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تــلــقت وزارة الــشــبــاب والــريــاضـة
بـية خـطابـاً رسمـياً من الـلـجنـة االو
الـدولــيـة بــتـوقــيع مـديــر الـتــضـامن
ـــبـــيـــة ـــبي والــــعالقـــات بـــاألو األو
الـدولـيــة "جـيــمس مـاكــلـيــود" تـمـثل
ـتـفق عــلـيـهـا مع خــارطـة الـطـريـق ا
وفــديّ وزارة الــشــبـــاب والــريــاضــة
بية الـوطنية العراقية. واللجنة االو
 وقدم "ماكـليود" في مـعرض رسالته
الـشــكــر عــلى االجــتــمــاع اإليـجــابي
ثـمر للـغايـة الذي عقـد في الثامن وا
ـاضي 2019 والـعـشــرين حـزيـران ا
بـية الدولية في في مقر اللـجنة األو
مـديـنـة لوزان الـسـويـسـريـة.  وأشار
اخلـطـاب إلى نـقـاط عـدة أوجـزت مـا
 االتفاق عـليه ومنـاقشته من حيث
ــبــدأ اذ ذكـــرت (ســيــتـم مــراجــعــة ا
ـعمول القـوان الريـاضيـة الثالثة ا
ــبـيـة بـهــا حـالــيـا في الــلـجــنـة االو
الــوطــنــيــة واالحتــادات الــوطــنــيــة
ـمكـنة فضالً عن االنـدية بـالسـرعة ا

جلعـلها مـتوافـقة تمـاماً مع الـقواعد
ـــبــاد الـــتي حتــكم األســاســـيــة وا
ــبـيـة واعـتـمـاد قـانـون احلـركـة األو
الــريــاضــة اجلــديـــد فــيــمــا يــتــعــلق
ـبـيـة الـوطـنـيـة بشـكل بـالـلـجـنـة االو
رسـمي واصـداره في ايـلـول من عـام
ويـجب االنــتـهـاء من صـيـاغـة 2019
الـــقـــوانـــ الــريـــاضـــيـــة اجلـــديــدة
لالحتــــادات الـــوطـــنــــيـــة واألنـــديـــة
الــريـــاضــيـــة ودمــجـــهــا فـي قــانــون
ريـاضي مـوحـد بنـهـايـة هـذا الـعام).
وجـاء فـي رســالـة مــاكــلــيــود أيــضـا
ـبيـة الـدولـية (سـتـرسل الـلجـنـة االو
رأيـهـا بــشـأن الـنـســخـة اإلنـكــلـيـزيـة
ـبـيـة الـوطـنـية لـقـانـون الـلـجـنـة االو
ــقــبل الــعــراقـــيــة خالل االســبـــوع ا
ـبــيـة الـدولـيـة وتـأيـيـد الـلــجـنـة االو
حــــصـــر االمـــوال بـــيــــد احلـــكـــومـــة
الـــعــــراقـــيـــة وتـــأيـــيـــدهـــا لإلجـــراء
ــتــمــثـل بــالــقــرار ١٤٠ احلــكــومـي ا
جملـــــلـس الـــــوزراء فـــــالـــــوزارة هي
ـــســؤولـــة عن تـــوزيع األمــوال الى ا

ـــبـــيـــة واالحتـــادات الـــلـــجـــنـــة االو
الرياضية. والتأكـيد على استقاللية
االحتادات كونها ترتبط باالحتادات
ــبــيــة الــدولــيــة وفــصــلــهــا عن االو
العراقـية ويجب ان تكـون احلكومة
على اطالع دائم باألمـوال اخلارجية
الــتي تـدخل فـي حـسـابــات الـلــجـنـة
بـية بـيـة). وتمـنت اللـجنـة االو االو
الـــدولــــيـــة من احلـــكــــومـــة (ســـحب
الـــشـــكـــوى بـــشـــأن عـــدم شـــرعـــيـــة
ـكتب الـتـنفـيذي لـلجـنة انـتخـابات ا
ـبـيــة وهـنـا نـؤكـد أن هـذا االمـر االو
منوط بـالقضاء الـعراقي فهـو سلطة
كن التدخل في قرارتها مستقلة ال 
تــوصي بــــعــدم اعــادة انـــتــخــابــات
ـبي ــكـتب الـتـنـفـيــذي لـلـجـنـة االو ا
الــعــراقـــيــة بــعــد اصـــدار الــقــانــون
بية) وهذا االمر ايضاً اجلديد لألو
منوط بـالقضـاء العراقي. واخـتتمت
ـبـيـة الـوطـنـيـة رســالـة الـلـجـنـة االو
بـانهـا غـير مـسـؤولة عن تـخـصيص

االموال لالحتادات الوطنية.
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رة جـمـهوره فـي ان يـعـبـر احلـدود هـذه ا
في لقاء ليس بالسهل.
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واستـمر اجلـنوب يـعـاني بشـدة وتسـببت
نـتــائــجه األخــيـرة فـي الـتــراجع لــلــمـوقع
لــثــاني عـــشــر عــنــدمــا عـــاد بــتــعــادل من
الـســمــاوة لـيــســتـمــر بــعـدم الــقــدرة عـلى
حتـقـيق الـفـوز مــنـذ عـدة جـوالت حـتى لم
ـلعـبه عـندمـا خـسر يتـمـكن من حتقـيـقه 
من الـطـلـبــة وقـبـلـهــا من الـنـفط والـزوراء
اليـة علـى عطاء ويبـدو انعكـست االزمـة ا
الالعب   لتنـحسر النـتائج وبقي الفريق
يعانـي بشـكل غيـر متوقـع قبل ان يـتحدث
ــــدرب عن مــــشــــاكل فــــيــــمــــا يـــتــــعــــلق ا
شكلة التي تواجه ستحقات الالعبـ ا
الـكل. وخـطف الـسـمـاوة نـقـطـة مـهـمـة من
تعادل مع اجلنوب هـو بأمس احلاجة لها
واجهة مـشكلـة الهبـوط امام الصراع مع
فـريـقي احلـســ والـبـحـري  23لـكالهــمـا
امام 28للـسماوة الـذي يعـول علـى جهود
سمـيـر كـاظم والالعـبـ عـلى امل حتـقيق
الــبــقــاء وتــقــريــر مــصــيــر الــبــقــاء هــدف
شـاركـة التي بـدأت والزالت صـعبـة بـعد ا
سلسة نـتائج مخيـبة عندما خـسر الفريق
مــبـــاراة   بــعـــدمــا فـــشل في جـــمــيع  20
ــديــنــة الــتي شــهــدت مــبــاريــات خــارج ا
سـقــوطــا  في عــدد اخــر عــلى غي الــعـادة
ــواسم الـثالث اخلـبـرة وكـمـا حـصل في ا
عـنـدمــا بـقي مــعـتــمـدا عــلى مـلــعـبه الـذي
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كـــمـــا تـــعـــرض فــــريق احلـــســـ الى 19
خسـارة أخـرهـا من الـبـحـري بـعـدمـا فشل
في احلــفــاظ عـلـى تــقـدمـه بــهـدف قــبل ان
يـخـسـر كل شيء  في نــتـيـجـة كـان أحـوج

كن الـتقليل الطالب والكهـرباء    لكن ال 
ــدرب الـذي تــمـكن من حتــقـيق من شـان ا
الـشـيء الـكــثــيــر لــلــفـريـق مـا دفـع بـإدارة
الـــنــادي ان جتـــدد لـه لـــلــمـــوسـم الـــقــادم
وحسـنا فـعلت لـكي يتـولى عمـليـة اإلعداد
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وفشل الـطالب في  الـتواصل مع الـنـتائج
اجليدة  بعد فوزين مقنع   في السماوة
ـلـعـبـهم امـام والـبـصـرة  قـبل الـســقـوط 
الصنـاعات  النـتيجـة اخمليبـة التي اثارت
مرة اخـرة احتـجاجـات جـمهـوره الرافض
نـي النفس في ان للخـسارة بـعدمـا كان 
تـأتي الـنـتـيـجـة  االيـجـابـيـة بـعـد  تـقـلص
الـنـتـائج االيـجـابــيـة مـنـذ عـدة مـشـاركـات
أظـهــرت عــجـز الـالعـبــ عن ذلك لــيــبـقى
ــكــانه الــتــاسع   41ويـأمل ان الــفــريق 
يــســـتــفـــيــد مـن اخــر اربـع مــبـــاريــات في
ـوقع  في وقت عـزز الصـنـاعات حتسـ ا
بـالــفـوز ومـن خالل احلـصــول عــلى كـامل
ـوسم اخر النـقـاط من الـبـقاء في مـقـعـده 
بعدما جنح في عدة مـباريات  وتمطن من
زيـادة حــاصل الــنــقــاط في عــمل يــحـسب
جلـهـازه الـفـني الـذي قـدر األمـور   بـشـكل
واضح  ومهم ان يـتـفـوق على احـد الـفرق
شوار. وبقي اربيل اجلماهيرية في اخر ا
كـانه احلادي عـشـر إثر الـعـودة بتـعادل
ـيـنـاء بـعـدمـا فـشل في تـقـد نـفـسه من ا
وكاد أقرب للخسارة بـعدم تعرض لهجوم
ـيـنـاء افتـقـد لـلدقـة لـيـنهي متـواصل من ا
أربع جوالت بـخسـارت وتعـادل أي انه
خـسـر عـشر نـقـاط وكـانـت نـتائـج مـخـيـبة
امام جمـهوره الـذي يأمل ان يـنتـقل ضمن
فـرق الــصف االول في ســلم الـتــرتـيب 41
ـيناء رصـيده الى  36وينـتظر فيمـا رفع ا

ــيـــنــاء قــبل ان يـــظــهــر اخــر فــوز عـــلى ا
متـماسـكا فـي العـاصمـة ليـقـهر الـكرخ في
ـرحـلـة احلالـيـة ذهـابا 40 افضل نـتـائج ا
رشح لـتولي فريق بقيـادة رزاق فرحـان  ا
اخر  في العاصـمة بعدمـا اكد تواجده مع
الديـوانيـة رغم مشـاكل العـمل التي الزمت
من سبـقه الـعمل  مع الـفـريق الـذي ابتـعد
ـكـان كـثـيــرا عن مـواقع اخلــطـر ومــرشح 
أفضل بـفضل تـألقه من حـيث  األداء الذي
ساعد عـلى استقـراه وتوطيـد  العالقة مع
احـد اكـبــر جـمــهـور فـرق الــدوري ومـؤثـر
عـلى نـتـائج الـديـوانــيـة الـتي تـغـيـرت في
ـؤثر في ـطـلـوب  وبات الـطـرف ا الوقت ا
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وكان الـشرطـة قـد استـمـر متـقـدما  مـغردا
خـارج الــسـرب بــعـدمــا قــلب تـأخــره عـلى
األمـانــة  والـفــوز عـلــيه بـالــشـوط الــثـاني
بــهــدفـ  لــيــضــيـف  ثالث نــقــاط مــهــمـة
لـلـرصـيـد الـذي ارتـفع الى     85لـيـقـترب
بـعـد اكـثـر من حـسـم األمـور الـتي  تـسـيـر
جلانبه بقوة   وهو يستعد للسفر للنجف
ـواجـهـة اصــحـاب االرض  ويـدرك العـبـو
الفـريق أهـمـية الـنـتـيـجة  وكـامل  الـنـقاط
ليبقى  امر خطف اللقب على اللقاء  الذي
واجـهة بعـده عنـدما يـخرج الى الـبصـرة 
ـيـنـاء  وكـله امل فـي  الـعـودة  بـفـوائـده ا
ـوسم بأفـضل طريـقة   في الوقت ألنهاء ا
الــذي جتــمــد رصــيـــد األمــانــة الــذي قــدم
ــهــمــة في الــفــتــرة واحــدة من مــبــاراته ا
ـر به بــفـضل األخـيــرة والـتــحـول الــذي 
درب عصام احلمد احللول التي يضعها ا
ـوقع  الـسـابع  وسط طـمـوحـات   حـيث ا
ـقدور الالعب حتقيق التقدم لألفضل و

ذلك.
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و جنح  اجلـويـة الــعـودة من مــبـاراته مع
ــرحب بـهـا من الـوسط حـيـث الـنـتــيـجـة ا
األنصار وتـقلـيص الفـارق الى سبـع نقاط
مع الـغــر  الـشــرطـة  مــا يـدعم بــقـوة78
االستـعـداد لـلـقـاء الـكالسـيكـي مع الزوراء
بعـد غد والـكل  يعي أهـميـة االنتـصار في
ــبــاراة  ألســبـاب مــعــروفــة وحـسم هـذه ا
ـرحـلـة الـثــانـيـة بـسـجل نــظـيف بـقـيـادة ا
أيوب اوديشو امام حتـد الزوراء في الثأر
خلسـارته رغم تـعـثـر ه في الـعـمـارة وجنا
من  خـســارة اهل الـعــمـارة الـذيـن فـرطـوا
وسم  لكنهم حصلوا على نقطة بنتيجة ا
غاليـة أبقـتهم في مـوقعـهم السادس  ومع
كل الـــذي حـــصل لـــلـــبـــطل بـــخـــســـارتــ
مــتــتــالـــيــتــ من اجلــويـــة  والــكــهــربــاء
والــتــعــادل من مــيــســان  تــبــقى  مــبــاراة
اجلويـة الـشغل الـشـاغل حلـكيم وجـمـهور
الفـريق  الـتي تـسـيـطر عـلى تـفـكـيرهم الن
غير اخلروج باالنتصار و سيعرقل االمور
وقد يـصـعب الـوضع اكـثر ويـنـعـكس على
لقاء نهـائي الكاس في السـابع والعشرين
من الــشــهــر اجلــاري  اخلــطــوة األخــيــرة
ـوسم بــعـدمــا تـعـرض لــلـنــتـائج إلنـقــاذ ا
اخملـيــبـة في الــدوري وابــطـال اســيـا وكل
ـهمـة التي شيء يخـضع لنـهائي الـكاس ا
زادت الكـهـربـاء من مخـاوفـهـا بعـد فـوزها
ـنجز على الـزوراء  في بروفـة التـحضـير 
الـفـريـق  الـذي كـاد ان يــضـيف فــوزا مـهم
عـلى  الــنـفط بــعــدمـا تــقـدم عــلـيه بــثالثـة
أهداف دون رد وبقـيت األمور حتـتاج الى
نـافذ واحلفاظ جهود الالعبـ في غلق  ا
على البداية قبل التخـلي عن النتيجة قبل
خمس دقـائق  عـلى نـهـايـة اللـقـاء  بـعـدما
تـمــكن مــحــمــد  داود من انــقــاذ مـاء وجه
باسم قـاسم والـفـريق في اخلـروج بنـقـطة
صعبـة الن عبـاس عطيـة الزال يقـدم فريقه
وقع العاشر األفضل بتحد واضح حيث ا
ــشـاركــات لالن  في الــوقت الـذي في كل ا
بقي الـنـفط خـامـسا    53على بـعد  ثالث
نقاط من خطف مواقع الـكرخ التي اهتزت
كـثـيـرا بـســبب   مالحـقـة لــعـنـة  اجلـويـة.
وواصل الوسط نزف النقـاط ذهابا وايابا
بــعــدمـــا تــلــقـى اخلــســارة الـــعــاشــرة من
هدد بشدة من وقع الثـامن ا اجلوية في ا
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جتري اليوم مـباراة واحدة ضـمن اجلولة
متاز بكرة القدم 35 من مسابقة الدوري ا
بـ فـريـقـي احلـدود رابع عـشــر الـتـرتـيب
ينـاء  السادس عـشر عـلى ان تتواصل وا
ـبـاريـات غـد االثـنـ الـذي يـشـهـد إقـامة ا
ثالث مـبـاريـات بـ الـديـوانـيـة والـبـحري
وفـــريــقـــا احلـــســـ والـــوسط والـــنـــجف
والـشـرطـة عـلـى ان تـخـتـتم بــالـكالسـيـكـو
ــ اجلـويـة والـزوراء الـثـالث بــ الـغـر
بعـد غـد امـام ثالث جـوالت  فـقط وعـنـدها
يــســـدل الـــســـتـــار عـــلى الـــدوري الــذي ال
يخـتلف عـن سابـقه وقبـله  من حـيث  مدة
ــــوسم الــــوقت الــــتي ال تــــخــــتــــلـف عن ا
ـــواسم  األخــــيـــرة رغم وعــــود جلـــنـــة وا
سـابقـات  التي لم تـنجح مـرة اخرى في ا
إخــراج الـبــطــولــة  كــمــا مــنــتــظــر مــنــهـا
وحتقيق رغبـة الكل في  االنتـهاء  منه في
أفــضل وقت ويــأمـل ان  تــراجع الــلــجــنــة
األمور عن كـثب وصـوال عـلى  سبب تـعـثر
الدوري مـرة اخرى  وفـي نهـايـة مرفـوضة
من الـكـل واجـدهــا حــتى من قــبل االحتـاد
ألنه وعد بدوري اكـثر تـنظـيمـا لكن األمور
خـرجت مـن سـيــطــرته  وسط عــدم  تــقـبل
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ــبـــاراة الــيـــوم الــوحــيـــدة الــتي وعــودة 
ستشهدها العاصمة ومالعب العراق التي
تـدخل ضـمن رغـبـة الـفـريـق فـي حتـس
موقعيهـما بعدمـا تأخرا في اخر اجلوالت
قـبل ان يـتـوازن احلـدود ويـعـود بـنـتـيـجة
جـيـدة بـالــفـوز عـلى الـنــجف بـهـدف الـتي
ــهــمـة ــدرب ثــائـر جــســام تـرك ا ألـزمت ا
وكان على إدارة النادي ان تتمسك به الى
األخـيــر ألنه نـقـل الـفــريق وانــتـشــله امـام
أصــعب فـــتــرة مـــرة بــهــا وكـــمــا يـــتــذكــر
جــمــهــوره وكـــيف جــرت عـــنــدهــا األمــور
وتــمـــكن ان يــحـــقق أفــضـل الــنـــتــائج مع
الـفـريق الـذي وصـل الى مـواقع مـخــتـلـفـة
قــبل ان يــتــراجع في اهم اوقــات الــدوري
واألمـــر يـــخص ادارة الـــنـــجف وحـــدهـــا.
ويــســـعى أصــحـــاب األرض الى حتـــقــيق
الفوز الثـاني الذي سيـنقلـهم الى اكثر من
مــوقع  احـــد احملــفــزات لـــتــقـــد الــلــعب
طلوب  من دون أخطـاء ألهمية الـنتيجة ا
وتأثيـرها امـام الفريق الـذي سيـعلب على
ـر بــهـا ـيــنـاء واحلــالـة الــتي  مـشــاكل ا
لكـنـهـا ال تـبدو سـهـلـة حتت أي ظـرف كان
امام الـرغـبـة الـكـبـيرة لـلـمـيـنـاء في تـقد
نفسه بقوة امـام االنتصار الـذي سيمنحه
مـوقــعـا مــا يـعــطي األهـمــيـة لالعــبـ في
ـسـتـوى والـعـودة بـفـوائـد الـلـقاء تقـد ا
الذي يشكل التحدي للفريق  بعدما تعادل
مع اربـــــيل  لـــــيـــــفــــشـل مــــرة اخـــــرى في
االسـتـفــادة من ظـروف الــلـعب بـالــبـصـرة
ـوقع الــسـادس عـشـر امـام الـتــراجع في ا
الذي ال يـلـيق بـالـفـريق الـذي الزال يـعاني
مـشـاكـل كـثـيــرة انـعــكـست عــلى األنـصـار
الذين يأملون ان تتـغير األمور بسرعة مع
ــوسم الــقــادم وان تـــتــضــافــر اجلــهــود ا
وإخـــراجه  والــــنـــادي من احلــــالـــة الـــتي
أحلـقت به  الـضـرر  بـأهم انـديـة الـبـصـرة
واحد انـدية  الـعراق الـعريـقة  وان تـطرح
االمـور كـمــا هي إلنـقــاذ الـفـريـق من حـالـة
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ــاضي اســتـــمــرار اغــلب وشــهــد الـــدور ا
الفـرق في مـواقـعهـا عـلى اثـر مـا الت إليه
نـتـائج مـبـاريـاتـه الـتي  كـانت وراء تـغـيـر
فقط ثالثـة مـواقع  عنـدما  تـراجع الـنجف
من مــكــانه الــثــالث عــشــر  مــوقــعــ اثــر
خــســارته فـي مــلــعـــبه من احلــدود  حتت
أنـظـار جـمـهـوره الـذي جتـرع مـرارة االمر
الن الغـر واجليران الـديوانـية تـقدم الى
مـوقـعـهم بـثـقـة  واسـتـحـقـاق اثـر حتـقـيق
ـهـمـة بـالـفـوز عـلى الـكـرخ في الـنـتـيـجـة ا
ـــوسم  لـــيـــتـــواصل افـــضل اجنـــاز  في ا
متقدما بشكل واضح  في فرض نفسه في
اهم اوقــات الـدوري بــعــدمــا انــفـتـح عـلى
النـتـائج االيـجابـيـة في ملـعـبه الـذي حقق

اليـها  قـبل ان  تزداد مـعـاناته بـالتـساوي
ـجـمــوع الـنـقــاط مع الـبــحـري مـتــقـدمـا
بفارق األهداف إمام وضـع اختف كثيرا و
ـقبـلـت البـقـاء  يتـوقف عـلى اجلـولتـ ا
وهو مـا ينـطـبق على الـبـحري الـذي حقق
فوزا غاليـا بعد سـلسلـة نتائج مـخيبة في
اهم اوقـــــات الــــدوري الـــــتي  كـــــان عــــلى

الالعـبــ تـعــويض مـا
فقدوه من نقاط   من
اجل مواجهة مصير
البقـاء  علـى بعد 5
نقـاط من الـسـماوة
والـثالثـي يـعــتــمـد
فـي الـــــــــبـــــــــقــــــــاء
خـصـوصـا فـريـقـا

احلـــــــــســـــــــ
والـبــحـري

على اخـر اربع مبـاريات بـعدمـا تضـاعفت
ـتوقع ان تطيح ـشاركة ا عليهـما  هموم ا
بــهـــمــا النـــهــمـــا لم يــحـــســنـــا الــتـــعــامل
وسـيعـودان لـلـدرجـة االولى فـي حـال عدم
ـطلـوب مـع ما تـبـقـى لهـمـا من الـتعـامـل ا
مبـاريـات وهـو مـا يـنـطـبق عـلى الـسـماوة
ولــو هــو فـي وضع افــضـل  في ظل فــارق
النـقاط اخلـمس   واهـميـة التـعـامل معـها
لألخيـر من اجل تـقـد الـهديـة جلـمـهوره
الـذي يـعــول عـلى قــدرات الالعـبـ في ان
باريات  امام احلديث الذي يهتموا باخر 

ال ينقطع  في كيفية حتقيق البقاء.
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حـملت مباريات دور اجملموعات لبطولة اال االفريقية
ــدن الــتي جتــرب مــبــاريــاتـــهــا حــالــيــا في عــدد من ا
ــفـاجـأة بـعـد ان قـدمت ـصـريـة كــثـيـر من عـنـاصـر ا ا
نـافـسات مـنـتخـبـات تشـارك ألول مـرة في تـاريخـهـا 
نتخبات في هذه هذه البطولة بعد ان  توسعة عدد ا
الــنــســخــة الى  24مــنــتــخــبــا بــعــد ان اعــتــادت نــسخ

البطوالت السابقة على مشاركة  16فريقا..
وقـد تـميـزت مـبـاريـات اجملمـوعـات بـتـقارب مـسـتـويات
ـشاركـة فـلم نـعد نـشـهـد في ضوء ـنـتخـبـات ا اغـلب ا
نتخبات ألول مرة في تاريخها بان مـشاركة عدد من ا
تـخـسـر بـكم كـبـيـر من االهـداف مـثـلـمـا هـو احلـال مع
ـنتخبـات التي تشارك ألول مـرة وتصبح مثـلما يطلق ا
نـتخبات القوية الن عـليها حصالة الـبطولة اذ تسعى ا
تـسـجل في مـرمـاهـا أكـبـر كم من االهـداف مـثـلـمـا هو
احلـال مع منـتخب تايـلنـد للـسيدات الـذي تلـقى مرماه
اعـلى نسبـة من االهداف في النـسخة الـتي اقيمت في

فرنسا لبطولة العالم للسيدات..
ــنــتــخـبــات الــتي وقــفت نـدا مــهــمـا وبـالــعــودة لــتـلك ا
ـنتـخبات افـريقـية عـريقـة فان نسـخة الـبطـولة احلـالية
ـنتخب مـدغشقـر الذي لم يتوقع شـهدت عرضـا مهما 
ـنـتـخب عـروضـا مـهـمة احملـلـلـ بـان يـقدم مـثل هـذا ا
ا اثـبـتت تـطـور عـروض الكـرة في هـذا الـبـلـد اضـافـة 
ـنتـخبـات الـتي استـطاعت قـدمه منـتـخب بنـ فحـتى ا
الــتـأهـل من مـنــفــذ أفــضل الــثـوالث حــقــقت عــروضـا
مـتـميـزة وظـفتـهـا لكي تـتـواجد في دور الـ 16ومـقـارعة

منتخبات كبيرة في القارة السمراء..
ـنتخـبات العـربيـة  اسئلـة مثارة عن في حـ  ابرزت ا
مـستوياتها التي لم تقنع جـماهيرها من خاللها  فعلى
ــصـري والــذي اسـتــضـاف ــنـتــخب ا ــثـال ا ســبـيل ا
ـباراة الـبطـولـة واجه الكـثيـر من االنـتقـادات حتى ان ا
االخـيرة في دور اجملـمـوعات  ورغم انـتصـاره بهـدف
في مـواجـهـته مع مـنـتـخب اوغـنـدا لـكن االخـيـر  اثـبت
ــد قــدرته عــلـى  الــثــبــات والــصــمـــود في مــواجــهــة ا
ـرمى الـهـجـومـي واحـرج االوغـنـديـ ألكـثـر من مـرة ا
ـصري لـكن بـرزت معـضلـة قلـة خـبرة مـهاجـمي هذا ا
ـنتـخب  الـذي تنـبـا مدربه بـانه سوف لن يـكـون لقـمة ا
ـصــري لــكن  خـبــرة العـبي ــنـتــخب ا سـائــغــة امـام ا
ضيف  وسط ذكور رجـحت كثيرا كفـة  ا ـنتخب  ا ا
ـــنــتــخب ـــا قــدمه  ا ــصــري  اعــجــاب اجلـــمــهـــور ا

االوغندي  الذي قدم عرضا رائعا ..
غرب كـما اثارت عـروض كال من منتـخبي اجلزائـر وا
فــضال عن تــونس الـكــثــيـر مـن االنـتــقــادات  السـيــمـا
ـنــتـخب الــتـونــسي والـذي  اثـار ســتـوديــو الـتــحـلـيل ا
حملـلـلي فـضـائـيـة بي ان سـبـورت  عـلى خـلـفـيـة الـلـقاء
ــنــتــخـب تــونس  في دور اجملــمــوعــات  بــان االخــيــر 
ـــضـي  كــثـــيـــرا في ــذكـــور ســـوف لن  ـــنــتـــخـب ا ا
شاهد مـنافسات الـبطولة  خـصوصا مع العـديد من ا
ـذكــورة لـتـحــركـات قـائـد الـتي ابــرزتـهـا الــفـضـائــيـة ا
الــفــريق وهــو بـــعــيــد تــمــامــا عـن مــســتــواه  اضــافــة
ــدرب الن لالنــتـــقــادات احلــادة الـــتي تــعــرض لـــهــا ا
ـنـتـخـب الـتـونـسي جـيــريس  الـفـرنــسي الـذي يـقــود ا
حـيث لم يـستـطيع الـتـحكم بـأوراقه التـكـتيـكيـة  وابراز
ــهـمــ ألثـبــات قـدراتــهم في حتــقـيق جـهــود العــبـيه ا
الـفارق  فلم يوفقوا في اقـناع جماهيرهم واالدهى من
ـتذبـذب رغم انـهم حقـقـوا الفـوز على ذلك مـسـتواهم ا
ـنتخب العراقي  في مباراة ودية  قبيل ايام قليلة من ا
انـطـالق مـبــاريـات الــبـطــولـة االفــريــقـيــة رغم ان طـابع
ـبـاراة ـبــاريـات الـوديــة يـخـتـلـف تـمـامـا عـن اجـواء ا ا
ـنتـخب العراقي بـالغـيابات الـرسمـية فضال عن تـأثر ا

همة بسبب االصابة .. اخلاصة بعدد من اوراقه ا
غـربي  لعـدة سنوات اال ورغم تـولي رينـار للـمنتـخب ا
ان االخــيـر ايــضـا لـم يـجــهــد تـمــامـا فـي ابـراز هــويـة
رشحة بقوة  حيث نتخبات ا غربي كأحد ا ـنتخب ا ا
ــبـــاريــات الــثالثــة الــتي  خــاضــهــا ظــهــر من خالل ا
ـنـتــخب في اطـار دور اجملـمـوعـات  ابــرزته مـنـتـخـبـا ا
مـتحفظا للغاية  حـيث اكتفى بتسجيل هدف وحيد في
ـباريـات  لكن مـا شـفع للـمنـتخب كل مـباراة مـن تلك ا
ـجــمـوعــة يــطـلق عــلـيــهـا االفـريــقي الــعـربي انـه وقع 
ـغربي ـنـتـخب ا ـوت لـضـمـها الى جـانب ا مـجـمـوعة ا
كال من مــنـتـخــبـات  كـوت ديــفـوار  وجــنـوب افـريــقـيـا
ونـامـيبـيـا  امـا اجلزائـر فـأقـنعت  نـوعـا ما
ـدرب جــمـاهــيــرهــا نـظــرا المــتالك ا
نتخب متساوي سواء بـلماضي 
ـــا يـــتـــعـــلق بـــاألســـاســـيـــ او  
االحــتــيــاط اجلـــالــســ عــلى دكــة

البدالء ..
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قـبلة نـحتاج الى تكـاتف اجلميع فـمنتـخب العراق سـيخوض تصـفيات كـاس العالم ألول مرة ـرحلة ا ـنتخب الـوطني كاتـانيتش ان ا أكد مدرب ا
على ارضه وب جماهـيره ويجب عدم اهدار تلك الفرصة والسيـما ان الالعب لديهم رغبة شديدة فـي جتاوز هذه التصفيات.  وسبق ان اختار
ؤهلـة لكاس العالم  2022 في قط الـتي ستنطلق شهر نتخب الـعراق االول في التصـفيات ا االحتاد العراقي لـكرة القدم مديـنة البصرة ارضـا 

شتركـة لكأس العالم  2022 وكـأس آسيا   2023 يوم  17 تـموز احلالي في مقر قـبل.   وتقام قرعـة التصفـيات اآلسيويـة ا أيلول ا
ستـوى الثـاني في القرعـة الى جانب أوزبكـستان بـور.  ووضع العراق بـا ـاليزيـة كواال االحتاد اآلسـيوي لكـرة القدم بـالعاصـمة ا
شاركة في الـقرعة باالعتماد على التصنيف نتخبات ا سوريا عمان لبـنان قرغيزستان فيتنام األردن.   حيث جـرى تصنيف ا
األخــيـر الــصـادر عن االحتــاد الـدولي لــكـرة الــقـدم بــتـاريخ  14حــزيــران/يـونــيـو  2019 وذلـك في أعـقــاب خـتــام الـدور األول من
التـصـفـيـات حيث تـأهـلت مـنـتخـبـات بـنجـالديش وكمـبـوديـا وجوام ومـالـيـزيـا ومنـغـولـيا إلى الـدور الـثـاني وال زال الـقرار مـعـلـقاً

باراة ب ماكاو وسريالنكا. بخصوص ا
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ـنـتــخب الـوطـني ونـادي قـرر مــدافع ا
فــانـكــوفــر وايـتــكــابس الـكــنــدي عـلي
عـدنــان جتـديـد عــقـده مع فــريـقه حـتى
صـيف .2021 وكــان الالعب قـد انـتـقل
الى صـفــوف فـانـكـوفـر في شـهـر آذار
ـاضي قـادمـاً من صفـوف اوديـنـيزي ا
االيـــطــالـي بــنـــظـــام االعـــارة حــتى 30
اضي.  وقال عدنان جددت حـزيران ا
عــقــدي رســمــيــاً مع نــادي فــانــكــوفــر
دة موسم حيث وايـتكابس الكندي 
سـينتـهي عقدي في نهـاية حزيران من
عـام .2021 ولم يـعـلـن الـنـادي الـكـندي
عن قـيـمة الـعـقـد لكن عـدنـان أكد أن
"انـتــقـاله الى فـانـكــوفـر جـعـله الالعب
دافع االغلى في االغلى في الفريق وا
الدوري االميركي MLS . وقدم عدنان
ا مـسـتـويـات كبـيـرة مع وايـتـكـابس 
دفع فـريــقه الى الـتـعـاقــد مـعه بـصـفـة

. دة موسم دائمة و
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بية الدولية وأطراف الرياضة العراقية √dÞ»·∫ جانب من لقاء لوزان ب األو

علي عدنان يجدد
عقده مع فريقه
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