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نتخب الوطني. افاد مصدر مقرب مـن احتاد الكرة العراقي امس االربعاء بحرمان الالعب جيـلون حمد من تمثيل ا
صدر ان االحتاد الـدولي قرر رسمياً حرمـان الالعب احملترف جيلـوان حمد من تمثيل مـنتخب العراق. وعزا وقال ا
بـاريات رسـمية ذكور مـثل منـتخب الـسويـد للـناشئـ والشـباب مـنذ عام 2006  صدر الـسبب الى ان الـالعب ا ا
بينما تاريخ اكتسابه للجنسية العراقية كان عام 2012 وهذا يخالف قانون االهلية الذي يشترط ان يكون الالعب قد
حـصل على جنسيـة البلد الذي يرغب بـتمثيله قـبل خوضه اي مباراة رسميـة لدولة ثانيـة. وكان حمد قد اكمل اوراقه
قـبلـة حيث كان نـتخب الـوطني في االسـتحقـاقات ا شـاركة مع ا الـرسمـية واصدر اجلـواز العـراقي الذي يتـيح له ا
قاب قـوسـ او ادنى من تمـثـيل اسود الـرافـدين في بـطولـة الـصداقـة الـدوليـة االخـيرة إال ان احتـاد الـكرة قـرر عدم
اجملـازفة حتى تنـتهي اوراقه بشكـل كامل لدى االحتاد الـدولي فيفا. يـشار الى ان االحتاد الـدولي لكرة القـدم "فيفا"
طالب باحلصول علـى األوراق الرسمية للعـراقي صاحب اجلنسية الـسويدية جيلـوان حمد وذلك من أجل السماح له

ية. قبلة في االستحقاقات الرسمية للبطوالت القارية والعا قانونياً بتمثيل منتخب "أسود الرافدين" خالل الفترة ا
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قـررت وزارة الـشـبـاب والـريـاضـة صرف
ـبـيـة رواتب الـعــامـلـ في الـلــجـنـة االو
لء ن قــامـوا  الــوطــنــيـة الــعــراقــيــة 
ن لم االســــتـــمـــارة اخلـــاصـــة بــــذلك و
يـتـجـاوز الضـوابط الـقـانـونـيـة اخلـاصة
بــصـرف الــرواتب وذلك خالل اجــتــمـاع
جلنة تـنفيـذ القرار 140 جمللس الوزراء
في مــقــر الــوزارة الــشــبــاب والــريــاضـة
بـرئـاة وزيـر الــشـبـاب والـريـاضـة احـمـد
ـبـية ريـاض وغـيـاب رئيس الـلـجـنـة االو
رعـد حـمـودي. كـمـا سـتـنـظـر الـلـجـنـة ما

سيسفر من مناقـشات ب جلنة اخلبراء
واالحتـادات الريـاضـيـة بشـأن بـرامـجهم
ـنـاسـبـة إلطالق لـيـتم اتـخـاذ الـقـرارات ا
األمــوال لـتـنــفـيـذ هــذه الـبــرامج وتـقـرر
تـشـكيل جلـنـة إعالمـية لـتـغـطيـة أنـشـطة
وعمل اللجنة وجلانها الفرعية. الى ذلك
ـنـبـثـقـة عن اكـد رئـيس جلـنـة اخلـبـراء ا
اللـجنـة الثالثـية الـتي  تشـكيـلهـا على
وفق القرار رقم  60 لسنة  2019جمللس
ــــــعـــــدل بــــــالــــــقـــــرار 140 الــــــوزراء وا
لــــســــــــــــــــنــــة  2019 عـن الــــلــــجــــنــــة
ــســـتــشـــار في الــوزارة اخلــمـــاســيـــة ا

الـــدكــتــور حـــسن عـــلي كــر اول امس
الثالثاء ان اللجنـة حريصة على دراسة
مــنـاهج وبــرامج االحتـادات الــريـاضــيـة
وتوفيـر االموال لدعم نشـاطاتهـا احمللية

والدولية.
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وقــال كــر ان الـلــجــنــة اقـرت تــوصــيـة
ـوافــقـة عــلى تـخــصـيص مــبـلغ 750 بــا
مـلــيـون ديـنـار الحتــاد كـرة الـقـدم و250
ملـيون ديـنار الحتـاد العـاب القوى الجل
تـنـفـيــذ مـسـتـحــقـاتـهــمـا وانـشـطــتـهـمـا
وسـتـأخـذ الـلـجـنـة الـعـلـيـا عـلى عـاتـقـها

ـصادقـة عـلى هـذه التـوصـيـات مبـيـنا ا
انه  مناقـشة بـرنامج احتاد كـرة القدم
ـنـتـخـبـات الــوطـنـيـة والـشـبـاب بـشــأن ا
والنـاشئ وشـباب الـصاالت فضال عن
عـسكـرات والتـجهـيزات الـرياضـية اذ ا
ــنــتـــخب الــوطــني بـــكــرة الــقــدم لــدى ا
معـسكرا تـدريبـيا في تـونس خالل شهر
ـــقــــبل ومــــبــــاراة وديـــة مع حـــزيــــران ا
نـتخب الـتونـسي فيـما سـتكـون هناك ا
ـنـتـخب الـنـاشـئـ في بـطـولة مـشـاركـة 
غرب اسيا خالل شهر تموز كما  دفع
ــمــتـاز جــزء من اجــور حــكــام الــدوري ا

بــكـــرة الـــقـــدم. واضـــاف رئـــيس جلـــنــة
اخلبـراء انه سيتم اعـتمـاد منـهج علمي
دقيـق بشـأن االهتـمـام بالـفئـات الـعمـرية
واقـــامـــة الـــدوريـــات بـــشـــكل مـــنـــتـــظم
وســيـكـون هــنـاك مـراقــبـة وتـدقــيق عـلى
عــمــلــيــات صــرف االمــوال من اجلــهــات
الـرقـابيـة وقـد الحـظـنـا التـعـاون الـبـناء
ب الـطـرفـ وصوال الى ريـاضـة اجناز
تـلـيـق بـالـعـراق وتـرفع اســمه عـالـيـا في
احملـــافل الــدولــيـــة. كــمــا  الـــطــلب من
ـــصــارف ا?حتـــادات فـــتـح حـــســـاب بـــا
األهـلــيـة بـشـكـل مـؤقت لـتـمــشـيـة االمـور
فـــضـال عن الـــســـيـــر في اجـــراءات فـــتح
حسـاب في البـنوك احلـكومـية النـها هي

التي ستعتمد مستقبال. 
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وبــشـأن مــنــهـاج احتــاد الــعـاب الــقـوى
اوضح كــر انه  مــنــاقـشــة مــشــاركـة
ـنتـخب الـعراقي في الـبـطولـة الـعربـية ا
ـصـريـة القـاهـرة وبـطـولة بـالـعاصـمـة ا
آســـيــا في الــدوحــة مـــؤخــرا وتــهــيــئــة
ــعــســـكــرات الــتـــدريــبــيــة الـــداخــلــيــة ا
ـــتـــقـــدمــ ـــنـــتــخـــبي ا واخلـــارجــيـــة 
والــنــاشـئــ فــيــمــا  الــتــركــيــز عــلى
ـوهوب ضـرورة االعتـمـاد عـلى الالعب ا
ودعمه وفق ستراتيجية تؤهله للوصول
الـى مــنــصــات الــتــتــويج الســيــمــا وان
عروس االلعـاب تعتـمد على لـغة االرقام
لـذا نحـتـاج الى الـنوعـيـة ولـيس الكـمـية
في مــنـافـسـة ابــطـال الـعــالم واحلـصـول

ـلــونــة. ووجه وزيـر ــيـدالــيــات ا عــلى ا
الشباب والرياضة بصرف سلفة عاجلة
لالحتـادات الـريـاضـيـة الى حـ إكـمـال
مـنـاقـشـة مـناهـجـهـا الـسـنـويـة مع جلـنة
اخلـبـراء. وقـال ريــاض إنه نـاقـشـنـا مع
رئـيس اللـجـنة اخلـمـاسيـة عـصام ثـامر
تفاصيل عدة تتعلق باإلجراءات اإلدارية
الـية اخلـاصة بـصرف مـنحـة اللـجنة وا
ـبـيـة وأكـدنـا عـلى ضـرورة اإلسـراع االو
الـية بـتنـفيـذهـا واوعزنـا الى الـلجـنـة ا
ـنبـثقـة عن الـلجـنة اخلـمـاسيـة بإكـمال ا
ــالـــيــة االجـــراءات ومــخـــاطــبـــة وزارة ا
السـتـحـصــال مـوافـقـتـهـا بـصـرف سـلـفـة
عـاجـلـة لالحتـادات الـريـاضـيـة لـتـسـيـير
ـدة الى حـ اكـمال عـمـلـهـا خالل هـذه ا
مـنـاقـشـة مـناهـجـهـا الـسـنـويـة مع جلـنة
اخلبراء وإقرار صرف مستحقاتها على
ـوجودة وفق نـشـاطـاتـهـا والـتـفـاصـيل ا
نـاهج".  واضاف ريـاض فضالً عن في ا
ذلك  التوجيه بصرف رواتب العامل
ن اكــمـــلــوا ـــبــيـــة  في الــلـــجــنـــة االو
إجــــراءاتـــهم ولــــيس لـــديــــهم اي عـــائق
قانـوني يـحـول دون اسـتالم اجورهم او
رواتـبـهم لــشـهـرين مـتـتـالـيـ مـبـاشـرة
وفي نـــفس الــوقت نــاقـــشــنــا مع رئــيس
جلنـة اخلبـراء الدكـتور حسـن علي كر
آليـة عمـل اللـجنـة بشـأن حتديـد مواعـيد
ــنـاهج الـسـنـويـة لالحتـادات مـنـاقـشـة ا
الرياضـية وأكـدنا على ضـرورة إعالنها

كن. بأسرع وقت  حسن علي كر
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ـيــنـاء الـريـاضي امـس االربـعـاء عن اقـالـة اعـلن نـادي ا
مدرب فـريقه الـكروي عـماد عـودة بعـد تغـيبه عن الـفريق.
يناء وذكر النادي في بيان أنه بالنظر لقيام مدرب فريق ا
لكرة القـدم عماد عودة بـالتغـيب عن الوحدات التـدريبية
ـباراة أمام فريق للفـريق والتخلـف عن مهمـته في قيادة ا
الـكـهـرباء والـتـي اقـيمـت في بـغـداد من اجلـولـة الـعـاشرة
للمرحلـة الثانيـة من دون أي عذر او إبالغ االدارة بشكل
رسمي قـررت ادارة النـادي إنهاء خـدماته بـشكل نـهائي
وستعـمل على تسـميـة مدرب اجنـبي لقيـادة الفريق خالل
فـتـرة سبـعـة أيـام. يـذكـر ان عـودة تـسـلم قـيـادة الـسـفـانة
ـاضي وحقق فـوزاً وحـيداً لـلـسفـانة نهـايـة شهـر شبـاط ا
متاز. من جانب اخر منذ بداية النصف الثـاني للدوري ا
أرجع أحـمـد دحـام مـدرب نـفط مـيـسـان هـبـوط مـسـتـوى
ـبـاراة التي فريـقه فـي الشـوط الـثـاني أمـام الـنـجف في ا
صـلـحة نـفط مـيسـان بثالثـة أهـداف لهـدف إلى انتـهت 
التـراخي واالطمـئـنان عـلى الـنتـيجـة. وقـال دحام "فـريقـنا
ـيــزا وحـقـقـنـا  3أهـداف بـطـريــقـة لـعب قـدم شـوط أول 
نافس لكن الـتقدم بثالثية يزة وأسلوب ضاغـط على ا
ـبــاراة بـاتت دفع العـبــيـنــا لالســتـرخــاء وتـصــوروا أن ا
محـسومـة وبالـتالي شـهد الـشوط الـثاني تـراجع مسـتوى
ــمــيــزة الــفــريق". وأضــاف "فــريق الـــنــجف من الــفــرق ا
ـنـافس في الـشـوط الـثاني وحذرت الـالعبـ من عـودة ا
بعـدها أجـريت عددا من الـتـغيـيرات الـتي أعادت الـتوازن
ـباراة بـنـتيـجة للـفريق بـعـد هدفي الـنـجف واخلروج من ا
ــبـــاراة وهــو الــفـــوز". وأشــار إلـى أن األهم حتــقـق من ا
النقـاط الثالث. يـذكر أن فـريق نفط مـيسـان تقـدم للـمركز
اخلامس بـفوزه عـلى النـجف وأصبح رصـيده  43نقـطة.
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بية مشاركة سابقة للعراق في دورة األلعاب األو

ــيــنـاء فـي لـقــاء يــحـظـى بـاهــتــمـام ا
جـمـهـورهـما ومـن خالل تـقد االداء
ـيــنـاء الــقـوي  واســتـغـالل  حـالــة ا
النـفـسيـة والـفنـية  ومـن اجل البـقاء
ــقــدمـة في في  الــبــقــاء في مــواقع ا
صـراع مــسـتــمـر مع الـوسـط والـنـفط
لـكن كل مــا يـريـده دحـام هـو الـعـودة

بالفوز.
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ـقـبل بـقيـة مـبـاريات وجتـري االحد ا
ــذكـــورة وفــيـــهــا يـــخــرج اجلــولـــة ا
احلـدود الـى اربـيل  في مــهـمــة غـيـر
ـــســـتـــوى ســـهـــلـــة في ظل تـــراجع ا
ــا يــســـعى اصــحــاب والـــنــتــائـج  
االرض خلـــطف كــامل الــنـــقــاط بــعــد
الـــتــطــور واالســـتــقــرار الـــذي عــلــيه
 ويـسـتـقـيل الـسـمـاوة فـريق الـفـريق
النـفط وكله امل في حتـقيق الـنتـيجة
ـطــلـوبـة عــبـر ظـروف الـلــعب فـيـمـا ا
يامـل النـفط الـعودة بـاول فـوز خارج
 ويــلـــتــقي االمــانـــة بــفــريق ـــواقع ا
احلــســ وكل الــتـرشــيــحــات تـصب
ــصـــلــحــة االمــانــة بــســبب تــواضع
 وابــرز مـــواجــهــات الـــطــرف االخـــر
اجلــولــة ســتــجــري بــ اجلــريــحــ
الـــــزوراء والــــطالب وكـالهــــمــــا  في
وضـع غــيـــر مــســـتـــقــر امـــام تــراجع
 واخــر الـــلـــقــاءات يـــقــام الــنـــتــائـج
بـــالــبــصــرة بـــ اجلــنــوب والــوسط
ـضيف االقـرب للـحسم بـعد ويظـهر ا
تــعـثــر الــوسط في جــمـيـع مـبــاريـات

الذهاب.

ـصـلـحــته بـعـدمـا فـرط بـالـفـوز عـلى
الـصـنـاعـات ومن ثم الـعـودة بـتـعادل
من الــكـهــربـاء واسـتــمـرار تــداعـيـات
النتائج  وتاثيره السلبي على موقع
الـــفــريق اخلــطــر مـن تــصــاعــد ازمــة
النتـائج التي لم يقـدر عماد عودة عل
همـة الصعبة تداركها قـبل ان يترك ا
بسبب ازمة الـنتائج ومعـاناة الفريق
ـــــــوسم وسـط قـــــــلق مـن بــــــدايـــــــة ا
ومــخــاوف  االنــصــار في عــدم قـدرة
  حل ازمـة الــنــتـائـج الـتي الالعــبــ
تــفـــاقـــمت امـــام انـــعـــدام احلـــلــول 
شكلـة التي يخشى ان لتجاوز هـذه ا
تظـهر امام فـريق ميـسان رغم ظروف
الــــــلــــــعب حــــــيـث عــــــامــــــلي االرض
ا واجلمهـور لكن كل االمور تـتعلق 
يـــقـــوم به الالعـــبـــ من اداء مـــنــتج
والـرد عــلى الـضـيــوف في احلـصـول
ـني الفريق على كـامل النقـاط التي 
الـنــفس في تــخـطي الــضـيـوف وسط
كن من خاللها التقدم حوافز مهمة 
ثالثــة مــواقع امــام الــكــهــربــاء الـذي
ســيالعب الــكــرخ والــديـوانــيــة الـذي
يـحل ضـيـفـا عـلى الـشـرطـة واحلـدود
الـــذي ســيــخـــرج الى اربــيـل لــكن كل
شيء متوقف على عطاء الالعب في
حتقيق هدف اللقاء حيث الفوز الذي
سيـخدم الـفريق واالبـتعاد عـن مكانه
الــــســــادس عــــشــــر امــــام مــــخـــاوف
اخلـسـارة الـتـي سـتـزيـد الـطـ بـله 
الن مــيـســان الزال يـبــحث عن الــفـوز
االول ذهـابـا ويتـطـلع لـتـحـقـيقـه على

ـنـافـسـة الـتي  اخـتـلـفت الـيـوم في ا
وسط تـــصــــاعــــد الـــصــــراع بـــ كل
واقع في ظل تغيـر النتائج والن ما ا
يـبـغـيه لـلصـنـاعـات هـو الـبـقـاء الذي
يتطلب من الالعب الـلعب بثقة اكبر
امـال في حتـــقــيـق الــنـــتـــائج ونـــحــو
حتـقـيق الــبـقـاء الـهـدف الـبـعـيـد لالن
ويـــظـــهـــر اصـــحـــاب االرض بـــوضع
افـــضل من الــبــحـــري الــذي اســتــمــر
يــعـاني وتــضـاءلت امــاله في الــبـقـاء
بعـدمـا استـمر يـنـزف النـقاط وفـقدان
ـرا ال الــقـدرة عــلى  الــلـعب وبــات 
قرانه في مـلـعبه قـبل مالعب الـذهاب
الـتـي فـشل فـيــهـا كـثـيــرا   ويـعـاني
الــيـوم كــثـيــرا وسط تـفــاقم الـنــتـائج
اخملـــيــبـــة والــتـــعب  الـــذي اخــذ من
الالعبـ والفـريق الذي يـجهـز نفسه
وقع ورصـيد الـنقاط البقـاء في ظل ا
الــذي ال يــحــتـــاج الى تــعــلــيق وسط
تزايد  شعور اخليبة جرا ما يحصل
مـن نـــكـــســـات من جـــولـــة الخـــرى  
واصـبــحت مـبـاريـاتـه مـجـرد اسـقـاط
فــــرض مع الـــوضـع الـــذي يـــعــــيـــشه
وحـــالــة الــتــعــثـــر  والــتــراجع الــتي
ة اتـسـعت كثـيـرا بـعـد تـلقي 16هـز
اخـــرهـــا من اجلــنـــوب وقـــبــلـــهــا من
الـــطالب ومــتـــوقع ان يــخـــســر لــقــاء
الـسـبت بـسـبب حـالـة االنـهـيـار الـتي
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يناء جيرانه نفط ميسان ويستقبل ا
ـــر في لــــقــــاء يــــامل انــــصــــاره ان 

شـاركـة الـتي شـهدت الـكـثـير هـدف ا
ــشـــاكل  من االخـــطـــاء فـــضال عـن ا
االخــرى الــتي الزمت الــفــريـق مــنـذ 
الـبــدايـة الي تـظـهـر مــعـقـدة امـام مـا
بــقي من مــبــاريــات تــتــطـلـب الـلــعب
بقوة  بعـدما نزف الكثـير من النقاط
واهــمـــيــة تــغــيــر االمــور قــبل فــوات
االوان الن الــــفـــــريق في وضـع قــــلق
جدا  امام مواجـهة  البقاء  وسط 
تــبــاين اداء الالعــبــ عــلـى ارضــيـة
ـلعـب التي حتـتـاج الى جـهـود اكـبر
والبـــد من االشـــارة الى حتـــسن اداء
الالعـــبــ مــؤخـــرا وسط مــحــفــزات
ــهــدد  وذلك االبــتــعــاد عـن مــكــانه ا
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ويـضــيف الـصـنـاعــات  سـابع عـشـر
ــتـذيل الــبــحـري 17 الــتـرتــيب  27ا
ويـجــد نـفـسه امــام فـرصـة مــنـاسـبـة
اخـــطف الــنــتــيــجــة وكــامل الــنــقــاط
الســـعـــاف االمـــور من هـــذه االوقــات
واالبــتـعــاد عن مــواقع اخلــطــر الـتي
تـــواجه مــهـــمــة يــونس عـــبــد عــلي 
الـبـاحث عن الـبـقـاء مع الالعـبـ في
مسؤوليـة تتطلب تـظافر اجلهود من
باريات ولو خالل التعامل مع اخر ا
ـسـتــواه كـمـا مع الــفـرق الـتي هـي 
ناسب امـام البحري يظهر الـوضع ا
ـــر بــاســوء ايــامه الــفــرصــة الــذي 
ـواتـيـة  لـلـخـروج بـكـامل الـنـقاط  ا
بـــعــد ظـــهــور نـــاسب مـــرتــ امــام 
يناء والكرخ   واستعادة دوره   ا

مــبــاريــات صـــعــبــة ومــخـــتــلــفــة عن
الــشــرطـة الــســعـيــد  كــثـيــرا بــفـوزه
وتعادل الغـر واتساع فـارق النقاط
االهـم مــــا فـي االمــــر فـي وقت خــــرج
االمـانـة بـنــتـيـجـة مـهـمـة لـيـعـود مـرة
طـلوبة  في اخرى لـطريق الـنتـائج ا
نقـطـة غالـية اسـتعـاد مـوقعه الـتاسع

قبل ان ينتقل االحد القادم 37
ليستقبل فريق احلس وفي افضلية
واضحة على اخلروج بكامل النقاط 
بـــعــــدمـــا اســــتــــعـــاد تــــوازنه وعـــاد
لـلــمـنـافــسـة من اوسع ابــوابـهـا وفي
الـوضع الـطـبـيـعي  بـفـضل  تـعـاون
الالعب مع عـصام حمـد الذي يؤدي
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وفــشل الـوسط فـي اسـتــعـادة مــكـانه
اخلامس بـعـدما تـعـادل مع مضـيفه 
الطـلبـة بهـدف ليرفـع رصيده الى 41
سـادسـا  والـطالب الى   37الـثـامن
والزال الــوسط يـــعــاني من  حتــويل
ــصـلـحــته رغم مـا مـبــاريـات االرض 
ـتلـكه من مـجـموعـة العـبـ قادرين
ـصلحـة الفريق على اخضـاع االمور 
ومـكانه احلـالي مـهـدد من الـنفط في
وقت تعد نتيجة التعادل مقبولة
من جمهور الطالب امام قلة
فـــــــرص الـــــــنــــــــتـــــــائج
االيـــجــابــيــة لـــلــفــريق
ذهابا لكنه مرة اخرى
لم يقـدر على حتـقيق
فوزين مـتتـال بـعد
تـــــفــــوقـــــهم  عـــــلى
الــبــحــري مــا اوقف
دعم مــهـمــة الــفـريق
الــذي الزال بــحــاجـة
الى تسـويق مـبـاياته
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ويـلـتـقي الـكـرخ الثـالث
والكهرباء رابع عشر 54
وفيه يسعى اصحاب 31
االرض العودة لنسج نتائج
االرض الــتي مـــنــحــته اغــلب
الـنـقاط  وابـقـته لالن فـي احد
ـهـمة ومـؤكـد ان اللـقاء واقع ا ا
يــخــضـع الهــتــمــام كــر ســلــمـان
والالعب في مواصلة حتقيق نتائج
يدان احد افـضل الفرق فائـدة منها ا
قــبل ان يـســخــر اجلـهــود لـتــعـويض
تــعـادال اجلــنـوب والـصــنـاعــات عـلى
حساب الكـهرباء والنه اكثـر ما يظهر
قــويـا ومــتـمــاسـكــا في مـيــدانه الـذي
يـــــعـــــود له وكـــــلـه امل فـي ايـــــقــــاف
ـيـكن سـهـر بـعـدمـا الـكـهـربـاء الـذي 
عـــكس قـــوته مـــؤخــرا ويـــســـمــني
ـرشح له الـنـفس بــالـفـوز وهـو ا
النه الزال في  الــوضع الــفـني
ــطـلــوب ويــقـدم مــبــاريـاته ا
بـشــكل مـنــتـظم  ويــسـجل
حــضـــورا واضــحــا واحــد
الفـرق التـي تمـر في موسم
جـيد بـكل مـا تعـنـيه الكـلـمة
ويــحــال الـــبــقــاء في مــكــانه
احلـــالي امال في احلـــصــول
على مشاركـة خارجية  رغم
الـتــحـسن الـذي بــدا يـظـهـر
عــلى اداء الــكــهــربــاء بــعـد
نـتيـجـتـ مهـمـتـ حصل
مـنــهـا اربع نــقـاط  امـام
مهـمة الـدفاع عن الـبقاء
الــتي يــعــمل  عــبــاس
عـــطــــيـــة والالعـــبـــ
للدفاع عـنها لالخير
ـــــــــــــوقـع فــي ظـل ا
ــتـاخــر والــعـمل ا
من اجل  الـبـقاء

وعــاد اجلـــويــة لــيــواجه صــعــوبــات
االمـــور مـــرة اخـــرى بـــعـــدمـــا خـــرج
بتـعادل بـطعم اخلـسارة امـام االمانة
بعدما تـقدم بهدف مـحمد قاسم د 70
من ركـلـة جزاء قـبل ان يـعـيـد خـلدون
ــبـاراة لــلــبــدايـة د 77من ابــراهــيم ا
ــبــاراة الــتي  اخــتــلـف فــيــهـا اداء ا
الـوصيف وعـلى عـكس مـا قـدمه امام
الشـرطة ليـخيب امـال جمـهوره الذي
ـني الـنـفي في ان يـكـرر الـفـوز كـان 
الـثـاني واحلــفـاظ عـلى نـفس الـفـارق
مع افــضـــلـــيـــة مــبـــاراة لـــكن االمــور
تـغـيـرت بـسب اثـار نـتـيـجـة الـتـعـادل
الـــتي اثــارت احلـــســرة بــ مـــحــبي
الــفــريق  الــذين يــجـدون  الــوضع 
اختلف مـرة اخرى امام اخلـروج بعد
واجـهة الـنجف في مـباراة التقل غد 
اهـميـة  وصـعـوبـة وفي مـلـعب سقط
بـه الــصــقـــور مــرات وســيـــكــون امــا
مــبــاراة غـيــر ســهـلــة بـعــدمــا افـتــقـد
للتوازن امام االمانة التي  غيرت من
حـــســابـــات اوديـــشـــو امـــام مـــهـــمــة
الـــــصـــــراع عـــــلى الـــــلـــــقـب وفي ظل

الـنـقـاط  وحـسم االمـور بـوقت مـبـكر
والن الـــفـــريـق قـــادر عـــلى ذلك  ومن
الــصــعب ايــقــافه بــعــدمــا تــمــكن من
اضـية التـغلب عـلى تاخـره اجلولـة ا
والن اخلسارة التعـني ضعف الفريق
الــذي يـتــمــتع بـكل مــقــومـات الــلـعب
والـصراع عـلى الـلـقب  فيـمـا يـسعى
الــديـوانــيــة الـذي شــهــدت مـبــاريـاته
األخيـرة  للـحصـول على عـدة نقاط 
اخـرهـا الــتـعـادل  امس االول ذهـابـا
مع احلـدود مــسـتـفـيــدا من الـنـقـطـة 
ـكانه الـرابع عـشـر في حتول لـيعـود 
مـــهـــمم  مـع مـــهـــمـــة رزاق فـــرحـــان
واهـــمــــيـــة الــــعـــمـل من اجل انــــقـــاذ
ـؤخـرة ـوسم  وسط  رغـبـة فـرق ا ا
الـساعـيـة لـلهـروب من مـواقع اخلـطر
الـتـي تـشـكل صــعـوبـات كــبـيـرة امـام
مـــبـــاريــات حـــاســـمــة هـي من حتــدد
مـصـيـره ويامل الـديـوانـيـة ان يـفـجر
مـفـاجاة االسـبـوع في االطـاحـة بـقوة
الـشـرطة وعـلى االقل الـعـودة بـنـقـطة
كـمــا فـعل ذلك مع الـزوراء بــالـتـعـادل
مـعه بـثالثـة اهـداف والنه  في وضع
متـقـدم ويبـدو في اجلـاهزيـة خلوض
الــلـقـاء بــطـمــوحـات الــفـوز من خالل
عطاء الالعب الـذين يقدمون اليوم 
ـــا في مـــســـتـــويـــات واضـــحــة   ر
ـشــاركـة من خالل  افـضل اوقــات  ا
تـــعــاون الالعـــبــ مـع رزاق فــرحــان
الـذي غـيـر الــكـثـيـر من مـسـار االمـور
التي يامل  ان تـاتي بافضل الـنتائج
التـي يطـمح لـها  الـفريـق وجمـهوره
ــلــعب الــشــعب ــتــوقـع ان يــرافــقه  ا
واالمل في العودة بـنقاط الـلقاء الذي
يـشـكل الـتـحـدي احلـقـيـقي  لـلـمـدرب
  في قـلب االمـور بوجه والالعبـ
الشرطـة الهمية الـنتيـجة  كما
يقدرها اهل الديوانية عبر
االعـــتـــمـــاد عــلـى قــدرات
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جتـــري الـــســــبت االول من حـــزيـــران
خـــمس  مـــبـــاريــات ضـــمن اجلـــولــة
رحـلة الـثانـية  احلاديـة عشـرة من ا
ـمـتـاز بـكـرة والـثالثـ مـن الـدوري ا
الــقــدم   عــلى بــعــد  8جـوالت عــلى
وسم الـذي تعرقل مرة اخرى نهاية ا
ـتـكررة  قـبل ان بـسـبب الـتـوقـفـات ا
ــدة احـد عــشـر يــتـوقـف مـرة اخــرى 
ـنــتـخب الـوطـني يـومــا امـام اعـداد ا
خلـــوض مــبـــاراة جتــريــبـــيــة امــام 
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ــتـصــدر الـشــرطـة  70 ويــسـتــقـبل ا
ـــســـتــفـــيــد من فـــوزه  عــلـى فــريق ا
احلــســ وتــعــادل اجلــويــة لـيــوسع
الــفــارق مع الــوصــيف الى  8نــقـاط
الــديـوانــيـة بــعـدمــا جنح بـالــعـودة 
لسـكة االنتـصارات وجتـاوز خسارته
الوحـيـدة  من اجلويـة  بـالفـوز على
فريـق احلسـ بـهـدف دون رد امس
رحـلة االولى  االول بنـفس نتـيجـة ا
لــيــسـتــعـيــد ثـقــته وتــوازنه بـســرعـة
وعالقــته مـع جـمــهــوره  والــتـفــكــيـر
بالـلقـاء القادم  عـندمـا يلـعب السبت
مع ضيفه الـديوانـية  وكله  امل في
حتــقـيق الـفــوز امـام حــالـة مـنــاسـبـة
عــنـــدمــا عــاد من خــســارة اجلــويــة 
لــيـعـبــر فـريق احلــسـ مــا قـبل اخـر
السـلم قبـل ان يكـون وجهـا لوجه مع
الـديوانـيـة   في افـضلـيـة واضـحة 
والعـمل مـا بوسـع الالعبـ لـتحـقيق
ـطـلـوبـة  لـتـعـزيـز مـسار الـنـتـيـجـة ا
ــهـمـة والــتـقــدم بـخـطــوات  واثـقـة ا
بــعـــدمـــا تــمـــكن مـن حتــقـــيق رغـــبــة
ـسـار بـسـرعة جـمـهـوره وتصـحـيح ا
امــام الـتـطــلع لـنـتــيـجـة الــديـوانـيـة 
االقــــرب لــــهــــا   فـي ظل الــــفــــوارق
الكـبيـرة بـينـهمـا والن الشـرطة يـكون
قــد تــعــلم الــدرس وبــات امــام حــالــة
اخـرى تــفـرض عـلى الالعــبـ تـقـد
االداء الفـني العـالي وبخـطوط فـاعلة
ومنتجة  واللعب  بشعار البديل عن
الـفوز الـذي  سـيـرفـعه بونـيـتـشا في
جميع مـباريات الـفريق القـادمة وهو
يــعـول عــلى   االسـمــاء والـعــنـاصـر
التي تـدرك طبيـعة االمـور امام مـهمة
الزالت حتتـاج الى عمل كـبيـر ومنظم
من خالل التـسـجيل  حلـسم  االمور
وكـذلك مـعــاجلـة الـهـفـوات الـدفـاعـيـة
الــتي ظــهــرت من اجل الــتــواصل مع
الــنـتــائج بـعــدمـا تــغـيــر واقع احلـال
ـاضي  بعد اليوم افـضل من الدور ا
الــفـــوز االخــيــر الــذي زاد من قــدرات
الفرق في التحـضير للقـاء الديوانية
الــغـيــر  رغم مــا تـمــتــلك الـشــرطـة
امكانـات اللعب والـتفوق  بـعدما
استـعـاد تـوازنه   امام  وضع
مـخــتـلف  يـدفـع الالعـبـ الى
بــــذل  مــــا بـــوســــعــــهم من 
االبــقـاء عــلى حــالـة الــفـريق
الـــفـــنــــيـــة  وحث اخلـــطى 
ـطلـوبة لتـحـقيق الـنتـيـجة ا
بـعـد غـد ويــامل  ان يـتـعـثـر
اجلــــويـــة الـــذي ســــيـــخـــرج
لـلــنـجف  لـتــوسـيع الـفـارق
كن اخـضاع االمور لكن ال 
لـلتـكـهـنـات بل لالمـر الواقع
ولنـوع االداء الـذي يجب ان
  في يـــــقــــوم به الـالعــــبــــ
مـواصلـة حتـقـيق الـنـتائج 
مـن اجـل خــــــطـف الــــــلــــــقب
ــشــاركــة بــدوري لــتـــحــقــيق ا
ابطال اسيا بعد االعالن عن منح
الــعــراق مــقــعــد ومــلــحق مــا يــدفع
الالعــبــ والــفــريق الـى  تــقــد مـا
زيد من ة  لتـحقيق  ا كنهم تـقد
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