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انـتــقـد مـدرب الـقـوة اجلـويـة أيـوب أوديـشـو احتـاد الـكـرة الـعـراقي بـسـبب سـوء تـنـظـيم
سـتمر. وقـال أوديشو في سـابقة الـتي طالهـا التـأجيل ا ـمتـاز وعدم انتـظام ا الدوري ا
تصـريحـات صحـفيـة: االحتاد لم يـعمل بـاحتـرافيـة إزاء تنـظيم الـدوري وهنـاك مجامالت
واضـحة في زيـادة عـدد األنديـة وبـالـتالي عـدم الـسـيطـرة عـلى الـتنـظـيم. وتـابع: ليس من
تـرهل من األندية لـو كان الـعدد أقل سيـسهل على مصـلحـة الكرة الـعراقيـة هذا الـعدد ا
وذجي. وواصل: التأجيالت لن تصب في مصلحة الكرة العراقية االحتاد إقامة دوري 
ـستـوى العـام وتؤثـر على أداء الالعـب وانـدفاعـهم وبالـتالـي تنعـكس سـلبا بل تضـر با

نتخبات الوطنية كذلك.. االحتاد يجامل عددا من األندية ألغراض انتخابية. على ا
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ووضــــعت قــــرعــــة دورة كـــأس اخلــــلــــيج
الـعـربي لـكـرة الــقـدم الـرابـعـة والـعـشـرين
ــنـتــخب الــوطـني في الــتــرتـيب الــثـاني ا
حيـث سيواجه مـنتـخب سلـطنـة عمان في
افتـتـاح الـبـطولـة فـيـمـا سيـكـون في حـالة
استراحة في اليوم الثاني على ان يواجه
ـنافـسة مـنتـخب الـكويـت في ثالث ايـام ا
ويالقي في الــيــوم الــرابع مـنــتــخب قــطـر
ضـيف فيـما يـواجه في اليـوم اخلامس ا
منـتخب الـيمن. وقـد احتضـنت العـاصمة

الــقـطــريـة الــدوحـة مــراسـيم قــرعـة دورة
كأس اخلـليج الـعربي لـكرة الـقدم الـرابعة
ـشاركة والعـشرين الـتي ستـجري هـناك 
منتـخبات الكـويت واليمن وسلـطنة عمان
نظـم. على صـعيد والـعراق وقـطر الـبلـد ا
ـنــتــخب الـوطــني لــكـرة مــتــصل ارتـقـى ا
القـدم خمـسة مراكـز في تصـنيف االحتاد
الـدولي لـكـرة الـقـدم فـيـفـا وجاء مـنـتـخب
ـركز الـ  74بـرصـيد اسـود الرافـدين في ا
ركز الـ  1327 79نقـطة بعـدما كـان في ا

اضي.  خالل التصنيف ا

ــركـز الـتــاسع آسـيـويـا الـعـراق حل في ا
بـعـد مـنـتـخـبـات إيـران والـيـابـان وكـوريـا
اجلـنـوبــيـة وأسـتـرالــيـا وقـطـر واالمـارات

 . والسعودية والص
ـركــز الـثـامن عـربــيـاً بـعـد فـيــمـا حل في ا
ــغـرب مــنــتــخــبــات تــونس واجلــزائــر وا
ومــصـر وقــطــر واالمــارات والـســعــوديـة.
وواصــلت بــلــجـيــكــا صــدارة الـتــصــنـيف
بـرصــيـد  1755تـلــيـهــا فـرنــسـا بــرصـيـد
وانكلترا 1715والبرازيل بـرصيد  1726
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مـثــلـمـا هـي كـافـة الــقـطــاعـات في اجملــتـمع الــعـراقي الــتي عـانـت وتـعـانـي االهـمـال
والـتقـصير واالخـطاء واخلـطايـا جند ان الـرياضة الـعراقـية هي االخـرى تعاني ذات
االهـمـال والتـقـصـيـر والفـسـاد والـعـيـوب والنـواقص وجنـد ان كـافـة الـعامـلـ فـيـها
يتحـدثون عن نواقصها وعيـوبها دون احراج او خجل! ولكـنهم يواصلون العمل في
ـيــدان الـريـاضي ويـؤكـدون مـسـيـرتــهم الـتي تـشـوبـهـا الــكـثـيـر من هـذه الـنـواقص ا

واساسيات العمل العلمي (ويؤكدون) جناح مسيرتهم وعملهم هذا.
ولـكنـنـا مـنـذ الـتـغـيـيـر الـعاصـف الذي حـل بالـوطن في  9/4/2003 وحتـمل شـعـبـنا
ـختلـف توجهـاتها مسـؤوليـته وكان لقـواه السـياسيـة واالحزاب الـوطنيـة والديـنية و
جنـدهم جـميـعـا قـد أخـفقـوا في هـذه الـتـجربـة كل حـسب حـجـمه وتـأثيـره وفـاعـلـيته
ومــســؤولـيــته لــذا كـان ألبــنـاء شــعــبـنــا رأي اخــر عـبــر عـنـه من خالل الــتـظــاهـرات
وذجـا من وثـبـات شعـبـنـا التي واالعـتـصـامـات فكـانت وثـبـة تـشرين االول  2019 
طـرزت مـسـيـرته الـنـضـالـيـة بـأحـرف من ذهب حـيث عـشـرات الـضـحـايـا والـشـهداء
صـاب وكان ألهل الـرياضة مـوقف ومطالـبات اسوة بـبقية واالالف من اجلرحى وا

قطاعات شعبنا البطل.
شـاكل والصراعات ألنه ظل خالل فالـواقع الرياضي عانى الـتشرذم واخلالفات وا
وقـراطـيـة العـراقـيـة) سلـبـيا ـاضـية مـن عمـر (الـتجـربـة الـد االعـوام السـتـة عـشر ا
مـشتـتـا وضـائعـا بـسبـب غيـاب الـقوانـ لـلـمؤسـسـات الـرياضـيـة واغـفال احلـكـومة

ان عن هذا العيب الكبير اضافة الى االهمال الرسمي للقطاع الرياضي. والبر
 اما االمر الثـاني فقد عانت الرياضة مـن فقدان مرجعيتهـا (الرسمية) والتي حتدد
قـيـادتهـا وفلـسـفتـها فـاجلـميع بـقي ضـائعـا وال يعـرف او يـعتـرف بعـائـدتيه وهـذا ما
اضـاع القـطاع الـرياضي. فـالدولة هي (االم) والـراعيـة لكل ابـنائـها ولكن من خالل
دورهـا وواجبـاتها خـاصة وان دسـتورنـا العـراقي قد تـضمن نـصا دسـتوريـا يحمل
ـارستـها! وهـنـا احتدث وبـشـكل صريح عن االعالم رقم  36 خـاصاً بـالـرياضـة و
الـريــاضي الـذي اجـده مـنـقـسـمـا عـلى نـفـسـه ومـخـتـلـفـا مع بـعـضه جتـاه مـحـاوالت
االصالح والتـغـييـر الذي أطـلقـها مـجلس الـوزراء وبـرغبـة جمـاهيـرية حـيث دعا الى
ـبـيـة واالحتادات ـؤسـسـات الـريـاضـيـة واهـمـية تـشـريع الـقـوانـ لـهـا (االو قـونـنة ا
واالنـديـة الـريـاضـية) وانـهـاء سـنـوات الـفـوضى واالرتـبـاك الـتي عـاشـتـهـا الـريـاضة

وقف الى موقف ونختلف عليه? منـــــــــذ  2003 وحتى الساعة فهل يحتاج هذا ا
لذا ادعـو اجلمـيع للـوقـوف من اجل التـغيـير واالصالح وال داعي
الن نـنـقـسم عـلى بــعـضـنـا ونـخـتـلف فــيـمـا بـيـنـنـا! فـاإلعالم
ــهـــني البــد لـه من مــوقـف ثــابت ــبـــدئي واحلــريـص وا ا
ووطــني وداعم ومــسـانــد لإلصالح اجلــذري.. نــعم قـد
نخـتلف على اجلزئيـات وعلى بعض الشـخصيات ولكن
يـبـقى الـوطن خـيـمـة كـبـرى تغـطـي اجلـميـع وال انـحـياز
لـلــفــســاد والــفـاســدين وســتــبــقى الــسـاحــة لــلــشــرفـاء

والوطني واخمللص للشعب والوطن.. ولنا عودة
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توج فـريق االسكـان بلـقب الـنسـخة األولى من
دوري اكس تيب لـسبـاعيـات الركبـي العراقي
إثر فوزه على فريق احلدود بنتيجة  22 مقابل
باراة النهائية التي أقيمت على 10  نقاط في ا
مــلـعـب الــبـرج بــجــامــعــة بــغــداد في كــرنــفـال
ريـاضي جــمــيل وسط حــضـور رســمي تــمـثل
ستـشار رئـيس الوزراء لـلشـؤون الريـاضية
ايـاد بـنـيـان ومـسـتشـار وزيـر الـتـعـلـيم الـعـالي
لـلـشــؤون الـريـاضــيـة حـسـ عــلي حـسن الى
جـــانب شــــخـــصـــيـــات ريــــاضـــيـــة وحـــضـــور
يز. وشـهد اللقـاء ندية كـبيرة ب جماهيـري 

الـفــريــقــ وانــدفـاع كــبــيــر من قــبل الالعــبـ
لتسجـيل التقـدم مبكـرا في الشوط االول وهذا
مـا حتقـق عن طـريق العب االسـكـان مـصطـفى
احلمـداني الذي جتـاوز العبي احلـدود وحدود
لعب معلنا عن اول (تراي) هدف في الدوري ا
العراقي للركبي مسجال رقما تاريخيا باسمه
فـيـمــا هـدف زمـيــله حـسـ عــدنـان (الـبــلـنـتي)

ليتقدموا بسبعة نقاط. 
وفي الــدقــيـــقــة الــســابــعـــة واألخــيــرة من زمن
الـــشــوط األول ســـجـل رســول شـــايـع (تــراي)
لإلسكان لـينتـهي الشوط األول بـتقدمهم بـ 12

نقطة نظيفة.
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WŽd∫ جانب من قرعة دوري اخلليج في الدوحة

نــفـط اجلــنـــوب في مــســـتــوى واضح
بفضل عطاء الالعب الواعدين الذين
عـادوا يـقدمـون مـسـتـويـات عـالـية من
خالل قـيـادة يحـيى عـلـوان واألمل في
ان ينجح مع الـفريق بعـد بداية مـهمة
محو فـيهـا اثار خسـارة لقاء االفـتتاح
من القـاسم. ورفع الصـناعـات رصيده
الى  6نقـاط بـفـضل الفـوز الـذي خرج
به عـلى حسـاب الـقـاسم بالـفـوز عـليه
بــهــدفـ دون رد فـي نــتـيــجــة مــهــمـة
ـدرب عـادل نـعـمـة في دعـمت جـهـود ا
ان يـقـود الـفـريق بـاالجتـاه الـصـحـيح
بعد الـفوز مـرت من ثالث مـواجهات
لكنه لم يـخوض أي اختـبار ذهابا في
الـوقت الـذي فــشل الـقـاسـم ثـانـيـة في
التعامل مع مـسار اللقـاء ليعود خالي
الــوفـــاض ويــدرك جــهـــازه الــفــني ان
ـشــاركـة مــهـمــة الـبــقـاء بــعـد تــذوق ا
األولى تـتـطــلب الـتـوازن فـي الـنـتـائج
ـوسم بـفـوز جـيـد ولـو انه افـتـتـحت ا
عـلى حـسـاب الـنفـط في مـدينـته الـتي
شـــعــرت بــاخلـــيــبـــة بــعـــد اخلــســارة

الثانية.
uš«“Ë qOÐ—« ‰œUFð

وتقـاسم اربـيل والـغـر زاخـو ديربي
اإلقـلـيـم بـنـقـاط لــكل مـنـهــا في مـهـمـة
زادت من معاناة الفريق حيث اربيل
ـتواصل في حتـقيق نتـيجة والفشل ا
الفوز لـلمبـاراة الثـالثة فـيم عاد زاخو
بـنــقـطــة بـعـد ثالث خــسـارات بــعـدمـا
فـشل في عــكس نـفــسه في واحـدة من
واجهـات بقـيادة مـدربه اجلديد أهم ا

علي هادي.
W½U ô« “u

وحقق األمانة فوزا مهما عندما تمكن
ــته ــلــعــبه وهــز من قــهــر الـــكــرخ 
بثالثة أهـداف دون رد ليخـرج األمانة
في أول نتيـجة معـززة بالفـوائد حيث
اخلــروج بـأول فــوز والــعـودة لــســكـة
االنـتـصـارات من هـذه األوقـات لـيـرفع
رصيده الى  4نقاط في نـتيـجة خطط
لــــهــــا عــــصـــــام حــــمــــد واألمل في ان
يتواصل مع النجاحات ويقدم الفريق

الـفــريق الـقـادر عــلى جتـاوز كــبـوتـيه
األخــيـرتــ ومــواصـلــة مــشـواره عب
ــعــروفــة وفي كل جــهــود عــنــاصـره ا
ـيسان األحوال فالـنتـيجة تـعد كـسبا 
الـــذي يـــأمل ان يـــتـــعـــامل بـــقـــوة مع
مـــبــاريـــات األرض في وقت تـــتـــطــلب
مـهــمــة الـشــرطـة الــتـوازن في جــمـيع
باريـات وان يعكس مـستواه الى ما ا
قـــبل خـــوض الــدور  16من بـــطـــولــة
ـشاركات األنديـة العـربية فـضال عن ا
تـلكه من مقـومات اللعب ا  األخرى 
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وجنح الوسط بـتـحـقيق فـوزه الـثاني
ــرة عـلى جــيـرانه في مــلـعــبه وهـذه ا
الـسمـاوة عـندمـا تـغـلب علـيه بـهـدف

أهـداف لـواحـد لــيـرفع رصـيـده الى 6
نــقــاط في وضـع يــســيــر لالن بــشــكل
مقبول من إدارة الـنادي التي تأمل ان
ــدرب والـالعــبــ في تــأتي جـــهــود ا
األخـذ بـالـفـريق الى مـبـاريـات مـثـمـرة
وفي مـواجهـة حتـديـات الـذهـاب التي
لم يـلـعـبهـا بـعـد الـتي تـركت تـأثـيـرها
اضي في وقت وسم ا على مشاركـة ا
بات الـديـوانيـة إمام مـواجـهة مـشاكل
لقاءات الـذهاب بعـد اخلسارة الـتالية
قـبل ان يعـتـمـد عـلى مـبـاريات األرض
كـن التـعـويل عـلـيـها في كل الـتي ال 
ا تـأتي خالفا لـرغبـة الفريق مرة ور
وجـــمـــهـــوره الـــذي يـــأمل ان يـــنـــجح
الفـريق في عـدد من مـباريـات الـذهاب
ــشــاركــة والــبــقـاء لــتــدارك مــشــاكل ا

موسم أخر.
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وعـاد الـديـوانـيـة بـخـسـارة ثـقيـلـة من
مـلــعب الـنــفط بـهــدف لـثـالثـة لـيــبـقى
يعاني من اخلروج من ملـعبه ما يزيد
همـة التي تتطلب تقد من صعوبة ا
مباريات مقبولة حتت أنظار جمهوره
الـذي رفـض خـســارة الـنــفط مـتــلـقــيـا
اخلـســارة الـثـانــيـة خـارج مــلـعـبه في
وقت عـزز النـفط من جنـاحـاته عـنـدما
حـقـق الـفــوز الـثــاني بـعــد األول عـلى

ــاضي في وقت ــوسم ا مــشــاركــات ا
تــراجع الــكــهــربــاء لــلـمــوقـع الـثــامن
مـتأثـرا بـاخلـسـارة الـتي تـركت غـصا
ــدبـــر عــلـي عــطـــيــة إمــام في حـــلق ا
احلديث عن إغفال احلـكم لركلة جزاء
لـكـن مـا قــدمه الـفــريق يــعـكس حــالـة
التقدم لتي عـليها بـعد ثالث مباريات
ـكـنــة الـتـقــلـيل من شـان مـهــمـة وال 
الفريق الذي يـأمل في ان يقدم موسم
ـاضي ــوسم ا نـاجـح كـمــا فــعل في ا
عـبــر جـهــود عـنــاصـره الـتـي تـريـدان
ـنـافـسـات تـأخـذ الـفـريق الى مـسـار ا
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وعاد الـشرطـة بنـقطـة وبتعـادل أشبه
بـاخلـسـارة الـتي كـاد ان يـتـلـقـاهـا لو
تــعــامل مـــيــســان مع ظــروف الــلــعب
واســـتــغل الـــفــرص بـــعــدمـــا افــتـــقــد
ــطــلـــوب رغم مــا الـــشــرطــة لـــلــعـب ا
تـلـكه من عنـاصـر تلـعب لـلمـنـتخب
الوطني لكـنها لم تسـيطر على األمور
التي كاد أصحاب األرض ان يقلبوها
عـلـيـهـم بـعـدمـا واصـلــوا تـقـدمه عـلى
مــرمـى الــشـــرطــة إمــام مـــحــاوالت لم
تسـتـغل كـمـا يـجب ويـبدو انه حتض
للـقـاء بـشكـل جيـد أمال في مـحـو اثار
خـسـارة الــصـنـاعـة لــكن الـتـعـادل مع
الشـرطـة لـيس بـاألمر الـهـ والـفريق
يحـقق أول نـقـطـة من الـبطـل في عمل
رفع من معـنويـات الالعبـ وحالـتهم
الـفـنـيـة بـعـد طـمـأنـة جـمـهوره بـأنـهم
ـنـافـسة ـسار ا قادرون عـلى الـعـودة 
ـكـن فـقــدان األمل بــعـد خــسـارة وال 
مـــســـتــهـل الــدوري فـي وقت ظـــهــرت
مـعـانــاة الـشـرطـة في الــهـجـوم حـيث
الـــتــراجـع في الـــتــهـــديف فـــضال عن
تــكــرار الـهــفــوات الــدفــاعــيـة قــبل ان
يخسر خمس نقاط من ثالث مباريات
وفي بــدايــة مـــرفــوضــة من أنــصــاره
وخشـية ان يـتـعثـر بعـد عنـد اخلروج
الى مالعب احملــافــظــات الــتي بــقـيت
تشـكل عـقـدة لم يقـدر الـفريق كـسـرها
واخلـروج مـنـهـا لــكن يـبـقى الـشـرطـة

لـلـدفـاع عن مـشـاركـة الـفـريق الـتي لن
تكون سـهله مـام نزف النـقاط في قلب
الـعــاصـمــة خالفـا لــلـتــوقـعــات وعـلى
ــدرب ان يــرفع من الــبــنــاء الــبــدني ا
لـدعـم قـدرات وجــهـود الالعــبـ بــعـد

السقوط بالتعادل في الوقت القاتل.
W¹u'« “u

ورفع اجلوية الوصيف رصيده الى 7
نقـاط اثـر فـوزه على الـكـهربـاء بـهدف
دون ر مــحــقـقــا أكــثــر من فــائــدة مـنه
عودة الهداف حـمادي احمد لـلتهديف
وهذا حتول إمـام احلاجة للـنتائج في
ــبــاريــات ومع اقــتــراب عــودة قــادم ا
الـالعب امــــــجـــــد راضـي واالهم هـــــو
ــطــلــوبــة عــلى حتــقــيق الــنــتــيــجــة ا
الكهـرباء والعـودة لسكـة االنتصارات
ـيـنـاء ويـسـتـعـيـد بـعـد الـتـعـادل مـع ا
ثـقـته وتـوازنه حتت أنـظـار جـمـهـوره
واألمل في ان يـقدم مـبـارياته الـقـادمة
بــشـكـل أفـضـل إمـام فــرصــة الــصـراع
عــلى الـلــقب بــعــدمـا أنــعش لــتـقــويـة
خــطــوط الــلــعب لــفــريق يــفــتـرض ان
يدخل مـبارياته بـصورة مـتكـاملة ألنه
ـا يـحد مطـالب بـتـحقـيق الـنـتائـج طا
نــفــسه مــنـــافــســا يــشــار له لــيس من
ــثل ــراقــبـــ و جــمـــهــوره بل مـن ا
ـذكور الـفـرصة الـكـبيـرة لدعم الفـوز ا
الــبــدايــة بــعـدمــا رفـع رصـيــده الى 7
ـباريات نقاط والـتوجه لـلتـعامل مع ا
ـدرب والالعـبـ الـقـادمـة وان يـقـدم ا
كل ما لديـهم لقيـادة الفريق والـتحول
إمـــام الــــظـــهـــور األمــــثل في الـــدوري
واالســــتــــفـــادة مـن الــــنـــتــــائج لــــدعم
عـنـويـة والـبـدنـيـة وحـالة احلـالـتـ ا
ــقـدمـة بـعـد االنـسـجــام والـبـقـاء في ا
بداية مـقبولـة عنـدما حقق الـفوز على
ـيناء األمانـة والكهـرباء وتـعادل مع ا
لكـن القـادم لم يـكن سـهال إمـام الـلعب
في الدور  16لبطولـة األندية الـعربية
وأهمية تخطي األمـور لالنتقال للدور
األهم من خالل االستفادة من مشاركة
ــاضي لـيـس عـلى مــسـتـوى ـوسم ا ا
ــذكــورة بل عــلى جــمــيع الــبــطــولــة ا

واهـتـمـام والـعــمل بـجـديـة الن جـمـيع
ــبــاريــات ســتــكــون صـعــبــة رغم ان ا
ـزاج جـيـد. ويـقول ـرون  الالعـب 
رئـيس الــنـادي هــادي احـمــد جنـد ان
فـريـقـنـا قـادر عـلى حتـقـيق ا الـنـتـائج
طـلـوبـة وهـذا سيـكـون شيء مـجدي ا
بعـد تـعـثر الـشـرطة والـزوراء اجلـوية
والن في ذلـك تــــوســـــيع الـــــفــــارق مع
مالحقـيه والن ذلك سـيـدعم منـافـسات
تـطلع ان يـكون أحد وسم لـلفـريق ا ا
الـفرسـان األقـويـاء من خالل تـشـكـيـلة
جتـمع بــ الـشــبـاب واخلــبـرة. الـتي
بــدأت بـشــكل جــيــد وسط طــمــوحـات
مــواصـلــة الــتــقـدم عــبــر الــتـوازن في
الـنـتـائج ومـهم ان نـرى الـفـريق بـهـذا
ـر بفـتـرة منـاسـبة تـخـتلف الشـكل و
عن تلك التي شهدت مـشاكل ونكسات
عــلـى مــســتـــوى الــعالقــة والـــنــتــائج
ويتع علينـا ان نتصرف بشكل جيد
سواء في ملـعبنـا وخارجه وان يدافع
ـــيـــنـــاء الــذي الالعـــبـــ عن ألـــوان ا
نـــحـــرص ان يــكـــون عـــلى مـــســـتــوى
وسم. من جـانبه سـقط الزوراء بفخ ا
ينـاء بهدفـ ليتراجع التعادل إمـام ا
ـوقع أكـثـر من خـطــوة لـلـوراء حـيث ا
ـذكورة الـسادس مـتـأثـرا بالـنـتـيجـة ا
بـعـدمـا اهـدر فــرصـة كـبـيـرة لـلـفـوز و
فـــرط بــنـــقــطـــتــ وفـــوز مع انه كــان
كن التخلي عنه وسط األقرب له وال 
ظـروف لــعب وقـفـت الى جـانــبه وهـو
متـقـدم الى ما قـبل خـمس دقـائق على
بـاراة الـتي زادت من مـشاكل نهـايـة ا
الفريق بـسبب تـباين النـتائج عـندما
تعـادل مع السـماوة وتغـلب على
ـيـناء الـشـرطـة وتـعـثـر مع ا
لـيرفـع رصيـده الى  5نـقاط
ومع الـبدايـة تـبـرز مشـكـلة
الفريق ليس عـلى مستوى
الدفـاع بل عنـد الهـجوم ما
درب مراجعة يتطلب من ا
األمـــــور بــــــدقـــــة قـــــبل ان
تـسـتـمـر األخـطـاء و تـنـال
من الــــفـــريـق الـــذي فـــرط
بأربع نـقاط في أول ثالث
مـبـاريات لـعـبـهـا جـمـيـعا
ــلـــعـــبه وحتت أنـــظــار
جــــــمـــــهـــــوره الــــــرافض
لــلــتــعــادل ألنه ســيــكــون
إمـــام مـــبـــاريـــات اقـــوي
وأصعب في قـادم األيام
عـنــدمـا يـخــرج الـفـريق
العـب احملــــافـــــظــــات
االختبارات احلـقيقية
إمـــــام طـــــمـــــوحــــات
احلـصـول عـلى لـقب
الــــــــــدوري الــــــــــذي
يـــتـــطـــلـب الـــلـــعب
بـــــــــــحــــــــــذر وأداء
يــــــــعــــــــكـس واقع
ــواجـهـة الـفـريق 
ضــغـط الــنـــتــائج
وجــــــــمــــــــهـــــــوره
والـــــرغــــــبـــــة في
حتقيق النتائج
ـطــلـوبـة من ا
دون تــــوقف
في مـــشــوار
بـــدا صـــعـــبــا
ويــــحـــتــــاج الى
جـــهــــود الالعـــبـــ

يناء راقب في ان يدخل ا باهتمام ا
بـــهـــذه احلـــال والـــروحــيـــة وبـــوضع
مـخـتـلف تـمـامـا عـنـدمـا راح يـتـصرف
بجديـة الن األمر يتـعلق باالنـتصارات
التي يـحرص عـلى ان تعزز مـن ملعب
الـبصـرة بـشـكل واضح حـتى يـسـتـمر
مــنــافـســا ولــو الــبــقــاء في الــصـدارة
ألطول فـتـرة مع انه يقـوم بـعمـل كبـير
ومـســيــطـر عــلى األداء وفي خــطـوات
واثـقــة والـعـمـل مـا بـوســعه في جـمع
توقع ان النقـاط عبر خـطوط اللـعب ا
تظهر أكثر انسجاما اليوم ومع مرور
الــوقـت ألنــهــا ســـتــقــود الـــفــريق الى
مـواصـلـة حتـقــيق االنـتـصـارات وهـو
يحظى باهتمام جمهوره وإدارته عبر
حالة استقرار التي يـتمتع بها بفضل
الـــنـــتــائـج الــتي حـــضـــر فــيـــهـــا بــ

جـمــهــوره الـذي
يـريـدان يراه
يــتـــصــرف
بــــــثــــــقــــــة
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بـانــتـهـاء مـبــاريـات اجلـولــة الـرابـعـة
ينـاء البصري صدارته واصل فريق ا
ـمتـاز بكرة الـقدم رغم لفـرق الدوري ا
تـعـادله مـع الـزوراء بـهـدفــ فـالـلـقـاء
الذي جـرى ضمن اجلـولة الـرابعة من
مسابـقة الـدوري رافعـا رصيده الى 8
ـبـاراتـ والـتـعادل نـقاط مـن الفـوز 
ـثـلــهـمـا في بــدايـة نـاجــحـة عـززهـا
بـصــدارته الـفــرق اثـر تـلـك الـنـتــيـجـة
اجلـيـدة في الـلـقـاء الـذي جـرى ضـمن
اجلولـة الـرابـعة لـيـمر لـلـمرة الـرابـعة
من دون توقف بـأيـة محـطـة سواء في
الـبــصــرة وخـارجــهـا بــفـضل انــدفـاع
ـطـلوب من الالعـب وتـقـد الـعـمل ا
دون خــســارة في بــدايــة هي األفــضل
ـواسم األخـيــرة وقـبل مـوسـمـ في ا
بــالــذات عــنــدمــا وقع أســيــر مـشــاكل
جنــومـه وهــيــئـــته الــعـــامــة واجلــهــة
الراعـيـة وكاد ان يـفـقد مـركـزه قبل ان
يــنـظم صــفــوفه ويــسـتــعــيـد دوره مع
وسم احلالي في بداية مثالية بداية ا
تــابع فــيـــهــا مــبــاريــاته حــيث فــرض
الـتــعـادل عــلى الـزوراء وقــبـلـهــا عـلى
اجلــويـة في وضـع مـهـم جـدا عــنــدمـا
تـظـهـر قـدرات الالعـبـ واالسـتـجـابـة
ـدرب الرومـاني الـذي يـقدم لطـريـقـة ا
األمـــور بـــشـــكـل واضح من أنـــصـــاره
الـذين يـنــتـظـرون ان تـسـتــمـر عـمـلـيـة
حــصــد الـنــقــاط وسط طــمــوحـات

مواصـلـة حتـقيق الـنـتائج
في اجلــــوالت الـــقـــادمـــة
خالل األفـــضـــلـــيـــة في
مــــلـــــعــــبـه وخــــارجه
مـحـقــقـا نـتــيـجـتـ
عـالــيــتــ مع ابـرز
فـريـقـ مـرشـحـان
لـــــلــــــقب الـــــدوري
سـيـبــقى احلـديث
عــنــهـــمــا لــفــتــرة
طويلـة خصوصا
الـــتـــعـــادل الـــذي
فـــــــــرضـه عـــــــــلى
الــــزوراء الى مــــا
قبل خمس دقائق
عـــــلـى نـــــهـــــايـــــة
ـــــبـــــاراة. وسط ا
سـعـادة جـمـهوره
فـي مـــــواصــــــلـــــة
االســتـــفـــادة مــنه
لــــــــدعـم مـــــــــوقف
الــــصـــــدارة ابــــرز
إحـــــداث الــــدوري
لالن األمـــر الـــذي
يـــعـــكس الـــواقع
األخـــر لـــلــفـــريق
والــثـــبــات عــلى
ــــــــســـــــتـــــــوى ا
ومتابـعة األمور
عـنـدمـا يـسـتـمـد
ثـقـته من ظـروف
الـــــلـــــعب حـــــيث
عـــــامـــــلي األرض
واجلمـهـور وبـعد
أربـع جـــــــــــــــوالت
يناء برهن فيها ا
قـــوته وانــــدفـــاعه
من اجل حتـــقـــيق
تـوازنة النـتـائج ا

فـي وضـع يـــــــــــحــــــــــظـى

طـلوب وان يـظـهر مـنافـسا بالـشكـل ا
وسم قويـا كمـا كان احلـال علـيه في ا
ــــاضـي إمــــام رغــــبــــة الــــفــــريق في ا
مــواصـلــة مــســار األمـور واســتــعـادة
ـشاركة األخيـرة التي أنعشت مشهد ا
أمـال الــفــريق في الــعـودة إلـى طـريق
الـنـتــائج ومـواصـلـة دعــمـهـا في وقت
خرج الكرخ بنتيجـة مخيبة الن اللقاء
جرى في ملعبـه الذي حقق فيه أفضل
ـرة األخـيـرة في بـدايـة الـنـتـائج فـي ا
متعثرة في ظل تواجـد مجمعة العب
شباب بـعدما انـتقلت أفـضل عناصره
ـستـوى اجليـد للـفريق التي عـكست ا
الذي رد بـقـوة على ضـيوفـه ما مـنحه
اخلروج سـادسا قـبل ان يفـقد الوضع
أالن والـذي خــرج عن الــسـيــطـرة رغم
ــدرب الـذي يــدفع بـكل وجـود نــفس ا
وقع مناسب ثقله للـخروج بالفـريق 
لكن يبـدو مهمة الـيوم مخـتلفة في كل

شيء.
n−M «Ë œËb(« ‰œUFð

وتــعـــادل احلــدود مع الـــنــجف بــدون
أهــداف لـــيــرفع األول رصـــيــده الى 3
نقاط وتعـد نتيـجة مهمـة إمام النجف
ـبــاريـات الـذي بــات يــذهب بـاجتــاه ا
الـغـيـر مـقـنـعـة جلـمـهـوره عـنـدمـا عاد
بـنــقــطـة رافــعـا رصــيـده الى  6نـقـاء.
وخـطف احلـدود نـقـطـة مـهـمـة لـتزداد
مـصـاعب الــفـريـقـ إمــام الـتـعـثـر في
جوالت البداية وتنتظرهما مواجهات
صعبة في أجواء ستكون أصعب امام
اسـتحـقـاق تـغـير الـنـتـائج. وكـانت قد
ــاضي اخــتــتــمت نــهــايــة األســبـوع ا
مبـاريات اجلـولـة الرابـعة عـندمـا فرط
ـتـنـاول الـيد الى الـطالب بفـوز كـان 
مـا قــبل الـوقت اإلضــافي عـنــدمـا كـان
متـقدما بـأربعـة أهداف لـثالثة قبل ان
ينجح نفط اجلنـوب بادراك التعادل د
عن طــريق بــاسـم عــلي لــتــنــتــهي 91
ـبـاراة بــتـعـادلـهـمــا بـأربـعـة أهـداف ا
ليـخطف الـطالب النـقطـة األولى فيـما
رفع اجلــــنـــوب رصــــيـــده الـى خـــمس

نقاط.


