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ـباراتي هـونغ كـونغ وكمـبوديا نـتخب  اعـلن مدرب مـنتـخبـنا الـوطني سـيريـتشـكو كاتـانيـش قائمـة ا
ـزدوجـة لـكاس اسـيـا وكـاس الـعالـم. وضمـنت الـقـائـمة  24العـبـاً هم: حـراسة ضـمن الـتـصفـيـات ا
ـرمى. خـط الـدفـاع: عـالء مـهـاوي ـرمـى: مـحـمــد حـمــيـد ومــحـمــد صـالح وفــهـد طــالب حلـراســة ا ا
ومـصطـفى مـحـمـد وعلي عـدنـان وضـرغـام اسمـاعـيل واحـمد ابـراهـيم وسـعـد ناطق وريـبـ سـوالقا
ومـيثـم جبـار وعـلي فائـز. خط الـوسط: هـمام طـارق وجـيلـوان حـمد وجـيـس مـيـرام واحمـد يـاس
وصفـاء هادي وامجد عـطوان وبشار رسن ومـحمد قـاسم. خط الهجوم: ابـراهيم بايش ومـهند علي
وعالء عبـاس وعالء عبد الزهرة. وقال فهـد طالب أنه سعيد جداً بهـذا االستدعاء وسابذل قصارى
نـتـخب هو تـتويج جلـهوده ـباراتـ مـبيـناً ان االسـتدعـاء لـصفـوف ا جـهدي من اجـل التـواجد في ا

اضية. التي بذلها خالل الفترة ا
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قال رئـيس نادي شـهربـان الرياضي
في محافـظة ديالى لـطيف التـميمي
إن احملافظة تفقد  30موهبة نسوية
رياضيـة سنويـا. وذكر التـميمي إن
الرياضة النسوية في ديالى وصلت
الى مـرحـلـة االنـهـيـار احلـقيـقي رغم
واهب الرياضية وجود الكثير من ا
فـي الـعـاب مـخـتـلـفـة خـاصـة الـسـلـة

ضرب. والعاب القوى وكرة ا
وأضـاف أن  30مــوهــبــة ريــاضــيـة
العب واالنــديــة نــســويــة تــهــجــر ا
بـسـبب قـلـة الـدعم وضـغط اجملـتـمع
ان شرائح واسعة بان الرياضة وا
ليس لها مسـتقبل لالنثى في ظل ما
يشاهـدونه من وضع مؤلم لـلرياضة

في ديالى ككل.
وأشــــار مــــديــــر نــــادي شــــهــــربـــان
الــريــاضي الى أن وضع الــريــاضـة
يــحـتــاج الى اعــادة نـظــر في ديـالى
ــر بــاســوء مــرحــلــة  في ظل النـه 

ـالي وعدم عدم وجـود رؤية لـلدعم ا
ـشـاركـة قــدرة الـكـثـيـر مـن االنـديـة ا
بــالـــبــطــوالت احملــلــيـــة نــاهــيك عن

انـتـقـال العـبـ من انـديـة احملـافـظـة
الـى انـديـة مــحـافــظـات بــسـبب عـدم
وجـــود الــدعم. وفـي ذات الــســيــاق

حــذر مـــكــتب حـــقــوق االنـــســان في
ديالى من انهيار الرياضة النسوية
داخل احملافـظـة بسـبب شحـة الدعم
احلكـومي. وقال مديـر مكـتب حقوق
االنسـان في ديـالى صالح مـهدي إن
الدعم احلـكومـي للـرياضـة النـسوية
بكل عناوينها شبه غائب وإن وجد
فـهـو شـحـيح لـلـغـايـة الفـتـاً إلى أن
الــريــاضــة الــنــســويــة تـقــتــرب من
االنهيـار بسبب عـدم وجود خارطة
طريق لدعـمها. واضـاف مهدي أن
خــريف الــريــاضــة الــنــســويــة في
ديـــالى بـــدأ مـــنـــذ ســنـــوات ودفع
مــواهب وكــفــاءات لــلــتــخــلي عن
أحالمـــــهن رغـم قــــدرتــــهـن عــــلى
حتقـيق اجنازات رياضـية كـبيرة
للبالد. وأكمل أن واقع الرياضة
الـــنـــســـويــــة من خالل الـــرصـــد
ــتـابـعــة مـزرٍ لـلــغـايـة والـدعم وا
ــادي غــيــر مــتــوفــر في أغــلب ا

األوقات.
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شهدت اجلولة
الثانية لدوري
الكرة إثارة السيما
في لقاء الزوراء
والشرطة

عاكس الزالت مؤثرة ألنها تأتي باالجتاه ا
وأكــثـر مـا أضــعـفت وأخـرجـت الـفـريق من
ـنـافـسة عـلى الـلقـب وهو  سـيـخرج إلى ا
الــنـجـف في مـبــاراة صـعــبـة عــنـدمــا يـحل
ضـيفا عـلى النجف وهـو يتذكـر كيف كانت
ــذكــور الــذي ــلـــعب ا جتـــري األمــور في ا
الزال يـــعــاني مـــنه اجلــويـــة الــذي كــاد ان
يــــــســــــقـط حتـت أنــــــظــــــار جــــــمــــــهــــــوره
بـــــــــعـــــــــدمـــــــــا  تــــــــــراجع أداء بــــــــــعض
  ولـتـرتــبك األمـور امـام صـمـود الالعــبـ
يناء الذي شكل  إرهاقا لهجوم دفـاعات ا
اجلـويـة الـذي ظل الـطـريق  في حـسـابات
مـرور الوقت  الذي مر ثقيال لتعلق األمر
بــتـســجــيل الـهــدف الــذي مـنــعه احلـارس
الــشــجـاع يــاسـ ســتــار احـد ابــرز جنـوم
ـهم مع الـدفاع في ـيـنـاء وكان له الـدور ا ا
افـشال خـطـورة اجلويـة التي لم يـستـغلـها
يـنـاء لـعب بتـكـتـيك وقام كـمـا يـجب والن ا
ـا عليه في خـطوط فعـالة وفاعـلة وغلقت
ـنـافـذ إمـام اجلـويـة  وأفـضـل ما جـمـيع ا
قدمه هو احلارس الذي سيبقى يعول عليه
ـــدرب الــرومــاني  الـــذي جنح  الــفــوز ا
بـالـبـصرة وسط الـلـعب بـطـموحـات الـفوز
وتـقد صورة مخـتلفة عن اخـر مشاركت
يـناء بـهذه الـصورة ومـهم جـدا ان يعـود ا
نـافسـة الـتي ينـتظـرها وهـو يـلعب بـأمل ا
مــنه جـمـهـوره في ان يـكــون مـنـافـسـا كـمـا
عــهـده  مـن خالل جـهــود العـبــ واعـدين
والن الـــفـــريق يـــخـــتـــلف عن بـــقـــيـــة فــرق
احملـافظات  ألنه تواجد في البطوالت من
فـــتــرة طـــويــلـــة البل أول فـــريق من خــارج
الـعاصمة نـافس وقدم العديـد من النجوم.
ويـقـول  احلكم االحتـادي السـابق مسـافر
ـيـنـاء مـا علـيه وجنح في شـنـان لـقـد قدم ا
اســتـدراج اجلــويـة لــلـتــعـادل  الــنـتــيـجـة
ــقـبـولـة مـن جـمـهـور الــبـصـرة  وتـدارك ا
اخلــسـارة الــتي أكـثــر مـا  تــتـعــرض لـهـا
فـريق الـبـصـرة وأعـرب شـنـان عن أمـله في
ان يـستمر الـفريق ومن خالل عناصره في
ـــســتــويــات الـــعــلــيــة مــواصـــلــة تــقــد ا
ـــتــوازن وجـــمع الــنـــقــاط من والـــعــمل  ا
الـبـدايـة  ونتـيـجـة اجلـوية تـمـنح الـفريق
ثــقـة عــالـيــة  في مـواصــلـة مــشـواره وان
ــيــنـــاء الــذي يــأمل ان يـــدافع عــمن اسـم ا
يـكون قد جتاوز مشـاكله وفي ان يعود كما
يــــــريــــــده جــــــمــــــهــــــوره فـي ان يــــــكـــــون
مـنافسـا  مهما  كـما عهـدناه في ان يقدم

نفسه كما منتظر منه.
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اسـتـعـاد فريق الـزوراء نـغـمة االنـتـصارات
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مـهم ان تظهر اإلثارة والندية في مباريات
الـــدوري من الــوهــلـــة األولى وهي تــرفض
الــتـكــهـنــات والـتـوقــعـات وتــأتي الـنــتـائج
ــثــيــرة عــلى ان تــبـقـى الـفــرق تــعــتــمـد ا
واجهات عـلى  قدراتها الفنـية وخوض ا
بــقـوة داخل وخـارج مالعـبـهـا وشيء البـد
طـلوبة للـميناء ان يـذكر هنا هـو العودة ا
الـــذي عــاد بـــنــقـــطــة غـــالـــيــة من تـــعــادل
مـثير  مع اجلوية فـي أخر لقاءات اجلولة
ــــمـــتـــاز بـــكـــرة الـــثــــانـــيـــة من الـــدوري ا
الـقـدم  اول أمس ليـرفع رصـيده الى اربع
نــقــاط بــالــتــســاوي مع اجلــويــة والـزوراء
والـــــــكـــــــرخ والـــــــنـــــــجـف الـــــــتـي تـــــــقف
فـي  مقـدمـة  الـسـلم  قـبل ان يـفـشل في
االســتـفــادة من تـعــادل الـزوراء والــشـرطـة
ويـفــشل في اخلـروج بـالـعالمـات الـكـامـلـة
بعدما خرج بتعادل بطعم اخلسارة عندما
فـــشل مـــرة أخـــرى في اخـــتـــراق الـــتــكـــتل
الـدفـاعي لـلـمـيـنـاء  بـتـوازن ووقف بـوجه
سيـطر  بـوضوح على هـجمـات اجلويـة ا
مـجـرى األمـور لـكن من دون جـدوى بـسبب
الـوضع الدفـاعي االيجابي  لـلميـناء الذي
افــشـل الــهــجــمـــات الــتي لم تـــســتــغل من
الالعب كما يجب  رغم أنها بقيت تشكل
خــطـــورة لــكن دون جــدوى بــعــدمــا شــهــد
الــــــشـــــوط األول ســــــيــــــطـــــرة كــــــبــــــيـــــرة
لـلـجـويـة  الـذي  يـبـدو لـعب حتت تـأثـير
ــيــة  والنه لم يــتــوقع ان نــتــيــجــة الــســا
ـيـنـاء  بـهـذه الكـيـفـيـة في تـكرار يـواجه ا
اضي ورغم وسم ا لـسيناريو لـقاءهما  ا
تـــفــوقه لـــكــنـه افــتــقـــد لالعب الـــقــادر في
الــتـعـامـل مع  الـفـرص  بــعـدمـا اســتـمـر
مـسيطرا حتى الشوط  الثاني ولم تنجح
مـحـاوالت  اوديـشـيـو الـذي زج بـالـثالثي
حــمـادي احــمـد وإبـراهــيم بـايش ومــحـمـد
قــاسـم في تــغــيــر مــتــأخــر كــان األجــدر به
ـباشـر ويـبدو ان  يـزجـهم في الـتشـكـيل ا
انـه لم يــــــأخــــــذ األمـــــور عــــــلـى مـــــحــــــمل
اجلـد  وكـاد ان يـعـرض فـريـقه لـلـخـسـارة
بـــــســـــبب هـــــذا الـــــتـــــصـــــرف عـــــنـــــدمــــا
اقـــتــرب  احــمـــد زامل وبــعـــده احملــتــرف
كـــيـــتـي  من الـــتـــســـجـــيل لـــوال تـــصـــدي
احلــارس  امــجــد رحـيم ولــيــبــقى األمـور
عـــلـى حـــالـــهــــا   امـــام اخـــتــــيـــار غـــيـــر
مـوفق  اوديـشـو فـي إبـعاد ثـالثـة العـب
عن مــهـمــة يـفــتـرض  ان تــدار كـمــا يـجب
ـؤثـرة  وفي ـهـمـة  ا عـبـر  الـعـنـاصـر ا
باريات من البداية حصرا الـسيطرة على ا
في  الـــعــاصــمــة الن مـــبــاريــات الــذهــاب
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ـبي لـكـرة الـقدم ال يدع مـدرب مـنـتـخب الـعـراق االو
عبدالغني شهد مناسبة اال ليستغلها لتوجيه رسائل
عاجـلة الى من يـهمه مـستـقبل فـريقه ,يؤكـد فيـها ان
ـبي الـعــراقي ال يـسّـر احـداً .. ـنـتــخب األو اعـداد ا
االسـتغـاثـة اجلـديـدة جـاءت بـعد قـرعـة بـطـولـة آسـيا
حتت  23عـامـاً الـتـي اجـريت قـبل ايــام في تـايالنـد,
والــتي وضــعت الــعــراق في اجملــمـوعــة الــتي تــضم
ـنظم) واسـتراليـا والبحـرين .. يقول تايالند (الـبلد ا
شهد في تصريحات نشرتها وسائل اعالم رياضية
بي وال بـد من عـقد نـتـخب االو ننـتـظر االهـتمـام بـا
جلسة وديـة واضحة يـكون أطرافهـا وزارة الشباب
بيـة الوطنية العراقية واحتاد والرياضة واللجنة األو
الكرة وبـدعم من اإلعالم احمللـي ألن وضع الفريق
احلـالـي ال يـســر أي مــحب لــلــمــنــتـخـب ووفق هـذه
ـرور إلى الـدور الـثـاني .. الـظـروف لن نـتـمـكن من ا
ـنـتـخـبـات الـتي تـلـعب في مـجـمـوعة ويـصف شـهد ا
نظم ومنتخب العراق بالقوية ,ويقول تايالند البلد ا
ـمـيـزة فـي الـقـارة أمـا ـنــتـخـبــات ا أسـتـرالــيـا من ا
نـتخب بي الـبحـريـني فيـضم سـتة العـبـ من ا األو

األول.
ـبي لــكـرة الـقـدم جلـوء مـدرب مــنـتـخب الــعـراق االو
عــبـــدالــغــنـي شــهـــد الى وســائـل االعالم في االونــة
االخـــيــرة ,لــبـث شــكـــواه مـــؤشـــر عــلـى ان االحتــاد
العراقي لكرة القدم الـغارق في مشاكله االدارية مع
ـعارضـة لم  يعـد يـقوى عـلى تسـييـر شؤونه جبـهة ا
بشـكل طـبـيعي ,وهذا يـثـيـر تسـاؤالت كـثـيرة  مـنـها
ـاذا ال يـخـطط االحتـاد الـعــراقي لـكـرة الـقـدم عـمـله
بحـيث يـضع مـيـزانـيـة خـاصة لـكل مـنـتـخب مـسـبـقاً
ـاليـة التي تـرده من احلكـومة وفقـاً للـتخـصيـصات ا
ـلعـب الذي سـيـتدرب العـراقـية ,فضال عن حتـديـد ا
فـيه كل مــنـتــخب في الـعــاصـمــة بـغـداد بــالـتــنـسـيق
العب سبـق مع اجلهات ذات العالقة ,وا الرسمي ا
ــعـسـكــرات الـتـدريــبـيـة, الـبـديــلـة في احملــافـظـات وا

باريات الودية. وا
ان غـــيـــاب الـــرؤيـــة االداريـــة في تـــســـيـــيـــر شـــؤون
نـتخـبـات الوطـنـية يـؤكد ان االحتـاد الـعراقي لـكرة ا
الـقدم ,قـصـير الـنـظـر الى درجـة انه ال يـؤدي ابـسط
وسم واحـد او لنصف واجباته ,وهو تـخطيـط عملـه 
موسم والتساؤل االخر ,هو اين اخلطة الـبديلة التي
يجب ان يلجأ اليها االحتاد في حال استحالة تنفيذ
اخلـطـة الـرئـيـسـة الي سـبب كـان .. عـنـدمـا ال تـكون
هــنــاك اجــابـــات وافــيــة عــلى هـــذه الــتــســاؤالت من
االحتاد العـراقي لكـرة القدم فـهذا يـعني ان االحتاد
ـنـضـوية نـتـخـبـات الـوطنـيـة ا غيـر مـكـتـرث العـداد ا
قبول حتت لوائه ويدفع هذا االهـمال االداري غيـر ا
ـنـتخـبـات الوطـنـية لـفـئات من قـبل االحتاد ,مدربي ا
بي والـشبـاب والنـاشئـ واالشبال الـى متـابعة االو
الشؤون االداريـة للمـنتخـبات الوطنـية التـي يشرفون
عـلــيــهــا بــانــفـســهم ,وهــذا جــهـد
اضـافي يـنــعـكس سـلــبـاً عـلى
ــدربـــ لــواجـــبـــاتــهم اداء ا
الرئـيسـة .. نتـطلع الى واقع
ومسـتـقبل افـضل لـلمـنـتخب
ـــبي لـــيــحـــقـق طــمـــوحه االو
وامنيات اجلمهور العراقي.
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تـعــرض فـريق نــادي اربـيل لـكــرة الـيـد
لـلــسـيــدات الى اخلـســارة الـرابــعـة له
عـلى الـتوالي ضـمن مـنافـسـات بطـولة
ــقــامــة حــالـيــا في االنــديـة الــعــربــيــة ا
االردن. وجــاءت خــســارة فـريـق اربـيل
امـام فريق الشرطة بطل سوريا بنتيجة
ــقــرر أن يــلــعب 40-22  هــدفــا. ومـن ا
فـــريق نــــادي اربـــيل الـــيــــوم الـــثالثـــاء
خـامس مبـارياته عـندمـا يلتـقي وصيف
بــطل ســوريــا نــادي حــنــبك الــسـوري
وســبـق الربــيل ان خــســـر أمــام نــادي
احلــرثـا بــطل االردن بـفـارق  16هــدفـاً
وبواقع  41مـقابل  25هـدفاً وامام فريق
اجملـمع الـرياضي الـبـترولي اجلـزائري
بـنتـيجة  48مـقابل  17هـدفاً كمـا خسر
امـام فـريق عـمـان االردني بـنـتـيـجـة 41

. مقابل  26هدفاً سيدات أربيل يتلق الهزائم في يد العرب

نـتخـب الكـويتي ة النـهـائيـة امـام  ا
بـــفـــارق خــــمس نـــقـــاط ( .( 48 - 43
واوضح ان حــــكـــام كــــرة الـــســــلـــة لم
ـــطـــلـــوب ـــســــتـــوى ا يـــظــــهـــروا بـــا
خالل  مـنافـسـات الـدورة عـلى عكس
حـكـام الـعـراق في كل االلـعـاب  الـتي
ـسـتـوى اشار شاركـنـا بـهـا كانـوا  
اليـه اجلمـيع  نـاهـيك عن مـا تـعرض
ـــنـــتـــخـب الـــعـــراقـي من ظـــلم الـــيـه ا
حتـــكـــيـــمي بـــعـــد الـــتـــحــجـج بـــأحــد
الكـراسي وطـرد الالعب عالء احـسان
مـا أدى الى فــقــدان  لـقب الــبـطــولـة
نـتخب العـراقي لكرة مشيـرا الى ان ا
ــقـنع ـســتـوى ا الـســلـة لـم يـظــهـر بــا
ــنـتــخب الــوطـني ولـذلـك قـررنــا حل ا
درب وإبعاد بعض الالعب وتغيير ا
عــلى ان نــتــعـــاقــد مع مــدرب اجــنــبي
ـنـتخـب الى وضعه يـستـطـيع إعـادة ا

الطبيعي
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بـية أعلن نـائب رئيس الـلـجنـة البـارا
الـعـراقـيـة رئــيس احتـاد كـرة الـسـلـة
تحـركة خالد رشك على الكـراسي ا
ــنـتــخب الــعـراقي لــكـرة عن حل ا
ـسـتـوى غـير الـسـلة ,علـى أثر ا
ــــــقــــــنـع الــــــذي ظــــــهــــــر به ا
نتخب  خالل مـنافسات ا
دورة غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب
اســيــا  الــثــانـيــة الــتي
اخــــتــــتـــــمت في االردن
مؤخـرا. وقال رشك ان
ـنـتـخب الـعـراقي لم ا
يـســتــطع  احلــفـاظ
عـــــــلـى الـــــــوســـــــام
الـذهـبـي الـذي فـاز
بـه فـي الــــــــــــدورة
الــســـابــقـــة بــعــد
بارا خسـارة  ا
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ركزي للكرة الطائرة اجتماعاً موسعاً اول عقد االحتاد الـعراقي ا
ـمـتـاز ــثـلي انـديـة الــدوري ا امس األحــد في مـقـرهِ بــبـغـداد مع 
ـثـلي االنـديـة حـول آلـيـة الدوري لالسـتـمـاع واالسـتـئـنـاس بـآراء 
ـقبل لـلموسم الـرياضي . و خالل االجتـماع منـاقشة جـملة من ا
األمور والقرارات وخرج االحتاد باالتفاق مع االندية على أن يكون
قبل من مـجموعـت تضم كل مـجموعة 5 متـاز للمـوسم ا الـدوري ا
انديـة .وتتـألف اجملـموعـة االولى من أنـدية الـشرطـة - الـبيـشمـركة -
اربيل - احلـبانـية - بلـد وستـنطـلق منـافسات اولى الـتجـمعـات لهذهِ
اجملـمـوعة في مـحافـظة اربـيل  امـا اجملمـوعة الـثانـيـة فضـمت أنديـة غاز
اجلـنــوب - الـبـحـري - اجلـيش - الــدغـارة - الـصـنـاعــة وسـتـنـطـلق اولى

التجمعات لهذه اجملموعة في محافظة البصرة.
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لـلـعـبـة مـيـثم حـسن ان مـنـتـخـبـنـا الوطـني
لــلــكـيـك بـوكــســنغ ورديــفه حـصـال عـلى 36
مــيـدالــيـة مــلــونـة في خــتــــــام مــنـافــسـات
ــاســيــة الــتي جــرت في بــطــولــة الـــعــالم ا

روسيا.
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ـــركــزي لــلـــكــيك اعـــلن االحتــاد الـــعــراقي ا
بـوكسنغ امس االثـن عن حصيـلة العراق

اسية للعبة.  في بطولة العالم ا
ــركـزي وقــال امــ سـر االحتــاد الـعــراقي ا
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الـنـجم الـدولي الـسـابق عـدنـان درجال

النتخابات احتاد الكرة. 
وذكـــر االحتـــاد في بـــيـــان مـــقـــتـــضب
ــهــدي تــلــقــتـــه (الــزمــان) ان (عــبــد ا
يـستـقبل رئـيس واعضـاء احتاد الـكرة
ـؤمل ان يتـمخض عن العـراقي ومن ا
االجـتـمـاع ايـجاد حـلـول النـهـاء االزمة
ب االحتاد ودرجـال خلدمة كـرة القدم

العراقية).
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اعــلن االحتــاد الــعــراقي لــكــرة الــقـدم
امس االثـنـ أن رئـيس الـوزراء عادل
ـهـدي استـقـبل رئيس واعـضاء عـبد ا

االحتاد العراقي لكرة القدم. 
ويـأتي لـقـاء االحتـاد بـرئـيس الـوزراء
لـــبــحث قــضـــيــة حــبس عـــضــوين من
احتاد الكرة بعد قـرار محكمة جنايات
الـرصـافـة بـتهـمـة تـزويـر اوراق ترشح

مـؤقت بعدما  كسر نـتيجة التعادل خالل
سـبع دقـائق والـتـقدم بـهـدفـ وسط حـيرة
الــشــرطــة الـذي افــتــقــد لــلـتــوازن في اهم
ــــبـــــاراة الـــــتي واخـــــطـــــر دقـــــائق وقـت ا
دفـعت بالدوري للواجهـة وبشكل مبكر في
ـباراة ولقـاءات الفريـق التي ظل أهـمية ا
حتـظى باهتمام جماهيري كبير واعالمي
عــلـى الــدوام وهــو مــا حــصل في الــلــقــاء
ـــذكـــور الــذي جنـح من كل اجلـــوانب من ا
ـــســــتـــوى الـــذي قــــدم من العـــبي حــــيث ا
 وكل واحــد وضع االخــر حتت الــفـــريــقــ
الـضــغط لـكن دون جـدوى وكالهـمـا افـتـقـر
لـدقـة الـتـهـديف امـام الـفـرص الـتي أهدرت
امـــام تـــقـــاسم الـــســـيــطـــرة فـي الــنـــصف
االول قـبل ان تـنـتـقل لـلـشـرطـة في الـشوط
الــثــاني  لـكــنه فــشل في هــز شــبـاك فــهـد
طــالب ولـم تــبـقـى سـوى
ستة دقائق حتى
افـتتح احلسن
الـتسـجيل 
عــــــنـــــدمـــــا
تـسـلـم كرة
ثـــــابـــــتـــــة
مـــــررهـــــا
مــبـاشـرة
لـــشـــبـــاك
مــــحـــمـــد
حـميـد قبل
ان يــــــــــــاتـي
الـهدف الـثاني
األنـــيق بـــكل مــا
تـــعــنـــيه الــكـــلــمــة
لـلشاب محمد رضا.
مـن جـــــــانــــــبـه لم
يـستفـد الشرطة

بــسـرعـة  بـتـحـقــيق  فـوز  مـهم وثـمـ
عــلى الــغـر الــشــرطـة  بــهــدفـ دون رد
فـي احلــدث الــكــروي الـــذي جــاء بــوقــته
ومـــكـــانه وانـــعـــكس بـــســرعـــة عـــلى واقع
ــســابـقــة الــتي تـكــون قــد حـقــقت لــقـاءا ا
مـــهـــمـــا والقت ســـيـــطـــرة عـــلـى اإلحــداث
الـــــريـــــاضــــيـــــة واثـــــرت عــــلـى الـــــكل في
مـواصـلـة تـقـليب جـدول الـدوري بـاهـتـمام
فـي عـالقــــــــة جــــــــيــــــــدة تــــــــظــــــــهــــــــر من
الـــبــدايـــة ولــتــســـلــيط األضـــواء من هــذه

األوقــــــــــــات
عــــــــــــــــــــلــى
مــــبـــاريـــات
الــــــدوري  و
فـي وضع اكــبــر
ــتـــوقع لــيس مـن ا
عـلى اهتمام أنصار
الــــفــــرق  بل عــــلى
اجلــمـيع وهـذا شيء
جــــــيــــــد. وبــــــهــــــذا
الـــــــــــفـــــــــــوز رفـع
الزوراء رصيده
الى اربع نقاط
ويــــــــــســـــــــرق
ــــــوقع االول ا
ولــــو بـــشـــكل

ـدجج بـاألسـمـاء من الـسـيطـرة الـكـبـيرة ا
فـي الـشـوط الــثـاني وفــشل في هــز شـبـاك
الـــــزوراء  وكــــــأنه يــــــشـــــعـــــر بــــــنـــــقص
ــدرب  ايـلــتش ان يــعـمل واضـح  عـلى ا
عـــلــيه ومـن خالل مــســـاعــديه فـي حتــديــد
 عــنــدمـا تــعـادل ــهــاجـمــ الـصــريــحـ ا
بـصعوبـة مع الزوراء في لقاء الـسوبر قبل
إن يـــــحــــسـم بــــركـالت اجلــــزاء وتـــــغــــلب
بـصعـوبة عـلى احلدود عـندمـا جاء الـهدف
ـــــــكن ان األول مـن ضـــــــربـــــــة جــــــــزاء ال
لعب وكان تـنفذ بسبب وجـود كرت في ا
عـلى مـراقب ان يـنـبه احلـكم وقـبـلـها واجه
صــعــوبــات كـــبــيــرة في الــتــســجــيل إمــام
الـكويت ذهابا ليخسر بهدف لواحد. ومهم
ـــدرب عـــلى العب لـــتـــولي ان يـــعـــتـــمـــد ا
مــهـمــة  تــنـفــيـذ ركــلــة اجلـزاء الــتي فـرط
بــهـا  اســعـد عــبـد األمـيــر الـتي  شــكـلت
مـنعطفا بسـير اللعب وكانت وراء خسارة
الـفريق ولو انها سجلت لكن كالم أخر عن
الـنـتــيـجـة الـتي فـرط بـهـا الـفـريق الـذي لم
تـسـتـغل ويـتـعـامل مـع الـسـيـطـرة  وركـلة
اجلـزاء وسط فشل كـبير فـي التسـديد على
ـرمى  مـا يـتـوجب الـتـفـكـير فـي الوضع ا
الـفني الذي  اليعتـمد على األسماء حسب
بـل عـلى ثــقـة الالعب ودوره وتــفـكــيـره في
ـلعب. احـد انصـا الزوراء يـقول  نـشعر ا
بـــالــســعــادة الـــغــامــرة الن الـــفــريق طــرد
مــخـاوفـنـا عـنـدمـا جنـح في حتـقـيق الـفـوز
ــا تـصب بــعــيـدا عن الــتــوقـعــات الــتي ر
ـصلحة الشـرطة في  فترة اإلعداد وواقع
الـنــتـائج الـتي سـبـقت الـدوري ومـا حـصل
لـلـزوراء في جـولـة االفـتتـاح بـالـتـعادل مع
الـسـماوة الـذي يبـدو الشـرطة لـعب اللـقاء
اجلــــمـــــاهــــيــــري عـــــلى خـــــلــــفــــيـــــة تــــلك
ـهـمة الـنـتـيـجة  قـبل ان يـقـدم  فـريقـنـا ا
عـــلى أفـــضـل مـــا يـــرام وتــبـــقـى الـــعـــبــرة
بـــالـــنــتـــيـــجـــة ألنه مـــا مـــعــنـى ان تــلـــعب

وتــسـيـطــر لـكــنك لم تـفــوز وحتـصل عـلى
كـــامل الــعالمــات الـــتي  مــنــحت الــزوراء
الـصـدارة أمـر معـنـوي كـبـير قـبل مـواجـهة
األمـــانـــة الـــدور الــقـــادم وه امـــر جـــيــد ان
يــتـــواصل الــفــريق مـع الــنــتــائج اجلــيــدة
وجـمع الـنـقـاط من هـذه األوقـات لـيـزيد من
نـافسـة على الـلقب من خالل ما قـوته في ا
  الذين قدموا مباراة مـوجود من الالعب
جــــيــــدة قـــابــــلــــهــــا األنـــصــــار بــــالــــفـــرح
والـــــــــســـــــــعــــــــــادة  الن الـــــــــتـــــــــغــــــــــلب
عــلى الــشــرطـة يــخــتـلـف عن أي نـتــيــجـة
اخـرى والن األمور  قبل اللقـاء كانت تثير
هم اخملـاوف التي  تالشت  بـعد الـفوز ا
ثـير وكـسـر عقـدة الشـرطة وان واجلـيـد وا
يأتي الفوز األولى على حساب البطل وهو

األهم.
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وكــانت نــتــائـج بــقــيــة مــبــاريــات اجلــولـة
الــــثــــانـــــيــــة  قــــد أســــفــــرت عـن تــــغــــلب
الـــنـــجـف عـــلى زاخـــو وجنح الـــســـمـــاوة
بــخـطف الــنــقـطــة الـثــانـيــة في عـمل جــيـد
ـدرب سـمـير كـاظم في يـحـسب لالعـبـ وا
تـقـد األمـور بـأفـضل  شـيء واحلـصول
عــلى نـقـطـتــ من جـولـتــ امـر مـهم إمـام
فـريق يـعاني من مـشـاكل كثـيـرة وسيـلعب
ـرحـلة األولى ذهـابا في جـمـيع مبـاريات ا
وقت  أضــاف الــكــرخ الـنــقــطـة الــرابــعـة
ــطـلــوب بــالــفـوز عل وحــقق الــديــوانـيــة ا
نـظيره الـقاسم بهـدف دون رد ويدون أول
ثالث نــقـاط بـسـجــله فـيـمــا جتـمـد رصـيـد
الـقــاسم بـثالث نـقـاط من فـوز عـلى الـنـفط
واسـتـعـاد الـنـفط نـغـمـة االنـتـصـارات عـلى
حــســاب نـفط اجلــنــوب وتـعــادل احلـدود
واألمـانة بهدف ليـخرج كل منهمـا بالنقطة
األولـى قــبـل ان يـــتـــجـــرع نــفـط مـــيـــســان
اخلـسارة العريضة من مـضيفه الصناعات

بهدف لثالثة.
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