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بغداد  –الزمان
ـنـتـخب الـوطــني لـكـرة الـيـد اول أمس اجلـمـعــة بـطـولـة الـرئـيس الـراحل حـقق ا
ـقامة في دولة أذربيجان.  وجنـح منتخب اسود الرافدين في حـيدرعلي علييف وا
ــنـتـخب حتــقـيق الــفـوز الـثــالث عـلى الــتـوالي في الــبـطـولــة بـعــدمـا تـغــلب عـلى ا
بارات نتخب الوطني قـد حقق الفوز في ا اجلـورجي بنتيجة .20 -41 وكـان ا
ـبي والـوطنـي. وحصل الـالعب جاسم الـسـابقـتـ امـام مـنـتخـبي اذربـيـجـان االو
مـحمـد غـصـاب على جـائـزة أفـضل العب في الـبطـولـة. يذكـر ان الـبـطولـة شـهدت
ـبي وجورجـيا مـشاركـة أربع منـتخـبات وهي: أذربـيجـان الوطـني وأذربيـجان االو

والعراق.
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وضعت قـرعـة تصـفـيات اسـيا 2020
حتت  19عامـا منتـخبنـا للـشباب في
اجملمـوعة الـغـربيـة االولى الى جانب
منـتخـبات عُمـان وفلـسطـ والكويت
وبـــاكــســتـــان والــتي جـــرت في مــقــر
االحتــــاد اآلســـيــــوي لــــكــــرة الــــقـــدم
ــبـور. ـالــيــزيـة كــواال بــالــعـاصــمــة ا

وســيــســتــضــيف الــعــراق مــبــاريـات
مــجـمــوعــته والـتـي سـتــنــطـلق خالل
الفترة من الـثاني ولغايـة العاشر من
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وأوقــعت الــقـرعــة مــنــتـخب الــيــابـان
حامل الـلقب في اجملـموعـة العـاشرة

إلى جـــانب مــنـــتـــخــبـــات مـــالــيـــزيــا
وكـــمـــبـــوديـــا والوس.  ويــشـــارك في

الـتـصــفـيـات  47مـنــتـخــبـاً حـيث 
تــوزيع الـتـصــفـيـات عــلى مـنـطــقـتـ
جغـرافـيتـ هـما الـغـرب (غرب آسـيا
ــشــاركــة 25 واجلــنــوب والــوسط) 
فريقاً والشرق (شرق آسيا وآسيان)
ـشــاركـة  22فــريـقــا.  ويــتـأهل إلى

ـركـز األول في الـنـهـائــيـات صـاحب ا
كل مـــجــمــوعــة إلـى جــانب أفــضل 4
ركز الثاني منتخبات حتـصل على ا
ويــنـــضم إلــيـــهـــا مــنـــتــخب الـــدولــة
ـضـيـفـة الــذي يـحـصل عـلى بـطـاقـة ا
ـباشـر.  وفي حـالة حـصول التـأهل ا
ضـيـفة عـلى إحدى منـتـخب الدولـة ا
باشر للبطولة فإن بطاقات التأهل ا

ـــركـــز ـــنـــتـــخـب احلـــاصل عــــلى ا ا
اخلـــامس بــ ثـــواني اجملـــمــوعــات
يــــحــــصل عــــلى بــــطــــاقــــة الـــتــــأهل

للنهائيات. 
وجـاءت نـتـائج الــقـرعـة عـلى الـنـحـو
الـــتـــالي: غـــرب آســـيــا- اجملـــمـــوعــة
األولى: طـــــاجــــيــــكـــــســــتــــان األردن
ــضـــيــفــة) نـــيــبـــال ســريـالنــكــا (ا

الكويت.
- اجملـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة: الـــهـــنــد
ـضـيـفـة) الـبـحـرين أوزبـكـسـتــان (ا
تـركمـانـسـتان. - اجملـمـوعـة الثـالـثة:
ــضــيـــفــة) أفــغـــانــســتــان إيــران (ا
ــالــديف. - اجملــمــوعـة فــلــســطــ ا
ضيفة) الرابعة: عمان السعودية (ا
ســـوريــا بــاكــســـتــان. - اجملــمــوعــة
اخلـامــسـة: الـيــمن بـنــغالدش قـطـر
ـــضــيـــفــة) بـــوتــان.- اجملـــمــوعــة (ا
الــســادســة: الــعــراق قــرغــيــزســتـان
ــضـيــفـة) لــبـنــان اإلمـارات.شـرق (ا
آســـيــــا- اجملـــمــــوعـــة الــــســـابــــعـــة:
ــضــيـفــة) الــصـ إنــدونــيــسـيــا (ا

بــرونـــاي الـــفـــلــبـــ جـــزر شـــمــال
مــاريـــانــا.- اجملـــمـــوعــة الـــثــامـــنــة:
ضـيفة) تـيمور أستـراليا فـيتنـام (ا
الــشـــرقـــيـــة مــنـــغـــولــيـــا مـــاكــاو.-
اجملموعة التاسعـة: كوريا الشمالية
ـضـيـفة) هـونغ كونغ سـنـغـافورة (ا
غوام.- اجملمـوعة الـعاشرة: الـيابان
ضيفة).- ماليزيا كمبوديا الوس (ا
اجملــمــوعــة احلــاديــة عــشــر: كــوريــا
ـــار اجلـــنـــوبـــيـــة تــــايالنـــد مـــيـــا
ــــضـــيــــفـــة) الــــصـــ تــــايــــبـــيه. (ا منتخب الشباب في اجملموعة االولى الى جانب منتخبات عُمان وفلسط والكويت وباكستان
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 فريق سفانة
اجلنوب على حافة
الهبوط الى دوري
ظاليم في حتد ا
صعب لالدارة

مبـاريـات في متـنـاول الـيد قـبل ان  يـفشل
بكثرة ذهابا حيث اخلسارت تواليا امام
الـزوراء والــطالب وقــبــلــهــا الــتـعــادل مع
الــوسط واســتـــمــر يــنــزف الـــنــقــاط امــام
سـتواه  ولـلـنتـائج على صعـوبة الـعـودة 
ـشاركـة التـي تثيـر قلـق االنصار حساب ا
وقف حراجة   وكل مـا يفكر به وزاد من ا
عمـاد عـودة والالعـب وادارة الـفـريق هو
البقاء ال غير بـعدما افتقـد الفريق لعوامل
ـرحلة احلـاليـة وتنازل اللعب  مع بـداية ا
عن الكثير من النقـاط  في ملعبه على غير
ــقـــابل عــاد الـــطالب لـــســكــة الــعــادة  بـــا
االنتصار  بـعد خسـارة الشرطـة والتعادل
رة من من االمانـة   لكـنـهم تمـكـنوا هـذه ا
ــوقع اخلــروج بــفــوز صــعب حـــسن من ا
وخف من الضـغط عـلى مهـمـة ثائـر احـمد
البـعـيدة عن رغـبـة االنصـار في ظل تـباين
الـنـتـائج  بــسـبـر انـعــدام الـفـرص رغم مـا
تلكه الفريق من اسماء لكنه تلعب حتت
ضغط الـنـتـائج  لكن مـهم  ان يـأتي الـفوز
لـيــســاعــد الــفــريق عــلى تــخـطـي مـشــاكل
ــثــلــة  بــتــراجع الــعالقــة مع األنــصـــار 
الـنـتـائج الـتي يــكـون الـكل في الـنـادي قـد
تـنـفـسـوا الـصـعـداء بـالـنـتـيـجـة الـتي كـاد
الـطـالب ان يـتــنــازلــوا عــنــهــا امــام ثـوان
معـدودات لتـتـحقـق رغبـة  الكـل والشـعور
بالسعادة عندما  اضاف ثالث نقاط مهمة
  وتدارك االمور بعـدما شهـدت   انحسارا
واضحا اثر ثالث خسارات  من الديوانية
والـشــرطـة والــنـجف من ســبع  مـبــاريـات
وهي نـسبـة كـبـيـرة امـام الـفـريق الـساعي
واقع لتحـس مـوقعه بـعدمـا ابتـعد عن ا
الـــثالثـــة االولى  امــــام وضع فـــني غـــيـــر
مسـتـقـر  ألنه يـفـقد لـلـتـعـامل  مع الـفرص
واحلـضــور في مالعب  احملــافـظــات الـتي
شهدت سقوطه مرت خالل ست مباريات
لكن يبدو االمر مقبول عندما يفوز الفريق
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وتوقفت نـتائج االمانـة  في ملعـبه  عندما
ســقط امــام الـــصــنــاعــات بـــهــدف الالعب
الالعب مصـطـفى محـمود د 65في خطوة
مـهـمـة امـام صــراع الـبـقـاء لــلـفـريق الـذي
قــاطع الــنــتــائج االيــجــابــيــة لــكــنه فــجــر
النتـيجـة الغيـر متـوقعة تـمامـا  امام  قوة
وجـاهـزيـة  االمـانـة  لـيـضـيف ثالث نـقـاط
واالهم ان تـــأتي الـــنـــتـــيـــجـــة  في وقـــتت
نـافـسـات احلقـيـقـية وسط تـصـاعـد فرق ا
ــؤخــرة  ورغــبـــة  االبــتــعـــاد عن مــواقع ا
اخلطر  حيث التواجد في الرابع عشر 27
نـقـطــة  بـعــدمـا  تـوقــفت سـلــسـلــة نـتـائج
االمانة الـطويـلة  وان تلـوح الفـرصة التي
يبـحث عـنـها الـفـريق   في زيـادة حـظوظه
من اجل البـقـاء  في مـوسم اختـلف كـثـيرا
عن السابق بالكثير من التفاصيل  لكن ما
ــاضي شيء يــحــسب حــصل اخلــمــيس ا
لالعــبـــ واجلــهـــاز الــفـــني وفي جـــهــود
مـشــتـركــة اثـمــرت  عن تــعـويض خــسـارة
الــشـــرطــة  وتـــأتي عـــلى حـــســـاب  فــريق
ــرحــلـة االولى حـضــر بــقـوة مع نــهــايـة ا
خاوف ملعبه حيث االمانة الذي يشعر  
الذي لم يساعـده  في اكثر من مـرة مقارنة
ـبـاريـاته ومـا حـقـقه عـنـد الـذهـاب افـضل
ـلعب الـذي شـكل عقـدة حقـيقـية منه الى ا
بوجه الالعب رغم ان كل التوقعات كانت
ـصـلـحة كـتـيـبـة عصـام حـمـد التي تصب 
تـقــبـلت اخلــسـارة الــتي ادت  الى عـرقــلـة
ـهمة   خالفا واقع ا التقدم وفـقدان احد ا
للـتوقعـات  بعـد اطول  فـترة جنـاحات مع
ـرة افتقـد للصواب الشرطة غـير ان هذه ا
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قبل الولوج في تـفاصيل مبـاريات اجلولة
ــمــتــازة الحـظــوا جــيـدا 26 من الـدوري ا
ـينـاء الـبـصري وقع الـذي عـلـيه فـريق ا ا
في سلم الترتـيب متأثرا بـخسارة الطالب
وقبلها بالنتائج التي جرته للموقف الذي
ال يحـتاج الى تـعلـيق وهو يـقف على بـعد
مــوقع من الــهــبــوط حــيث الــثــامن عــشــر
بعدما وصل ألدنى مسـتوياته في مشاركة
تـمـثل الـتـحـدي بـعــيـنه امـام مـا تـبـقى من
مـبــاريـات قــد تــقـضـي عـلى امــال الــفـريق
وحـرمـانه من الـبـقــاء بـالـدوري وسـتـكـون
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ــمــيــز واصل فــريق الــشــرطــة مــشــواره ا
والـنــاجح بــعــدمـا تــمــكن من الــفــوز عـلى
الكـهربـاء بـخمـسة اهـداف لـثالثة  شـهدت
احـتـسـاب اربـع ركالت جـزاء ثالثــة مـنـهـا
لـلــشـرطــة  كـمــا حـقق  عالء عــبـد الــزهـرة
الهاتريك وتصدر قائمة الهداف  20فيما
رافع الــشـــرطــة رصـــيــده الى  66نــقـــطــة
موسعا الفـارق مع الغر اجلوية الى 11
نقـطـة    مـعـززا من حـظـوظه وظـهوره في
مـواصــلـة حتــقـيق الــنـتــائج بــشـكل جــيـد
وسـجـل نـظــيف بــفــضل قــدرات الالعــبـ
التي تواصلت بحـصد النقـاط في افضلية
ـــســـتـــوى واالداء بـــ الـــكل  من حـــيث ا
والـنـتــائج والـهـجــوم  والـدفــاع مع تـلـقي
وقع السادس ثالثة اهداف  من صـاحب ا
ـذكــور مـا يـتــطـلب من عـشـر فـي الـلـقــاء ا
بوتـشـا مراجـعـة االمـور وحتديـد االخـطاء
الن لـفـريق سـيـكـون امـام  مـبـاريـات قـوية
وسط  رغبة االقتراب كثيرا وحسم االمور
واخلروج بالـلقـب الذي يظـهر االقـرب اليه
في مهمة تـزداد صعوبة امـام رغبة اقرانه
في اإلطـاحـة به  رغم انه يـسـيـر بـاالجتـاه
الصحيح في وضـع جيد  من خالل وجود
لتشكيل القادر عـلى العطاء وحسم االمور
 والزال االفــضـل بــ  الـــكـل  ويــؤكـــد انه
ـرشـح الــســاخن لــلــفــوز بـلــقـب الـدوري ا
ردود الـكبـير البـطولـة التي  يـقدم فـيهـا ا
عــبــر خــطــوط اكــثــر فــاعــلــيــة وفي وضع
منـسجم  سـاعـد الفـريق  عـلى  االستـمرار
بنسج النتائج اجليدة التي منحته التقدم
بخطى ثـابتة  فـيمـا  يكون الـكهربـاء تلقى
تـوقـعة  بـعد ـا ا اخلسـارة القـاسـية  ور
ـوقع ــبـاريـات األخــيـرة  وا تـراجـعه في ا
نافسات السادس عشر  والزال بعيد عن ا
 وسط حسابات حتقيق البقاء الذي يظهر
قلـقا  وصـعبـا  اذا لم يتـمكن الالعـب من
ـصـلـحـة فـريـقـهم ـبـاريـات  تـغـيـر مـسار ا

الذي يعاني االمرين.
  ¡UMO*« —u¼bð

ــيــنـاء حـقـق  الـطـالب فـوزا شــاقــا عــلى ا
بهدف لـواحد  بعدمـا حسم مروان حسن
باراة التي تقدم بها االمورد 95من وقت ا
الـطالب د 31عن طـريـق مـصــطــفى جـودة
لكن عـقـيل مـهـدي عدل الـنـتـيـجة لـلـمـيـناء
نـقـطة د  71لـيـرفع االول رصـيـده الى  33
ـوقع الـثامـن  في  الـوقت الـذي تـأثر في ا
يناء بـالنتـيجة مـتراجع للـموقع  الثامن ا
ــوقـعـ عـشـر    25واقـتـرب كــثـيـرا من ا
رشحان لـلهبـوط في حال هبـوط فريقان ا
ـسابـقـات الذي لم يـعلن امام قـرار جلنـة ا
عـنه رســمــيــا  بـان اربــعــة فـرق ســتــغـادر
ـوسم احلـالي وفـر كال الـبـطـولـة بـدا من ا
االمـرين تـظـهـر االمـور مــزعـجـة ومـخـيـفـة
حيث يواجه الـفريق الـصعوبـات احلقـيقة
لـعبه من وزادت منه نـتائجـه الضـعيفـة 
دون اســــتــــغالله كــــمــــا يــــجـب حــــتى مع
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ــبــاريــات االربع الــتي جــرت ضــمن الــدور نــصف افــرزت ا
الـنــهــائي ســواء بــبــطـولــة ابــطــال اوربــا أم الـدوري االوربي
مفـارقـة غريـبة بـتـأهيـلهـا ألربـعة انـدية انـكـليـزية الن تـخوض
فـكرة الـكروية ـباراة الـنهـائيـة للـبطـولت االهـم في ا غـمار ا
خصوصـا بطولـة دوري ابطال اوربـا التي تعـد البطـولة التي
ـدرب لألنديـة االوربيـة من اجل الفـوز بلقـبها تبقى طـموح ا
قـارنة ب ما يحققونه من اجنـازات على صعيد بطوالتهم با

احمللية..
ـعـادلــة تـلك االنـديــة الـتي جنـحت وتـضــاف مـفـارقــة اخـرى 
بـالـوصــول لـلـمــبـاراة الـنـهــائـيـة مـن اجل ان يـكـون الــنـهـائي
ـانشـستر ـتصـدر وهو ا انـكلـيزيا خـالصـا بابـتعـاد الفريق ا
سـتـي عن مـصــاف هـذه االنــديـة خــصـوصــا من بــيـنــهـا من
يـسعـى بكل قـوة الن يـحـجز لـه مكـانـا لـلتـأهل لـدوري ابـطال
ـوسم القـادم او ان ينـتظـر تعثـر خصـمه كـما هو اوربـا في ا
ه بفارق نقاط قلـيلة ليتصدر مع ليفـربول الذي يتجاوزه غـر

الترتيب النهائي..
بـاراة النـهائـية وهي هـل عزز حـضور  االنـدية االربـعة فـي ا
كال من لـيفـربول وتـوتـنهـام هـوتسـبـير لـلـمنـافسـة عـلى كاس
دوري ابـطـال اوربـا او احلـال مع كال من فـريـقي تـشـيـلـسي
واالرسـنـال لـلــمـنـافـسـة عــلى كـاس الـدوري االوربي  من ان
ـواسم الـقـادمة حـضورا انـكـلـيـزيا سـيـفـرض  تواجـده في ا
عـلـى صـعــيـد بــطــوالت االنـديــة كــمـا هــو احلــال مع الـراهن
احلالي فحـسب البل على صـعيـد بطولـة كاس العـالم حيـنما
ـــنــتــخب االنـــكــلــيـــزي حــضــورا  جــيـــدا نــوعــا مــا فــرض ا
نافس قوي في واستـطاع جتاوز اكثر اخلـصوم ليصـطدم 
ــنـتـخب الـكـرواتي  الـذي واصل الــلـحـظـات احلـاسـمـة هـو ا
مــشـواره  لـلـعب الـنـهـائـي واخلـسـارة بـشـرف  في الـتـواجـد

نتخب الفرنسي .. باراة امام ا االول في تلك ا
وهل سـتـنـعـكس تـلك الـفـورة االنـكـلـيزيـة عـلى  واقـع الدوري
االنـكـلـيـزي الـذي  تـمـيـز هـذا الـعـام بـصـدارة مـتـأرجحـة  لم
حتسمها االدوار احلاسمة من البطولة بدليل الفوارق القليلة
تـصدر االول وهـو مانـشسـتر ستي التي كـانت حتجـز ب ا
ــا خـذلـه احلظ  في تـلك وبــ مالحــقه لـيــفـربــول  والـذي ر
االدوار لـيتـفـرغ تمـامـا للـتـراجيـديـا التي اقـصى من خاللـها
اقوى فـرق القارة االوربـية وهـو فريق نـادي برشـلونـة ليضع
ـفارقة مـدربه ارنسـتو فـالفـيردي عـلى صفـيح ساخن يـنذر 
ـذكـور من ــدرب ا ــا حـقـقه ا هـذا الـفــريق دون االعـتـراف 
ـسـتـوى  وحـسم بـطـولـة اجنـازات مـهـمـة ابــرزهـا الـثـبـات بـا
نافسة  ب الدوري االسـباني بأدوار  عديدة واالبتعاد عن ا
اخلــصم الــلــدود فــريق نــادي ريــال مــدريــد خـصــوصــا في
ته في اكثـر من مرة سواء وسم احلـالي حينـما جنح بهـز ا
من خالل بـطــولـة كـاس مــلك اسـبـانــيـا او من خالل الـدوري

ذاته ..
ـبـاريات اجملـنـونة والـتي جـرت في اطار جـولة لـقـد اطاحت ا
االيـاب من الــدور نـصف الــنـهــائي لـلــبـطــولـة االوربـيــة بـأهم
دربـ فتحـدثت وسائل االعالم عن فـالفـيردي ومـحنته في ا
ستواه االبتعـاد عن تدريب اشتهر بإضافة الثـبات والتميز 
 وكـان لـه سـوى مــحـطــة قـلــيــلـة  الن يــكـون ابــرز مـدرب من
مدربي العالم لو تسنى له ان يحقق الفوز او على اقل تقدير
ـباراة ضـي لـلـتواجـد فـي ا الـتـعادل مـع فـريق لـيـفـربـول  وا
الــنـهــائـيــة  وذات االمــر لـو جنح مــدرب ايــاكس امـســتـردام
وسم بقاهر الكبـار ألقصائه ألكثر الفرق والذي عرف هـذا ا
سطـوة  في العـالم السيـما  فـريق نادي ريـال مدريـد قبل ان
تـخـذله خبـرة الـتـعامل مع الـدقـائق احلـاسمـة  والـتي مـنحت
ابـتسـامتـها لـلـفريق االنـكلـيزي وانـصـفت مدربه االرجـنتـيني
ـوسم الـسـابق جـواز مروره الـشـاب بوكـتـيـنـو والذي  كـان ا
ـيز  خـصـوصا حـينـمـا حقق الـفوز لـفرض اسـمه كـمدرب 
في  اجلــولــة االولى عـــلى فــريق ريــال مــدريــد والــتي كــانت
اخلــســارة  الــتي اعــادت الــريـال لــصــوابه قــبل ان يــواصل
مـشواره بـالـثـقة الـتي  اعـادته لـسكـة االنـتصـارات  وحتـقيق
اللقب الثالث على التوالي في بطولة دوري ابطال اوربا  قبل
ان يتـخذ زين الدين زيـدان قراره بالتـرجل  وترك الريال في
ـدربــ سـواء لـوبـتــيـغي او سـوالري الـذين لم مـهب  ريـاح ا
ــسـؤولــيـة في يــكـونــوا عـلـى قـدر مــسـتــوى ا
ـــهــمـــة الــتي مــواصـــلـــة االجنــازات ا
ـباراة حقـقهـا زيزو فـهل ستـكون ا
الــنــهــائــيــة لــدوري ابــطــال اوربــا
منـطقية بـان تهدي الـكاس االكبر
لـلـفـريق الـذي اجـاد مـدربه في
ـــســـتــوى ام ابـــقــائـه بــنـــفس ا
سيـكون لالعـبي الفريـق كـلمة

اخرى فاصلة?
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اسـتـنـكــرت إدارة نـادي امـانـة بـغـداد
تــصـريــحـات رئـيـس نـادي الــشـبـاب
الــريــاضي غــا عـريــبي الــتي أدلى
بها إلحدى القنـوات الفضائية والتي
اسـاء من خاللــهـا إلدارة نـادي أمـانـة
ــســـتـــمـــر عــلى بـــغـــداد وجتـــاوزه ا
رمـــوزهـــا  وذكــرت فـي بــيـــان إنـــهــا
تـســتـنـكــر تـصـريـحــات غـا عـريـبي
الـتـي جتـاوز فـيــهـا عــلى كـيـان إدارة
مـنـتـخـبه تـواصل الـنـهـار بـالـلـيل من
أجل أن تـرتـقي بــنـاديـهـا إلى مـراحل
ن وصفتهم متطـورة على العكـس 
بـجــهـابـذة الــتـصـريــحـات واصـحـاب

نطلق الكالم ال االفعال.   ومن هذا ا
تـرفض الهـيـئـة اإلدارية لـنـادي أمـانة
بغداد إقحـام ناديهـا من خالل الهمز
والـلــمـز في مـثـل هـذه الـتــصـريـحـات
الـــتي ال تـــمت لــــلـــريـــاضـــة بـــصـــله.
واشـارت في بــيـانـهــا إلى أن الـوسط
الـــريـــاضـي يـــنــــظـــر إلى جنــــومـــنـــا
الــسـابــقـ عــلى انـهم قــدوة حـســنـة
ـوذج واجب االحــتـذاء به بــحـكم وا
عــراقــيــتــهم وثــقــلــهم اجلــمــاهــيــري
ـتـمـيز ومـا تـسـهم فـيه تـصـرفـاتهم ا
من دور كبـير فـي السـاحة الـرياضـية
اال ان مــــا بـــــدر من ســــلــــوك عــــدائي
واساءة متعـمدة من قبل رئيس نادي

الشباب غـا عريبي يدفـعنا كإدارة
بـية مهـنـية مـسؤولـة عن نـادٍ يعـد أو
مـصـغـرة لـيس الى االسـتـنـكار فـقط
بل لـــشــجـب ورفض هــذا الـــتــصــرف
رفـوض جـملـة وتفـصيال شـ وا ا
ضد ناديـنا كـما هو مـرفوض ضد أي

ناد اخر.  
وتــؤكــد في الــوقت نــفــسه انــهــا في
حـالـة تـكـرار مـثل هـذه الـتـصـريـحات
سـتـلجـأ إلى اجلـهـات اخملـتـصة وفق
الطـرق القانـونيـة ألخذ حقـها وإعادة
اعتبارها مشدده على تقبلها اي نقد
بناء يـسهم باالرتقـاء في عملـها نحو

األفضل.

إدارة نادي امانة بغداد تستنكر تصريحات رئيس نادي الشباب الرياضي

. تــــــــــغـــــــــــلـب   عـــــــــــلـــــــــــيـه مـــــــــــرتــــــــــ
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و افشل السـماوة مخـطط شنيـشل العودة
بـكـامـل الـنـقــاط بـعــدمـا تـقــدم الـوسط عن
طريق مـحـمـد قاسم د 19لكـنه لم  يـحافظ
عـلـيه قـبـل ان يـفـرض الـســمـاوة الـتـعـادل
د 60من قــبل ســراج الـــدين  الــذي تــمــكن
انقـاذ فـريـقه مـن اخلـسـارة  للـدور الـثـالث
تـوالـيـا واضـافة الـنـقـطـة الـسـابـعـة  الـتي
ـوقف  ورفع حـظـوظه في الـبـقاء دعمت  ا
مـوسم اخــر بــعـدمــا رفع رصــيـده الى 26
ــيــنــاء وفي  وضع بــات مــحــتال مــواقع ا
ـشـاركـة بـعـد فـوزين عـلى  فـريـقـا يـخـدم ا
نـفـط مـيــســان واحلــســ  والــتـعــادل من
الوسط في وقت  ابتـعد عن مـواقع اخلطر
والتركـيز عـلى مبـارياتـه ومواجهـة اقرانه
بقوة  من اجل مـستقبل الـفريق في تدارك
ـوقـع في خـطــر الـهــبـوط ومـا االمـور او ا
جعل  من الالعـبـ مواجـهـة كل الصـعاب
وتمـهـيـد الـطـريق لالبـتـعـاد بـعـد اكـثر في
وقت  فـشــلت مــسـاع الــوسط في حتــقـيق
ـرحـلـة الـفـوز  خـارج الـديـار مـنـذ بـدايـة ا
الثانية ألنها لم تـخلوا من الصعوبات من
دون أي يـجـد لـهـا شـنـيـشل احلـلـول الـتي
عقدها العبو السماوة  الذين حرموهم من

وقع السادس. الفوز  والبقاء با
WHOF{ ÷ËdŽ

وواصل اجلوية عروضه الضعيفة  عندما
 عاد بـتـعـادل صـعب  من مـلعـب اربيل من
دون اهداف وكـاد ان يخـسر الـلقـاء  ولوال
تدخل الـعـارضـة  بـرد الكـرة الـصـاروخـية
هاجم اربـيل  في الوقت االضـافي البديل
بعدمـا شهـد الشـوط الثـاني تفـوق اربيلي
واضح وسيطـرة نسبيـة ولعب في مـنطقة
اجلويـة    كـانت حتتـاج ي الى تـعامل مع
الفـرص كمـا يـجب  ولم يسـتـفد من  حـالة
الـضـيـوف  الـفـنـيــة بـعـيـدا عن االنـسـجـام
ولم يلـعبـوا مع بعـضـهم بسـبب افتـقادهم
للتنظيم  وكاد ان يكلفهم ذلك كامل النقاط
لو جنح العبـو اربيل مع الـفرص احلقـيقة
لـكن دون جــدوى امـام حــاجـتـهـم لـلــنـقـاط
وتــعــويـض الــنــتـــائج اخملــيـــبــة من  دون
ـرحـلـة حتـقـيق أي انـتـصـار مــنـذ بـدايـة ا

ـا اسـتـخف بـالـصـنـاعـات الـذي خـرج ور
بكل الفوائد رغم الفوارق في كل شيء.
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وعـاد نـفط اجلـنـوب بـفـوز مـهم من مـلـعب
النـجـف الصـعـب علـى كل ضـيـوفه بـعـدما
تــنـــازل عن كـــامل الـــنــقـــاط الــتـي  رفــعت
ـوقـع  وتـخـطي رصـيـدهم   33وحتـسن ا
صعـوبات الـلـعب خارج الـديـار التي اكـثر
مــا تـهــدد الــفــريـق الـذي اســتــغـل ظـروف
اصحـاب االرض  الـذين ركزوا عـلى الـفوز
الذي ذهب لـلـجـنـوب  بعـدمـا حـول تـأخره
بـهـدف الـى فـوز بـهــدفـ لــيـتــجـاوز ازمـة
تـي الـشـرطـة واالمـانة الـنتـائـج بـعـد هـز
ـهـمــة ألنـهـا اتت من ويـحـقق الــنـتـيـجــة ا
ـواقع  امـام ايـام جـيـدة يـعـيـشـها خارج ا
النجف بعدما جنح في الفوز على الطالب
ـاضي وقدمـوا مبـاريات جـيدة مع الدور ا
ــر حـــلــة الـــقــائـــمــة وهم في ا بــدايـــة ا
االسـتـعــداد لـكن اجلــنـوب شـكل  تــهـديـدا
وجنح في مسعاه عندما  قلب االمور على
سـتفيـدة من ملـعبها كتيـبة ثائـر جسام  ا
قـبل ان تــنــهـزم  امــام انـظــار جــمـهــورهـا
بعدما كان يبحث عن الفوز الى ما قبل ان
يحـقق اجلنـوب الـتعـادل ويعـود لـلمـباراة
ويوفر كـامل نقـاطهـا لنـفسه  ويـحسن من
وضعه  قـبل عرقـلـة مسـيـرة النـجف االخر
ـة في مع االمـانــة الـذيـن  جتـرعــا  الـهــز
مـكــانــهــمــا  ويــضع جــهــازه الــفـنـي امـام
مـراجــعــة ســريــعــة  لــتــدارك االمــور امـام
ـواقع ـنــافـســات عـلى حتــسـ ا صـراع ا
عــنـــدمــا تـــراجع الـــفـــريق مــوقـع مــتـــأثــر
بــاخلـــســـارة  الـــتي عـــرقـــلت  مـن االمــور
ــــــدرب والالعـــــبــــــ واحـــــزنت بـــــوجه ا
جــمـــهــوره ألنـه ال يــريـــد تـــوقف الـــفــريق
امـامــهم مع أي عــنـوان كــان والن الـفــتـرة
احلالية  تمثـل االختبارات احلقيـقية للكل
والن النجف اتخذ منحا واضحا من حيث
 الــتــقــدم والـــنــتــائـج قــبل تــلـــقي ضــربــة
اجلنوب مرة اخـرى بعد  خسـارة البصرة
بـهـدف لـثالثــة ايـام بـدايـة الـفــريق الـغـيـر
مستقرة  وضعف التصدي ألقرانه  ويبدو
ان الــنـــجف غـــيـــر قـــادر عـــلى مـــواجـــهــة
اجلنـوب الـذي خـطف سـتـة نـقـاط  بـعـدما

احلــالــيــة ومـــهم ان يــقـــدم الــفــريق االداء
درب  اكرم سلمان   للمباراة قبول مع ا ا
الـثــانــيــة لـكــنه لـم يـحــقق رغــبــة الــفـريق
وادارته في الــفــوز الــذي كــان اقــرب الــيه
وكم يـكـون كـبيـرا لـو حتـقق عـلـى اجلـوية
كما  فـعل ذلك مع الـزوراء في  اجلولة 19
مع األفـضــلــيــة الـنــســبـيــة بــعـدمــا تــأخـر
اجلوية وسط تـخبط الالعـب الـشديد في
ل كلـفهم    الـتعادل كل شيء وفي اداء  
مـا تـســبب الـتـأخــر في مالحـقــة الـشـرطـة
بــعـــدمــا تـــوسع الـــفــارق الى  11نــقـــطــة
وبـالـتـالي  وضع نـفـسه في مـوقف صـعب
امــام رغــبــة الــصــراع عـــلى الــلــقب الــذي
اسـتـمــر الـشــرطـة في االقــتـراب مــنه بـعـد
فـوزه الـكـبــيـر عـلى الـكــهـربـاء في وقت لم
يـظــهــر اجلــويــة كــمـا مــنــتــظــر مـنـه امـام
استـمـرار  مخـاوف الـلعب في احملـافـظات
حيث التعـادل   السلبي الـثاني بعد االول
ـشكـلة من ميـسان خالل سـبع مبـاريات  ا
الـتـي تـظــهــر   امــا الـفــريق الــذي افــتــقـد
للـتـوازن لـيس عـلى مسـتـولى الـنـتائج بل
االداء  وتـراجـعه  بــشـكل   واضح.  وعـاد
النفط لـسكـة االنتـصارات بـعدما جنح في
حتـقــيـق   فــوز مـهـم عــلى الــكــرخ بــهـدف
الالعب  فــرحـــان شــكــور مـن ركــلــة جــزاء
وقع منحت الفريق كامل  النقاط  38في ا
الــســـابع ويـــقـــتـــرب كـــثــيـــرا من الـــوسط
ـهـمـة  الـتي ومـيـسـان بـفـضل الـنـتـيـجـة ا
حتقـقت عـلى احـد الـفرق الـقـويـة وشـكلت
دفعة كـبيرة في عـودة مهـمة بعـد التراجع
في االدوار االربــعـة وتــوقف فـي اكـثــر من
مــحــطـــة قــبـل ان يــتــألـق ويــعـــبــر احــدى
ـهمـة   ويعـوض ما تـعرض له البـوابات ا
مــؤخــرا في فــوز هــو االبــرز لــلــفــريق في
اجلـــوالت األخــــيــــرة وفـي ظل تــــصــــاعـــد
نـافـسـات وتـغيـر الـنـتـائج الـتي شـهدته ا
ذكورة عندمـا سقط قاهر  البطل اجلولة ا
ـاضي   وصـاحب الـسـجل اجلـيـد الـدور ا
في مهمة لم يقدرها كـر سلمان  ليتخلى
الفـريق عن نتـائجـه اجليـدة  ويبـقى ثالث
وقف  على بعد  8نقاط من الزوراء وقد ا
يــتــقــلص الى  5لــو تــغــلب الــزوراء عــلى
الـبـحـري في الـلـقـاء الـذي يـكـون قـد جـرى

امس   وســيـخــرج  الــنــفط الــدور الــقـادم
ـواصلة هـمة السـهلة  واجهـة البحـري ا
حتقـيق  الـنتـائج االيـجابـيـة ويعـود بـقوة
للمـنافسـات التي غـاب عنهـا قبل ان يضع
حـدا  لـتــقـدم الــكـرخ والـزامه الــتـوقف في
نتيجـة تلزم جهـازه الفني مـراجعة األمور
امـام الـبــقـاء في مــوقـعه امــام فـارق ثالث
مـبــاريـات عـن الـزوراء. وعــاد الــديـوانــيـة
بـفـوز ثـمـ بـتـغـلــبه عـلى فـريق احلـسـ
وقع بهـدفـ لواحـد لـيـعزز تـواجـده في ا
اخلـامس عـشـر    27ويـبـتــعـد عن مـواقع
اخلطـر الـتي بقي يـوجـهـها  كـثـيرا لـغـاية
ـــاضي مع اصـــرار الالعـــبــ في الــدور ا
ـوسم حــيث الـبـقـاء الـذي حتـقـيق هـدف ا
يسعى اليه عبر جهود الالعب واالعتماد
على انفسهم في صنع الـنتائج ولو بشكل
مـتــأخــر لــكن  شـيء جـيــد ان تــأتي كــامل
الـنـقــاط  من مـواجـهــات الـذهـاب  بــعـدمـا
حـــصل عـــدد مـن الـــنـــقــــاط  من فـــرق هي
ـطـلـوب لـلـفـريق ـسـتـواه وهـو الـعـمـل ا
ـوسم الـذي ال يــريــدان يـكــرر مــا حـصـل ا
اضي عـندمـا  استـفاد من عـقوبـة دهوك ا
عندمـا حسـمت منه ثالث نـقاط من عـقوية
ـــوسم احلـــالي الــذي امــنت لـه الــبـــقــاء ا
ــبـاريـات يـحـتــاج الى  مـواصـلــة تـقـد ا
ــهـــمــة وابـــرزهـــا الــفـــوز عــلـى الــطالب ا
وميسـان في مبـاريات الـنصف الـثاني من
الدوري الذي يـشهـد  تعـثر فـريق احلس
رور من انـتـكـاسة ألخـرى قـبل ان يـجد وا
وقع  ما قبل نفسه من قـبل  جولت فـي ا
رشح لـلهبوط قـبل تلقى  الـثالثة االخير ا
تواليا ما قـلص من  حظوظ البـقاء الفكرة
الـــتي طـــارت من راس عـــجـــر الـــذي تـــرك
الــفـــريق. وانــتـــهى لـــقــاء احلـــدود ونــفط
مـيـسـان بـتــعـادلـهـمــا بـهـدف لـيـرفع االول
ـوقع احلـادي عـشـر رصيـده الى  33في ا
فـيـمـا رفـع مـيـسـان الى  38بـنـفس مـكـانه
ـهـدد من الـوسط ومـيـسـان بـعـدمـا نـزف ا
العـديـد من الـنـقـاط في مـباريـات ضـعـيـفة
مـؤخـرا وضــعـته في مــوقف مـخــتـلف عن
رحلة االولى واحلال لـلحدود الذي يقدم ا
مباريات متباينة في وضع غير مستقر ما

إثر على موقفه في السلم.


