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د  78والـتعـادل بـعـد ثالث د لـكـن احمـد عـلي
حسم االمور د  93ليعود الفـريق  باغلى فوز
وثالث نقاط رافعا رصيده الى  33نقطة على
بعـد ثالث  نـقاط من   الـزوراء في عـمل ياتي
هـمة التي حـققها ضمن   مسـلسل النـتائج ا
الـفـريق في مـلـعـبه بـالـفـوز عـلى الـنـفط  قـبل
الـظـهــور الـواضح بــالـعـاصــمـة في اجلـوالت
األخيـرة عـنـدمـا تـعـادل مع الـزوراء والـطـلـبة
قبـل ان يقـهـر اجلـويـة حتت انـظـار جـمـهوره
ـرحـلة ويعـزز مـكانه  اخلـامس ويـخـتتم به ا
ـالحق نـــفط الـــوسط ويـــوسع الـــفـــارق مع ا
االخر الذي  سيحل ضيفا على النفط السبت
الـقـادم ويـكــون مـيـسـان  قـدد حــقق الـظـهـور
ـــرحـــلــة اجلـــيــد فـي اخـــر مــبـــاريـــاتـه  في ا
ذكورة  والـعودة بـكل الفوائـد حيث الـتقدم ا
للواجهة  الن الفوز على اجلوية  يختلف عن
جـمـيع مـا حـقـقه  مـن نـتـائج ايـجـابـيـة   النه
رشـح لـلقب ويـحتل جاء  عـلى احد ابـرز ا
االن مـركـز الـوصـيـف  قـبل عـرقـلــته لـلـضـغط
على الشرطة واالهم ان يذهب ميسان للراحة
حـتى اسـتـئنـاف الـدور فـي  االول من الـشـهر
ــقــبـل مــؤمــنـــا بــقـــدرات  عــنــاصـــره الــتي ا
اسـتـمــرت الـظــهـور  في افــضل حـاالتــهـا من
ـديــنـة بـدايــة الـدوري واغــلـبــهــا من ابـنــاء ا
وتنهي احلصة االولى في موقع مهم  وقادرة
ــوقع الــبـطـل اذا مـا اســتــمـرت في لـلــتــقـدم 
ـستوى واالداء والنـتائج عـبر جهود تقد ا
الالعبـ الذين لالن يـقدمـون مبـاريات مـهمة
بـفــضل الــبــدايــة اجلـيــدة  واحلــصــول عـلى
العديـد من الـنقاط الـتي دعمـت جهود لـفريق
في مـواصــلـة نـسج الــنـتــائج وأفـضــلـهـا في
ملـعـبه  قـبل الـتحـول الى قـلب الـعـاصـمة في
اهم وأصـعب  اوقــات الـدوري عـنــدمـا احـرج
الـبــطل وفــرض  عــلــيه الــتــعــادل االول بــعـد
خـســارة جـمــيع الـلــقـاءات الــسـابــقـة ذهــابـا
وايـاب وبـقـي االمـر صـعــبـا  لــكـنه تــمـكن من
تـقـاسم الـنــقـطـتـ  وحـاجــة  الـنـقـاط الـتي
عكست تطور الفريق من جولة الخرى وفي
طلوب  امام مباريات توازن جاء بالوقت ا
قوية في اخر اجلوالت  والظهور الواضح
في الذهـاب وفي اكثـر االمـاكن جمـاهيـريا
والتحدي للفرق اجلماهيرية عندما تاتي
اقــوى ثالث مــبــاريـــات  في اخــر خــمس
جوالت   ويحـقق فيهـا  النتـائج اجليدة
قـــبل ان يـــضـــرب ضـــربـــته مـــتـــحـــديــا
الـوصـيف فـي مـعـاقــله وعـرقـلــة تـقـدمه
والزامه على  التخلي عن كامل عالمات
باراة والنتيجة التي تزيد من مشاكل ا
اجلــويــة والــتي تــاتـي بــعــد الــتــعــادل
اخمليب من نفط اجلـنوب الـدور االخير
ويفرط بـاربع نقـاط قدتثـير الـتساؤالت
بـــوجه بـــاسم قـــاسم الـــذي كـــان امـــام
فــرصـــة التــعـــوض   في مــواجـــهــة كل
الـتـرشــيـحــات   الـتي كــانت تـصب في
مــصــلـــحــة فـــريــقه الـــذي خــيب  امــال
األنــــصــــار واالدارة مــــرة  اخــــرى امـــام
سقوط غـير مـتوقع والتـفريط بـنتـيجة كل
الــتـــرشـــيـــحــات  كـــانت  تـــقف الـى جــانب
اجلويـة  قبل ان يـسـقط ويتـوقف امـام مهـمة
زيادة الـضغط عـلى الغـر الشـرطة الـسعـيد
بخـدمـة مـيـسـان  في ان يـحـافظ عـلى الـفارق
توقع ان يتوسع  مع اخر مباراة للشرطة.  ا
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ويـبــدو ان اجلـويــة تـاثــر في لــقـاء اجلــنـوب
بعـدما عادبـتعـادل مخـيب قبل ان  يـخرج من
الـبـاب الـضـيق في نـتـيـجـة زادة من الـضـغط
ـنـافسـة عـلى ـدرب والالعـبـ  امـام ا عـلى ا
ســحب الــصــدارة الـــتي يــبــتــعـــد عــنــهــا في
ـطـلوبـة والـتفـريط بـالنـقـاط عنـدما االوقات ا
ــلـعب  في تـعــادل مع نــفط الـوسـط بـنــفس ا
اجلــولــة  15ثم الـــتــعـــادل مـع اجلــنـــوب في
اجلــولـة  19أي انه خــسـر اربـع نـقــاط خالل
خمس جـوالت  قـبل ان يفـشل في الـبحث عن
الفوز  الذي كان ان يعطيه دعما  في الضغط
سـتفـيد من اخلـسارة على الـغر الـشرطـة ا
التي وضـعت اجلـويـة حتت ضغط اجلـمـهور
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اكد امـ سر االحتـاد العـراقي لكـرة القـدم صبـاح رضا ان وفـد االحتاد االسـيوي اخلـاص بلـجنـة التـراخيص حـدد توقـيتـات زيارة انـدية الـشرطـة والزوراء
قـبل موعداً لزيارة نادي . وقال رضا في بـيان الحتاد الكرة ان اللـجنة االسيويـة حددت يوم االحد ا نـشات اخلاصة بالـنادي والنفط من اجل االطالع على ا
الي ومدير التـراخيص في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً عـلى ان يزور الوفد ملعب التدريب ومنشات النادي في تمام الشرطة واللقاء مع اميني السر ا
الي ومدير صادف  3-12واالجتماع مع ام سر الـنادي واالم ا الساعة اخلـامسة والنـصف. واضاف رضا ان اللـجنة ستـزور نادي الزوراء يوم الـثالثاء ا
تقدمـة للحصول التراخيص عـلى ان تزور مالعب التدريب ومـنشات النـادي في نفس التوقـيتات السـابقة من اجل االطالع عن قرب عن اسـتعدادات االنديـة ا
قبل. وخـتم رضا تصريحه بان اللجـنة ستزور نادي النفط يوم شاركـة في منافسات البطوالت االسـيوية للموسم ا على الرخصة االسيوية الـتي تسمح لها با

وافق  3-11في تمام الساعة التاسعة صباحاً في ح ستزور ملعب التدريبات ومنشات النادي في تمام الساعة احلادية عشر ظهراً قبل ا االثن ا
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قــال وزيـر الــشـبـاب والــريـاضــة احـمـد
ريـاض الـعـبيـدي ان صـوت الـعراق في
انـتخابات االحتاد االسيوي لكرة القدم
رشح الـذي سيسهم في سـيذهب الى ا
دعـم الكرة الـعراقـية ومـلف رفع احلظر
الـكـلـي وان الـعـاصـمة بـغـداد سـتـبـقى
حـاضنة للبـطوالت الكبيـرة ومستعدين
لـتـضيـيف جـميـع الفـعالـيـات. جاء ذلك
شـترك الذي ؤتـمر الـصحفـي ا خـالل ا
عـقـده الـعـبـيـدي امس االثـنـ فـي مـقر
الـــوزارة بــبــغــداد مع رئــيس الــهــيــئــة
الــعـامــة لـلــريـاضــة االمـاراتــيـة الــلـواء

مــحـمــد خـلــفـان الـرمــيـثي فـي بـغـداد
وحـضـرته (الزمـان) وب الـعبـيدي ان
رفـع احلظـر لن يـكون ورقـة ضـغط على
يزة مع الـعراق الـذي تربطه عالقـات 
ــســـتــويــات. االمـــارات عــلـى جــمــيـع ا
واضــاف انه عــقــد جـلــســة مـبــاحــثـات
صـــريـــحــة مـع الــرمـــيــثـي وســتـــكــون
ـقـدمـة السـيـمـا مــصـلـحـة الـعـراق في ا
وان الــــعـــراق كـــبـــيـــر بــــامـــكـــانـــيـــاته
ويـستطـيع اقامة التـجمعات الـرياضية
كـونه يـتمتـع بخـبرة كبـيرة وقـادر على
نشودة.  من الوصول الى النجاحات ا
جــانــبـه أكــد رئــيس الــهــيــئــة الــعــامـة

لـــلـــريـــاضـــة اإلمــاراتـــيـــة انه ســـعـــيــد
بــالـتــواجـد في الــعـراق وان الــريـاضـة
الــعــراقــيــة صــاحــبــة تــاريـخ وعــراقـة
وســــاســـهم بـــرفع احلـــظــــر عن مالعب
بـغـداد فـي حال جنـحـت في انـتـخـابات
رئـــيس االحتـــاد االســيـــوي والــعــراق
يــأتـي ضـمـن االحتــادات الـتـي أعــددنـا
ـقـبـلـة حيث ـدة ا خـطـة لـدعـمـهـا في ا
ـسـاهـمة بـرفـع احلـظر سـنـعـمـل علـى ا
عـن مالعب الـــعـــاصـــمـــة بــغـــداد ورفع
العب الـعراقية وان احلـظر كلـياً عن ا
عـالقـة بالده مـع الـعــراق لن تــفـســدهـا
انــتـخـابـات االحتـاد االسـيـوي كـونـهـا

مــثل كـرة الــقـدم فـوز وخــسـارة. ووعـد
ـنتـخبات االمـاراتية اجلـميع بـتواجد ا
فـي الـعـراق وان يــكـون صــوت الـعـراق
فـي انتخابات االحتـاد االسيوي خادما
لــطــمـوحــاتـهـم وقـد وضــعـنــا خـطــطـاً
قـبلة من ـرحلة ا واضـحة للـعمل في ا
أجـل امعـاجلـة الـعـديـد من األمـور التي
تـخص كرة الـقدم الـعربـية واآلسـيوية.
مـن جانبه قال رئيس احتاد الكرة عبد
اخلــــالق مـــســــعـــود ان احتـــاد الـــكـــرة
ســيــتــشــاور مع احلــكـومــة الــعــراقــيـة
مـتمثلـة بوزير الشبـاب والرياضة قبل
االدالء بــصـوته في انـتــخـابـات رئـاسـة

االحتــــاد االســـيـــوي ولن يـــكـــون هـــذا
تـدخال حكوميا وبالـتأكيد فإن العراق
ن يـــخـــدم الـــكـــرة ســــيـــمـــنح صـــوته 
الــعـراقـيـة. واوضح ان الـعـراق يـرحب
ــرشـحــ لـرئــاسـة االحتـاد بــجـمــيع ا
االســـيــوي لــكـــرة الــقــدم ومن بـــيــنــهم
الــرمـيـثي حــيث نـتـطــلع لـلـمــسـاهـمـة
الــفــعــالــة في االنــتـخــبــات االســيــويـة
ــرافق له ووصـل الــرمــيــثي والـــوفــد ا
صـبـاح امس االثـنـ الى مـطـار بـغداد
الـــدولي وكـــان في اســـتــقـــبــالـه وكــيل
وزارة الـــشــبــاب والــريــاضــة لــشــؤون

وتـــيــمـــوذي فــوك مـن هــونغ كـــونغ عنالرياضة عصام الديوان.
كـتب التنـفيذي شـرق آسيـا بعضـوية ا

ـبي االسـيـوي.  كـما  لـلـمـجـلس االو
تـــســمـــيــة رؤســـاء الــلـــجــان الـــدائــمــة
ـــبـي اآلســيـــويـــة وهي بـــاجملـــلس األو
االســتـشــاريـة الـريــاضـيــة الـثـقــافـيـة
الـتنسيق التعـليمية الوفود األخالق
ـعلـومـات العالقـات الدولـية ـالـية ا ا
االعـالمـيــة الـطــبـيــة الـسالم من خالل
الــريــاضــة الــقــانــونــيــة الــريــاضــيـة
الـريـاضة والـبـيئـة الـرياضـة لـلجـميع
ــرأة والــريـــاضــة. ونــاقــشت وجلـــنــة ا
بي اجلـمعـية الـعمـوميـة للـمجـلس األو
ـــوضــوعــات اآلســـيــوي الــعـــديــد من ا
ـدرجة على جدول األعـمال واستمعت ا
الـى تــقـــاريــر نـــواب رؤســـاء الــلـــجــان
ــنـظـمــة عن دورة األلـعــاب اآلسـيـويـة ا
هـــانـــغــتـــشــو  ?2022ودورة االلـــعــاب
اآلسـيـويـة - أيـتـشي - نـاغـويا ?2026
ودورة األلـعـاب اآلسيـوية الـشـاطئـية -
ســـانـــيــا  .2022ثـم تــواصـــلت أعـــمــال
اجلـمـعـيـة الـعـمـومـيـة وقـدمت الـلـجـنة
ــبــيـة - ــنــظــمـة لــدورة األلــعـاب األو ا

ـيـاً وتـلته طـوكـيو  2020عـرضـاً تـقد
بية نظمـة لدورة األلعاب األو الـلجنة ا
الـشتوي - بك  ?2022لـتقوم الـسيدة
غـــونــيال لــيــنــدبـــيــرغ بــتــقــد عــرض
ي الجتـماع اجلـمـعيـة العـمومـية تـقـد
ــبــيــة الـوطــنــيـة الحتــاد الــلــجـان األو
ـبي وقــامت بـعـد جلـنــة الـتـضـامن األو
بـتـقد تـقـرير عن عـملـهـا خالل الفـترة
اتـيو ـاضـية وكـذلك األمـر بالـنسـيـة  ا
يـاً حملكـمة ريـب الذي قـدم عرضـاً تقـد
الـــتــحــكــيـم الــريــاضي والـــســيــد تــيم
ـيـاً ريــكـيــتس الـذي قــدم عـرضــاً تـقــد
ـنـشـطات. كـافـحـة ا لـلـوكـالـة الـدولـيـة 
ــبي اآلســيـوي وقــد مــنح اجملــلس األو
بـرئـاسـة الـشيخ أحـمـد الـفهـد الـصـباح
مـدينة شـانتو الصـينية حق اسـتضافة
دورة األلـعاب اآلسيوية الثالثة للشباب
عــام  .2021يـــذكــر أن مــديــنــة ســانــيــا
الــصــيــنــيــة ســتــضــيف دورة األلــعـاب
اآلسـيوية الشـاطئية عام  2020ومـدينة
هـانـغـتشـو الـصـينـيـة أيضـا سـتـضيف
دورة االلـعـاب االسيـويـة الصـيـفيـة عام

2022.
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ـا يكـون الـسبب مع الالعـب في اطالقا ور
السقوط النـهم لم ياخذوا االمـور على محمل
اجلد لـيدفع الـفريق  الـفاتـورة  قبل ان يـقوم
انصـارالـفـريق بـتـصرف غـيـر مـسـوغ اطالقا
باراة التي كان تقبل نتـيجتها مهما خالل  ا
كــانت الن هـــذه كــرة لــقـــدم كــمــا نـــطــلب من
احتادا لكرة ووزارة الشباب   فرض غرامات
عـلى الــنــادي بــعـد قــيــام نـفــر  من جــمــهـور
اجلويـة بـتحـطـيم  عدد من كـراسي مـدرجات
لعب  السيد لعب كما حتدث عنهـا  مدير ا ا
بشير  تلفـازيا  حصريا لسـتوديو اجلماهير
ويبدو انهم يحـنون للجلـوس على  الصبات
الــكــون الــكــونــكـــريــتــيــة  ايــام زمــان   والن
الـواجـب الـوطــني والــشــرعي واالجــتــمـاعي
واألخالقي يـحـتـم عـلى الـكل وكــائن من يـكن
ـتلـكات   الـدولة ومـرة اخرى احلفـاظ على 
ـــلــعب يــعـــاب عــلـى جلــنـــة حـــمــايـــة  امن ا
التـسـاهل فـي االمـر من دون اعـتـقال مـن كان
وراء  اشـــعــــال  احـــداث

الشغب.
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ويـدين مــيــسـان
بالـفـوز لالعـب
وسـام ســعـدون
الــــذي افــــتــــتح
الـتــســجــيل د4
عـــــلى بـــــدايـــــة
ـبـاراة قـبل ان ا
يـــضـــيـف ثـــامـــر
بــــــــرغـش هــــــــدف
الـــتــــقـــدم د 21ثم
قــــلـص عــــمــــاد
مــــــــحـــــــــسن
الـــــــفــــــارق
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هم الـذي حـقـقه فريق صبت نـتـيـجة الـفـوز ا
نــفط مــيــســان عـلـى الــقــوة اجلـويــة بــثـالثـة
ؤجلـة من الدور الثالث من أهداف لهدفـ  ا
متـاز بكرة سابـقة الـدوري ا رحلـة االولى  ا
القـدم  للـفريق الـفـائز الـذي قلص الـفارق مع
الـــرابـع الــــزوراء الى ثـالث نـــقــــاط  قــــبل ان
يـتـجـمـد رصـيـد اجلـوية   38وبنـفس الـوقت
صلحة   الشرطة في االبقاء على نفس فارق
ـا الــست نــقــاط مع الــوصــيف اجلــويــة ور
ــتـصــدر في تـرتــفع الـى تــسع اذا مــا جنح ا
التغلب عـلى النفط في الـلقاء الـذي  يكون قد
جرى امس  كـما اسـتفـاد من الـنتـيجـة  منـها
الكرخ في البقاء شريكا للجوية في الوصافة
بفارق هدف في حتول  واضح  في فترة  38
قـصـيـرة ومـهـمـة عـكـس فـيـهـا  قـوته  ويـعـزز
موقـفه بانه افـضل فرق احملـافظـات وقادر ان
يــصــبح مـــنــافــســـا  اكــثــر مـن خالل جــهــود
عـنـاصـره الـتي واصـلـت الـعـطـاء  في مـوسم
مــهم وكـل الــدالئـل تــشـــيــر الـى قــدرتـــهم في
مواصـلـة الـعطـاء والـذهـاب  الى ابعـد نـقـطة
عنـدمـا يسـتـقبل جـمـيع الفـرق اجلـماهـيـرية
الــشــرطــة واجلـــويــة والــزوراء والـــطــلــبــة
رحـلة احلـاسـمة  وهـو الذي لـعبه فـي ا
استـمـر يـفـرض سـيـطـرته عـلى  مـبـاريات
عقـر الـدار واسـتـفـاد منـهـا كـثـيـرا قبل ان
يعكس نفسه ذهابا امام األقوياء ويختتم
رحـلـة األولى بـالنـتـيـجة الـرائـعـة التي  ا
وطـدت الــعالقــة مع  جــمــهــوره والــفــرحـة
ـشــتــركــة بـاحلــصــول عل كــامل الــنــقـاط ا
ومحـو اثـار خـسـارة الـصـنـاعـات قبل ان
يواصل اجلوية تقهقره وينزف النقاط
الحقـة ومـزاحـمة  وتتـاخـر فـرص ا

ــتـــصــدر قـــبل ان يـــجــد ا
درب نـفـسـه امام ا
تــــغــــيــــر غــــيـــر
مــــحـــــتــــسب
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اعــيــد انـتــخـاب الــسـيــد رعـد حــمـودي
ــبــيــة الــوطــنــيـة رئــيس الــلــجــنــة االو
ـكتب الـتـنفـيذي الـعـراقيـة عـضوا في ا
ـبي االسـيوي بـاالجـماع لـلـمـجلس االو
ولـواليـة جـديـدة تـمـتـد من الـعام 2019
وحـــتى الــعــام  2023وذلـك خالل خالل
اجـــــــتــــــــمـــــــاعـــــــات اجلـــــــمـــــــعـــــــيـــــــة
العمومية  الثامنة والثالث للمجلس
ــبي اآلســيــوي والــتي ضــيــفــتــهـا األو
العاصمة التايالندية بانكوك على مدار
يـوم متـتالي وشـاركت فيها الـلجنة
بية الوطنية العراقية بوفد ترأسه األو
ـبـية رعـد حـمـودي رئـيس الـلـجـنـة االو
وضـم في عــــضـــويــــته كـال من حــــيـــدر
ـبية حـس عـلي ام عـام اللجـنة االو
الــوطـنـيــة وهـيـثم عــبـد احلـمــيـد مـديـر
دائـرة الـعالقـات اخلارجـيـة في اللـجـنة
ـبيـة. وشهدت اجلـمعيـة العمـومية االو
ــبي اآلســيـوي تــزكــيـة لــلــمـجــلس األو
الـشـيخ أحـمـد الفـهـد الـصبـاح لـرئـاسة
اجملـلس لـواليـة جـديدة من  2019حـتى

وفاز نائب رئيس اللجنة .2023
ـــبــيــة الــقــطـــريــة ثــاني الــكــواري االو
ــــنـــصب نــــائب رئـــيـس اجملـــلس عن
مـنطـقة غـرب آسيـا وفاز رئـيس اللـجنة
ـنـصب ــبـيـة الـيــابـانـيـة تـاكــيـدا  االو
نـائب رئـيس اجملـلس عن مـنطـقـة شرق
 كـما  انـتخـاب السـعودي عـبد اسـيا
الـعزيز بن تركي الفيصل والعماني طه
ـبـية الـكـشـري االم الـعـام للـجـنة االو
الــــعـــمـــانـــيـــة والــــتـــايالنـــدي شـــاروك
اريـــشــكــران عن جـــنــوب شــرق آســيــا
والـكازاخستاني تيمور قوليبايوف عن
وسـط آسـيـا والــبـاكــسـتــاني اجلـنـرال
ســيــد عـارف حــسن عن جــنـوب آســيـا ×wH∫ وزير الشباب والرياضة يبحث تعزيز التعاون مع اإلمارات  dLðR

بي جانب من إجتماع اجمللس األو

مــنـــهــا  بــســـبب ضـــعف االداء  والــتـــركــيــز
واسـتــغالل الــفـرص  حــتى مع الــفــرق الـتي
بــنــفس مــســـتــواهم مــا جــعـل من الــنــتــائج
ـشـاركـة  بعـدتـعـثر تـدنـيـة تسـيـطـر  على ا ا
البصـرة   ليرتـفع  عدد اخلسـارات الى عشر
والتـفريط  30نقـطة امـام رصـيد ضـعيف 13
ذكور بل واالمر ليس على مسـتوى الفريق ا
ؤخرة لـكن مشكلة من تتواجد في مـواقعى ا
ـكان لذي سـيأخذه فريق احلسـ يقبع في ا
للـدرجـة االولى  مـن جانـبـه  واصل اجلـنوب
بـشـكل مـهم زيـادة عـدد الـنـتـائج  االيـجـابـية
ـيـدان والـتـحول واالعتـمـاد عـلى مـبـاريـات ا
الواضح فيها بعد التعادل مع اجلوية الدور
اضـي   عنـدمـا تـقـدم لـلـمـوقع اجلـديـد وما ا
يــبــحث عـــنه عــادل نــاصـــر الــذي  عــدل  من
خطـوط العـمل التي تـؤدي بشـكل مقـبول الن
االهم حـــسم مــــبـــاريـــات االرض  والـــســـعي
لتعزيز الذهاب الـتي الزالت تشكل صعوبات
سـتوى ـهمـة رغم حتـسن ا حقـيقـيـة بوجه ا
ــوقع وتــطــور االداء   نـــحــو االفــضل من وا
ؤثـرة التي اسـتمرت خالل وجودالعـناصـر ا
البقاء مع الفريق الذي يـقدم نفسه كما يجب
ـا يـكــون افـضل في قــادم األيـام بــعـدمـا ور
جتاوز اكثر من بوابة قبل ان تخدم مباريات
البـصـرة ويـخـرج لـلـراحـة في  مـكـان يـحـفزه
للعمل خالل فـترة التـوقف  لالعداد للـمرحلة
الـقـادمـة  ودعم مـســار االمـور الـتي   تـسيء
ـهم   مع افـضل من الــبـدايــة وهــذا بـاالمــر ا
خوض  19مباراة والالعـب يحافـظون على
ـستوى والتقدم لياقتهم  البـدنية وتصاعد ا

نافسة. وقع مهم وسط  ا

بقـراراته بل  الـذهـاب لتـهـنـئة فـريق مـيـسان
وفقـا لـسـيـاقـات  الـلـعب  النه اليـوجـد  فريق

ان  يفوز دوما  واخر  اليخسر.
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وأضـاف فــريق اجلـنــوب ثالث نـقــاط مـهــمـة
لرصـيده الـذي ارتفع الى   24نقـطة مـتقـدما
مـوقـعــ حـيث احلــادي عـشـر قــبل ان يـدفع
تـقهقر عانـاة بفريق احلـس ا زيـد من ا با
وزيادة مـعـاناتـه بتـلـقي اخلـسارة  الـعـاشرة
وزادة مــشــاكـلـه مع الــبــقــاء امــام مــبــاريـات
مرحـلة كـاملـة   بوسع الالعـب تـغيـر بعض
االمور ولـو  االسـتـفادة مـن مبـاريـات  الـفرق
وسم الذي التي تقف بالقرب منهم   النقاذ ا
 يسـيـر بصـعـوبة  امـام تـزايـد  عدد الـنـتائج
عاكس اخمليبـة  وان االمورتسـير باالجتـاه ا
وتبـتـعـد  عن احللـول بـسـبب ضـعف  قدرات
ـعـروفة ومع الالعـب وامـكـانـات  الـنـادي  ا
كل  الـــذي يــــحـــصل فــــان الـــفـــريـق اليـــريـــد
االسـتــسالم الن الالعـبــ يـعــلـمــون ان غـيـر
متازة المعنى التواجد  باي بطولة اللعب با
اخـرى والـكـل في نـادي احلــسـ يـدرك  ذلك
خصـوصـا الالعـبـ والتـراجع في االداء من
ـعانـاة القـائمة فتـرة تركت تـأثيـراتهـا امام ا
والـتــفـكــيــر بـالــلـقــاء بـات واضــحــا لـكن هل
بـاســتــطــاعــة الالعــبــ انــقــاذ االمـور الــتي
تـظـهـر اكـثـر تـعـقيـدا عـنـدمـا خـسـر اكـثـر من
ـرحلـة االولى وقـداليتـمكن نصف مـباريـات ا
ـعاجلـات امام جهـازه الفـني اجـراء بعض  ا
ـالــيـة الـتي بــالـكـاد تــؤمن له انـهـاء االزمـة ا
وسـم  الصـعب بـكل مـعـنى الـكـلـمـة عـنـدما ا
تـدهـورت الـنـتـائج من الــبـدايـة الـتي يـعـاني

تـمــنح الــوصــيف الــفــوز الـذي ذهـب وتـرنح
اجلوية وفقد سبع نقاط خالل خمس جوالت
  لـكن بــامـكــان الــفـريق الــعـودة  الــسـريــعـة
تلك مـجموعة العب ا   نافـسة    لدائرة ا
قادريـن علـى تغـيـر االمـور بـسـرعـة  والـبـقاء
ـــوسم حــيث امــام  الـــصــراع عـــلى لــقـــبي ا
الكاس والدوري واهـمية احلـفاظ على  اماله
ـتـصـدر  من خالل   من فـيـهـمـا  ومـزاحـمـة ا
ر  بفترة  قلقة امام درب الذي  خالل دور ا
تباين النتائج واالداء  االقل من الوسط   من
فتـرة  بـعـدما انـعـدم الـتـركيـز الـذي انـسحب
ـعـاكس عـلى االمـور الـتي تـسـيـر بـاالجتـاه ا
ـــر في فــــتـــرة امــــتـــدت مـن اخلـــروج من و
ـشاكل  اإلداريـة  قبل البـطولـة األسيـوية  وا
ان تاتي االنـتخـابات وتـشكيـل ادارة  جديدة
ـدرب الذي واحلال  لـلجـوانب الـفنـيـة امام ا
همة  التي زادت صعوبة بعد كاد ان يترك  ا
ؤكد سـيكـون امام موقف السقـوط األخيـر  ا
اخــر  خــصــوصــا امـــام لــقــاء اجلــويــة ومــا
درب والـالعب سيفـرزه من تـاثيرات عـلى ا
والــفــريق النــهــا  مــبـــاراة تــخــتــلف تــمــامــا
وســتـــكـــون الــدواء جلـــروح اجلـــويـــة الــتي
ـا انـدمــلت كــثـيــرا وبــاتت الى مــداواة  ور
تـاتي  بـالــفـوز عــلى الـزوراء الغــيـر في هـذه
الفـتـرة  في وقت سـيـذهب  مـيسـان  لـلـراحة
في مـوقع مـهم مـتـوقع ان يـسـتـمـر به ويـامل
ان يخسر الوسط لقاء السبت مع النفط لكنه
في كل االحــوال ان مـــيــســان ســـيــذهب  الى
قبلة وهو اصلب الراحة ويستعد للمـرحلة ا
عودا في وقت كـان على العـبي اجلويـة تقبل
اخلسـارة من دون  اتـهـام احلـكم والـتـشـكيك

ـني الـنفس في ان يـعوض تـعثر الذي كان 
اجلنـوب قبل ان يـخرج حتت نـقمـة جمـهوره
من الباب الضـيق  واجلميع هـنا في اجلوية
ـرة  الـتي عـرقـلت مرة يرفـضـون الـنـتـيـجـة ا
اخرى مـن تـقدمـه والـبقـاء شـريك  مـع الـكرخ
ني ـسـتـفـيـد من سـقـوط اجلـويـة و االخر ا
الـنــفس فـي ان يـخــســر ا لــزوراء  الــلــقـاء
الـقـادم لـتـتـعـثــر مـسـيـرة الـفـريق الـذي الزال
يـشـعـر بـخـيـبــة وقـبـلـهـا  اخلـروج من دوري
ابـطال اسـيـا  وفـقـدان بـريق  الـقـابه الـثـالثة
لــبــطـــولــة االحتـــاداالســيــوي وسـط  تــبــاين
النـتـائج احملـلـية  الـتي اخـذت تـنـعـكس على
درب بـاسم قاسم شـاركة  وسـيكـون عـلى ا ا
مـعــاجلــة االمـور بــالــسـرعــة اذا مــا اسـتــمـر
نـصـبه  عـنـدمـا سـيـقـودالفـريق فـي ديربي
الـعــاصــمــة في اخلــامس عــشــر من الــشــهـر
ـــواجــهـــة الـــتي حتـــسـم  االمــور احلــالـي  ا
ــنح الــفـــريق شــيىء من والــفــوز فــيــهـــا و
ــعـنــويـة ويـعــطي الـفــريق قـوة في احلـالـة ا
اللقـاء االهم   والنـتيـجة االيجـابيـة ستـمحو
ـشــاكل الــتي جتـري  مـع الـفــريق الـذي كل ا
يـــجب ان يـــعـــالج االخـــطـــاء من اجل الـــدفع
باالمـور عـبـر اكـمـال اجلـاهـزيـة النه سـيـكون
ـــوسـم  والـــعـــودة لـــســـكـــة امـــام مـــبـــاراة ا
االنتصارات بعـد التدهور الـذي عليه الفريق
الذي لم يفعل  ما مـنتظر منه خالل اجلوالت
االخيـرة  قبل ان يـنـحني ويـنـزف النـقاط في
احرج اوقـات الـدوري وسط غضب جـمـهوره
الرافض لـلـنـتـيـجة  وهـو يـرى فـريـقه يـسقط
ــوقع حتت أنــظـــاره مع فــرق الــوسـط رغم ا
الذي يحتله ميسـان  لكن كل التوقعات كانت

5LŁ “u∫ حقق نفط ميسان فوزاً مهماً على اجلوية في ملعب الشعب

مدرب نفط ميسان
أحمد دحام


