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يـدركون  الـتـعـويض ال يظـهـر سهال
عــنـــدمــا يــواجـه الــفــريق اجلـــمــعــة
الــقـادمــة الـقــوة اجلـويــة في مــهـمـة
غـايــة في الـصـعـوبــة  ويـتـمـنى أهل
الــــطـالب ان يــــقــــدم الــــفــــريق كــــرة
هــجـومــيــة الن غـيــر ذلك سـيــصـعب
األمــور الــتي حتـتــاج الى  الــدخـول
بـفـريـق مـتـكـامل الـصـفـوف وهـو مـا
عـمل عـليه احـمـد خـضيـر الـذي غـير
من األمـــور  ضــــمن فــــتـــرة اإلعـــداد
ليبقى بنقطة.في وقت حافظ النجف
عـلى الـصدارة مـؤقـتـا مسـتـفـيدا من
فوزه االول على الـصناعـات بثالثية
نظيـفة قبل الـعودة بالنـقطة الـغالية
حتت أنــظـار جـمـهــور الـطالب وهـو
باريات طلوب في ان تظهر امام ا ا
الـصــعــبــة وخـارج مــلــعــبك وتــبـقى
تــلــعب لألخــيــر وتــتـمــكن مـن حـسم
ـهـمـة كـمـا حـصل في الـلـقـاء الـذي ا

هـمة حسن يضـيف جناحـا 
احـمـد الـتي يـبـدو جتـاوزت
مـشاكـلهـا التـي شكـا منـها
كـــثــــيــــرا ومـــهـم ان تـــأتي
ـيـدان الـنـقـطـة من خـارج ا
الن الفـريق سيـنتـظر الدور

الثالث.
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وانتـهى لقـاء النـفط  واألمانة
بـــتــعـــادلــهـــمـــا بــهـــدف وبــدء

الـضــيـوف بـالــتـسـجـيل
من قبل مـصطفى

كــــــــر د35
قـــــــــــــبـل ان
يدرك بسام
شــــــــاكــــــــر
الــــتـــعـــادل
ألصـــحــاب
األرض

األمــــــــــور دون خــــــــــلـل الن فـي ذلك
ـشـاركـة  الـتي  يـحـاول سـيــضـر بـا
فـيـهـا  نـفط ميـسـان قـويـا وان يـبدأ
الـتـفـكـيـر في كـيـفـيـة خـوض الـلـقاء
بــشـــكل مــقـــنع  واالهم  ان يـــظــهــر
مـتــمـاســكـا حتت أنــظـار جــمـهـوره
جـريا عـلى العـادة في قـهر األقـوياء
ـيــدانه  الــذي يـكــون قــد اسـتــعـد
ــذكـور  لـتــعـويـض سـقـوط لـلــقـاء ا
الشـعب إمام اجلويـة  عبر الـتعويل
على جهود الالعب وطريقة اللعب
الـــتـي ســـيـــحـــددهـــا احـــمـــد دحــام
طـالب في قيـادة الفـريق للـنتـيجة ا
ــهــمــة الن غــيـــر ذلك ســيــزيــد من ا
عـرقلـة األمـور منـذ الـبدايـة ويـعرف
الالعـبـ وجـهـاز الـفـريق الـفني ان
ــهـــمــة لــيــست بـــالــســهــلــة   وان ا
درب والالعـب بـالشكل يتـصرف ا
نتظر من الصحيح وصوال للفوز  ا
توقع ان يـتواجد بـكثير جمهـوره ا
ــشـــاهــدته  اخلــروج وفي لــهـــفــة  
بــحـالــة الـفــوز  الـهـدف الــذي يـأمل
دحام الوصول الـيه  بفـضل ظروف
الـــــلــــعـب الــــتـي تـــــقف الى جـــــانب
أصـــحــاب  والـــتــطـــلع الـى كــتـــابــة
ـهمـة األولى   حملـو اثار الـنتـيـجة ا
ـشوار خـسارة اجلـويـة  وان يبـدا ا

على حساب اربيل.
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ويضيف  احلـدود بعد خـسارة لقاء
اربيل بهدف لهدف نظيره اجلنوب
ينا االخر الذي سـقط امام الغـر ا
ء بـديــربي الـبـصــرة وكالهـمـا يـأمل
في حتــقـيق الـنـتـيــجـة  لـلـدفع بـاألم
ـشـتـركـة تـلك الـنـتـيـجـة الـسـلـبـيـة ا
وكالهـــمــــا يـــريـــد مـــداواة اجلـــراح
وحتــقــيق الــبـــدايــة كــلــمــا مــنــحت
الـــفــرصـــة الـــتي يـــراهــا أصـــحــاب
االرض انـهم االقـرب لـهـا وقـد تـكون
ـظفـر جبـار بتـقد  الـفريق فرصـة 
بــأفـضـل طـريــقــة ســعـيــا لــلــخـروج
بـــالـــفـــوز األول والــــنـــقـــاط الـــثالث
وألنــهم بــحــاجــة لـــهــا  لــكن يــبــقى
احلـسم مـرهـون بـأداء الالعـبـ في
ة اربـيل قـبل تسـليط تعـويض هـز
األضواء اإلعالميـة  على الفريق من
قـــريب الن الـــفـــوز غــيـــر الـــتـــعــادل
واخلــســـارة والن األمـــور تـــتــطـــلب
الــتـغـيـر مــا دام االثـنـ سـيــلـعـبـان
برغبة الفوز الذي يكون قد خطط له
عمار حس في ان  يدفع  مجموعة
شباب الفريق واألمل في ان يقدموا
ردود  وعـبـور احلدود وفي بـداية ا
مــهـم ان تــأتي من خــارج الــبــصــرة
وهـــو األخــر الــذي جتـــرع  وخــســر
اغـلب مبـاريـات الذهـاب الـتي تركت
وقع أثـارها وتـأثـر بهـا  من حـيث ا
ــــتـــأخــــر والن الـــفــــريق ال يــــريـــد ا
ــشـاركــة   فـقط  بل الــتـواجــد  في ا
ان يـكـون طــرفـا فـيـهـا ويـتـفـاعل مع
مبارياتها في كل موقع  في مشاركة
تأتي مرة أخرى صعبة كما وصفها
رئــــيس الــــنــــادي  وتــــأخــــر إعـــداد

ستوى الذي لقاء احلسم  في ظل ا
ــرتـ الــسـابـقــتـ لـكن ظـهـر في ا
مـهــمـته ال تـبـدو سـهـلـة الـيـوم  ألنه
األخر سيلعب حتت ضـغط النتيجة
وقـد يـواجه فـريقـا مـخـتلـفـا ال يـريد
ان يـــخــرج  بـــهــذه الـــســهـــولــة من
الـبطـولـة والن الالعبـ يـدركون ان
تدارك مـهمـة اليـوم يعـني استـعادة
نـتظرة ثقـة الفـريق عبـر النتـيجـة ا
ومن الـشـارع الـذي يتـابع بـاهـتـمام
مـبـاريات الـفـريق وتـعـني   حتـقيق
الـــتـــحـــول في الـــبـــطـــولـــة وزيــادة
ـنـافــسـة أكـثـر وهـو احلــظـوظ في ا
ـطـلـوب وكـان مـنـتـخب تـونس قـد ا
تـأهل وتـصـدر اجملمـوعـة وسـتـكون
مــبـــاراته إمــام الـــكــويت حتـــصــيل
ـر بـالـصدارة الى ـا  حـاصل  ور
دور الثمانية اذا  تعثرت موريتانيا
امــام  الــعـراق  والن تــونس تــلـعب
دفاعـا عن لقـبها  في الـبطـولة الذي

أحرزته في 2012.
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وتقام الـيوم مبـارات  ضمن الدور
ـمـتاز الـثاني مـن  بطـولـة الدوري ا
الكـروي عـندمـا ينـتقل اربـيل بثالث
نـــقـــاط  من مـــلـــعـــبه الـى  مـــديـــنــة
الـــعـــمــارة بـــدون نـــقـــاط  لــيـــواجه
ثـلهـا  عبـر خوض الـلقـاء بشـعار
يدان الفوز من  خالل  لقاء خارج ا
 والـظــهـور بــثـقــة عـالــيـة  وجتـاوز
االنــكـسـارات الــتي اسـتـمــر يـعـاني
مــنــهــا في مالعب اقــرأنه كــمــا كـان
ـوسم ــقـعـده ا عــلـيه بـعــد الـعـودة 
ـــاضـي ولـــو ظـــروف الـــبـــطـــولـــة ا
والفـريق اختلـفا كـثيرا أالن  بـعدما
عززت خطوطه بعناصر مهمة  أمال
 في ان يـســتــمـر الــفـريق مــنـافــسـا
ركز الذي يليق وأهمية ان يحـقق ا
به  في ظل  الـتحـضـير  الـذي عـليه
ومن خـالل مـــــــا قـــــــامـت به اإلدارة
وسـعــيـهـا الى  ان يـكـون الـتـشـكـيل
مــــتـــــكــــامل وقــــادر ومــــتــــوازن في
مــبـاريـاته وان ال تـقـتــصـر الـنـتـائج
االيـــجــابــيـــة في مـــلــعب فـــرانــســو
وسم األخير حريري  بعد مـعاناة ا
 مـا جعـله يـتقـهقـر لـلمـوقع احلادي
عـشــر   وكــان لـســان حــال الــفـريق
نافسات سعى اجلدي    يقول ان ا
الــذهــاب يــبـــدا من لــقــاء الــعــمــارة
والــعـودة بـكل فــوائـده  والن الـفـوز
ســيـمــنــحه األفـضــلــيـة ومــواصــلـة
ــبـاريـات بــجـديـة.وكــان اربـيل قـد ا
اســتــهل الــبــطــولــة بــالــفــوز  عــلى
احلـدود بـهـدفـ لـواحـد  في بـدايـة
يـأمل األنــصـار ان  يـكـون عـلى قـدر
الـتــحــدي  في مــواجـهــات الــذهـاب
وطــرد مـــخــاوفـــهــا ويــدعـــمــهــا في
تـقــد االداء والــنـتــيــجـة  بــعــبـور
بـوابــة الـعــمــارة والـعــودة بـالــفـوز
ـهـمـة  لـتــأثـيـرهـا الـكـبـيـر وحـسم ا
ــشــاركــة  وان يــأتي عــلى مــســار ا
الـــفــــوز الـــثـــانـي  تـــوالــــيـــا  إمـــام
منافسات تتطلب احلفاظ على سير
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يجب ان يظهر منتخب الشباب منذ
الـلـحـظـة األولى رغـبـته في حتـقـيق
نتـيـجة واحـدة فقط وهي الـفوز إذا
اراد ان يــــحـــــافظ عـــــلى أمـــــاله في
ـــنــافـــســـة والـــتـــأهـل عـــبـــر أحــد ا
ــقـعــدين الى دور الــربع الـنــهـائي ا
ــقــامــة حــالــيـا لــبــطــولــة الــعــرب ا
ــنـتــخـبـات حتت 20 بـالـســعـوديـة 
ســـنـــة عـــنــــدمـــا يالعب مــــنـــتـــخب
مـوريـتـانـيا بـثالث نـقـاط في الـلـقاء
الـذي سـيـقام عـنـد الـسـاعة الـثـانـية
و45 دقــيـقـة ظـهــر الـيـوم االحـد في
نوع. مهمة حاسمة اخلطى فيها 
الـفـريق بـنــقـطـة حـصل عــلـيـهـا من
تــعـادل مع الــكـويت  بــعـدمــا تـأخـر
بارات مرت  بسبب  تعثره في ا
السـابقـت عنـدما خـسر من تونس
بــهـدفـ لـواحـد وتــعـادل سـلـبـا مع
الـكــويت  لــيـجــد نـفــسه لــيس فـقط
ـــبـــاراة حتـت ضـــغط نـــتــــيـــجـــة  ا
ــذكــورة حـسب  والــلــعب بـخــيـار ا
الفـوز  وحده  بل عن مـا تسـفر عنه
مباراة فـريقا تـونس والكويت التي
ســـتـــقــــام بـــنـــفس الــــوقت وفي كل
األحـــوال انـــهــا مـــهـــمـــة غــايـــة في
الصعوبة  والفريق من وضع نفسه
وقف  اجلديد  ويكون قحطان في ا
جــــثـــيـــر قــــد عـــالج األخــــطـــاء  في
الهجـوم التي رافـقت اداء  الالعب
ــاضي امــام الـــكــويت اخلـــمــيـس ا
وسـبـاق ضيـاع الـفـرص  وإهـدارها
بـشكل غـريب  الـوحدة تـلـو األخرى
وكاد ان  يخرج  بنتيجة كبيرة  الن
مـسـتــواه   كـان افـضل من الـكـويت
ـهـمـة عـلى نـفـسه كـثــيـرا ويـسـهل ا
قبل ان يواجه كل الصعوبات  التي
ـدرب   الـذي مــؤكـد يـعــتـرف بـهــا ا
يكون قد تعلم الدرس حتى من لقاء
تونس عـندما فـرط بأسبـقية الـتقدم
بــهــدف خالل عـشــرين دقــيـقــة عـلى
بـاراة  الـتي  كادت ان نـهايـة تـلك ا
تغـير من مـسار األمـور بالـكثـير من
التفاصـيل من البداية الـتي اكثر ما
حترص الفـرق في  االستفـادة منها
في وقت يــجــد الالعــبــ أنــفـســهم
امـام االخــتــبــار الــغــيـر ســهل   في
ـــا حـــتى خـــوض لـــقـــاء حـــاسم ر
الـنــتـيـجــة االيـجـابــيـة قـد  ال تــنـقـذ
ـوقـف  مـا يـتـطـلب تـسـجـيل اكـبـر ا
عــدد مـن األهــداف    والــســؤال هل
يــتـــمــكـــنـــوا من تـــســجـــيل الـــعــدد
ــطــلــوب من األهــداف إمــام فــريق ا
ظـهر مـتـمـكن  وتغـلب عـلى الـكويت
بـهدفـ دون رد قبـل ان يخـسر الى
ما قبل اربع دقائق على نهاية وقت
مـــــبـــــاراته مـع تـــــونس وفـي وضع
أفــضل من مـــنــتــخب الـــشــبــاب من
ـتلك أفـضلية حيث  عدد الـنقاط و
فــارق هــدف وسـيــلـعـب بـأكــثـر  من
خـــيــار حـــيث  الـــتـــعــادل  والـــفــوز
وظـهــر  مـفــاجــأة الـبــطـولــة ويـأمل
مـواصـلة  حـصـد الـنقـاط كـامـلة في
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باراة حقق فريق القوة اجلوية فوزا عريـضا عصر أمس السبت على فريق الصناعات الـكهربائية بثالثة اهداف مقابل ال شيء في ا
ـن حس هـاترك لـلقوة متـاز سجل الالعب ا التي جـرت ب الـفريقـ على مـلعب نـادي الصـناعة وذلك ضـمن مبـاريات الـدوري ا

اجلوية في مرمى الصناعات الكهربائية 
بـاراة التي جـمعت الفـريق عـلى ملـعب التاجي وفي مبـاراة أخرى تـعادل فريـقا الشـرطة والـكهربـاء بثالثـة اهداف لكل مـنهـما في ا
يناء وذلك على ملعب كربالء الدولي يذكر ان الدوري العراقي فيما جرت مباراة ثالثة مساء أمس السبت ب فـريقي نفط الوسط وا

متاز قد واصل مبارياته بعد مدة توقف بسبب االحتجاجات الشعبية حيث تقلص عــدد الفرق الى خمسة عشر ناديا ا

WOzUÐdNJ «  UŽUMB « vKŽ “uHK  W¹u'« œuI¹ s1« p¹dðU¼

v d*« w

WOIOIŠ W “√ 

w½«d¹ù« fO u³ÝdOÐ

 W¹U u UÐ —UAÐ `BM¹

”ËdOH « s

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ـديـر اإلداري لـلـمـنـتـخب كـشف ا
الـوطـني بـاسل كـوركيـس سبب
تــأخــر تـــغــيــيــر مـــلــعب مــبــاراة
الـــــــعــــــراق وهــــــونـغ كــــــونـغ في
ــؤهـلـة ـزدوجـة ا الـتــصـفـيــات ا
لكأس العالم  2022وكأس آسيا

 2023بسبب فايروس كورونا.
وقــــال كـــوركــــيس في تــــصـــريح
صـــحـــفي إن “مـــبـــاراة الـــعــراق
ـــقــرر اقــامـــتــهـــا عــلى وهـــونغ ا

ارض األخـيـر سـيـتم نـقـلـها الى
مـلعب اخـر بسـبب انـتشـار وباء
كـــورونـــا وخـــطــره عـــلى العـــبي

نتخب الوطني.” ا
وأوضح أن “االحتـــــاد الــــــدولي
فيفا ”لم يرسل أي بـيان للـعبة “
بـــهــذا الـــصــدد كـــون االحتــاد ال
تلك شخص يدير شؤونه بعد
استقالة أعضاء االحتاد برئاسة

عبد اخلالق مسعود.”
وتـــابع كـــوركــيس أن “االحتــاد

االن وبـعد تـسمـية احـمد عـباس
إلدارة شـــؤونه مـن قــبـل فـــيـــفــا
سيتـلقى تبلـيغاً رسمـياً من فيفا
باراة خالل األيام القليلة بنقل ا

قبلة.” ا
ــبــاراة جتـــدر اإلشــارة الـى ان ا
سـتـقـام في الـ 31 من شـهـر اذار

قبل. ا
نتخب على صعـيد اخر حـافظ ا
الــــــعـــــراقـي عـــــلـى مـــــركــــــزه في

الـــتـــصــنـــيف اجلـــديـــد لالحتــاد
الدولي لكرة القدم "فيفا"

ــركـز الـ 70 ــنــتـخـب ا واحــتل ا
بـرصـيد 1344 نـقـطـة وهو ذات
ركز الذي احتله في التصنيف ا
السـابق والـذي صدر  19يونـيو
/ كـــــــانـــــــون األول من الـــــــعــــــام

اضي. ا
وجــاء مـنـتـخـب أسـود الـرافـدين
ـركز الـسابع عـلى مسـتوى في ا
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1968- تعادل مـنتخـبنا الـعسكري
ونادي دوكال بـراغ التـشيـكي بدون
ــبــاراة الــوديــة الــتي أهــداف في ا

جرت في بغداد.
1972- افــــتـــتـــاح بــــطـــــــولـــة ا
افـريـقــــــيـا الـثـامـنـة الـتي جــــــرت
في الـكـامـيـرون وفـوز منـتــــــخـبـها
عـــلى نــظـــيــره الـــكــيـــني بـــهــدفــ
مــقــــــــابل هـدف واحــد في مــبـاراة

االفتتاح.
1978- فوز منتخبنا الوطني على
نـظــيـره اجلــزائـري بــهـدف دون رد
ـبـاراة سـجـله رزاق خـــــــزعل في ا
الــوديــة الــثـانــيــة الــتي جــرت بـ
نـتخـب وضـيفهـا ملـعب الشعب ا

الدولي.
1979- فوز منتخبنا الوطني على
نـظـيـره الـبـحـريـني بـأربـعـة اهداف
دون رد سـجـلـهـا حــسـ سـعـيـد 3

ـدرب قـحطـان جـثيـر علـى واقع منـتـخب الشـباب ـسات ا لم تتـضح 
خالل مـشـاركــته االخـيـرة بــبـطـولـة كــاس الـعـرب لـلــشـبـاب بـرغم ان
ـشـاكل التي اخـرجـته من الدور االول من نـتخـب ذاته عانى ذات ا ا

بية والتي جرت قبل نحو عدة أشهر.. بطولة اسيا للمنتخبات االو
واجـهـة ازمـة حـقـيـقـية ـنـتـخب  ؤشـرات تـدعـونـا الن نـضع ا هـذه ا
ـنتـخب عـانى دائـما من مـشـكـلة اهـدار الـفرص أدركهـا جـثـير بـان ا
ستـحقة او والتي بالـتالي يـدفع ثمنـها غـاليا سـواء باخلسـارة غيـر ا

التعادل رغم حتقيق هدف السبق واحملافظة على التقدم..
ـنـتخب شـاكل الـتي لم جتـد لـهـا حـلول بـرزت في صـفـوف ا نفـس ا
سالة اهدار الفرص والتي تبدو درب  السيما من خالل تشخيص ا
معضلة حقيقية كان ثمنها بـاهظا سواء بالبطولة االسيوية او ببطولة
ـنتـخب الـذي ينـجح بتـحـقيق هـدف السـبق عـليه مـضاعـفة العـرب فا
مكن ان غلته للعـب بأريحية كـبيرة بعـيدا عن الضغـوطات التي من ا
تدفع لالعبينا بارتكاب االخطاء والهفوات التي يكون ثمنها انتفاضة
باراة من خالل تلك الهفوات واالخطاء قابل بالعودة الى ا الفريق ا
وفي ضوء هذا الـواقع يتوجب عـلى الالعب  ابـعاد كل الضـغوطات
باراة باقل واللعب بأريحية  مناسبة تهـيئ لهم حتقيق مبتغاهم من ا
بـاراة العـصيبـة  التـي  انتهـت بالـتعادل اخلسـائر فـما زالت مـاثلـة ا
ضيف في اخـر مباريات ب منتـخبي الشبـاب ضد منـتخب تايلـند ا
نتخب قاب قوس منتخبنا ضمن البـطولة االسيوية ساعتـها  كان ا
ـطلـوب بـالفـوز بـعد فـواصل هـجومـيـة عراقـية او ادنى  من حتقـيق ا
لكن افتـقار الـتركيـز  لدى الالعـب وتسـرعهم بـأنهـاء الهجـمات كان
ثـابة رصـاصـة الرحـمة الـتي انـتهت مـشوار مـنـتخـبنـا في الـبطـولة
ـنـتخب مـتـسـيـدا لـلـنسخ ـذكورة  ولـيـودعـهـا مـبكـرا بـعـد ان كـان ا ا

االولى من البطولة ..
ـسـتـويـات التي وحقـيـقـة تـبـدو الكـرة الـعـراقـية في ظـل هذا االداء وا
نتخب ثـابة ازمة حقـيقية فالـكل يتوقع بـان هذا ا ـنتخب   قدمها  ا
ـا ســيـحـقـقه ـسـتــقـبل  فـضال عن الــتـعـويل  هـو مـرآة كـرتــنـا في ا
نتخب مراكزهم في ن مثلوا هـذا ا ليتدرج ليأخذ بـعض الالعب  
ـستـقبل يـبدو ضـبابـيا بـعد نـتخب االول  وبـالتـالي فان ا  صفـوف ا
فـقـدان الكـثـيـر من الـسـمـات الـتي عـادة مـا كـان يـتـسم بـهـا مـنتـخب
ـناسب الذي يضخ دمـاء جديدة في صفوف الشباب ليـكون الرافد ا
رآة احلقيـقية للكرة العـراقية  فهل نحن امام نتخب الذي يعـتبر  ا ا
ازمـة  تــبــدو فـصــولــهـا واضــحــة ومـجــســدة دون ان تـبــرز احلــلـول
نـتخب من افق الـنتـائج التي ال ـطلـوبة لـلخـروج بهـذا ا عـاجلات ا وا
ـعـاجلـات التي تتـنـاسب مع مـا يـقدمـه في ظل بقـائـهـا  دون ايـجاد ا
تنهي حالة التـشتت  وتركز على حـالة الالعب النفسـية والبدنية  من
طـلـوبة ألبـعاده سـتـوى الالعب ومدى جـاهـزيتـه ا خالل االهتـمـام  
ـواجـهـة عن كل مـا يـشـكل بــؤرة الـضـغط الـذي يـسـتــنـزفه  ويـدعه 
نتخب مثلما  برزت في ارتكاب االخطاء  والتي تقلب الطاولة  على ا

نتخب .. واجهات  التي خاضها ا اغلب ا
بطولتـ دفع ثمن النـتائج التي مـني بهمـا منتخـبنا  الـشبابي  مـثلما
ا نـتـخب  الذي طـا ـا سـيحـقـقه ا مقـابـلهـما  كـانت اآلمـال  معـلـقة 
ـنـتـخب الـشـبابـي انطـالقة زرع االبـتـسامـات واالفـراح مـثـلـمـا كـان ا
ـنتـخب الـذي لم يـدعـنا ألجيـال كـرويـة مـهمـة  فـمـاذا عن واقع هـذا ا
ا نحفظ اسـماء العبيه  حلـد االن مثلـما كانت االجـيال تتـغنى مثال 
نـتخب الـشبـابي  في بطـولة كـاس اسيـا للـشبـاب عام 2000 حقـقه ا
هـاجم عماد مـحمد وما انتـجته من جـيل ذهبي قاده لـلفـوز الالعب ا
او  نسابق الزمن لنـقرا ما حقـقه منتخب عام 1989 من نتائج رائعة
اجنبت لكـرتنـا اسماء مـهمـة كالالعب راضي شنـيشل وعـماد هاشم
وغيـرهم من الالعـبـ الـذهبـيـ  الـذين واصلـوا  طـريـقهم  لـتـحـقيق
ابـرز الــنـتـائج  فـي اغـلب الــبـطـوالت الــتي شـاركــوا فـيــهـا سـواء مع
ـنـتـخب االول ـنـتـخـبـات الـشـبـابـيـة  او تـدرجــهم لـيـمـثـلـوا بـعـدهـا ا ا
فواصـلت تلك االجـيال تـألقـها في سـنوات الحـقة  لـتبـرز على سـبيل
ـثـال  االجنــاز الـذهــبي الـذي حــقـقه مــنـتـخــبـنـا ا
بـبــطــولــة كــاس اســيـا  فـي عـام 2007 وكـان
اغـــلب صــــنـــاعه قـــد تــــدرجـــوا  من بـــوابـــة
ــنــتــخــبــات الــشــبــابـيــة  قــبـل هــذا الــعـام ا

بالتحديد ..
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وجه نــــادي بـــيــــرســـبــــولـــيـس اإليـــراني
النصـائح الى العبي فريـقه من بينهم جنم
ـنتخـب الوطنـي بشار رسـن بالوقـاية من ا

. نتشر في مدينت ايرانيت فايروس "كورونا" ا
وأعــلــنت وزارة الــصــحــة اإليــرانــيـة تــســجــيل 3
إصابات جديدة بفـيروس "كـــــورونا" جنوب غرب
الـعـاصمـة طهـران لـيرتـفع بـذلك عدد اإلصـــــابات

إلى 5 أشخاص.
وحتـســبـاً ألي طــار وجه بـيـرســبـولـيـس العـبـيه
بـبــعض الـنــصـائـح الـطــبـيــة لـلــوقـايــة من مـرض
دن التي ظهرت فيها سافـة ا كورونا فبرغم من ا
اإلصـابات إال ان الـنادي فضـل الوقـاية مبـكراً من

االمر.
و تــســجـيل ثـالث إصـابــات جــديـدة بــفــايـروس
كـورونـا في إيـران اثنـتـان في مديـنـة قم والثـالـثة

في مدينة أراك.
وفي سـيـاق مـتـصل أكـد وكـيل اعـمـال بـشـار رسن
بـهروز دزهـبـود "ال يوجـد مثل هـذا اخلـطر الـكبـير
الذي يشاع في وسائل االعالم من مرض كورونا".
وأضــاف انه " اكـتـشـاف بـعض حـاالت اإلصـابـة
ـدن ليس دن إال إن هـذه ا بـكورونـا في عـدد من ا
ـمــتـاز لــكـرة لــديـهــا فـريق فـي الـدوري اإليــراني ا

القدم".
وأوضح بـــهــروز أن "كل شـيء عــلى مـــا يــرام في
ــمـتـاز حــتى اآلن حـيث ســتـقـام دوري اإليـراني ا
ــوعــد احملــدد ولـــكن ســنــرى مــا ــبــاريــات فـي ا ا

قبلة". سيحدث في األيام القليلة ا

نتخب  جنم ا
الوطني بشار
رسن

ـاليـة التي الالعبـ بسـبب األزمة ا
الزالت قــائـمـة   لــكن الـفــريق يـعـول
كن على عـدد من األسـماء الـتي ال 
الــــتــــقــــلــــيل مـن شـــانــــهــــا والزالت
مـسـتـمـرة مع الـفـريق واألمل في ان
ـسـتـوى يـكـون لــهـا دور من حـيث ا
واللعب والـنتائج  وأهـمية ان يأتي
الــفـــوز االول من قـــلب الـــعــاصـــمــة
والـــظـــهـــور كـــمـــا يــــجب  من خالل
الـتركـيـز عـلى األداء  والـنتـيـجة الن
ــهـمـة صــعـوبـة غــيـر ذلك ســتـزيـد ا
اكثر  بعد نكسة البصرة في افتتاح
الـبـطـولة ألنـهـا سـتمـنح الـكـثـير من
الـثقـة وحـاجـة الفـريق لـهـا  حتى ال
ـهـمة  وفي كل واقع ا يـبتـعـد عن  ا
ـهـمـة خـطـرة و غـيـر األحـوال  ان  ا
سـهـله  وهـو مـا يـنـطبـق علـى اغلب

الفرق عند اخلروج من مالعبها.
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وواصل الـطالب نـزف الـنـقـاط  بـعد
تـعـادلـهم مع الـنـجف بـهـدف وبدأت
ــشـــاركــة الــتــحـــديــات فــبــعــد مع ا
خـسـارة الــغـر الـزوراء في الـوقت
الـقــاتل عــاد لــيــفـرط بــتــقــدمه امـام
ـبـاراة الـنـجف عـنـد د85 من وقت ا
الــتي تـقـدم  بــهـا عن طـريـق مـحـمـد
خــالـد د66 ويــفـتــرض ان يــزيـد من
حمـاس وتـركيـز الفـريق في تعـزيزه
ـــرور به دون تـــردد او عـــلـى األقل ا
ــر الـــفــريق وتــوقع األنـــصـــار ان 
محـافـظا عـلى الهـدف حتى الـنهـاية
قـبل ان يــفـرض الـضـيـوف الـتـعـادل
من قــبل عـلي ســعـد د85 ويـبـدو ان
مواجـهـات الطالب  اكـثر مـا  حتمل
حتـديات كـبـيـرة للـمـدرب والالعـب
ــؤكـد نــدب حـظه مـرة واجلــمـهـور ا
أخرى امـام هدر الـنقـاط من البـداية
ومن دون فــوز بــعــد مــبــراتــ وهم

د 61لـيرفع الـنـفط رصـيده الى أربع
نقاط واألمانـة يعود بالـنقطة األولى
قـــبل ان يـــفــرط بـــتـــقـــدمه ويـــخــرج
ـؤخرة مـتـعـادال ويـبـقى في مـواقع ا
في وقت  اكد النفط  على قدراته في
الــتـعـامل مـع األمـور الـتي يــحـددهـا
يــحــيى عــلــوان فـي قــيــادة الــفــريق
بـاالجتـاه الـصـحـيح  في وقت بـدأت
الــصـعــوبـات تـواجـه مـهـمــة عـصـام
حـمــد  مــدرب اكــثـر الــفــرق تـهــيــئـة
واعداد دون توقـف فضال عن أجواء
قـبولة  لكن الزال لم يقدم شاركة ا ا
نفسه كمـا مطلوب من الـالعب بعد
التفريط بخمس نقاط مؤكد  ستؤثر
ــوقف  بــســبب الــتــعــثــر في عــلى ا
الــــبـــدايــــة  في وقـت  الزال الـــنــــفط
يــظـــهــر ويــلـــعب بــتــركـــيــز.وتــبــدو
الـنــتـيــجـة عــادلـة عــلى ضــوء قـدمه
الـفريـقـان من مـستـوى عـكس قدرات
عـــنــــاصــــرهـــمــــا الـــتي
شهدت فتـرة استعداد
دون انـقـطـاع   امـام
ـشـاركـة في مـهـمـة ا
ان تـــــــــــلــــــــــعـب كـال
الــتــشـــكــيـــلــتــ مع
بــعـــضــهـــا الـــبــعض
والـــــتـــــعـــــويل عـــــلى
ـؤثـرة في الـعـنـاصـر ا

النتائج.

منـتـخـبـات آسـيـا بـعـد الـيـابان
إيــــران كــــوريــــا اجلــــنــــوبــــيــــة
أســـــــــــــتـــــرالـــــيـــــا قـــــطــــــــــــر

السعودية.
ــــركــــز واحــــتـــــــــل الـــــعــــراق ا
الــــــــســـــــابـــــع أيـــــــضـــــــاً عــــــــلى
ــنـــتــخـــــــــبــات مـــــــــــســتــوى ا
الــعــربــيــة بــعــد كل من: تــونس
ــغـــرب مـــصــر اجلــــــــــزائـــر ا

قطر السعودية.

ونـاظم شــاكـر فـي افـتــتـاح بــكـولـة
اخلـلــيج الــعـربي اخلــامـســة الـتي

احتضنتها بغداد.
1979- فــوز مـنــتـخــبــنـا الــوطـني
على نظـيره االردني بهدف دون رد
ــبـاراة سـجــله حــسـام فــوزي في ا
الودية التـي ضيفها مـلعب الشعب

الدولي.
2001- الـــزوراء يـــهـــزم اجلـــويـــة
بــأربـعــة اهــداف سـجــلــهـا حــسـام
فـــــــــوزي 2 وهشام محمد واحمد
عــبــد اجلــبــار مــقــابل هـــــــــــدفــ
لــولـيـد ضـهــد وجـاسم سـوادي في
القـمـة اجلـمـاهـيريـة الـتي ضـيـفـها
ملـعب الشـعب الدولي ضمن دوري

الكرة.
2007- تـعـادل مـنـتخـبـنـا الـوطني
مـع نــظــيـره االردنـي بــدون اهـداف
ـبـاراة الوديـة الـتي ضـيفـتـها في ا

عمّان.

نتخب الوطني بكرة القدم ا


