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عــــــــقـــــــــوبــــــــة اشــــــــد مـن  قـــــــــبل
االحتــاداالسـيـوي   قــبل ان يـشـهـد
الفريق مشاكل  ادارية منها ايقاف
نـائب رئيس الـنادي  ولـيد الـزيدي
وكلما يامله االنصار ان التؤثر من
مـــثل هـــذه االمـــور عــلـى مــســـيــرة
الفريق الـطامح بالعـودة  للصدارة
بـعدمـا اجتـاز عقـبة صـعبـة   حيث
الــــكـــرخ  الـــذي واصـل جنـــاحـــاته
بـشـكل واضح قـبل ان يـسـقـط امام
اجلـويـة  الـذي قـدم مــبـاراة مـهـمـة
ــســتــوى والــنــتــيــجــة مـن حــيث ا
وزادة من  اطماعه في  ان  يخطف
ـــ الــشـــرطــة الــقـــمــة من الـــغــر
والـــــزوراء واالهـم ان   يـــــظــــــهـــــر
ـمـيزة اجلـويـة بـقـدرات عنـاصـره ا
وحتـقق االنـتـصار الـذي كـان يـقلق
مــهـــمــة بــاسم قـــاسم الــذي تــدارك
ــذكـور  وايــقـاف االمـور بــالــفـوز ا
نزف الـنقاط  ومـصاحلة  جـمهوره
ومؤكد انه يخطط لتجاوز االخطاء
 والـتــحــول الى حتــقـيق الــنــتـائج
طلـوبة  عبـر  ادعيم الدفاع ورفع ا
قــدرات  الـهــجـوم ولــو  ان الـفـريق
ســيـواجه مـشـكـلـة غـيـاب احـد اهم
العـبـ عـمال وقدمـا كـثـيرا مـحـلـيا
واسـيويـا وقـداليعـودا حـتى نهـاية
ـوسم حـيث امـجد وفـهـد  وتـبقى ا
ــدرب من اجل احلــلــول تــطـــارد  ا
ـــشــاركــتــ فـي انــتــدابــات دعم  ا
خالل فـتــرة االنـتــقـاالت الــشـتــويـة
امام التـطلع  حلسم الـلقب  الهدف
ـشاركـة   الـتي بدات تـخـتلف من ا
ـدرب الذي افـتقد على الالعـب وا
حلاالت التـفوق بعـد الوضع الفني
الــــذي بـــدا به وقــــدم   مـــبـــاريـــات

مــسـتــويــات تـلــيق به  كــاحــدابـرز
ــرشــحــة لــلــقب  الــشــغل الــفــرق ا
الــشـاغل  جلـمــهـوره واالمل في ان
يـــواجه االمـــور  بـــقـــوة وحـــمــاس
وان يـــفــــرض نـــفــــسه كـــمــــنـــافس
وصــحـــاب اكــثــر الـــقــاب  الــدوري
والـكـاس  وان يـصـعـد من هـجـومه
وتـقـويـة دفـاعــاته  وتـسـيـر االمـور
ـصــلــحـته  وان يــبــقى في اجـواء
نافسـة التي تغيرت الـيوم عندما ا
تـقــدم الـشـرطــة لـلــمـوقع االول وله
مـبـاراة مـؤجـلـة مع الـنـفـط واحلال
لـلـجويـة وهـو االخر له مـؤجـلة مع
نــفـط مــيــســان  كــمــا الزال الــكــرخ
بـقــوته ووضـعـه الـطـبــيـعـي   كـمـا
تـقـدم الـنـفط ويـنـتـظـر  من الـطالب
ايـضا  في حـراك  مسـتـمر  ومـؤكد
ان اوديــشــو يــعي أهــمــيــة األمــور
الـتـي تـتـطــلب تـطــويـر واســتـقـرار
الفريق  وعودة ان تكـون قوية بعد
نـاسـبة  الـتي مهم فـترة الـتـوقف ا
ان تـــاتي عـــمــلـــيــة الـــتــوازن امــام
نافسات العودة للدوري احمللي وا
االســيــويــة  وان يــعــكس تــاريــخه
كــاحــد اقــطــاب الــكــرة  الــعــراقــيـة
والـذي قـدم  الــكـثـيــر من الالعـبـ
ــــعــــروفـــة واالهم ان واالســــمـــاء ا
نـشــاهــد الـفــريق في افــضل حــالـة
فنية ومـعنوية  وقـادر على العطاء
 وفي اقــنــاع جـــمــهــوره  من خالل
ــهم ــســتـــوى والــنــتــائج وهــو ا ا
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جنح فـريق الـقوة اجلـويـة بايـقاف
انـتــصـارات و تــقــدم   الـكــرخ قـبل
الـعــودة لـسـكــة  االنـتــصـارات اثـر
تــغـــلــبه عــلـــيه بــهــدف دون رد في
ـلـعب الـلـقـاء الـذي جـرى بـيـنـهـا 
شـــعب ضــمن مـــبــاريـــات اجلــولــة
الـثالـثـة عشـرة بكـرة الـقدم  سـجله
ـباراة عالء مـحسن د 44من وقت ا
ومــر به لــلــنــهــايــة الــتـي اســعـدت
االنـصـار الـذين انتـظـروا الـنتـيـجة
التي  وضعت حدا لـتراجع الفريق
قـبل ان تـنـهي مغـامـرة الـكرخ   في
مباراة شكلت حتـديا للطرف  قبل
ـوقف الواضـح للـجوية ان تظـهر ا
الــذي عـــكس قــدراته وانـه يــتــقــدم
بخطوات ثـابتة امام العـودة للقمة
وحـظـيـت بـاهـتـمـام  والنـهـا غـيرت
من مالمح الـفـريق الـذي عـاد بـقوة
فـي مــهــمــة لم  تــكن ســهــلــة لــكــنه
جتـــاوزهـــا عـــبـــر االداء وطـــريـــقــة
الـلعب وتـنفـيذ الـوجبـات    عنـدما
الزمت اخلسارة الـكرخ فك شراكته
من الـشـرطـة والـتـراجع رابـعـا  27
نقـطة  فـيمـا  تقدم اجلـوية لـلموقع
الـثـالث بـنـفس الـرصـيد مـسـتـفـيدا
من فـارق االهـداف  التي تـقـدم بـها
عــــلى الـــــكــــرخ   في اهـم نــــتــــائج
ــاضــ اجلــويــة مــنــذ  الــدورين ا
عــنـدمـا تـعـادل  مع الـنـجف بـهـدف
والـــعــودة من الـــبــصــرة بـــتــعــادل
ـينـاء بـنفس الـنـتيـجة ـاثل من ا
ويـخرج بـفـوز طمـان جـمهـره الذي
صــــــدم بـــــايــــــقــــــاف  الالعــــــبـــــ
امجدراضي وفهد طالب عن اللعب
بـسبب تـعـاطيـهـما  نـوع من انواع
ـنـشـطـات   ومـنـتـظـر ان يـواجـها ا

االعالن عن حـسم االمور في مـهـمة
كـاد الـصنـاعـات ان يـعكـرهـا بوجه
البطل بعدما قدم فترات من الوقت
 مستـويات  مقـبولة  كـانت بحاجة
الى جـهــداكـبـرلـكن في كل األحـوال
جنح مظفر جبار في تقد الفريق
ــــهم ان  بـــــشــــكل  واضـح وهــــو ا
ـوقـع الـرابع يـظــهــر الــفـريـق في ا
عـشر الـذي كـان يبـحث عن الـنقـطة
الـتي تــوازي نـتـيــجـة الـفــوز لـكـنه
فـــشل في حتـــقــيـق الــفـــوز وحــتى
ادراك الـتـعـادل ليـخـرج بـاخلـسارة
الــســـادســة   والـــذهـــاب لــلـــراحــة
ــــراجـــعــــة االمـــور االجـــبــــاريـــة   
ومـعــاجلــة االخـطــاء  الــتي رافـقت
مـــســيــرة الـــفــريق عـــبــر اجلــوالت
درب اضـية ويعـول على خـبرة ا ا
مــظـفــر جـبــار في ان يــغـيــر مـنــهـا
وانـــقـــاذ مــوسـم الــصـــنـــاعــات في
الـبــقـاء  مـرة ثــالـثـة   بــعـدمـا اخـذ
يـــواجه صــــعـــوبـــات كــــبـــيـــرة في
مشاركة اقل تاثيرا من االولى  لكن
 هنالك متسـعا من الوقت للحد من
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ــقـابـل مــنح الــفـوز الــزوراء كل بــا
الـفـوائـد حـيث الـنقـاط كـامـلـة التي
دعــمــته لــلـتــقــدم لـلــمــوقع الــثـاني
ــــنـــــافــــســــة ورفع طــــمـــــوحــــات ا
والــتــخــطــيـط لــلــعــودة لــلــصـدارة
ومواصلة البحث للدفاع عن اللقب
لــكن االمــور حتـتــاج الى مــعــايــنـة
حقيـقية  الن مـا قدمه الفريق امس
االول  وقـبـلـهـا مع اجلـنـوب يـظـهر
خالال  واضـحا في تـركيـبة الـفريق
في جــــمــــيع خــــطــــوطه من حــــيث
ـتـبـايـنـة الـدفـاع وقـدرات الـوسط ا
فـضال عن تـراجع الـتـهـديـف   امام
انـظـار األنـصـار الـذين تـوقـعـوا ان
يــخــرج الـــفــريق بـــحــصـــيــلــة  من
االهـداف قــبل ان يـخـرج بــنـتــيـجـة
صـــعــبـــة في مــواجـــهــة كـــان عــلى
الالعـب اخـذهـا على مـحـمل اجلد
ـبـاريـات الـسـهـلـة فـي واحـدة من ا
راقـب وليس االنصار وتوقعات ا
ــتـــنــاول قــبل ان في ان تـــكــون بــا
تـظــهــر عــســيــرة عــلى مــجــمــوعـة
االســمـاء الـتي مـثــلت الـبـطل الـتي
عـــانت كـــثـــيـــرا من حـــيـث تـــقــد
ــكن  الـــقــول كــانت ــســـتــوى و ا
مـهـمـة غـايـة بــالـصـعـوبـة وشـكـلت
حتـديـا لـلـفــريق الـذي يـحـتـاج الى
تقـيم سريع قـبل ان تصـعب االمور
امـــام اخـــر سـت جـــوالت  مـــهم ان
يقـدمها كـما يجب قـبل الدخول في
مبـاريات بـطولـة الدوري األسـيوي
ــــشـــاركــــة االولى الـــتـي مـــهم ان ا
يـعــكس الـفـريق مــسـتـواه مــحـلـيـا
ا علـيه آسيويا   والن لكي يقـوم 
الـفريق الزال غـير مـؤثـر كمـا يجب
وهـو الـبـطل عـنـدمـا جنـده  يـفـتـقد
ـــطــــالب لـــروح الــــلــــعب   وهــــو ا
بـالــنـتــائج والـدفــاع عن الـلــقب مـا
يتـوجب ان يكـون مؤثـرا في جميع
مـبـاريـاتـه الـتي يـجب ان تــنـعـكس
عـلــيه ايـجــابـيــا  وان يـقــدم نـفـسه
بــالـشـكل االفــضل  ومـحـو صـورته
ـرتــبـكـة االن عــنـدمـا نــراه يـلـعب ا
بشكل غيـر مستقـر  وعليه ان يقدم

ـتـصدر الـشرطـة قبل نـقطـت من ا
ان يتوقف الدوري الى مـطلع شهر
شــبـاط  من الــعــام الـقــادم بــسـبب
نـتخب الـوطني ببـطولة مشـاركة ا
ــقـــرر ان تــفـــتــتح في ا اســـيــا ا
اخلـامس من الـشـهـر الـقـادم بـدولة
االمـــارات الـــعــربـــيـــة  وهي فـــتــرة
طويلـة  وكان مثال ان تـقام اجلولة
الرابعة عشرة قبل ان تذهب الفرق

للراحة اإلجبارية.
وتـمـكن الـزوراء من حتـقـيـق الـفوز
الـثاني تـواليـا بعـدما عـاداالسبوع
ـــاضي بـــاالنـــتـــصــار عـــلى نـــفط ا
اجلـنـوب بـهـدفـ لـواحـد ومهم ان
تــــاتي نـــتـــيــــجـــة امس االول قـــبل
تــــوقف الــــدوري   عـــنــــدمـــا وضع
ـــكـــان الــــقـــريب  من نـــفـــسه فـي ا
ـــتــصـــدر  والــعـــمل مــا بـــوســعه ا
لـلـعـودة الـيـهـا  بـاقـرب وقت   ومـا
قــــام به الــــفـــريـق يــــعـــدعــــمال
مـقـبـوال امـام الـنـتـيـجـة الـتي
اتت بـــــوقـــــتـــــهــــا والـــــدعم
عنوي  للفريق  وجتاوز ا
خـيــبــة الـنــتــائج  وهـذا
عــــــــمـل مــــــــهـم رغم ان
الــــفــــريق قــــدم اداءا
ـال وفي مـــجـــهــود
مرتبك  صـاحبه عدم
الـــتــركـــيـــز وتــراجع
جــــهــــود الـالعــــبـــ
وضـــعـف لـــيـــاقـــتـــهم
البدنيـة واللعب البطيء
 في الشوط االول وظهر  احلذر
عـــــلـى حتـــــركـــــات الالعـــــبـــــ
ومـواصــلـة الـلــعب الـعــشـوائي
خال من اخلـــطــورة والـــظــهــور
طلـوب   رغم الفوارق الـفنية ا
ــوقـع واشــيـاء اخــرى مــنه وا
الى الــصـنــاعـات  الـذي جنح
في  عرقـلة مـرور البطل الى
حتقيق هـدف اللقـاء  الكثر
مـن ســــاعــــة  فـي انــــهــــاء
االمـــــور خـالل الـــــشــــوط
االول لـكـن كل شيء جـاء
خالف ذلك  بـعـدمـا فشل
الالعب في االستحواذ
عـلى الـكـرة والـتـسـجيل
   حتــت انــــــــــــــظــــــــــــــار
جمهورهم  الذي انتابته
اخملـاوف فـي ان تـسـتـمـر
االمـور في الشـوط الـثاني
عــلى نــفس الــوتـيــرة  وقـد
يحصل االمر الـغير متوقع
 الن مــا جـرى في احلــصـة
االولـى دعـم مـــــــــهـــــــــمــــــــة
الصـناعـات  والتـجرؤ  في
واجهة التي تغير مسـار ا
حـسـمـها  الـهـدف الـوحـيد
بـعـدمـا اسـتـفـاق الالعـبـ
والدور الواضح في  تـغير
ـــــســـــتــــوى والـــــضـــــغط ا
نـطـقة الـهـجومي والـتـقـدم 
الصـنـاعات الـتي لم تتـمكن
مـن الــــصــــمـــود اكــــثــــر من
الوقـت  الذي كـسره العـبو
الــــزوراء  واالنــــدفــــاع
بــقـــوة  والـــلــعب
ــــــنــــــطــــــقــــــة
ــــنـــافس قـــبل ا
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تقدم فريق  الزوراء للموقع الثاني
بــسـلم الــتـرتــيب الـفــرقي لـلــدرجـة
ـــمــتــازة بــكــرة الــقــدم اثــر فــوزه ا
الـصـعب عــلى الـصـنــاعـات بـهـدف
الالعب عالء عباس  د 69 من وقت
باراة التي ضيفها ملعب الشعب ا
ضـمـن مـبـاريــات اجلـولــة الـثــالـثـة
عشـرة بعـدما رفع رصـيده الى  28

مـــســـتـــفـــيـــدا من
تــــــعــــــثـــــر
الــــكــــرخ
امــــــــــام
اجلوية
 لــيـقف
عــــــــــلى
بـــــعـــــد
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قرر االحتاد االسـيوي لكـرة القدم ايقـاف العبي فريـق القوة اجلويـة أمجد راضي
شاركات احمللية والقارية والدولية حل وفهد طالب من اللعب مؤقتا ومن جميع ا
ادة 6 من الئـحـة االحتاد ـوضـوع خملـالـفـتـهـمـا ا اكـمال الـتـحـقـيـقـات اخلـاصـة با

نشطات. االسيوي ا
وقـال امـ ســر االحتـاد صـبــاح رضـا ان االحتـاد الــعـراقي وبــنـاء عـلى الــكـتـاب
الصادر من االسيوي وجه كتابا الى الهيئة االدارية لنادي القوة اجلوية اشار فيه
ـبــاريـات مـؤقـتـاً حلـ اكـمـال ـذكـورين من خـوض ا الى ضـرورة مـنع الالعـبــ ا

شار اليها انفا.  التحقيقات في القضية ا
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وافق االحتاد العراقي لكرة القدم
خالل اجـتـمــاعه عـلى االســتـقـالـة
الـــتـي تــقـــدم بـــهـــا الــنـــائب األول

لرئيس االحتاد شرار حيدر.
وقــــال صـــبـــاح رضــــا أمـــ ســـر
االحتــــاد إنَّ االحتــــاد وافـق عــــلى
االسـتـقالـة التـي تقـدم بهـا الـنائب
األول شــرار حــيــدر; نــظــرًا لــعــدم
حـــــضــــــوره إلى االحتــــــاد بـــــرغم

. استدعائه الجتماع متتالي
وأضـــاف "االحتـــاد قـــرَّر تـــرشـــيح
الــــنـــائـب الـــثــــاني عــــلي جــــبـــار
كتب التنفيذي للجنة النتخابات ا

بية العراقية". األو
وأشار إلى أنَّ "االحتـاد وافق على
بي مـعسكرًا نـتخب األو دخول ا
تــدريـبــيًــا في قــطــر من اخلــمـيس
قبل وحتى  2يناير/كانون ثان ا
وافـقة شـملت ـقبل" مـبيـنًـا أنَّ ا ا
أيــضًــا احلــكــام إلقـامــة مــعــســكـر

تدريبي في الدوحة أيضًا.

وتــابع "االحتـاد وافق أيــضًـا عـلى
نتخب إقامة معسكرين تدريبي 
الـــكــرة الــشــاطــئـــيــة في كــربالء
ـــوافــقــة أيـــضًــا عــلى وإيــران وا
ـــشــاركــة في بــطـــولــة الــشــبــاب ا
لــلــمـــنــتــخــبــات الـــوطــنــيــة الــتي
تستضيفـها فلسط في اب العام

قبل". ا
وخــتم "االحتـاد وافق أيــضًـا عـلى
استقالة عـضو االحتاد سعد مالح

غترب ألسباب من رئاسة جلنة ا
شخصية".

علـى صعـيد اخـر أعلن جنم الـكرة
الـــعــراقــيــة الــكـــبــيــر فالح حــسن
ــنـــصب الـــنــائب االول تـــرشــحـه 
ـــبــيــة في لــرئــيس الـــلــجــنــة االو
قـبـلة مـسـتفـيدا من االنـتـخابـات ا
خــبــرته االداريــة من خـالل شـغــله

مـنــصب الـنــائب الــثـاني لــرئـيس
ــبـــيـــة في الــدورة الــلـــجــنـــة االو
احلـــالـــيـــة فـــضال عن مـــســـيـــرته

االدارية احلافلة.
وقــــال جنـم الــــكـــرة الــــســــابق ان
تــاريــخه احلــافل بــاإلجنـازات في
يدان وخـبرته االدارية تـمنحانه ا
الثقة العالـية بالنفس للدخول في

الـسـبـاق االنـتـخـابي عـلى مـنصب
الـــنــائب االول لـــرئــيس الـــلــجــنــة

قبلة. بية في االنتخابات ا االو
واشــــاد حـــــسن بــــانــــتــــخــــابــــات
االحتادات الـرياضـية الـتي اقيمت
ـهــنـيـة مـؤخــرا مـشــيـدا بـاأللــيـة ا
العالية والشفافية الواضحة التي
تـمت فـيـهـا االنـتـخـابـات واسـفرت
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متاز u“∫ حقق فريق اجلوية فوزاً مهماً على نظيره فريق الكرخ في ا

عندمـا نطالب دائما بإنقـاذ الرياضة العراقيـة من براثن التخلف واجلهل ال يعني
انـهـا تنـقـرض او تـتالشى او تـتحـول الى مـقـتنـيـات في مـتـحف التـاريخ بل تـفـقد
ـاضي نتـغنى فـاعلـيتـهـا وقدرتـها عـلى مواكـبـة العـصر وتـصبح أسـيرة قـيـعان ا
بإجنـازاتـها مع كل نـكـبة او انـتـكـاسة كـعـادة األجداد في الـوقـوف على االطالل

والبكاء على الذات وما فات من ذكريات وحكايات.
ـة اثرا ـبيـة الـقد ولـكن اين هي هـذه االطالل بـعد ان أصـبـحت بنـاية الـلـجنـة األو
? وغـدت ارض جــرداء لم تـفــلح في اعــادتـهــا لـلــحـيـاة بــعض احملـاوالت بـعـد عــ
اخلـجـولة قـبل أكـثر من عـقـد وظلت مـجـرد اساسـات بـحاجـة الى الـشـركة ذاتـها
اذا لم تبادر واخملططـات نفسـها وهنا تـتسارع األسئـلة وتتراكم فـوق بعضهـا.. 
ـبـيـة في احـيـاء مـقـرهـا وقـد حـصـلت عـلى مـوازنـات انـفـجـاريـة طـيـلة اللـجـنـة األو
ـبـية الـسـنـوات السـابـقـة? هل هـدر األمـوال على إخـفـاقـات خـارجـية كـالـدورة األو
بعثرة هنا وهناك? ام ان بـياد الشباب أفضل من وجود بناية تلم احتاداتها ا واو

قرها احلالي هو احلل األمثل? االيجار الباهظ 
ـا ال يــقـبل اجلـدل ان فــتح مـلف مــقـر الـلـجــنـة واالحتـادات الــريـاضـيـة يــكـشف 
شبهـات فساد تزكم االنوف? فمبـلغ االلف دوالر يوميا على بنايـة شبة مأهولة منذ
ـبية الـبنـاية احلـكومـية ذات األجور سنـوات يثيـر االستـغراب! فـلمـاذا غادرت األو
اذا لم يسكن هذه البـناية اال احتادات محدودة الرمـزية وانتقلت الى اجلادريـة? و
ـكـتب الـتـنـفـيـذي قـبل أعـوام عـدة انـتـقـال جـمـيع االحتـادات الى جـدا? لـقـد قـرر ا
شارع فـلسطـ فهل شقت االحتـادات عصا الـطاعة ام ان الـلجنـة غضت الطرف

وابقت هذه االحتادات تسكن دور ومؤجرة وكرافانات (مرتفعة الثمن)?
إذا كـانت الـلجـنـة واحتاداتـها تـعـيش حالـة عدم اسـتـقرار وااليـجـار الدائم فـكيف
نـطـالـبـهـا بحـفظ األنـشـطـة والـفـعـالـيـات واألرقـام واالبـطـال واإلجنـازات والـكؤوس
وااللقـاب? هي بالسكن دائم ال يعرف لـها مكان او عـنوان? بعضـها خارج العراق

حتى في مراسالتها.. يحضر رئيسها الى بغداد كضيف عابر?
ـة عقدة مسـتعصيـة عن احلل وكأنها بـية القد ا يـزعم البعض ان ارض األو ر
ـريخ ال عـالقـة لــهـا بــالـوطـن وهـنــا عـلى وزارة قـطــعــة من ا
ــبـادرة الــشــبــاب بــوزيــرهــا اجلــديــد ان تــمــسك زمــام ا
ـبـيـة يـكون وتـشـرع بـإعـادة بـنـاء مـكـان الئق لـلـجـنـة األو
ـثـابــة خـيـمـة جـامـعـة لــكل االحتـادات وذلك بـاقـتـطـاع
نـسـبـة من مـيـزانـيـتهـا الـسـنـويـة الـتي تـهـدر ذات الـيـم

وذات الشمال.. بدون أي نتاج رياضي يذكر.   

بـخـمــسـة اهـداف لـواحــد في اكـبـر
ة الصـحاب انـتصـار  له واشدهـز
االرض قـبل ان يـرفع االول رصـيده
الى   20والــتــقــدم خــامــسـابــشــكل
مــؤقت عــلـى حــســاب  ابن جــلــدته
الثالث نفط  ميـسان الذي يكون قد
 لـعب امس مع البـحـري واالعتـماد
على  مباريـات االرض  بعدما فشل

 ثالث مرات ذهاب.
ويـظـهر الـفـوز القـدرات الـهجـومـية
لـكـتيـبـة حـسن احمـدالـتي جتاوزت
درب نـكسـة الطالب بـعدمـا اعتـمدا
هـاجم التي عكست على جهود ا
كل قوتها حيث الالعب محمد داود
الـذي سـجل اربـعـة  اهـداف  الـعـدد
االكـــبــر بـــ اقــرانه خـالل مــبــاراة
واحـــدة قــبـل ان يــتـــصــدر قـــائــمــة
الـهـداف 11 عـنــدمـاعـكس  قـدراته
ستوى وحيوته الهجومية ويقدم ا
 الـكـبـيـر مع فــريـقه خـارج مـواقـعه
ـــــســـــتــــوى ويـــــقـــــدم مع زمـالءه ا
ــــوقع واالهم ان والـــنـــتــــيـــجـــة وا
يــتـدارك سـقـوطه فـي مـلـعـبه الـدور
ــــاضـي والــــشيء ويـــــحــــوله الى ا
الـــنــتــيــجــة الالفـــتــة الــتي اعــادته
لــلــواجه  والــتــطـلـع الـوصــول الى
ـشــاركـتـ ــوقع الـذي انــهي به ا ا
االخــــيـــريــــتـــ  قــــبل ان يــــعـــكس
ــنـافس الـتــوقـعــات في ان يــكـون ا
الـــذي  يـــقــدم نـــفـــسـه كــمـــا يـــجب
ذكورة شاهدا   وعكس والنتيجة ا
لـيــاقـة الالعـبــ الـبـدنــيـة  قـبل ان
يلعب  بصفوف  اكثر تنظيما وهو
ـتــوقع من الـفــريق الــواعـد الـذي ا
يـــــبــــدر انه شــــعـــــر مــــتــــاخــــراعن
ـنــافـسـات من حـيث الـتـواجـد في ا

قدمة وكان ناجحة تقدم بها الى  ا
اكــثــر اقــنــاعــا جلــمــهـوره قــبل ان
يتـعثر ويـخسـر سبع نقـاط  بسبب
خسارته  من احلدود وتـعثره امام
ـشــكــلـة انه ــيـنــاء والــنـجـف وا  ا
خـــســـر اربع نـــقـــاط من فـــريـــقـــ
متاخرين في الدوري حتى احلدود
الـــذي اســـتـــفـــاد وحتـــول بــفـــضل
نتـيجة الـفوز  احلـدث االبرز  التي
غـيـرت من الـوضـعـيـة الـفـنـيـة لـكن
مــهم ان تـاتـي ضـربـة الــكـرخ الـتي
عــاجلت األمـور ولــو من بــعـيـد الن
الــعـودة لــلـنـتــائج اليــجـابــيـة  هـو
احـداحلـلـول الـناجـحـة الـتـي تـنـقذ
راي  بـــاسم قــــاسم رغم انـه حـــقق
لقب اسيـا النه يتعـامل مع جمهور
درب ابـقاء صعـب ما يـتطـلب من ا
اجلـــويــــة  في احلـــالـــة الــــفـــنـــيـــة
ــــطـــــلــــوبــــة  مـن خالل خــــبــــراه ا
التدريبية التي يعول عليها بحسم
الـلــقب   ويــدرك قــاسم ان  الــقـادم
في الـــدوري    ســـيـــنــعـــكس عـــلى
الالعـــــبـــــ من حـــــيث االجـــــهــــاد
واإلصـابــات   والن مـهـمـة اجلـويـة
صــــعـــبــــة من اجل الــــوصـــول الى
الـدوري االسـيـوي  عـبـر تـصـفـيات
قـــــد تــــعـــــرقل مـن الــــوصـــــول الى
ذكـورة   التي قد  تظهر شاركة ا ا
ـقبـلة الـتي حتتم  اعـتماد الفـترة ا
الالعــبــ الــقــادرين عــلى تــرتــيب
االمــور  بـــشـــكل افـــضل  من خالل
زيد من الـعمل  واالهـتمام تقـد ا
بـالـدور الهـجـومي  النه من يـحسم

النتائج.
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واكــتـــسـح لــنـــفـط نــفـط اجلـــنــوب
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عن انتخاب هيـئات ادارية جديدة
لالحتــادات الــريــاضــيــة تــتـحــمل
عبء الـــعـــمل لـــلـــســنـــوات االربع

قبلة. ا
يـــذكـــر ان الــعـــديـــد من األســـمــاء
أعلنت نيـتها الترشـيح على مقعد
بـية في نـائب رئيس الـلـجنـة األو

وقت سابق

درب ولو وقع  الـذي يخـطط له ا ا
طـــمــوحـــاته الــتـــنــافس عـــلى لــقب
الــدوري  ومــهم ان يــعــود الــفــريق
الــشـاب مــرة اخــرة لـلــدوري بــقـوة
وتـركـيـز وعـبـر ثـاني اكـبـر نـتـيـجـة
بالدوري قدم فـيها الثـنائي محمود
ومـازن فـياض  الـذي سـجل الـهدف
اخلـــامس   والــنــتــيـــجــة  عــكــست
درب الـتحـضـيرات الـتي قـام بهـا ا
مع الالعـبـ  وفي تـدارك االخـطـاء
الـــــتي رافـــــقت مـــــبــــاراة الـــــطالب
سـتوى  والـنتـيجة والـتحـول في ا
وقــبــلــهـا الــســيـطــرة عــلى مــجـرى
االمــور والـــتـــحـــكم فـي مـــســـارهــا
والــعـودة بــفـوائــدهـا  في كل شيء
امام اجلنوب الذي فشل مرة اخرى
في الـــدفــاع عـن مــبـــاريــات االرض
بـــعـــدخــســـارة الـــزوراء اخلـــمــيس
ــاضـي بـــســبـب انـــهــيـــار دفـــاعه ا
ـد الـهـجومي والـفـشل في ايـقـاف ا
الــنـفـطي وتـمـزيق شـبـاكـهم   الـتي
زيد ن من كانت جاهزة الستقبال ا
االهـــداف في نــتـــيــجــة  ســـتــشــعل
ــشـاكل في الـفـريق لـيس لـكـونـهـا ا
خـسـارة   قــاسـيـة في مــواجـهـة لم
ـتـفـائـلـ بـالـنفط ان يـتـوقع اشـد ا
ـذكـورة   في يـخـرج  بــالـنـتـيــجـة ا
الــلــقــاء الــذي شـكـل خــطـورة عــلى
خـطــوط اجلـنـوب الـتي عـجـزت من
تــامـ الـدفـاع والــهـجـوم وخـرجت
من الــبـاب الــضــيق  لــتــضـاف الى
النتائج السلبـية التي يتعرض لها
 ثالثي احملـــافـــظـــة  وتـــراجـــعـــهــا
جميعا الى مـواقع  متاخرة  بعدما
اخـذت تـخـرج من مـبـاريـات االرض
الـتي يفـتـرض ان تواجـه الضـيوف

بقوة.
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ــيــنــاء االخـــر في مــلــعب وســقـط ا
فـريق احلـسـ  بـالعـاصـمـة بـهدف
الالعب عـلي كـر  د  53اخلـسـارة
الــتي زادت الـطـ بـلـه بـوج مـهـمـة
عقـيل هاتو الـذي حصل على نـقطة
من اجلــوالت االربع االخــيــرة  قـبل
ان يـسـتـمـر بـنـفس مـكـانه الـعـاشـر
وتطارده  مشـاكل النتائج الـسلبية
ـــالـــيـــة وتــــدعـــو احلـــاجـــة الى وا
مراجعـة سريعة امام فـترة التوقف
بــعــد الــتـطــورات الــسـلــبــيــة الـتي
ـــشــاركــة اخـــذت تــنـــعــكس عـــلى ا
واهـمـيــة  وضع حـد لـهــدر الـنـقـاط
بالطريقة  الـتي جتري عليها  والن
الــبـقـاء عـلى نـفس االمـور سـتـكـلف
ــزيــد من  الــتــراجع  من الــفــريق ا
جانـبه حقـق فريق احلـس بـقيادة
عـادل  عـجر اكـبـر فـائدة له  عـنـدما
تـــقــدم اربـــعـــة مــواقع مـــرة اخــرى
حيث الـرابع عشـر في جتول حـققه
ــبــاراة الــتي النه اجــتـــهــد وقــدم ا
ـوقف قـبـل التـوقـف بـعـدما انـقـذا ا
ـوقع الــثـامن كـان مــتـواجــدا  في ا
عــشــر  امــام حــالـة مــرتــبــكــة  قـبل
االعـالن عن نـفــسه واعــادة تــرتـيب
اوراقه ولعـب من اجل الفـوز خارج
يـناء الذي يبدو توقعات وطـريقة ا
لم يـعـر اهـمـيـة لالمـور والـتـشـكـيك
بـــقـــدرات اصـــحــاب االرض الـــذين
ـلـمــة جـراحــهم  بـعـد جنـحــوا في 
خـــســــارتي الــــشـــرطـــة والــــنـــجف
والـــــتـــــعـــــادل مـع االمـــــانـــــة قـــــبل
يناء  في نتيجة االنقضاض على ا
غـيـرت الـكـثيـر من تـفـاصـيل االمور
في  حلــــــــظـــــــــــــــات غـــــــايــــــــة في
الصـــــعوبة وان ياتي التحول قبل
الــــذهـــــاب لــــلـــــراحــــة واهـــــمــــيــــة
االســـتـــــــــــفــادة مــنــهـــا  لــتــعــديل
خطوط العــــــــمل  والـسيطرة على

االمور بشكل اكبر.
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