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وكــان عــلى الـــديــوانــيــة ان يـــخــرج بــكــامل
العـالمات امـام مـحـنـة البـقـاء الي تـثـيـر قلق
ومخاوف جـمهـوره بعـدما تـقاسم الـنقـطت

مع الكهرباء
 واستـمـرت فـرق األمـانـة والـوسط ومـيـسان
والــكــهـربــاء بــنــفس مــكــانــاتـهــا مــتــطــلــعـة

لتحسينها عبر اجلوالت القادمة
 bG «  UNł«u  

ـسابـقـات قد حـددت يـوم غد  وكانت جلـنـة ا
الثالثاء إلقـامة سبع مـباريات ضـمن اجلولة
 35عندما يضيـف الزوراء الذي دخل مرحلة
حسـم اللـقب احلـقـيـقيـة الـسـمـاوة في مـهمه
ــنــحـهم ـتــفــائــلــ بـالــضــيــوف ال  اشــد ا
تجددة التعادل امام قوة أصحاب األرض ا
 وقــمـة األســبــوع بــلــقـاء الــنــفط والــشــرطـة
تـوقع ان حتـظى بـاإلثـارة ألهـميـة نـقـاطـها ا

على موقفهما سوية 
ــيـنـاء األمـانـة ويـتـمـنى  ويـضـيف الـعـلـيل ا
جمهـوره استغالل فـرصة اللـقاء عبـر عاملي
األرض واجلـمـهــور ووضع حـد لـلــمـبـاريـات

السلبية واخلروج بالنتيجة االيجابية
 ويظهـر اجلوية مـرشح قوي لعـبور احلدود
تعثر امام األداء اجليد لالعبي الـوصيف وا
ـنافسة لكنه كثيرا للـحدود الذي تخلى عن ا
عـد مع كل الذي حصل يريد ان يكـون على ا

مؤخرا
 وصراع مـن أحل البـقـاء بـ الـديـوانـية في
ـركـز الـثـامن عـشـر وكـربالء الـتـاسع عـشـر ا
ويـدركـان طــبـيــعـة وأهـمــيـة الـنــتـيــجـة عـلى
موقـفيـهمـا والتحـدي الكـبيـر من اجل الـبقاء
الن غــيــر ذلك يــعــني الــدخــول في مــتــاهـات

اخرى
 ويـقـام ديـربي اخـر بـالـبـصـرة بـ الـبـحري
واجلــنـــوب في حتـــد اخـــر يــأمـل الــبـــحــري
اخلروج بـالفـوائد واسـتـغالل الوضع الـفني
تدني لكتـيبة اجلنـوب التي افتقدت ألوجه ا
ـنـافــسـة وسـيــعـمل العــبـو مـيــسـان مـا في ا
وسعـهم إليـقاف مـرور الـوسط سعـيـا لتـغـير

موقعهم احلالي 
بـاريـات األربعـاء عـندمـا يـتواجه وتخـتـتم ا
الــطالب والــنــجف وفــيــهــا يــريــد أصــحــاب
األرض مـداواة جـراحـهم وسـيــلـعب الـنـجف
بــشـــعــار الـــفــوز في نـــفس الـــوقت يــلـــتــقي

الكهرباء وزاخو

ومع ما تقوم به عناصـر الشرطة من حتقيق
ــطـلـوبــة لـكن الــكل يـعــيش ازمـة الـنــتـائج ا
الترتيب وكـيفية تـداركها التي تـشكل ضربة
لطـموحات الـفريـق إذا ما استـمر في مـوقعه
الــرابع الــذي المــعــنـى له إطالقــا وســيــزيــد
الـطـ بـله بـوجـه اإلدارة من قـبل اجلـمـهـور
ــنــافــســات الــرافض لــكل مــا يــجــري   في ا
احلـاليـة خـصـوصـا عـنـدمـا سـيـواجه الـنفط
وقف عـاجلـة ا بعـد غـد األربعـاء   الـفرصـة 
على امل تعـزيزها في مـواجهة اجلـوية لكنه

لالن مرشح للخروج خالي الوفاض
ــوقـعه  ومـهم  ان يــحـسن الــنـجف ويــعـود 
اخلامس ا بعـدما ابتعـد عنه بسـبب تراجعه
ــوسم في في اجلــوالت األخـــيــرة وإنــهـــاء ا
وسم ذكـور الذي يعـد االفضل في ا وقع ا ا
األخيرة  وان حتقق ذلك سـيكون افضل فرق
احملـافــظـات مــا  يـدفع الالعــبـ الـى تـقـد
ـبــاريـات ـزيــد من الـعــمل والــعـطــاء  في ا ا
ـكان األخيـرة   من اجل إنـهاء الـدوري  في ا
احلـالي الـذي عــد شيء جـيــد عـنـدمــا يـنـهي
االمــور حتت افــضل افــرق الــدوري األربــعـة
مـبـاشـرة   واألمـور تـتـوقف عـلى  مـا يـقـدمه
باريـات األربع األخيرة عندما الالعب في ا
ـواجهـة الـطالب في الـعاصـمـة وكله يخـرج 
امل في   حتـقـيق الـنـتيـجـة الـثـانـيـة تـوالـيا
ذهابا فـيمـا استـمر اجلنـوب التـفريط بـنقاط
ـلـعــبه وخـارجه فـاقـدا مـبـاريـاته األخــيـرة 
طـلـوبة من اجل حتـس مـكانه للـمنـافسـة ا
التاسـع بعدمـا انتـقل للـسادس الـذي  تخلى
عنه بنفسه وبإرادته وبشكل غير متوقع

ـاضـية سـتـفـيـدين من اجلـولـة ا  ومن بـ ا
كان فريق الـصناعـات الذي تقدم بـفوزه على
احلدود للمـوقع الثاني عـشر ويهم من خالل
ــواجـهــات الـقــادمـة عـنــاصـره الـى جتـاوز ا
للخـروج به في أول مشاركـة حققت أهـدافها
هم في وقت اسـتمر احلـدود منحـنيا وهذا ا
ـنافـسـات متـراجعـا للـموقع في اهم أوقات ا

الثالث عشر
 واستمر كربالء يقدم لهـدايا لضيوفه عندما
خسر من البحري ليبقى يعاني بعد أكثر من
الـهــبــوط إثــر تــردده في مــواجــهـات األرض
وأخـرهــا خــســارته من الــبـحــري الــذي عـاد
بـفوائـد الـلـقـاء خلـدمـة مـهـمـة الـبـقاء مـوسم

ثالث

واقع الفـرق الـدافع نحـو الـبـقاء وحتـسـ ا
ومنها في احراز اللقب
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وكانت  مـباريـات اجلولة  34قد أسـفرت عن
ـوقع الصـدارة والـقـدرة على بقـاء الـزوراء 
مـواصـلـة الـنـتـائج االيـجـابـيـة بعـدمـا حـافظ
عـلى  فـارق الـنـقــاط الـست مع اجلـويـة وفي
طريق  مـعبـد ويسـير بـثقـة عالـية وفي تـقدم
من جولة ألخرى   ويـقترب من احلسم   ألنه
اليوم أفضل الكل وسيكون في مباراة سهله
امــام الــســمــاوة يــوم غـد وهــو مــا يــجــعــله
االستعداد لالحتفال بالـلقب  بعدما  استفاد
من مـباريـاته األخـيـرة بـشـكل واضع مـا عزز
من الـتــحـكم بــالـصـدارة بــقـوة  وقــطع اكـثـر
شوار حتت أنـظار جـمهوره واكبر مـسافـة ا
ـا تقوم به خطوط األكثر تواجدا  الـسعيد 
الفـريق الفـاعـلة وحـملـة احلـصول عـلى لقب
الـدوري الــذي بــات في مــتــنـاول الــيــد بــعـد
سلـسـلـة النـتـائج اجلـيـدة في قوة هـجـومـية
عالية ودفاع   يظـهر اكثر تنـظيما في فترات
الـدوري رغم انه خــســر لالن مـبــاراة واحـدة
والـفـوز في اربع وعـشــرين أخـرى  ويـجـلس
في  مـقــصـورة قــطـار الــدوري  الـذي يــديـره

ايوب اوديشو
 و يـحث اجلـويـة اخلـطى   من خالل جـهـود
ـعـروفــة الـتي لالن تــقـدم مـوسم عـنـاصــره ا
جيـد  وعـلى   أفضل مـا يـرام حيث  الـتـفوق
األسيوي والعمل ما بـوسع  الالعب محليا
بـانــتـظــار  مـا تــقـدمه بــقـيــة الـفــرق إليـقـاف
الـزوراء عــلى ان يـتــكـفل  شــنـيــشل في اخـر
مـبــاريــات الـفــريق االربـع  مع انه ســيـواجه
الغر الشرطة الـتي يخشى ان تقلب االمور
بـوجـه الـوصــافــة  والــتي قــد يـفــلس مــنــهـا
ـتـراجع اجلـيد االثنـ إمـام تـربص الـنـفط ا
ــــبــــاريــــات وفي مــــســـــتــــوى فــــني  عــــالي
وباستطـاعته فعل الـكثير إمـام حتقيق نفس
ـوسم األخـير وكـان الـنـفط قـد هزم نتـيـجـة ا
فريق احلـس بـهـدف الالعب الشـاب محـمد
داود  االخر الذي واصل هواية التهديف مع
ـن حـسـ في مــجـمـوعـة انـفـتــاح شـهـيـة أ
تــؤدي  بـــشـــكل واضـح  وتــدافـع بــقـــوة عن
ـشـاركـة الـتي  وصـلـت الى نـهـايـتـهـا  وكل ا
شيء يـسـيــر في االجتـاه الــصـحـيح بــعـدمـا
صاعب الفنية واإلدارية جتاوز كل انواع ا

ثالية وليس كما يجري عندنا  كما اللعب  ا
حـصل في  شــهـر رمــضـان الـكــر  والـوقت
احلــالي  لــكن الــكل يــســعى لــلــتــخــلص من
الـدوري بــاي طــريـقــة كــانت ألنه شــكل عــبـا
ثقيال  على الالعـب واحلكام الـذين يشكون
تـأخــر األجـور  والــفـرق   وحــتى اجلـمــهـور
ـــبـــاريـــات الـــذي ابـــتــــعـــد عن مـــتـــابــــعـــة ا
ي الكروي شاهدة احلدث العا واالنصراف 
في روسيـا  الذي يـبدو  لم يـأخذ بـحسـابات
االحتـاد  امـام دوري صـعـب  وغـيـر مـدروس
ومتـعب  ولم تـأخذ االمـور بجـديـة بعـد جدل
ــشـاركــة في  كل طـويـل حـول عــدد الــفــرق ا
موسـم   من جـانـبه  يـواصل فـريق احلـس
مـبـاريــاته والـعـمـل بـجـديــدة لـبـلــوغ الـبـقـاء
قـعـده بـعـد خضـوعه ألكـثـر من مـدرب قبل
ان  يتعرض للـكثير من االنتـكاسات الكروية
زادت في  اجلـــوالت الـــصـــعـــبـــة من دون ان
ــقــنع مــا صــعب االمــور عــلى يــقــدم األداء ا
نـفــسه  وســيــكـون  امــام مــواجــهـة صــعــبـة
ــوقع بــعــدســته خــســارات  مـتــتــالــيــة في ا
السـابع عشـر على بـعـد نقـطة من الـديوانـية
وكالهـمـا يـريـدان الـبـقاء بـعـيـدا عن مـوقـعي
ـتـواجـدان  فيـهـمـا كـربالء وزاخو الهـبـوط ا
قبل ان تـظهـر مبـاريـات فريق احلـس غـاية
في الـــصـــعـــوبــة حـــيث لـــقـــاء الـــيـــوم امــام
ـواجهة اجلوية و بعدها الصناعات ويعود 
الـكـهربـاء الـدور قـبل األخـيـر قـبل ان يـواجه

كربالء في الدور االخير 
 ويـأمـل ان تـقــدم عــنـاصــره مــا تـقــدر عــلـيه
لـتــدارك  االمــور قــبل الـســقــوط في الــدرجـة
األولى   مع فـــشــلــهم الـــكــبــيـــر في  إيــقــاف
باريات السلبية  وخسارة  اكثر من دوامة ا
نصف مـبـاريـاته  وفي هـجـوم متـدني كـثـيرا
ودفــاع  ســلـبـي  لــكـنـه ال يــريـد االســتــسالم
أالن إمام  ما تـسفـر عنه مـباريـات الديـوانية
ـــكــنـه من الـــتــغـــلب عـــلى وكــربـالء ألنه ال 
اجلـويـة او الـكـهـربــاء  بـعـد خـسـارة سـبـعـة
عشر مـباراة ولم يـستـغل حتى فـرص اللعب
لعـبه  ليدخل فـي مشاكل الـبقاء وصـعوبة
التـوقـعات  امـام مخـاوف اإلدارة  الـتي ترى
وجــودهــا في الــنــادي من خالل واجــهــتــهــا
فـريق كـرة الـقـدم الـذي يـتـجه نـحـو اخلـروج
من الـبـقـاء امام واقـع اخـر مبـاريـاته   حـيث
واجهـات  احلقـيقـة التي تـرى منـها بعض ا
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تـنطـلق الـيـوم  مـبـاريـات اجلـولـة اخلـامـسة  
ـمـتاز بـكرة والثالثـ من مـسابـقـة الدوري ا
القدم عـندما تـقام مـباراة واحدة  بـ فريقي
ـلعب الـصنـاعة على الصنـاعات واحلـس 
بـعــد  اربع جـوالت  ســيـكــون مـهــمـة وقــويـة
وحاسمة ما يتطلب  اختيار طواقم حتكيمية
بـاريات  القادمة لـتأثيرها ومشرف إلدارة ا
ـوقف الـعـام  وألهـميـتـهـا  امام تـأثـير على ا
الـنـتائـج  عـند مـواقـع السـلـم خصـوصـا  في
قدمـة كمـا تظـهر فـارق النـقاط واحلـال عند ا
ؤخرة   والصراع الذي يـجري على صفيح ا
سـاخن  والكـل يريـد تـدارك مـشـكـلـة الـهـبوط
التي تـعني الـنهـاية لـها ومـنهـا تعرف كـيفت
اكتـوت عـنـدمـا كـانت تـلـعب بـالـدرجة االولى

 الكل يـنظـر لالنـتهـاء من الدوري الـذي شكل
عقـبة بـوجه  الفـرق الـتي عانت كـثيـرا سواء
هم ان تـنتهي  خالل الكبيـرة وغيرهـا  لكن ا
الـشهـر احلـالي رغم   الـفـتـرة الـطـويـلـة التي
أثــقــلت كــاهل الــفـــرق من جــمــيع تــفــاصــيل
الـية  وغيرهـا بانتظار شاركة و الفـنية وا ا
ـسـابـقـات من ان يـسـتـفـيـد االحتـاد وجلـنـة ا
ـوسم احلـالي وشـكـاوى وهـمـوم تـداعـيـات ا
ـشـتـرك  لـلـفـرق واالحتاد الـفرق والـتـحـدي ا
الـذي عــلـيه ان  يــفــكـر جــديـا فــيـمــا يـتــعـلق
بتنـظيم البـطولـة القادمـة من حيث توقـيتات
الـبــدايـة والــنــهـايــة  والن احلـاجــة الى هـذا
ـسـابـقـات االمـر  امـام تـعـزيـز الــعالقـة بـ ا
والـفــرق  واالنــتــهــاء من  الـســلــبــيــات الـتي
ـتـعـة اكـتـنـفـت الـدوري   وبـات مـجــرد من  ا
عـنــدمــا فــشل االحتـاد والــقــنــاة الـريــاضــيـة
ــبــاريـات الــتي الــعـراقــيــة في تــامــ نــقل ا
أصبـحت بال مـعـنى  امام الـشـارع الـرياضي
مع ان الـقنـاة هي مـلك الـشـعب  ولـزامـا على
العام فيها  استيعاب الدوري والتعلم منه
وبــذل أقــصى اجلـــهــود لــتــحــقـــيق الــعالقــة
اخلاصـة مع النـاس   امام رغبـتهم   وحـبهم
لـكـرة الـقـدم   وجـعـلــهـا عالقـة دائـمـة ولـيس
إخــضـــاع االمــور  لالجـــتــهــادات  وأهـــمــيــة
الـدخـول فـي حـوار من االن مع احتــاد الـكـرة
ــــــوضـع حتت اي من دون جتـــــــاهل هـــــــذا ا
مـسوغ كـان وعـلـى االحتاد ان يـراع  الـوضع
ا القـناة ملك الي الذي عـليه الشـبكة    طـا ا
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وعودة الى مـباراة اليـوم عنـدما تـظهـر حالة
الـتـفــوق واألفـضـلــيـة االرجـحــيـة إلى جـانب
أصحـاب األرض  الذيـن تداركـوا  االمور  في
ـــشــاركــة والـــتــبــايـن في عــدد من مــشــوار ا
مراحل الدوري وحتقيق نـتائج الفتة بأوقات
مـعـيــنـة قـبل حتــقـيق هـدف الــبـقـاء لــتـتـعـزز
ــشــاركــة االولـى بــفــضل عـــطــاء الالعــبــ ا
ومـواصــلـة تــقـد مــوسم كـروي  واألمل في
طـلوبة  اليوم   من خالل حتقيق النتـيجة  ا
نـشــاط الالعــبــ  ومـا قــدمــوه في اجلـوالت
األخيـرة واحلـرص عـلى   دعم مـهـمـة الـبـقاء
عبر قـدرات الالعب  الـذين قدموا  مـباريات
ـطـلوبـة  بـعد الـفوز مهـمة وادراك الـنـتائج ا
وقع األخير  عـلى احلدود والـتقـدم  به الى ا
الـــثـــانـي عـــشـــر  والـــوقــــوف فـــوق الـــطالب
يـناء   امام  الـتعامل والتطـلع الى  جتاوز ا
وسم طلـوب في اجلوالت األخـيرة  ألنـها ا ا
ـتـواجـد به قـبل ان يـقـدم ـوقع افـضل من ا
عـدد من الالعـبــ  حـيث الـهــداف  مـنـار طه
الــــذي ســــاعـــد الــــفــــريـق في حــــسم بــــعض
ـبــاريـات  ومن خـالل جـهــود زمالءه والـكل ا
تعـاونـوا امـام حتـقـيق مشـروع الـبـقـاء الذي
انـتــهى مــنه الــفــريق  في أول مــوسم نــاجح
مهم ان  يدعم استـعداداته  للـبطولـة القادمة
بـعــدمـا اسـتــوعـبـت ادارته  مـســار  وفـتـرات
ـبـاريـات الـلـعب  خالل مـوسم شـهـد ضـغط ا
خالفــا لــكل دوريــات الــعــالم الــتـي أكــثــر مـا
تلعب مـباراة واحـدة باألسـبوع   رغم أجواء
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 افاد نادي اربيل الرياضي بتعاقده مع العب برازيلي لتمثيل فريقه الكروي.
نـسق االعالمي لـنـادي اربـيل الـريـاضي في تـصـريح صحـفي ان ادارة الـنـادي تـعـاقـدت مع الالعب الـبرازيـلي احملـتـرف تـيـاغو ادواردو وقـال ا

لغرض تمثيل النادي في دوري الدرجة االولى العراقي لكرة القدم.
هـاجمـ وسـبق له تمـثيل انـدية سـلوكـا الـبوسـني وصاللة الـعمـاني وباريـتو ـركز خـلف ا واضاف ان الـالعب البـرازيلي تـولد  1992 ويـلعب 

االندونيسي وطرابلس اللبناني اضافة الى تمثيله نادي زيرفاني في دوري إقليم كوردستان حيث فاز بلقب هداف الدوري في اإلقليم.
ؤمل ان يخـوض  اول وحدة تدريـبية له مع فريق واشـار رمزي الى ان البـطاقة الدولـية لالعب وصلت من نـادي طرابلس الـلبنـاني مبينـاً أنه من ا

أربيل امس االحد
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يــواجه مـنــتــخـبــنـا الــوطـني بــكـرة
الـسلـة نـظيـره القـطـري في السـاعة
الـسـادسـة من مـسـاء الـيـوم االثـن
(تــوقــيت بــغــداد ) في قــاعــة نــادي
الغـرافة بالعـاصمة الـدوحة  ضمن
مـنــافــســات الــنــافــذة الــثــالـثــة من
ـؤدية الى الـتـصـفـيـات االسـيـويـة ا
نـهـائـيـات كــاس الـعـالم في الـصـ

2019 .
ــبـــاراة مــفـــصــلـــيــة وتـــعــد هـــذه ا
للمنتخب اذ سـيلتحق الفائز فيها
رحلة النهائية من التصفيات الى ا
ـركـز الـثالث .  ويـحـتل مـنـتـخبـنـا ا
فـي مــجــمــوعــته ب  7نـــقــاط خــلف
ـــــتـــــصـــــدر ايـــــران ب  9نـــــقـــــاط ا
والوصيف كازاخستان ب  8نقاط 

وتـتـذيل قـطـر جـدول الـتـرتـيب ب 6
نـقـاط  فـيـمـا يــتـيح لـهـا الـفـوز في
مـبـاراة اليـوم التـعـادل بالـنـقاط مع
مـنـتـخـبـنــا لـيـحـتـكم الـفـريـقـان الى
ـــواجـــهـــتـــ الـــتي تـــؤول فـــارق ا
بـطبـيـعة احلـال الى قـطر  امـا فوز
الــعـــراق فـــيـــعــنـي حــصـــوله عـــلى
البطاقة الثانية في مجموعته تاركا
ــركـز الــثـالث لــكــازاخـســتـان  اذ ا
واجهتـ معها يشيـر فارق نقـاط ا
ريح لصـالح منتـخبنـا بعد فـوزنا ا
ـواجـهـات بـنـتـيـجة – 64 في اخـر ا

 50نقطة . 

باراة وانهى منتخبـنا حتضيراته 
الــيـوم عــبـر وحــدتــ تـدريــبـيــتـ

بـاشـراف التـركي مـصـطفى دارين 
الحـــظــات اشـــر خاللـــهــا بـــعض ا
واالخـــطــــاء الـــتي رافـــقت مـــبـــاراة

كــازاخـسـتـان وايـضـا دراسـة نـقـاط
قـوة وضعف الـفريق الـقطـري الذي
خــسـر اخــر مــبــاراة له امــام ايـران
بفارق نقطـت  وقال رئيس احتاد
الــسـلــة الـعــراقي الـدكــتـور حــسـ

الـعـمـيـدي في اتـصـال من قـطر " ان
ـواجـهة الـفـريق في ا اجلـاهزيـة 
قــــطــــر الــــيــــوم  مـــشــــيــــرا الى ان
الـالعـبـ واضـعـ نـصب اعـيـنـهم
الـفـوز وال غـيـره والــذي سـيـنـقـلـهم

لـلمـرحـلة الـثانـيـة من التـصفـيات 
مـبـيـنـا ان الفـريق بـرغم انه يـفـتـقد
ثالث ركائز اساسية متمثلة بغياب
محمد صالح وعلي حا ومعاودة
االصـابة لالعـب ذو الفـقـار فاهم اال
انه جنـح من قـلب تــاخــره الى فـوز
مــهم عــلى كــازاخــســتــان  مـامــنح
الالعـبـ جـرعـة مـعـنـويـة كـبـيـرة 
بـانـتظـار ان يـزفـوا بشـرى  الـتاهل
ــــرحــــلــــة الــــنــــهــــائــــيــــة من الى ا

التصفيات .
 ومـر مــنـتــخـبـنــا بـظـروف صــعـبـة
خالل هـذه الـتـصـفــيـات فـبـعـد فـوز
تـاريــخي عــلى ايــران في مــســتـهل
الــتــصــفــيــات  عــاد لــيــخــســر مع
كـــازاخــــســـتـــان عـــلى ارضه وبـــ
ـباراة جـمـهوره بـعـد تـمديـد وقت ا
اثـر تعـادلـهمـا في الـوقت االصلي 
بعدها تعرض جنم منتخبنا محمد
صالح الى اصابة بلـيغة في احدى
ـمـتـاز ادت الى مـبـاريـات الـدوري ا
ــنـــتــخـب لــيـــخــســر ابــعـــاده عن ا
مـبـارات في الـنـافذة الـثـانيـة امام
قطـر وايران  وفي الـنافـذة الثـالثة
تــمـكن مــنـتــخــبـنــا من الـفــوز عـلى
كـازاخـســتـان بـغـيــاب العـبـيه عـلي
فــيــمـا حــا وذو الــفـقــار فــاهم .  
يـنـتظـر مـنه الفـوز الـيوم عـلى قـطر
لــيـــحــصل عـــلى احـــدى بــطـــاقــات
ؤهلة للمرحلة الثانية. اجملموعة ا

ـمتـاز مـا أنعـكس سـلـباً بـالـدوري ا
على عالقة الفريق مع اجلمهور.

وكـشـف عن تـعـرض العـبي الـطـلـبـة
الـى ضـغـوط من اجلـمــاهـيـر لـسـوء
النتائج ووصل حالـة البعض منهم
الـى ان يـتــصـفح مــواقع الــتـواصل
ــبـاراة االجــتــمـاعـي بـعــد نــهـايــة ا
مـــــــبــــــاشـــــــرة لـالطالع عـــــــلى اراء
باراة. ستواه خالل ا اجلماهير 
واشـــــــــار طــــــــارق الـى ان ســـــــــبب
ـبي ـنــتـخب االو اسـتـبــعـادي من ا
سـابـقـاً بــسـبب تـوقــيـعي مع فـريق
الشرطة النـادي السابق كون مدرب
ـنتـخب الـكابـ عبـد الـغني شـهد ا

هــــو مــــدرب فــــريق نـــــفط الــــوسط
بــــالــــدوري احملــــلي وأنــــا رفــــضت
الـتــوقــيع مـعـه مـؤكــدا  انه من أقل
الالعــبـــ الــذي أخــذوا فــرصــتــهم
نتخب الوطني ولو شاركة في ا با
حــتى بــنــصف مــشــاركــة عــلـى حـد
تعـبيـره. ولفت العب فـريق الـشرطة
ـشـكـلـة مـع مدرب الـسـابق الى ان ا
الـقيـثارة بـاكيتـا كونه يـجعـلني في
غــــيــــر مــــركــــزي وهــــذا ال ارغب به
درب مـشيرال ولكـنهـا كانت رؤيـة ا
ــــدرب احملـــلـي لــــلـــفــــريق الـى ان ا
أفـضل مـن األجـنـبي لـتـقـارب الـفـكر

. مع الالعب
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ي نتخب الوطني بكرة السلة يسعى الى التأهل العا ا

تميزت النسخة احلالية من مونديال روسيا بالكثير من احملطات التي
ابرزت تطرأ الفتا لـكرة القدم بكونها كـرة هجومية بدليل كم االهداف
التي احـرزت خالل دور اجملمـوعات الذي انـتهى بـحصيـلة وافرة ولم
تـنته سـوى مبـاراة واحدة بالـتعـادل السـلبي حـيث كانت بـ منـتخبي

ارك بعد ضمان تأهلهما لدور الـ ..16 فرنسا والدا
ـونـديـال فـضال عن وبـعـيـدا عن االسـلــوب الـذي تـمـيـزت مـنـتـخـبـات ا
ـبـتـكرة من خـالل تقـنـيـة الفـيـديـو التي اثـارت لـغـطا احملـطـة التـقـنـية ا
ـنتـخـبات ـقـارنـة مع ا وجـدال بـدليـل خدمـتـها لـلـمـنتـخـبـات الكـبـيـرة با
االخرى التي عانت من هذه التقـنية التي فيما يبـدو انها ظلمت نتيجة
تلك الـتـقـنيـة الـتي استـنـفـذت وقتـا طـويال من جانـب احلكم الـرئـيسي
حلسـم االلتـحـامات واالحـتـكـاكات وغـيـرهـا لتـنـتهـي اما بـإعالن ركـلة

.. جزاء او اشهار كارت نتيجة احتكاك ب العب
نـتخب كمـا لم يسـتـأثر خـروج حامـل اللـقب في النـسـخة الـسابـقـة  ا
ـنتخبات الـكبيرة  عانت اني من الدور االول بتـلك الضجة  كون ا اال
ــتـابـعـ ـسـتــوى الـذي قـاد الـكــثـيـر من ا من مـشـاكل ولـم تـظـهـر بــا
ـضي بـعـيـدا بـعد ـنـتـخـبـات والتـزام قـدرتـهـمـا  على ا لـتـرشـيح تلك ا
ــنـتـخـبـات اجــتـيـاز اخلـصـوم  واحــدا تـلـو االخـر بــغض الـنـظـر عن ا
الالفـتـة التي ادت مـسـتوى قـادهـا للـدخـول في دائرة االضـواء مـثلـما
ـنـتـخب الـبـلـجـيـكي الـذي اسـتـأثـر بـالـعالمـة الـكـامـلـة من احلـال مع ا
الـنـقاط لـلـتـأهل فـضال عن مـنـتـخب كـرواتـيـا الـذي اثبـت جنومـه انهم
ـطلـوب كونـهم قدمـوا مبـاريات مـتمـيزة ابـرزها قـادرون على حتـقيق ا

نتخب االرجنتيني  وتغلبه عليهم بثالثية مثيرة .. لقائهم با
ـتــابـعـة سـواء من خالل كل تـلك احملــطـات شـوهـدت او اســتـأثـرت بـا
ـونـديـال الـروسي أبـرز الـنـسـخـة احلـالـيـة او الـنـسخ الـسـابـقـة لـكن ا
ظـاهرة اخـرى فبالـرغم من اخملـاوف التي اثـيرت من الـتهديـدات التي
ـونديـال من خالل التـنظـيمـات االرهابـية والـكثـير من طـالت انطالقـة ا
الـصــور الـتي ابـرزتـهــا وسـائل االعالم لـلــكـشف عن حـجـم الـتـهـديـد
ـسؤولـ الستـدعاء ـونديـال االمر الـذي دعا ا ـرتقب الـذي يـنتـظر ا ا
ـنافـذ في خطـوة حلـمايـة هذا فرق عـسكـريـة لتـعزيـز االمن ومـراقبـة ا
احلـدث الكـبيـر من كل مـا يشـوبه من تهـديدات تـعكـر احملفل الـكروي

االبرز..
العب ونـديال فـهي بالـتشجـيع فبـعيـدا  عن ما شـهدته  ا امـا سمـة ا
من حملـات كروية  فـان الكامـيرات حيـنمـا ترقب الظـواهر التـشجيـعية
من وجوه مـختلفـة تختـصر العالم في مالبس وطـقوس وتقـاليد  اثبت
ان احملفل الكروي ليس مـتعلق  بكرة القـدم فحسب بل هو عبارة عن
تـبادل ثـقافي او حـوار حضـارات تتالقى بـ الشـرق والغـرب  لتـبرز
ونديال جـلوس مشجعي شتـركات  فقد بـرز من خالل ا الكثـير من ا
ـنـتخـب الـغـر سـوية وجـنـبا الى جـنب بعـيـدا عن حتدد كل فـئة ا
بـادرة ان ريـاضـة كـرة الـقدم ال حتث فـي مدرج مـعـ لـتـتـرجم تلـك ا
على العنف او  غياب الروح الرياضية مثلما ابرزت مشاهد الفتة من
شـجعـ او تمـردهم على الـعنف الـذي قاد لـكوارث بـسـبب تعـصب ا
القوان الرياضـية التي ازهقت ارواحا بريـئة مثلما حدث في مالعب
ية او عـربية  نستذكـر منها حادثة مـلعب هيسيل  في عام 1985 عا
في مـباراة نـهـائي دوري ابـطـال اوربا الـتي جـمـعت فـريـقا يـوفـنـتوس
ـأسـاوية ـبـاراة ا ـئـات فضـال عن ا ولـيـفـربـول  والـتي اودت بـحـيـاة ا
صـر قبل نـحو خـمسة الـتي جرت في مـلعب الفـريق البـور سعـيدي 
ا استدعى من ئـات بسبب التدافع والـشغب  اعوام حينـما قضى ا
ـصري إليقـاف النشـاط الرياضي بـعدة اشهـر حل تدارك االحتاد ا

أساة الكروية .. تلك ا
ـشـجـعـ لـتـجد تـابـع كـلـما مـرت كـامـيـرا تـلـفـزيـونـيـة مـن مـدرجـات ا
اساليب مختلفة من التشجيـع فمشجعي الفرق االفريقية الذين كانوا
ـنـتـخـبـات الـواحـد تـلـو مـلح الـدور االول الـذي اخـتـفـى بـخـروج تـلك ا
نتخب السنغالي الذي فقد تلك البطاقة رغم تساويه االخر واخرهم ا
ـنتـخب الـيابـاني الذي رفـعته لـلـدور التـالي اسلـوب لعـبه اخلالي مع ا
شجـع لم يـستغـنوا على لونـة فهـؤالء ا من الـبطاقـات ا
ادوات موسيقيـة لرفع روح فرقهم الرياضـية كالطبلة
صري الزي نـتخب ا فضال عن ارتداء مـشجعي ا
الـفـرعونـي في استـظـهار احلـضـارة العـريـقة فـيـما
ـشـجـعـات االيـرانـيـات حتـررا الفـتـا عـما كـشـفت ا

تعيشه تلك الفتيات في بلدهن.
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تنطلق جولة جديدة
من منافسات
متاز الدوري ا
وسط صراع الفرق
على العالمة الكاملة
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 حمل جنم فريق الطلـبة عبد القادر

طــارق  وزارة الـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي
والـبـحث الـعـلـمي  الراعـيـة لـلـنادي
مسؤولـية النتـائج السلبـية للفريق
بـــســبب نـــقص الــتـــمــويل واألزمــة

الية للنادي. ا
وقــال  طـارق في تــصـريح صــحـفي
لدينا العبـ جيدين وما حصل من
تخبطات السباب كـثيرة منها تأخر

. الية لالعب ستحقات ا ا
وأكــــد طـــارق ان وزارة الـــتــــعـــلـــيم
تتحمل ما يعانيه الفريق من نتائج
ـركز 13 سـلـبـيـة وحصـولـنـا عـلى ا
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االستغناء للعب معنا هو عدم خوض لقاء أمام فريقهم.

واوضح احمـد اننا  جنحنا في تبني فلسفة ما فلسفة االعتماد
عـــلى الالعب احملـــلي  الــتـي أتت بــثـــمــارهـــا اإليــجـــابــيــة  و
االستـغنـاء عن التعـاقد مع الالعـب احملتـرف   والشيء االهم
من ذلك هـو اننا نلقى الدعم الكامل من قبل مجلس االدارة لقد
اضي بال العـب دولي وال مـحترف وتـمكنا وسم ا خضـنا ا
من إحراج االنـدية الـكبيـرة لكن بـشكل عام االوسـاط االعالمية
واجلمـاهيرية أثنت على جتربـة اعتماد نادي النفط على الالعب

الشاب.
قرر ان يتواجه  فريقا النفط وضيفه الشرطة على ملعب ومن ا
نـادي الـصـنـاعـة الـريـاضي ضـمـن مـنـافـسـات اجلـولة  16من

متاز بكرة القدم. رحلة الثانية للدوري العراقي ا ا
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 أكد اجلـهاز الـفني لـفريق الـنفط بـكرة الـقدم ان الـفريق جـاهز
خلــوض مـــبــاراته غــدا الـــثالثــاء امــام نــادي الـــشــرطــة ضــمن

متاز. منافسات الدوري العراقي ا
وقــال مـدرب الــفـريق حــسن احـمــد في تــصـريح صــحـفي  ان
مبـاراتنـا امام فـريق الشـرطة مـهمـة وهي ال تقـبل القـسمـة على
اثـنـ مـبــيـنـا ان الــفـريق جــاهـز خلـوض الـلــقـاء بـشــكل جـيـد
والسيـما ان معـنويات الالعـب عالـية بعـد ما حقـقه الفريق من
نـتــائج كــبـيــرة خالل مــبــاريـات الــدوري ونــأمل حتـقــيق الــفـوز

واصلة التنافس على مقدمة الدوري.
باراة منوهاً ن حس عن ا هاجم أ وأشار أحمد الى غياب ا
الى أن سـبب ذلك هو اشتـراط ادارة الشـرطة عنـد منـحه كتاب


