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ــصـلــحــتـهم   في والــعــمل عـلـى حتـويــله 
واجهة الوقت الذي يـخرج لنفط لـلبصـرة 

البحري
ستفيدة بشكل كبير السماوة ومن الفرق ا
اثر فوزه على زاخـو بهدف لواحـد ليتقدم
لـلمـوقع الـثالث عـشـر في نتـيـجة  أسـعدت
جـمـهــوره  ومـحـو اثـار خـسـارات الـذهـاب
التي تواجه الفريق الذي يحث اخلطى من
اجل الــتــقــدم بــعــد اكـــثــر   لالبــتــعــاد عن
ـثيـرة لـقـلق جمـهـوره الـذي يامل ـواقع ا ا
ان  تـخـرج جناحـات فـريـقهم عـنـد الـذهاب
وفتح صفة مباريات نـاجحة  عندما يخرج
واجهة احلدود في قبل للعاصمة  الدور ا
واجب صـــــــعب  فـي الــــــوقـت الــــــذي زادة
اخلـسارة  البل فـأقـمت من مشـكـلة  الـبـقاء
الـتي تـثـيـر شـكـوك األنـصـار  بـعـد انـحدار
النتـائج  التي تعـكس انهيـار الفريق الذي
لعبه  قبل ان يبقى يقدم مباريات فاشلة 

معبرا في مالعب اقرأنه
 ووضع األمـانـة حــدا لـتـراجـعه وجـعل من
ــدرب ثــائــر األضـــواء ان تــســلط عــلــيه وا
احــمـد بــعــد الــفــوز الــثــاني تــوالــيـا عــلى
الـديـوانـية بـهـدف لـيـتقـدم لـلـمـوقع الـثامن
الذي يظهر مقبوال امام مهمة الفريق الذي
رفع رصـيـده الى  39وسـيــخـرج األسـبـوع
احلالي لزاخو وكله امل في العودة بالفوز

الثالث تواليا والثاني ذهابا  
وتـسـتــقـبل مـديـنـة الـنـجف فـريـقـا الـزوراء
الـــذي ســـيالعـب الـــوسط والــــشـــرطـــة في
مواجهة النجف   في مهمت غير سهلت
بعـدمـا استـمرت مالعـب احملافـظات تـشكل
مـخــاوف لـفـرق الـعـاصـمــة واجلـمـاهـيـريـة
وهو ما يزيـد من حدة الصراع في الدوري

بصورة مستمرة
 وتـشـهد اجلـولـة الـثالثـ أيضـا مـواجـهة
الــــطـالب   وفــــريـق احلــــســـــ ويــــخــــرج
الـسمـاوة ويـأمل عـبـور احلـدود في الوقت
الـذي يـضيـف كربالء الـصـنـاعـات ومـباراة
مـهـمة جتـري بـ اجلـويـة والكـهـربـاء كـما
يناء يقام ديـربي البصـرة ب اجلنـوب وا
ـالـيـة حتى األول وكالهـمـا يـشكـو األزمـة ا
هـدد باالنـسـحـاب ويـلعب الـديـوانـية حتت
أنظار جمهوره مع ضيفه ميسان ويضيف

البحري الطالب  

يــواصل الـضــيـوف فــشـلــهم في مــبـاريـات
الـذهـاب عــنـدمـا تـلـقـوا اخلـسـارة الـثـانـيـة
تواليـا في العـاصمة حـيث كانت قبـلها من
الـصـنـاعـات و التـعـادل مع الـوسط أي انه
خـسر سـبع نـقاط ألـزمـتهم الـتـراجع سابع
الــسـلم قــبل ان يـعــود لـلـبــصـرة بـانــتـظـار
ـدينة مواجـهة اإلخوة األعـداء في ديربي ا

األسبوع احلالي
ـذكورة قـدبدات وكـانت مبـاريـات اجلولـة ا
اجلــمـــعــة  وتـــركت  عـــدد من نــتـــائــجـــهــا
تـأثــيـرات عـلى  مـواقع الــفـرق بـ الـتـقـدم
والتراجع وسط منـافسات قويـة امام لعبة
ـؤخرة في ـواقع ومـخـاوف فـرق ا تـبادل ا
ـهمـة األصـعب  في هذه حتـقيق   الـبـقاء ا
األوقـات الـتي تشـكل الـتـحـدي لهـا  عـنـدما
تـمــكن فـريق الـنـفط من حتــقـيق الـنـتـيـجـة
همـة بالتـغلب على كـربالء بثالثة أهداف ا
لــواحـد عــكـست قــوة الـفـريـق الـهـجــومـيـة
ــثــلـة بــهـدافه مــحــمـد داود الــذي سـجل
هدفـ ومـعه مازن فـيـاض صاحب الـهدف
الـثـالث قــبل ان يـبـقى الـنـفط بـأقـوى دفـاع
بـ الــكل  ومـهـم ان يـتـدارك حــسن احـمـد
االمــور ويـعــود لـســكـة االنـتــصـارات  وفي
ركز الرابع ويـتربص بالشـرطة واجلوية ا
ــســتـمــر من اجل  فـي الـصــراع الــقــائم وا
واقع الزوراء الذي الوصافـة  البل التقـدم 
ـر في أفـضل  أوضـاعه الفـنـيـة ولـنـتائج
ـثمـرة وارتـفاع غـلة الـتـهديف لـيـعود في ا
قدمة    53ومهم ان يتقدم النفط  بالفوز ا
نـافـسـات القـوي لـلـمربع ـذكـور ليـعـيـد ا ا
األول  كـــمـــا تــظـــهـــر مـــهـــارات الالعـــبــ
الـواعـدين الـذين يـقـدمون مـوسـمـا نـاجـحا
واالهم ان  يستمر وا في تـقد مبارياتهم
 بـقوة اسـتـعدادا لـبطـولـة األنديـة الـعربـية
ــقــبـل في الــســعـــوديــة  ولالمــان فـي اب ا
ــتــوازن من حــيث الـــنــفط الزال الــفــريـق ا
ــسـتــوى ويــتــطــور مع مـرور الــنــتــائج وا
الوقت  ويقدم نفسه بقوة البل بامتياز

 مـن جــانــبـه تــكــون جنــاحـــات كــربالء مع
قلـتها قـد توقفت في قـلب العـاصمة لـيبقى
ـهدد بالـهبوط امـا م محاوالت في موقعه ا
الــبـقـاء الـتي يــراهـا فـاضل عــبـد احلـسـ
تــعـتـمـد عـلـى مـبـاريـات عـقــر الـدار عـنـدمـا
يـســتـقــبل الـصــنـاعــات اجلـمــعـة الــقـادمـة

الدور الـقادم عـنـدما يـضيف الـطالب فريق
احلــســ واحلــدود الــســمــاوة مــا يـجــعل
منهما تقد اللعب القوي من اجل حتقيق
الــفــوز  الـذي ســيــخــدمــهــمــا  خــصــوصـا
ـــــشـــــاركــــة الـــــطالب  فـي ظل  تـــــواضع ا
تـبقي ومحـاولـة تداركـها ولـو في الـوقت ا

نافسات من ا
  ثار فـريق اجلـوية خلـسـارته في البـصرة
من ضيـفه نفط اجلـنوب عـندمـا الزمه على
جتــرع اخلـســارة   بـثالثــة اهـداف دون رد
مــحـقـقــا الـفـوز واالنـتــقـال لـلــوصـافـة مـرة
اخـرى خالل  22د كــانت كــافــيــة   حلــسم
االمور واالنـتـقال لـلواصـفـة ورفع الرصـيد

الى  62
 ويدين الـفريق بـالفـوز الى الالعبـ عماد
مـحـسن لـتـسـجـيه هـدف د 61و 83وعلي
باراة  واخلروج بفوائدها يوسف 67من ا
رحب طبعا بالذي وسط افراح األنصار ا
وقع تـخـفق  من حيـث النـتـيـجة والـتـقـدم 
الـغر وتـقـلـيص الفـارق الى خـمس نـقاط
وسيـسـتفـيد من أي نـتيـجة تـنتـهي عنـدها
مـواجـهـة الـشـرطـة والـزوراء فـوز الـشـرطة
يــبـــقي الـــفــارق عـــلى نـــفــسـه مع الــزوراء
ـوقع الـثـاني   على وخـسارته الـبـقاء في ا
امل مواصلة مـشوار النتـائج اجليدة التي
عـاد لـها الـفـريق بـعد فـوزين  مـهـمـ على
الـصـنـاعـات واجلنـوب   والـبـقـاء مـنـافـسا
قويا للـدفاع عن اللقب عـلى امل ان يستمر
في  جناحاته على  ان  تأتي بـقية النتائج
صـلحـته   وألنه قادر عـلى  صنع الـفرص
احلقيـقة عبـر خطوطه الـعاملـة  وهي تقدم
مــبـاريــات  عـلى أفــضل مـا يــرم في أوقـات
تـصـاعد الـصـراع  حـيث رغـبـة اجلـوية في
خـــطف الــــصـــدارة   إمـــام مـــا تــــبـــقى من
مـبــاريـات عـلى نـهــايـة الـدوري  الـذي  زاد
ــقــدمـة قــوة وحــمــاس   لــتــداخل مــواقع ا
واحلـال لـلمـؤخـرة والـكل يسـعى لـتـحـقيق
شـاركـة في دوري بات يـجـري على هـدف ا
صـفيـح ساخن ومـرشـحـة مبـاريـاته ال كـثر
من مـفـاجــأة   ويـرى انـصـار اجلـويـة مـهم
جـدا ان يـتـمكن العـبـو الـفـريق من اجـتـياز
ــهـــمــة خـالل الــوقت احــد االخـــتــبـــارات ا
القـصيـر بعـدما عـجز اجلـنوب من احلـفاظ
واخلــروج بـفـوائـدهــا الـكـبــيـرة   قـبل   ان

امـام األزمـة الــتي تـواجه وتـؤرق  الـطالب
ـطلـوب عـبر عـدل ا وفـشلـهم في حتـقـيق ا
كل مـراحل الـدوري  بعـد الـذي حـصل إمام
انعدام احللول   وضعف  األداء ولم يظهر
ـدرب احلـالي أي تـغـيـر مع الـفريـق الذي ا
سيـكون امـام مهـمة صـعبـة  ستـزيد الـط
ــوقع بــله قـــبل ان تــعــرضـــهم  لــفـــقــدان ا
ــرفــوض من جـمــهــوره الـذي ســيـحــضـر ا
ــهـمــة عــلى أمل ان تـأتـي  الـنــقـاط لــدعم ا
ساعـدة االمور  ولو من بـعيد  امام كاملـة 
مــشــكـالت الــدفــاع الـــســلــبـي  والــهــجــوم
تأخـر والوضع احمليـر  وتعثـر الصفوف ا
الغير مـترابطة في اجلـوالت األخيرة حتى
الفوز على الديوانية  جاء بصعوبة   امام
عـروفـة في تـأدية  انـعدام  فـعل األسـمـاء ا
ـطلوب  وألنـها تـلعب حتت ضغط دورها ا
ـعـاكس الــنـتـائج الــتي تـســيـر بـاالجتــاه ا
وخـالفـا لــرغــبــة  جــمـهــورهــا   واالمل في
الـعـودة لـعـزف نـغـمـة الـفـوز الـتي  يـريدان
يقـدمها العـبو احلـدود األفضل من الطالب
رغم فـــقـــدانـه عـــدد من الـــنـــقـــاط في اخـــر
اجلوالت لـكن  مـا يدفـعـهم الى  التـعويض
الــلـعب عــلى مـشــاكل الـطالب امــام حـاجـة
الــنـقـاط الـتي تــظـهـر اقـرب لــلـحـدود الـذي
ــسـتــوى عــبــر انــدفـاع بـإمــكــانه تــقــد ا
عــنــاصـره الــتي قــدمت مــبـاراة مــهــمـة في

النجف رغم ظروفها
بــاخــتــصــار ان احلــدود  قـادر عــلى صــنع
الفرص احلـقيقة والن مـظفر جبـار يتحدث
عـن الـفــوز بــعـد خــســارة الـزوراء وتــعــثـر
الــنـجف  ويــكـون قــد اعـد الــعـدة الجــتـيـاز
ذكور  واكثر ما تلعب  مهارات االختبار  ا
ـــبــاريــات الـالعــبـــ الــدور احلـــاسم في ا
الـتي يـرى فيـهـا احلدود األهـمـيـة الكـبـيرة
ـوقع من اجل اإلبـقـاء عـلى حـظـوظه  في 
ـتـبـقـيـة واحلـال مـنـاسب امــام  اجلـوالت ا
ـطالـبـون  في اللـعب بـتركـيز من لـلطالب ا
اجل احلصول عـلى النقـاط كاملـة  وأهمية
ـباريات القادمـة بحذر شديد التعامل مع ا
امام عـشـر مبـاريات  مـتـبقـية عـلى الدوري
الـذي شـكل   صـعـوبـات ومـعـانـاة لـلـطالب
بـكل تفـاصـيـله وإحداثه وهـم يبـحـثون عن
الـبـقــاء بـعـد الـفـشل الـكـبـيـر امـام اقـرأنـهم
وكال الفريق سيكونان امام مباراة سهلة
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باريات دون إشعار األندية بوقت سابق. سابقات وتأجيلها ا دير الفني لفريق  نفط الوسط بكرة القدم عماد محمد  عمل جلنة ا انتقد ا
ـسابقـات ضربت باحـترام األنديـة عرض احلائط وقـررت تأجيل  4مباريـات وحتريك مواعـيدها دون إبالغ وقال الـعمدة  في تـصريح صحـفي ان جلنة ا

يناء. وعد أثناء وصولنا إلى هناك ما أربكنا قبل خوض مباراة اليوم أمام ا سافة إلى مدينة البصرة وفوجئ بتغيير ا الفرق مثال فريقنا قطع ا
ـينـاء فرصـة الستـعادة تـرتيب وأشـار إلى ان إدارة الـنادي حتـملت عـبئـا مالي جـراء انـتظـار الفـريق ليـوم إضافي فـي فنـادق البـصرة نـاهيك عن مـنح ا

باريات مفقودة. أوراقه وبالتالي العدالة في التعامل مع جدول ا
ـاضيـة أمـام نفـط اجلنـوب في الـبصـرة أيـضا  رغم وبـ محـمـد أنه يأمل الـعـودة من الـبصـرة بـالنـقـاط الثـالث حيث  فـقـدنا نـقـطتـ ثـمـينـتـ اجلولـة ا

أفضليتنا  وبالتالي نسعى للتعويض.
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نــاشـد احتــاد الــفــروسـيــة رئــاسـة
جـامـعـة بـغـداد حلل مـشـكـلـة مـلعب
نــادي الــفــروســيــة حــيث يــســتــعـد
الـعـراق لـتـضـيـيف تـصـفـيـات كاس
الــــعـــالم في شــــهـــر تـــشـــرين األول
ـقـبل. واكـد رئـيس االحتـاد حـيـدر ا
اجلـمـيـلي ان االسـتـعـدادات جـاريـة
حـاليا السـتضـافة تـصفـيات بـطولة
الـعالم بـالفـروسـية في بـغداد خالل
ـشاركة ـقبل  شهـر تشرين األول ا
ــــانــــيــــا ومــــصـــــر والــــبــــحــــرين ا
وأوزبـــكــســـتــان فـــضال عن الـــبــلــد

ضيف. ا
وأضـــاف اجلــــمـــيـــلي ان (االحتـــاد
تـفـاجئ بـوجود الـيـات تـدمـر أماكن
ــتــفــرجـــ ووضع كــتل جــلـــوس ا
اسـمـنـتـية تـقـتـطع مسـاحـة واسـعة
ـلـعب وبــشـكل يـعــوق تـنـظـيم من ا
الــــــبــــــطــــــوالت او حــــــتى اجــــــراء

التدريبات بشكل صحيح).
وأضـــاف اجلـــمـــيــــلي ان (الـــعـــقـــد
الرسـمي مع جامـعة بـغداد يـحتوي
عـلى فـقـرات تتـيح لالحتـاد جتـهـيز
ـــلــعـب وبــنــاء مـــنــشـــآت وأمــاكن ا

خــاصـة بــاالحتــاد ولـكن اجلــامــعـة
اقـــتــــطــــعت مــــســـاحــــة من األرض
واجـــرتــهـــا بـــداعي عـــدم تـــثــبـــيت

احلدود في نص العقد).
وتـــابـع اجلــمـــيـــلي ان (اجلـــامـــعــة

اســـتـــجـــابت لالحتـــاد فـي تــعـــديل
ـلـعب ولـكن وضـعـتنـا في مـشـكـلة ا
ـــؤجــر اجلـــديــد بـــاتـــبــاعـــهــا مع ا

سياسة فرض االمر الواقع).
ـــنــــتـــخب من جـــهــــته قــــال العب ا

الــوطــنـي بــالــفـروســيــة عــلـي عــبـد
نـتـخب الـوطـني الذي الـكـر ان (ا
يـسـتـعد حـالـيـا لـتـصـفـيـات بـطـولة
العـالم أصبح في وضع حـرج حيث
ـلعب في وضعه احلالي ال يصلح ا

ال لـلـتــدريب او السـتـضــافـة الـفـرق
األخرى). واستغرب عبد الكر من
الــتــعـامـل مع الــريــاضـة وفـق هـذه
الـــــصـــــيـــــغــــة مـــــشـــــددا عـــــلى ان
(اإلجنازات يجب ان ال تـكافئ بهذه
ــنـــتــخب الــطـــريــقـــة). امــا العـب ا
الــوطــني مــحــمــود غــا فــقــال ان
شكلـة احلالية اثرت بـشكل كبير (ا
عــلى مــســتــوى الالعــبــ والــروح
ـعنـوية لـلفـريق) منـاشدا (رئـاسة ا
جــامـعـة بـغـداد بـإيـجـاد حل سـريع

وانهاء كافة اإلجراءات اجلديدة).
يذكـر ان نادي اجلادريـة للفـروسية
هو أحد أرقى النوادي االجـتماعية
والتـرفيهـية في مـدينة بـغداد حيث
يـقع عـلى مـســاحـة شـاسـعـة ضـمن
رقـعــة مـجـمع حي اجلـادريـة وعـلى
ضـفـاف نـهـر دجــلـة. صـمم الـنـادي
لــيــكـون تــابـعــا لـلــجــامـعــة ويـضم
فــعــالــيــات مــتـعــددة مــنــهــا ركـوب
اخلـيل وركـوب الـدراجـات الـنـارية.
ويـــتــكــون الـــنــادي من مـــســاحــات
خـضـراء جـمـيــلـة واشـجـار كـثـيـفـة
تـشــقـهــا شـوارع مــعـبــدة ومـواقف

للسيارات.  
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ركـزي لـلشـطرجن أعـلن االحتـاد ا
عـن حتــــديــــده مــــوعــــداً إلقــــامــــة
منـافسـات بطـولة الـعراق لـلفـئات

الــعــمــريــة لـكـال اجلــنـســ خالل
الــفــتــرة من الــثــاني والــعــشــرين
لــغــايـة الــسـادس والــعــشـرين من

قبل.  شهر حزيران ا

وقـال رئـيس احتـاد الـلـعـبـة ظـافر
عـــبــــد االمــــيـــر إن “الـــبــــطــــولـــة

ســيـنــظــمــهـا االحتــاد بــعـد ان 
قبل حتـديد موعـدها في الـشهـر ا
في بـغـداد ” مـؤكـداً أن “بــطـولـة
العـراق للفئـات العمريـة سيشارك
فـيهـا كال اجلـنسـ وبأعـمار دون

14. 12 10 8 6
واضاف عـبد األمـير أن “االحتاد
سـيـوفر جـميع مـستـلزمـات جناح
الـبـطـولة ” مـبـيـناً أن “الـبـطـولة
تعد مـهمة للـفئات العـمرية وتزيد
ـــنــافــســـة الــقــويــة بـــيــنــهم من ا
ــتــقـدمــة في ــراكــز ا لــتــحــقــيق ا

البطولة.”
يــــشـــار إلى أن لــــكل مـــحــــافـــظـــة
مــشـاركـة في الـبـطــولـة يـحق لـهـا
العـب واحـــــــد والعــــــــبـــــــة مـن كل
فـئـــــــــــــة للـدخـول في منـافـسات

البطولة.
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ــنــاقــشـة الــســاعــة الــرابــعــة عــصــراً في مــقــر االحتــاد 

وضوع ". ا
واضاف ان "هدف االجتـماع هو للـتباحث مع االحتادات
الفرعية لكرة الـسلة بشأن انشاء مـدارس سلوية للفئات

العمرية للبن والبنات".
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ـركـزي لـكـرة الـسـلـة نـيـته عـلى افـاد االحتـاد الـعـراقي ا
انشاء مدارس للفئات العمرية.

وقـــال امــــ ســــر االحتـــاد خــــالــــد جنم " ان "االحتـــاد
العراقي لكرة السلة عقـد اجتماعاً أمس السبت في تمام

رئيس احتاد
الفروسية
الرياضي
حيدر
اجلميلي
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 تـخـتـتم الـيـوم االثـنـ الرابـع من حـزيران
مـباريـات اجلـولة الـتـاسـعة والـعـشرين من
ـمـتـاز بكـرة الـقدم وذلك مـسابـقـة الدوري ا
بـإقـامـة لـقـاء واحـد في مـلـعب الـشعـب ب
ـوقف    30واحلدود الـطالب رابع عــشـر ا
ثـاني عـشر  32بـعـدما انـتـهى الـلـقاء االول
بـتـعـادلـهـمـا بـهـدف قـبل ان تـتـغـيـر ظـروف
الـــطالب بــشـــكل ســلــبـي   وكــذلك احلــدود
ـنـافـسـة كـما وافـتـقـادهـمـا لـثـقـة الـلـعب وا
رحلة احلالية يظهران في موقعيهما في ا
ــتــابــعــة  كــونــهــا ومــتــوقع ان حتــضـي 
بـاراة الـوحيـدة التي تـشهـدها الـعاصـمة ا
وبــاهــتــمــام خــاص مـن جــمــهــور الــطالب
ـــســتــوى واألمـل في ان يــقـــدم الالعــبــ ا
ــقـــنع   وحتـــقـــيق الـــتــحـــول في مـــســار ا
النتـائج التي الزالت حتد من تـقدمهـم فيما
يـريــد احلـدود زيـادة مـعـانــاة الـطالب عـبـر
حتـقــيق الـنـتـيـجـة االيـجـابـيـة الـتي تـظـهـر

حاجة ماسة لتعزيز الرصيد 
اضي  كل من الفريـق  انهى لـقاء الدور ا
بــنــقــطــة من الــذهـاب حــيث الــطالب    من
تـعــادلـهم  مـع زاخـو واحلـدود مـن الـنـجف
ـذكـور قـبـل ان يـتـراجع الــطالب لـلـمــوقع ا
الـذي يعـكس  واقع حـالـهم  والـفـريق الذي
بــقـي يــعـــاني من حـــيث األداء والـــنـــتــائج
ـــر في  وضع قــــلق ومـــرتـــبك ويـــثـــيـــر و
باريات مخاوف األنصار إمام  حـساسية ا
الـقـادمـة  كـمـا بـدا الـعـد الـعـكـسي لـلـدوري
وهم يـتـابـعـون االمـور  بـحـسـابـات  دقـيـقة
ـر به فريـقـهم  وهو  في ـا  البل مـخيـفة  
أســـــــوء أحـــــــوالـه بـــــــعــــــد
اسـتــمــراره في دوامـة
الــنـتــائج اخملـيــبـة
عندما خسر ثالثة
عــشـر مــبــاراة مـا
جــــعـل احلــــديث
يدور عن كـيفـية
البقاء بالدوري

عمورة تترقبه لـتجلس على مقاعدها ها قد حل الشهر الذي بـاتت كل ا
العب الروسـيـة ولتـتابع ـواجهـة شـاشات الـتلـفـاز او على مـدرجـات ا
ـيـة التي سـتـتنـافس عـلى كـاس العـالم لـتـحظى بـأشـهر ـنـتخـبـات الـعا ا
الي مـع كل نسخة مونديالية واهم بطولة حتظى بنسـبة متابعة تفوق ا

تطل كل اربعة اعوام 
ا ـثـيـر ان كل االخـبـار الـتي تـتـعلـق باالنـديـة والـدوريـات احملـلـيـة  ر وا
ـونـديال تـتـوارى وتـخـتفي لـتـبـقى االعـ تـتـابع بشـكل يـومي كـوالـيس ا
نتخبات وجهودهم في ركل الكرة ولتكون لياليها محاطة باقدام العبي ا
وتصويبها نحو الشباك لتتحقق بذلك امنيات جماهيرها في هذه الدولة
دوي الذي فجره زين الدين زيدان او تلك  فال احد بات يلتفت للقرار ا
تـوج مؤخـرا بكاس منـهيـا عمله الـتدريـبي مع فريق نـادي ريال مـدريد ا
دوري ابـطـال اوربـا او تـلـتـفت االعـ لالنـتـخـابـات الـتي  انـتـهـت  بذات
ــتــابــعـ الــوجــوه في  اروقــة الــكــرة الــعـراقــيــة  لــتــبــقى بــروفــايالت ا
نتخـبات التي تـتعلق الفـيسبـوكي تفـضحهـم وهم يحيـطون صورهم بـا
بها قلوبهم وترنـو لها انظارهم من اجل معانـقة الكاس  حيث حل شهر

ونديال .. ا
ونـديال سـوف لن تكون ذات ا يـحل فيـها ا واالجواء الـصيفـية الـتي طا
ـبـاريـات التـي ستـجـري في مـالعب الـصقـيع سـخـونـة تـذكـر مـقـارنـة بـا
صري رامز جالل وهـو يضيف جنومه الروسي والتي ابـتداها النـجم ا
صري كـوبر ليضـفي على اجواء شـهر رمضان نتـخب ا ويقلـد مدرب ا
ساته الفنية والتي لم تتخلص من االنتقادات التي باتت ملتصقة بعض 
ببرامج االثارة التي يحرص على عرضها على شاسات الفضائيات في

مثل هذا الوقت من كل عام ..
ــونـديـال بـابــراز عـشـقـهم ـتــابـعـ اجـواء ا لـقـد اســتـبق الـكـثــيـر من  ا
نـتخبـات بعيـنهـا لكن على  الـعمـوم سوف لن تكـون هنالك وتشـجيعـهم 
نـتخـبات فـحتى درجـات متـفاوتـة من مصـادر القـوة والضـعف ما بـ ا
ـشـاركـة بـهـذا ـغـمـورة الـتي سـنـحت لـهـا فـرصـة احلظ بـا ـنـتـخـبـات ا ا
االسـتحـقـاق الكـروي سـوف جتاهـد من اجل خـروج مشـرف يـحفظ لـها
ـثابـة حتد حـتى  اليلـحقـها بـعض ماء الـوجه البل ستـكون مـشاركـتـها 
نـتخـبـات الصف االخـيـر من طابـور طـويل فيه احملـللـون الـرياضـيـون  
سـابقـة الشـعبـية االولى في الـكثـير من الـتسـميـات التي سـتـكون مـلح ا
الـعـالم  فـهـنالك احلـصـان االسـود ومـفاجـاة الـبـطـولة واالنـظـار سـتـتجه
ـية  وهما كل من تابـعة صراع دولي اخر  مـا ب جنمي الـكرة العا
لـيـونـيل مــيـسي جنم مـنــتـخب االرجـنـتــ وجنم مـنـتـخـب الـبـرتـغـال
كريـستـاينـو رونالـدو  وكالهمـا يريـدان ان ينـقال صـراعهـما الذي
تاجج في اسوار الدوري االسباني وما ب فريقيهما ريال مدريد
وبـرشــلــونــة لـيــكــون الــصـراع عــلى اشــده لــلـمــضي الى االدوار
احلـاسـمــة  او الـذهـاب ابـعـد من ذلك  وهــذا ايـضـا لم يـخـفت من
توهج جنـوم اخرين يـريدون  ان يخـطفـوا االضواء التي يـتمـتع بها
ـشـاركة جنم ـنـتخـبات ا ـذكـوران فلـكل مـنتـخب من ا الالعـبان ا
ـنـتـخـبات تـعـلق عـلـيه اآلمـال  وترصـده االضـواء  واالبـرز في ا
صري مـحمد صالح الذي  مـا انتهت مباراة العربيـة النجم ا
نــهـائي دوري ابــطـال اوربــا حـتى ضــجت مـواقع الــتـواصل
االجتـمـاعي ووسائل االعالم بـأخبـار الـتطـميـنات اخلـاصة
ـذكـور وقـدرته عــلى قـيـادة مـنـتـخـبه بـامـكــانـات الالعب ا
ضي به لألدوار احلاسـمة  مع االخذ بـاحلسبان ان وا
لــعــنــة الـفــريق االنــكــلــيــزي حــيـنــمــا اعــتــمــد بـشــكل
رئيـــــــــــسي واساسي عـلى الالعب محـمد صالح
باراة فتبخرت امـاله تماما عنـد الدقيقة  30 من ا
ذكورة حـينما  افـتقد خـدمات هذا الالعب وبات ا
ـدافع امام عـليه لـزامـا ان يـبقى في دور الـفـريق ا
ــلـكي ضــغط هــجــومي مــكــثف من قــبل الــفــريق ا
والــذي اســتــطــاع تــوظــيف غــيــاب الــنـجـم االوحـد
بـاراة واضافة للفـريق االنكـليزي من اجـل حسم ا
لــقب ثــالث لــلــبــطــولــة الــتـي حتل ثــانــيــا من حــيث
ـونديال .. ستكون حدة ـتابعة بعد ا اجلماهيرية وا
ــرتــقب مــثــيــرة فــلـلــكل ـونــديــال ا ــنــافـســة فـي ا ا
طــمـوحــاته واالهم من ذلـك هـو الــظـهــور في مــحـفل
كـروي تـترقـبه كل شـعـوب الـبسـيـطـة فلـذلك سـيـكون
هـذا الشـهر حـافال بـطعم الـكرة ونـكهـتـها وسـيسـفر
ي جديد سيخطف االضواء عن جنم عا
ــنــتــخــبــات ام من ســواء من خـالل ا
نـون الـنفس خالل الالعـب الـذي 
بـــأنـــهـــاء ســـطــــــــــــوة الـــنـــجـــمـــ
االرجـنــتـيـني والـبــرتـغـالي والـوقـوف

على منصة التتويج..


