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مـؤكد اليـريداالسـتسالم من هـذه االوقات
واالمل في الـــعــودة من خالل مـــبــاريــات
ـيـدان واسـتـعادة الـعالقـة مع جـمـهوره ا
من خـالل كل شيء قـــــابـل لــــلـــــتـــــغـــــيــــر
والـــتــصـــحــيح وهـــو  مــا  يـــريــدونه من
عـنـاصر الـفـريق في تلـعب بـقـوة وتركـيز
ـرحـلـة وتـقـدم مــاعـلـيـهـا حلـ انــتـهـاء ا
احلـاليـة  حلـ معـاجلـة االمور  من اجل
تدهور من البداية البل من وسم ا انقاذا
ــاضي عـنــدمـا أنــقـذته ـوسم ا الـعــودة ا
الــنــقــاط الــثالث لــتي خــصم مـن رصــيـد
دهوك عقـوبة االحتاد الـدولي   لكن يبدو
ـلـيـة بقـيـت من غـيـر حـلول ـشـاكل ا ان ا
ـشـاركـة لالن وهـو م تـرك تـاثـيــره عـلى ا
رتبكة واخلارج السيطرة   والتي يريد ا
ـباراة اجلـيـران زيـادة مـعـانـاتـهـا  والن ا
جـاءت بغـير وقتـها وسـط توتر الـالعب
واجلمهور واستـقالة االدارة  كلها  امور
سـتـسـهـل  من  مـهـمـة الــنـجف  واهـمـيـة
اخـذهـا عـلى مـحـمل اجلـد الن الـديـوانـية
يـعي مـا يـجـري حـوله  ومـصـيـره بـاقدام
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وبـعـد نـكـسـة الـكـرخ واخلـسـارة الـثـالـثة
خارج الـعمارة تـواليا يـعود نفط مـيسان
ـلعـبه ليسـتقـبل جيـرانه البـحري بـعدما
ـــاضـي االطـــاحـــة جنـح في األســـبــــوع ا
ينـاء وهو الذي اعتـاد على حتقيق ما با
ــكن حتــقــيــقـه من خالل مــلــعــبه ودعم
جمهوره والن األمور باتت تعتمد حصرا
عـلى مـبـاريـات عقـر الـدار بـسبب الـتـعـثر
ذهــابــا  مــا يــتـطــلب مــعــاجلــة األخــطـاء
والـوقــوف عـلـى اسـبــاب تـراجع الــفـريق
وتاخره في أي ملعب خارجي وقداليكون

نـاظم شــاكـر الـذي ســيـكـون مـطــالـبـا من
جـمــهـور الـفـريق الـى حتـقـيق الـنــتـيـجـة
ـطـلـوبـة واالستـفـادة من ظـروف الـلعب ا
حـيث عامـلي االرض واجلـمهـور واهمـية
ـــديــــنـــة ـــبــــاريــــات ا الــــعـــودة بــــقــــوة 
ــوقف واعــتــمــادهــا مـصــدر  لــتــغــيــر  ا
والـعودة لـلـسيـطرة عـلـيهـا لكن الهم هـنا
باربات ان يجري  التعـامل اجلدي مع  ا
درب ودعم من خالل  جهود الالعـب وا
ـوقع احلالي جـمهـوره  من اجل  تـغيـر ا
الـذي تـاثـر بـالـنـتـائج األخـيـرة الـتي فرط
بـالـعديـد من الـنقـاط الـتي انعـكـست على
مـشـاركــة الـفـريق  وغــيـاب احلـمـاس عن
لعبه مبارياته  وفـقدان  النقـاط سواء  
وخارجـه  ويامل جـهاز الـفريق الـفني ان
ـطــلــوبـة من خالل يــنـطــلق بــالـنــتــائج ا
ــــذكــــور النه امــــر غـــايــــة في الــــلــــقـــاء ا
الصـعوبة اذا ما سـقط مرة اخـرى تواليا
 و سـتخـدش من مـهمـة شـاكر الـتي يامل
ان يحقق الـنتيـجة واالنطالق عـبر بوابة
األمـانــة بـاجتــاه تـعــديل االمـور  وانــقـاذ
ـوقف واهـمــيـة جتـاوز  مـهــمـة الـعـودة ا
لـلـدوري بـشـكل افـضل امـام مـا تبـقى من
مــبــاريـات االرض بــعــدمــا فــشل الــفـريق
ـدرب عـمــاد عـودة عـلى ذهـابـا مــا الـزم ا
ـدرب احلالي هـمة  لـتي يتـوالها ا تـرك ا
والـــتــعــويـل عــلى خـــبــرته الـــتــدريـــبــيــة
ومعـرفته الـسابـقة  بواقع الـفريق عـندما
اشـــرف عــلـــيه اربع مـــرات  ولــو ظــروف

الفريق تختلف عنها باألمس.
n−M «Ë WO½«u¹b «

وقف ويامل النجف خامــــــس عــــــشر ا
 11 في حتــــيق الفوز الثـــاني توالـــــيا
   والـثـالث بـالـدوري عـندمـا يـحل ضـيـفا
عـلى جـيرانه مـتـذيل التـرتـيب الـديوانـية
مـن خالل صــــــحـــــوتـه  الـــــتـي ظـــــهـــــرت
بــاجلـوالت  االربع األخــيـرة الــتي عـوض
بــهــا الــبــدايـة االســوء مــنــذ  مــشــاركــته
بـالـدوري ومـا  حـددف من  نـتـائج اثارت
ـشـاكل واجلـدل بـ اإلدارة واجلـمـهور ا
الـــذي يـــامل ان   يـــتـــمـــكـن الـــفـــريق في
حتقيق النتيجة بعدما تغيرت العديد من
ــهــمـة مـن قـبل االشــيــاء بـعــد اســتالم  ا
ــدرب ثـائــر جــسـام صــاحب الــتـجــربـة ا
التدريـبية وحصل عـلى اللقب احمللي مع
الشرطة وله جتربة احترافية  وتمكن من
وضع الفـريق علـى  بداية الـطريق ونـقله
من مؤخـرة السلم الـذي استمـر به لثمان
جـــوالت قـــبل ان  يـــتـــنـــفـس الـــصـــعــداء
ـهــمـة عــلى حـسـاب ويـخــطـو اخلــطـوة ا
الـكهـربـاء بـالـعـودة لـلتـعـادل بـعـدمـا كان
متاخـر بهدفـ قبل ان يهزم نـفط ميسان
ويـعــود لـلـعب حتـت  أضـواء الـعــاصـمـة
وجنـح في فـرض الــتـعـادل عــلى اجلـويـة
قـــبل ان يــهــزم فــريـق احلــســ اجلــولــة
اضي  ما زاد من وضع الالعب الفني ا
ــعــنــويــة والــتــوجه  نــحــو وحــالــتــهم ا
ــطـلــوبـة مــواصــلـة حتــقــيق الـنــتــائج  ا
توقع حيث اليوم عبر مـلعب الديوانية ا
ان يــشــهــد حــضــورا  لــعــشــاق الــنــجف
ـــلــعـب ولـــدعم  جـــهــود بـــســـبب قـــرب ا
الـالعـبـ والـسيـر بـطـريق الـنـتـائج دون
تــوقف  ومـواصـلـة الـصـحـوة امـام نـسج
ــطـلـوبــة  والنه سـيــكـون امـام الـنــتـائج 
فـرصـة الـعـودة بـالـنـتـيـجـة في ظل حـالـة
ـر بـهـا الــديـوانـيـة بـعـد النـهـيــار الـتي 
ـرشح لـلهـبـوط لـكنه الـتـراجع  لـلمـوقع ا

الـذي تشـير كل الـدالئل الى قـدرة الطالب
في اخلـــروج بـه حتت انـــظـــار االنـــصــار
واالمل في ان تــظــهــر اجلـهــود الــفــرديـة
والــلـــعب اجلــمـــاعي   امــام الـــنــتـــيــجــة
االيجابية الثانيـة تواليا  ولتأكيد قدرات
ـــبـــاريــات الـــفـــريق الـــذي  تـــطـــور في ا
االخـيـرة والـتـقدم لـلـمـوقع لـذي يـليق  به
بـعـد االبـتـعـادعــنـهـا لـعـدة مـواسم   البل
الــوصــول الى مــثــلث الــتـرتــيب وكـل مـا
ــزيـد من حتـقق لـالن يـحــتـاج الـى بـذل ا
ــواجــهــة مــخــطـط الــســمـاوة اجلــهــود  
والــرغـبـة فـي  انـهــاء مـسـلــسل الـنــتـائج
السلبية  ذهابا بعد السقوط امام لزوراء
والـنــفط وسـيــكـون امـام مــنـافــسـة التـقل
ـطلوب خطـورة الن الطالب في الـوضع ا
امـام تبـاين نـتائج الـسـماوة الـباحث عن
كن فقط العـودة بنتـيجة مـقبولـة النه ال
االعــتــمـــاد عــلى مــبــاريــات االرض الــتي
خـسـر فـيـهـا الــعـديـد من الـنـقـاط اخـرهـا
التعادل  مع احلدود وفي كل االحوال ان
 خــــروجه الي  مــــلــــعب تــــشــــكل امــــامه
صـعـوبـات حـقـيـقـية لـكـنـه يامـل ان يـقدم
العـــبــوه مــا عـــنــدهم  وتـــدارك االخــطــاء
ـذكور والـتفكـير بالـعودة ولو الدفـاعية ا
بنقطة  لكنه عندما خسر لقاء النفط اخر
ـــبـــراة لــتـي كــان ربـع ســاعـــة مـن وقت ا
ـكن ان يـخـرج مـتـعـادال مـنـهـا  واحلال
مع الـزوراء  ويــحــتـاج  لــقـاء الــيـوم الى
الــتــركــيــز والـلــعب الــهــجــومي  امال في
جتــاوز صـفــوف الــطالب والن غــيــر ذلك
الحقـ الـكـثـر  حيث سـيـواجه تـهـديـد ا
الــصــنــاعـــات والــنــجف واالمـــانــة الــتي
تتربص به وتنتـظر ان يؤمن لها الطالب
ـوقع السـمـاوة الذي  خـسر ست الـتقـدم 
مـباريـات وحـقق الفـوز في ثالث وتـعادل
ـثـلهـا امـام خسـارتـ  للـطالب والـفوز
ثالث مـرات والـتـعـادل في سـبع  ويـظـهر

الفريق االفضل من ضيفه.
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وتنتظر  سادس عشر الترتيب االمانة10
مـهـمـة صـعـبـة عـنـدمـا يحـل ضـيفـا  عـلى
اربيل الـثاني عـشر 13 وكالهمـا تراجـعا
في اجلــوالت االخــيــرة لــكن مــا يــزيــدمن
خـطـورة األمــور بـوجه االمـانــة صـعـوبـة
مباريات الذهاب التي  الزال يعاني منها
كـثيـرا  ونـزف العـديـد من النـقاط ولم
ينـجح ثائـر احمـد من  إيقـاف حالة
الـتــراجع  الـسـريــعـة  بــخـسـارة
خــــمس مــــبــــاريــــات زادت من
مــشـاكــله الــفـنــيــة  رغم  مـا
ــتـــلــكـه من العــبـــ  لــكن
نظومة لم تعمل كما يجب ا
مــا زاد مـن مـشــاكـل الـفــريق
الــذي سـيــكـون امــام مـبـاراة
صعـبة ومعـقدة بعـدما تنازل
عن الــكــثــيـر مـن نـقــاط مــبــاريـات
االرض  بسبب انعـدم التركيز عـليها قبل
ان يــنـحــدر لــلـمــوقع احلــالي امـام الــعـد
ـرحـلـة االولى  مـا ـبــاريـات ا الـتـنـازلي  
يـتـطـلب مـن الالعـبـ  اسـتـرجـاع االمور
بــســرعــة عـبــر مــا تـبــقى من مــواجــهـات
لــتـعـديل الـتـرتــيب   عـلى االقل   لـكن من
يضـمن ان الـفـريق سـيـعـود للـمـنـافـسات
خــصــوصـــا وان مــهــمــة الـــيــوم تــظــهــر
ــتــحـسب األصــعب ذهــابـا امــام اربــيل ا
لـلـنـتـيـجـة  بـعـدخـسـارة  الـشـرطـة الـدور
همة دردب وتولي ا اضي رغم  تغير ا ا

يـامل جــهـاز الـطالب الــفـني ان تــنـعـكس
عـــــلى مـــــســـــتـــــوى  االداء وفـي جتــــاوز
الـسـمـاوة  في مـهـمـة التـظـهـر سهـله رغم
قوة صفـوف الطالب التي تـغيرت في كل
شيء خـصـوصـا الـهجـوم بـقـيـادة مروان
حـسـ وعـبـد الـقـادر طـارق والدعـم على
انتـزاع الـفـوز الـذي تـظهـر الـتـرشـيـحات
ـستوى للـطالب األفضل فـنيـا من حيث ا
والـــنــــشـــاط الــــواضح  الـــذي يــــحـــضى
ـميز لدعم باهتـمام انصـاره واحلضور ا
مـبــاريــات  فـريــقــهم  وفي زيــادة اضـغط
عــلى مـــنــافــســـيه حــيث االســـتــفــادة من
مـبــاريـات األرض والـعــمل عـلى الــتـفـوق
فيـها  وحـالة الـتطـور التي تـغيرت خالل
الـفــتـرة األخــيـرة  الــواضـحـة  والــسـعي
لــتــعــزيــزهــا  مـن خالل نــتــيــجــة الــيــوم
واهمـية اخلـروج بكـامل عالمتهـا لتـعزيز
مـســيـرة الـفـريق الــتي تـظـهـر  مــخـتـلـفـة
بــالــكــثـيــر عن  الــبــدايــة والـكــشف عن
قـــدرات الالعـــبـــ الــتـي بــدات
تـنــعـكس عــلى مـســار االمـور
من خالل وجــــود االســـمـــاء
الـــتي اخـــذت  تـــكـــشف عن
نـفـسهـا بـشـكل واضح قبل
ان تــخــدم مـــهــمــة يــحــيى
علـوان  والدور الـذي يقوم
لـلــحـفــاظ  عــلى مـواصــلـة
حتــقـــيق الـــنــتـــائج حــيث
لقـاء اليوم واهـميـة حسمه
ـنـحـهم مـوقـعـ الـذي قـد
حـيث الـسـادس  وبـانـتـظـار
ســقـوط الــنـفط في الــبـصـرة
ما يـجـعل الالعبـ في مهـمة
الـلعب بـشـعـار البديل
عـن الـــــــفــــــوز
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تـخـتـتم الـيـوم الثـالثاء مـبـاريـات اجلـولة
متاز الثالثة عشرة من مـسابقة الدوري ا
بـكـرة القـدم عـنـدما تـقـام خمس مـبـاريات
ـوقع الـثـامن وفـيـهـا يـعـود الــطالب في ا
هم على  النفط نتش بفوزهم ا   16ا
الستـقبـال السـماوة حادي عـشر الـترتيب

 12امام الفوارق التي يتمتع بها
ضيف وحـالة التـوازن التي بات عـليها ا
بعد نتـيجتي التـعادل مع الزوراء والفوز
عــلى الــنــفـط  وفي الــوضع الــقــادر عــلى
ــطــلــوبــة   بــعــدمــا تــقــد  الــعــروض ا
استـقرار صفـوفه وبدأت تـقدم مسـتويات
ــتــوازنــة مــهــمـــة فــضال عن الـــنــتــائـج ا
والـتـقـدم لـلـمـوقـع  احلـالي والـعـمل عـلى
ـوقع احلدود  الـذي خـسر دعـمه لـلتـقـدم 
ـذكورة من الـشرطـة في افتـتاح اجلـولة ا
بـهــدف احـد احلـوافـز الــتي يـلـعـب فـيـهـا
لفريق من خالل  الطريقة التي يحدد

فـــيــــهـــا يـــحــــيى  عـــلـــوان
واجــبــات الالعــبـ  من
اجل حتــقــيق الـنــجـاح
في اخـتبـار يظـهر اقل
صــــــــــعـــــــــوبــــــــــة من
اجلولتـ األخيرت
 وتــظــهــر الــفــرصـة
مـــــنــــــاســـــبــــــة  في
اخلــــــــــروج بــــــــــكـل
الــفــوائــد عــبـر اداء
الالعــبـــ والــثــقــة
الــتي ارتـفــعت  بـعـد
عـــــبــــــور مـــــواقع
الــــــــــــنــــــــــــفـط
الـنــتـيـجـة
الـــــتي
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قـبل من العام اجلديد. وسيلعب نتخب العراقي لكـرة القدم للدخول في التجـمع األخير بالعاصمة الـقطرية الدوحة قبل التـوجه إلى االمارات خلوض نهائيات كأس آسـيا بداية الشهر ا يستـعد ا
عسكر ـنتخب سيتوجه الـيوم الثالثاء إلى الدوحة للـدخول با دير االداري للمنتـخب الوطني باسل كوركيس أن ا العراق باجملـموعة الرابعة في الـنهائيات إلى جانب أيران والـيمن وفيتنام. وذكـر ا
ـدرب السلوفيني ستريشكو كاتـانيتش وال يوجد سوى تغيير واحدى على نتخب سيغادر بالقائمة الـ (28) العباً التي اعلن ا التدريبي االخيـر قبل خوض غمار النهائيات. وأضاف كوركـيس : ا
ديـر االداري لـلمـنتـخب الوطـني بـاسل كوركـيس ان مـباراة الـص بـالرابع الـقائـمة وهـو ابـعاد احلـارس فهـد طالـب ألسبـاب أدارية ودعـوة حارس نـادي الـكرخ مـحمـد صالـح بدالً عـنه. وأوضح ا
والعشرون من الشـهر احلالي ستكـون مغلقة إعالميـاً بطلب من اجلانب الصيـني ومباراة فسط بـالثامن والعشرون من الـشهر هذا أيضا سـتكون مغلقـة إعالمياً بطلب من اجلانب الـفلسطيني
شـاركـات احمللـيـة والقـارية ـدرب كـاتانـيـتش بذلك. مـن جانب اخـر اعـلن االحتاد االسـيوي لـكـرة القـدم امس االثـن عن ايـقـاف العبـ من نـادي القـوة اجلـوية مـؤقـتاً من جـمـيع ا وكـذلك رغـبة ا
والـدولية. وقال امـ سر االحتاد صـباح رضا في بـيان لالحتاد في بـيان إن االحتاد االسـيوي لكـرة القدم قـرر ايقاف العـبي فريق القـوة اجلوية امجـد راضي وفهد طـالب من اللعـب مؤقتا ومن
نشطات. وأضاف رضا أن االحتـاد العراقي  وبناء على ادة ٦ من الئحة االحتاد االسيـوي ا وضـوع خملالفتهمـا ا ـشاركات احمللية والقـارية والدولية حل اكـمال التحقيـقات اخلاصة با جميع ا
بـاريات مـؤقتا حلـ إكمـال التحـقيـقات في القـضية ذكـورين من خوض ا الـكتاب الـصادر من اآلسيـوي وجه كتـابا إلى الـهيئـة اإلدارية لنـادي القـوة اجلوية أشـار فيه إلى ضـرورة منع الالعبـ ا

. شار إليها أنفاً ا
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شـهـدت الـنـسـخـة الـ  14لـكأس
أ آســـيـــا الـــتي أقـــيــمـت عــام

2007 في  4 دول هي
إنـدونيـسيا ومـاليـزيا وتـايالند
وفـــيــتـــنــام عــودة الـــعــرب إلى
منـصة الـتتويج مـجددا بـعدما
نتخب العراقي اللقب. حصد ا
ـنتـخب الـسـعـودي هو وكـان ا
آخـر فــريق عـربي تـوج بـالـلـقب
فـي ذلك الـــــوقت فـي نــــســـــخــــة
1996. ونال يونس محمود

جنـم الـــعـــراق جــــائـــزة أفـــضل
العب في الــبــطـولــة وهــدافــهـا
برصيد  4أهداف مـتسـاوياً مع
الـســعـودي يــاسـر الــقـحــطـاني
والـيـابـاني نـاوهـيـر تـاكـا هارا.
وكـــانـت هـــذه هي الــــنـــســــخـــة
األولـى الــتي تــقــام في األعــوام
الـفــرديـة حـتى ال تـتـعـارض مع

البطوالت الكبرى األخرى.
وشهدت تصفيات تلك النسخة
مــشـاركــة حـامل الــلــقب لـلــمـرة
األولـى بـــــعــــــدمـــــا تــــــأهـــــلت 4

مـنتـخبـات مبـاشرة لـلنـهائـيات
في ظل تــنـظــيم الــبـطــولـة بـ 4
ـنـتـخب الـيـابـاني دول. وكـان ا
هـو حـامل الـلـقب مـن الـنـسـخة
ــــاضــــيــــة لــــكـــــنه شــــارك في ا
التصفيات وتأهل للنهائيات. 
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رغم الــظـروف الــصــعــبــة الـتي
كـــانت تــعــاني مـــنــهــا الــعــراق
بسبب احلرب إال أن منتخبها
حقق إجنـازا كبـير وتـوج بأول
لــــقب آســـيـــوي لـه. تـــمـــيـــز من

ـــنـــتـــخـب الـــعـــراقي عـــدد من ا
النجـوم أبرزهم يونـس محمود
ونشأت أكرم هـوار مال محمد
حـيــدر عــبـد األمــيــر وقـاده في
ـدرب البـرازيلي تلك الـنسـخة ا
جورفان فييرا. وأزعج انضمام
أستراليا للمنتخبات اآلسيوية
اجلــمــيع وقــلص من فــرصــهم
في الـوصـول لألدوار النـهـائـية
من الــبـطـوالت الـقـاريـة وكـذلك
ـنـتـخب األسـترالي ـونـديـال.ا ا
شــارك ألول مــرة في أ آســيـا
في الـــنـــســـخــة 14 ووصل إلى
ربـع الـنـهـائي لـكـنه خـسـر أمـام
الـيـابان بـركالت الـتـرجيح   4ـ

 3بعد تعادلهما 1-1.
ـنـتـخب الـعـراقي ولم يــشـارك ا
في أول  4نـسخ لبـطـولة آسـيا
بـــــســــبـب تـــــواجــــد الـــــكـــــيــــان
الــصــهــيـــوني وظــهـــر لــلــمــرة
األولـى في نــــــــســــــــخـــــــة 1972
واســـتــــمـــر في 1976 وغـــاب 4
مــــرات مــــتــــتـــالــــيــــة لــــظـــروف
سياسيـة. وعاد أسود الرافدين
في نـسخـة اإلمـارات عام 1996
لــيـــصــبح مـــجـــمل مــشـــاركــات
الـعراق  8مـرات وحـقق الـلقب
في نسـخة  ?2007التي أقـيمت
فــي أربـع دول (تـــــــــــــايـالنـــــــــــــد
وإنــــدونـــيــــســــيــــا وفـــيــــتــــنـــام

وماليزيا).
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في الــنـســخــة اخلـامــســة الـتي
اســتــضــافــتــهـا تــايـالنـد 1972
وأول مــبــاراة كــانت مع كــوريـا
اجلـنـوبـيـة بـتاريـخ السـابع من
ـــبــاراة أيــار  1972وانــتـــهت ا

vHDB  rOJ(« b³Ž
نتخب بكرة القدم جانب من تدريبات ا
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UNł«u ∫ تتواصل عجلة الدوري بالدوران وسط طموحات الفرق لتحقيق الفوز

لم يـعـد سـرا ان حـكـام كـرة الـقـدم الـدولـيـ والـدرجـة االولى يـعـانون وبـشـدة من
ركزي لكرة القدم ..  الية من قبل االحتاد العراقي ا هضم معلن حلقوقهم ا

الي سـؤول ا احلكـام وحسب تـأكيـد احلكـم الدولي الـسابق لـؤي صبـحي اديب ا
الية ازاء للجـنة احلكـام في احتاد الكـرة  طالبـوا وال يزالون يطـالبون بـحقوقـهم ا
ـبـاريـات بـطـولـة دوري انـديـة الـعـراق لـفرق الـواجـبـات الـتي يـؤدونـهـا  بـادارتـهم 

متازة ..  الدرجة ا
انه حتـدث الى ـالي لـلـجنـة احلـكـام قـال لـوسـيـلـة اعالم مـرئـيـة مـحـليـة ـسـؤول ا ا
سـددة نـظيـر اداراتهم ـالي الحتاد كـرة الـقدم حـول اجور احلـكـام غيـر ا االم ا
ولـكنه تفاجىء ـمتاز وحلد االن وسم احلالـي من الدور االول للدوري ا بـاريات ا
ــالي لالحتـاد  حـ قـال (عـنـدك االحتـاد أسـأله ) وكـأن امـر اجـور بـرد االمـ ا
ـالي لالحتـاد .. مـعلـومـة عـدم تـسديـد االحتـاد الـعراقي احلـكـام ال يـعني االمـ ا
والـوسط الكـروي على لـيسـت جديدة أجور حـكام كـرة القدم ركـزي لكـرة القـدم ا
شكلـة تأخر تـسديد اجور احلـكام .. والتـساؤل هو الى مـتى تبقى هذه علم تـام 

قبول ..  شكلة الكبيرة مفتوحة بهذا الشكل غير ا ا
ورؤسـاء واعـضـاء ومـدربـو هـذه الـفـرق ـمـتـاز العـبـو فـرق انـديـة بـطـولـة الــدوري ا
تـطالب كل احلكام واالعالم الرياضي بقـنواته كافة متـاز  ادارات انديـة الدوري ا
وال تـقبل اجلـهات الـسالـفة الـذكر أي خـطأ بان يـكونـوا دائمـا في افضل حـاالتهم
رغـــــــم انـهــا تـعــرف ان احلـكم الــعـراقي بــدرجـتــيه الـدولي واالولى من احلـكــام
يــعـــــــيش حتت ضـــغط مــعـــــــنــوي ســلـــبي كــبـــيــر جـــراء عــدم تــســـديــد اجــوره

وحلد االن ..  وسم احلالي 2019 -2018 التحكيــــــمية من بداية ا
ليون دوالر اين ذهب مبلغ ا متـابعون للشأن الكـروي احمللي يتساءلون وأنا مـعهم
لقاء مـشاركته في الـبطولـة الدولية الذي قبـضه احتاد الكـرة من نظيـره السعـودي
ـاذا لم و الــربـاعـيــة الـتي جـرت مـبــاريـاتـهــا في الـسـعــوديـة قـبل اقل من شــهـرين

الية للحكام ..  شكلة ا بلغ لتسوية ا يستقطع االحتاد جزءاً من هذا ا
ثم كـيف يـسـمح االحتـاد الـعراقي لـكـرة الـقـدم لـنـفسه بـان يـتـجـاوز عـلى احلـقوق
وهو (االحتاد) على علم تام بان احلكم هو عنصر أساس الية حلكام كرة القدم ا

وتأثيره كبير جداً على كل تفاصيل اللعبة ..  نظومة الرسمية للعبة في ا
ـسؤول الي الحتـاد الـكرة عـلى تـساؤل احلـكم الـدولي السـابق وا اجابـة االمـ ا
حـول االجـور ( عــنـدك االحتـاد أسـأله ـالي لـلــجـنـة احلــكـام لـؤي صـبــحي اديب ا
تـؤشــر وبـوضــوح عـدم اهـتــمـام االحتــاد عـلى نــحـو جـدي (
وهــنــا تــبــرز عالمـة اســتــنــكـار ــشــكـلــة اجــور احلــكـام
وهي الى مـتى يتـعامل االحتـاد مع حقـوق احلكام كـبرى
ـهضـومة .. وكـيف يضـمن االحتاد بهـذه الطـريقـة غـير ا
وهـو ال يـسـدد اجـور جنـاح مــسـعـاه في تـنـظــيم الـدوري

باراة. ناسب وهو نهاية ا احلكام في الوقت ا

الـــتـــفــــوق عـــلــــيه  لـــكـن من خالل االداء
الـقـوي  من العـبي الـبـحـري لـلـخروج من
دوامــة نـتـائج الـتـعـادالت   والن مـيـسـان
ـكـنه مـواصـلـة الـصـمـود عـلى نـتـائج ال
مـلــعــبه اذا مــااجـتــهــد العــبـو الــبــحـري

وعكي رغبة الفوز.
¡UÐdNJ «Ë jÝu «

ويــحـاول الــوسط الـعــودة لـعــزف نـغــمـة
الـفوز الـتي غـادرها مـنـذ ستـة ادوار قبل
ان يــتـــلـــقى  خـــســـارتي الـــزوراء ونـــفط
اجلــنــوب   عـــنــدمــا يـــحل ضــيـــفــا عــلى
الكهرباء  الذي لم يـنجح بإيقاف نتائجه
 الـهـزيـلـة ولم يــتـمـكن عـبـاس عـطـيـة من
تـغـيـر  الـوضع اخملـيف مـا ابـقى الـفـريق
في  الـــوضع الـــســـلـــبي   والنـه افـــتـــقــد
للحـلول  من بعـيد او قريب وبـقي يعاني
بعـد خسـارة ستة مـباريـات أي نصف ما
لــعـبه لـالن ولم يـقــدم مــا يـعــكس  رغــبـة
ـوقع الـعـودة  لــلـمـنـافـســات  فـقـد الى  ا
ـرشـح لـلـهـبـوط وبـعـد مرور12 االخـيـر ا
جـولـة لم يـقـدم أي شـيء فقـد الـفـوز عـلى
فاجأة يـناء الذي لم يـخرج عن خانـة ا ا
ـبــاريـات عــنـدمــا عـاد يــواجه مـشــاكل  ا
الـتي اخـذت مـنه الكـثـيـر وجعـلـته يراوح
ـة الـسـابـعة  الن ـكـانه ومـرشح لـلـهـز
الـــوسط في وضـع افــضـل بــكـــثــيـــر مــنه
ويـضم مــجـمــوعـة العــبـ قــادرين  عـلى
ـسـتـوى الـعـالي والـوصـول الى تــقـد ا
احللول والعودة للنجف بكامل العالمات
 كـمـا ان الـوسط  قـادر  عــلى  الـسـيـطـرة
الــتي يــفـتــقـد لــهـا الــكـهــربـاء  وحتــقـيق
ـنـتظـر الـذي يـبـحث عـنـه امام الـنـجـاح ا
فرصة مـواتية في ظل االجـهاد والتراجع

الذي عليه الكهرباء.

ـلــعـبه عــنـدمــا تـتــكـرر في مــامن حــتى 
االخـــطــاء مـن جــولـــة الخـــرى والبــد  من
الـلـعب بـطـريـقـة مـتـوازنـة لـلـحـفـاظ عـلى
موقعه   بعد  التراجع  عن الصدارة الى
اخلـامس   بـفتـرة قـصيـرة وهنـا يـتوجب
عــلى  احــمــدحــام الـتــوقف   وامــكــانــيـة
تـــعــــديل  االمـــور والــــعـــمل عــــلى تـــدرك
االخــطـــاء اذا مــا اراد  الــقــيــام بــالــعــمل
اجليد وان يـخرج من ملعـبه ويكون اكثر
ايـجـابيـا  عـندمـا يـكون الالعـبـ قادرين
على الـعطاء وهـذا يتطـللب اللـعب بشكل
قابل جيـد وان يكونوا فـي اجلاهزية  بـا
 الزال الـبــحـري يـواجـه الـصـعــوبـات في
مـلعبـه اكثر مـن الذهاب  عـندمـا فشل في
ـيـدانه ووقع في سـلـسـلــة مـواجـهــات  
عدة اخطاء  لكنه الـيوم سيكون في  لقاء
مــهم قـــديــتــقـــدم به اربــعـــة مــواقع   مــا
ــســتـوى الــعـالي ســيـدفــعه الى تــقـد ا
والـــــلــــعـب من اجل الـــــفــــوز وحتـــــقــــيق
ـرهون االنتـصار االول خـارج البـصرة  ا
بـعـطـاء الالعـبـ وتـقـد الفـعـل  الـقوي
امام حافز النتيـجة  الكبير  اذا اما  عبر
بــوابــة مــيــســان لــيــحــصل عــلى ضــعف
الــفــوائــد ولــيس الــفــوز وحــده وهـنــالك
اشـيــاء  ايــجـابــيــة عـنــدمــا يـتــقــدم عـلى
االمانـة الـذي سـيـكـون في مـهـمـة صـعـبة
لعب اربـيل والصناعـات لذي سيواجه
الــــزوراء والـــــنــــجف الــــذي ســــيــــخــــرج
لـلـديوانـيـة والسـمـاوة  مواجـهـة الطالب
ومؤكد ان ناصر طالع يـقدر هذا التحول
ـــهم  ومن نــتــيـــجــة واحــدة   تــتــطــلب ا
تـسخيـر جهـود التشـكيل والـلعب بـجدية
واالســتــحــواذ عــلى الــكــرة الن مــيــســان
ــــكن اخــــتــــلف عن وضـع الــــبـــدايــــة و

Î«b¹bł ÎU³I  »dF « `M1 ‚«dF « V ²M  ∫UOÝ¬ 3_ 14 W M «

بـالـتـعـادل الــسـلـبي وحـسـمت
ـصلحـة كوريا بركالت اجلزاء 

اجلنوبية بنتيجة 4-2. 
وأول هـدف لــلـعـراق في تـاريخ
مشاركـاته بالبطـولة األسيوية

في  14من شــــهــــر ايــــار 1972
وســجــله الالعب عــمــو يـوسف
في الـــدقـــيـــقــة الـــســـادســـة من

باراة.  ا
وأول مــدرب كــان الـراحل عــبـد
اإلله مـــــحــــــمـــــد حـــــسن. وأول
تـــشــكــيــلــة مـــثــلت الــعــراق في
النسـخة اخلامـسة تكونت من
ســتـار خـلف ومــجـبل فـرطـوس
وعــبــد كــاظم وصــاحب خــزعل
ودكــلص عـزيــز وريـاض نـوري
وشـامل كـامل وشـدراك يوسف
ومـجــيــد زويـر وصــبــاح حـا
وعــــلي كـــاظـم وحـــازم جـــســـام
وعــمــو يــوسـف ومــجــيــد عــلي
وزيــاد عــبــد احلــمــيــد وأحــمــد
فتحي وصالح إبراهيم وجالل

عبد الرحمن.
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أخــر مـــشــاركــة كـــانت في عــام
 2015في أستراليا وآخر

مـــبــاراة كـــانت أمـــام اإلمــارات
بـتـاريخ 30 كـانــون الـثـاني من
عـام 2015 آخـــر هــدف ســجــله
أمجـد كـلف في شبـاك اإلمارات
بالدقيقة  42 في مباراة حتديد
ركزي الثالث والرابع والتي ا
خسرهـا العراق بنـتيجة 2 – 3
وآخـــــر مــــــدرب أشـــــرف عــــــلى
تدريب الفريق في بطولة آسيا
هـو راضي شـنـيشـل وقاده إلى
ركز الـرابع. أما آخر تشـكيلة ا

مثـلت العـراق كانت مـؤلفة من
عـلي يــاســ وأحـمــد إبــراهـيم
وعـــلـي بـــهــــجت وعــــلي فــــائـــز
ويـــاســر قـــاسم وعـــلي عـــدنــان
وأمجد كلف وعالء عـبد الزهرة
وسـامح سـعـيـد ومحـمـد حـمـيد
وعـلي حـصـني وجـسـ مـيـرام
وأحمد ياسـ ويونس محمود
وهـــــمــــام طـــــارق وجال حـــــسن
وأسـامــة رشــيــد وسالم شــاكـر
وضــرغــام إســمــاعــيل ومــروان
حــسـ ومــهــدي كــامل وســعـد

عبد األمير ووليد سالم.
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أول مـــــدرب مــــــحـــــلـي عـــــراقي
أشرف على منتخب العراق في
بــطــولـــة آســيــا كــان عــبــد اإلله
مــحـــمــد حـــسن في الـــنــســـخــة
اخلــامــســــــــــة بــتــايالنــد عــام
1972 وآخر مدرب محلي هو
راضي شـنــيـشل عـام 2015 في
ـركز أسـتـراليـا وحـصل عـلى ا
الـــــرابـع. فـــــيـــــمـــــا أول مـــــدرب
أجــــــــــنــبي هـو الــيــوغـسالفي
لـيـنـكـو غــاريـتش (كـاكـا) وقـاد
الــعــــــــــراق فـي نــســخـة 1976
ــركـز في إيــران وحــصل عـلى ا
الرابع من بــــــــ 6 منتـخبات
مــــــشـــــــاركــــــة وآخـــــــر مــــــدرب
ــــــــــــانـي أجـــــــــــــنــــــــــــــــــــبــي األ
ـنـتخب في سـيـــــــــدكـا وقاد ا
الـنــســـــــــخـة  16 في قــــــــطـر
وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــرج مـــن ربـــــــــع

النـــــــهائي. 
أمــــا أول مــــدرب حـــــصل عــــلى
كـأس الـبـطـولة فـهـو الـبـرازيلي

جورفان فييرا عام 2007.


