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لرصـيـده من اربع مبـاريـات متـتالـية
قـبل ان يـتجـاوز مـحـنـته ومـتوقع ان
تــاتي عـــودته  قــويــة  في مــواجــهــة
صـعــبـة امـام ظـروف الــبـحـري الـذي
يــصـــارع من اجل الــبـــقــاء وحتــديــد
مسـتـقبل الـفريق عـبـر مبـاريات عـقر
الـدار بــعـد سـلـســلـة نـتـائـج مـخـيـبـة
يـعـاني مـنـهـا الـيـوم وسـيكـون حتت
ـشـاركة والـبـقاء مـوسم اخر ضغط ا
وقدتـزيد الـنـتائج  الـسلـبيـة من قيح
جراحه الـتي لم يـقدر عـلى مداواتـها
ســـعـــد حـــافظ   والـــكل فـي الـــنــادي
يـــواجـه شـــبح الــــهــــبـــوط  الــــقـــائم
وقـديزداد بـقـوة  اذا  مـا لم تـتـحسن
النـتـائج ولو عـلى مـستـوى البـصرة
الـتـي تـعـثـر فــيـهـا كـثــيـر  وسـيـكـون
امـــام حتــد االمـــانــة الــذي  اخـــتــلف
كــثـــيـــرا  حـــتى تـــطـــاول عــلـى فــرق
احملافـظات حتت انظـار اهلـها واخذ
يعود بالـفوائد ويسـير بطريق مريح
فيمـا يواجه البـحري عدم االسـتقرار
متأرجحا ب البقاء والهبوط   امام
صــــعــــوبـــات الــــلــــعب  والن االمـــور
التسـير على مـا يرام  وسط الـتفـكير
بالبقاء الشغل الشاغل  لالدارة التي
تريد من الالعب تعويض ما حصل
في الـــنـــصف الـــســـابق مـن الــدوري
ـرحـلـة الـقـادمة والـتـوجه بقـوة في ا
التي سـتكـون اكبـر واصعب عـلى ما

مر به  الفريق.
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ـــيــنـــاء خــامس عـــشــر  18 وعـــلى ا
التـعامـل اجلدي مع مـباريـات االياب
عــلى االقل  اذا مــا اراد الــهـروب من
موقـعه اخمليـف الذي يـهدد مـستـقبل
ــــطـــــالب فـي حتــــقـــــيق الــــفـــــريـق ا
طـلوبـة وبسـرعة   الذي اخلطـوات ا
قــد يــعــرضـه لــلــتــراجع اذا لم تــاتي
ـا الــنــتــائج والــفـارق ســيــكــبــر ور
التــــنـــفـع بــــعـــدهــــا احلــــلــــول امـــام
الـنـجـاحــات الـتي ان يـبـدا بـهـا عـبـر
ـوقع الثامن مواجهـة السـماوة في ا
ـــر في عـــشـــر   16 االخـــر الــــذي  
ــركـز اجــواء صــعـبــة  جــدا  حــيث ا
الـذي يـتـواجــد فـيه   بـسـبب تـعـثـره
ـلـعبه عـكس مـا كان يـقوم به حتى 
وسم األخيرين وهو الذي لم في ا
يحـقق الفـوز خارج الـديار وسـيكون
امــام مــبــاراة غــايــة في الــصــعــوبــة
وسط رغـبـة الـبـصـريـ في الـتـغـلب
ـشـاركـة  الـتي خـسـر عـلى مـشـاكـل ا
فيها الكـثير من النقـاط امام استمرا
لـعـنـة الـنــتـائج اخملـيـبـة الـتي تـركت
اثــارهــا  عــلى  الــســمــاوة وكالهــمـا
يـــطــمــعـــان بــاحلــصــول عـــلى كــامل
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وســـيـــكــــون ايـــوب اوديــــشـــو امـــام
االخـــتــــبــــار األول في مــــهــــمــــته مع
اجلويـة  التي قـدالتخـتلف كـثيرا عن

قـلـة الـتـركـيـز  وضـعف الـتـعـامل مع
الفرص حتى جند الـفريق يتقدم في
باريات لكن سرعان ما يفقد بعض ا
ـطـلـوب ويـفقـد  الـنـقاط  الـتـصرف ا
ـنــافـسـات قـبـل ان يـواجه مـشــاكل ا
وسـط مالحــــقــــة  اقــــرانه  ويــــعـــول
عروفة درب على قدرات االسماء ا ا
وفتـرة التـوقف الـتي يكـون قد راجع
ـدرب االمور النـه يعـلم كـيف فـيـهـا ا
ســـتــكــون الــعالقــة بـــيــنه والــفــريق
واالنـــصــار  وكــلــهــا  تـــتــوقف عــلى
حتسـ الـنتـائج وسـيواجه مـشاكل
قـدتـنهـي  مهـمـته مـبـكـرا االمـر الذي
يــتـطــلب مــنه الـعــمل  عــلى تـوطــيـد
كن العالقة مع الكل واسـتغالل ما 
اســـتـــغالله لـــتـــرتــيـب االوضــاع من
ــرحـلــة احلــالــيـة واهــمــيـة بــدايــة ا
حتقيق انطالقة من خـارج العاصمة
ـــطـــلـــوب النـــهـــا من تـــدعم  وهـــو ا
الـــفــريق الـــذي يــبــدو بـــحــاجــة الى
ـثـل في تــغـيــر مــسـار عــمل جــدي 
النتائج  عبر بذل كلما لدى الالعب
من جــهــود ان تـظــهـر مــخــتـلــفـة مع
ــدرب احلـالي الــذي يــدرك اهـمــيـة ا
االخــذ بــالــفــريق  الـى مــا يــنــتــظـره
جـمـهـوره الــذي مل الـنـتـائج اخملـيـة
والفـشل في تقـد علـوان والالعب
اإلضـــافــــة لـــيس  عــــلى مــــســـتـــوى
الـنتـائج بل  في مـجـمل االمـور التي
الحتـتـاج الى تـعــلـيق لـكن الالعـبـ
قادرين على  العودة  للـمنافسة عبر
حتـــــســـــ االداء  والن اغـــــلــــــبـــــهم
ــتـــلــكــون اخلــبــرة والــقــدرة عــلى
ايجاداحللول ومنح الفريق  القوة.
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ـهدد بـالـهـبوط لـلـدرجة ويـستـقـبل ا
وقف االدنى الـبحـري تـاسع عـشـر ا
14 اجملـتهـد االمـانـة ثـالث عـشر 21
بعد حتقـيق التقـدم من خالل سلسة
ــيـزة اغـلـبـهـا عـنـدالـذهـاب نـتـائج 
ــؤخــرة انـــتــقل فــيـــهــا من مـــواقع ا
بــســرعــة الـى االمــام  ويــتــطــلع الى
االفــضـل  وسط اداء واضع لـالعــبي
الــفـــريق الــذين شـــكــلــوا  قــوة   مع
ــبـاريـات عــصـام حـمــدالـذي يــديـر ا
بشـكل جيـد وحقق الـتوازن ا عـندما
حقق الفـوز في ثالث مواجـهات قبل
ـلـعبه ان يـظـهـر مـتمـاسـكـا وقـويـا 
درب وسـاهـمت جـهـود الالعـبـ وا
في حتقيق النقلـة  الكبيرة    وجعل
االمـــور ان تـــســــيـــر بـــشــــكل جـــيـــد
ومـؤكـدان امكـانـات الـنـادي سـاعدت
ـــــدرب عـــــلـى انـــــتـــــداب عـــــدد من ا
الـالعـــبـــ واالســتـــفـــادة مـن فـــتــرة
الـــتــوقـف والــعــودة بـــقــوة بـــعــدمــا
اسـتـوعب ظـروف مـبـاريـات الـذهاب
كمـا حـصل في اخـر اجلـوالت  حيث
الفوز على الـنجف والسـماوة ذهابا
والـتـعـادل مع الـكـرخ والـتغـلب عـلى
ــيـنــاء أي انه اضـاف عــشـر نــقـاط ا

ــبــاريـات الــقــادمــة قـويــة وهــو مـا ا
يعمل عليه الـطالب الذين يكونوا قد
عــاجلـوا الـتــرهل  بـصــفـوفــهم الـتي
كـــانت وراء ابـــعـــاد يــحـــيى عـــلــوان
وتـسـمـية
ثــــائــــر
احــمــد
مــديـرا
للفريق
 الـــــذي
يــعـــرف كم
صــــــعــــــوبــــــة
ـــهــمـــة  بــعــد ا
الــــــتــــــراجـع  في
الــفــتــرة االخــيــرة
عـنـدمــا تـلـقى اكـثـر
من خــــســـارة اثـــارة
غـضـب االنـصــار قـبل
ان تــــســـــارع االدارة في
ــدرب  الــذي عــلــيه اثــبــات تــغـــيــر ا
جـدارته من خالل  الــعـودة بـالـفـريق
طـلوب واالنطـالق بها من للـنتـائج ا
مـلـعب الديـوانـيـة في  اخـتـبـار ليس
بـــالــســهل  مــواجــهــة صــعــبــة امــام
مـالعب احملــــافــــظـــــات الــــتي الزالت
تـــشــــكل عـــقــــدة كـــبـــيــــرة  لـــلـــفـــرق
اجلـمـاهـيـريـة والن مـجـمل مـبـاريـات
الـذهاب تـشـكل الـتـحـد لـلكل من دون
اســـتــثـــنــاء والن وضـع الــديـــوانــيــة
الـقائم سـيـجـعل من الالعـب الـقـيام
بــاالنــتــفــاضــة  النه الشيء بــعــد مـا
يـــخــســره والـــعــمل عــلـى اســتــغالل
ـتـدني الـذي عـلـيه الـطالب الـوضع ا
بـعـد الـتـخـلي عن الـتـطـور   السـريع
قـــبل ان تــتـــدنى االمـــور  مــا زاد من
معاناتهم ليس في  مباريات الذهاب
بـل تـــلـك الـــتي جــــرت حتت انــــظـــار
جـــمـــهـــورهم  الـــذي يـــامل ان يـــاتي
درب الـثاني    بعد التغيـر على يد ا
الــتــفــريط بــفــرصـة الــتــقــدم بــسـبب
الـتاثـر في الـنـتـائج الـسلـبـيـة   التي
غلـقت بـوجهـهم ابـواب الـتقـدم  امام
مالحــــــقــــــة  احلــــــدود واجلــــــنـــــوب
والـــكـــهــــربـــاء  والـــرد بــــقـــوة عـــلى
ـــبــــاريــــات الـــقــــادمـــة  وان تــــاتي ا
احملـــاوالت بـــالـــشـــكـل الـــذي يـــخــدم
ـوقع ـوسم  الـفـريق في ان يـنـهي ا
يليق بسمعته ما سيزيد احلمل على
عقدة درب  الذي يعودالحدالفرق ا ا
  بـــســـبب ضـــغط جـــمــهـــوره  الــذي
اليهـمه من يديـر االمور  فـقط من هو
الــــقــــادر عــــلى احــــداث الــــتــــحــــول
والــتــوازن في الــنــتــائج خــصــوصـا
مواجهات الذهاب بـعدما اثرت سلبا
ـشــاركــة الــتي يــعـول عــلى مــســار ا
درب وعـدد من عـلـيـهـا عـلى خـبـرة ا
الالعــبــ   بــحــثــا عن الــنـتــائج
واحلـفــاظ عــلى امـال الــفـريق
نافسة  بعد  الفشل في في ا
اســتــغالل الــفــرص  بــســبب

الحـــقــة من اجـل الــفـــوز وتـــدارك  ا
الـشديـدة  لـفرق الـسـماوة والـبـحري
واحلـسـ  واهـمــيـة ان تـاتي بـدايـة
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ـســابـقـات في احتـاد أعـلــنت جلـنـة ا
كـرة الــقـدم عن اســتـئـنــاف مـبـاريـات
ــــــمـــــــتــــــاز  وذلـك يــــــوم الـــــــدوري ا
غـداخلـمــيس الـثـامن والــعـشـرين من
الشـهر احلالي عـندمـا تقام مـبارات
سابقة ضمن اجلولة العشرين من  ا
 على ان تسـتمر وتـستكـمل   السبت
قبل وتكون الـفرق قدراجعت مسار ا
مشاركـاتهـا خالل فترة الـتوقف التي
امــتـــدت شــهـــرا بـــعــداالنـــتـــهــاء من
ــرحــلــة االولى  من اجل مــبــاريــات ا
الــتــحـــضــيــر لـــلــمــرحـــلــة اجلــديــدة
قدمة والعمل احلاسمة حيث فـرق  ا
ـواصلـة الصراع على دعم جـهودها 
ـــتـــوقـع ان يـــشـــهـــد عـــلى الـــلــــقب ا
مـــبـــاريـــات ســـاخـــنـــة حـــيث رغـــبـــة
الـــوصـــيف ومن بـــعـــده والـــرابع في
احلـــفــاظ عــلـى الــفــارق وتــقـــلــيــصه
والتقدم خطوة الن الـتاخر قديصعب
االمـــور مع مـــرور اجلـــوالت واحلــال
لـفـرق الـوسط والـسـعي الى حتـسـ
ــؤخـرة ــواقع فـيــمـا تــواجه فـرق ا ا
ـبـاريـات مـن اجل الـبـقـاء ضـغــوط ا
وفي مواقف صعبة جدا رغم وجود
مرحلة لعب متكاملة لكنها تأخرت
منـذ الـبدايـة ومـا سيـزيـد الوضع
تـعقـيـد  اذا مـا نفـذ االحتـاد قرار
هـــبــوط أربـــعــة فـــرق لــلـــدرجــة
االدنـى ســـــــــــويـــــــــــة  وفـي كـل
األحوال ان مواجهـات منتظرة
سـتـشـهـدهـا اجلـوالت الـقـادمـة
النـــهــا هي مـن حتــدد مـــصــيــر
الـــــفــــرق  عـــــلـى مـــــواقع ســـــلم
التـرتيب  وهـو ما نـامله  الهـمية
ذلك عـلى مــسـتــوى الالعـبـ  في

نـتخبـات  واهميـة ان تتابع تمثـيل ا
ــنــتــخــبـات  لــدعم من قــبل مــدربي ا

فرقها امام االستحقاقات القادمة.
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وجتـري يوم غـد اخلـمـيس مـبـارات
االولى  عــنـدمــا يــضـيف الــديـوانــيـة
ســابع عـــشــر الــتــرتــيب 16 الـطالب
التـاسع 26 في مـهـمـةالتـظـهـرسـهـله
وفيها يسعى  للعمل اجلادعن البقاء
عـــبـــر اســـتـــغـالل مـــبـــاريــات األرض
واالســـــتــــفــــادة مـن عــــامــــلي االرض
واجلـــمـــهـــور  والـــعـــمـل مـــا بـــوسع
الالعــبـ في  الــدفـاع عن مــسـتــقـبل
الــــــفــــــريـق الــــــذي  يــــــعــــــول عــــــلى
جـــــهـــــودعـــــنــــاصـــــره الـــــتـي تــــدرك
طبيعةاالمور بعد التاخر في النصف
سـابقـة  ومهم ان يـفعـلوا االول من ا
مـا يـقـدروا عـلـيه امـام فـرصـة الـبـقاء
رجحـة للضـياع اذا لم تدعم بـنقاط ا
االرض الـــتي التـــظـــهـــر ســهـــله والن
االمـــور لم تـــســيـــر  بـــالــشـــكل الــذي
تراجعة بسبب شاركـة  ا ينسجم وا
كـثـر الـنـتـائج خملـيـبـة  مـا يـجـعل من
الفـريق الـلعـب حتت ضغط الـنـتيـجة
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هدى من السعودية في العاصمة بغداد. لعب ا كلف ببناء ملعب في بغداد ووزارة الشباب والرياضة على موقع اقامة ا استقر الوفد السعودي ا
لعب.واوضح أن نـطقة الـواقعة بالـقرب من منـطقة الـيوسفـية جنـوب بغداد اتـفق عليهـا الوفد الـسعودي ووزارة الـشباب والـرياضة ان تـكون موقع بـناء ا وقـال مصدر بـالوزارة إن ا
ـقبل ستـكون هـناك زيـارة للـوفد السـعودي الى الـعاصـمة بـغداد من اجل االجـتماع بـوزارة الشـباب والـرياضة لـالتفاق عـلى جمـلة من االمـور االدارية بـاالضافة الى مطـلع الشـهر ا
العب عـلى ان تتم االسـتفـادة من االيدي العـاملـة العراقـية.واضاف أن اجلـانب السـعودي اوضح بان يـة مختـصة بـبناء ا شروع سـيحـال الى شركة عـا مـسألة الـتسـمية.وبـ أن ا
ؤمل وافقات مشيراً إلى أنه من ا هـام واصدار ا الـي فيما سيكون التعـاون على صعيد تسهيل ا ـعزل عن اي جهة حكومية او وزارية خـصوصاً على الصعيد ا شروع سينفذ  ا
ُهـدى" من السعـودية إلى العـراق عبد لعب الـرياضي "ا شـرفة على مـشروع بنـاء ا ان يـتم الشروع فـي عملـية حفـر االساسات في مـدة اقصاهـا اربعة اشـهر.وكان رئـيس اللجـنة ا
ـلعب إلى مدينة رياضـية متكاملـة. وأوضح احلمد أن وزير الشبـاب والرياضة العراقي أحـمد رياض قدم مقتـرحاً إلى اللجنة من أجل الـرحمن حمد ب أن اللـجنة تدرس حتويل ا

قبلة. دة ا لعب إلى مدينة رياضية متكاملة وبالتالي فإن اجلانب السعودي سيدرس األمر وستتوضح الكثير من األمور خالل ا تغيير ا
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تـغيـيـر ريـاضـتـنـا واعـادتـهـا الى سـكة

االجنازات من جديد.
واستـمع السـيد الـوزير الـى اخلطوات
واالجــراءات الـــتي حتــكم عـــمل جلــنــة
اخلـبـراء ومـنـاقـشـة مـنـاهج االحتادات
الـــريــاضــيــة الــتـي وضــعت اخلــطــوط
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نتـخب الوطني لكرة احلديث عن ضعف انسـجام كاتانـيش مع العبي ا
درب القدم يـتكرر .. مـدربون محـليون ال يـرون اي خير في اسـتمرار ا
ــنـتــخب الـعــراق الـوطـني .. الك الـتــدريـبي  الـســلـوفــيـني عــلى راس ا
يقولون ان أي مدرب محلي بوسعه القـيام بعمل كاتانيتش .. منصفون
يلون وال  ـشهد الـفني للـمنتـخب الوطني كـذلك موضوعـيون ال يرون ا
عــلى اعـتـبــار ان الـوقت ال يـزال مــبـكـراً لــتـقـو الى اقـالــة كـاتـانــيـتش
وهو االن اكثر ويؤكدون ان كاتانيتش بدأ يشكل رؤية فنية جديدة عمله
نـتقدين اكـثر ما يـستـفز ا جرأة بـزج مهـاجم صـريح في تـشكـيلته
درب لـديه حلـول تكـتـيكـية عـديدة بـوجود الداء كـاتانـيتش هـو ان هـذا ا
ولكـنه ال يسـتخـدمها ـيز من الـالعب في سـتة او سـبعـة مراكـز عدد 
وهي هل ان وهنـا تـتشـكل عالمـات اسـتفـهـام عـديدة ـطـلـوب بـالـشكل ا
ويـؤجل أم انه يــعـبـث بـالــوقت كـاتــانـيــتش ال يــعـرف اســتـخــدام ادواته
ـنتـخب الى وقت اخـر لسـبب غيـر مفـهوم .. االسـتقـرار على تـشـكيـلة ا
وقوله انه ال دفاعه الضـعيف عن مسـاعده السابق الـكاب احـمد خلف
مـؤشـرات سـلـبـية يحـتـاج الى مـدرب لـيـاقة بـدنـيـة في طـاقـمه الـتـدريبي

نظور للمنتخب الوطني . ستقبل ا اخرى تهدد بالفعل ا
ـنتـخب السـوري كان امـتداداً لـتخبط الشـوط االول من مبـاراتنـا امام ا
وبقـاء مهـند عـلي وحيداً غـياب فـاعلـية خط الـوسط كاتـانيـتش من زاويا
في خط الوسط بدون اسناد .. ولم يختبر خط الدفاع واحلارس محمد
وهما ـنتخب الـسوري في هذه االونـة لغـياب اهم مهـاجم في ا حمـيد
عـمـر خـريـبـ وعـمـر السـومـة ..  في الـشـوط الـثـاني تـغـيـر احلال الى
بــــاســــتـــغــــنــــاء كــــاتــــانـــيــــتـش عن حــــســــ عـــلـي وامــــجـــد االفــــضل
وزج تـالق صـفاء هـادي والـدينـامـو همـام طارق واالسـتـعانـة بـا عـطوان
واسـتــمـرار ضـرغـام اسـمـاعـيل في اداء عالء عــبـاس في خط الـهـجـوم
واجـبات اضافـية بـالتـقدم الى االمـام لتـعزيز الـقوة الـهجـوميـة .. وظهر
وهـنا ذهب ـنتـخب بـالشـكل الفـني الـذي يسـتـقيم مع امـكانـات العـبيه ا
بـعض احمللـل الى الـقول ان كـاتانـيـتش بدأ يـعتـرف باخـطائه ويـحاول
نـتخب السوري ال تعد اختباراً باراة الودية امام ا جتاوزها رغم ان ا
ولكنـها هي خطوة نتخب الـوطني العـراقي نوعيـاً لقدرات كـاتانيـتش وا
(قد) تـسهم في اسـتمرار ـسار الفـني للـمنتـخب على طـريق تصـحيح ا
كـاتـانـيتش عـلى رأس الـكـادر التـدريـبي لـلمـنـتـخب الوطـني .. مـراقـبون
اعــلـنــوا صـراحـة عـن عـدم قـدرتــهم عـلى قــراءة افـكـار
لـيس ـدرب واكـدوا بـان الـفـوز بـبـطـولـة الـصـداقة ا
نـتخب الـوطـني العـراقي بخـير مؤشـراً عـلى ان ا
ــثـيـر لــلـجـدل ــدرب الـسـلــوفـيـني ا حتت قـيـادة ا
وذلك بغياب نظام لعب فاعل وواضح  كاتانيتش
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اكـد وزيـر الــشـبـاب والـريــاضـة احـمـد
ريـاض ضـرورة بـنـاء ريــاضـة سـلـيـمـة
خالـية من الـفسـاد والتخـلف والتـأكيد
عـلى اهـميـة صـرف االمـوال في مواقع

الرياضة الصحيحة. 
وذكر "رياض" خالل اللقاء الذي جمعه
بــلــجـنــة اخلــبـراء ومــنــاقـشــة مــنـاهج
ـرحلـة التي االحتادات الـرياضـية ان ا
ـــر بــهــا االن هـي مــرحــلـــة مــخــاض
عـسـيـر تـتـطـلب والدة ريـاضـة عـراقـيـة
ـنافع الـشـخصـية سـلـيمـة بـعيـدا عن ا
ـسار الـريـاضي واالجراءات فـتعـديل ا
اجلــديـــدة ال تــســتـــــــهــدف شــخــوص
وصــرف االمـوال بــطـريــقـة صــحـيــحـة
وابــواب مـعــلــومـة قــرار حــكـومي من
الواجب ان يـتم تطـبيـقه رغم مـعارضة

البعض.
واشـار الى ان عمل جلـنـة اخلبـراء هو
االصـعب كونه الـضـابط احلقـيـقي ب
ـالــيـة مـضــيـفـا ان االمـور الــفـنــيـة وا

االجراءات االخيـرة التي اقدمنـا عليها
ال تـدخـل في خـانـة الـتـدخل احلـكـومي
ـال هو كـمـا يـروج لـها الـبـعض كـون ا
حق احلــكـومــة ونــريــد ان يـتـم صـرفه
بــطـريـقــة سـلــيـمـة حتــكـمـهــا اجلـهـات
الـرقـابـيـة وسـنـعـمل جـاهـدين من اجل

الشباب
والرياضة
تسعى الى
تطوير الواقع
الرياضي

أيوب اوديشـو 

نـاهج الـسـنـوية الـعـريـضـة الستـالم ا
لـالحتــادات والــتــأكــيــد عــلى اهــمــيــة
مـــواصــــلـــة انـــشــــطـــتـــهــــا احملـــلـــيـــة
ومـشـاركـاتـهـا اخلـارجـيـة وفق الـرؤية
اجلديـدة التي اعتـمدتها احلـكومة من

الي. اجلانب ا
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والكوت.
واشـــار مـــحـــمـــد الـى ان الـــوحــدة
التدريبية سـتقام في تمام الساعة
الــثـانــيـة ظــهــراً عـلى مــلــعب عـلي
حسـ شهـاب وستكـون مفـتوحة

امام جميع وسائل االعالم.
الك الـتـدريـبي وتـابـع مـحـمـد ان ا
لـلـمــنـتــخب سـيـواصـل رحـلـته في
جـمـيع مـحـافــظـات الـعـراق حـيث
ـــرحــلـــة الــثــانـــيــة في ســتـــكــون ا
مـحـافظـات الـوســـــــط وسـتـشمل
زيارة محافظات النـــــــجف وبابل
والـديـوانــيـة ايـام االحــد واالثـنـ
قبل والــــــــثالثـاء من االسبـوع ا
قــبـل االنـــتـــقــال الـى احملـــافـــظــات

الشمالية.
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اعــلن مــدرب مـنــتــخب الـنــاشــئـ
بـكرة الـقدم عـماد مـحمـد انطالق
ــنــتـخب الـتــجــمع االول لالعــبي ا
الـــذيـن  اخــتـــــــــــــيـــارهـم بـــعــد
الك اجلــــولــــة الــــتي قــــام بــــهــــا ا
الــتـدريــبي لــلـمــنــتـخـب في بـعض
احملافـظات اجلنـوبيـة اضافة الى

بغداد.
وقال مدرب مـنتخب الـناشئ ان
يـوم غـد اخلـمـيس سـيـشـهـد اقـامة
اول وحــدة تــدريــبــيـة لــلــمــنــتـخب

بــتــواجــد اكــثــر من 70 العــبــاً 
الك التدريبي اختيارهم من قبل ا
لـلـمـنــتـخب والـذين  انــتـخـابـهم
نــــتــــيــــجــــة االخـــــتــــبــــارات الــــتي
اقـيــــــــــمت في بــغــداد والـبــصـرة
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ــقــبل بـــاجلــــــولــة االولى من اجلــمـــعــة ا
ــرحـلــة الـثــــــــــانــيـة لــلـدوري الــعـراقي ا

متاز . ا
وبـ :نـطـالب من وسـائل اإلعالم بـتوخي
احلذر بـنشـر االخبـار الدقـيقـة عن النادي
وليس نشـر الكالم الفارغ من هـنا وهناك
ــــدرب تــــواجــــد في تــــدريــــبــــات امس وا
ـبـاراة يـوم الـثالثـاء لـتـحــضـيـر الـفـريق 
اجلـمـعـة امـام الـصـنـاعات والـتـي سـتـقام

على ملعب التاجي.
درب ايـوب اوديشـو تسلم يشـار إلى ان ا
مــهـام تــدريب الـقــوة اجلـويــة بـالــسـادس
عـشـر من الــشـهـر احلـالي خــلـفـاً لـلـمـدرب

باسم قاسم.
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أبدت الهيئة االدارية لنادي القوة اجلوية
الـريــاضي اسـتــغـرابـهــا الـشـديــد بـشـان
الشائـعات غيـر الصحيـحة التي تنـاولتها
درب وسـائل اإلعالم بخـصـوص اعتـذار ا
أيــوب أوديـــشــو عن االســــــــــــتــمــرار مع
الـفــريق .وذكـر امـ ســر الـهـيــئـة االدريـة
لــنـادي الــقــوة اجلـويــة ولــيـد الــزيـدي ان
ــدرب أيـوب اوديــشـــو غــاب مــسـاء اول ا
امس االثـــــــــــنــ لــكـونه لــديه مـراجــعـة
خـاصـة في دائـرة اجلـوازات وكـان لـديـنا
ـسـاعـد له الك الـتــدريـبي ا عــلم بـذلك وا
تـواجـد وقـاد تـدريبـات الـفـريـق حتـضـيراً
ــبــاراة الــصـنــاعــات الــكــهــربــائــيــة يـوم

الـفوز  الـذي سـيعـيـده للـوزاجه بـعد
تراجعه كثيرا.
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ويستـقبل الكـرخ  الثالث 38 النجف
رشح للفوز رابع عشر  19 ويظهر ا
 مـرة اخـرى من اجـل االسـتـمـرار في
نـــتــائــجه اجلــيـــدة  واحلــفــاظ عــلى
مــبــاريــات االرض افـضـل الـفــرق في
االســتــفــادة مــنـهــا في وقـت يـســعى
الــنــجـف الــعــودة لــلــتــوازن بــعــدمـا
تراجع كثيرا بعد صـحوة تغير فيها

قبل ان يتوقف في اكثر من محطة.
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تـصدر الـشرطة 47 امام وسيـكون ا
مــهــمـة صــعــبـة عــنــدمـا يــنــتـقل الى
ــقــابـــلــة الــوسط  30 في الــنـــجف  
مــهــمــة غــايــة في الــصــعــوبــة بــعــد
التطـور والتـغير في االداء والـنتائج
وقع الـذي احدثه راضي شـنيشل وا
منذ تـولي  االمور الـتي تسيـر بشكل
جـيـد  ويـدرك الالعـبـ قـيـمـة الـفـوز
على الشرطة وتشويه سجله باحلاق
اخلـســارة االولى به  الـذي ســيـدافع
عــنه بـــقــوة في ظل خــطــوط الــلــعب
التي استمرت تقدم مـستويات عالية
ـرور بـسـجل نـظـيف البـعد  وتـمـال ا

نقطة.
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ـتـراجع الى اربـيل ويـخـرج الـنــفط ا
بدون حسن احمـد بعد ثالثة مواسم
 جـــيــدة قـــبل ان  يـــخـــرج عن دائــرة
نافـسات  بسبب تـعثره في الـكثير ا
ـوقع الـسـابع ـنـاسـبــات وفي ا من ا
وسـيكـون امـام مهـمـة صعـبـة عنـدما
يحل ضيفا على  اربيل بقيادة باسم
قـاسـم في اول مـهــمـة مع الــفـريق
ـر افــتــقـد لــلــتـركــيــز في وقت 

اربيل بوضع مقبول.

افـضل مـنه  بـعـدمـا نـحج في تـدبـيـر
عدة مباريات قـادته للموقع  احلادي
عـــشــر 24 بـــفـــضل حتـــسن نـــتــائج
ـرحـلـة االرض  الـتي اخـتــتم فـيـهـا ا
االولى بـالـتـعـادل مع اجلـويـة بـهدف
وتـــطـــور كــثـــيــرا  وحـــقق اكـــثــر من
نتيجة ايجابية ومؤكد في اجلاهزية
واجـهة  مـتذيل الـترتـيب  الفـرصة  
الـتي يبـحث عـنـها  عـادب نـاصر في
الـعـودة بـفـوائـدهـا  والـتـقـدم خـطوة
لالمـــام اذا مــا اتت بـــقــ الـــنــتــائج

صلحته.
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ــوقع ويـــســعى نــفـط مــيــســـان في ا
اخلــــامس 33 تــــعــــويـض خــــســـارة
االرض في اخــــر جـــوالت  الـــنـــصف
االول  امام الصناعات بهدف لهدف
عــلـى حـــســاب ضـــيـــفه الـــكـــهـــربــاء
ـتـربص نفط وتـوسيع الـفـارق  مع ا
الـوسط في لـقــاء لم يـكن سـهال  رغم
ظـروف الــلـعب حـيـث عـامـلي االرض
ر بافضل واجلمهور الن الـكهربـاء 
احــوالـه واســتـعــد كــثــيــرا لــلــفــصل
الــثـاني لــدعم جـهــوده في مـواصــلـة
مشوار الـنتـائج اجليدة الـتي  انتقل
بـسـرعـة للـمـركـز الـثـاني عـشـر وبات
منافسـا  قويا  وفي وضع افضل من

البداية.
ويـســتـقـبل الــزوراء  الـرابع احلـدود
وكـله امل في حتـقـيق اولى الـنـتـائج
احمللية بقيادة حـكيم شاكر  الهميته
باريات  دوري ابطال   قبل  العودة 
اسـيــا في بــدايـة االســبـوع االول من
ــواجــهــة الــتــصـر ــقــبل   الــشــهــر ا
وكــذلك في تــقــلــيص الــفـارق مع

اجلــويــة والـدفــاع عن
الــــــــلـــــــقـب فـي وقت
يـبحـث احلدود عن

تــلك الـتي تــركــهـا مع الــزوراء حـيث
الــلـــعب حتت ضــغـط اجلــمــهــور في
مـواجهـة الـصنـاعـات   وعلـيه قـيادة
الفريق نحو  الـصراع على الصدارة
امام فارق النقـاط  التسع مع الغر
الشرطة وان أي تعثر يعني االبتعاد
درب بعد اكثر وهو ما يفرض على ا
تام اجـواء اللـعب من خالل جهود
الالعــبـ   واحلـاجــة لـلـتــركـيـز  من
دون الـبـحث عـن أعـذار امـام  سـبـاق
الـنـتائج الـتي قـد تـبـعـد  الـفريق عن
الـــوصـــافـــة امــام مـالحــقـــة  الـــكــرخ
ـــــقـــــابـل فـــــان وضع والـــــزوراء بـــــا
الــصــنـاعــات اليــحـتــاج الى تــعــلـيق
وقع السادس عشر 17 نقطة حيث ا
 وسط مالحــــقــــة الــــفــــرق االربــــعـــة
االخيـرة  والشـعور بـاخلطـر الشـديد
من الـــتــراجع بــعــد امــام  مــواجــهــة
اجلـويــة الـصـعـبــة بـكل تـفــاصـيـلـهـا
التي تتـطلب تقـد  االداء والتعامل
مع الـفـرص  امام دفـاع افـتـقـد لـلعب
االيجابي وكان وراء   خروج الفريق
بـــالــنــتــائـج اخملــيــبـــة الــتي ســرعت
بـانـهـاء مـهــمـة قـاسم  رغم مـا حـقـقه
ـواسم لـلـفــريق من اجنـازات خالل ا

األخيرة.
ويــكــون فـــريق احلــســ قــد خــضع
ـراجـعة دقـيـقـة خالل فـتـرة الـتوقف
فـي الــوقــوف عـــلى ســـيــر الــنـــتــائج
اخملـيـبة الـتي جـرته لـلـمـوقع االخـير
ـــوقف مـــعـــقــد وتـــعـــرف إدارته ان ا
بـــســـبب تـــواجـــد الـــفـــريق فـي احــد
ـرشـحـة لـلـهـبـوط من فـتـرة ـواقع ا ا
واجهات  من بعدما فـشل في  اخر ا
دون وضع حــد لـــلــتــراجع  واخــراج
الـــفــريق من ازمـــته  بــعـــدمــا خــســر
ـــؤجـل من اجلــــنب الـــذي لــــقــــاءه  ا
سـيـحل عـلــيه ضـيـفت وهـو في حـال
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