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وجتربـة جيـدة للـفريق الـذي حتول 
منافسا مـن فترة  بعدمـا اعتمد على
اليـات اللـعب في مشـاركة  مـناسـبة
واالمل في ان  تاتي كـما يـخطط لـها
ــدرب الــذي يـقــدم اجلــنــوب افـضل ا
فـرق الــبـصـرة الـيـوم بــعـدمـا تـراجع
ـهـدد بـتـرك  الـبـطـولـة  الـبـحـري  ا
ــتــاخـر فـي الـكــثــيـر من ــيــنـاء  ا وا
الـــتـــفـــاصــــيل  لـــكـن شيء جـــيـــدان
يـتـولى  اجلنـوب الـدفـاع عن سـمـعة
الـكـرة الــبـصـريـة  الــتي تـتـطـلب من
يـناء الـعودة خلوض الفـريق االول ا
ـباريـات الـقـويـة  واالنتـقـال لـلدور ا
ـــطــلـــوب مــنه بـــعــد فــتـــرة تــراجع ا
واضحـة  والنه لم يـقدر عـلى  تغـير
مجـريات االمور كـما يـريده جـمهوره
الـكــبـيـر فـي االسـتـفــادة من  اكـثـر 
مـبـاريـات االرض فـي  تـعـزيـزرصـيـد
الــنـــقـــاط قـــبل الـــفـــشل فـي لـــقــاءات
الــــذهـــاب ويـــجــــد نـــفـــسـه في وضع
ــوسم مــخــتــلـف امــام اخلــروج من ا
ــكــان يــلـيـق بـســمــعــته  بــعـد ولــو
وقف التواجـد رابع عشر الـسلم   ا
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وواصل الــكـهـربـاء الــتـفـريـط بـنـقـاط
اخر مـباريـاته بعـد خسـارة الكـهرباء
والتـعادل مع الـديوانـية ولالن  ومع
ـــرحــلـــة الــثــانـــيــة من دون بـــدايــة ا
حتقيق نتـيجة ايجابـية ما اثر على 
ــــكـــان وفي  ــــســـتــــوى واالداء وا ا
ـهـدد من الـتــرتـيب اخلــامس عـشــر ا
الـصـنـاعــات   بـعـد ان كـان  لـفـتـرة

قريبة فريق خطير يحسب له. 
ر بفـترة الصراع والزال الديوانيـة 
احلـــقـــيـــقي مـن اجل الـــبـــقـــاء وهــذا
  في  مـــرهـــون بــجـــهـــود الالعـــبــ
الـــســــعي  والـــتــــعـــامـل مع بــــقـــيـــة
وقف بـاريات كـلمـا امكن  امـام  ا ا
عقد وبعدتـقدم فريق احلس الذي ا
ـكـانه اقـتـرب مـنه كـثـيـرا  ويـطـمع 
امام حلـظات الـتغيـر التي يـعيـشها 
خارج كل التوقعات.واحلال للسماوة

لنهـائي البـطولة  ونـيل اللقب االول
الـفـرصـة الــتي بـات االقـرب لـهـا النه
الــيـوم افــضل مـن الـزوراء مـن حـيث
الــلـعب والــنـتــائج ولـوال تــاخـره في
الــبـدايــة  لـتــواجـدفي مــوقع افـضل
ولو ما حتـقق ليس بالـشيء القليل 
بــفـضل  عــطـاء الالعــبـ في تــغـيـر
وجهـة الـفريق  بـعد طـريـقة الـلعب 
ـدرب والـتـشكـيل  الـتي يـعـتـمـدهـا ا
ـصلـحـة الـفريق الـذي ينـهي االمـور 
ــنــافــسـات الــذي بــات يــشــارك في ا
الــقـويــة ويــؤدي دورا واضــحـا وفي
افضل جاهـزية  ويـقدم نفـسه بشكل
مـخـتـلف عـن تـلك االيـام لـتي عـانى 
مـنـهـا كــثـيـرا  ومـهم جـدا ان يـظـهـر
االمـانــة  بـقــوة وحـمـاس في  ذروة
درب ـنـافسـات بـاالعـتـمـاد عـلى  ا ا
  والــتــعــويل عــلى جــهــودالـالعــبـ
وحتــقـيـق االسـتــفـاقــة  الــسـريــعـة 
ـــســار والــتـــحـــول بـــالـــفــريـق الى ا
الــصـــحــيح  وفي تـــامــ الــنــتــائج
اجلـيدة البـل الالفتـيـة عـنـدما
حــــقق فــــوزين  زادا من
طــمــوحــاته في الــتــقــدم
ــتــوقع لالمــام  وهـــو ا
  في مـن الـالعــــــــبـــــــــ
مواصلة العطاء بعدما
اخـــــــــذت تـــــــــســــــــــلط
االضــــواء  عــــلـــيــــهم
ــطــالب والــفــريـق  ا
مــــن ادارتــــه فـــي ان
يـســتــمـر الى ابــعـد
نـــــــقـــــــطـــــــةالنـه في
الــــــوضع الــــــفـــــني
اجلـــيــد  وحتـــويل
الـفـوزين األخـيـرين
الى حـافــز بـاجتـاه
حتــــقـــــيق الــــفــــوز
لثالث عندما يلتقي
الـــطـالب في الـــدور
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والـــفـــريق الـــذي تـــالق في الـــفـــتــرة
االخيرة هو نفط اجلـنوب الذي تقدم
لــلـــمــوقع  الــثــامـن اثــر تــعــادله مع
احلــدود من دون اهــداف لــيــســتــمــر
فـي  تــقـــد نـــفــسـه بــشـــكل واضح
ويظهـر اكثر تـوازنا بعدمـا تمكن من
مـواجـهـة الـتـحـديـات عـبـر مـبـاريـات
االرض والتعـامل معـها بتـركيز ومن
  الـــــذين خالل عـــــطــــاء الـالعـــــبــــ
يـــــقــــومــــون بــــدور فـي اهم جــــوالت
الـــدوري واحلــفـــاظ عـــلى مــســـتــوى
االداء والنـتائج وتامـينـها  ودعـمها
داخـل وخــــارج االرض عــــبــــر خــــلق
الـفـرص ومـحـاوالت الـلـعب الـقـوي 
والتـوجه بـقـوة نحـو زيـادة حاصل 
النقاط بعدمـا اخذ عادل ناصر يولي
ــواجـهــات ولـيس اهــمـيــة جلـمــيع ا
التي جتري في البـصرة  وهذا عمل
مـهم  الـتـعــامل بـثـقـة مع االمـور في
ظل الـعالقـة مع  االدارة الـتي تـتابع
درب ـشاركة وتـدعم جهود ا مسار ا
والـالعـــبـــ والـــكل يـــقـــوم بـــدوره 
بـافــضل طـريـقــة اثـمـرت عـن سـلـسـة
مـــبــاريـــات مــنــحـت الــفــريـق الــقــوة
ـهـمـة  ـواقع  ا والـتـقـدم الى احـد ا
والعمل بـكل اجلهود لـدعمها في ظل
ــنــافــســات وحتــرك فــرق اشــتـــداد ا
ــــؤخــــرة والن مـــــواقع  الــــوسـط وا
اجلنـوب استـعاد دوره ويـقدم نـفسه
ـطلوب  في فتـرة  مهمة  بالشكل ا

ج مـتجـرعـا اخلسـارة الـثالـثـة  على
ـرحلـة امـام النـفط والطالب بدايـة ا
والتعادل مع اجلـنوب في وضع غير
مستقـر ويعكس مـؤشرات  التراجع
الـواضـحـة امــام عـدم االسـتـفـادة من
ـيـدان الـذي يـقف  بوجه مـباريـات ا
الفـريق الـذي يعـاني  بـعد الـنـتيـجة
الـكـبـيـرة  عـلى الـزوراء في اخـتـتـام
ـــرحـــلــة االولـى قــبـل ان يــتـــوقف  ا
ويتراجع موقعـا احلادي عشر  امام
مالحـــقـــة فــرق  احلـــدود والـــنــجف
يناء والكهرباء  وسط استغراب وا
االنــصــار  في ابــتــعــاد الــفــريق عن
ـــنـــافـــســـة بــشـــكل ســـريع مــســـار ا
وافــتــقــاده  لالســتــقــرار الــذي بـات
يــكــلـفه هــدر الــنـقــاط ذهــابـا وايــابـا
ويعـيش دوامة مـعـاناة الـنتـائج لتي
ــدرب نـاظم ــا تـاثــر عــلى بـقــاء ا ر

ـهـمة شـاكر الـذي  يـؤدي ا
حتــت ضــــــــــــــــــــغـط االدارة
واجلـــمـــهـــور عـــنـــدمــا
افـــتـــقـــد الــفـــريق 
الرادة الـلـعب الـتي
حتــــتــــاج الى عــــمل
مــــــهم الســــــتـــــعـــــادة
الفـريق لـلـتوازن  والن
همة تتطلب تعاون كل ا

االطــراف لــتــجــاوز الــفــتــرة
احلاليـة بعد انـحدار الفريق
السريع والبـد من ايقـافها  
ــنــافــسـات امــام  تــصــاعـد ا
ورغــبــة  الـــفــريق في تــغــيــر
ــواقع الــنــتـــائج وا
بـــعــــدمـــا

افـتـقـد اربـيل
ــــكـــــانه الــــعـــــاشــــر
لــيــتــراجع مــوقــعــا. وواصل
االمـــانــة الـــتـــالق وحتــول  بـــاجتــاه
الـتقـدم عـبـر حتقـيق افـضل الـنـتائج
ؤثـرة فبـعـد التـغلب عـلى الزوراء  ا
عــاد لـــيـــعـــكس قـــوتـه امــام الـــنـــفط
والزامـه اخلروج من الـبـاب الـضيق
واحلصول على ثالث نقاط غالية مع
حتقيـق كل الفوائـد بالـتقدم مـوقع
حيث الـعاشـر في حتول يـعكس قوة
اداء الـالعــبـــ والـــعالقـــة الــفـــنـــيــة
ـدرب عـصـام حـمـد والـنـفـســيـة مع ا
الـذي يقـدم االمـور  عـلى  افـضل ما
يـرام بـعـدمـا خـرج بـالفـريق مـن اخر
الــنـــفق  وواقع الــنـــتــائج اخملــيــبــة
ونـــقــله لــلـــواجــهــة فـي وضع  بــقي
وسم ينـتـظره  الـفريق مـنـذ بدايـة ا
قـبل ان يــظـهـر بـالــشـكل اجلـيـد وفي
وضع مـــخــتــلـف عن الــبـــدايــة الــتي
تـذكـرهـا اداة الـنادي الـتي  جتـد كل
ــشـــاركــة شـيء تــغـــيــر مـع مــســـار ا
الــــتـي  اثــــبت الالعــــبــــ ارادتــــهم
والتقدم مـن جولة الخرى  وبـانتظار
مـبـاراة بـطـولـة الـكـاس امـام الزوراء
ـــقـــبـل  من اجل مـــطـــلـع الـــشـــهــــر ا
االنتقال للدور النصف النهائي واذا
مـا واصـلت عـنـاصـره تـقـد االداء 
بتـركيز وتـفوق وحـضور كمـا يجري
االن فــان الــفــريق مــرشح لــلــوصـول
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أعـلن االحتـاد الـعراقي لـكـرة الـقدم امس  األحـد مـوافـقة االحتـاد االسـيـوي علـى استـضـافة
ـباريات مـجموعـته بتصـفيات بـطولة آسـيا للـشباب. وقال االحتـاد في بيان مـقتضب العراق 
تلقت الـسومـرية نـيوز نـسخـة منه إن "االحتـاد االسيوي يـوافق على اقـامة تـصفـيات بـطولة
اليزية نتخبات الشباب في العراق حسب طلب احتاد الكرة". وستحتضن العاصمة ا اسيا 
قبل سـحب قرعة تصفـيات كأس آسيا 2020 حتت ـبور يوم التاسع من شـهر آيار ا كواال
ـثـلي االحتـادات الـوطـنـيـة في مـنـاطق الـقـارة اخلـمس حـسب الـكـتاب ـشـاركة  19 عـامـاً 
ـؤمل ان تقام التصفيات األولـية لبطولة كأس آسيا الرسمي الـذي تسلّمه احتاد الكرة.ومن ا

قبل. 2020 حتت 19 عاماً التي ستقام خالل الفترة من 2 الى 10 تشرين الثاني ا
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—bB « WM¹b  b u الدوحة  –الوفد األعالمي
انـطــلـقت أمـس مـنـافــسـات بــطـولـة
أســيـــا بــألــعـــاب الــقــوى لـــلــرجــال
والــنــســاء بـــنــســخــتــهــا الــثــالــثــة
والــعــشــرين  والــتـي حتــتــضــنــهـا
الـعاصـمة الـقطـرية الـدوحة لـلفـترة
من  21 ولـــغـــايـــة  25مـن الـــشـــهــر
ــشـاركـة ضــخـمــة بـلـغت اجلـاري 

ثلون  45دولة.  1000العب 
5³Žô10 

يـشـارك الـعـراق بـوفـد يـضـم تـسـعة
العـــبــ والعـــبــة واحـــدة هي دانــة
حــسـ فــيـمــا ســيـيــشـارك أبــطـال
التـتابع طه حـس ويـاسر علي في
سباق 400م ويكـملـهما مـحمـد عبد
الـــرضـــا في ســـبـــاق 200م فـــيـــمـــا
سـيـشـارك إيـهــاب جـبـار في سـبـاق
800 م واألربــعــة ســيــشــاركــون في
سباق 400 * 4 م وسيـكون الالعب
أحـــــمــــد فــــاضـل العب أحـــــتــــيــــاط
لـلـمـجمـوعـة فـيمـا ضم الـوفـد بطل
الـزانـة مـنــتـظـر فــالح وبـطل الـرمح
يـونس مـحـسن وحـسـ فالح بـطل
الــوثـب الــعـــالي وعـــبـــد الــســـجــاد
ســـعــدون العب الـــعــشـــاري والــذي
حــطم الـرقم الـعـراقـي في الـبـطـولـة
الـعـربــيـة الــتي أقـيـمـت مـؤخـرا في

القاهرة.
o¹dH « W¹e¼Uł

اكـد رئــيس الـوفــد الـعـراقـي عـضـو
اإلحتـاد صــبــاح حــسن أن الــفـريق
وصل إلى الــدوحـة قــبل يـومـ من
الـبـطـولـة وأجـرى تـدريـبـاته بـشـكل
العب الـــقـــطـــريــة مـــتـــواصل فـي ا

ــتــواجــدين ـــدربــ ا وبــأشــراف ا
معنا واجلميع بجاهزية تامة.

 وبـ أن الـبطـولـة تشـهـد مشـاركة
كـــبــيـــرة جــدا جـــمــيـع دول الــقــارة
شـاركت في الـبـطــولـة وبـرقم كـبـيـر
 1000العب في مخـتلف السـباقات
هـنـاك بـعض الـفــعـالـيـات سـتـشـهـد
تـصــفـيــتــ قـبل بــلــوغ الـنــهـائــيـة
لتواجد عدد فاق  35 العبا ما يؤكد
نافسة ب قوة البطولة وشراسة ا

الدول الباحثة عن األجنازات.
وأشــار إلى أن الــعــراق ســيــفــتــقــد
شـاركة أثـن من أبـرز الريـاضي
هــمــا مــصــطـفـى كــاظم داغــر الـذي
يـتـعـالج من اإلصـابـة الـتـي تـعرض
لـها عـلى مـستـوى الـكتف والالعـبة
مـر عــبـد احلـمـيــد الـتي تــسـتـعـد
لألمتحـانات النهـائية كونـها طالبة

في الـــســـادس األعـــدادي وتـــطـــمح
لــتـــأمــ مـــســتــقـــبــلـــهــا الــدراسي
وبــالـــتـــالي الـــفـــريق يـــراهن عـــلى
أبــطــاله الــذين حــقــقــوا األجنـازات

على مستوى العرب.
ÂuO «  UIÐU

وســـيـــدخل عـــدد من العــبـــيـــنــا في
منافسات اليوم الثاني من البطولة
حـــيث ســـيـــدخل من العـــبـــيـــنــا في
نـافسات وسـيكون الـبطل يونس ا
ـوعد مع سـباق رمي محـسن على ا
الرمح وهو من الريـاضي الشباب
ـلــكـون قـدرات ـوهــوبـ الــذين  ا
عــالـيـة ويـتـوسم األحتـاد بـهم خـيـر
ـستـقبل.  بـطل ذهبـية الـعرب في ا
في الـــوثـب الـــعـــالي حـــســـ فالح
ســيـكـون هـو األخـر عـلى مـوعـد مع
نـهـائي مــنـافـسـات الــوثب الـعـالي

ويطمح حس فالح لـتحطيم الرقم
العـراقي بعـد أن تعـذر حتطـيمه في
الـقـاهـرة لـلظـروف اجلـويـة وسـرعة
الريح في ملعب اجلامعة األمريكية
كــونه مــلـــعب مــفــتـــوح وبــالــتــالي
يـــســـعـى لـــتــحـــقـــيـق رقم من خالل
ـنافـسة الـكـبيـرة مع جنوم الـقارة ا
األسيوية بتـواجد مجد الدين غزال
حامل برونزية بطولة العالم وعدد
كـبيـر من النـجـوم الذين سـيتـنافس
معـهم حسـ فالح.فيـما سـيخوض
العب العشـار عبد السـجاد سعدون
عـدد من الفـعالـيـات اليـوم على أمل
أن يــجـمع الـالعب عـدد من الــنـقـاط
الـتي تــؤهـله لــتـحـقــيق رقم عـراقي
جـــديــد.في ســبــاق 400م ســيــكــون
فترض هناك نهائي للسباق ومن ا
أن يكون البطالن طه حس وياسر
عـلي اشـتـركـا في الـتـصـفـيـات يـوم
أمس رغم أن سباق 400 م سيشهد
مـشـاركـة كـبـيـرة تـضم 35 عداء من
ــدرب مــخــتــلف دول أســيــا.وقــال ا
مـــحــسـن صــالـح مــدرب بـــطل رمي
الـــرمح  يـــونس ووالـــده أن الـــرقم
الـــذي حتــقـق في الــقـــاهـــرة ضــمن
الـبـطـولـة الــعـربـيـة الـبـالغ 42?75م
والـذي حــصـدنــا من خالله فــضـيـة
الـعرب وحـطمـنـا الرقم الـعراقي من
خاللـه سيـمـنـحـنا فـرصـة الـتـنافس
ـــيــز يــدفع بـــقــوة وحتــقـــيق رقم 

زيد من األجناز. البطل يونس 
وبــ أن الــفـتــرة الــزمــنـيــة مــابـ
بطـولة الـعرب واسيـا قصـيرة جدا
مع ذلـك طـمـوحـنــا أن يـكـرر الالعب
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طـــالــــبت إدارة نـــادي نـــفـط مـــيـــســـان
هم للـقضاء عـتدين وتقـد ـحاسـبة ا

وتعويض خسائر النادي.
جـاء ذلك خالل استقبال الهيأة االدارية
لـنـادي نفط مـيـسان الـريـاضي وفداً من
مـجلس انديـة مدينـة الصدر واحلـكومة
ــديــنــة الــصــدر قــادمــ من احملــلــيـــة 
الـعـاصـمـة بـغـداد. وذكـر بـيـان صـحـفي
لـلـهيـأة اإلدارية  ان الـوفـد قدم اعـتذاره
لــنـادي نـفط مــيـسـان و جــمـاهـيـره مع
الـتعـهد بتـقد القـائم بـاالعتداء الى
جلــنــة االنــضــبــاط في احتــاد الــكـرة و
كـذلك القضاء. مـن جانبهـا اكدت الهيأة

االداريـــة لـــنـــادي نـــفط مـــيـــســان عـــلى
هم ـعتـدين و تقـد ضـرورة مـحاسـبة ا
لـلـقـضـاء مع تـعـويـض خـسـائـر الـنادي
الن اجلــمـاهــيـر الـتـي قـامت بــاالعـتـداء
مـحـسـوبـة عـلى نـادي الـقـوة اجلـوية و
هذا ما اثبتته االدارة باالدلة القاطعة.
ـثالً عن وتــرأس الـوفـد كـر مـطـشـر 
احلـكـومـة احملـلـيـة في مـديـنـة الـصدر 
كــر الـدوسـري مــســــــــــتــشـار رئـيس
نـادي احلس  فاضل زغـــــــير مشرف
فــريق كـرة الـقـدم بـنــــــــادي احلـسـ 
مــظــهـر صــبــار عـضــو ادارة الــنـادي و
ـــكــــتب مـــحــمـــد الـــســاعـــدي عــضـــو ا

اإلعالمي.

جانب من االعتداء على فريق نفط نيسان
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شكلة التي  ظهرت رشح للهبوط ا ا
مـؤثـرة في وقت اليــتـمـنـاه جـمـهـوره
خـــشــيــة ان تـــبــقى االمـــور كــمــا هي
ويـفقـد الـفريق مـقـعـده امام مـسـلسل
الـــهــزائم الـــتي زاد مـــنــهــا هـــمــومــا
اجلــويــة  الـــذي تــعــامل مع الــلــقــاء
باريحية رغم غياب عدد من عناصره
ــأمـوريـة لــكن الـبــقـيــة سـهــلـوا من ا
رافعـا رصيده الى  48على بـعدتسع
نقـاط من الـشرطـة  لـكنـه الزال يشـعر
الحــقــة الـكــرخ بــنـفـس الـرصــيـد 
والـزوراء الـذي   اجلـت مبـاراته مع
الــنـــجـف التـــاحـــة الــفـــرصـــة امـــامه
خلـوض لقـاء الـنـصر الـسـعـودي غدا
في مـهـمـة غـايـة بـالـصـعـوبـة بـسـبب
تدني االداء والنتـائج حيث  خسارة
الـــريــــاض الـــقــــاســـيــــة والــــتـــراجع
تـواصل مـحلـيـا.كشف عـضو إدارة ا
فـريق نــادي الـزوراء الـريــاضي عـبـد
الــرحـــمـن رشــيـــد لـــوكـــالـــة االنـــبــاء
الــــعــــراقــــيــــة (واع) الــــيــــوم االحــــد
انـه"ســيــتم بـــيع الــتـــذاكــر اخلــاصــة
ــــبـــاراة الــــزوراء وضـــيـــفـه فـــريق
الـنـصر الـسـعـودي من امـام بــوابات
مــــلــــعـب كــــربالء الـــــدولي حــــصــــرا
واعـتـبـاراً مـن الـسـاعـة الـعـاشـرة من
".واكـد رشـيد صـبـاح يوم غـد اإلثـنـ
ان "سـعـر الـبــطـاقـة سـيـكـون خـمـسـة
آالف دينار فـقط حيث  طبع سـبعة
وعــشـريـن ألف تــذكـرة وهي الــســعـة
اخملـصـصة لـطـرحـهـا للـجـمـاهـير من
ــلـعب الـذي أجل اقــتـنـائـهــا لـشـغل ا

يستوعب ثالث ألف متفرج".
وب رشيد ان" إدارة النادي تسلمت
كـتـابـاً رســمـيـاً من جلـنـة احلـكـام في
االحتـاد اآلسـيـوي لــكـرة الـقـدم يـبـ
فـيه أن طــاقـمــــــــاً حتـكـيــمـيـاً دولـيـاً
عُــمـانـيــاً سـيـقـود الــلـقـاء مــكـوّنـاً من
أحمـد أبو بـكـر الكـاف حكـما لـلوسط
يعاونه أبـو بكر سـالم العمـري حكما
مـسـاعـدا أول وراشـد الـغـيـني حـكـما
مساعدا ثانيا وعمـر اليعقوبي حكما

رابعا".

وقت ضــيق وفــقــدان مــوقــعه وكــانه
يـعــود مـرة اخـرى لـالنـتـكــاسـة الـتي
عـجلت بـتـرك يـحيى عـلـوان لـلمـهـمة
الـــتي الزالـت خـــارج قــنـــاعـــات عالء
كـــــاظم  الن االمـــــور جتـــــري  حتت
ضـــــغط الـــــنــــتـــــائـج واجلــــمـــــهــــور
ـــمـــتـــعض  مـــا يـــحـــصل امـــامه  ا
ـوسم وخــشـيــة تــكـرار ســيــنـاريــو ا
االخــــيـــر  بـــســـبب ضـــعف الـــدفـــاع
والـــهــجــوم وانـــحــســار االداء الــذي
يحـتاج الى جـهـود الالعبـ التي لم
تــظـــهـــر كـــمـــا يــجـب وفي حتـــســ
ـتذبـذب من جولـة الخرى سـتوى ا ا
قـبل تـلـقـي ضـربـة الـشـرطـة  بـعـدمـا
ـــنـــون الــــنـــفس في كــــان الـــطالب 
احلــاق اخلـســارة االولى بــالـشــرطـة
الذي  حافظ علـى نظافة سـجله بعد
تسجيل الفـوز السابع عشر وواصل
يؤدي بـثقة  وقـوة عالـيت ويـقترب
بخطى واثـقة من حـسم لقب الدوري
رشح القوي لـنيله  وسط  اتساع ا
ــ اجلــويــة 12 الـــفــرق مع الــغـــر
نقطة والزوراء 17 وينظر للخلف بل
السير بـتركيز وحـماس اجتاه حسم
ـوسم التـي انطـلق بـها  من مـهمـة ا
  اسـتـمـرت خالل مـجــمـوعـة العـبــ
تــخــدم الــفـريـق والـتــدخل فـي صـنع
الـنـتـائـج لـتي اثـارت الـسـاعـادة بـ
جمهوره قبل ان تنعكس على  حالة
االسـتــقـرار الـعـالـيـة الــتي يـعـيـشـهـا
الـــــــشـــــــرطـــــــة في افـــــــضـل ايـــــــامه
واليريـدالتـراجع  امـام خطف الـلقب
الـذي يـخطـط له بـوتشـيـا والـبـصـمة
الـتي تــركـهـا وسط مـحــبـة  الـكل في
الــنـادي  والن الــفـريـق احـد اقــطـاب
الكـرة ابعراقـية   من خالل تـرسانة
ـعـروفـة التي الالعـبـ واالسمـاء  ا

تؤدي كما يجب.
وحـقق اجلـويــة فـوزا مـتـوقـعـا عـلى
السماوة بـثالثة اهداف دون مقابل 
ـتدني وازمة بسـبب الوضع الـفني ا
ر بـها السـماوة الذي النتـائج لتي 
ــوقع راح بـــســـبب اخلـــســارة الـى ا

الذي شهد فترة مـحيرة بسبب تدني
الــنـــتــائج االخـــيــرة واكـــثــر الـــفــرق
خـسـارة  وفي وضع غـيـر مـسـتـقـر 
خــصــوصـا بــعــد الـتــراجع لــلــمـوقع
ـــرشح الـــثـــاني  الـــتــــاسع عـــشـــر ا
لـلـهـبــوط   عـنـدمـا تـلـقى اخلـسـارة
الـرابـعـة عـشـرة من اجلـويـة  ما زاد
ـــشــــاركـــة  الـــطــــ بـــلـه  بـــوجـه ا
ـتـعثـرة من  الـبـدايـة السـبـاب عدة ا
ـاليـة التي وقـفت امام منـها االزمـة ا
انـــتــداب من يـــدافع عن الـــفــريق من
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ـتـعـثر من واسـتفـاد احلـدود االخر ا
نـقـطـية تـعـادله مع اجلـنـوب لـيـتـقدم
ـناسب في حـسابات موقـعا  االمر ا
عـادل نــعـمــة  واهـمـيــة احلـديث عن
تــــعـــديـل االمـــور الــــتي خــــرجت عن
مسارها مـؤخرا وباتت ترك تـاثيرها
ـشاركـة  التي التـسر على  مـجمل ا
ــــتـــــبــــايـن.وتــــراجع امــــام  االداء ا
الـــنــجف  مـــوقــعـــ بــشـــكل مــؤقت
بـســبب تـاجــيل مـبـاراتـه الـتي  كـان
مـــقـــرر ان يـــلـــعـــبـــهـــا  مع ضـــيـــفه
الــزوراء  الـــتي تــتــطــلـب مــنه بــعــد
الـتـغــيـر في الـتـرتــيب الـعـودة بـقـوة
ذكور محفز وتركيز  وجعل اللـقاء ا
ــواصــلـــة حتــقـــيق الـــنــتـــائج لــتي
ـرحلـة احلـالـية حتـسنت مع بـدايـة ا
قدور الالعبـ تعزيزهـا  بقيادة و
ثائـر جسـام الذي وضع الفـريق على
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ـــتــضـــررين الــطـالب بــعــد واكـــثــر ا
خـــســـارة الـــشـــرطــــة وقـــبـــلـــهـــا من
الــديــوانــيـة قــيل ان يــخــســر مــكـانه
الـثــامن ويـحل عــاشـرا ويــفـشل مـرة
اخـــرى في  حتــــقـــيق الـــنــــتـــيـــجـــة
االيــــجــــابــــيـــــة مع احــــداقـــــرانه من
اجلماهيـرية ليترك  حـسرة وغصية
في نـــفــوس االنــصـــار الــذين وجــود
ــعــاكس االمــور تـــســيــر بــاالجتــاه ا
عنـدما خـسر  مبـارات من اربع في
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اجنــازه وحتــقـيق رقـم جـديــد يـدلل
عــلى قــوة وإرادتـــنــا في الــوصــول

لبطولة العالم.
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جــرت عــلى هــامش بــطــولــة أســيـا
بــنـســخـتــهـا 23 الــتي حتــتـضــنـهـا
الــــدوحــــة أنــــتــــخــــابــــات اإلحتــــاد
األســـيـــوي ومـــثل الـــعــراق رئـــيس
اإلحتاد الدكتـور طالب فيصل الذي
فــضل رفع شــعــار الــتــطــويــر عــلى
ــنــصب بـــعــد أن رفض الــدخــول ا
بــكــتــلــة رئــيس اإلحتــاد األســيـوي
الـــقـــطـــري دحالن احلـــمـــد وفـــضل
ـثل الـهـنـد اللـيت تـشـكيل ـعـيـة 
كــــتـــــلــــة مـــــعــــارضـــــة والــــدخــــول
بــاالنـتـخـابـات رغم مـحـاولـة دحالن
احلـــــمـــــد جــــذب رئـــــيـس اإلحتــــاد
الـعـراقي لــكـتـلـته لــكـنه أصـر عـلى
قــبـول خــسـارة االنــتــخـابــات.وقـال
فـيـصل عـمـلـت أربع سـنـوات كـامـلة
نائبا لـرئيس اإلحتاد األسيوي ولم
جنــد هــنـــاك تــطــور في آلــيــة عــمل
اإلحتـــاد وهــــنـــاك تــــفـــرد مـن قـــبل
الــرئــيس دحالن وبــالــتــالـي بــدأنـا
ـــعـــارضــة بـــوقت ســـابق وكـــانت ا
ثل الـفـكـرة قد ولـدت بـيـني وبـ 
الهند الليت وفكرنا في تشكيل كتلة
انـــتـــخــابـــيـــة ونـــعـــرف جــيـــدا من
ــســتــحـــيل أســقــاط الــرئــيس في ا
انتخابات تقام في بلده لكننا أردنا
إيــصـال رســالـة لألحتــاد األسـيـوي
والـدولـي أنـنــا رفــضـنــا الــعـمل في
مـــجــلـس إدارة مــغـــيب ووضــعـــنــا
ـيز فـيه الكـثير برنـامج انتـخابي 

عالء عبد
الزهرة

لم يستعيده بعـد متقدما مركزين في
خـطـوة حتـسب لـلـمـدرب عـادل عـجـر
والعــبي الــفـريق الــواعــدين ومــهـمم
جدا ان  يصـحو من نومـهم العميق
مـنذ بـدايـة الدوري والـبـقـاء في اخر
الــتـرتــيب قـبـل ان يـحــدث ويـتــحـقق
الــــتـــــحــــول فـي اهم ايـــــام الــــدوري
والــســعي لــلــبــقــاء عــنــدمــا اسـتــغل
رحلة تراجع نفط ميسان مع بداية ا
الثانية وافتقاده لروحية اللعب على
وسم عـكس ما حـصل في مـسـتـهل ا
واالنــتـقــال لـلــصـدارة بــعض الـوقت
قـبل ان يـتــوارى عن االنـظـار بـعـدمـا
تــــلــــقـى خــــســـــارتــــ مـن اصالربع
 والــفـشل لالن في والـتــعـادل مـرتـ
حتقـيق أي انتـصار وهـو ما يـنطبق
عـــــلـى اربـــــيـل الـــــذي ســــــقط امـــــام
الصناعات الذي يحقق الفوز الثاني
بــعــداالول عــلـى فــريق احلــســ مع
مطـلع منـافسـات النصف الـثاني من

ــــــســـــــابـــــــقــــــة ا
محـافظـا على
مــــــــــكــــــــــانه
الــــســـادس
عــــــــشــــــــر
بـــعـــدمـــا
تغـيرمن
حـــــــيث
االداء
والنتا

wÐU d « rÝUÐ ≠ W¹d UM «

بــانــتــهـاء مــبــاريــات اجلــولـة 23من
متـاز بكرة القدم  مسابقـة الدوري ا
شــهــدســلم الــتــرتــيب تــغــيـر مــواقع
 ثـــمــانــيــة  فـــرق  نــحــو االيــجــاب
والسلب قبل ان حتافظ البقية  على
امـاكـنـهـا مـتـاثـرة في  الـنـتـائج لـتي
الت الـــيـــهــــا  مـــبـــاريـــات اجلـــولـــة
ــرة اخــرى ــذكـــورة الــتي تــشــهــد  ا
ــهـددة في الــتـحــرك اجلـاد لــلــفـرق ا
الـبـقاء  حملـاولـة  االمـسـاك بـاالمور
ا تـمـثله  قـبل ان تفـلت وتـتعـقـد  و
الـنـتـائج من اهـمـيـة وانـعـكاس عـلى
شاركة  مستقـبلها وحتقـيق هدف ا
الـذي الزال بــعـيـد عـن بـعـضــهـا قـبل
ان  تـتـنــازل فـرق اخـرى وتـتـراجع 
للوراء وسط  مواجهـة شبح الهبوط
باريات  رة بعـدما انتـهت  ا هذه ا
ا في ذلك من دون مـفاجـاة بـعـدمـا 
فوز فـريق  احلـسـ اجملتـهـد  على
نـفط مـيــسـان وفي صـحـوة مـتـاخـرة
لــكـــنـــهـــا  مــهـــمـــة عــنـــدمـــا  حــقق
الـفوزالـثـاني تـواليـا بـعـد االول على
الــــكــــهـــربــــاء  والـــهــــروب  من ذيل
القـائمـة العـمل الذي انـتظـره الفريق
طويال بـعـدما اسـتـمر اغـلب الوقت 
يـعـيش معـانـاة الـهـبـوط قـبل جتاوز
االمــور والـوضـع اخملـيب والــظــهـور
ـمي  النه اليـريـد الـبـقـاء بـعـداكـثـر ا
ـــرحـــلــة كــتـــاخـــر والبـــد من عـــودة 
نافسات احلقيـقية التي دخلها من ا
الباب العريض خالفا لكل التوقعات
ومـواجـهـة شــبح الـهـبـوط  وتـركـهـا
وراء ظــــهـــره ولـــو احلــــديث عن
البقاء يحتاج الى عدة نتائج
ايـــجــابـــيـــة اخــرى لـــكــنه
تــــنــــفـس الــــصــــعـــداء
بالـفـوزين ويـسعي
لك من بكل ما 
قـدرات فـنـية 
مـــــن اجـــــل
الـــبـــقـــاء
الــــذي

من برامج التطور لـلقارة وبالتالي
لم نكترث للـموقع الذي لم يؤثر في
ـســاتـنـا من خالله الفـتـا أن وضع 
مـــراقــــبـــة عـــمـل اإلحتـــاد الـــقـــاري
والـضغط عـلـيه بإجتـاه الـتصـحيح
.وتمنى أفضل من العمل كمـتفرج
فــــيـــصـل جملـــلس اإلدارة اجلــــديـــد
التوفيق وأن يتبـنوا فكرة تصحيح
ــوافــقــة عـلى مــسـار الــعــمل دون ا
الـقــرارات الـفـرديــة وأن يـحــافـظـوا
عـلى ما أسـسنـا له بخـلق معـارضة
لـــلـــقـــرار الـــفــــردي داخل مـــجـــلس
اإلدارة.يشـار إلى أن الدكـتور طالب
فيـصل حافظ عـلى موقـعه في جلنة
الــتــطــويـر بــاإلحتــاد الــدولي وهي
واحدة من أهم اللجان في اإلحتاد.
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شـــــارك الـــــعــــــراق في الـــــدورتـــــ
ـتـخــصـصـتـ في ألــعـاب الـقـوى ا
وبــدعـوة مـن اإلحتـاد الــدولي ألـذي
نـظـمـهـا عـلى هـامش بـطـولـة أسـيـا
وحتـضـيـر جـيل صــحـفي لـتـغـطـيـة
مــنــافــســات بــطــولــة الــعــالم الــتي
سـتــحـتــضـنـهــا الـدوحــة أيـضـا في

قبل. شهر أيلول ا
الـدورة األولى خـاصــة بـالـتــنـسـيق
اإلعـالمي وعــلى مــدى ثالثــة أيــام 
حاضرات مكثـــــــفة وشـــــــارك و
من خاللـهـا الـزمـيل مـيـثم احلـسني
نــــــــسق اإلعالمي لألحتاد فيما ا
شــارك الــــــــــــزمــيل رافـــد الــبــدري
بــــــدورة الـــــــصـــــــحـــــــــــــــفـــــــيــــــ
تـــخصص في تغطية منافسات ا

العاب القوى. ملعب الشيخ خليفة بالدوحة


