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يونس محمود

الـديـوانيـة الذي يـواصل صحـوته في الفـترة
طلوب في ان  تكرس اجلهود االخيرة وهو ا
لـــدعم  الــبــقــاء مــوسم اخــر وهــو مــا يــأمــله
ـنـون الـنـفس في ان االنـصـار الـكـثـر الـذين 
ــطـلـوب مع يــسـتــمـر الـفــريق في الـتــعـامل ا
مـبـاريـات االرض  الـتـي شهـدت حتـسـنـا  في
ـباريـات الـتي عاد بـهـا االمانـة بـنقـطة اخـر ا
العب غـــالــيــة بــســبب صــعــوبــات الــلــعب 
احملـافـظـات الـتي جتـاوزهـا الـفـريق في اكـثر
من لقاء قبل ان يتعدى تراجعه االخير عندما
حـقـق فـوزا مـهمـا عـلـى فريـق احلـسـ الدور
ـاضي بأربعة اهداف لهدف واالهم هنا ان ا
ـتـقدمـة  الـتي يأمل واقع ا يـسـتمـر في احـد 
عــصـام حـمـد عــلى تـعـزيـزه   بــعـد الـتـحـسن
الـذي ظهـر على اداء الالعـب الـذين يأخذون
االمــــور عـــلـى مـــحــــمل اجلـــد مـن خالل وجه
اخلـبرة وعدد من الشبـاب الواعدين واخلبرة
الــتـدريــبـيــة حلـمــد الـذي لالن يــقـدم الــفـريق
ـــطـــلـــوب وفي طـــريـق ســـالـــكــة بـــاالجتـــاه ا
والـتـعـامل مع الـفرض بـشـكل جـيد مـا سـاعد
الـفريق في ان يـتحسن ويـتقدم   قـبل العودة
لـتحـقيق الـنتـائج اإليجـابي عبـر ملـعبه الذي
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وحــقق احلـدود  فـوزا مـتـوقـعـا عـلى حـسـاب
فـريق الـسـمـاوة عـنـدمـا تـلـغب عـلـيه بـثالثـية
نـظـيفـة ليـمـر فيـها اثـار خـسارة اربـيل الدور
وقع اضي ويرفع رصيده الى  37 متقدما  ا
الـنـجف الـثاني عـشـر في حتـول مهم لـلـفريق
الــذي تـأخـر في اجلــوالت االخـيـرة  واخـرهـا
مـن الكـهربـاء في ربع نـهائـي الكـاس  قبل ان
ـهم ومـا كان يـخـرج بـالـفوائـد كـامـلة  وهـو ا
يـبحث عـادل نعـمة والـسعي مع الالعـب في
باريات الـسبع االخيرة بتركيز الـتعامل مع ا
وحـرص واستـغالل الـفرص والـتصـرف بدقة
ـكن احلصـول عـليه من امـام احلـصول  مـا 
نــقــاط في ظـل طـبــيــعــة الــصــراع الــذي اخـذ
ـنــطــقــة لـتي يــخــتــلف خــاصـة فـي  مـواقـع ا
يـتواجـد فيـها وكـان بإمـكانه ان يـحتل مـكانا
بـاريات قبل افـضل لوال تـأخره في عـدد من ا
الـعـودة لـلـنـتـيجـة اجلـيـدة من حـيث واقـعـها
وتـأثيرهـا وعدد االهداف الـتي سجلت ويأمل

رحـلـة احلـالـيـة ولم ولـو مـرة   فـيـهـا خـالل ا
يـستـفد من  تـعثـر نفط مـيسـان والنفـط  لكنه
يـعول عـلى جهود الالعـب امام مـا تبقى من
مـبـاريـات هي من حتـسم االمـور الـتي ظـهرت
رحـلـة احلالـية مـتـبايـنـة  خصـوصـا خالل  ا
ـسـتـوى  حتى الـتي التـزال تـشـهـد تـذبـذب  ا
ـذكـور الـذي لم يـرتق يـه الفـريق فـي الـلقـاء ا
نتظرة رغم ظروف اللعب  التي الـى احلالة ا
فـشل فـيـهـا في اكـثـر من مـنـاسـبـة لـكنـه يأمل
مـواصلة رحلته بـعد النتيجـة االيجابية التي
تـنفس من خاللها  شنيشل والالعب وادارة
بـحـر العـلـوم الصـعـداء بعـد سـلسـلـة خيـبات
داخـل وخارج النجف لكن الـفوز االخير  مثل
خـطوة بـاالجتاه الصـحيح امـام سبع جوالت
مـتبـقية عـلى نهـاية الدوري وسط قـلق الفرق
فـي ان  يـســتــمــر االمــر بـعــد اطل فـي مـوسم
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وتـفـدم الديـوانيـة للـموقع اخلـامس عشـر اثر
تـعادله مع االمـانة  بهـدف ليـرفع رصيده الى
ومـتـوقع ان يبـقى  الـثاني 41واالمـانة    33
بـاشر اجلنوب الحق ا ـكانه الثـامن  الن ا
سـيالعب الـزوراء ومهم ان يـوظف الديـوانية
مـلـعـبه لـلـخـروج بنـقـطـة من هـنـا واخرى من
هــنــاك امــام مــشــاكل كــبــيــرة تــواجه االدارة
ـســؤولــ  ظـهــورهم لــلــفـريق بــعــدمــا دار ا
الــذي يــصـارع من اجل الــبـقــاء في مـشــاركـة
يــفــتــرض ان حتــظى بــاهـتــمــام   احملــافــظـة
ومـجـلـسـهـا قـبل ان تـغـلق  نـوافـذ دعم وزارة
الـشباب بعـد نقل صالحياته للـمحافظات في
قـرار المـعـنى له ألنه ال يـوجد في احملـافـظات
مـن يسـال عن الريـاضة قـبل ان تضـيع منـحة
الــوزارة الــفـقــيــرة  الـتي اســتــمـرت تــصـرف
بـالـصـدفـة   والبـد هـنـا ان نـشـيـر الـى جـهود
ـــدرب رزاق فــرحــان الــذي  حــقق اكــثــر من ا
فرصة في االبقاء على   األمور في ان يستمر
ـوسـم  الـذي فـي الــدوري الـهــدف االول مـن ا
يــســيــر  مــتــعـثــرا امــام رغــبــة الالعــبـ في
احلــصـول عــلى مــسـتــحـقــاتـهم لــكن مـهم ان
ـدرب والالعبـ في الدفاع تـتضـافر جـهود ا
عـن مهمة الفريق التي تقودها االدارة لوحده
ذكورة تعد بالشيء اجليد لفريق والـنتيجة ا

خـطـوط الشـرطة الـتي بالـكاد خـرجت بالـفوز
ـدرب بـونـيـتـشـا الذي الـذي انـقـذ مـاء وجـه ا
اضـطر وجلـا للـعب الدفـاع  وسيـبقى الـفريق
واجهة االمانة الدور القادمة في العاصمة 
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وحـــفــاظ فــريـق نــفط مــيـــســان عــلـى مــكــانه
هم عـلى الـكرخ بـهـدف اخلـامس اثـر فـوزه ا
لـواحـد بـإمضـاء وسـام سـعدون   60ومـوحد
مـــزهــر  66لـــيــرفع رصـــيــده الى  47نـــقــطــة
مـبـتعـدا عن الـنفط بـأربع نـقاط بـشـكل مؤقت
طـلوب في ملعـبه وب جمهوره لـكنه حقق ا
ومـواصـلـة حتـقيق الـنـتـائج االيـجابـيـة  بـعد
الـفوز  على الـكرخ وايقـاف نتائجه  55نـقطة
قـبل ان يـرحب الـزوراء  بـالـنـتـيـجـة والـسعي
ـركـز  الـثالث لـتـقـلـيص الـفارق مع صـاحب ا
وتــبــديــد مــخــاوف االنــصــار في الــبـقــاء في
ــوقع الــرابع  واالمـل بـعــدم االســتــمـرار به ا
طــــويال مـع فـــارق مـــبــــاراتـــ مـع اجلـــويـــة
والـنجف  ويكون جمهور ميسان قد خرج مع
الـالعـبـ بــسـعـادة كــبـيـرة  من حــيث الـفـوز
واحلــصــول عــلى كــامل الــعالمــات والــبــقـاء
ــركـز   والــدفـاع عـنه لــلـنــهـايـة ألنه بــنـفس ا
سـيكـون االفضل عـبر جمـيع مشـاركاته ومهم
ان يـتحـقق في موسم ظهـر به قويـا ومتمـكنا
مـن  الــبـــدايــة حـــتى اجلـــولــة  31ويـــأمل ان
يـحقق التـوازن  في النتائج ذهـابا وايابا في
الـوقت الذي تـأخر الـكرخ في اجلوالت االربع
االخـيرة عـلى غيـر العادة بـعدمـا تعادل ثالث
مــرات قـبل ان يـعـود بـخــسـارة اهل الـعـمـارة
الـتـي سـتـصعـد مـن امـال الزوراء فـي الـتـقدم
ــســتـوى لــلــمــوقع الـثــالث  في ظـل حتـسن ا
والـنـتـائج امـام  الـوضع اخملـتـلف لـلـكـرخ عد
اربع تعادالت وخسارة من نفط  ميسان
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اســتــعــاد فـريق نــفط الــوسط نــغـمــة  الــفـوز
وذلـك بالفـوز على الصـناعات  بـهدف  صالح
ـبـاراة من ركـلـة جـزاء سـديـر د 45مـن وقت ا
امـنت النتيـجة  وكامل التقـاط والفوائد التي
كـان يـبـحث عـنـهـا الـفـريق الـذي رفع رصـيده
الى  41نـقـطـة ليـسـتـعيـد تـوازنه  في مـباراة
لـم تكن سـهـله  لـكن تـبقـى العـبـرة بـالنـتـيـجة
الــتي كــاد الــصـنــاعــات ان يـغــيــرهـا ويــعـود
بـالـتـعـادل لـو تـعـادل مع الـفـرص الـتي الحت
خـالل الـشــوط الــثـاني الــذي شــهـد ســيــطـرة
واضـحـة مع ضيـاع اكثـر من فرصـة لكن دون
جـدوى بسبب افتقاد الالعب للتركيز بعدما
انــتــقل الــفــريق الى مــنـطــقــة الــوسط  لــكـنه
احـتاج للـتركيز  عـند نقل الكـرة من اجلانب
بــعـدمــا اكل اصـحــاب االرض الـلــقـاء بـوضع
اخــــتـــلف عن الــــشـــوط االول وسط خـــطـــوط
مــفــكــكـة وافــتــقـد الــفــريق لــلـســيــطــرة الـتي
اسـتـمرت   لـلصـناعـات من خالل االستـحواذ
عـلى الكـرة  بشكل واضح بـعدما قل  مـجهود
العـبي الـوسط البـدني ما تـرك عدة ثـغرات لم
يـسـتغـلـها العـبـو الصـنـاعات  من اجـل تغـير
الـنتـيجـة  التي زادت من مـعانـاة  الفريق في
ـؤخرة الـتي حتـتاج الى الـبـقاء في مـواقع  ا
الـتعـامل االكثـر جديـة مع قادة اجلـوالت على
امـل االبتعاد عن مواقع اخلـطر  للفريق الذي
جتــمـد رصـيـده 32 قــبل ان يـتـراجـع مـوقـعـا
بـتـلـقـي اخلـسـارة الثـالـثـة عـشـرة الـتي زادت
الــطـ بــله وعـقــدت من االمــور الـتي تــسـيـر
خـارج رغبة اجلهاز الفني  الذي لألمانة  حن
بــعض الـشيء من مـسـتـوى اداء الـفـريق  في
الـفـترة االخـيرة  لـكن مهـمة الـوسط لم تظـهر
ــوسم وسط مــشــاكل ســهــلـه  بـعــدمــا  بــدا ا
شـاركة الـتي  اقتربت مـاليـة الزالت  تواجه ا
مـن أهـدافـهـا حـيث الـبـقـاء في  مـقـعـده فـيـما
يـسعى الوسط الى حتس مكانه  كلما امكن
ـباريات الـتي ال تظهـر سهلـة بعد امـام اخر ا
ـــتــواضع الــذي قــدمه امس االول في االداء ا
وقـت استـمر يـنزف الـنـقاط ذهـابا ولم يـنجح
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تـخـتتم الـيوم االحـد مقـاربات اجلـولة 31 من
ـمـتاز بـكـرة الـقـدم عـنـدما مـسـابـقـة الـدوري ا
وقع احلـادي عشر يـضـيف الطالب  37 فـي ا
الــنــفط 43 الــســادس  االول خــرج من الــبـاب
الـضيق مع الكهرباء مضيعا اهم فرصة  عبر
اكـثـر من 154 مـشـاركـة فـاشلـة  بـعـدمـا انهى
ـــوسم تــمــامــا في خـــســارة نــصف نــهــائي ا
الـكاس امام الكهرباء وحصل الذي حصل من
ــدرب  ثـــائــر احــمــد ورفض خـالل تــصــرف ا
شاكل اجلمهور ألداء الالعب الذين شكوا  ا
اخملـتـلفـة التي تـواجه تمـثيـلهم لـلفـريق الذي
ــوسم في خـــســر كل شـيء وانــتــهت احـالم ا
االنـــتــقــال لــنـــهــائي الــكـــاس واالبــتــعــاد عن
طــمــوحـات اخلــروج ولــو بـلــقب بــعـد ســنـ
عـــجــاف  قــبل ان يــدفع الـــثــمن حتت انــظــار
جــمـهـورهم الــغـاضب الـذي ال يـهــمه بـعـد مـا
سـيحـقق الفـريق الذي يـكون قـد ضمن الـبقاء
فـي موسم مرفـوض مقابل اسـتهانـة جمهوره
الـذي لم يـتوقـع الذي حـصل بـعد اداء مـخيب
ونـتيجة فطرت قلـوبهم وسيكون الفريق امام
مــواجـهـة صـعـبـة امــام الـنـفط الـذي اسـتـعـاد
تـوازنه في اخر اجلـوالت بالعودة  بـفوز مهم
مـن الـسـمـاوة ويــريـد  الـلـعـب  وسط مـعـانـاة
نهـارة التي افتقدت لكل الـطالب والصفوف ا
وســائل الـلــعب مـا يـدفـع شـبـاب الــنـفط لـرفع

شعار الفوز االقرب له من الطالب
WÞdA « ÂbIð

واصـل الشـرطـة االمـسـاك بـقـوة في الـصدارة
بـعدمـا مر من  بـوابة اربـيل بفـوز صعب جدا
بـالـتغـلب عـليـه بهـد\فـ لواحـد بعـدمـا حقق
ـباراة عـن طريق الـثـنائي الـتـقـدم في بدايـة ا
هــداف الــفــريق والــدوري عالء عــبــد الــزهـرة
الـذي منح الفريق االريحية في السيطرة على
االمـور والضغط عـلى مرمى اربـيل الذي اثمر
عـن تسجيل هدف الـتعزيز من قـبل مهند علي
لــيـســتـمــر في الـنــتـيــجـة لــغـايـة   د 73الــتي
شـهـدت تـقـليص الـفـارق من قـبل  اسـو رستم
من ضربة راس ليواصل العبو اربيل الضغط
عـــلى مــنــطـــقــة الــشــرطــة ونـــقل الــكــرات من
اجلــــانـــبـــ   والـــوسط بـــســـبب الـــثـــغـــرات
الـدفـاعيـة في محـاولة  لـتحـقيق الـتعـادل لكن
دون جــدوى رغم الـسـيـطـرة الـواضـحـة ونـقل
الـكـرات بـسهـولـة بـسبب تـراجع الـشـرطة من
اجـل احلــفــاظ عــلى الــنــتــيــجــة الــتي الــزمت
ـدرب  عل تـغـيـرات هـجـوميـة بـدفـاعـيـة لكن ا
اربــيل اسـتـمـر بـالـسـيـطـرة الـواضـحـة  لـكـنه
افـتقـد للتـركيز امـام الكرات  الـتي سقطت في
مـنطـقة  الـهدف لكـنه الالعبـ لم يفـلحوا في
ـــبــاراة ادارك  الـــتـــعــادل قـــبل ان تـــنــتـــهي ا
ـصـلـحة الـشـرطة الـذي حـسم االمـور محـقـقا
الـفـوز الثـالث والـعشـرين ورفع رصـيد نـقاطه
الى  76مـوسعـا الفـارق بشـكل مؤقت الى 11
مـع الغر اجلوية  وفي وضع متقدم هجوما
ودفــاعـا ونـتـائج جـيــدة فـضال عن تـألق عالء
عـبد الـزهرة في مواصـلة الـتسجـيل واحلفاظ
ــقـبل عــلى  الــتــقـدم   26وســيــخـرج الــدور ا
ــديــنـة  الــســمـاوة وكــله امل فـي ان يـواصل
مـسـار الـنـتائج اجلـيـدة لالقـتـراب من احلسم
بــأقــرب وقت مـنــتــظـرا خــدمــات الـفــرق الـتي
ســتـواجه اجلـويـة الخـتـزال الـطـريق والـوقت
واالحـتـفال مـبـكرا بـأحـراز اللـقب الـغالي  من
جــانــبه   يــنــتــظــر  اربــيل خــدمـة الــنــفط في
كانـه العاشر االطـاحة بالـطالب حتى يبـقى 
تـصدر هـمة امـام ا بـعـدما تـوقفت نـتائـجه  ا
لــكــنه قــدم مــا عــلـيه خــصــوصــا في الــشـوط
الـثـاني وحـقق االفـضلـيـة ووصل الى مـناطق
ـكن ان يـعـود بـنـقـطـة  لول الـشـرطـة  وكـان 
تـعامل الالعب  منذ الـبداية مع مسار اللعب
ــطــلـوب الــتي ظـهــرت واضـحــة اغـلب وقت ا
الـشوط الثاني عندما قـدما ما عليه ومستوى
يــشـار الـيه  ويـسـتـحق الـتـحـيـة بـعـدمـا اربك
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افــــتـــــتــــحت وزارة الـــــشــــبــــاب
والــــريـــاضــــة امس الــــســـبت
مــلـــعب الــعــزيـــزيــة ســعــة
خــمـسـة االف مـتـفـرج في
مـــــحــــــافــــــظــــــة واسط
بــاحــتــفـالــيــة رعــاهـا
وزيـــــر الـــــشـــــبــــاب
والــــــــريــــــــاضـــــــة
الـدكــتــور احــمـد
ريـــاض بــــعـــد
اجنــــــــــازه من
قـــبـل مالكـــات
الــــــــــــــــــــوزارة
ليشـكل اضافة
جديـدة للوزارة
في جــــهـــودهـــا
ـبذولـة الفتـتاح ا
ـنشآت زيد من ا ا
الرياضية في بغداد

واحملافظات.
ـــشــــرف عـــلى وقــــال ا
حفل االفتتاح مدير عام
دائـرة الـتـربــيـة الـبـدنـيـة
والـريـاضـة الـدكـتـور عالء
عـبـد الـقـادر ان الـوزارة اكـملت
جــمــيع مــتــطــلــبــات اجنــاح حــفل

االفـتتـاح الـذي انطـلق في السـاعة
السـادسة من عـصر امس الـسبت
وكانت بـروفات نـهائيـة قد اجريت
قــــبـل االفــــتـــــتـــــاح لالطالع عـــــلى
ــلـعـب واالسـتــعـدادات جــاهــزيـة ا
بـشـكل كـبيـر السـتـقـبـال الـضـيوف
وجـــمـــهــــورنـــا الـــريــــاضي الـــذي
ـلعب استـمـتع بـحفـل االفتـتـاح وا
اجلـديـد الـذي سيـخـــــدم ريـاضيي
وشباب العزيزية ومحافظة واسط
التي سبق لها وان افتتحت وزارة
الــشــبـــاب والــريــاضــة مـــلــعــبــهــا

بي سعة 20 ألف متفرج. االو
واضـاف عبـد القـادر ان توجـيهات
وزيـر الشـباب والـرياضـة الدكـتور
احـمـد ريـاض تــؤكـد عـلى ضـرورة
تقـد الدعم للـشباب والـرياضي
في االقـــضــيـــة والـــنـــواحي كــون
ـتنـفس الوحيـد مبـينا الـرياضة ا
ان حـفل االفـتـتـاح تـضـمن كـلـمـات
لــلــســيـد الــوزيــر ومـحــافظ واسط
ـــنــفــذة لـــلــمــشــروع والــشــركــة ا
ــشــاركـة واســتــعــراضـا لــلــفــرق ا
ومـــبـــاراة لـــلـــمـــدارس الـــكـــرويـــة
(الـــــنــــوارس واجملـــــد والــــوحــــدة
ــظالت والـــفــرســـان) والــقـــفــز بـــا
وفـعالـيات لـفريق الـتايـكواندو في

العزيـزية وسباقـات أللعاب القوى
في فـــعـــالــيـــتي ركض  100مـــتــر
و 200متـر بـقـيـادة الـبـطل عـدنان

طعيس.
وتــابع ان االحــتـفــالـيــة اخـتــتـمت
ــبـاراة جــمــعت مـنــتــخب جنـوم
الـعراق الـسابـق بـقيـادة الكـاب
يـونس مــحـمـود ومـنــتـخب جنـوم
مـــحــــافـــظـــة واسط الــــســـابـــقـــ
وســيــقـودهــا طــاقم حتــكـيــمي من
محـافظـة واسط فضال عن توزيع
هـدايــا لـعــوائل شـهــداء ريـاضـيي

العزيزية.
‚«dF « Âu$ WKOJAð

أعلن مدرب منـتخب جنوم العراق
الـسابقـ بكـرة القـدم كر صدام
ـباراة افـتـتاح ـنـتـخب  تـشكـيـلة ا
مـلعب العـزيزيـة وتتـألف من عماد
هـاشم وجـلـيـل زيـدان في حـراسـة
ـرمى ومـهـدي كر وسـعـد عـبد ا
احلـــمــيــد وحــسـن كــمــال وراضي
شــنــيــشل وعــبــاس عــبــيــد ولــيث
حــســ وشـاكــر مــحـمــود ونــعـيم
صـدام وسـامـر سـعـيـد وهـوار مال
مـحــمـد وصـاحب عــبـاس وهـشـام
مـــحـــمـــد وبـــهـــاء كـــاظم ويـــونس

محمود.

واوضح ان افتـتاح وزارة الـشباب
العـب الــريـــاضــيــة والــريـــاضــة ا
يــشـكل خـطــوة مـهـمـة فـي تـطـويـر
الــــواقع الـــريــــاضي واالهــــتـــمـــام
بـالــبــنى الـتــحـتــيـة كــمـا ســيـدفع
بـــريــاضـــة مــحـــافــظـــة واسط الى
االمــام وانـا سـعـيـد ان اشـارك في

حفل االفتتاح.
الى ذلك ذكـر مدرب مـنتـخب جنوم
مـــحـــافـــظـــة واسط والـــعـــزيـــزيـــة
السابق كر حاجم ان التشكيلة
تـكــونت من مـحــمـد جــمـيل ووائل
عـبد الـرزاق وحـس كـامل ومهـند
مــهـدي وريــاض حــمــيــد ومــيــسـر
كاظم وحس ياس وعلي ياس
وعـمـاد زيـدان ومـهـنـد عـلي ورائـد
عــبـد الــلـه وحــسـ عــلـي يــاسـ
ولـيث حـسـ وفـؤاد مـحي وعـماد
عـبيد وسـعيـد كر ومـصطفى طه
ومــحـــمــد حـــاجم وحـــازم جــهــاد
ـدرب حـسـ وسـيـكـون مـسـاعـد ا
ـنــتـخب عـدنـان عالوي ومـشـرف ا
ــــديــــر االداري ســــعـــد عـــويــــد وا
ــــبــــاراة طــــاقم حــــســــ وقــــاد ا
حتـكيـمي مكـون من علـيوي حـمزة
وعـمــر مــحـمــد ومــصـطــفى جــبـار

وسليم حاجم.
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حـدد االحتاد الـعراقي لـكرة الـقدم
ـؤتمر الـيوم االحـد موعـدا لعـقد ا
الــفــني االول لألدوار الــنــهــائــيــة

ألندية الدرجة االولى.
سـابـقات بـاالحتاد ودعت جلـنـة ا
ـثــلي الــفـرق الــعــراقي لـلــعــبــة 
ــتـأهـلــة الى الـدوري الـتــأهـيـلي ا
االخـــيــر ألنـــديـــة الـــدرجــة االولى
ـــــمــــتــــاز ــــؤدي الـى الــــدوري ا ا
لـلحـضـور يوم الـسادس عـشر من
ــؤتــمـر الــشــهـر اجلــاري لــعــقـد ا

الفني في مقر احتاد كرة القدم.

ـسـابـقات الى واشــــــارت جلـنـة ا
ـدعـوة هـي بـرايـتي ان  االنـديــة ا
وزاخـــــــــــــو وغـــــاز الــــــشـــــمـــــال
وســامــراء وكــربالء والــصــنــاعــة
والــرمـادي واجلـنــسـيــة والـقـاسم
ومـــيــــســــان وســــوق الــــشــــيـــوخ

والكوفة".
واوضــحت ان" الــفـــرق ســتــلــعب
بنـظام اجملـمـوعتـ كل مـجمـوعة
سـتضم سـتة فـرق" مبـينا ان" اول
اجملموعت سيتأهل مباشرة الى
ـمــتـاز لـلــمـوسم الــدوري الـكــرة ا

قبل  ا
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ـنــتـخب الـعــراقي يـجـري تـمــامـا في كل  مـواجــهـة تـنــتـهي بـخــسـارة ا
ـدرب السـلـوفيـني  سـتريـشكـو كـاتانـيـتش بغض احلـديث عن مـصيـر ا
ـنـتـخب الـعـراقي الـنـظـر عـن الـبـحث عن  اوجه اخـرى جتـاه مـا قـدمه ا
الذي عانى طـويال من خالل  التزامـاته  الودية ومـراحل اعداده  والتي
ؤشرات  التي تـعد من ابرزها لـعنة االصابة فقدها جـراء  الكثيـر من ا
ـنــتـخب الـتي الـتي حــرمت اسـمـاء بــارزة من  االنـضــمـام لـتــشـكـيــلـة ا
خـاضت  مبـاراتـها الـودية االخـيـرة امام مـنتـخب تـونس  وفقـدت  بذلك
فرصة مهـمة  في ابراز موقـعها  من خالل اثبـات جدارتها في تـشكيلة
ـا ألول مرة في ـنتـخب دون االعتـمـاد على اسـماء شـابـة  شاركت ر ا

نتخب .. صفوف ا
ـدرب سـتـريـشـكـو فـقـد هـويـته ـنـتـخب ومـنـذ تـسـنم ا هل تـدركـون ان ا
ـقومـات  التجـمع واالنتـظام في مـراحل اعداده  فلم الرئـيسـية بفـقدان 
نتخب ـنتخب منذ انتهاء مباراته ضد ا نعد نسمع بأية فرصة لتجمع ا
القطري في نهائـيات ا اسيا التي اختـتمت مطلع العام احلالي  ومن
خالل الـفـتــرة الـفـاصـلــة  الـتي جتـاوزت شــهـورا عـدة ظــهـر من جـديـد
ـنتـخب الـتونـسي  الذي لـم يكن قـد عانى من واجـهـة امام ا ـنتـخب  ا
شهد الـرسمي للمـواجهات الكـروية  مثلـما هو احلال مع غيابه عـلى  ا
ــنـتـخب الـعـراقي البـل كـانت اغـلب اوراقه  عـلـى نـفس اخلـاصـيـة من ا
ــنـاسب كــون من بــ اوراقه من كـان ــطـلــوبــة واالعـداد ا اجلـاهــزيـة ا
ــاضي في اكــبـر مــحـفل كــروي مــهم مـتــمـثال حـاضــرا في الــصـيف ا
ـنتـخبـات التي جـاهدت في ـونديـال روسيـا وكان نـسور قـرطاج من ا
سـبـيل حتـقـيق نـتـيجـة مـشـرقـة لـلـحضـور الـعـربي الـكـروي دون جدوى
ـنتخب البلجيكي الذي بواقع وقوعها في مجموعـة قوية نسبيا ضمت ا
واصل مـسيـرته لـيتـجـاوز االدوار احلاسـمة في تـلك الـنهـائـيات مـزدانا
ية كلوكاكو وهازارد .. بأسماء كروية لها صيتها في واقع الكرة العا
نـتخب الـعراقـي فلم يـتسـنى له ان  يـرسخ هويـته االساسـية  من امـا ا
ؤشرات الـتي عانى منهـا السيمـا وقوعه في الدور احلاسم من خالل ا
نهـائيات اسـيا حتت وطـأة االصابـة وحرمانه من االسـتفـادة من اسماء
ـنتخب القطري كروية لها وزنـها  فهزم من االصابـة قبل ان يهزم من ا
ـدرب سـتـريـشكـو عن ـسـائـلـة ا ـكن ان يـؤدي  نـفـسه  وهـذا  فـاصل 
عني باللياقة البدنية بصماته في هذا الشأن من خالل جتهيز طاقمه  ا
واجلاهزية  عن هذا الواقـع الذي بات يؤثر بشكل كـبير وينسف كل ما
نـتخب  فالـكل يتـذكر االصـابة التي ـدرب  في عمـله مع ا يسـعى اليه ا
نـتخب الـعراقي ـباراة  الـتي خاضـهـا  ا تـعرض لـها هـمام طـارق في ا
ـباراة اعقبها االستعـانة بالعب غير جهز بدنيا في  جزئية مبكرة من ا
ـنتخب الـعراقي الذي والالعب علي حـصني لـتتوالى الـنكسـات  على ا
طـاولة بهـذه اجلزئـيات  التـي اثرت بشـكل كبـير على فقـد قدرته عـلى ا
بـاقي الـالعبـ  ودعـتـهم لـلـتـشـتـيت وعـدم قـدرتـهم عـلى تـعـديل الـفارق
ـنـتـخب ضد ـواجـهة االخـيـرة  الـتي خـاضـهـا ا مـثـلـمـا هـو احلـال مع ا
درب نـتخب الـتونسـي  ففي اول االمر يـنبـغي االشارة الى  تـمسك ا ا
ـرمى جالل حـسن  وعـدم اهـليـته في بـاخـتـيـاراته في  الـزج بـحـارس ا
عـمول فيه في اغلب مـنتخبات داراة ا ارسـة نظام ا حماية الـشباك و
ـنـتـخب يـدخل في اطار الـعـالم السـيـما ان االسـتـحـقـاق الذي خـاضه ا
ـنـتـخب االسـبـاني في سـلـسـلة بـاراة الـوديـة  مـثـلـمـا هـو احلـال مع ا ا
ـدرب االساسي  انـريكي ـعزل عن ا مبـارياته االخـيرة الـتي خاضـها 
نتـخب نتيـجة ظروف عـائليـة قاهرة فتم من خالل ابتـعاده عن مرافـقة ا
ــدرب الـــبــديل  بــحــارس اخـــر غــيــر احلــارس االســـتــعــانــة مـن قــبل ا
ــنــتــخب االســاسي دي خـــيــا  والــذي اثــبــتت مــشــاركــاتـه ســواء مع ا
االسـباني وفـريـقه االنكـليـزي مانـشـستـر يونـايتـد اهـتزاز مـستـواه  فتم
نـتخب ضـمن تصـفيات ـباريـات التي خـاضهـا ا االستـعانـة في ضوء ا
قـبل  بحارس ؤهـلة للـنهـائيات الـتي ستـجري العـام ا اال االوربيـة  ا
اخـر هــو حــارس مـرمى نــادي تــشـيــلـسـي كـيــبـا  الــذي اثــبت جـدارته
ـنتخب واحقيـته في  اللـعب بشكل رئـيسي واساسي  ضـمن صفوف ا
االسـبـاني  وهي دعــوة لـلـمـدرب سـتــريـشـكـو من اتـخــاذ قـراره بـنـظـام
ــداورة واتـاحـة الــفـرصــة لـلـحــراس االخـرين من ان ا
ــنــتــخب الـــعــراقي كــفــرصــة يــذودوا عــلى عـــرين ا
مـناسـبة  ألثـبات جـدارتهـم واحقـيتـهم وعدم االبـقاء
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االسـتمـرار في مواصـلة حتـقيق الـنتائج  من
ـوقع افضل خـالل جهـود الالعـب والـتطـلع 
فـي الوقت اذي تقـلص الفـريق  ب الـسماوة
ــوقع الــثــامن عــشــر مع مالحــقه فــريق فـي ا
احلــسـ الى خـمس بـعـدمـا تـلـقى اخلـسـارة
الـثـامـنة عـشـر وسط زيـادة مخـاوف االنـصار
فـي ان يحـصل  االمـر الـغـيـر مـرغـوب به بـعد
تــراجع مـســار الـنـتــائج اخملـيــبـة الـتي زادت
مـنهـا  الفـشل في عقر الـدار اخرهـا من النفط
مـا يـجـعل مـن اهل الـفـريق مـتـابـعـة اجلوالت
احلـاسـمـة بـقـلق شـديـد بـسـبب تـوقـف عـطاء
الـالعـب بـعـد اخلـسـارة الـثـقـيـلـة  وسـيـكون
امــام االخــتـبــار الــصـعـب عـنــدمــا يـســتــقـبل
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وواصـل الــنــجف نـــزف الــنــقــاط والـــنــتــائج
اخملـــيــبــة  بــعـــدمــا عــاد بــتـــعــادل من فــريق
احلــســـــــــــــ مـن دون اهــداف لــيــخــسـر 8
نـــقــاط  من اجلــوالت الــثـالث االخــيــرة بــعــد
خــســارة نـفـط مـيــسـان واجلــويــة والـتــعـادل
ـا اكـثـر لـغـاية ـذكـور لـيـتـراجع مـوقـعا ور ا
ـذكــــــورة قبل ان انـتـهـاء مبـاريـات اجلـولة ا
تــتــغــيــــــــــر وجـهــة الــفــريق  بــسـبـب ابـاين
نــتــائــجه وافــتــــــــقــاد الالعــبــ لــلــحــمـاس
والــتـركـيـز مـا تـسـبب في فـقـدان الـسـيـطــــرة
عــــلى االمـــور  من جــــولـــة ألخـــرى  ويـــنـــهي
مــبـاريـاتـه  االخـيـرة بـالــطـريـقــة الـتي اثـارت
غـضب االنصار في ان يستـمر الالعب  على
ـــوقـع   ويــــســـتـــــــــــقــــبل تــــراجـع االداء  وا
الـــديــوانــيــة الــدور الــقــادم في الــوقت الــذي
سـيـخـرج  فريق احلـسـ للـبـصرة في مـهـمة
يـنـاء بعـدمـا خطف نـقـطة واجـهـة ا صـعـبـة 
غـاليـة من كتـيبـة ثائـر جسام  22 الـتي تمثل
اهـــمــيــة كــبـــيــرة امــام الــصـــراع الــقــائم مع
الـسمـاوة على  الـقاء بـعدمـا جنح في  خطف
نـقطـة غاليـة سيظـهر تـأثيرهـا  الكبـير اذا ما
توقـع كثيرا امام تـعثر الـسماوة 27 بـعد  وا
ـطـلـوب في الــشـرطـة بـعـدمـا افـتــقـد  لـلـعب ا
مـلـعبه فـيـما يـسعى فـريق احلـس  الـتوازن
واسـتعـادة كتـابة النـتائج ولـو مع الفرق الي
سـتـواه وهـو الـذي جنح في اكـثر من هـي  
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ـنـتـخب الـوطـني مـركـزاً واحـداً في تـصـنـيف االحتـاد الـدولي لـكـرة الـقـدم "فـيـفا" الـصـادر اول امس تـراجع ا
ركز الـ(77) برصيد (1315) نقطـة بينـما حل مـنتخب أسـود الرافدين نـتخب الوطـني في ا اجلمعـة. وجاء ا
ـركـز الـتـاسع آسـيـويـاً بـعـد مـنـتـخـبـات إيـران والـيـابـان وكـوريـا اجلـنـوبـيـة واسـتـرالـيـا وقـطـر واالمـارات في ا
غرب وقـطر ومصر نـتخبـات العربـية بعد تـونس وا ركز الـثامن على مـستوى ا . واحـتل ا والسعوديـة والص
ـراكز الـثالثة االولى واالمارات واجلـزائر والـسعـودية. وحـافظت مـنتـخبـات بلـجيـكا وفـرنسـا والبـرازيل على ا
ـركز حيث تـصدرت بـلجـيكـا برصـيد (1746) نقـطة تـليـها فـرنسـا برصـيد (1718) نقـطة ثم الـبرازيل في ا

ركز الرابع برصيد (1652) نقطة. الثالث برصيد (1681) نقطة ثم انكلترا في ا


