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بي رسـول كاظم على الوسـام الذهبي بفعـالية رفع االثقال وزن  72في حصل البطل الذهـبي البارا
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الـــتـي تـــفـــرق وال جتـــمع جـــمـــاهـــيـــرنـــا
العربية".

وشـدد رئـيـس االحتـاد الـعـراقي عـلى أنه
في حــالــة عــدم اتــخــاذ االحتــاد الـعــربي
وقرارًا مـنصفًـا يعيـد إلى الكرة الـعراقية
وجــودهـــا واحــتـــرامــهـــا فــإنه ســـيــقــدم
استقالته كنائب الرئيس االحتاد العربي
شاركة مع انسحاب الفرق العراقية من ا

في نشاطاته.

اخلـالق مـسـعـود اتـصاالته الـهـاتـفـية مع
مـســؤولي االحتـاد الـعـربي وأكـد رفـضه
ـــا حـــصل من إســـاءة لـــلـــفـــريق الـــتـــام 
العراقي منتظرًا وصول الفريق العراقي
إلى الـــبالد وتـــقـــد اعـــتـــراض شـــديــد
اللـهجة مـعززًا بـالوثائــــق واالثــــــباتات
ـــا حـــصل بـــانـــتـــــــظـــار قـــرار االحتـــاد
الــــعـــــــربـي رفض أيـــة إســــــــاءة حتـــمل
عـنـوان الهـتافـات العـنـصريـة والطـائفـية

"تــابــعـنــا األحــداث الــتي رافــقت مــبـاراة
القوة اجلـوية العراقي واحتـاد العاصمة
اجلـزائري الـتي استـضـافتـها الـعاصـمة
اجلــزائـــريــة ومـــا شــابـــهـــا من إســاءات
اجلـــمـــهـــور اجلـــزائـــري جتـــاه الـــعــراق
وشـــعـــبه أدت إلـى انــســـحـــاب الــفـــريق

باراة". العراقي من ا
وأضــاف االحتـاد أنه إذ يـعــبّـر عن أسـفه
ا حـصل فقد تـابع رئيسه ?عبد الشـديد 

تـحدث الـرسـمي العـراقي قائـلًا أضـاف ا
إن "الـشعب الـعراقـي احملب ألشقـائه كان
ـوذجًــا في الـتــعـامل وال يـزال مــثـالًــا و
األخوي بـعيدًا عن أي لـغة طـائفيـة تمنح
األعــداء فــرصــة تــفــكــيك مــجــتــمــعــاتــنـا

تآخية". ا
وقـد تـسبـبت هـتـافات طـائـفيـة جلـماهـير
نـــادي احتــــاد الـــعـــاصــــمـــة اجلـــزائـــري
بانسحاب فريق القوة اجلوية من بطولة
ـبـاراة كـانت األنـديـة الـعـربــيـة رغم أن ا
تـشـيـر إلى تـقـدم فـريق احتـاد الـعـاصـمة

بهدف مقابل ال شيء.
وقــرر فـــريق الـــقـــوة اجلــويـــة الـــعــراقي
االنـــســحـــاب بـــعــدمـــا تـــعـــالت أصــوات
اجلـمـاهـير وهي تـسيء إلى الـعـراقـي

وتتـغنى بـالنـظام الـسابق مـا دفع القوة
اجلـــويــــة إلى االنـــســــحـــاب من مــــلـــعب
ـبـاراة حـيث أنـهـى حـكـمـهـا اإلمـاراتي ا

باراة.  ا
وقـــال مـــديـــر الــــفـــريق جــــاسم غالم في
تــصــريح صـحــفي إن الــوفـد ?وصل إلى
فـندقه رفـقة عـدد كبـير من سـيارات األمن
الــداخـلي الفـتًــا إلى أن اإلدارة لم تـتـردد
ـــــبــــاراة ورفض في االنــــســـــحــــاب من ا

اإلساءة.
وأشــار إلـى أن إدارة الــنــادي اجلــزائـري
اعــــتـــذرت عن تــــصـــرف جـــمــــاهـــيـــرهـــا
وهـتـافاتـهـم الـطائـفـيـة وهـذا دلـيل دامغ
عـلى اإلساءة. وقـال إن الـبعـثـة العـراقـية
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من جـانـبه عــبّـر االحتـاد الــعـراقي لـكـرة
القدم عن أسفه ورفـضه الشديد لألحداث
الـــتي رافـــقت مـــبـــاراة الـــقـــوة اجلـــويــة
واحتــاد الــعـاصــمــة اجلــزائــري وطـالب
االحتـاد الـعــربي لـكـرة الـقــدم بـاتــــــخـاذ

قرار منصف للكــــرة العراقية. 
وقـــال االحتــاد في بــيــان صـــحــافي لــقــد
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دفـعت هـتـافـات طـائـفـيـة وسـيـاسـيـة ضد
العراق من قبل اجلمهور اجلزائري خالل
مــبــاراة بــكــرة الــقـــدم بــ فــريق الــقــوة
اجلــويـــة الـــعــراقي ونـــادي الـــعــاصـــمــة
اجلــزائــري ضـمـن بـطــولــة دوري ابــطـال
الـعرب احلـكـومة الـعراقـيـة إلى استـدعاء
الـسفـيـر اجلـزائـري وتـبلـغه اسـتـنـكـارها

لذلك.
وأكـدت وزارة اخلارجـيـة العـراقـية الـيوم
ـســيـئـة الـتي اســتـنـكـارهــا "لـلـهــتـافـات ا
أطلقها جمهور نادي العاصمة اجلزائري
مع نــــادي الـــقــــوة اجلـــويـــة الــــريـــاضي
العراقي خـالل اللقاء الـذي جمعـهما على
أرض الـنـادي األول خالل بـطـولـة األنـدية

العربية هناك.
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ـتحدث بـاسم اخلارجـية العـراقية وقال ا
أحــمـد مــحــجـوب فـي بـيــان صــحـافي إن
الـوزارة "تـعـرب عن اسـتـنـكـارهـا لـسـلوك
ـتـواجـدين ضـمن ـغـرضـ من ا بـعـض ا
اجلــمــاهــيــر الـريــاضــيــة اجلــزائــريـة في
مــبــاراة نــادي الــقــوة اجلــويــة الــعــراقي
ــشـارك في الــبـطــولـة الــعـربـيــة والـتي ا
أســــاءت بــــدورهــــا إلـى عــــمق الــــعالقــــة

األخوية ب البلدين".
وطـالـبت الــوزارة بـإيـضــاح من اجلـهـات
اجلـــــزائــــريـــــة ذات الــــعـالقــــة "عـن هــــذا
ـــدان".. مــشــيـــرة إلى أنــهــا الــتــصــرف ا
تـسـتـدعي سـفيـر اجلـمـهوريـة اجلـزائـرية
لـــــدى بــــــغــــــداد إلبـالغه ومـن خاللـه إلى
احلـكــومـة اجلــزائـريــة بـرفض واســتـيـاء
الـــعـــراق حـــكـــومــــةً وشـــعـــبًـــا وتـــذكّـــره
ـواطنـ الـعراقـي ـسـؤوليـة حـمايـة ا
ـتــواجـدين في اجلـزائـر واالبـتـعـاد عن ا
كل مـا من شأنه إثـارة شعـبنـا العـزيز في
تلمـيع الوجه القبـيح للنظـام الدكتاتوري

الصدامي البائد".

v d*« w

‰ËUDðË ¡«d¼

wÐU d « rÝUÐ ≠ W¹d UM «

اسـفـر الـلـقـاء الــودي بـ  مـنـتـخب
األشــقـاء الــكـويــتــيـ ومــنـتــخـبــنـا
بـالتـعادل بـهـدف في الـلقـاء الودي
الــدولي الــذي جــرى امس األول في
مـلـعب عـلي سـالـم الـصـبـاح بـعـدمـا
تـقــدم مـنــتـخــبـنـا د4 طــريق مـهــنـد
مـحـمد الـذي مـنح الـفريق األريـحـية
واألفضـلية واالسـتحواذ عـلى الكرة
بــشـــكل واضح وشـــكــلت خـــطــوطه
خــطـــورة بــالـــغـــة  بــفـــضل لــيـــاقــة
الالعـبــ وانـسـجــامـهم واالنــتـقـال
ـنـافس وكـادوا اجلـيـد الـى مـلـعب ا
ان يـضـيـفـوا اكثـر من هـدف في ظل
السيطـرة  التي استمر عـليها اغلب
وقت  الـــــشــــوط االول واســــتــــغالل
ــســـاحــات الـــتي تــركـــهــا العـــبــو ا
الـكـويت بسـبب انـدفـاعهـم للـهـجوم
الـذي كاد ان يـكلـفـهم نتـيجـة كبـيرة
بعـدما حـصل  فريقـنا عـلى اكثر من
كـرة ثابـتـة  قـبل ان يفـرض تـواجده
فـي مــنــطــقـــة األشــقــاء  والـــتــحــكم
بـاألمور   حتـمل  بسـبـبهـا احلارس
الكويتي  فهد الـرشيدي كثير وانقذ
مـــرمــاه من اكـــثـــر من كــرة خـــطــرة
مـحــقـقه  حــيث مـهــنـد  عــلي وعـلي
عدنان  كمـا ابعد فهـد الهاجري كرة
مــهـنـد  وهي  في طـريـقـهـا لـلـمـرمى
الـذي دافع عـنه الـرشـيـدي وتـصدى
ألكــثـر مـن كــرة خــطــرة  وكـان وراء
خـروج فريـقه   متـأخـر بالـهدف الى
البس وكل من شاهد غرف تبـديل ا
الــــشـــوط األول تـــوقع ان يــــتـــمـــكن
الفريق العـراقي من إضافة أكثر من
ـنـتـخب الـكـويـتي ظـهر هـدف لـكن ا
بـصورة مـغـايرة تـمـاما عن احلـصة
األولى   عـنـدما  تـمـكن  رضـا هاني
في إدراك الـتــعـادل في الـدقـيـقـة 46
مـــا  رفع من مـــعــنـــويـــات و قــدرات

كــمـا شــهــد الـشــوط الـثــاني ابــعـاد
مـــدربــنــا  كـــاتــانــيـــتش  الــذي قــاد
ــنـتـخب في اخلــطـوة األولى الـتي ا
همـة لعمله يأمل ان تكـون البدايـة ا
ـنـتخب الـوطـني  وحتـمل هذه مع ا
ـشــاركـة االولى ـســؤولـيــة امــام ا ا
حيث بـطولة ا اسـيا في اإلمارات
مــطــلـع الــعــام الــقــادم  االمــر الــذي
ـنتخب يتطـلب  منه العـمل  تقد ا
ـطلوبة في مهـمة مشتركة باحلالة ا
مع االحتاد في تـام اجـواء للـعمل
ــتــبــقــيــة الفــتــتـاح امــام الــفــتــرة ا
ـذكـورة  ومهم الـسيـطرة الـبطـولة ا
على الفـريق  عبر حتـقيق التشـكيلة
الــقـادرة لــلــدفــاع  عن حــظــوظه في
احملـفل االسـيـوي الـذي تـغـيـرت فيه
كـثـيـر من االمـور حـيث ارتـفـاع عـدد
ــشــاركــة الى  24 فــريــقــا الـــفــرق ا
بــعــدان كـــان الــعــدد 16 فــضال عن
الـتـطـور الـذي شـهـدت اغـلب الـفـرق
حـتى مـجـمـوعـتـنـا ال تـظـهـر سـهـلـة
حـــيث فـــريق ايــران الـــقـــوي واحــد
ـرشــحــ خلـطف الــلــقب واحلـال ا
لـفـيـتنـام الـذي يـجـد نفـسه قـد تـقدم
في الـــعـــديــد مـن خــطـــوات الـــعــمل
ــشــاركــة مــخــتــلــفــة عن ويــؤسـس 
ســـابـــقـــاتـــهـــا   من اجل تـــعـــويض

اخلروج من كاس العالم.
ويـقول رئـيس احتـاد فرع الـكرة في
ذي قار  جليل   زغير    كان بإمكان
ـــبــاراة مــنـــتـــخــبـــنـــا ان يــحـــسم ا
ـصـلـحـته من الـشـوط االول بـعـدما
ستوى وحقق األفضلية  لكنه قدم ا
 لم يتعامل مع الـفرص اخلطرة كما
يـجب   قـبل الـتراجـع الغـيـر مـسوغ
في  الــــشـــــوط لــــثــــانـي مع دخــــول
االشقـاء بقـوة وتركـيز وانـدفاع لكن
كــان عــلى العــبـيــنــا  احلــفــاظ عـلى
الــتــوازن ومــســتـوى االداء من دون

الـوقـوع بـاألخـطـاء الــدفـاعـيـة الـتي
كادت ان تـكلـفه النـتيـجة   ومهم ان
تـظـهـر االخـطـاء الــدفـاعـيـة من هـذه
ـبـاراة والبــد من مــعـاجلـتــهـا  من ا
خالل فــتــرة الــعــمل الــقــادمــة امــام
ـهم ان يكـون مـتـواجد في ـدرب  ا ا
بغداد ليتمـكن من مشاهدة مباريات
ــمــتــاز الــتي ســتــنــطــلق الــدوري ا
االســبـــوع احلــالـي  وتــعـــد فــرصــة
ـدرب في مـشـاهـدة مـنــاسـبـة امـام ا
الالعـــبــ بــشـــكل واضح  بـــعــدمــا
قـامت الــفـرق بــتــغـيــرات  من حـيث

الالعب وانتداب االفضل.
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التصرف الـذي اعتمدته ادارة نادي
احتـاد الـعـاصــمـة  والـتــحـايل عـلى
االمــور   في مــبـــاراة  فــريــقــهــا مع
اجلـويـة الـتي خـرجت عن تـفـاصـيل
غــيـــر مــتــوقـــعــة  حـــيث إقــامـــتــهــا
بـأرضـيــة اصـطــنـاعـيــة اضـافـة الى
ضـعف االسـتــقـبـال  قـبـل ان يـظـهـر
اجلمهور  بـتصرف غيـر مقبول  في
اطالق شـعارات طـائفـية وسـياسـية
في اجـواء  مـباراة كـان يـفـترض ان
حتـتــرم فــيــهــا تــقــالــيــد الــريــاضـة
واإلخـوة قـبل الـنـتيـجـة   الـتي تـعد
حـقـا مـشـروعا ألي فـريق وحتت أي
عــنـوان لــكن االول احـتـرام مــشـاعـر
قابـل من دون الدخول في الطـرف ا
رة  وفي تفاصيل    غير مسوغة با
 مـؤشــر خــطـيــر  عــلى واقع الــكـرة
الـعربـيـة التـي باتت تـواجه مـشاكل
بـعيـدة عن اهدافـهـا كمـا  حصل في
اضي بـاإلسكندريـة عندما وسم ا ا
 الـتـجـاوز على احلـكـام بـالـضرب

والسب والشتم  .
ويـــنــتــظـــر ان  تــخــضـع  تــطــورات
باراة وادت اإلحداث التي رافقت  ا
الى انـسـحـاب فـريق الـقـوة اجلـوية
من مــبـاراته امـام احتـاد الـعـاصـمـة
ـــاضي ضـــمن اجلـــزائـــري االحـــد ا
بـطــولـة األنــديـة الــعـربــيـة االبــطـال
الــتـي  تـوقــفـت عــنـد د  65 بــتــقـدم
أصــحـــاب األرض بــهــدفـــ  ســجل
هدف الـتقـدم الالعب  محـمد مـفتاح
دافع سعد  36 والثاني بخطأ ا

ناجي د  45 إلجـراءات انـضـبـاطـية
من قــــبل االحتــــاد الــــعــــربي  خالل
الـــوقــوف  عـــلى كــافـــة  حــيـــثــيــات
باراة وطبيعة  االمور   خصوصا ا
الــشــعــارات والـــهــتــافـــات  الــغــيــر
مسوغة التي سيـطرت على تشجيع
جـمهـور العـاصمـة  والوقـوف  على
ــؤســـفــة  الــبــعــيــدة عن اإلحــداث ا
الـريــاضـة  الـتي رافـقـتـهـا من خالل
ـصور ـشـرف واحلكم والـشـريط ا ا
ــتــوقع ان  يــخــســرهـا لــلــمــبـاراة ا
الـــفـــريق اجلـــوي  بـــثالثـــة أهــداف
فـضال عـن اإلجـراءات االخـرى  كـمـا
تــنص عــلـيـه تـعــلــيـمــات الــبـطــولـة
ومـــؤكــــد ان تــــذهـب نـــحــــو فــــريق
الـعاصـمة اجلـزائري نـفسه  بـسبب
خــــروج جـــمــــهـــوره عن تــــقـــالــــيـــد
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العبي  الكـويت ومنحهم  األفـضلية
والـسـيـطـرة الـنـسـبـيـة عـلى  مـسـار
باراة بعدمـا ساد االرتباك خطوط ا
مـنـتخـبـنا بـشـكل غيـر مـتوقع وصل
حلـد الـتـخـلـي عن الـسـيـطـرة كـامـلة
الـتي ظهـر علـيهـا في الفـترة االولى
ــدرب  ركـزت ويـبــدو تــوجــيـهــات ا
لـلـدفـاع عن هـدف الـتـقـدم واخلـروج
ــنــتـخب به   كــفـوز يــحــسب له  وا
الذي  كاد ان يتأخر فـي النتيجة لو
ـطـوع  بـتـسـجـيل ركـلة جنح  بـدر ا
اجلزاء  لـتي احتـسبـها احلـكم  بعد
عــرقــلـــة عــبــد الــلــة  مــاوي قــبل ان
يتصدى احلارس جالل حسن للكرة
قبل ان يتـمكن منـتخبـنا من حتقيق
الـتــقــدم عن طــريق عــلي فــائـز د65

بكرا راسية.
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ومن كـــرة  ركـــنـــيــــة  تـــمـــكن فـــهـــد
الهاجري  من تعديل النتيجة  بكرة
راسيـة جميـلة مـستغال   تـقدم احلا
رس   لـتـهـز كرتـه شبـاك  جالل  في
ـــنــاسب  د  77 لـــيـــخــرج الـــوقت ا
ـنـتـخب الـكـويـتي بـتـعـادل هو في ا
كل االحـــوال افـــضل مـن اخلـــســارة
بـعـدمـا اسـتـفـاد مـن اخـطـاء دفـاعـنا
وضعف التـمركز في الـشوط الثاني
الــذي يــفــتـــرض ان يــلــعــبه بــشــكل
افـــضل بــعـــدمـــا  عــكس مـــؤشــرات
التقدم واألفضلـية في شوط  سيطر
به بشكل كامل قبل ان يضيع فرصة
الـفــوز بــسـبب األخــطـاء الــدفـاعــيـة
الــتي اطـــلت بــرأســـهــا مــرة اخــرى
ـنتـخبـنا الزمة   وتـظهـر العـقـدة  ا
ـدرب تـداركـها الـذي يـتوجب عـلى ا
عـبـر ايـجـاد احلـلـول   خالل الـفـترة
القـادمة  الـتي ستـتيح له  االخـتيار
ن هـو قــادر عـلى تـمـثل الــصـحـيح 

طلوب . نتخب بالشكل ا ا

نتخب العراقي امام نظيره الكويتي الودية جانب من مباراة ا

لـم يــكن مــبـــررا ان تــهــتـف جــمــاهــيـــر فــريق احتــاد الـــعــاصــمــة
اجلـزائري ضـد الـعراق وشـعـبه خاصـة ان فـريقـهم كـان مـتقـدما
ضيف لم تكن تعرف ماهي . نعتقد ان مشجعي الفريق ا بهدف
واجـبات الـضيـافة ونـحن في ملـعـبهم وبـلدهم ولـو كانـوا يعـرفون

ا صدر منهم كالم ضدنا. معنى الضيافة 
ــبــاراة االولى بــ فــريــقي الــقــوة اجلــويــة واحتــاد الــعــاصــمـة ا
اجلزائري التي ضيفها ملعب كـربالء كانت شاهدة على ترحيبنا
ـوقف بـهم وهم يـحـلـون ضـيـوفـا في بــلـدنـا ولـكـنـهم نـسـوا هـذا ا
وكـــان االجــدر بـالعــبـي الــفـــريق اجلـــزائــري وجـــهـــازهم الـــفــني
واالداري ان يـتـخــذوا مـوقـفــا واضـحـا وصــريـحـا وشــجـاعـا من
ــشــجــعـ ايــقــاف هــذه االســاءة خــاصـة ان خالل الــطــلب من ا
ـبـاريـات الــريـاضـيـة دائـمـا تــأخـذ طـابع الـتـنـافس ـعـروف في ا ا

الشريف وليس العكس.
ادارة القوة اجلوية لم تتحمل هذه االساءة الكبيرة لذلك تصرفت
بــشـكل سـريع وشـجــاع ايـضـا من خالل سـحب الــفـريق بـسـبب
ا لو باراة وحتولها الى عداء ور فقدان التنافس الشريف فـي ا
ـبـاراة وهـو يـسـمع هـذا الـهـراء كـان فــريق الـقـوة اجلـويـة أنـهي ا
والتطـاول لكان تعـرض الى الضرب من مشـجع كانـوا يفقدون

الى ابسط مقومات الغيرة والضمير واالنسانية.
ـسـؤولـة مـوقـفـا عـراقـيا ـفروض ان تـتـخـذ اجلـهـات الـعـراقـيـة ا ا
مـوحـدا وشجـاعـا وال تلـتـزم الـصمت ازاء هـذا الـتـصرف االرعن

منهم.
 وقوف كل اجلماهير العراقيـة مع قضية القوة اجلوية يؤكد مرة
شـجع الـعـراقي يـتخـلى عن كل شيء امـام مـوضوع اخـرى ان ا
ـســؤولـيـة وهـو ـســتـوى ا س كـرامـة وطــنه وشـعـبه وقــد كـان 

كذلك دائما.
عـيب ان نشارك في بـطولة  في النـهاية نـقول من ا
تـــظــهـــر هـــكــذا مـــواقف ضـــدنـــا ويــفـــتــرض ان
ننسحب منها وهي الرسالة التي ستكون ابلغ
رد عــلـيــهم وهم فـقــراء انـســانـيـا وال يــعـرفـون

ماهي قيم ومعايير وكرم الضيافة.
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طلـوبة  وقبلها  ما قام التشجيع  ا
به الـــنــادي  من  تـــصــرفـــات  غــيــر
ـبـاراة الى ـثـلـة بــنـقل ا مـقـبـولــة 
مـلـعـب عـمــر حـمـادي  ذي  الــعـشب
الصناعي  وضعـف االستقبال الذي
حتـدث عــنه الــوفـد اجلــوي  حلــظـة
وصـوله لـلعـاصـمـة اجلزائـريـة على
عـكس  الــظــروف الـتـي خـاض بــهـا
الـعــاصـمـة مـبـاراته االولى بـكـربالء
وعـاد بالـفوز بـهـدف.وبعـيدا عن كل
الذي جـرى وما منـتظر من عـقوبات
فـنـية وانـضـباطـيـة من قـبل االحتاد
الـعـربي عـبـر مـا تـنص عـليـه لوائح
الـبـطـولـة.عـلــيـنـا ان   نـتـوقف عـنـد
اجلـانب الـفــني لـلـمــبـاراة وحـصـرا
مستوى القوة اجلوية الغير متوقع
ــفـاجئ لـلـكل ولم يـقـدم واخملـيب وا
شيء ومـا كـان مـنتـظـرا مـنه كـفريق
وصـل لــلـــبـــطــولـــة من كـــونه بـــطال
وسم األخير للدوري العراقي قبل ا
ـلـعب ـا ظـهـر تـأثـيــر أرضـيـة ا ور
على األداء لكن الفريق كان بعيد كل
ـقبل على البـعد عن مسـتواه وهو ا
مـبـاراة مـهــمـة اخـرى فـي مـواجـهـة
اجلـــزيــــرة االردني ضـــمـن نـــهـــائي
غـربـي اسـيـا ضـمن بـطـولـة االحتـاد
األســـيــــوي في الـــثـــامـن عـــشـــر من

الشهر اجلاري في االردن.
وتــوقــعــنــا ان يــكـون الــفــريق عــلى
ـوعد فـي مبـاراة الـفـصل واحلسم ا
واالنـتــقـال لـلـدور  16من الـبــطـولـة
ـباراة االولى بعـدما فـرط بنـتيـجة ا
ب أنـصاره وأكـبر جـمهـوره حضر
ـــلـــعب كـــربـالء وفي ظـــروف لـــعب
مـنـاسبـة ومـنذ الـبـداية تـعـثر األداء
ال ومن دون خطـورة تذكر وظهـر 
وفي خـــطــوط مــفــكــكــة خــصــوصــا
الهجـوم الذي كان في عـزلة والفشل

في   صنع.
الفـرص  واحلال للـدفاع  والـثغرات
التي تركها منفذا لهجمات اصحاب
االرض   الــذيـن اســتـــحـــوذوا عــلى
الـكــرة بــشـكـل واضح  والـســيــطـرة
عـلـيـهـا والـتي  أثـمـرت عن تـسـجيل
الـهـدف االول من  اجلـهـة  الـيـسـرى
وخــروج صــاحب الــهــدف مــصــابــا
الـــتي شـــهــدت  تـــســـجــيل الـــهــدف
الــثـانـي  في نــهـايــة لــلــشـوط االول
الـــذي   مـــنح الـــســيـــطـــرة  الحتــاد
الـعـاصــمـة  وحــصل عـلى اكــثـر من
ــــبــــادرة كــــرة ثــــابـــــتــــة وخــــطف ا
الــهـجـومـيـة  واســتـفـاد من  تـراجع
اجلـــويــــة  الـــذي لـــعب بال حـــيـــلـــة
ـــا شــــجع العــــبي هــــجـــومــــيــــة  
العاصـمة للـدخول واللـعب  والبقاء
اكـثــر الــوقت في  مــنـطــقـة اجلــويـة
الـتي بـقــيت مـسـرحـا  لــهم  بـعـدمـا
افـتـقـد الـالعـب لـلـحـول ولـم تـظـهر
ــهــارات الــفــرديــة عــنـد الـالعــبـ ا
ـعـول عــلـيـهم   وفـشل الـفـريق في ا
االداء اجلــمــاعي ويـــبــدو انه تــأثــر
بانتقال عدد مـن عناصره خصوصا
صالح سديـر وسامال مجـيد وهمام

وفي ان يـتم الـتـركـيـز عـلـى مـعـاجلة
األخــــطــــاء الــــتـي رافــــقت مــــبــــاراة
ـسـتوى الـهزيـل للـفريق اجلـزائر وا
الـذي عـلـيه ان يـعـيـد حـسـاباته وان
يـــجــعـل من مـــشــاركـــته الـــعـــربـــيــة
للنسيان والتوجه برغبة الى مباراة
اجلـــزيـــرة االردني الـــتي ال تـــظـــهــر
ســـهــــله ومـــؤثــــرة بـــالـــكــــثـــيـــر من
الــتـفـاصـيل ومــهم ان يـضع الـفـريق
ـرور لــلـمــبـاراة قـدمه عــلى طــريق ا
األخـرى احلـاسـمـة الـتي سـتـقـام في
ـقبل كربالء فـي الثـاني من الشـهر ا
مـن دفـــاعـــا عـن الـــلـــقـب االســـيـــوي

درب. الثالث ومطلوب من ا
ــطـلــوبـة اعــتـمــاد طــريـقــة الـلــعب ا
واجهة مبـاراة الذهاب حتت انظار
جــــمــــهـــــور اجلــــزيــــرة الــــذي قــــدم
مـسـتــويـات مـهــمـة في الـتــصـفـيـات
وقـادر عـلـى الـتـصــدي لـلــجـويـة في
اســتـغالل حــالـة الــتـراجع في االداء
ـؤثـرة وفــقـدان عــدد من عـنـاصــره ا
وانتـقالهم لـفرق اخـرى كما سـيعمل
مــا بــوســعه لــتــحــقــيق الــنــتــيــجــة

االيجـابيـة التي قد
تــــــــــــلــــــــــــبـي
طـمــوحـاته
فـــــــــــــــــــــي
خـــــوض
الـــلــقــاء
الثاني.
الوقوف
عــــــــــلـى
األخطاء
الــــــــــتي
ظــــهـــرت
فــــــــــــــــــــي
مــــــبـــــاراة
االحـــــــــــــــــــد

طارق.
ولم تـــظــهـــر ردة فـــعل اجلـــويــة مع
بداية الشوط الثاني من اجل تدارك
االمــور  في تـقــلـيص الـفــارق  لـكـنه
بـقي مـفـككـا  وفي خـطـوط متـبـاعدة
ولم نشهـد هجمـة منظـمة  وخطورة
ـنـافس    ولم يـجد أي عـلى مرمى ا
فـــــرصــــة لـــــلــــوصـــــول الى مـــــرمى
الــعــاصــمــة الــذي اســتــمــر  يــلــعب
ــريح بــأريــحـــيــة  في ظل تـــقــدمه ا
وتـسـجـيل هـدفـ خالل  14دقـيــقـة
مـنـحـاه األفـضـلـيـة في إدارة االمـور
واســتـــمـــر يـــهـــدد مـــرمى اجلـــويــة
والبقاء بالـسيطرة التي خرجت من
فــريـقـنـا  الـذي لم يـسـتـفـد حـتى من
ـــرتـــدة في وضع غـــريب الـــكــرات ا
ــلــعب  وال وكــان فــريق واحــد في ا
ـــســـتـــوى يـــعـــرف مـــرد وســـبـب  ا
ــــتـــواضـع  وخــــارج  تــــوقــــعـــات ا
جـــمـــهـــوره والـــشــــارع الـــريـــاضي
ــســتــوى ــنــتــظــر  في ان يــقــدم ا ا
والـنتـيـجة قـبل ان يـفشل كـثـيرا في
ـسـتـوى وغـيـر مـؤثـر عـلى االداء وا
ـقابل الـذي هيمن و عكس الـفريق ا
ـــبـــاراة كــــمـــا يــــجب وفي ســـيــــر ا
ــسـتـوى والـنـتـيـجـة أفـضـلـيـة في ا

والتفاهم.
lł«d²  ¡«œ«

السقوط امام فريق احتاد العاصمة
ـــتـــراجع الحـــد اقـــطــاب وبـــاألداء ا
الكـرة العـراقيـة يبـدو انه لم يسـتفد
من معسكـره التدريبي فـي تركيا ما
درب مراجـعة األمور بجدية يدعو ا

في وضع اإلصـــبع عــلى
مـناطق اخلـلل في

خـــــــطــــــوط
الـفـريق
الـــــذي
قـــــــــدم
مباراة
بــاهــته
ـــــــــــا ر

هي االســــوء
لـه في الــــــفــــــتــــــرة

األخــــيـــرة ولــــو ان أي فــــريق
يـتـعـرض لـهـزة وتـأخـر وتـراجع

وغـيرهـا من جوانـب اللـعب االخرى
الـتـي ضـيــعت فـرصــة الــبـقــاء عـلى
الــفـريق الــذي كـان قـد وضـع نـفـسه
ـوقف الـصـعب بـعـد اخلـسـارة في ا
األولى في قــراءة خــاطـئــة لــلــفـريق
ـرة االولى ــقـابل.الــذي جنح في ا ا
ــســـافــة وقـــطع أكـــثــر مـن نــصـف ا
باجتاه الـوصول الى الدور  16قبل
ان يــعـزز من حــظــوظه بـالــنــتـيــجـة
األخــرى الــتي يـــفــتــرض ان تــكــون
درسا لـلمـدرب في معـاجلة األخـطاء
من االن قــبل الــدخـول في مــواجـهـة
اجلــزيـرة في مـبـاراة ال تــقل اهـمـيـة
عن الــعــاصــمــة كــون االول كــان قـد
تــصـــدر مـــجـــمـــوعـــته الـــتي تـــضم
اجلـويـة الـذي تـأهل بـصـعـوبـة على

حساب الزوراء بفارق األهداف.

ـاضي وإعـادة تـرتـيب األوراق من ا
خالل اجراء الـتغـيرات عـلى خطوط
اللـعب التي كـانت عاجزة  جـميـعها
ـطلوبة التي من واعتماد الـطريقة ا
شـانــهـا ان تـؤدي لـتـقـد الالعـبـ
لــلــمــســتــوى األفــضل بــعــدمــا فــقـد
الــــتــــوازن واالداء وفي مــــســــتـــوى
اهـــتـــزت ثـــقـــة جـــمــهـــوره به  والن
اإلبـقــاء عـلـى بـعض الــوجــوه الـتي
فـشلت في تـقد نـفسـها وان يـكون
ــدرب اكـــثــر جـــراءة في اخـــتــيــار ا
التشـكيلة  الن أي نـتيجة سـلبية قد
ـهــمـتـه رغم الـتــرحـيب تـضع حــدا 
بـعــودته الن  انـصـار الـفـريق مـؤكـد
سـتوى الذي قدمه غير مـقتنـع با
الالعبـ امام احتـاد  العـاصمة وال
يقـبل باي تـسويغ   امـام أي نتـيجة
ـباراة سـلبـية ومـؤكد يـتابع بـقلق ا
ــدرب امــام الــقـــادمــة   مـــا يــضـع ا
مهمة صعبة  رغم  عالقته  الطويلة
بـالــفــريق وعــودته له لــكن خــسـارة
الـعــاصـمــة اسـتــشـعــرت اجلـمــهـور
باخلطـر القادم سـواء امام اجلزيرة

او في الدوري العراقي.
النتـيجتـ السلبـيت للـجوية امام
درب والفريق العاصـمة وضعـا ا
امــــام حتــــد امــــام جلــــمــــهــــور
وســـمــعــتـه الــكــرة الـــعــراقــيــة
وتــنـتــظــره مـبــاراة مــصـيــريـة
لـــلـــدفــاع عـن لــقـــبه االســـيــوي
الــثــالث   مــا يـتــطــلب اعــتــمـاد
ـواجـهـة ـطـلـوبــة  الـتـشــكـيـلــة ا
اجلـــزيــــرة واهـــمــــيـــة  الــــعـــودة
ـطــلــوبـة   لــتـدارك بــالـنــتــيـجــة ا
األمـــــور  واســــــتــــــعـــــادة
الــــتــــوازن والمــــجــــال
لــتــحـــســ صــورة
الــــــفــــــريـق اال من
خالل الــفـوز في
ـــــــــــبــــــــــاراة ا
ذكورة التي ا
 تـــــــــــــعــــــــــــد
االخــــتــــبـــار
احلـــقـــيــقي

للفريق.

 

×U«∫ فريق القوة اجلوية ينسحب من مباراته امام العاصمة اجلزائري بعد تعرضه الى هتافات مسيئة ½√


