ان تــمـر
بــفــتــرات صـعــبــة وهــو مـا يــنــطـبـق عـلى
ـشــاركـات اجلــويــة ومـا حــصل في أخــر ا
تأتي تأثر بها   وخرج خالي الوفاض قبل
ان يــعــود ويــلـعب حتـت ضـغط جــمــهـوره
ـيــنـاء في لـقــاءات مـتـكـررة وهــو يـواجه ا
واجـه فيهـا صعـوبات كـثيرة ومـنهـا خسر
يـناء األخـر الذي ـلعـبه. ا الـرهـان  حتى 
يـكون قد عـالج  األمور وأهل خطـوطه بعد
مـوسـم فـاشلـ بالـكـاد تمـكن من البـقاء
لعبه على قـبل إن يسجل انتصرا صعبا 
حــســاب زاخــو د  75قــبـل  إن  يـخــرج مع
ستوى واصـلة  تقد  ا جـمهوره اليوم  
والـرغبة في  إن يقدم  الالعب ما يقدرون
عـــلــيه  في اخــتـــبــار غــايــة في اخلــطــورة
ويــدركـون هــذه األمـور مــا يـجــعـلــهم عـلى
اسـتعداد تام خلوض اللقاء بأعلى درجات
ـنـافسـة وبـشعـار ال خيـار غـير الـفوز في ا
مـوسم  تـريده إدارة هـادي احمـد ان يكون
مــخـتـلف تــمـامـا عن األخــيـرين وان يـعـود
ــنـافــسـات بــقـوة وان الــفــريق  الى قـلب ا
يــكــون له دور وشــان وأهــمـيــة ان يــظــهـر
مـتمـاسكا بـ جمـهوره الذي ال يـريد تركه
لــوحـده ويـأمل ان ال يـضــيع فـرص الـلـعب
مـن خالل  قوة الـفـريق  واجملهـود الـفردي
ـردود ـؤثــرة  في ان تــقـدم ا لــلـعــنـاصــر ا
اجلـــــيــــد  من خـالل خــــطــــوط
الـــــلـــــعـب الــــتـي  يـــــكــــون
ــــــدرب قـــــــواعــــــدهــــــا ا
الـرومـاني فـي ان يـقود
األمـــــــور بـــــــاالجتــــــاه
الـصـحـيـح وان يـعود
بــــالــــفـــريـق لـــســــكـــة
االنــــتــــصــــارات والن
الـــفــوز عـــلى اجلــويــة
ــشــاركـة في ســيــدعم  ا
بـداية  سـتسهم في دعم
الـفريق  الـساعي لدعم
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يــســعـى فــريق الــقــوة اجلــويــة مــواصــلـة
انـــتـــصـــاراته مـن دون تــوقـف ونـــتــائـــجه
ـمــتـاز بـكـرة ـسـابــقـة الـدوري ا اجلــيـدة 
ــيـــنــاء الـــقـــدم عــنـــدمــا يـــضـــيف فــريـق ا
الـبصري األخر  الساعي لتـحقيق النتيجة
االيـجـابيـة واألولى ذهـابا فـي أخر لـقاءات
اجلـولـة الثـانيـة التي سـتقـام عنـد السـاعة
السادسة على ملعب الشعب وسط اهتمام
ـراقـبـ ووسـائل اإلعـالم والن الـفـريـق ا
طلوب قـصا شريط الـدوري عندمـا حققـا ا
ــذكـور هــو الــوحــيــد الـذي والن الــلــقــاء ا
تـشـهـده  الـعـاصـمـة  الـيـوم  مـا يجـعل من
األنـظار ان تـتجه له بـقوة  ألكـثر من سبب
وسـط رغبـتـهـمـا في تـرك االنـطـبـاع اجلـيد
عـلى مـسـتـوى األداء ومتـابـعـة نـتائـجـهـما
فـي ظل البدايـة  الناجـحة لهـما في جتاوز
ـر اجلــويـة في أيـام جــولـة  االفـتــتـاح. و
مـهـمـة بـعـد االنـتـقـال لـلدور 16مـن بـطـولة
مــحـمــد الـســادس لألنـديــة الـعــربـيــة بـعـد
عــودته بــتــعـادل بــطـعـم الـفــوز من مــلـعب
ية عندما قلب تأخره الى تعادل كان الـسا
ذكـور مسـتفـيدا من كـافـيا لـلتـقدم لـلـدور ا
نـتيـجة لـقاء كربالء بـتغـلبه بـثالثة أهداف
لـواحد واألمل في ان يـبقى فـيهـا الى ابعد
ه الـشــرطـة األخـر الـذي نــقـطـة رفــقـة غـر
ثل سـبق وبـلغ نـفس الدور وهـذا بـدوره 
مـكسـبا لـلفريـق وقـبلـها للـكرة لـلعـراقية.
وكـان اجلـويـة قد اسـتـهل موسـمه اجلـديد
بـفـوز مـهم   عـلى األمـانـة بهـدفـ ويـظـهر
ـواصــلـة ـطــلـوبــة   فـي احلـالــة الـفــنـيــة ا
مــنـافـسـات الـدوري بـثــقـة وقـوة واهـتـمـام
وهــو يـبث عن فـوز أخــر لـتـعـزيــز الـبـدايـة
الــتي يـراهـا األنـصـار الـذين سـيـحـضـرون
ـدرب عــلى بــكــثــرة لــتــحــيــة الالعــبــ وا
االجنــاز األولي في الـكـويت ومن اجل دعم
وسم وإظـهـار قدراته ـهـمة من بـدايـة ا ا
ـرور من جولة ألخرى جلـمع النقاط وا
بـثـقـة  ومـواجـهة األمـور بـالـسـيـطرة
ــبــاريــات الـتـي جــمــيــعــهـا عــلـى ا
سـتـكون قـوية لـكن مهم ان يـشدد
عـــلى األمـــور من الـــبــدايـــة الــتي
يـخـطط لهـا اوديشـو في ان يعـيد
الــفـريق لـلـمـنـافـسـات احلـقـيـقـيـة
حـيث األلقاب  احمللـية التي خرج
مـنها قـبل ان يستـعيد توازنه في
ــيــة بـــدابــة مـــهــمــة إمـــام الــســـا
ــــطـــــلــــوب  ومن ثم وحتـــــقــــيق ا
الـعودة الى بطولة الدوري وفي ان
درب ـسـاعـدة ا يـنـجح الالعـبـ 
لـلخـروج بفوائـد اللقـاء التالي
في أول ظهور على مسرح
الـشـعـب الـذي أكـثـر ما
تــرتــاح الــلــعب فــيه
الـفرق اجلمـاهيرية
 عــنــدمــا يـعــتــمـد
اوديـــــشــــو عــــلى
ثالية الـتشكيلة ا
بـعـدما  يـكـون قد
تــــعـــرف عــــلى من
دخـل صـــــــــفـــــــــوف
نتدب الـفريق من ا

 تـوا والـلـعب بـشـعار
الــفـوز مـن دون فـقـدان
الــــنـــقـــاط الــــتي ســـبق
ودفـع فـــــــاتـــــــورتـــــــهــــــا
خــصـوصــا في مــبـاريـات
الـذهـاب الـتي لم يـدشـنـها
وفـريـق  مثـل اجلويـة دخل
مـنافسا عـلى  لقبي الدوري
والــــكــــأس  مــــؤكــــد يــــريــــد
مــشــاركــة مــتـوازنــة  من كل
اجلــــوانـب  والـــتــــقــــدم  في
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االداء الذي ظـهر فـيه فريق نـادي القـوة اجلويـة بلـقائه ضد
ـيــة الـكـويــتي في اطـار  الـدور الـ 16من فـريق نــادي الـسـا
بـطولـة مـحـمـد الـسـادس لألنـديـة  الـعـربـيـة  شـابه الـسلـبي
وااليجـابي بشـكل يشـير المـتالك الفـريق العـراقي لوجـه
ـباراة  وهذا ما يحسب خلبرة مخـتلف تماما في شوطي ا
ـدرب ايـوب اوديـشـو الــذي اثـبت فـعال قـدرته عـلى قـيـادة ا
الـفـريق بـشـكل واقــعي وتـمـكـنه من  ضـبـط مـفـاتـيح الـلـعب
ـبــاراة الـتي دخـلـهـا ـتـابـع  ألحـداث الـشـوط االول من ا فـا
يـزة بـتمـكـنه من حتقـيق الـفوز الـفريـق اجلوي بـأفـضلـيـة 
ـفتـرض (كربالء) بثالثـية  في مـباراة الـذهاب عـلى ملـعبه ا
حـــيث وضـع قـــدمــــا في  الــــدور الالحـق لـــكن  اصــــطـــدم
ـا قــدمه الـفــريق اجلـوي من اداء ـتــابـعــ   اجلـمـهــور وا
هزيل  في احـداث الـشـوط االول والـذي بانت فـيه افـضـلـية
ـضـيـف  والـذي تـمــكن من احـراز هــدف مـبـاغت الـفــريق ا
جراء الـثغرات الـدفاعـية واالخـطاء الفـردية  والـتي اسهمت
بشـكل وباخر في زيادة جرعات التفاؤل لدى العبي الفريق
كن ان ينهي من الكويتي  بقدرتهم على احراز هدف ثان 
احالم التـأهل لـدى الفـريق الـضيف  واقـتـرب  هذا الـهدف
قـرب كثـيرا بـاستـمرار االداء الـسـلبي الـذي عزاه اغـلب ا
من الفـريق لدرجة الـرطوبة الـنسبيـة التي لعـب في أجوائها
ـناخ الفـريق وعدم تـمـكن اغلب الالعـبـ من مجـاراة هذا ا
رغم ان اغـلـبـيـتـهم مـحـتـرفـ وقـد لـعـبـوا في ظـروف جـويـة
مشـابهة من خالل االستـحقاقـات الدوليـة السابـقة  يضاف
الى قدر ة الـفريق الكويتي تـوظيفه لالعب اخلبرة في ابراز
ـطلـوبـة واقـصد بـه الالعب الدولي مـسـاعـد ندا اخلـطـورة ا
اضافـة لالعب االخـتراق من اجلـوانب عدي الـدباغ  والذي
اسـهم بــبـنــيـتـه اجلـســمـانــيـة عــلى ابــراز االزعـاج الــكـبــيـر
للدفـاعات اجلـوية واخـتراقهـا عبـر اكثر من فـرصة السـيما
فـرصـة حتقـيق الـهدف  الـذي جـاء على مـرحـلتـ اذ تـمكن
ـــرة االولى لــكن مـــتــابــعــة احلــارس من صـــد الــكــرة في ا
الـالعب الــكـــويــتي اســـهــمت بـــوضع الـــكــرة في الـــشــبــاك

وتشكيل الضغط الالزم  على العبي الفريق اجلوي ..
اما الـشـوط الثـاني  فـظـهر من خاللـه الفـريق اجلـوي بأداء
ـبـاغـتة  واسـتـخـدم سالح مـغـايـر تـمـاما فـتـسـلـح بسـالح ا
التسـديد فأثمرت احداها عن تسجيل هدف التعادل الثم
درب ايـوب اوديشو في ـتابـع ألدراك قـدرة ا ا حـدا با
توظـيف اوراقه التكتيـكية في اللقاء  واالسـهام بشكل فاعل
في توظيف اكثر من العب لتحقيق الترابط ب اخلطوط من
اجـل حتـقــيق هــدف الــتــأهل الــذي  بــرز بـشــكل قــريب من
خالل رغــبـة الــفــريق الــعــراقي في تــأكــيــد ذلك ومن خالل
محطـة االستراحـة  وعبر فـضائية ابـو ظبي الريـاضية التي
ا بثت اللـقاء  ابرز محلـلو  الفضـائية الكويـتي تفـاؤلهما 
ـيـة في ضـوء مـا قـدمه  من اداء  اال سـيـحـقـقه فـريق الـسـا
انهم سـرعان ما غـيروا وجهـات نظـرهم ليؤكـدوا ان الفريق
اجلـوي  لــبس وجــهــا اخــر  في الــشـوط الــثــاني من خالل
ـكـثف والتـرابط واالنـسـجـام الـذي بدا ـبـاغـتة والـهـجـوم ا ا
على خـطوط الفـريق  فنـتيجـة لقاء الـشوط االول اذا ما الت
ـتــابع الـعـراقي سـوف يـلـمس نـهـايـة الى مـالت عـلـيه فـان ا
مــشـوار فــريق الـقــوة اجلـويــة  اعـتـمــادا عـلى مــا قـدمه في
الشـوط االول فحسب  حتى وان كان الفريق الذي سيقابله
في الـــدور الالحق ذات مــســتــوى مـــتــقــارب  مع مــا قــدمه
الـفـريق الـكـويـتي  اال ان الـتـفـاؤل بـدا واضـحـا فـيمـا قـدمه
الفـريق اجلوي خالل احداث الـشوط الثـاني وكان الالعب
انـتفـضـوا عـلى انفـسـهم ليـقـوموا  بـشـبه ثورة عـلى  هـزالة
الحـــظــات االداء  فـــصــحـــحـــوا اخـــطـــائــهـم بـــنــاء عـــلـى ا
والتوصيات التي منحها لهم مدربهم اوديشو والتي تمكنت
من اخلروج مـن عنق الزجاجة  واالفالت نـحو الدور التالي

بكل اريحية ..
االداء الـذي قـدمه الـفــريق اجلـوي يـدعــو لـلـتـأمل فــشـكـلـ
قـدمـهمـا هذا الـفـريق عبـر لقـاء واحـد يدعـونا لـقراءة اوراق
ـناسـب والـذي باي الـفـرق الـعـراقـيـة ومـدى اسـتـقـرارهـا  ا
نـحـهـا االفضـلـية فـالـكـثيـر من الـفرص حـال من االحـوال 
التي اضـاعهـا  الفـريق الكـويـتي في شوط تـسيـده بالـكامل
كانت مـدعاة لبروز نتيـجة خاسرة في اجلانب االخر  وهذا
ما تعـانيه جمـيع الفرق الـعراقيـة  والتي ينـبغي من اخلبراء
واحمللـل الكروي الوقـوف ازاؤها لدراستها من اجل عدم
بـروز ظاهـرة وجه اخـر او سلـبي او ايـجابي
من خـالل  االداء الـــذي لــــون خـــطـــوط
ـــــبــــاراة والــــتي الــــفــــريق فـي تــــلك ا
ـا تـقـدمه جـعـلـتــني اقـارن حـيـالــهـا 
س اي قاسم يـة فـلـلم ا الفـرق الـعـا

مشترك ..
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أكـد الـنـجم الـدولي الـسـابق عـدنان
درجــــال ان هـــدفـه الـــرئــــيــــسي من
الشـكـوى التي رفـعتـها ضـد االحتاد
الــعـراقي لـكــرة الـقـدم هـو االصالح
نظومة كرة القدم العراقية. الشامل 
 وقــال درجــال في مــؤتـمــر صــحـفي
عــقـده في نــادي الـصــيـد إنه "خالل
الـعــام والــنــصف مــنــذ عــودتي الى
الـــعــراق كــان كل هــدفي هــو زيــارة
بــلـدي الــعـراق ورؤيــة الـنــاس كـيف
تعـيش منـذ مغـادرتي للـبلـد منذ 22
ســنـة لـكن وجـدت رغــبـة اجلـمـاهـيـر
الــعــراقــيــة واجلــمــيع بــتــرشــيــحي
لـرئــاسـة االحتــاد لم اتـردد في ذلك".
واوضح أن "هنـاك مخالـفات كـثيرة
اكـتــشـفـتـهـا مـؤخـراً في عـمل احتـاد

الكـرة مـنهـا النـظام االسـاسي الذي
يقال بانه مـصادق عليه في  20ايار
ولــكن في حــقــيــقــة االمــر هــو غــيــر
مصادق عليه".  واضاف "لم يكن في
ودي ان تصل االمـور الى ما وصلت
الـــــيـه االن حتـــــدثـت مع اعـــــضـــــاء
ــا اخفِ عـنـهم االحتــاد بـصـراحـة و
ــا سـتـصل الـيه شــيـئـاً وحـذرتـهم 
االمـــور إذا لم نـــتــوصل الـى اتــفــاق
يــرضـي جــمــيع االطــراف".  وكــشف
درجــال قـائالً: "احتــاد الـكــرة عـرض
عـلى كــرسي الـرئـاسـة خالل الـفـتـرة
الـســابــقــة ولــكــني رفــضت من أجل
اكـمال مـشـروعي" مبـيـناً ان "جـميع

االتفاقات مع االحتاد في الدوحة 
نــســفــهــا بــالـــكــامل من قــبل احتــاد

الكرة".
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رســمـت كــتــيــبــة مــدرب فــريق نــادي
الـديــوانـيــة اجلـديـد صــادق سـعـدون
الــفـــرحــة عـــلى شـــفــاه مـــحــبـــيه من
جمهور غصت به مدرجات ملعبة إثر

حتقـيقـه فوزاً مـهمـاً على فـريق نادي
ـبـاراة الـقـاسم بــهـدفـ دون رد في ا
التي استـهلت بقراءة سـورة الفاحتة
عــلى روح الـكــابـ الــدولي الــسـابق
فـالح عـبـد حـاجم وسط صـمت كـبـيـر

من قـبل اجلـمهـور احلـاضـر و حـضر
ـباراة زهـيـر علي الـشـعالن مـحافظ ا
الديـوانـية وحـسـ علي كـر رئيس
نــادي الـــديــوانــيــة اجلــديــد  ,ضــمن
مـنـافـسـات اجلـولـة الـثـانـيـة لـلـدوري

رحـلة ـمتـاز بـكرة الـقـدم ا الـعراقي ا
االولى ( دربـي الــــفــــرات االوسط ) و
أدارهـا احلـكـام أحـمد ذاري والـدولي
حـسـ تـركي و عـلي زوين و حـسـ
غــالب و أحــمـد مــكَــطـوف مــشــرفـاً و

وسـم حيث الـبقاء  في فـي حتقيـق هدف ا
وقـت الزال الكـرخ يـعـول على مـلـعـبه الذي
كـاد ان يـحـقق الفـوز الـثانـي قبل الـتـفريط
بـه  في اخـر ثــوان الـلــقـاء بــعـدمــا أضـاف
الـنقطة الرابعة بعـد الفوز على الصناعات
ويـأمل في مـشـاركـة  طـيبـة لـلـمرة الـثـانـية
ــهـمـة ال ويــأمل ان يـظــهـر  مــتـوازنـا الن ا
تـتوقف على مـباريات عقـر الدار  التي كاد
الـسمـاوة ان يشوهه لـو تعامل مع الـبداية
كــمـا يـنـبـغي لـكن يــبـدو الـنـتـيـجـة  عـادلـة
ـغـمـورة  بـشـكل ومــهـمـان تـظـهـر الــفـرق ا
ــوسم  بـشـكل مــغـايـر  لــدعم مـنــافـسـات ا

أفضل.
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وخــرج كل من الـكــهـربـاء واربـيـل بـتـعـادل
وسم بـعدما اخـر بعـد األول في مسـتهـل ا
بــدا  الــضــيـوف بــالــتــسـجــيل  عـن طـريق
الـتنحاتي  بلعبد د 40فـيما عادل للكهرباء
عـلي محسن د  55لـيرتـفع رصيد كل مـنها
الـى نــقــطـتــ قــبل ان يــعــجــز اربــيل  من
الـــعــودة إلى ســكـــة االنــتــصــارات ذهــابــا
ـشكلة التي    يخـشى جمهوره إن تتكرر ا
مــــرة أخـــرى وتـــقـــلل  مـن جنـــاحـــاته  في
مـــوسم صــعب فـي ظل  عــدم الــتـــمــكن من
حـسم مـباريـات األرض بالـشـكل الصـحيح
ـبـاريـات ـواجـهـة ا وأهــمـيـة وضع أسس 
كــمـا يـجب والن نـزف الـنــقـاط من الـبـدايـة
ســتـعـوق من تـقـدم الــفـريق الـذي عـلـيه ان
يـكـون مخـتـلفـا عـبر جـهـود الالعبـ الذي
ـطلـوبة يـدركـون أهمـية حتـقيق الـنـتائج ا
الــتي يـبــحث عـنـهــا الـكـهــربـاء  الـذي كـان
يـــبــحث عـن الــفــوز  واالرتـــبــاط بـــنــتــائج
ـــوسم األخـــيــر األرض كـــمـــا حـــصل في ا
األفــضل  والن الـفــشل فـيـهــا يـعـنـي تـغـيـر
ــشـاركــة  وان يـحــقق الـتــقـدم من مــسـار ا
جـوالت البداية بعد تعادل لكن ينتظر ان
رة يـعود بـسرعـة لدوره الـذي عكـسه في ا
ـــدرب  وسط األخــــيـــرة مع بـــقـــاء نـــفس ا
ـدرب والالعبـ في الـتـعامل مع مـسـعى ا

تاحة. الفرص ا
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وقــاد فـرحــان شـكــور فـريق الــنـفط لــلـفـوز
األول وفـي الـدقــيــقــة األولى عــلى حــسـاب

نـتائجه التي تـتوقف على األداء واإلمساك
بــــــاألمــــــور مـن هــــــذه األوقــــــات وتـــــدارك
صـعـوبـات مـبـاريـات الـذهـاب  والن الـلـقاء
سـيكون امـام اجلوية ومـحاولة قـهره إمام
وســــائل اإلعالم الــــتي تـــريــــد مـــشـــاهـــدة
ـضيف  بـعد العـودة بقوة لـلواجهة والن ا
الــعـاصـمـة عـلى مــوعـد مع مـبـاراة واحـدة
ـينـاء األخـر  السـاعي حملو فـقط  طـرفهـا ا
ـني الــنـفس في اثــأر أخـر مــشـاركـتــ و
انـطالقة حقـيقية من مـلعب الشعب وحتت
أنـواره ومن دون عـناء رغم ان اجلـوية في
أفــضل أحـواله وفـي اجلـاهـزيــة  وكالهـمـا
افـتتح مشوار الدوري بالنـتيجة االيجابية
قـــبل ان يــظــهــر اجلـــويــة   مــقــنــعــا إمــام
الــسـلـمـيـة ويـطــرد مـخـاوف الـلـعب ذهـابـا

التي دوما تكلف فرقنا العودة بخيبات.
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وكــانـت قـد جــرت نــهــايــة األســبـوع ســبع
مـباريات عنـدما عاد السمـاوة بتعادل مهم
مـن ملعب الكرخ بهـدف   محققـا النتيجة
اجلـيـدة ذهـاب في حتـول  واضح   لـلـفرق
الـذي يلعب مبـاريات اجلولة األولى خارج
مـــلـــعــبه  قـــبل ان يـــحــقق الـــنــتـــيــجـــتــ
ـوسم بتـعادل ـطـلوبـتـ عنـدمـا افتـتح ا ا
مـثـير  والـعودة بـنقـطـة غالـية من مـلعب
الــزوراء  ثم عــاد  من الــكــرخ بـنــقــطـة
جـيـدة بـتـعـادله مع أصـحاب األرض
بــهــدفـ مــفــتـتـح الـتــســجـيل عن
طـريق سـتـار جـبار د  41ويـدرك
الـــتـــعـــادل في الـــوقت الـــقـــاتل
مــتـداركـا اخلـسـارة عـبـر عـمل
جــيــد بــعـد اجلــرأة عــلى فـرق
الـعـاصـمـة ومن مـلـعـب الـكرخ
الـــذي ســجـل ســقــوطـــا حــتى
ـوسم لــلـفـرق اجلـمــاهـيـريـة ا
ــاضي لـكن يـبــدو الـسـمـاوة ا
عــزمــا فـي ان يــكــون مــنــافــسـا
شـاركة  بـقيادة مـختـلفـا  في هذه ا
ســمــيــر كــاظم الــذي يــكــون عــدل خــطـوط
الـلـعب من  خالل االعـتمـاد عـلى مجـمـوعة
شـبابـية دفـعت بأول مـواجهـت  وتـمكنت
مـن تــثـــبــيت إقـــدامــهــا بـــوضــوح في أول
مـهمتـ غير سهـلت  من شانـها اإلسهام

نـفط اجلنـوب في نتيـجة اتت بـوقتهـا بعد
ـنـافـسة خـسـارة الـقـاسم وافـتـتـح سـجل ا
احلــقـيــقي مع يـحــيى عـلــوان في ان يـقـدم
ــسـتـوى الـذي كــان عـلـيه في الــنـفط الى ا
أخــر ثالث مـواسم هي األفــضل في تـاريخ
مـشاركاته التي يعول فيها اليوم على أداء
ـدرب عبـر وضع حـلول الـالعبـ وخـبرة ا
لــلـمـبــاريـات والـتــوجه بـهـا بــجـديـة داخل
قـابل يكـون اجلنوب قد وخـارج ملعـبه. با
فــــشل فـي اول خـــرج لـه   مـــا يــــدعـــو الى
ـــتـــوازن وتـــدارك هـــكــذا حتـــقـــيق األداء ا
ـشاركة مـباريـات أثرت كثـيرا عـلى مسار ا
األخـيرة ويـدعو اجلـرب الى وضع احللول
وهـو يعلم ان الـبقاء عـلى مباريات األرض
همة الـتي ستكون صعبة إذا قـد ال تخدم ا
لـم تتـعـدل النـتائـج والن التـنـازل مبـاريات
ـــقـــدمــة ســـيـــقــلل مـن حــظـــوظ الـــفــريق ا
ـشاركـة التي مـؤكد وسـيـعرقل من مـسار ا
تـسعى اإلدارة ان تكون أفضل من األخيرة

بعدما شغلت نتائج الذهاب األذهان.
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وعـــاد الــنـــجف بــكل فـــوائــد مـــبــاراته مع
زاخـو عـنـدمـا تمـكن  من قـهـرت في مـلـعبه
وحتـت أنـظــار جــمــهـوره الــكــبـيــر بــهـدف
الـالعب كـرار عـامـر د 55وفـي الـظـهـور في
مـهـمـة غيـر سـهله جنح في ادارتـهـا حسن
احـــمــد الــذي يـــقــود الــنــجـف بــعــد ثالثــة
مـواسم مهمة مع  النفط  قبل  يقدم لنجف
بــأفــضل  حــال  ويـحــصــد كـامل  الــنــقـاط
ويـــرفع رصــيـــده الى أربع نــقـــاط ويــكــمل
ـــهــمــة عـــلى ا وجه ومــهـم ان يــعــكس ا
الـالعب مسـتواهم وفي ان يقدمـوا اللقاء
ــهــمــة عـــلى أفــضل مـــا يــرام  مــا ســهـل ا
والـفرصـة والهدف الـذي كان حـاسما والن
الـلـقاء جـاء من الذهـاب عـقدة الـكل قبل ان
يــتــجـرع جــمـهــور  زاخــو اخلـســارة الـتي
شــهــد عـلــيــهـا وهي الــثـانــيــة بـعــد ذهـاب
ـيناء وزاد الـط بله  إمـام عودة الفريق ا
احملـتاج الى عمل كـبير  والن فـوائد الفرق
تـأتي مـن خالل ملـعـبـهـا لـكن مـلـعب زاخو
خـالف تـطلـعات فـريـقه  والفـشل في تدارك
ســقـوط الـبـصـرة قـبل إن يـخـذل جـمـهـوره
الــذي زحف مــبـكــرا لــلـمــلـعـب لـكــنه صـدم

ـر. وتـقاسـم احلدود واألمـانة بـالـنتـيـجة ا
ــبــاراة الـــتي شــكـــلت حتــديــا نـــقــطــتـي ا
لـلفريق الـلذين خسرا لقـاء االفتتاح  قبل
ان يــسـتــمـرا بــالـفــشل في الــعـودة لــسـكـة
االنـتصـارات  بعـدما واجـها صـعوبات في
عـــبـــور أي مـــنـــهـــا الـــلــقـــاء الـــذي زاد من
مـهمتهما ن منذ البداية حيث األمانة الذي
درب  والالعـبـ والكل عـلق  أمـاله عـلى ا
الزال بــعـيـدا  إمـام فــريق قـدم األمـور عـلى
أفـضل ما يـرام قبل أشـهر واحلال لـلحدود
الــذي خــرج بــأول نـقــطــة  بـعــدمــا فــشـلت
مـساع الالعب في حتقيق كامل العالمات
الـتي حرم مـنها األمـانة ومتـوقع ان يعودا
ـتلكـان من عنـاصر واعدة في ا  بـسرعـة 
تلك األمانة قدرات فنية ومالية  قد وقـت 
ـتعثرة وهو تـساعده على تـدارك البداية ا
ـظــفـر مــا يــرفـضه عــصـام حــمـد واحلــال 
جــبـار الـذي يــأمل في مـشـاركــة مـهـمـة مع
الـفـريق وان  يـرتـكز عـلى قـواعـد تـمنع من
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طلوبة بقهره وحقق الصناعات النتيجة ا
نـفط ميـسان والـتغلب عـليه بـثالثة أهداف
لــــواحـــد  ســـجـــلـت عن طـــريـق الالعـــبـــ
مـصـطـفى محـمـود  وعمـر جـبار ومـحـمود
ـيـسان احـمد د 18و 41و 91فـيـمـا سجل 
احـمـد خـالـد د  39وتــظـهـر بـدايـة سـلـبـيـة
لـلـفـريق  الـذي خـرج عن الـتـوقـعات في ان
وسم في بدايـة جيدة كما حصل يـستهل ا
ــاضي قـبل ان يــتـراجع  و ـوسم ا فـي ا
ـنتظـر منه  لـيعود بـالنتـيجة يـقدم األداء ا
الـسلـبيـة  التي تتـطلب من مـدربه منـاقشة
األمــور ومـعـاجلـة األخـطــاء الـتي تـسـبـبت
بـاخلـسـارة  قبل ان يـنـجح عادل نـعـمة في
حتــقـيق الـفـوز األول مع الـفـريق مـعـوضـا
ـاضي  فـيـمـا خــسـارته مع الـكـرخ الـدور ا
واجـه مـيـسـان  انـتــقـادات جـمـهـوره الـذي
ـدرب  كان األجدر به دخـل في مشادة مع ا
 جتــــاوزهـــا حتت أي مــــســـوغ كـــان  والن
مـــبــاريــات الــذهــاب تــبــقـى صــعــبــة عــلى
اجلــمــيع كـمــا  انـتــهت عــنـدهــا مـبــاريـات
اجلــولــتــ األولى الــثــانــيـة  عــلى امل ان

تستبعد الفرق استقرارها.


