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مــبــاريــات جتــــــــــري من مــرحــلــة
واحـــدة  ويــأمـل عــلـــوان ان يـــقــدم
الــفــريق  مــبــاراة  نــاجــحــة أخـرى
بـــالــبــصــرة بــعـــد الــفــــــــــوز عــلى
ـيـنـاء في وقت تـراجع احلــــــدود ا
مـــركــزيــــــــن بــسـت نــــــــقـــاط  من
فـــــوزين وخــــســـــارتــــ  ومـــــهــــتم
ـــبــاراته الــقــادمـــة في مــواجــهــة
هـمة األخطـر  والدخول الشـرطة  ا
في أصــعب مــبــاريـاتـه لالن يــعـول
على جـهود عنـاصره الـواعدة التي
تــفــوقت  عـــلى الــوسط واجلــنــوب
وقـدمت أداء مــقـبـول  مع  الـنـفط و
يـــتـــطـــلع الالعـــبـــ عـــلـى تـــقــد

مباريات  أفضل.
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ومع انـتـهــاء اخـر مـبــاريـات الـدور

هـذه األوقات   فـيـما   تـظـهر رغـبة
الـنـفط كـبـيـرة إمـام حتـقـيق الـفـوز
حتـت أي ثــمـن  من اجل اإلمـــســاك
بــالــصــدارة  الن أي تــعــثـر يــعــني
الــتـــنـــازل عــنـــهــا  مـــرغـــمــا وسط
الحـقـ   والـنـفط كـان مــزاحـمـة ا
ـاضي اثـر ـ الـدور ا اكـثـر الـغـا
فــوزه عـلى احلـدود بــهـدف الالعب
مـحــمـد داود الــذي انـتــزع صـدارة
الــهــدافــ بــعــدمــا ســجل الــهــدف
اخلـامس فـيـما رفع الـفـريق رصـيد
نــقـاطه الى عــشــر ويـســيـر بــشـكل
واضح ومؤثر  وفي مستوى ثابت
 ويـحـقق خـطـوات ثـابتـة من خالل
درب الـتعـاون مـا ب الالعـبـ وا
لــدعـم الــنــتــائج االيــجــابــيــة امــام
ـكن الـتـفـريط بـهـا امام فـرصـة ال 

ـكن التـأخـر فيـهـا كثـير  بل ان ال 
تـــتــــوازن داخل وخـــارج مـــلـــعـــبك
والـطالب لالن لم يخـرجـوا وتظـهر
األمـور مـرتـبكـة ومـتـبايـنـة وإذا ما
أراد جـهـازهم الــفـني تـغــيـرهـا من
خالل  اعـــتــمـــاد طـــريــقـــة الـــلــعب
واســتـغالل الــفـرص واالســتـحـواذ
على الكرة  ولو ان الالعب قدموا
 مــسـتـويـات أفــضل حـتى من اخـر
مــبـاريــاتــهم الــتي عـبــورهــا بـشق
األنفس  بـعدما واجـهوا صـعوبات
حقـيقية مـن نفط ميـسان الذي كان
يستحق التعادل على األقل في ظل
ــــــهم الــــــذي   قـــــدمـه وفي األداء ا
بـاراة  التي أفـضلـيـة طيـلـة وقت ا
خرج الطالب بنقـاطها ويأملون ان
ـصلـحـتـهم تـأتي   نـتـيـجـة الـيـوم 
ــنـافــسـات ويـكــون لـهـم شـان في ا
الـتي  أخذت مـنـهم الكـثـير  بـسبب
تــعـثــر الــبــدايــة  الـتـي كـانت وراء

تأخرهم في سلم الترتيب.
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وجتــري يـوم غـد مــبـاراتـ األولي
ـلــعـبه يــســتـقــبل فــيـهــا الـوسـط 
بكربالء اربيل في مهـمة غير سهلة
لطرفي الـلقاء وكالهمـا بست نقاط
ويدخالن الـلقاء بـظروف متـشابهة
يـعـول فـيـهـا أصـحـاب األرض عـلى
ـــلـــعب في وقت يـــبـــحث ظـــروف ا
اربــيل عن تــعــويض اخلــســارتــ
األخــيـرتــ خــارج وداخل مــلــعـبه
ـدرب والالعـبــ طـبـيـعـة ويــدرك ا
ـــهـــمــــة كـــونه الزال يــــعـــاني من ا
مـباريـات الذهـاب بعـدما خـسر من
نــفط اجلــنــوب قـبـل ان يـســتــعــيـد
الـــوسـط  تــوازنـه بـــالـــفـــوز الــدور

اضي. ا
ويـسـعى اجلـنـوب  الـلـعـب بـشـعار
الــفــوز عــنــدمــا يــضــيف اجملــتــهـد
الـنـفط الن أي تـأخـر سـيضـعف من
أمـاله بــعـد الــفـوز الـوحــيـد وثالث
خـســارات  دفـعـتـه لـلـوراء لــكـنه ال
يـريـد ان يـفـقـد األمـل ويـتـأخـر بـعد
اكـثـر   ويـدرك عـمـار عـبـد احلـس
ذلك والبــد من حـث الالعــبـ عــلى
تـقـد الـعـطـاء وجتـاوز االمور من

يشعر بأهمية النتائج  عبر قدرات
الالعـبـ فـي تـغـيــر مـسـار األمـور
ضي بهـا نحو مصـلحة الفريق وا
الباحث عن أهم نـتائجه لالن وهو
قادر  وفي كل األحـوال ان النـتائج
مـيزة تعـبر عن  إمـكانيـة الفريق ا
بـخوض جـميع مـباريـاته باهـتمام
من دون مخاوف  امـام الفرق التي
أخذت حتسب للصناعات الذي مر
بــفـــتــرة  حتــضـــيــر صــعـــبــة قــبل
انـــطـالقـــة  الــــدوري  لـــكــــنه اخـــذ

يخطف األضواء ولو من بعيد.
»öD « q UA

قـابل  يكون الـطالب قد جتاوزا با
مـشـاكل الـنـتـائج الـسـلـبـية لـثـالثة
ادوار مـتـتــالـيـة قـبـل ان يـخـرجـوا
بــفـــوز صــعب عــلـى حــســاب نــفط
ميسان  وقـلب تأخرهم في الشوط
الــثــاني  بــعــدمــا امــسـك مــيــسـان
بـــزمـــام األمـــور  وكـــاد ان يـــخــرج
بأكثـر من هدف لو تـعامل بدقة مع
الــفــرص  قـبل ان يــدفع الــثـمن في
احلــصــة الــثــانــيــة ويــتـنــازل  عن
تـقـدمه  لـيخـرج الـطالب بـاول فوز
وثالث نـقـاط تـقـدم فيـهـا  مـوقـع
ويـدخل  اليـوم  بصـفوف مـتكـاملة
بـعـدمـا حـقق الفـوز بـالـبـدالء  إمام
ـدرب في اختيـار التـشكيل مهـمة ا
ـطــلـوب مـن اجل دعم الـنــتـيــجـة ا
األولى   لـتـدارك األمـور   الـقـائـمـة
الن فــريق مـثـل الـطالب يــفـوز مـرة
من اربـع مــبــاريــات   مـــا يــجــعــله
مـتــأخـر وسط ازمـة الـنـتـائج الـتي
يــعـــمل احــمـــد خــضـــيــر الـــعــودة
للتوازن  مع الالعب لعبور بوابة
الــصـنــاعـات الــتي اخــتـلــفت امـام
أنـظار الـفرق وتـبدو مـهمـة صعـبة
رغم انها تأتي في إعقـاب النتيجة
ــــنـــــاســـــبـــــة  لــــلـــــطالب  لـــــكن  ا
الـصـنـاعات يـظـهـر اقـوي وأصعب
شاركة من ميسان في ظل أجواء ا
الـتي يـقـبع فـيـهـا  الـثانـي في أخر
ــواقع ولــو لـالن تــظــهــر جــمــيع ا
مـواجـهات الـطالب صـعـبة وبـغـير
الـفــوز سـيــبـقـي من الـوضع اكــثـر
إحراجـا  امام  مبـاريات محـسوبة
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جتري اليوم االثـن مباراة واحدة
ضـمن الــدور اخلـامس  من بـطـولـة
ـمتـاز بـكرة الـقـدم وفيـها الـدوري ا
ـركـز احلادي يـسـتـقبل  الـطالب بـا
عــشـــر  بــأربع نــقــاط الــصــنــاعــات
الـتــاسع  بــست نـقــاط وكـمــا خـرج
بــالـنــتـيــجــة االيـجــابـيــة في الـدور
ــاضي عــنــدمـا عــاد الــصــنــاعـات ا
بـــفـــوز مـــهـم من اربـــيل  تـــقـــدم به
لـلمـكان  احلـالي والتـطلع لـتحـقيق
الــفـــوز الــثــالث  تـــوالــيــا بـــعــدمــا
اســـتـــعـــاد تـــوازنه بـــشـــكل واضح
واجـتاز اخـتبـارا مـهمـا الن أصعب
مـا تـواجه الفـرق مـباريـات الـذهاب
عــنـــدمـــا تــمـــكن من الـــعـــودة بــكل
الـفــوائـد من مـلـعب اربـيل  احلـافـز
الـكبـير خلـوض اللـقاء األخـر اليوم
وتقـد مبـاراة ناجحـة كمـا يخطط
لـهـا عـمـاد نعـمـة  وسـيـكـون فوز له
مــذاق خـاص  والــتــمـيــز في فــتـرة
عـمل مهـمة بـعد كسـر نحس نـتائج
البـداية قـبل ان يظـهر مـتألـقا  إمام
نـفط اجلـنـوب وعـلى اربيـل ويدخل
ـعــنــويـة لــقــاء الـطـالب بـاحلــالــة ا
والفـنية الـعاليـت واخذ األفـضلية
ـبـاراة  في حتـقـيـق تـقدم ألهـمـيـة ا
اخـر  عــبـر مـجــمـوعـة العــبـ بـات
يـوظـفـهـا اجلــهـاز الـفـني بـاالجتـاه
الصحيح  وقربت الفريق من دائرة
ـنـافـسـات   بـفـضل ثـقـة الالعـب ا
بـأنــفـسـهم  وهـو يـدعم حـظـوظ في
احلــــفــــاظ عـــلـى مــــســــتـــوى األداء
والــنــتـــائج في مـــهــمــة االخـــتــبــار
احلــقـيــقي رغم تــأثـر الــنـتــيـجــتـ
األخــيـرتـ عـلى  مـشـاركـة الـفـريق
ـؤكـد سـيـدخل بـشـعار البـديل عن ا
الــفــوز بــعــدمــا جتــرا وبــات أكــثــر
تــركــيـز وقــوة وانــســجــام  قـبل ان
تأتي ردة الفـعل السـريعة  وجتاوز
 خــــســـارتـي الــــنـــجـف واجلــــويـــة
والــتـحــول الى فـريق اخــر اخـتـلف
من حـيـث األداء والـنــتــائج وتــقـدم
ــــؤخـــرة بــــســــرعــــة من  مــــواقـع ا
ويـســعى الى اخــر أفـضـل  بـعــدمـا
اخـذ يسـير بـخـطوات ثـابتـة   وبدا

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

شاركة في بطولة بي لكرة القدم علي احلمادي من اإلصـابة ويستعد للتـحدي مجدداً مع فريقه سوانزي سيـتيي البريطاني.ولم يتمـكن احلمادي من ا نتـخب األو عاد جنم ا
آسيا حتت 23 عامـاً بسبب اصابته في أوتار الركبة خالل مبـاراة كأس االحتاد اإلجنليزي للشباب حتت 18 عامـاً ضد مانشستر سيتي في كنون األول.وقال احلمادي في

وقع الرسمي للنادي "اعتقد أن عملي الشاق قد أتى ثماره هذا العام لذلك يجب أن أستمر في ذلك للتحسن". تصريح نشره ا
دة ثـالثة أشـهر ـلـعب  ـثالي أن تـبـقى خارج ا وأضاف "لـقـد تغـيـرت بشـكل كـبيـر كالعب لألفـضل وآمل أن أتـمكن من االسـتـمرار في ذلك اآلن مـن الواضح أنه لـيس من ا
لعب وعدم تسجيـل األهداف ينتابك هذا الشعور عندمـا تكون مصاباً". وأكمل "عدت إلى التمـرينات مجدداً أنا اآلن بحاجة حملاولة تقريبـاً". وتابع "ال أريد أن أكون خارج ا

تسجيل األهداف ومساعدة زمالئي مرة أخرى". 
وسم حـيث لعب في ـولود في الـعراق والـذي بلغ الـثامـنة عـشرة من الـعمـر يوم األحـد ظهـوره التـاسع لفـريق الشـباب في سـوانزي سـيتي هـذا ا ـهاجم الـعراقي ا وسجل ا

باراة التي خسرها يوم االثن أمام وست بروميتش ألبيون في دوري الدرجة الثانية 2 في الدوري اإلجنليزي. الدقيقة 76 من ا
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ـية عـنكـاوا بكرة حقق فـريق اكاد
ــركــز الـــثــاني بــبـــطــولــة الــقـــدم ا
ـيـات الـعـراق بـعـد خـسـارته اكـاد
بـنـتـيـجـة هـدفـ لـهـدف ضـد فريق
ــيــة اربــيل (نــاونــدي سي). اكــاد
ــدرب مــكـســيم عــيـسى .ذكـر ذلك ا
ـديـر الـفـني لـلـفـريق في تـصـريح ا
خاص جلـريدة الزمـان مضيـفا بان
ـيـة عـنـكاوا الـفـريق يـنـتـمي الكاد
الـــــتي تـــــأســــسـت في عــــام 2014
ــديـريــة شـبــاب  اربـيل وتـرتــبط 
الـتـابعـة لـوزارة الثـقـافة والـشـباب
في االقــلـيم ..ولـفـت عـيـسى الى ان
ــيـة تــالـفـت  من اربع فـرق االكــاد
لـلفـئـات العـمريـة احملـددة فالـفريق
االول يضم العب تتحدد اعمارهم

من سن الــسـادســة لـغــايـة الــتـسع
ســنــوات بــيـنــمــا الــفــريق الــثـاني
فيـضم العب تـتراوح اعـمارهم ما
بــــ الـــعـــشــــر ســـنـــوات لــــغـــايـــة
الـ13سـنــة  فـيـمــا الـفـريـق الـثـالث
فيضم العبـ تتراوح اعمارهم من
فـئة 14 سـنـة لـغـاية 16  سـنـة اما
الـفـريق االخـيـر فـهـو يـضـم العـب
ـــــــارس دون سن 18 ســـــــنــــــــة و
الـالعـبـ تـدريـبــاتـهم عـلى مالعب
مــركــز شــبــاب عــنــكــاوا ..واضـاف
يـة عـنـكاوا  ان مـدرب فـريق اكـاد
الـفـريق اشــتـرك بـبــطـوالت وحـقق
ركـز االول الذي مـراكز مـتـقدمـة كـا
ـاضي مــتـفـوقـا حـقـقه في الــعـام ا
ـا اهـله لـلـتأهل عـلى فـرق اربـيل 
و دمـج الـــــــفـــــــريـق مـع العـــــــبي

نظـمة العـليا واعتـمدت اللـجنـة ا
للبطولة الدوري من ثالثة مراحل
ثم يـتـرشح الـفريـق االول صاحب
اعـلى النـقـاط للـمبـاراة اخلـتامـية
ـالقـــاة من الـــفـــائـــز من مـــبـــاراة

الفريق الثاني والثالث

واعـقــبت حــفل االفـتــتـاح مــبـاراة
ــصــري والــعـراقي ــنــتــخـبــ ا ا
ـصلحـة العراق بنـتيجة وانتهت 
(11 -13) هــدف وكــانت نــتـيــجـة
الـشـوط االول الـتـعـادل االيـجـابي

(6-6) هدف.
ـــبــاراة مـــثـل الــعـــراق فـي هـــذه ا
الـالعـبـون (ولـيـد مـحـمـد احـمـد -
عـبـد الـرحـمن احـمـد رضـا - عـلي
خـــضــيــر مـــهــتــلـف - كــرار عــلي
عباس عدنان مصطفى عبد الله)
ــصــري ـــنــتـــخب ا فــيــمـــا مــثل ا
الالعبـون (شريف احـمد - مـحمد
طلـبة - سـيد عـواد - اسالم سعد

- علي حنفي - محمود يونس)
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ـنــدوب الــفـني لــلــبـطــولـة واكــد ا
جون بوتس امريكي بان البطولة
االفريقـية التي اختـتمت قبل ايام
كـان مـسـتـواهــا جـيـدا لـكن حـجم
ــشـــاركــة قــلــيل واقــتــصــر عــلى ا
ــغـرب - ــنـتــخــبــات (مـصــر - ا ا
اجلـزائر) وفـاز منـتخـبا اجلـزائر
ـيــدالـيـة لــلـرجــال والـســيـدات بــا
غربي ـنتـخب ا الذهـبيـة وجاء ا
ـركــز الـثـاني. وفـاز لــلـرجـال في ا
ـركز مـنـتـخب مصـر لـلـسيـدات بـا

الثاني أيضا.
واضـاف (بــوتس) بـان الــبـطــولـة
العربـية ايضا سـتضم ثالثة فرق
ايـــضــــا (الـــعــــراق - اجلـــزائـــر -
نافسة مصر) ونتوقع ان تـكون ا
قـويـة بـ مصـر والـعـراق ألحراز
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عـاش الوسط الكروي وحتـديدا منذ شهـر تشرين االول من العام
ــاضي يــوم دخل (الــســجن) أثــنـ مـن الـعــامــلــ في االحتـاد ا
الــعـراقي لـكــرة الـقـدم عـلى أثــر دعـوة قـضــائـيـة كـان قــد رفـعـهـا
الالعـب الـدولي الـسـابق عــدنـان درجـال.. عـاش وضـعــا مـرتـبـكـا
كـتب الـتـنـفـيـذي لالحتاد بـحـيث أصـبح من الـصـعب اسـتـمـرار ا
بـالعـمل السيمـا بعـد االمر القـضائي بـالقاء الـقبض عـلى الرئيس
عـبد اخلـالق مسـعود ونـائبه عـلي جبار لـلقـضيـة ذاتهـا واخلاصة
بــتــزويـر مــواد الـنــظــام األسـاسي الحتــاد الــلـعــبــة ومن ثم جـرت
مـفـاوضات بـ درجال واالحتـاد الكـروي في اربيل بـرعايـة وزير
الــشــبـاب والــريــاضــة د. احـمــد ريــاض ورئــيس جلــنـة الــشــبـاب
والـريـاضـة عبـاس عـلـيوي أسـفـرت عن اسـتقـالـة جـماعـيـة الحتاد
الـكـرة مقـابل تـنـازل درجال عن الـفـضيـة وإطالق سـراح من كان

في السجن
هـذه االرهـاصـات التي عـصـفت بالـكـرة الـعراقـيـة أدت الى تدخل
(فـيفا) االحتاد الدولي لكـرة القدم وبالتالي تـشكيل هيئـة تطبيعية
مـؤقتة جرت مقابلة اعضائهـا في العاصمة القطرية الدوحة ألجل
تـشـكيـلـها تـأخـذ على عـاتـقهـا تـهيـئـة كل االمور في سـبـيل اجراء
ـكـتب الـتـنـفـيذي انـتـخـابـات جـديـدة الحتـاد الـكـرة يـنـبـثق عـنـهـا ا

اجلديد لكرة القدم
الـيـوم الهـيئـة التـطـبيـعيـة والتـي مقـررا لهـا مدة سـتـة أشهـر قابـلة
لـلزيادة يجب ان تـعمل بشفـافية وحيـادية وعدم اجملامـلة وتشكيل
جلـان رصـيـنـة ألدارة مـفـاصل الـلـعـبـة واألهم من كـل ذلك عـلـيـها
الـعمل على تنظيم النقاط اخلالفية واجلدلية في النظام االساسي
لـلعبة والعمل على توسيع اجلمعية العمومية بإطر صحيحة تعمل
عـلـى تـطـويـر الـلـعــبـة في الـبـلـد ال أن تــكـون ذات حـاسـة (شـامـة)

للسفرات وااليفادات!!
عـلى الـهـيئـة الـتـطبـيـعـية مـعـاجلـة أمراض مـزمـنـة باالمس واجملئ
بـافكـار جديدة القـامد دوريـات الكرة لـلكبـار والشـباب والنـاشئ
ألجل الـبـنـاء احلقـيـقي للـكـرة الـعراقـيـة وأن تكـون هـنـالك معـايـير
نتـخبات وان التـمنح الفـرص التدريـبية حـقيقـية الخـتيار مـدربي ا
لـلجـالس لـيال ونهـارا على (عتـبة) بـاب االحتاد او للـذين يدعون

االنتماء جلهات وهمية!!
تـلـونـ واالنتـهـازي عـلى الـهـيئـة الـتـطبـيـعـية غـلق الـبـاب بوجـه ا

للحصول على موطئ قدم في منظومة االحتاد اجلديدة
الـيـوم الــريـاضـة وكـرة الـقـدم بـالـذات عـلى مـفـتـرق طـرق البـد من
ـرحـلـة احلالـيـة الـعـمل بكل انـتـشـالـها من الـهـاويـة لـذلك حتتـاج ا
وكـلة للهيئة هام ا واقـعية وبشكل منـتظم ال مجاملة فـيه واجناز ا

التطبيعية باألوقات احملددة لها
نـعم قـد تـكـون لـديـنـا وجـهـة نـظـر بـبـعض االسـمـاء الـتي سـتـعـمل
كن لنـا االعتراض ألنهـا معينة ؤقـتة لكن ال  بـالهيئـة التطبيـعية ا
من الـفـيـفـا بالـرغم من مـعـرفـتنـا انـهـا جاءت بـتـرشـيـحات مـحـلـية
قبلة لنمضي في ولـكن علينا التريث لـلعبور واجراء االنتخابـات ا

نشود حتقيق التغيير ا
ويـبقى على الهيئة التطبيعية ان تتأكد وحتسم أمر الذين شاركوا
فـي هـيـئــة الـتــطـبــيع من األن بـان ال يـــــحق لـهم
الـتــرشـيح في االنـتـخـابـات مـثـلـمـا ال يـحق
لــــلــــذين غــــــــادروا االحتــــاد الــــســــابق
بــقــضــايــا (تـزويــر) ألنــهــا تــمــثل قــيـدا
جـنائـيا حـتى ال تقع الكـرة العـراقية من
جديد في منزلق أخر ... الستم معي?
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انـطــلــقت يــوم اول أمس الــسـبت
ـديـنـة ـغـطــاة في ا في الـصـالــة ا
ـحـافـظـة بـورسـعـيـد الـشـبـابـيـة 
ــصــريـــة فــعــالــيـــات الــبــطــولــة ا
الـعربـية لـكرة الـهدف لـلمـكفـوف

شاركة التي تسـتمر ثالثة ايـام 
ثـالثــــــة فــــــرق وهي (الــــــعــــــراق-
اجلـزائر - مـصـر) واعتـذار لـيبـيا
ــنــتـخب والــكـويـت واسـتــبــعـاد ا
شـاركة في البطولة غربي من ا ا
طلوبة لعدم تسديده الرسوم ا

منتخب العراق بكرة الهدف للمكفوف

الــرابع أمس األول فـقـد شــهـد سـلم
الـتــرتـــــــيب 12 تـغــيـرا في مـواقع
سـلم الــتـرتــيب حـيث الــتـقـــــــــــدم
لـــبــعـض الــفـــرق إثــر نـــتـــائــجـــهــا
قدمـة النفط الذي االيجابـية وفي ا
اعـتــلى الـصـدارة بــاسـتــحـقـاق في
نــفس الــوقـــــــــــت تــراجــعت فــرق
أخـــرى مــــتـــأثــــرة بـــنــــتـــائــــجـــهـــا
الســــــــلـبية ليـظهر السـلم بترتيب
جـديــد مـتـــــــــــوقع ان تـتــغـــــــــيـر
ـــــــــــــــــواقـع مــــــــرة أخـــــــــرى مع ا
مـــبــاريـــات الـــدور اخلـــامس الــذي
يـــكـــون قـــد انـــطـــلق أمس تـــعـــادل

يناء. الشرطة وا
اضي قد وكان اخر لقـاءات الدور ا
انـتـهى بـالـتـعـادل بـهـدف لـلـشـرطـة
ومثله للميناء ليرفع  األول رصيده

الى خـــمس نــقـــاط بــنــفـس مــكــانه
الـعــاشـر  وتـقــدم الـثـاني  لــلـمـوقع
اخلـامس  بـسبـع نقـاط   مـستـفـيدا
من النقطة التي عاد بها بعدما قدم
مـباراة مـهـمة أحـرج فيـهـا الشـرطة
حــيث اسـتــحـوذ الــبــصـريــ عـلى
الكرة  في أوقات مختلفة   واخذوا
بزمـام األمور عـبر اإلطـراف وارباك
ــدافـعـ بـفـضل سـرعـة الالعـبـ ا
الــتي أثــمـــرت عن تــســجــيل هــدف
السبق د 69 عن طريق عبـد اجمليد
ابــو بــكــر   اجلــمــيل وكــاد األقــرب
لـلـحسـم لكـنه تـراجع لـلحـفـاظ على
تـقـدمه إمـام ضغط  الـشـرطـة  الذي
ظهر بـحال افصل  وسيـطرة بشكل
واضح  مع مــرور الــوقت  بــعــدمــا
حتـول  لـلهـجـوم من اجل  مـعـاجلة
األمــــور الـــــتي اتت مـن خالل كــــرة
سـعـد نـاصـر الـصاروخـيـة أطـلـقـها
مـن خـارج مـنـطـقـة اجلـزاء لـتـسـكن
يـناء الشـباك   عـلى  حـارس ا
الـذي  انــقـذ  فــريــقه أكـثــر من كـرة
خــطــرة في اخـــر الــوقت كــان وراء
انـتـهـاء اللـقـاء بـالتـعـادل االيـجابي
ــرفـوضــة من بــهــدف الــنــتــيــجــة ا
جـمـهور  بـطل الـدوري الـذي يـكون
قـــد خــــســـر أربع نــــقـــاط من  ثالث
مــبــاريـــات  مــا ســيــصــعب األمــور
بوجه  غـني شهد   بـسبب الـنتائج
ــطـالب الــتي تــشـكـل الـتــحــدي  وا
بــاخلـروج مــنـهـا  مـع مـرور الـوقت
رغم تفـرغ الفريـق للبـطولة احملـلية
وحــدهــا  بــعــد تــأجــيل  مــبــاريـات
دوري إبـطــال اســيـا  فـي مـشــاركـة
مخـتلفة امـام بقيـة الفرق ألنه دخل
لـلـدفــاع عن الـلـقب وســيـكـون إمـام
مباريات صعبة ألنه لالن لم يالعب
الـغـرمـاء الـكـبـار الـزوراء واجلـويـة
والـطــلـبـة  وفــرق أخـرى  مـا يــثـيـر
شـــكــوك األنـــصـــار فـي ان يـــظـــهــر
فــريـــقــهم  ويـــحــافـظ عــلى الـــلــقب
لـــلــمــوسـم الــتــالي  فـي اســتــعــادة
ـنـافـسـة الـتي بـاتت حـظــوظه في ا
تـــصــــعب مع مــــرور الـــوقت  إمـــام
األخطاء الدفاعية التي كادت تكلفه
كـــامل الـــعالمــات الـــتي فـــرط بــهــا

ــيــنــاء بــســبب تــراجــعه لــلــدفـاع ا
ـرتدة لكن واالعتـماد على الـكرات ا
دون جــــــدوى  ولـــــــو انه تـــــــمــــــتع
بأفضلية   امام الشرطة الذي الزال
بـــعــيــدا عن مــســـتــواه رغم  كــثــرة
األســمـاء الـتي الزالـت   غـيـر قـادرة
ــشــاركــتــ عــلى مــداواة جــروح ا
العـربية  واألسيـوية قبـل  مواجهة
األمـــور األصــــعب مــــحــــلـــيــــا   مع
ـبـاريـات الـقادمـة في ظل اشـتـداد ا
ــواقع ورغــبـة تــغـيــر  الــنـتــائج وا
الفـرق في الصراع عـلى اللـقب عبر
اســتــغالل ايــة هــفــوة  كــانـت كــمـا
حـصل للـشـــــــــرطة وقـبـله الزوراء
الذي خرج بـتعادل بـطعم اخلسارة
ـكانه من مـلـعب األمانـة لـيسـتـمر 
الــرابـع  بــســـــــــبع نــقــاط بــعــدمــا
اســتــمــر بــعــيــدا عن مــســـــــــتـواه
لـلـمـباراة الـثـالـثـة وفشـل في عكس
نـفسه كـمنـافس عـلى لقب الـبطـولة
لــيـبــقى فـي مـكــانه الــرابع قــبل ان
يــنــتـــقل اخلــمـــيس لــلـــبــصــرة في
مـواجهـة خطـرة وغايـة بالـصعـوبة
يناء الذي عندما يحل ضيفا على ا
اضي والن وسـم ا كـان قـد هـزمه ا
أصــحـــاب األرض في وضع أفــضل
ــــشــــاركـــة احلــــالــــيــــة كــــمـــا في ا
شـاهـدنــاهم إمـام الـشــرطـة وألنـهم
أكثر ما يستـعــيدون  هويتهم إمام
الـفــرق اجلـمــاهـيـريــة  فـيـمــا تـقـدم
ــتــعــثــر مـــــــــــرة أخـرى األمــانــة ا
مـوقـعـا والزال يـعـاني وبـــــــــــغـيـر
قــادر عـلى حتـقـيق الـفـوز  بـعــــــــد
اربـعــة ادوار   ويــسـيــر بـخــطـوات
مـتـعـثـرة  وغــيـر قـادر عـلى إحـداث

الفارق.
وتراجــــــــع الكهـرباء موقع للوراء
بـعـد جتــرع اخلـسـارة الـثــالـثـة من
الـــنــجف بــهــدف ويـــســتــمــر وسط
اســتـمـرار أزمـــــــــة الــنـتـائج حتت
طالـب بإيجاد أنظـار عصام حمـد ا
احلـــلــول لــلـــكــــــــــشف عـن هــويــة
اضي وسم ا الفـريق كمـا ظهـرت ا
والـــــيـــــوم بـــــقي بـــــعـــــــــــــيـــــد عن
ـنـافـسـات بـشـكل كـبـيـر وبـحـاجة ا

الى انتفاضة.

ـية بحـركة خلوض مـباريات اكاد
ــيـات الـعـراق  الـتي بـطـولـة اكـاد
شاركت فيها نحو 21 فريقا  تسع
منها من االقليم بينما الباقي  مثل
مـحـافـظـات ومنـاطـــــــــق مـخـتـلـفة
من الــــعـــراق  مــــثل الـــنــــاصـــريـــة
والـــقــيـــارة والــديــوانـــيــة  وجــرت
مـــبــاريـــات الـــبــطـــولــة وفق دوري
اجملـــمـــوعــات حـــيث تـــألـــفت فــرق
مــجــمـوعــتــنـا  من 5 فــرق بــيـنــمـا
اجملــمــوعــات االخــرى فــضــمت 4 
فــــرق  وبـــعــــد تـــصــــدرنـــا لــــفـــرق
ـــبـــاريــات اجملـــمـــوعــة تـــأهـــلـــنــا 
ـغلوب التـسقـيط الفردي بـخروج ا
والــتي انـتــهت بــفـوزنــا بـاغــلـبــهـا
لنـتـأهل لـلـمـباراته الـنـهـائـيـة التي
خـسـرنـا فـيـهـا  امـام الـفـريـق الذي

ـــركــــز الـــثـــاني فـي الـــبـــطـــولـــة ا
وباإلمـكان حتـقيق الـترتيب االول
لـــلــمــنــتــخب الـــعــراقي في حــالــة
اجتيازه للمحطات التنافسية في
ـرحــلـتــ االولى والــثـانــيـة من ا
الــبـطــولــة الـتي تــنــتـهي يــوم غـد
ــــهـم جــــدا في هــــذه االثــــنــــ وا
الــبـــطــولـــة اكــتـــســاب اخلـــبــرات
ــســتــويــات الــفــنــيــة وتــطــويــر ا
ــهـــاريــة والــذهــنــيــة لالعــبــ وا

وتبادل اخلبرات التدريبية.
ــنـتــخب الــعــراقي لــكـرة وقــابل ا
الـــهــدف لـــلـــمــكـــفـــوفـــ صــاحب
الــتــرتـيـب اخلــامس عــلى الــقـارة
الصفـراء اسيا عصـر يوم السبت
الــــــســـــــابـع مـن مــــــارس 2020 م
ـؤهل رسـمـيا مـنـتـخب اجلـزائـر ا
ــبـــيــاد طـــوكــيــو 2020 م عن ألو
ـصري ـنتـخب ا قـارة افـريقـيـا وا
للعـبة صاحب االرض واجلـمهور
الــذي احـتل الـتـرتــيب الـثـاني في
البطـولة االفريـقية الـتي اختتمت
ـــــــــاضـي في فـي االســـــــــبــــــــــوع ا
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ـنتخب اجلزائـري الظفر وتمكن ا
ـباراة االولى لـلـبطـولة بـنتـيـجة ا
على نـظيـره العراقي ب (5 - 15)
هدف وكانت نتيجة الشوط االول
تقدم الفريق اجلزائري ايضا (-5
2)  وبـــــرغـم خـــــســـــارتـــــهم قـــــدم
جنـومــنـا (ولــيـد مــحـمــد احـمـد -

عـبـد الـرحـمن احـمـد رضـا - عـلي
خضير مـهتلف) في الشوط االول
امــكــانــيــات مــتــمــيــزة لــكـن فـارق
اخلــــــبـــــرة رجــــــحت الــــــفـــــــــريق
اجلـزائري الـذي فـاز بفـارق ثالثة

اهداف
وفي الـشوط الـثاني أجـرى مدرب
الــفــريق الــعــراقي عــدة تـبــديالت
بــصــفـــوف مــنــتــخـــبــنــا بــإدخــال
الـالعـــبـــ (كـــرار عــــلي عـــبـــاس
عـدنـان مـصـطـفى عـبـد الـله) لـكن
ارجـــحـــيـــة الــــفـــريق اجلـــزائـــري
استمـرت بالتفوق لـيوسع الفارق
الى عــشــرة اهـــداف   ويــفــوز في

باراة. ا
ــنـــتــخـب الــعـــراقي لـــكــرة مــثـل ا
الــــهـــدف لــــلـــمـــكــــفـــوفــــ كل من
) ولــيــد مــحــمــد وعــبـد الالعــبــ
الرحمن احمد علي خضير كرار
عــلي عــبـاس عــدنــان مــصــطـفى
درب الـقدير عبـد الله) وبـقيـادة ا
الـــــســــــيـــــد خــــــالـــــد جنـم الـــــدين
ومــســاعـده الــســيــد عـبــد الــكـر

قاسم
ــنــتـــــــــــخب اجلــزائــري ومــثـل ا
لـــكــــرة الـــهــــدف لـــلــــمـــكــــفـــوفـــ

الالعــــــــــ (سمـير بـلهـوجات -
جالل بـــولـــدجـــيـــني - فـــراس بن
تــربـا- عــبـــــــــد احلــلــيم الربي -
مـــــحـــــمــــــد مـــــوكـــــراني - جـاللي
ـدرب سـعـد جـيـنـاوي) وبـقـيـادة ا
بــيـــو تـــابي ومـــســاعـــده مـــولــود

جاللي.

ــدرب ذكـــرته ســـلـــفــا ..وانـــتـــهى ا
مـكـســيم عـيــسى الى ان الـبــطـولـة
شـــهــدت تــمــيــزا لـــعــدد من العــبي
ــــا دفع ادارتي فــــريق الــــفــــريق 
اربيل وبـرايتي السـتقـطابهم  وهم
كال من مـاتيـاس نشـوان وماتـياس
رمزي ومصـطفى قابـيل وعبد االله
عـبد الـرحمن ومـير خـاص ومحـمد

سرباز .. 
ـــدرب جـــديــــر بـــاإلشـــارة الى ان ا
مــكـــســـيم عــيـــسى يـــعـــد من ابــرز
الــكــفــاءات الــتــدريــبــيــة حــيث انه
حـصل عــلى الـشـهــادة الـتـدريــبـيـة
الـدولـيـة فـئـة سي كـمـا حصـل على
شـهـادات تـدريـبـيـة  من نـادي ريال
ــدرب مـــدريــد االســـبــاني ويـــعــد ا

االول في اقليم كردستان ..
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