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الفريق وعودة عادل نعـمة الذي يقدمه بزخم
نـافـسة كبـيـر  وطـموحـات  الـتـقدم بـعـد بـا
ـواسم االخــيـرة عـكس مــا كـان يــجــري في ا
ـضي بـنـتـائـجه  الـتي اثـر  ويـريـد ايـضـا ا
وتأثر بـها ايـجابـيا  واضـافة  كـامل  نقاط
الــــــفـــــــوز  الــــــســـــــادس  مـن خالل قـــــــوته

يناء السلبية جدا. واستغالل  حالة ا
WO½«u¹b «Ë Íd×³ «

ـوقع 16 نـفــسه امـام ويـجـد الــبـحــري في ا
فرصـة حتقـيق الفـوز الثـاني توالـيا  بـعدما
عـاد بـكـامـل نـقـاط لـقــاءه مع فـريق احلـسـ

ــــواقع  الى 16 الـــتـي ابـــعــــدته عـن اخـــر ا
عندمـا يسـتقـبل متذيل الـترتـيب الديـوانية 
والــتــعـــامل مع ظــروف الـــلــقــاء الـــتي تــقف
ألصـحــاب االرض  والــتـطــلع الى االبــتــعـاد
اكــثــر امــام حتـقــيـق هــدف الـبــقــاء مـن هـذه
االوقـــــــــات فـي ظـل الــــــتـــــــراجع الـــــــواضح
للـديوانـية الذي فــــشل في مـواجهـة الكرخ 
مـا زاد الــطـــــ بــله في مـشــاركـة تــراجـعت
فـيـهــا حـظــوظ الـفـريـق في مـلـعــبه وخـارجه
ويـواجه شــبح  الــسـقــوط في الـدرج االدنى
التي عـانى مـنـهـا كثـيـر قـبل العـودة الـشـاقة
لـلــمــمـتــازة الـتـي يـتــرنح فــيـهــا بـعــد تــلـقي
اخلـسـارة الـثـامـنـة  وفقـدان نـقـاط اكـثـر من
نصـف مبـاريـاته الـتي لم يـقـدر رزاق فـرحان

من تغيرها.
كما يجد فـريق الوسط عاشـر الترتيب االخر
الذي عـاد بـنقـطـة غالـيـة من تعـادل ثـم من
اجلـويـة يسـعـى راضي شـنـيشـل لالسـتـفادة
مــنــهــا فـي رفع مــعــنــويـــات الالعــبــ امــام
مواجهة فريق احلسـ والعمل على حتقيق
االنـتــصــار وكـامـل الـنــقــاط والـعــودة بــقـوة
باريات عقر الدار التي فرط فيها الكثير من
الـنـقـاط الـتـي يـأمل تـعـويـضــهـا عـبـر خـبـرة
ــدرب ودور الالعــبـــ فــيــمــا يـــجــد فــريق ا
احلـســ نــفــسه امــام مـهــمــة صــعـبــة بــعـد
خـسـارة الـبـحـري ومـا تـسـبـبت في تـراجـعه
لـــلـــمـــوقع 18 مـــهـــدد بـــتـــركـه من االمـــانـــة

والديوانية
وكـانت اخـر مـبـاريـات الدور 15 قـد اسـفرت
عن حتقيق فوزا مهما ومثمرا للكهرباء على
حساب النفط بهدف لواحد وتعادل الزوراء
مع نـفـط مـيــسـان بــهـدف ويــبــقى عـلى بــعـد
خــمـس نــقـــاط من الـــغــر الـــشـــرطــة ووقع
الــطالب بــفخ الــصــنــاعــات من دون اهــداف
فيـما تـغـلب اجلنـوب عـلى السـمـاوة بهـدف

لواحد.

ــلــعــبه اذا مــا نــظــرنــا لــنــتـــائج الــكــرخ  
حتـديـدا  ومــا يـواجه اربــيل من صــعـوبـات
حـقـيــقـة  في مالعب الــعـاصـمــة الـتي حـقق
فيها فوزا واحدا على حساب فريق احلس
لـكـنه قـادر عــلى احلـاق اخلـســارة  الـثـالـثـة
بــالــوصــيف اذا مــا لــعب  من اجل الــفــوز 
هـمـة سـتصـطـدم بـفريق ويعـلم  شـاكـر ان ا
عـنـيـد ال يـريـد التـنـازل عـن مـبـاريات االرض
امــام أي عــنـــوان وسط تــطــلـــعــات الــعــودة
لـلــصـدارة  فــيـمــا يـأمـل اربـيل في حتــسـ
مــوقـعـه  وتــوسـيـع الـفــارق عـن  مـطــارديه
الوسط والـنـجف  في طلـعـة اليـوم  والـبدء
ثلة في التخلص من عقد رحلة  جديدة 
 مواجهات الذهـاب ووضع حد لها من خالل
طــريــقـة  الــلــعـب وجـهــود الـالعـبــ الــذين
وقع  رحلة االولى  يدركون أهمية انهاء ا
ني يلـيق  بصـاحب األلقـاب األربعة الـذي 
الــنـــفس ان يـــعــود بـــكل الـــفــوائـــد عــنـــدمــا
ـعـنـويـات عـالـيـة اثـر سـيـحـضـر ويـلـعـب  
ـاضي ما يـجعله ـينـاء الدور ا فوزه  على ا
ر الـلـعب بـروح الـتـحـدي لـلـمضـيـف الـذي 
ــرشح لـتـحـقــيق نـتـيـجـة بـأفـضل ايـامه  وا
ـواصـلـة سـلــسـلـة انـتـصـاراته  في جـديـدة 
مشـاركة مـختـلفـة يـتصـرف لالن فيـها بـشكل
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ــيـــنــاء  الــعـــائــد بـــاخلــســارة  ويــســـعى ا
الـسـابعـة مـن اربيـل وقف حتـديـات الـنتـائج
ـلــعــبه وبـ اخملـيــبــة الـتي طــالــته حــتى 
أنـصـاره  مــتـراجــعـا لـلــمـوقع الــرابع عـشـر
عنـدمـا يـستـقـبل اجملـتـهد احلـدود في مـهـمة
تـــظـــهـــر صـــعــبـــة عـــلـى اصـــحــاب االرض 
وجــمــهـــورهم الــذي ال يـــخــفي  تـــذمــره من
احلـالـة  الـتـي عـلـيـهــا الـفـريق بــعـد تـقـلص
حظوظه بشكل واضح  بعدما اخذت تشكل 
نتـائج مـبـاريـاته صـعـوبـات شبه كـلي داخل
وخارج ميدانه  وظهر متذبذبا في اجلوالت
وقف االخيـرة  وال يهـدا لإلدارة بال امـام ا
الــصــعب والن الــفــريق بــغــيــر الـقــادر عــلى
الـتــغـيــر بـعــد تـأثــيـر الــنـتــائج في تــراجـعه
لـلــمــوقع الــرابع عــشـر وافــتــقـد لــلــقـدرة في
ـشاركـة التي سـيحـضر استـعادة دوره في ا
احلـدود لـعــرقـلــته كـمــا يـريــد زيـادة حـاصل
نـقاطـه في الـبـحث عن االنـتـصـار الـسادس 
وتـأثــيــر ذلك عــلى مــوقــعه في تــخــطي فـرق
الـطالب والـنـفـط ومـيـسـان مـا يــدفـعه لـلـعب
بـقـوة وتـركـيـز وتـظــهـر االمـور مـخـتـلـفـة مع

منـحته الـكثـير من الـنقاط  وبـقي يسـير في
االجتـاه الـصــحـيح بــعـدمــا عـاد بــالـفـوز من
الديـوانيـة مـعززا مـسيـرة االنـتصـارات التي
يتطلع الى حتقـيق النتيـجة على اربيل وهو
رشح لـها ألنـه يعـرف كيف يـتـعامل ويـقدم ا
ويحـسم  االمور خـصـوصا في مـلعـبه الذي
يراهن عـليه والـتعويـل على قـدرات الالعب
الـواعـدين الـذين واصـلــوا تـأكـيـد تـواجـدهم
ـــبــاريــات بــاهـــتــمـــام والــتـــشــديــد عـــلى  ا
والتـعرض  لـلفـرق وحتديد الـنتـائج بنـفسه
وكل الــدالئل تــشـيــر الى قــدراته فـي حـسم 
ـقـدمة  وألنه واجب اربيـل لكي  يـبـقى في ا
يعـرف كيف يـتعـامل مع مـباريـات عقـر الدار
الــتي جنح فــيــهــا بـــشــكل افــضل بــ الــكل
بسبب ارتفاع مردود الالعب الذين يقدمون
الكرخ في مـوسم جيد واسـتمر يـشكل خطرا
على الفرق الكبيـرة بعد بداية الزال  يحافظ
عـلـيـهـا في مـشـاركـة  يـشـهـد عـليـهـا مـوقـعه
احلـالي وهــو يــقف فــوق الـزوراء واجلــويـة
ويريـد ان يـبـتعـد عـنـهمـا بـعد تـأجـيل  لـقاء
الغـر الـزوراء واجلـوية امـام قوة الـكرخ
ــؤثــرة مـع  ضــيــوفـه الــذين يـــنــظــرون له ا
بــاحــتــرام وهم يـــدركــون واقع حــال االمــور
بفـضل جـهـود  العـبي الـكـرخ عـلى مـسـتوى
ــنــافـــســ عــلى مــلــعـــبه وخــارجه واحـــد ا
الـصــدارة بــعــدمـا تــمــكن من االســتــقـرار  
والـسعي لـكـتـابـة مـوسم نـاجح بـعـد الـعودة
للـمـمـتـازة بـثـقة مـقـدمـا نـفـسه  بـقوة  وفي
احـسن مــوقع مــنـذ عــودته قــبل عــدة مـوسم
وسم في احد  قعـده امام التـطلع حلـسم ا
واقع التي تمـنحه مشاركـة خارجية  وهو ا
يقـدم مـبـاريـاته بـجـمـاليـة  بـعـد انـتـصارات
مـبـهــرة ويـحـمـل مـعه امـال االســتـمـرار في 
حتقيق النتائج ومالحقة الشرطة على امل 
تـلق خـدمة بـقـيـة الـفـرق بـعـدمـا حـقق الـفوز
عـشــر مــرات ويـتــطـلـع لـلــحـادي عــشــر عـلى
حـســاب اربــيل االكــثـر تــأثــرا عـنــد الــذهـاب
واخـــرهــــا خـــســــارته من الــــنـــجـف قـــبل ان
ينـاء وينـتظر ـلعبه مـع ا يستـعيـد توازنه 
انـــصـــاره ان يـــتـــمـــكن من ايـــقـــاف تـــقـــدم 
الـــــــكــــــرخ   مـن خـالل  عــــــكـس  قـــــــدراته
الهـجـومـيـة  الـتي الزالت بـعـيـدة عن مردود
الـنـتــائج الـتي حتــتـاج الى عــمل جـدي من 
ـرون بــأزمـة    الـذيـن  مـجــمـوع الـالعـبــ
درب ثقة  بنتائج  الذهاب التي  يسعى  ا
مع الالعب للتعبير عن رغبتهم في حتس
االمور عبـر مهمـة اليوم الـتي ال تظهـر سهله

صــاحـبـت  وتـطــلــعــاتــهــا  الى عــمل اكــثـر
تــنـظــيــمــا وفــائــدة تـنــعــكس عــلى طــبــيــعـة
حتـضـيـراتـهـا ومـشـاركـاتـهـا الـقـادمـة وعـلى
الـلـعــبـة نــفـســهـا وفي ان تــخـرج االمـور من
وضعها التقليدي الى  االجواء االفضل ولو
علـى مسـتـوى  تـنـظـيم دول اجلـوار واحلال
ان يـنــسـحـب عـلى تــنـظــيم  عــمـلــيـة عــقـود
  واحلـال الالعـبــ احملــتـرفــ  واحملــلـيــ
العب بعض الفرق واالهتـمام بها من حيث
كن ان تـستمر على هذه األرضية  التي ال 
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وعـودة الى مـبـاريـات اجلــولـة والـيـوم الـتي
تشـكل ضغـطا عـلى الفـرق بعـد التـغيـر الذي
ــواقع وظـــهــور تـــداخل فــارق طــال اغـــلب ا

وقع اخلامس لألخير. النقاط من ا
تصدر الشرطة 36 نقطة النجف فيستقبل ا
ـطـلوب  تـراجع 11 ويظـهـر في الـوضع ا ا
والقـدرة على حـصـاد كامل الـنـقاط  لـتعـزيز
الصـدارة والـعـمل عـلى تـوسـيع الـفارق مع 
  الزوراء الكـرخ بعدمـا توسـع مع الغـر
الذي تـعثـر مع مـيسـان واجلويـة مع الوسط
الى 5 نـقــاط قـبل ان يــواصل الــسـيــر بـثــقـة
وسم ويبدو ان االمور مختلفة مع الشرطة ا
احلـالي الـذي يـبـحث عن الـلـقب الـغـائب عن
ـواسم عدة رغم ان نفس خزائنه 
اجلــهــود والـــدعم وانــتــداب
ـعـروفـ جتري الالعبـ ا
فــي بـــــــــــــــــدايــــــــــــــــــة  كـل
موسم لكنها لم تؤدي الى
ــشـوار ــشــاركـة وا هـدف ا
الطـويل الـذي علـيه الـفريق
ـرحـلـة في مـحـاولـة انـهـاء ا
ــصـلــحــته  ويــجـد االولى   
ـواتية نفسـها امـام الفـرصة ا
الــتي حتـــتــاج الى اخلــروج
بـاخــر نــتــائج مــبـاريــاتــهـا
ــيـنـاء عـنـدمــا يـســتـقـبل ا
ويخرج لـلكـرخ  ويضيف
الـــبــــحــــري وله مــــبـــاراة
مؤجـلـة مع الـنـفط ويـقدم
نفـسه بـقـوة عـبـر خـطوط
فــاعـــلــة مـــعـــتــمـــدا عــلى
ارقــــــامه الــــــدفــــــاعــــــيــــــة
والهـجـومـيـة واالمـر الـهام
ان يــــــســــــتــــــمـــــر فـي طــــــريق
االنتصـارات التي يـعول عـلى عنـاصره التي
استمرت تؤدي كـما يجب وتبـحث عن تكليل
رحـلـة االولى التي لالن النـتـائج في حسـم ا
تواجه خطورة الكرخ الساعي لـعرقلتها عبر
قابل سيكون النجف مرة مجموعة واعدة با
أخـرى امـام مــبـاراة صــعـبــة  قـد تـكــلـفه كل
العالمات  لكنه يـريد عرقلة األمور من خالل
  وفـي امــكـــانـــيـــة تــدارك عـــطــاء الـالعــبـــ
توقع  التعرض لـلخسارة الـثانية  توالـيا ا
ان تصعبـها قوة الشرطـة  االفضل ب الكل
اليوم عبـر الفوارق الـفنيـة من حيث موجود
  ودكـة االحتـياط عنـد الشـرطة لكن الالعب
ـردود ــكن الـنــجف من تــقـد ا هـذا قـد ال 
رغم حتــسن االداء وال يـــعــني خـــســارته من
احلدود سـتـزيـد من مـشاكـله الـتي جتـاوزها
بسرعة ويأمل جـمهوره ان يقـدم ثائر جسام
الفـريق في مهـمة االخـتـبار احلـقيـقي بعـدما
اخذ يعرف كيف  يلعب  كما فعل مع اجلوية
وخشيـة مالحقـة اجلنـوب  وألنه ال يريد اي
ة مشاكل بعدمـا تراجع موقعـ بسبب هز
احلدود التي يـسعى حملـو اثارهـا الن اللعب
والـنـتـيـجـة مع الـشـرطـة تـخـتـلف في جـمـيع
تفـاصـلـيـهـا مع الـرغبـة الـكـبـيـرة في احلالق
اخلـــــــســـــــارة االولـى  بـه حتت  انـــــــظـــــــار
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ويـأمل  الـوصـيف الـكرخ 33 في ان يـتـعـثر
الــشـرطــة امــام الــنــجف من اجـل مــشـاركــته
الصدارة عنـدما يضيـف اربيل ويتطـلع فيها
الستـغالل فـرصـة الـلـعب عـبـر االرض التي 
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14 تـغـيـيـرا شــهـدتـهـا مــواقع سـلم تـرتـيب 
ـمتاز بـكرة القـدم  متأثرة مسابـقة الدوري ا
بـالــنــتــائج الـتـي انـتــهت عــنــدهـا مــبــاريـات
ــمـتـاز اجلـولـة  15من مـســابـقــة  الـدوري ا
اضي بكـرة القـدم التي اخـتتـمت اخلمـيس ا
فـيـمـا حـافـظت فـرق الـشـرطـة ونـفط مـيـسـان
والــنــفط والــطالب واحلــدود والــوسط عــلى
مـواقـعـهــا قـبل ان تـدخل الــفـرق الـيـوم في 
مواجـهات جـديـدة ضمن  افـتاح اجلـولة 16

التي تشهد اقامة خـمس مباريات  فيما  
تـأجـيل قــمـة اجلـولـة بــ الـزوراء واجلـويـة
ـواجـهـة بـاخــتـكـور بـعـد غـد لـسـفـر الـثــاني 
ضـمن مــلــحق  دوري ابــطـال اســيــا  فـيــمـا
جتري اربـع مبـاريـات  يـوم غـد االثـنـ على
ـرحـلة االولى بعـد ثالث جـوالت من نـهـايـة ا
تـوقع ان  جتـري الـشـهـر اجلاري فـي عمل ا
مــهم  ان تــســيــر االمــور بــهــذه الــطــريــقـة 
  جلــنـة بـتــعـاون مــشـتــرك بـ
سابـقات والـفرق التي ا
تــــــامـل في مـــــــوسم
متـقدم مـخـتلف عن
ســــــابــــــقــــــاتـه من
حـــيث  تــــأثـــيـــر
الـوقت الــسـلـبي
الـذي شـكت مـنه
ــواسم كــثــيــرة
واالهــــــــــــــــــــم ان
تتضـافر اجلهود
فـي انــــــــــــهـــــــــــاء
ـــوسـم  بـــوقت ا
يــــخـــــدم الــــفــــرق
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بي قيس العاني وثائق إصدار بطاقته الوطنية بعد وصوله إلى العاصمة بغداد. نتخب العراقي األو أكمل حارس ا
وقال عـضو جلـنة الـالعبـ احملتـرف زيـد الزيـدي في تـصريـحات صـحـفيـة "وصلـتنـا شهـادة مـيالد قيس الـعاني من

السفارة العراقية في بولندا و التصديق عليها في وزارة اخلارجية ".
وتابع زيد "األسبوع احلالي سيكون موعد إصدار البطاقة الوطنية للحارس قيس بشكل رسمي".

يشار إلى أن قيس العـاني يحترف اللـعب في بولندا ويـعد سادس العب مغتـرب أكملت اللجـنة إصدار هويتـهم الوطنية
قبل. بي في تصفيات آسيا الشهر ا نتخب األو لتمثيل ا
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ــعـسـكـر الــثـالث لــلـمـنـتــخب بـعـد ا
معسكري كربالء وقطر".

وأشــار الــكــنـــاني الى ان "اجلــهــاز
الفني للمـنتخب الوطني اختار 12
العـبـا لقـائـمـة أسود الـرافـدين التي
تــــتـــوجه إلـى لـــبـــنــــان بـــعـــد عـــدة
اخـــتــــبـــارات أجـــريـت لـــهم لــــيـــقع
االختـيار على الـالعب وهم كل من
: مــحــمـــد ســامي ومـــحــمـــد ســعــد
رمى وعلي جبار ومهند حلراسة ا

مــــحـــمـــود وســـجــــاد ســـهل وسالم
إبــراهـم وعـلي أحـمــد خلط الـدفـاع
وصالح حسن وعلي مهدي ومحمد
رضــا عـلي ومــرتـضى قــاسم وعـلي

جودة في خط الهجوم".
ــنـتـخب ســيـجـتـمع يـشـار إلى أن ا
الـــيــوم األحـــد في تـــمــام الـــســاعــة
العـاشرة صـباحا عـلى ملـعب الكرة
الـشاطـئية الـكائـن خلف مـقر احتاد

الكرة.
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نتخب   ا
الوطني بكرة

القدم

أســدل الــســتــار عن مــنــافــســات اســيــا لــكـرة الــقــدم بــكـل صــخــبــهـا
وضجـيجيـها وأصبـحت جزء من التـاريخ نستـدعيه عنـدما نسـتعرض
ـغـادرين من األدوار اخملــتـلـفـة فــهي بـطـولـة الـفـائـزيـن بـالـكـأس امــا ا
عابرة بـانتظار امل جديـد يتحقق بـعد أربع سنوات مـقبلة فـعواطفنا
ر فـننـصرف ومـشاعـر اجلـماهـير تـذوي بعـد يـوم فـقط من الـوداع ا

الى أحداث رياضية أخرى جلها ال تسر.
وتـبـقى األخـطاء شـاخـصـة تتـكـرر مع االحـداث الكـبـرى جـميـعـها دون
معاجلة او اعتبار وكأن التجارب بايجابياتها وسلبيتها مجرد هوامش
تمـضي دون وقـفة جـادة لدراسـتهـا واالستـفادة مـنهـا فال نرى مع كل
ـة اال جـدل بـيـزنـطي لـتـصـفـيـة حـسـابـات شـخـصـيـة أو استـغالل هز
وضـوع لالبتزاز او مـحاوالت خائـبة ألسـقاط االحتاد الـذي يلوذ في ا

العادة بالصمت او يتمترس وراء ادواته للرد على االخرين.
ـعـتـرك الـقـاري قـد وفـي جـردة حلـسـابـات الـربح واخلـســارة جنـد ان ا
افرز مشاركة مـشرفة على مسـتوى االداء والنتائج لكـنه فقير ومخزي
ــال الـعـام عـلـى صـعـيــد الـفــضـائح واالنــضـبــاط والـسـلــوك وتـبــديـد ا
ـدرب والالعـبون ـنـتخب خـاض أربع مـبـاريـات ناجـحـة قـدم فـيهـا ا فـا
حملـات فـنــيـة رائـعـة رغـم ضـعف االعـداد وقــلـة اعـمـار الـالعـبـ إثـر
قياس سياسـة التجـديد التي اتـبعها كـاتينش امـا النتائج فـهي طيبـة 
الـواقع اذ ان اخلسـارة الـوحيـدة كـانت امام بـطل اسـيـا بهـدف واحد

جاء من ضربة ثابتة وعلى عكس سير اللقاء.
اذن الالعبون بـذلوا قصـارى جهدهم.. كـانوا يحلـمون بالـلقب والدليل
ـتفـائـلة أيـضا ـنـافسـات.. تـصريـحاتـهم ا بـكـائهم احلـار بـعد مـغادرة ا
وتـفاعـلهم مع اجلـمـهور بـعث برسـائل اطـمئـنان الى الـناس.. زادت من
فـسـحـة االمـل وجـعـلت اجلـمـيع يـتـرقب إعـادة اجنـاز  ?2007ولم يـدخر
ـنـتـخب ولـكن هـذا حال ـدرب الـصـربي بـدوره جـهدا فـي االرتقـاء بـا ا

ستديرة.. فوز وخسارة. الساحرة ا
مقابل صورة األسـود وهي تقاتل في ارض الضـباء كان هناك

خلـفيـات قاتمـة وكوالـيس مزعجـة يتـحملـها احتـاد الكرة
والفـريق على حـد سواء فـثمـة مشـكلـة فارق الوقت
ـقر بـ مـغـادرة الـفـنـدق في دبي وااللـتـحـاق 
اإلقـــامــة في الـــعـــاصـــمــة اإلمـــاراتـــيــة.. لم
يـستـطع احتاد الـكـرة من حلـهـا عن طريق
تـامـ سـكـن مـنـاسب فـقـد حـرر الـفـريق
لـينـطلق بـعـضهم الى الـتـسوق او قـضاء
الـوقت الى سـاعـة مـتـأخـرة في أمـاكن ال
تلـيق بالعب امام مـهمـة وطنـية حـاسمة
او تــلــبــيــة دعــوات شــخــصــيــة عــامــرة
بالطعام غيـر الصحي.. وال نعلم ما هو
عـمل رئيـس البـعـثة او مـديـر الـفريق او
ـتـواجدين هـناك? هم أعضـاء االحتاد ا
حـمـولة زائـدة رحـلـتـهم كانـت للـسـيـاحة

والسفر ليس أكثر.
االســـتـــجـــداء بـــاسم االعالم الـــريـــاضي

وعــــرض مـــقـــاطـع فـــيـــديـــو عــــلى مـــواقـع الـــتـــواصل
االجــتــمــاعي تــسيء الى ســمــعــة الــعــراق وحتط من
كرامتـه مسألـة يتحـملهـا احتاد الكـرة أيضا اذ اوفد
ــشــجـــــــــــــــعــ وحتــمـل نـفــقـــــــــاتــهم لــذلـك هـو ا
ـســؤول عن تــصـرفــاتـهـم وكـان عــلـيـه ان يـتــبـرأ من ا
ســلــوكـــهم.. ال ان يــصــدر بـــيــان يــرحب فـــيه بــالــكــرم

االماراتي!!
نـتـوسم في جلـنـة تـقـصي احلـقـائق ان تـمـيط الـلـثام عن
ـوضـوع وتـعرض تـفـاصـيـله امـام الـشارع مالبـسـات ا
سيء قصر وا الرياضي وتشير بيد ال تضطرب الى ا
ونــحن بــدورنــا نــطــالـب احتــاد الــكــرة ان يــتــوسع عــمل
صـاحـبة الـلجـنـة ويـشمل جـمـيع االحـداث ا
ـا فــيـهــا الـشــحـاذة حتت لـلـبــطـولــة 
شـعارات الـكـرم اخللـيـجي.. لوطــــن
حتـــول بــــســـبب عــــقـــوق ابــــنـــاءه الى

تاريخ.. بال حاضر او مستقبل.
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متازة مواجهة ساخنة: مواجهة ساخنة اليوم ب الشرطة والنجف ضمن اجلولة ا

ثائر جسام
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أصـدر االحتــاد الـدولي لـكـرة الـقـدم
"فــــيـــفــــا" تـــقــــريـــراً حــــول أحـــدث
يـة. وذكر تصـنيـفات FIFA العـا
فيفا في تقريره إن "قطر بطلة آسيا
رتبة تـوجة حديثـاً تقدمت إلـى ا ا

FIFA في أحدث تصنيفات  55
يـة حيث ارتقت  38 مركزاً - العـا
ووصـلت إلى أفضل مـوقع لـها مـنذ
عـام 1993 عـلى خـلــفـيـة جنــاحـهـا
ــــذهل في اإلمــــارات الــــعــــربــــيـــة ا

تحدة". ا

ــنـتــخب الــوطــني يـرتــقي مــركـزاً ا
واحداً في تصنيف "فيفا" الشهري
واضـاف "كـانت بـطـولـة كـأس آسـيا
لـكــرة الـقــدم مـسـؤولــة تـقــريـبـاً عن
لحوظة في هذا جميع التغييرات ا
الــتــرتــيب األول فـي عـام 2019 مع

ــــبــــاريـــات فـي االحتـــادات نــــدرة ا
الـكـونـفـدرالـيـة األخـرى الـتي تـركت
راكز العشـرين األولى دون تغيير ا
ــركــز - وبـــلــجــيــكــا مـــا زالت في ا

األول".
وبـــ أن "قـــطـــر لـــيــــست الـــفـــريق

الــوحــيـــد الــذي صــعـــد بــأســلــوب
مذهل أمـا منـتخبـات اليـابان الذي
ــــــركـــــز (27 وصل الى كــــــان في ا
ـركز (23) بـيـنـمـا سـجـلت كـوريـا ا
ركز اجلنـوبيـة صعـوداً جيـدا من ا
ــــركــــز (15) اإلمــــارات (38) الـى ا
ـركـز (67) ــتـحـدة من ا الـعـربـيـة ا
صعد  12مركـزاً واألردن صـعد 12

ركز 97. مركزاً وأصبح في ا
ـــنـــتـــخـب الـــوطـــني أشـــار وعـن ا
"فــــيـــفــــا" إلى إن "هــــنـــاك أيــــضـــا
حتـــركــات صـــاعــدة كـــبــيـــرة مــثل
الـعـراق الـذي صعـد ثـمـانيـة مـراكز
ـــــركـــــز 80 إيـــــران وأصـــــبـح في ا
صـعــدت سـبع مــراكـز لـتــصـبح في
ـركـز 22 وأوزبــكـســتـان صــعـدت ا
ســــــتــة مــراكـــز لــتــصــــــبح فــــــي

ركز 89.  ا
وب أنه من الـنتـائج األخـرى لهذه
الـــتــغــيــيــرات أن آســيــا قــد عــززت
أعـدادهــا في أعـلى  50 مـرتــبـة في
ـثل االحتاد اآلسـيوي التـرتيب و
لـــكــرة الـــقـــــــدم اآلن أربـــعــة فــرق
أحــــدهـــــــــــــــا في الــــنـــــــــســــخـــة
األخـــــيـــــرة ويـــــقـــــــف اآلن عـــــلى
مـسـتـوى أفـريقـيـا الـتي اسـتـنزفت
أعـــــدادهــــا من قــــبـل الــــكــــونــــغــــو
ـــقـــراطـــيـــة الـــتي تـــراجـــعت الـــد

." مرتبت
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أعـلنت جلـنة كـرة القـدم الشـاطئـية
عـن اتـفـاقـهـا مع اجلـانب الـلـبـنـاني
ـنـتـخـبـنا إلقـامـة معـسـكـر تـدريـبي 
الـوطـني بكـرة الـقدم الـشاطـئـية في
بـــيــــروت من اخلـــامـس عـــشـــر الى
الـثانـي والعـشـرين من شهـر شـباط

احلالي بِعد اعتذار اإلمارات.
ـنتخب الـوطني لـلكرة وقال مـدير ا
الشـاطئيـة غسـان الكنـاني في بيان

ـــنـــتــخب لالحتــاد إن "ا
ســيــعــســكـر فـي بــيـروت
ضــــمـن مــــنــــهــــاج أعـــده
اجلهـاز الفـني للـمنـتخب
يــتـــضـــمن خـــوض ثالث
مـــــبـــــاريــــــات وديـــــة مع
ـــنـــتـــخـب الـــلـــبـــنـــاني ا
حتـضـيـرا لبـطـولـة اسـيا

ؤهلة لكأس العالم". ا
وأضــاف أن "مـــعــســـكــر
دبي الغي لعـدم التوصل
إلـى اتــفـــاق مع اجلـــانب
ـــــا جـــــعل اإلمـــــاراتـي 
اللجنـة الشاطئـية تختار
درب بيـروت بطـلب من ا
كـر مقـدم لتـكـون مكـاناً
لـــلــمــعـــســكـــر فــضالً عن
ــــــبــــــاريــــــات خــــــوض ا
لـلــوقـوف عــلى جـاهــزيـة
الالعــــبـــ ويـــعـــد هـــذا
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