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حـددت الهـيـئة الـتأسـيـسيـة لالحتـاد العـراقي للـركـبي الثـالث والـعشـرين من شـهر تـشرين
االول احلالي مـوعـدا النطالق دوري اكس تـيب لـسبـاعيـات الـركبي بـنـسخـته االولى.  وقال
ن الـتـميـمي في بـيـان ان الهـيـئة نـائب رئيس الـهـيـئة الـتـأسيـسـيـة الحتاد الـركـبي مـحمـد ا
حـددت الـثالث والـعـشرين من الـشـهر احلـالي مـوعدا جـديـدا النطـالق الدوري بـعد تـأجـيله
حـيث كـان مقـرر ان يـقام فـي العـاشـر من الشـهـر ذاته لكن الـظـروف والتـظـاهرات أدت الى
ـوعـد.  واضاف ان الـدوري سـيشـهـد مـشاركـة أربـعـة فرق هي احلـدود واإلسـكان تـغـييـر ا
ــنـافـسـة عـلى لـقب الـدوري. واجلـمـاهــيـر والـبـلـدي وحـظـوظ جـمــيع األنـديـة مـتـسـاويـة في ا
واوضح الـتـمـيـمي ان مـنـافـسـات دوري اكس تـيـب لـلـركـبي سـتـقـام عـلى مـلـعب الـبـرج في

نطقة اجلادرية. جامعة بغداد 
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عــلق احملــتــرف في صــفــوف غــوريــكـا
الكرواتي جيلوان حمد على مشاركته
ـنـتخب الـوطني الـرسمـية األولى مع ا
الــعــراقي.  ودخل حـمــد كـبــديل لالعب
امــجــد عـطــوان فـي الـربـع األخـيــر من
مــبـاراة الــعــراق وهـونـغ كـونـغ والـتي
انـتـهت بـفـوز اسـود الـرافـدين بـهـدف
مـقـابل الشيء ضـمن اجلــولـة الـثـانـيـة
ــؤهــلـة ــزدوجــة ا مـن الــتــصــفــيــات ا
لـنـهـائـيـات كـأس الـعـالم  2022وكأس
آسيا .2023 وعبر جيلـوان  حمد عبر
مـواقع الــتـواصل االجــتـمـاعي ســعـيـد

وفـــخـــور ألنــنـي لــعـــبت ألول مـــرة مع
منـتخب العـراق الوطني شـكرا جلميع
ــشـجــعـ الــعـراقــيـ خلــلق اجـواء ا

رائعة.  
وكـان االحتاد الـعراقي لـكـرة القـدم قد
جنح في ضم حـــمــد لــصــفــوف اســود
الــرافــديـن حــيث كــان يــتــطــلب االمــر
مـوافـقـة االحتـاد الــدولي "فـيـفـا" كـون
الالعب مــثل الــسـويــد في مــنـاســبـات
ســابــقــة.  ومـن جــانــبه اعــلن االحتــاد
االسـيـوي لـكرة الـقـدم حـكام مـبـاريات
اجلـــولــة الـــثــالــثـــة من الـــتــصـــفــيــات
ـؤهــلــة لـنــهــائـيــات كـأس ــزدوجــة ا ا

الـــعـــالم  2022وكـــأس آســـيـــا .2023
وانـاط االسـيـوي مـهمـة قـيـادة مـباراة
منتخبنا الوطني وكمبوديا الى احلكم
الــيـــابــاني لـــيــدا جـــومــبـي.ويــواصل
منـتخب اسـود الرافـدين حتضـيراته
القــاة في كـــمــبـــوديـــا اســتـــعـــداداً 
اصــــحــــاب االرض يــــوم الـــثـالثـــاء
ـنتـخب الـوطني ـقبل.  وارتـقى ا ا
الى وصـافـة اجملــمـوعـة الــثـالـثـة
بـــرصــــيـــد اربع نــــقـــاط بـــفـــارق
ـتــصـدرة ايـران نـقــطـتــ عن ا
بــعــد فــوزه عــلى هــونغ كــونغ

بثنائية في ملعب البصرة.
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احملـتكـرة من الـفـرق اجلـماهـيـريـة حيث
الــزوراء األكـثـر  ألــقـابـا ويــتـطــلع لـلـقب
جديد مع  الشرطة واجلوية  وقد يسمح
للطالب في خوض مباريات البطولة اذا
مـا فــرضـنـا جـدال انه قــد  هـبط لـلـدرجـة
األولى الـفـرق الـتـي تـلـعب في الـبـطـولـة
ـــقــبل وتــرشح مـــنـــهــا ديـــالى لـــلــدور ا
وبانتظار ان يصل فريق اخر  بعد إقامة
لــقــاء  بـــلــد  والــكـــفل  بــعــدمـــا انــتــهت
مـبـاريـات الـدور 32من دون حـصول أي

نتيجة ملفتة.
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وكـانـت نـتـائـج الـدور قـد أســفـرت  عن  
تـمـكن اجلــويـة من الـفـوز عـلى الـصـادق
بهـدف كـان كافـيا النـتـقال الـفريق لـلدور
قـبل وزيادة حظـوظه فيـها  عـبر إدامة ا
زخم الـنـتـائج  من اجل الـبـقـاء مـنـافـسـا
الى ابعد نقطـة وهو من ب الفرق التي
تسعى خلـطف لقب البـطولة الـتي يكون
الصـادق قد خرج مـنهـا بنـتيجـة مقـبولة
وهو يـدون اسمه في  إحـدى البـطولـت
احملـلـتـ  ولــعب حتت  أنـظـار جـمـهـور
اجلويـة وهذا بـحـد ذاته مكـسب للـفريق
ـــؤمـل ان يــظـــهـــر في الـــدرجـــة األولى ا
اجلـــويـــة ســــيالعب  في الـــدور الـــقـــادم
الصـنـاعات الـذي كـان قد اقـصى األمـانة
بــالـــفـــوز عــلـــيه بـــفـــارق ركالت اجلــزاء
بخمـسة أهداف ألربـعة بعـد انتهاء وقت
ـبـاراة بــتـعــادلـهـمــا بـهــدف لـيـســتـمـر ا
األمانـة يعـاني وهو الـذي  خرج من دور
اضـي   وقدم بـداية ـوسم ا الثـمـانيـة  ا
مــــــهــــــزوزة في الــــــدوري في وقـت جنح
ذكور الصناعات في التقدم الى  الدور ا
بـقــيـادة  عـمـاد نـعـمــة الـذي سـبق ونـقل
احلدود الى  دور مـهمـا  في اخر بـطولة
وســيـكــون الــصـنــاعـات إمــام االخـتــبـار
احلـــقــيــقي  وسط رغـــبــة الــتــقــدم لــدور
أفـــضـل واهم وهـــذا مــرهـــون بـــجـــهــود
عـنـاصـره الــتي   جنـحت مـرتـ عـنـدمـا
فـاز الفـريق عـلى مـيسـان بـثالثـة أهداف

لواحد  بالدوري.
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وعـاد الــديـوانـيـة صـحــبـة جـمـهـوره من
مـلـعب احلـر بـفـوز مـقـبـول بـتـغلـبه عـلى
أصحاب األرض بهدف لـواحد النتيجة
الــــكــــافـــيــــة في االنــــتــــقـــال لــــلــــعب في
ــقــبـــلــة   عــنــدمــا ــنــافــســـات األهم  ا ا
يــسـتـقــبل جـيــرانه  الـســمـاوة في دربي
كـبـيـر مــنـتـظـر من قـبل جـمـهـورهـمـا في
مــتـابــعـة  الــلــقـاء احلــاسم وفي أهـمــيـة
الـتـحـول لـدور األربـعـة الـذي لم يـبـلـغـاه
منـذ مشـاركتـهمـا في البـطوالت الـكروية
واتـية حيث وكالهمـا يجـدها الـفرصـة ا
الديوانيـة في التعـامل مع ظروف اللعب
في وقت ســيــخـرج الــســمـاوة مـع اغـلب
جــمـهــوره  لـقــرب مـلــعب الـلــقـاء   وهـو
يـناء بـفـارق الركالت الذي تـغـلب علـى ا
الــتـرجــيـحـيــة   بـسـبــعـة لـســتـة أهـداف
بـعـدمـا انـتـهى وقت الـلـقـاء بـتـعـادلـهـمـا
يـنـاء أفضل من بهـدف  رغم ان نـتـائج ا

السماوة وهو متصدر الدوري حاليا.
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وجنح الــــنــــفط فـي إحلــــاق اخلــــســـارة
الــعـريـضــة بـالـنــجف في مـلــعـبه وحتت
أنـظـار جـمـهـوره  وإبـعـاده من الـبـطـولة
اثـر الــفـوز عـلـيه بــثالثـة أهـداف لـواحـد
وبــدا الــنــفـط يـعــكـس مــسـتــواه بــشــكل
واضح متجاوزا نكسة القاسم في الدور
األول قـــبل ان يــعــود مـــرتــ من خــارج
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تـأهل 14فــريــقــا لـدور   16من بــطــولـة
كـاس الـعـراق  بـانـتـظـار فـريـقـان إلكـمال
عــقــد الــفــرق الــتي  ســتـلــعب فـي الـدور
ــذكـــور بــعـــد تــأجـــيل مـــبــاراتـي نــفط ا
ـقر ان اجلنـوب والطالب وبـلد والـكفل ا
تـــقــام مــبــاريــاته فـي الــثــالث عــشــر من
الـشــهـر الـقـادم خالل فـتــرة أيـام الـفـيـفـا
عندما يستقبل منتخبنا نظيره اإليراني
في الـرابع عـشـر من الـشـهـر نـفـسه  كـما
يـواجه في ملـعب جـذع النـخـلة مـنـتخب
البحـرين في التـاسع عشـر  منه   ويأمل
نـتـخب نـفـسه بـقـوة وبـشكل ان  يـقـدم ا
ـتـبـقـية من مـؤثـر في جـميـع مبـاريـاته ا
ــقــبل اجل حتــقــيق االنـــتــقــال لـــلــدور ا
وأهـمـيـة الــتـعـامل بـجـديـة مع مـبـاريـات
الــبــصــرة ورفع رهــانه فــيـهــا  من خالل
قــدرات عــنــاصــره  في الــســيــطـرة عــلى
مـــبــاريــات عــقــر  وسـط دعم اجلــمــهــور
ـنتخب خطوات واألمل في ان يخطوا  ا
نـاجحـة من حـيث األداء الـذي الزال غـير
ـرة ومن حـيث الـنـتـائج الـعمل مـقـنع بـا
األهم  الـذي يـجب ان يـرتق إلـيه الـفريق
ـا تـكـون أصـعب إمـام طـريق طــويـلـة ر
في  مرحلة التصفيات األخرى  ومهم ان
نتخب بوضع فني متزن  بعدما يظهر ا
ابــتـعـد اغــلب الالعــبـ  عن مــسـتـواهم
البل  الــفـريق بـرمــته اذا مـا اسـتـثــنـيـنـا
مــهـنــد عـلـي خـصــوصـا امــام الـبــحـرين
وهـــونغ كـــونغ  ومـــطـــالب في ان يـــقــدم
ـؤثـرة  غـدا إمـام ـقـنـعــة وا الــنـتـيـجــة ا
نــظـيــره الـكــمـبــودي والـتي قــد تـمــنـحه
صــدارة اجملـمــوعـة اذا مــا أتت نــتـيــجـة
ــصــلـحــته  وألنه  ال الــبــحـريـن وإيـران 
ــكن الــتـفــريط إطالقــا   بـالــنـقــطـة في
الــلــقــاء الــثــالث ألنـه سـيــضــيـف  ايـران
ـقــبل في الــبــصــرة  ومـهم ان الــشــهــر ا
ــــدرب والالعـــبـــ تـــأتي حــــســـابـــات ا
بـاالجتـاه الـصـحـيح عـبـر تـقـد مـبـاراة
مـتـكـامـلـة  بـغض الـنـظـر عن مـسـتـويات
اقــرأنه في اجملــمـوعــة عــنـدمــا سـيــكـون
إمام فـريق متـهالك  عـاد بخـسارة ثـقيـلة
ــكن ان يــصـحى ويــســتــفـيق جــدا وال 
منها بعد خمسة أيام ويكون فقد الكثير
وحـــتى  دعـم جـــمـــهــــوره الـــذي  صـــدم
بالنـتيجـة القاسيـة   ما يجـعل منتـخبنا
ــواتـيـة  الــتي ال تـقـبل إمـام  الــفـرصـة ا
التكهن  بـالنتيـجة  امام الفـوارق الفنية
الـتي تـقف مـع فـريـقـنـا   الـذي عـلـيه  ان
يـستـفـيـد منـهـا  من خالل تـسجـيل اكـبر
عـــدد من األهــــداف لـــتـــعــــزيـــز دوره في
نـافـسات الـتي  اكثـر مـا حتسم بـفارق ا
األهـداف  وقد يـقـربنـا الـفـوز من صدارة
اجملـمـوعـة وهـذا عـمل مـعـنـوي سـيـخدم
نـتخـب في  مواجـهة ايـران والبـحرين ا
كن ان يـحسم موقـفنا الشـهر القـادم و
من خاللــــهـــمـــا لـــذلـك مـــهم ان يـــفـــرض

نتخب نفسه في لقاء الغد. ا
”UJ √  U¹—U³

وعودة الى نتائج مـباريات الدور 32من
بـــطــولــة الــكــاس  الــتي جــرت بــخــروج
غلوب مباشـرة  بعدما  حسم نتائج ا
الـــتـــعـــادل بـــركـالت اجلـــزاء مـــبـــاشـــرة
وتـــســعـى الـــفــرق الـــفـــائـــزة مــتـــابـــعــة
وسم انطالقتهـا في ثاني اهم بطوالت ا
احلـالي  ومواصـلة الـتـصفـيـات القـادمة
الذي عـنــدمـا تــقـام مـبــاريـات الـدور  16
يشكل أهمية  للفريق خصوصا تلك لتي
وصــلـت الــيه لــلــمــرة األولى لــلــبــطــولـة
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ؤهلة زدوجـة ا ا يـتعلق بـالتصفـيات ا في ظهـوره الثاني 
ـونديـال قطر  2022وبـطولة اال االسـيوية  2023لم يـقنع
نـتخب مـنـتخـبنـا الوطـني جمـهـوره رغم تواضع مـستـوى ا
الذي قـابله وانتصر عليه بهدف برغم افضلية االستحواذ

الحـــظـــات الـــتي  ـــنـــتـــخـــبـــنـــا بــــرغم ا الـــتي حتـــسب 
تشخيصها..

الحـظـات ان مـنـتـخـبـنـا خـاض مـبـاراته بـغـيـاب ومن تـلك ا
الـعـنــصـر الـفــعـال في خط الــوسط والـذي له الــقـدرة عـلى
نـاسبـة سواء لالعـبي خط الهـجوم والذي تمـوين الكـرات ا
نـسـتـثـني مـنـه الالعب مـهـنـد عـلي الـذي ازعـجت حتـركـاته
العــبي مــنــتـخـب هـونـغ كـونغ بــدلــيل قــدرته عــلى اخــتـراق
اجلــدارات الــدفــاعــيــة الـتـي اجــاد فــيـهــا اغــلب الـالعــبـ
ا استدعى من وتمـكنوا من امتـصاص الزخم الهـجومي 
اغـلب العـبي منـتـخبـنا جتـريب الـتسـديد من خـارج مـنطـقة
عـاجلات الـتي برزت احلـاجة اجلزاء كـجزء مـن احللـول وا

باراة.. اليها في اغلب دقائق ا
ــا يـــؤسف الـــيه ان العـــبي الــدفـــاع الـــعــراقي تـــركــوا و
مــراكـزهم لـيــشـاركـوا اقـرانــهم الـتـقــدم الـهـجـومـي لـكـنـهم
بـحـسهـم الدفـاعـي أبطـلـوا فـاعـلـيـة أخـطـر الـهـجـمات الـتي
ـدافع احـمـد ابـراهـيم الـذي تـسـنت لـهم ومـنـهـا مـواجـهـة ا
رمى طوح بـالكرة عالية فوق اخلشبات الثالث برغم خلو ا
مـن احلـارس وتـمـركــزه بـصـورة مــنـاسـبــة لـلـتــسـديـد وهـو

بأريحية عالية ...
يـلـغي لـلـمدرب كـاتـانـيتش االلـتـفـات الى  الـبحث عن العب
وسـط قــادر عـــلى صـــنع  الـــهـــجـــمــات وتـــمـــوين الـــكــرات
ركـزين ال غـيـر هـما فـمـنتـخـبـنـا خاض مـبـاراة اخلـمـيس 
الـدفـاع  بـرغم بـعض الـهـفوات بـدقـة الـتـمـريـر والتـي  لعب
قطوعة عليـها العبو هونغ كونـغ ليستحوذوا علـى الكرات ا
ــرمـى الســيـــمــا ويـــشـــكــلـــوا جــزءا مـن اخلــطـــورة عــلـى ا
باعـتمادهم على الـضربات احلرة من خارج مـنطقة اجلزاء
سـتوى مـقبول حيث ظـهر ازائهـا احلارس مـحمـد حميـد 
كــلـيـا  لـيــمـحـو بـعض الــرهـبـة الـتي ظــهـرت لـديه في اطـار
ـبـاراة االولى في الـتـصـفـيـات  والـتي انـتـجت هـدفـا غـير ا
ـنــتـخب الـبـحــريـني  بـيـنــمـا نـزع العـبـو مــبـرر من جـانب ا
الـدفـاع العـراقي لـلـتقـدم  في اكـثر من مـنـاسبـة حـيث  بدا
عـتمدة كـليا على على كاتـانيتش تـوجيهـاته بهذا الـشأن وا
اثارة  وتـكثيف الزخم الـهجومي  في منـطقة دفاع اخلصم
لزيـادة  ارباك هؤالء الالعبـ  وارتكاب االخطاء في داخل
نـطقة الدفاعيـة والتي اتت ثمارها عبـر احتساب ضربتي ا
ـضـاعـفة جـزاء  احـدهـمـا  فـشلت بـيـنـمـا االخـرى جنـحت 
الغلـة التي كنا نتمنى زيادتـها  بأكبر حصيلة من االهداف
سـجلة لها  افـضلية بـترجيح الفريق كون كمـية االهداف ا
ـتـأهل من اجملـموعـة  واحلـصـيلـة الـتي جتاوزت  الـعـشر ا
ـنتـخب االيـراني  لـلتـحـليق اهـداف والـتي سجـلـهـا العبـو ا

نتخب الكمبودي .. بصداره اجملموعة من شباك ا
ـنتـخب الـعراقـي يؤشـر عـدة هوامش مـنـها ـتـابع ألداء ا وا
باريات وغلب ـنتخب بدا بال فاعلية تذكر في اغلب ا بان ا
التـعقيد عـلى تمريـراته  فاالستـحواذ الكـلي على الكرة في
بـاراة اليـعد افـضـليـة للـمـنتـخب  في مـقابل اغـلب دقـائق ا

سـهـولـة االسـتحـواذ عـلـيـهـا وتـآشـيـر خـطـورتـهـا اذا ما 
نـتـخب اخلصـم  فتـجد ان اسـتـحصـالـها من قـبل العـبي ا
نـتخب لكنه في نسـبة االستحـواذ تتجـاوز معدالتهـا لدى ا
لك النجاعـة الهجوميـة التي ك من اختراق تلك قـابل ال  ا
احلـصـون الدفـاعـية الـتي  شـكـلهـا العـبي الفـريق الـضيف
ـنتـخب احـتاج لـتـلك الفـاعـليـة الـتي يبـديـها الالعب وكـان ا
حسـ علي الـذي غاب بـسبب االصـابة الـتي حلقت به في
ـنتخب باراة الـسابـقة فاخـتراقـاته عبر االجـنحـة مكنت ا ا
ـطلـوبة  واذا مـا  اكتـفينـا بوصف من تشـكيل اخلـطورة  ا
نتـخب  فستتحـدد بالتسديد من كل احملاوالت اخلـاصة با
ـنطقة او التـعويل على االلعاب الـهوائية والتي جاء خارج ا
مـنـهـا الـهـدف االول بـراسـيـة الالعب مـهـنـد عـلي  وكـم بدا
ـنـتـخب بــحـاجـة الى مـعــالج نـفـسي فـبــالـرغم من تـكـرار ا
احملاوالت وتـأخر الهدف للـنصف االخير من الشوط االول
نتخب فان هذا االمر يخلق  ياسا  ملحوظا  في صفوف ا
ـا يـقلل من  ويـقود العـبـيه الى  االحـباط 
زخمـهم في اثـبات الـنـجاعـة الـهجـومـية
ــطــلـوبــة  وحتــقــيق ذلك الــزخم يــأتي ا
ثمـارها في االستعجال بتحقيق الهدف

سجلة .. وفتح حصالة  الكرات ا
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ــكــلــفـة ــفـاوضــات ا افــاد مــصـدر مــقــرب من جلــنــة ا
بـالــتــعـديل الــوزاري بــتـأجــيل اقـالــة وزيــر الـشــبـاب
ان والـرياضة احـمد ريـاض العبـيدي في جـلسة الـبر
ـاضـي بـســبب عـدم االتــفـاق بــشـكل يــوم اخلـمــيس ا
نهـائي على الـكـتلـة النـيـابيـة التي سـتـمنح لـها وزارة
ـصدر في حـديث صحفي الشـباب والـرياضـة.  وقال ا
ان كتـلة احلكمـة رشحت الوزيـر السابق عـبد احلس
عـبطـان الـذي يحـظى بـشعـبـية ومـقـبولـيـة كبـيـرة لدى
الــشـبـاب الـعـراقي لــلـمـسـاهـمـة فـي اعـادة الـثـقـة بـ
احلكومة احلالية وشريحـة الشباب التي تمثل غالبية
ــتــظـاهــرين وتــرشح ايـضــا كل من حــســ سـعــيـد ا
واحمد راضي عن كتلة احملور الوطني برئاسة (احمد
اجلبـوري "أبو مازن" وخـميس اخلنـجر) حيث يـتمتع
ـنصب.  وأوضح كل منـهـمـا بحـظـوظ كـبيـرة لـتـولي ا

ـصــدر أن ســبب عــدم اقــالـة الــعــبـيــدي في جــلــسـة ا
ـاضي يـعـود لـعـدم االتـفـاق ـان يـوم اخلـمــيس ا الـبـر
بشـكل نهـائي عـلى الكـتلـة الـنيـابيـة التـي ستـمنح لـها
وزارة الشبـاب والرياضة.  وأضـاف أن الوزير احلالي
ـثل كـتـلــة حتـالف الـقـوى الـعـراقي احـمـد الــعـبـيـدي 
بــرئـاســة الــسـيــد مـحــمــد احلـلــبــوسي لـكن قــبــولـهم
بالـتـخـلي عن حقـيـبـة الشـبـاب حصـل بعـد االتـفاق مع
ـهـدي باسـتالمـهم حـقـيـبة رئيـس الوزراء عـادل عـبـد ا
وزارة التـربيـة بدال من مرشـحة خـميس اخلنـجر الذي
نصب. أخفق سابـقا بتمـرير أكثر من شـخصية لـهذا ا
ـصـدر الذي فـضل عم الكـشف عن اسمه إلى وأشار ا
ـــؤمل ان يـــتـم حـــسم االتـــفـــاق خالل االيـــام أنـه "من ا
القـادمـة وعـرضه عـلى مـجلس الـنـواب لـلـتـصويت في
ـقـبـلـة بــعـد زيـارة اربـعـيـنـيـة ذكـرى احــدى جـلـسـاته ا

استشهاد االمام احلس (ع).
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جنح الـنـجم الـدولي الـسـابق يـونس مـحـمود فـي احلصـول عـلى الـشـهـادة اإلعـداديـة بـعد
اضية. السفاح كما تلقبه اجلماهير العراقية ادائه المتحـانات الدور الثالث خالل الفترة ا
حـافـظة كـركـوك لـكنه لم ـاضيـة في أداء امـتـحانـات الـسادس األدبـي  اسـتـغل الفـتـرة ا
ينجـح في عبورها بالدورين السابق لينـجح أخيراً بعبورها في الدور الثالث. ويأمل جنم
قبلة خاصة نتخب الوطني السابق استغالل شهادته في العمل اإلداري خالل الفترة ا ا
وهـو يـأمل رفـقـة الـنجـم الدولـي السـابق عـدنـان درجـال في كـسب قـضـيـة مـحـكـمـة كاس

للترشح الى االحتاد العراقي لكرة القدم.
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عبد احلس عبطانحس سعيد
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بــقــيـادة يــحـيى عــلـوان وفــيـمــا يـتــعـلق
ـباريـات الـدوري أيضـا وان يـظـهر في
شهد الساخن للـبطولت  والرغبة في ا

ان يبقى فريقا مهما وليس عاديا.
¡«—Ëe «Ë uš«“

واعتبـر زاخو فـائزا على احلـدود بثالثة
ـلعب أهداف دون لـعدم حـضور الـثاني 
عنوية لزاخو الذي لم باراة النتيجة ا ا
يتذوق طعـم الفوز عمـليا في البـطولت
بــعــد تــلــقي ثالث خــســارات مــتــوالــيــة

مـيدانه  مـن دون عثـر بـتـعـادل مع اربيل
طلوب على  حساب النجف في وحقق ا
مهمـة صعبة فـشل فيهـا حسن احمد في
الــتـعــامل مع فـريــقه الـســابق وعـرقــلـته
والـرغـبة في تـقـد  الـنـتيـجـة الـتي كان
يـنـتـظرهـا جـمـهـور الـنـجف قـبل ان يرى
فريقه خـارج البطـولة التي اسـتمر فـيها
النـفط الذي سـيـستـقبل اربـيل في الدور
الـقـادم وكــله امل في ان يـتــابع نـتـائـجه
ـطــلــوبــة لــلــمــوسم اخلــامس تــوالــيـا ا

والفوز  مـنحه  خـوض اللقـاء القادم مع
الــبــطل الــزوراء األخــر الـذي تــرشح من
ـوصل دون لـعب بـسـبـب تـخـلف فـريق ا
ـــلـــعـب الـــزوراء  الـــذي من احلـــضــــور 
ــواجــهــة أصــحـاب ســيــنــتـقـل لــزاخــو 
ـهـمـة التي يـنـتـظـرهـا أنـصار األرض   ا
ــضـيف  والـفـوز فــيـهـا سـيــمـحـو اثـأر ا
الـنـتـائـج اخملـيـبـة والـتـخـلص مـنـهـا في
مـهـمـة يــحـرص الـزوراء ان يـقـدم نـفـسه
بــــإصـــرار مـن اجل الــــعـــودة بــــالــــفـــوز
ومـواصـلة الـدفـاع عن لـقـبه الـذي مـنحه
مشاركة ببطولة األنـدية العربية وملحق
ـقــبــلـة  وال يــريـد دوري إبــطــال أسـيــا ا
التفريط بقلب الكاس وقبله الدوري  في
اول اختـبـار له  حاسم خـارج الـعاصـمة
وضــد فــرق احملــافـظــات الــتي اكــثــر مـا
تلعب بقوة إمام الفرق اجلماهيرية والن
زاخـو  امــام مـحـاولـة اســتـعـادة تـوازنه

حتى لو كان الطرف القادم الزوراء.
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وحـقق الـشـرطـة اكـبـر نـتـيـجة فـي الدور
ـذكـور بـتـغـلـبه عـلى بـني سـعـد بـسـتـة ا
أهداف دون رد   لـيـنتـقل مـباشـرة الدور
واجـهـة أصـحاب لـعب الـقـاسم  ـقبـل  ا
األرض فـي مـهــمــة غــيــر ســهــله عــنــدمـا

سيلـعبهـا بغياب عـدد كبيـر من عناصره
الــذين يــكـون قــد الـتــحــقـوا  قــبـلــهـا مع
نـتخب الـذي سيالعب ايـران في اليوم ا
الــتـالي. وكــان فـريـق الـقــاسم قـد تــغـلب
عـــلى جـــيـــرانه بـــابل  بـــفـــارق الــركالت
التـرجيحـية بخـمسـة أهداف لثالثـة بعد
انــتــهـى الــلــقــاء بــتــعـــادلــهــمــا  ســلــبــا
وســيـســتـعــد الـقــاسم بـقــوة السـتــقـبـال
الــشـرطــة  لالسـتــفـادة من الـلــقـاء فــنـيـا
ومعنويـا امام  النقص  الكـبير لعدد من
ــا ال يــتــاثــر العـــبي الــشــرطـــة الــذي ر
. ـــطــلـــوبــ بــفـــضل وجـــود الــبـــدائل ا
سـابـقـات الـثـامن عـشر وحـددت جلـنـة ا
من الـشـهـر الـقـادم إلقـامـة مـبـاريـات دور
ربـع الــنــهــائي بــإقــامــة أربع مــبــاريــات
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ولغاية شاركة  15دولة عربـية. وتـقام الـبطـولة في أبـو ظبي خالل الـفترة من  8 
ـشـاركة  14 ـنـتـخب 15تـشـرين األول اجلـاري  دولـة عـربـيـة. يـذكـر أن ضيـافـة ا
الوطني ومشاركته الكاملة حتى تذاكر الطيران تمت على حساب االحتاد العربي

واالماراتي.
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ـواي تـاي في ضـمـان سـبع مـيـدالـيـات بـالـبـطـولة ـنـتـخب الـوطـني لـلـعـبـة ا جنح ا
يداليات السبع ومن قـامة منافساتها حاليـاً في إمارة أبو ظبي. ا العربية للعبة وا
ضمـنـهـا ثالثـة العبـ سـيـنافـسـون عـلى الـذهب غداً االحـد في الـبـطـولة الـعـربـية


