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سـتوى ـهمـة   وكـيف ادارتهـا بـا ا
ـطـلــوب جتـاه حتـقـيق الــنـتـيـجـة ا
تفـائل قـبولـة كما يـراها اشـد ا ا
ــبـاراة الـتي تـخـرج بــالـنـجف في ا
فاجـاة التي يكـون اجلوية قد عن ا
تـــعــلـم من درس احلـــدود والــعـــمل
عــلى عــدم تــكــرارهـا ولــو لــنــهــايـة
رحـلة االولى التي يـامل ان يبقى ا
بــالــقـــمــة واخلــروج بــاجنــاز اولي
مــعــنــوي واالســتــمــرار بــتــحــقــيق
الـنتـائج امـام هدف احلـصـول على
اللـقب وكل الدالئل تـشيـر الى قدرة
اجلويـة في تخـطي النـجف لوجود
الــفــوارق الــكـبــيــرة بــ الالعــبـ
حــيث وجــود االسـمــاء الــواضــحـة
وحالـة االنسـجام   ويلـعبـون باحد
ـرشحـ للـقب الدوري الذي ابرز ا
اخـــذ يـــشــهـــد مـــنـــافــســـات قـــويــة
ـواقع ومـتــصــاعـدة امــام تــداخل ا
وفارق الـنقطـة ب رباعي الـترتيب
ـــؤخـــرة وحتــرك ــواقع ا واحلـــال 
الفرق في االبتعاد عن مواقعها في
حـــراك يــتـــوقع ان يـــشــمل جـــمــيع
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ذكورة وتختتم مبـاريات  اجلولة ا
الـــســبـت بــاقــامـــة اربع مـــبــاريــات
عـنـدمـا يـقام ديـربي الـعـاصـمـة ب

ـوقع احلادي عـشر12 الطالب في ا
والزوراء الـثالث  21 بعـدما تـخلى
عن الصـدارة في اعـقاب تـعادله مع
النفط وعنـدما بقي متـاخرا بهدف
باراة التي جنح الـنفط بقوة في  ا
فـي حتــقــيق األفــضـــلــيــة وتــســيــر
احلصة االولى بافـضل طريقة لعب
شكـل  هجـومي من البـداية  وفـاجا
الــزوراء بـهــدف الـســبق عن طـريق
مازن فـياض د 5ما رفع من روحـية
الالعب في االمسـاك بزمام االمور
و ومواصـلة االداء الهـجومي الذي
اثمر عن هدف التعزيز د 23من قبل
 محمد داود في اول تاخر يتعرض
له الزوراء مـنذ بدايـة الدوري حتى
نـهايـة الـشوط االول  قـبل ان يـعود
بـقـوة في احلصـة الـثـانيـة  وتـمكن
واقع من تنـظيم صفـوفه والتـقدم  
الـنـفط الــتي  انـشـغــلت في الـدفـاع
عن الـنـتـيـجة مـا اثـر عـلى واجـبات
الالعب قـبل تلقي هدف الـتقليص
عن طريق  مهند عبد الرحيم  61ما
 زادن من ثـقـة الالعـبـ ومـواصـلة

ويلـتقي اجلـريحان فـريقـا احلس
واالمــانــة والـعــودة بــعــد خــسـارة
االول من الـــشـــرطـــة واالخـــر اعــاد
اجلــويــة لــلـــصــدارة وكالهــمــا في
وضع حـرج وانـهــيـار فـنـي بـعـدمـا
تراجعا في الترتيب بعد خسارت
مـتــتــالـيــتــ قـبــلــهـا عــاد االمــانـة
ـة من ملـعب مـيسـان وتوقف بـهز
ـلعـبه امـام اربيل فـريق احلسـ 
ما يجعل منهـما اللعب حتت تاثير
الـنــتـيـجـة وايــقـاف نـزيـف الـنـقـاط
وانـــهــــاء الـــعالقــــة مع الـــنــــتـــائج
السـلبية الـتي اخذت تـترك  اثارها
بــوضــوح  والــتــفــكــيــر بــانـطـالقـة
حيث االمـانة الـذي يضـم مجـموعة
العــــبــــ  ســــيق لــــهــــا وعــــوضت
اخفـاقات البـداية باكـثر من نتـيجة
قـبل ان يـنـحـدر لــلـوراء لـكـنه قـادر
عـلى التـعـويض لوجـود  الـتشـكيل
همة القادر على العودة لـلنتائج  ا
قـبل تـفــاقم االمـور الـتي التــتـحـمل
بـعـد اكثـر  من الـذي يـجري عـنـدما
تلـقى الفريق خـمس خسارات لالن
أي  نــزف نـصف نــقــاط مــبــاريـاته
وتــراجع لـلــمــوقع الــرابع عــشـر 9
نـقـاط فـيـمـا تـعـرض الـطـرف االخر
ـوقع الـسـابع الربع هـزائم   وفي ا
عــشـر بــسـبع نــقــاط وتـراجع بــعـد
مــبـاراتــ جــيـدتــ بـالــفــوز عـلى
الـسـماوة والـتـعـادل مع الديـوانـية
قبل ان يخـسر لقـاء االرض اجلولة
قبل االخـيرة  وبـعدهـا من الـشرطة
الـتي يجـدها جـهازه الـفني مـحفزا
لـلعـودة لـطريق  الـنـتائج والمـجال
بــعـد لـلـتــفـريط بــالـنـقــاط  وتـظـهـر
احلاجـة  الى اعادة الـنظـر باالمور
قبل انحدار الـفريق    ابذي يعاني
من عدة مـشاكـل  التقدر عـلى حـلها
ادارة النـادي التي حتدثت عن ذلك
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ويـــضــــيف الـــوسـط الـــســـابع  13
واجلــــنـــــوب الــــثــــالـث عــــشــــر 10
وكالهما خرجا من تعادل االسبوع
احلالي عندما فرط الوسط بنتيجة
ـــرور األســـبـــوع  بــــالـــفـــشـل في ا
بـتـقدمه من صـفـوف  الـطالب التي
تـــمــــا ســـكـت في الــــوقت الــــقـــاتل
وخطـفت التعـادل كما فـشل الفريق
قــبــلــهــا امــام الــزوراء بــالــنــيــران
الـصـديـقـة والـتـعـادل مع الـسـماوة
ـيــنـاء مـا يــتـوجب وخـســارة من ا
ــــــدرب ادارك االخــــــطـــــاء عــــــلـى ا
الـدفـاعـيـة والـعـودة لالسـتـفادة من
ــديــنــة والــتــوازن في مــبــاريــات ا
ـــواقع  وســيـــكــون امــام مـــهــمــة ا
مـنـاســبـة بـعـد الــتـراجع الـذي بـدا
يـنـخـر بـجـسم اجلـنـوب والـتـراجع
ذكور واكثـر ما يخفق عن للمـوقع 
اخلـــروج في مـــهــــمـــة الـــغـــد لـــتي
ستكـون صعبة امـام حالة االنفراج
التي يتطلع اليـها عادل ناصر عبر
اخلـروج بـسالم من بـوابـة الـوسط
ـتـراخيـة امـام الـضيـوف وهـو ما ا
يريد الدخول مـنها  اجلنوب وسط
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ـــنــتـــشي ويـــســـتــقـــبل اجلـــويـــة ا
بـالـعـودة لـلـصدارة  22 مـسـتـفـيدا
مـن تـــعــثـــر الـــزوراء امـــام الــنـــفط
لـيـتفـرغ للـدفـاع عنـهـا امام الـنجف
ــســتــفـــيق من نــومه ــتــذيل   7ا ا
بعـدمـا جنح في التـغلب عـلى  نفط
ميسان ليحل على اصحاب االرض
وضـع مــــــخــــــتــــــلـف عـن زيــــــاراته
لـلـعـاصـمـة ومع ذلـك سـيـكـون امام
مـهـمـة غـايـة في الـصـعوبـة في ظل
الفـوارق الفـنية بـ الفـريق والن
الفوز على ميسان لم ينهي معاناة
الـنـجف الــذي يـدرك مـدى طــبـيـعـة

نـقـاط وكـله امل بـتــحـقـيق نـتـيـجـة
ـاضي عـندمـا عـاد بـكامل ـوسم ا ا
الــــعالمـــات والـــيــــوم هـــو بـــوضع
افــضل من تــلك الــفــتــرة من حــيث
قـوة الهـجـوم والدفـاع االفـضل ب
مــجــمل الــفــرق ووجــود الالعــبــ
ـنـتـخب عـلى مـســتـوى الـفـريـق وا
الـــوطــنـي الــذين يـــريــدون تـــقــد
الـعـمل االخـر ذهـابــا بـعـد الـتـغـلب
عـلى نفـط اجلنـوب الـدور اخلامس
قـبل ان يــسـتـقــر وارتـفـعت نــسـبـة
االداء الــذي حتــسن وبــات يــشــكل
اكثر خطورة التي يريدان يعكسها
فـي مـــلـــعب الـــديـــوانـــيـــة من اجل
الـعــودة بـاالنــتـصــار واالسـتــمـرار
ـطـلوبـة باداء ـبـاريات  ا بـتـقد ا
واضح ومـتــطــور امـام  مــسـتــقـبل
الـفــريق فـي الـصــراع عــلى الــلـقب
الذي ابتعد عنه لكنه يريد التعامل
بـرغـبـة الـفـوز مع جـمـيع مـبـارياته
بـتـركــيـز خـصـوصــا عـنـد اخلـروج
عـندمـا سيـكون امـام جمـهور كـبير
اكــثــر مــا تــثــيــره لــقــاءات الــفــرق
اجلـــمـــاهـــيـــريـــة رغم مـــحـــدوديـــة
ــــتـــفـــرجـــ لـــكـــنـــهم مـــدرجـــات ا
يحرصـون على  متابـعة تلك الفرق
عـلـى حـسـاب فـريـقـهم لـيس لـشيء
ـنتـخب الذين بل لوجـود عنـاصر ا
يـشـكـلون مـرتـكـز الشـرطـة والزالوا
يـعــبــرون عن رغـبــة انــصـارهم في
تخطي عقدة الديوانية رغم ظروفه
الصعبة لكنه قادر على فعل الكثير
واحلــد من فــوز الــضــيـوف الن أي
نـتـيـجـة غـير اخلـسـارة تـعـد حتوال
الســبـــاب كــثــيــرة مــا يــتــطــلب من
درب والـالعبـ اخذ االمـور على ا
مــــــــحـــــــمـل اجلــــــــد مـن خالل اداء
الالعـــبـــ الــذي ظـــهـــروا به امــام
ـاضي الـغـر اجلـويـة اخلـمـيس ا
ـبــادرة اغـلب عـنــدمـا اخــذ زمـام  ا
الــوقت قـبل ان يـتـغــلب عـلى فـريق
احلـسـ البـروفـة التي جنح فـيـها
بــاقل اجلـــهــود وحــســـمــهـــا عــبــر
باراة النـصف الساعـة عن بدايـة ا
الــتي دعـمت الـفــريق قـبل اخلـروج
الى مـبـاراة الـغد الـتي تـشـكل حتد
ـضــيف في كل شيء رغم ظــروف ا
لـكـنه اكثـر مـا يسـتـمتع وجـمـهوره
ـقـابلـة الـفرق اجلـمـاهيـريـة التي
اكـثر مـا تواجه مـزاجا مـختلـفا من
فـــرق احملــافــظـــات والــتي تـــظــهــر
اطـمـاعـهـا والـعـمل عـلى اتـخـاذ كل
الــوســـائل لــتــحـــقــيق الــنـــتــيــجــة
ــطـلــوبـة ويــعي العـبــو الـشــرطـة ا
اهمـية  جناحـات مباريـات الذهاب
الــتي هـي من جتــعــلـه عــلى صــلــة
دائمة مع الصراع على اللقب النها
جتـري حتت ظـروف مـخـتـلـفـة وكم
من مـرة انــحـنى الــشـرطــة بـالـذات
وسم االخيـر الذي ما حصـرا في ا
يــظـهـر عـلى نـحـو ايـجـابي قـبل ان
شاركة تنعكس تلك الـنتائج على ا
التي مـؤكد سيـتحدث عـنها اداريو
الـــفــريـق وتــرجـــمــتـــهـــا لــلـــمــدرب
ليبوشـا الذي كان قد جنح في اول
اختـبار عـلى حسـاب نفـط اجلنوب
ويـامـل في الـعـودة بـالـفـوز الـتـالي
من مـلــعب الـديــوانـيـة الــذي يـريـد
ـة اصــحــاب األرض احلـاق الــهــز
االولى بـــالــشـــرطـــة عــبـــر عـــامــلي
األرض واجلـمـهـور الـذي يـكـون قد
ؤثـرة على امن اجـواء التـشجـيع ا
الـضـيـوف جـريـا عـلى الـعـادة امام
مهمة غاية بالصعوبة بعد تراجعه
ـلـعـبه عــنـدمـا تـمـكن بـشق حـتى 
االنــــفس من تــــدارك لـــتــــعـــادل مع
احلـدود د 93 وتــراجـعـه في بـقــيـة
ـشـاكل ـبـاريـات قـبل ان تــظـهـر ا ا

الية. ثلة باألزمة ا االخرى 
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مع مباريات عقر االرض على االقل
واحلـالـة الـتي عـلـيـهـا الـصـنـاعات
واخلروج بنتائج سلبية من نصف
مبـارياته االخر الـذي سيـلعب على
حالة التراجع والـتراخي والنتائج
الــسـلــبـيــة الـتي عــلـيــهـا الــبـحـري
والـعــمل عــلى تـعــمــيـقــهـا من اجل
الــعــودة بــكــامل الــنــقــاط  بــعــدمـا
تــدارك لـقـاءات الـذهـاب قـبل جـولـة
من االن عــنــدمـــا هــزم الــنــجف في
مـيـدانه واليـريد الـتـفـريط بـنتـيـجة
اليوم بعد الـصحوة األخيرة ودعم
االمــور الــتي التــبـدو ســهــلــة امـام
مـشـاكل الـلـعـب ذهـابـا فـيـمـا يـريـد
الــبـــحــري وضع حـــدا لـــنــتـــائــجه
اخملـيــبـة وبـدونــهـا قــد تـضع حـدا
ــــهــــمــــة طالع الــــذي ســــبق

ورفضت استقالته.
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وتـــشــهـــد الــعـــاصــمــة
مــواجـهــة بـ فــريـقي
ــــــــــوقـع صــــــــــاحـب ا
الــــثـــامن احلـــدود 13
واربـــيـل الــتـــاسع 12
نــقــطـة ويــظــهـران في
وضع مـــتــــشـــابه لـــكن
احلدود اكثـر استقرارا
االول فـي احلـــــــــالــــــــة
ــطـــلــوبــة الـــفــنـــيــة ا
بــعـدمـا تـغــيـر مـسـار
نـتـائجـه في اجلوالت
األخـــــيـــــرة ويـــــقـــــدم
مــبــاريـــات مــقــبــولــة
داخل وخارج  مـلعبه
من خـالل مــــــوجــــــود
ــؤثــرة الــعـــنــاصـــر ا
وبـــعـــد الـــفــوز عـــلى
اجلويـة التي اعطت
الفـريق دفـعة قـوية
واســـــتــــمــــر يــــرد
بـــشـــكل مـــقـــبــول

بـــــعـــــدمــــا تـــــعـــــادل في
مــبــاراتــ مـع احلــسـ
قـــــبل ان يـــــتـــــنـــــازل عن
الــنــقـــاط مع الــديــوانــيــة
ـتنـاول قبل التي كـانت با
ان يـعـود بـنـقــطـة  بـعـدمـا
طـــوى صــفـــحــة الـــبــدايــة
وتـــركــهــا خــلـــفه ويــظــهــر
الــفـريق مـرشح لــلـفـوز النه
اكثر استقرار بعدما تعقدت
مــهــام اربــيل عــنــد الــذهــاب
عـنـدمـا خـسـر ثالث مـبـاريـات
واكــثــر مــا يــفــقــد الــســيــطــرة
ـطـلـوبة وسـيـكون ـواجـهة ا وا
امـام مـباراة لـيسـت بالـسـهلـة امام
العـمل لتـعويض خـسارة الـسماوة
الـتي انـعكـست عـلى مـوقع الـفريق
عـنــدمـا تـراجع لــلـوراء  وســيـكـون
عماد عودة مـطالبا بـالفوز وايقاف
فــشـل تــلك الــنــتـــائج واخــرهــا من
الــسـمــاوة كـمــا فـرط بــالـعــديـد من

لعبه. النقاط 
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ويــخــرج الـــوصــيف الــشــرطــة 21
بـواجـب خـطـر عـندمـا يـحـل ضـيـفا
عـلى الــديــوانـيــة  سـادس عــشـر 8
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تـنـطـلق يوم غـد اجلـمـعة مـبـاريات
اجلولة احلادية عـشرة من مسابقة
ـمتاز بـكرة القـدم أذ تقام الدوري ا
بــالــبـصــرة مــبــاراة بـ الــبــحـري
تاسع عـشر  7 والصـناعـات خمس
عـشر  9 وفي وضع مـخـتـلف حيث
تــراجع الـبـحــري الـواضح  مـقـابل
صــــــحــــــوة االخــــــر فـي اجلـــــوالت
االخـيـرة وكل مـنهـمـا خـسـر خمس
مـبـاريـات اثـرت عـلى تـرتـيـبـهـا في
السلـم  ما يجعـل منهمـا اللعب من
اجل الــفـوز عــبـر حتــشــيـد جــهـود
ؤدي ـسـتـوى ا الالعـبـ لـتقـد ا
لــتـحــقـيق الــنـتــيـجــة الـتي يــظـهـر
األقـرب لـها لـلبـحـري للـتـخلص من
ـــرشح لــــلـــهـــبـــوط مـــوقـــعـه ا
ويـــــــحـــــــاول الـــــــعــــــودة
السـتـثمـار اجـواء الـلعب
بـــــعـــــد تـــــعـــــادلـــــ من
اجلـــنــوب والــطالب  مــا
صـــعـب االمـــر  كـــثـــيـــرا
وانـــعــكس ســـلــبـــا عــلى
ـشـاركـة التي مـجـمل ا
تـعـتمـد الـيـوم على
الــــــتـــــــعـــــــامل
ـــطــلــوب ا
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ــنـــتــخب الــعــراقي أكــد مــدرب ا
لـــشـــبــاب كـــرة الـــصـــاالت عــلي
طــــــــالب امـس األربــــــــعـــــــاء أن

مـواجـهــة الـبـحــرين في اجلـولـة
األولى من تــــصــــفـــيــــات آســــيـــا
سـتـكـون هي الـفــيـصل لـتـحـديـد
بــطـل اجملــمـــوعـــة األولى. وقــال

ــؤتـــمــر الـــصــحــفي طـــالب في ا
ــبــاراة إن مــنــتـخب اخلــاص بـا
شـــبـــاب الــــصـــاالت عــــازم عـــلى
خـــــطف بــــطـــــاقــــة الــــتـــــأهل من

اجملــــــوعـــــــة األولـى وال بـــــــد من
مـــواصـــلـــة الـــنـــجـــاحـــات الـــتي

حققناها في الفترة األخيرة. 
وأضـاف لــقـد شــكـلـنــا مـنـتــخـبـاً
شـــابــاً وأكــثـــر العــبـــيه من فــرق
التربيات وأكمـلنا كل الترتيبات
ــبـاراة الــبـحــرين الـتي الالزمـة 
ستكـون هي الفيـصل في حتديد
بـطل اجملمـوعـة األولى. يـذكر أن
الـــقــــرعـــة أوقــــعت الــــعـــراق في
اجملـــمــوعـــة األولى الـــتي تـــضم
الـعــراق والــبــحــرين واإلمـارات.
وســـيـــواجه مــــنـــتـــخب شـــبـــاب
الـصـاالت نـظيـره الـبـحـريني في
تـمـام السـاعة الـثـانيـة والـنصف

من ظهر اليوم اخلميس.
ويـــتـــنــافس  22 مـــنــتـــخـــبــاً في
ـؤهلـة لـنـهـائــــات الـتـصـفـيــت ا
بطـولة آسـيا حتـــــــت  20 عاماً

لكـــــرة الصاالت لـعام 2019. 
ويـتأهل  12 مـنـتـخـبـاً للـعب في
النـهائـيات وسـتلعب مـنتـخبات
منطقة آسيان ووسط آسيا على
شــــــكـل دوري في مــــــجــــــمل 10
مـباريـات ليتـم لعـبها عـلى مدار

عـازيـا االسـبـاب لـلظـروف الـصـعـبة
ــــــــر بــهـا الــنـادي في هـذا الــتي 

الوقت.
وقال هاتو في منشور عبر صفحته
الـشـخـصـية عـلى الـفـيـسـبوك انه ال
يـوجد اي اهـتمـام بـالفـريق من قبل
ـــؤقــتــة وعــدم اعــضــاء الـــهــيــئــة ا
االهــتـمـام بـالـفـريق وال يـتـواجـدون
في الـوحـدات الـتدريـبـيـة فضال عن
عـــدم حـث الالعـــبـــ عـــلى تـــقـــد

طلوب. ستوى ا ا
كافئة واضاف ان عدم توفر مـبلغ ا
بعـد الفوز عـلى نادي نـفط اجلنوب
ــؤقــتـة من قــبل أعــضــاء الــهــيــئه ا
وانــشـغــالـهم بــاالنـتــخـابــات وتـرك
درب ـسـؤولـيـة ا الـفـريق لـوحـده 
الك فـــقط وعـــدم تـــوفـــيـــر رواتب ا
دة ثـالثة أشـهر اذ يـعلم الـتدريـبي 
اجلــمــيع بــأني اســتــلــمت الــفــريق
ــاديـة بــأصــعب الــظــروف مــنــهــا ا
واإلداريــة وعـــدم وجــود الـالعــبــ
ودخـلنـا الـدوري بخـمـسة ايـام فقط

بـدون أي إعـداد وال حـتى مـبـاريات
جتريبية.

واشـار هـاتـو الى ان حـبـنـا لـلـنادي
واحملـافـظـة علـيه بـعـدم الـنزول الى
درجـة أدنى و االتـفـاق مع االدارة
عـلى ان يـكـون البـقـاء بـالـدوري هو
الـهدف وكـانت لي مـهـمه انتـحـارية
ومجازفـة كبيرة بـعد الهروب وعدم
هــــــــمة من قـبل الكـثير من قبـول ا
ــــدربـــ مـن داخل الــــنـــادي ومن ا
ـا هو موجود خارجه وعـــــــمـلنا 
من العـبـ رغم عدم وجـود الـعـقود
الـعـالـيـة في كل مـوســــــــم مـشـيرا
هنــــــــــاك تعمـد في العمل الى ان "
ضــد الـفــريق فـي الـفــتــرة االخــيـرة
وهـناك مـؤامــــــرة كـبــــــــــيـرة ضد
الـنادي ألشـخاص يـريدون يـفوزون
بــاالنـتــخـابــات و وعــــــــدوا بـعض
ـــدربــ بـــأســتالم الـــفــريـق عــنــد ا
فــــــــــوزهم بـــعـــد ان يـــهـــيـــــــــئــوا
لــــــــــــــهـم جـــــــمــــــــــــــيـع االجــــــواء

ناسبة. ا

ايوب
اوديشو
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أعلن االحتـاد اآلسيـوي لكـرة القدم
الـقـائـمـة الـرســمـيـة لـلـحـكـام الـذين
ســيـقــودون مــبــاريـات كــأس آســيـا

 2019 في اإلمارات. 
وضــمـت الــقــائــمـة  30حــكــمـاً و30
مسـاعـداً سيـقودون  60 مباراة في
الــبــطــولــة الــتي ســتـنــطــــــــلق في
اخلـــــــامـــــــس مـن كــــــانــــــون األول

قبل.  ا
وتـواجــد حـكــمـان عــراقـيــان ضـمن
الـقائـمة وهـما: عـلي صبـاح ومهـند
قـاسم فـيــمـا تـواجــد احلـكم حـيـدر
عـبـد احلـسن في قــائـمـة االحـتـيـاط

ساعدين.  للحكام ا
يذكر أن االحتاد اآلسـيوي عادة ما
يعتمد على صباح وقاسم في إدارة
ختلف مسابقات القارة باريات  ا

الصفراء.
مـن جـــانب اخــــر قـــدم مــــدرب كـــرة
ــيـنــاء عــقـيـل هـاتــو اعــتـذاره عن ا
االسـتــمـرار بـقــيـادة الـســــــــــفـانـة

اضي قبل ان للـصدارة في الـدور ا
يخطـفها اجلـوية ويتـراجع للموقع
احلــالي ويــريــد الــبــقــاء في دائــرة
ــســـتــمــرة عـــلى مــوقع الـــصــراع ا
ـتـطور ـسـتـوى ا الـريـادة في ظـل ا
ــدعم بــالــنــتــائج الــتي اســتــمـر وا
يقدمها بشكل جيد  ويعكس قدرات
عـــنـــاصــــره من حـــيث االداء الـــذي
حتسن من جـولة الخـرى وتسـجيل
األهـــداف ولــفـت األنــظـــار من قـــبل
ـراقـب كـمـا يؤدي دورا االعالم وا
دفـاعـيـا مـهـمـا عن  مـبـاريـاته بـقوة
وتركيـز بفضل حالـة االنسجام الي
ـــطـــلـــوبـــة عـــززتـــهـــا الـــنـــتــــائج ا
والـسـيـطـرة عـلى األمـور الـتي بـقي
يديرها بثقة عالية من خالل طريقة
اللـعب التي اعـتاد  تـطبـيقـها   قبل
ان حتـــضي مــبـــاريــاته بـــاهــتــمــام
الفرق وتسـيير األمور بـنجاح  عبر
االعـــتــمــاد عــلى جـــهــود الالعــبــ
نتظر منها ان يواجهوا الكهرباء ا
ـتــحــفــز بـعــدمــا كــسـر ســلــســلـة ا
تأخرة منذ بداية الدوري النتائج ا
ــيـنـاء قــبل ان يـســتـفــيق ويـقــهـر ا
بـعـقر داره وحتـت انظـار جـمـهوره
ويامل ان التـكون الـنتيـجة مـفاجأة
بل صـحـوة والـعمـل على تـعـزيـزها
عـلى الـكـرخ بـعـدمـا انـهـي مـخاوف
العب باريات ومن احد اصعب ا ا
والـفــرق الـقــويـة  ويــتـقــدم خـطـوة
لالمـام والعـمل بكـل تركـيز لـدعمـها
ــتـالق وايــقـاف مــسـلــسل نـتــائج ا
وجنم الدوري لالن الكرخ من خالل
ارتـفـاع مــعـنـويـات الـالعـبـ الـتي
يريـد عـطيـة  تـعـزيزهـا  بـالـنتـيـجة
األخرى تـواليـا دون تأخـير ويـكون
قــد خــطط لــهــا من اجل اســتــمـرار
عــمل الــكــهــربـاء والــلــعب بــشــعـار
الـــتــحــدي والــتـــقــدم لإلمــام وهــذا
مـرهـون بنـتـيـجة الـيـوم وما تـسـفر
ساوية عنه بقـية مبـاريات الفـرق ا
ـجمـوع النـقاط حـيث البـحري له 
والديوانـية واحلسـ والنجف في
ــؤخــرة  لـــلــحــد من مــنــافــســـات ا
الــتــراجع الــذي يــكــون الــكــهــربــاء
والنجف قـد اوقفاه ولـو مؤقت لكن
مــا قـامـا بـه يـعـد بــالـعــمل الـكــبـيـر
عـنـدمــا عـاد الـكـهـربــاء بـكل فـوائـد
الـــــبــــــصــــــرة في وقـــــــــت تـــــذوق
جـمـهـور االخـر طـعم الـــــــفـوز ولـو

بوقت متاخر.

وســـاعـــدا الـــفـــريـــقــ فـي جتــاوز
قـطـيعـة الهـزائم واثـارها الـسـلبـية
وكـسـر مسـلـسل اخليـبـات الهـزيـلة
قـبل ان تـتـوقف ولو بـوقت مـتـاخر
ـهم انهـمـا عرفـا طـريق االنتـصار ا
ولو من فترة وما عـليهما عن الذي
سـيحـدث للـخـاسرين ولـيحـصل ما
يــحــصل عـــنــدمــا يــقـــوم مــيــســان
بــالــبــحث عن مــلــعب لـه بــعــد بـدء
عـمــلــيــات تــغـيــر أرضــيــة مــلــعـبه
الـدولي وقــد يـفــرض عـلـيـه الـلـعب
خــارج مــركــز احملــافــظــة وهــو مــا
يــرفـــضـه جـــمــهـــوره الـــذي ســـبق
واحتج عـلى عمـلية تـغيـر األرضية
واالنتقال للـعب على ارضية اخرى
ستكون (تارتان   لكن تبقى االمور
مــعـلــقـة بــالـنــتـيــجـة بــعـدمـا زادت
خــسـارة الــنـجف من شــعـور دحـام
بالقـلق الذي مؤكـد واجه انتقادات
وقبلـها  بعد نـكسة الشـرطة وعليه
الـلــعب بــتـشــكـيـل قـادر عــلى خـلق
االنـتـصـار  اخـتـيـار طـريـقـة الـلعب
ـوقف في الـلقـاء الذي الـتي تنـقذ ا
ـيـنـاء الـذي يــبـحث عن عالمـاتـه  ا
ني النفـس ان ياتي للعمارة كان 
ــعــنــويــات غــيــر مــكــســورة اثــر
السـقوط امام الـكهربـاء الذي يبدو
انه اسـتـخف به من حـيـث نتـائـجه
عــنـــدمـــا ومـــوقـــعه قـــبل ان يـــدفع
ـدرب فـاتــورة اخلـســارة ومـعــهـا ا
ـهــمــة  يــنــتـقل الــذي فــضل تــرك ا
الفـريق الى العـمارة مـكسورا ومن
ـــــا النه دون مـــــدرب  وبال روح ر
اكثر ما يواجه صعوبة االمور عند
ـــثل اخلـــروج والن لـــقـــاء الـــغـــد 
خـصــوصـيــة  جلـمــهـوره  واحلـال
ـيـسان مـا يـجـعلـهـما الـلـعب  بكل
قــوة وتـركـيـز حملــو اثـار مـا حـصل

في الدور العاشر. 
والـعــودة الى اقـنـاع جــمـهــورهـمـا
ـباراة  الـتي تاتي امـامهـما عـبر  ا
والـشـعور بـغـصة خـسـارتهــــــــــما
االثـنـ وكل مـــــــــا سـيـعـمل عـليه
ينـاء افساد مخـطط اهل العمارة ا
الن الـــلـــقـــاء ســـيـــكـــون في غـــايـــة

األهمية.
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عنـدما يـلتـقي الكهـرباء ثـامن عشر
وقف  7والـكـرخ الـرابع  21الذي ا
سـيـتـرك مـلـعـبه بـعـد حتقـيق ثالث
انتـصارات مـتتالـية مـنحته الـتقدم

الهـجوم حـتى ادراك التـعادل د 81
وقف من خالل عالء عباس لينقذ ا
واخلـروج بـنقـطـة طبـعـا افضل من
اخلـــســارة قــبـل الــتــوجـه الــســبت
لـعب الـطالب في مواجـهة التـبدو
ســـهــلـــة امــام  رغـــبــة الـــطالب في
رحلـة االولى كما حتقـيق نتيـجة ا
يـراهـا عـلـوان الـفـرصـة السـتـعـادة
ــنـشــغـلـ الـعالقــة مع االنــصـار ا
نتظرة التي كثيرا بنتيـجة الفوز ا
تــتــطـلب تــنــظـيـم الـصــفــوف الـتي
ســـتـــكــون امـــام مـــهـــمــة صـــعـــبــة
ويــريـــدون ان يــشـــهــدوا عـــلــيـــهــا
جـمــهـور الــزوراء احملـبط بــفـقـدان
الـــفـــريق لـــلــصـــدارة الــتـي ذهــبت
لـلـجـويـة مـا زاد الـطـ بـله وبـغـير
حتقيق الـفوز اذي يبـقيه قريب من
الــصــدارة    قــد تــضع الــنــتــيــجـة

همة اوديشو. السلبية حدا 
…ËUL «Ë jHM «

ــوقــعه وبـــعــد اســتــعــادة الـــنــفط 
الــــسـادس بـعـــــدمـا رفع رصــــيـده
الى  15نــــقــــطــــة من  تــــعــــادل مع
الــزوراء بـــهــدفــ ســجــلــهــمــا في
الـــشـــوط االول ابـــرز مــا قـــدمـــــــه
الـفـريق جـمـيع مـبـارياته مـن حيث
ــســـتــوى والـــتــهـــديف الـــســريع ا
والــتـقـدم بـعـد مـرور خـمس دقـائق
فـي  شـــوط يـــبــــقى احلـــديـث عـــنه
ــراقــبـــ بل بــ لــيـس من قــبـل ا
جــمـــــــــــهـور الــزوراء الــذي تـوقع
تـــعــرض فـــرقه  النـــتـــكـــاســة قـــبل
تــــداركـــهــــا في الــــشـــوط الــــثـــاني
وليــــــــخـرج االثن بـنتيـجة تبدو
عــــادلـــة لـــكـــنـــهــــا اعـــادت الـــنـــفط
ـكنه من مـقارعة للـمسـتوى الذي 
الـــكـــبــــــــــار عـــنـــدمــا يـــســـتـــقــبل
الـسـماوة الـذي كـان قـد حـقق فوزا
مــــهـــمـــا عــــلى اربـــيـل مـــا جـــهـــزه
ذكــــــورة التي تـبدو لـلمـواجهـة  ا
صــــعـــبــــة  وتـــعــــتـــمــــد عـــلى أداء
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ودومـــا تـــفــوح رائـــحـــة الـــثــار من
لـقـاءات نـفط مـيـسـان اخلـامس 17
ـــيــنـــاء حــادي عـــشــر  11الــتي وا
حتـــــضى بـــــاالهـــــمــــيـــــة من قـــــبل
ـرة جـمـهــورهـمـا الـنــاقـمـان هـذه ا
بــعــدمــا ســـقط االول امــام مــتــذيل
الــتــرتــيب الــنــجف واالخــر تــعــثـر
ـلـعـبه بـالـبـصـرة امـام الـكـهـرباء

باراة العراق والبحرين وتمر الصحفي  مدرب الصاالت يرد على اسئلة الصحفي في ا
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عسكـر التدريبي الذي  سيقام في العاصمة القـطرية الدوحة في الثامن عشر من الشهر اجلاري دعا مدرب منتخب الـعراق الوطني لكرة القدم السلوفيني ستريشكو كاتانيتش  28 العبا لالنخراط في ا
قـبل. وضمت القـائمة الالعبـ جالل حسن ومحمـد كاصد ومحـمد حميـد وفهد طـالب ووليد سالم وسـامح سعيد وعالء مـهاوي واحمد حتضـيرا للبـطولة االسيـوية التي سـتضيفـها االمارات مطـلع العام ا
ابراهيم وعلي فائز وريب سوالقه واحمد عبد الرضا وسعد ناطق وعلي عدنان وفرانس بطرس وهمام طارق واحمد ياس وصفاء هادي وبشار رسن واسامة رشيد وامجد عطوان ومهدي كامل وحس
ن حسـ ومحمـد داود وعالء عباس.الـى ذلك اكد مدرب حـراس مرمى القـوة اجلوية السـابق صالح حـميد عدم  تـأثير مـواقع التواصل االجـتماعي علي وعـلي حصنـي ومهند عـلي ومهنـد عبد الـرحيم وا
واقع لكن ؤشر لوجـود موهبة هنـا او موهبة هـناك والدليل ان هـناك العب ال يـحظون بالدعم وال الـترويج من ا على دعوة الالعبـ للمنـتخبات الـوطنية. وقال حـميد ان مواقع الـتواصل االجتمـاعي هي ا
سؤول ويتـحمل مسؤولية خياراته سواء كانت بقـناعته ام بدونها النها سبب بقائه.  واضاف درب هو ا عروف ان ا الكات التدريبية جعـلتهم دائمي التواجد وهناك امثلة كـثيرة كما ان ا عطـاءهم وقناعة ا
درب مـحترم ولن يتـاثر مهما كـانت الضغوط.  وبـ حميد  ان الـتشكيـلة احلالية ان الـضغوط االلكـترونية حتـمل الالعب الكثيـر وهي عامل ضغط غيـر صحيح وغير مـجد وتسبب بـالكثيـر من السلب الن ا
ـنـتخـبنـا الـوطني هي االفـضل لـلدخـول في كـأس اسيـا باالمـارات كـونهم افـضل ما مـوجـود واكتـسبـوا خـبرة كـبيـرة وكـلي امل بان نـصل في الـبطـولـة القـارية البـعـد مدى النـنا االفـضل بـ الفـرق التي

سنالعبها والننسى ان الفرق تلعب معنا وهي غير ضامنة الفوز النها دوما ما تتفاجأ بامكانية العبينا وغيرتهم.

خــمس جـوالت حــيث سـتــتـأهل
ــنـتــخـبـات الــثالثـة األولى إلى ا
الـــنــهـــائـــيــات. أمـــا بــالـــنــســـبــة
نطقتي شرق وغرب آسيا  فإن
الـتــصـفــيـات ســوف تـتــكـون من
مــجــمــوعــتــ بــحــيث تــضم كل
مــجــمــوعــة ثـالثــة مــنــتــخــبــات
وسـوف تــلــعب أيــضـاً فـي شـكل
دوري مـــــــا مــــــجـــــــمــــــوعـه ست
مــــبــــاريـــــات لــــيــــتم لـــــعب ثالث
جـوالت. مع تـخصـيص مـقـعدين
نـطـقة شـرق آسـيا بـحيث فـقط 
ـــنــتـــخب األول من كل يــتـــأهل ا
مـجـمـوعـة إلى الــنـهـائـيـات فـإن
مــنــطــقــة غــرب آســيــا ســيــكـون
نـــصـــيــبـــهـــا ثالثـــة مـــقــاعـــد في
الـنـهـائـيـات حـيث سـيـتم إجراء
مــبــاراة فــاصــلــة في وقت الحق
ــركـزين الــثـاني بـ صــاحـبي ا
في اجملـمـوعـتـ وذلك لـتـحـديد
ـنتـخب صاحـب بطـاقة الـتأهل ا
تصدر الثـالثة. حيـث سيتأهـل ا
في كل مـــجــمــوعــة والــفــائــز في
باراة الـفاصلة بـ الوصيف ا

إلى النهائيات.


