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ـنتـخب الـتونـسي الـسابق زيـاد الـدربالي قـادمـاً من فريق تـعاقـدت الـهيـئـة االدارية لـنـادي الشـرطـة الريـاضي مع العب ا
متاز. قبلة من دوري الكرة العراقي ا رحلة ا احملرق البحريني لتمثيل الفريق في ا

ـدافـعـ وقـال عــضـو ادارة الـنـادي عـلي الــشـحـمـاني في تــصـريح صـحـفي  إن اجلـهــاز الـفـني قـدم عـدد مـن اسـمـاء ا
الي سالـييف كولـيبـالي وجاء اخليـار على مدافع فاوضـات ب النـادي واحملتـرف ا احملـترف لـلتعـاقد معـهم بعـد تعثـر ا

الصفاقسي التونسي األسبق زياد الدربالي.
وبـ ان ادارة النـادي فتـحت باب التـفاوض مع الـدربالي و االتـفاق عـلى جمـيع التفـاصيل و احلـصول عـلى البـطاقة
ـقـبلـ من اجل االنـخراط الـدوليـة لالعب وبـذلك بـات العبـاً رسـيمـاً في صـفوف الـفريـق وسيـتوجـه لبـغداد فـي اليـوم ا
بتدريـبات الفـريق.  واضاف بقـدوم الدربالي اغـلقت ادارة النـادي باب التعـاقدات خالل فتـرة االنتقـاالت الشتـوية بعد ان

أبرمت سابقاً صفقات التعاقد مع كل من احملترف السنغالي دومنيك مندي وضرغام اسماعيل و كرار جاسم. AZZAMAN SPORT
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مــبـاراة واحلـــــــــــال لـلــدفـاع الـذي
تــلــقى 10 اهـــداف وتــبــدو األمــور
درب راضي شـنيشل صعبـة على ا
الـذي يــكـون قـد اهل ورتب خـطـوط
الـوسط لـكي تـؤدي كـمـا يـجب بـعد
اسـتئـناف الـدوري عنـدما يـستـقبل
نفط ميسان في مهمة لم تكن سهله
والن االنـظـار سـتتـجه نـحـو جـهود
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واذا كـان فـريق يــسـتـحق الــتـحـيـة
واالحـــتــرام هــو الـــنــجف بـــقــيــادة
درب  ثـائر  احـمد عنـدما انـتشله ا
من  ذيـل الـــقـــائـــمـــة   وبـــقي حتت
احملك قـــبل ان  يـــتـــغـــيـــر كل شيء
بـالـفـريق بـنفس الـالعبـ   ويـعـيد
الـثـقـة مع األنصـار الـذين احـتـجوا
بقوة على ادارة خضـير عباس قبل
ان تنفرج االمور بالشكل الذي يراه
الـكل  وتقـدم الـنجف عـشـرة مواقع
في اقل فـــتـــرة  البل ســـجل افـــضل
تقدم ب جمـيع الفرق  ومتوقع ان
ــر بـعـد لألمـام  مـن خالل مـلـعـبه
الــذي يــســتــقـبـل اربــيل  االســبـوع
احلـالي   والــتــوقـعــات تـشــيـر الى
ـــهـــمـــة  بـــعـــد قـــدرته في حــــسم ا
الـتـطــور الـذي عـلـيـه الـفـريق الـذي
تـغـيـر مـن جـمـيع جـوانــبه  بـعـدمـا
جنح في اســتــعــادة نــغــمــة الــفـوز
وحـقـق  في ثالث مـبـاريـات تـوالـيـا
وتـــعــادل في 5 وخـــــســر مـــثــلـــهــا
وســجل 15 وعــلــيه 19وجــمع 14

نقطة.
ـيـنـاء الــبـصـري في مـكـان ويـقف ا
مـتـأخـر حيث الـثـاني عـشر بـعـد ما
بـدا الـلـعب في ظـروف صـعـبـة جدا
تــأثــر فــيــهــا بــعــدمـا بــقي  يــواجه
صــعـــوبــات الــلـــعب داخل وخــارج
ـؤقـتـة الـتي مــلـعـبه  امـام االدارة ا
ـوقف عـمـلـت مـا بـوسعـهـا إلنـقـاذ ا
وقـدمت مـا عـلـيـهـا في ظـروف عمل
كـــانت االصــعب الـــتي واجــهـــتــهــا
والـفـريـق الـذي خـضع الى مـشـاكل
فـنــيـة عــنـدمـا تــركه افـضـل العـبـيه
وادارية   كادت ان تعصف بالنادي
واعترضت تقـدم الفريق  بل مجمل
 فــرق الـــنــادي  الــتي تـــتــطــلع الى
ادارة هـادي احمـد في  الـعـمل على
ـوقف  خـصـوصـا مع فريق تـغـير ا
كــــرة الــــقـــدم واهــــمــــيـــة الــــعـــودة
ـــطــلــوبـــة من االســبـــوع احلــالي ا
عـنـدمـا يـسـتــقـبل مـتـذيل الـتـرتـيب
الديوانية  ويأمل االنصار ان تأتي
وقع هـمة امـام حتسـ ا العـودة ا
لــلــفــريـق الــذي خـاض 13 مــبـاراة
وتـغلب في 3 وتـعادل في 5 خـسر
مثـلهـا ويظـهر متـأخرا في الـهجوم
والـدفــاع عـنـدمـا سـجل 15 وتـلـقت
شباكه 19 بعدما جمع 13 نقطة

ــمـــثل االخــر ويـــحــتـل اجلــنـــوب ا
وقع  الثالث عشر دينة البصـرة ا
بعـد تباين نـتائـجه  وواجه مشاكل

غيـر  العـادة   عنـدما  واجه الـفرق
الــقــويــة  واحلق اخلــسـارة االولى
بالـنفط  واالهم تـوطيـد العالقة مع
االنـــصــار الـــذين يـــشــعـــرون  بــان
الـــــوضع  يـــــســـــيـــــر فـي االجتــــاه
الصـحيح والن البـطولـة حتتاج ان
يكون الطالب في افضل حاالتهم.
 امـا ثـامن سـلم  الـتـرتـيـب احلدود
الـــذي الزال يـــقــدم نـــفـــسه بـــشــكل
مــقــبــول من ادارتـه عــنــدمــا يــقـوم
الالعـب بـتقـد مسـتويـات مهـمة
دفـــعـــتـــهـم الى مـــوقع واضح بـــ
اقـرانه  عـنــدمـا تـمــكن من حتـقـيق
الـفوز 4 مـباريـات من مـجـموع 13
ابـرزهـا  االنــتـصـار عــلى  اجلـويـة
الــنــتــيـــجــة الــتي دعـــمت  جــهــود
ــدرب  بــالــكــثـيــر من الالعــبــ وا
الـتـفـاصـيل  البل  حـفـزت الالعـب
لـتـقد مـبـاريات مـهـمة  والـتـعادل
في 5 وخـــــســـــارة 4 وســـــجل  12
وعــلـيه  14ويــحــتـاج الـى تـطــويـر
دفــــاعـــــاته  وجـــــمع  17نــــقـــــطــــة
وسيواجه في الدور  الـقادم عندما
يـسـتقـبل األمـانة في مـهـمة صـعـبة
ــتـغــيــر عــنـد اوالد امــام الــوضع ا
الــعــاصـمــة  كــمــا مــر احلـدود الى
الــدور الـربع الـنــهـائي وهـو االخـر
ــني الـنــفس في ان يـســتـمـر الى
ابـعد نـقـطة  فـيهـا   وهـو ما يـعمل
عليه عماد نعمة  الذي يدير االمور
بـشـكل واضح   بعـدمـا وضع ثـقته
بالالعبـ  الذين واصلـوا يقدمون
االداء من خالل تطـبيق تـوجيـهاته
والسـير على طـريق النـتائج  التي
يـريـد ان يــعـود الـيـهــا عـبـر بـوابـة
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ـــوقف 16 ويـــقف اربـــيـل تـــاسع ا
نـــقـــطـــة من الـــفـــوز 4 مـــبـــاريـــات
والـــتــعــادل في 5 وخــســارة 4 من
مجـموع 13 ويـظـهر مـتـراجـعا في
الــهــجـوم 11 واحلــــــــــال لـلــدفـاع
عـلـيه  13وجمع 16 نـقـطـة ويـأمل
أنصـاره ان يـتمـكن ناظم شـاكر من
تـــــغـــــيـــــر االمـــــور ولـــــو مـن خالل
مـــبــاريــات االرض بــعـــدمــا اظــهــر
ضــعـــفـــا وتــراجـــعـــا في الـــذهــاب
وسيكـون امام مهـمة صعبـة عندما
يحل ضيـفا على نـفط الوسط وهو
من بـ الـفرق الـتي قـدمت نفـسـها
في بطـولة الـكاس رغم خروجه من
مـلـعــبه ويـأمل جـمــهـوره ان يـقـود
ــــــــدرب الـــــــفــــــــريـق بـــــــطــــــــريق ا

االنتصارات.
والزال نـــــــفـط الـــــــوسـط فـي وضع
مـرتـبك جـراء تـبـاين نـتـائج عـنـدما
تـقـدم في الـبـدايـة قـبل ان يـفـقـدهـا
ويـــتـــراجع لـــلـــــــــــمـــوقع احلـــالي
الـعـاشر 15 نـقــــــــطة جـمـعـها من
الــــفــــوز 4 مـــرات وتــــعــــــــــادله 5
وخـسـارة 4 ويــعـاني من الــهـجـوم
عــنـــدمـــا ســجل 12 هـــدفــا من 12
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ـسـابـقـات في احتاد قـررت جلـنـة ا
الكرة  استئـناف مباريات  الدوري
ــمـــتــاز بـــكــرة الـــقــدم  بـــعــد غــد ا
الــــثالثــــاء ويـــــعــــود ذلك خلــــروج
ــنـتـخب الـوطــني من بـطـولـة ا ا
اثـر خــسـارته امــام مـنــتـخـب قـطـر
بــــهـــدف بـــعــــدمـــا كــــان مـــقـــرر ان
يــسـتـأنف في الــسـادس من شـبـاط
القادم عندما تقام مباريات اجلولة
الرابعة عشـرة من مسابقة الدوري
متاز وسط اجواء  محزنة عندما ا
 تـــقــام مــبــاراتـــ ضــمن اجلــولــة
الرابعة عشـرة من مسابقة الدوري
 لــكــنــنــا نــواصل الــيــوم تــســلــيط
األضــواء عـــلى واقع الــفـــرق بــعــد
فــتــرة الـتــوقـف  قـبـل الـدخــول في
ـنـافـسات الـرسـميـة  اعـتـبارا من ا
يــوم غـــد الــثـالثــاء حـــيث صــاحب
ـركز الـسابع لـطلـبة  وهـو افضل ا
مــركــز له مــنــذ عــدة مــواسم  بــعـد
الـتـطور الـذي ظـهر عـلـيه مع مرور
الــوقت مـتـجـاوزا الـبـدايـة  قـبل ان
يــســتــقــر  بـفــضـل وجـود عــدد من
العـــبي اخلـــبــرة الـــذين اخـــتــارهم
صـاحب اخلـبرة الـتـدريـبيـة يـحيى
عـلـوان الـذي يـقـدم الـفـريق بـوضع
ـوسم األخيـر بـالكـثـير افـصل من ا
مـن الـتـفــاصـيل  مـن خالل  تـفـادي
االمــور حــيث   حتــقــيق الــنــتــائج
ــطـــلــوبـــة  وانــتـــزاع الـــفــوز في ا
مـباريـات مهـمة عـبر الـتوازن الذي
فتح الباب امـامه في تعديل االمور
والـــتــقــدم مـن جــولــة ألخـــرى قــبل
تـوقف مـنـافـسـات الـدوري مـحـقـقـا
الــفــوز اربع مـــرات والــتــعــادل في
ســبع وخـسـارة اثــنـ وسـجل 16
هــدفـا  وتــلــقت شــبــاكه  11هــدفـا
وجمع  19نــقـطـة عـلى بـعـد نـقـطـة
من النفط وبـعدها نـفط ميسان اذا
مـا جنح في لـقاء االسـبـوع احلالي
مع نفط اجلنـوب ويظهر في وضع
مـقبـول عنـدما يـلعب  حتت  انـظار
جــمـهـوره مـتـجـاوزا ضـغط الـلـعب
باريات وبات منـافسا قويا كما وا
ظـــهــر فـي بــطــولـــة الــكـــاس حــيث
الـلــعب فـي الـدور الــربع الــنــهـائي
والتطلع الى اجناز  بـعد اكثر عقد
ونـصف من الـزمـن   وهـو يـسـتـعد
لإلجهاز عـلى نفط ميـسان في لقاء
االياب   ويـبدو ان الـفريق اسـتفاد
اكثـر من غـيره خالل فـترة الـتوقف
ـطـلوب بـعـدمـا استـمـر  بالـوضع ا
في منافسات البطولة الثانية التي
دعـــمت وضع الـــفـــريق  الـــســـاعي
لــتــحــقـــيق الــفــوز عـــلى اجلــنــوب
ـؤثـرة التي مـعـوال عـلى األسـمـاء ا
غـيــرت من االمــور في الـكــثــيـر من
الـــتـــفـــاصـــيـل  ومـــهم ان يـــعـــكس
الطالب انتظـام عمل صفوفهم وان
نـافـسات   وفي يـبقـوا في دائـرة ا
موقف تـخشـاه الفـرق االخرى على
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ـيـدان االسـيوي مـرة اخـرى تـكـبـو الـكـرة الـعـراقـيـة وتنـتـكـس في ا
ـسؤول عـمـا حصل هل هم العـبوا وتـسجل اخـفـاقه جديـدة. فمن ا
نتخب الـتدريبية بكل اشكالها ام ادارة الـكرة وجنومها ام طواقم ا

وقر?  اللعبة واحتادها ا
فـلو رجـعنـا الى التـاريخ القـريب وهو مـطلع الـقرن احلـالي لوجـدنا
ـبـيـاد اثـيـنـا  2004ثم حـقــقـا الـبـطـولـة ان مـنـتـخـبــنـا كـان رابع او
ـنـا طـويال! دون اجنازات االسـيـويـة عام 2007 ولـكـنـنـا غفـونـا و
ونـتائج متميـزة ال بل خسارات واخفـاقات متتالـية دون مراجعة وال
دراسـة وال بـحث عن االسـبـاب والـتداعـيـات. وقـد امـبـرى أكـثر من
ـسؤول قـلم شريف واعالمي مـخلص خملـاطبة قـادة كرة الـقدم وا
عـمـا حـصل ويــحـصل لـكن دون جـدوى وال سـمـاع وال اهـتـمـام او

حرص. 
ـا دفع باللعبـة الى التراجع واالخفاق ال بل مـوت سريريا واليوم
قـد دق جـرس االنــذار ورن نـاقـوس اخلـطـر في مــيـدان كـرة الـقـدم
وكـانت الـبـطــولـة االخـيـرة الـتي جـرت وقــائـعـهـا في دولـة االمـارات
هم فيهـا وكان حظنا سعيدا شـارك ا والـتي كان فريقنا احد ا
ألنـنـا كنـا طـرفـا في مـجـمـوعـة مـقـبولـة ولـكن جتـاوزنـاهـا بـصـعـوبة
واضـحـة بـسـبب احـد اطـرافـهـا االقـويـاء ( ايـران ) وطـرف صـاعـد
ـرحـلة الـقـادمـة انه (فيـتـنام ) وفي وطـموح وسـيـكـون له شان في ا
الـدور الثاني لم نستطع جتـاوز فريقا خلـيجيا متألـقا هو قطر فاين
نـحن من هـذا احلـال اظن انـنـا امـام مـشـكـلـة مـسـتـقـبـلـيـة عـويـصة
ـنـاسـبـة لـهـا . هـنـا نعـود الى يـتـوجب دراسـتـهـا وايجـاد احلـلـول ا
ـسؤول عـن هذه االخـفـاقـة? هل هم العبي تـسـاؤلنـا االول من هـو ا
ـنتخب? اقول العبوا اليوم هم نخبة جيدة وحريصة تريد ان تقدم ا
مستوى مقبول وهم االفضل لتمثيل الكرة العراقية في ايامنا هذه.
امـا الطاقم التدريبـي فقد كان اختيـاره مستعجال ودون دراسة وال
تـمحيص وقد جيء به عـلى عجل وخالل فترة قصـيرة دون معرفته
او دراسـته لــواقع كــرة الـقـدم الــعـراقــيـة وظــروف جنـومــهـا وواقع
دوريـهــا مع مـحـاوالت (تــزاوج هـجــيـني) بــ االوربـيـ الــقـادمـ
ـفــروضـ (قـسـرا) وكـات الـنـتــائج والـتـجـريـبـيـات وابـنـاء الـوطن ا
ـسـؤولة عن الـلـعـبة تـعـكس ذلك وسأحتـدث بـصـراحـة عن اجلهـة ا
يدان وقر ألني اعـتبرها ومن خالل جتـربتي في هذا ا واحتـادها ا
والـتي جتاوزت النـصف قرن من الزمـان. ابتداء نـقول اين أنتم من
سـياسة التـزوير والتالعب باألعـمار والتي بدأت مـنذ العام 1975
في بـطولة شـباب اسـيا التي جـرت في الكـويت وتقاسـمنـا بطولـتها

نحن وإيران. 
وقـد بـقيـتم في كل الـتـشـكـيالت االحتـادية مـنـذ ذلك الـزمـان وحتى
الـساعـة تمـارسون الـغش والتـزوير والـتالعب باألعـمار وتـصفـقون
لـلـمـزورين والـغشـاشـ وقـد سـاهـمـتم (بـقـتل) اجـيـاال واجـيال من
ـكن لهـا ان تقـدم لنـا موهـوب كـبار وفـلتـات كروية ـواهب كان  ا
ولـكن? السـؤال الثـاني اين أنـتم من وضع خطـة استـراتيـجيـة عمل
طـويلة وتـصححـوا من مسار الـلعبة! ايـن أنتم من استـقطاب جنوم
يـتيهـا اخملتصـ ودفعهم لـلعمل في دوائر الـلعبة وابـطالهـا وأكاد
االحتـاد وجلانه بيـنما وجدنـاكم طاردين وباعـدين للنـجوم واالبطال
ـيـدان ومــقـربـ ومـقــتـربـ لــلـجـهـلــة وانـصـاف الــريـاضـيـ عن ا
ـمـتاز ـسابـقـات االحتـاد (ا . ايـن اهتـمـامـكم ورعـايـتـكم  والـطـارئ
الــدرجــة االولى والـثــانــيـة والــثـالــثــة) مـا هــو حـال بــطــولـة الــكـاس
وبـطوالت الفئات الـعمرية واجلمـهورية اضافة لـلبطوالت التـنشيطية
الـتي تــقـيــمـهــا االنــديـة والــوزارات بـالــتـعــاون مــعـكم اين بــطـوالت
مـحـافظـاتـكم الـتي تـقـيـمـهـا احتـاداتكم الـفـرعـيـة خلـلق الـنـشـاطات
والـبحـث عن مواهب. لـقـد كان احتـادكم ضـعـيفـا ومـتكـاسال وغـير
قـادر عـلى االنـتـقـال بـالـلـعـبـة الى واقع جـديـد يـسـاهم بـبـنـاء الـكرة
ــشــرق. انــكم ال والــســيــر بــهـــا نــحــو غــدهـــا ا
تـعترفون بضـعفكم وفشلـكم بالرغم من تكرار
الــفــشل وتــواصل الــضــعف انــكم تــســعـون
لـتـحـقــيق مـكـاسب شـخــصـيـة عـلى حـسـاب
مـصــلـحــة الـوطن وشــعـبـه والـريــاضـة وكـرة

القدم.. ولنا عودة
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ـــدافع بـــســـام الــراوي تـــعـــرض ا
النــتـقــادات من مــشـجــعي الــعـراق
الـذي شــهـد مـولـده قـبل  21عـامـا
لـكـنه أكـد شعـوره بـالفـخـر لتـمـثيل
قـطـر ويحـلم بـالـتسـجـيل من ركـلة

حرة في نهائي كأس آسيا.
وأثــار الـراوي جــدال عـنــدمـا سـجل
هدف فوز قطر (0-1) على العراق
بطل آسيا 2007 في دور الثمانية
من ركلة حرة إذ دافع والده هشام
ــنــتــخب الــعــراقي في عن ألــوان ا

اضي. تسعينات القرن ا
لــكن الـراوي قـال عــقب الـفـوز 1-0
عــلى كــوريـا اجلــنــوبـيــة والــتـأهل

مـــســـتــحـــقـــا ووصـــلــنـــا إلى قـــبل
الـنـهـائي عـن اسـتـحـقـاق. هذه أول
مـرة تبـلغ فـيهـا قطـر قـبل النـهائي.
لــقــد احـتــفــلــنــا بــجــنــون".وتـلــقى
الــراوي صـاحب أول هـدف لــقـطـر
في الـبــطــولـة من ركــلـة حــرة أمـام
لـبـنـان البـطـاقة الـصـفـراء الثـانـية
ـا يـعني أمـام كـوريـا اجلـنوبـيـة 

غيابه عن مواجهة اإلمارات.
وقال مـدافع قطر "لـن ألعب في قبل
النـهائي لكن إن شـاء الله سـتسنح
لي فــرصــة تـنــفــيـذ ركــلــة حـرة في
ـلك العـبــ بـوسـعـهم الـنـهـائـي. 
تـعــويض غـيـابي وسـيـؤدون عـمال

رائعا وأعتقد أننا سننجح".

ـواجهـة اإلمـارات صاحـبة األرض
في الـــدور قــــبل الــــنـــهــــائي يـــوم
قـبل "ألـعب مع مـنـتخب الـثالثـاء ا
قــطـر وأنـا فـخــور بـأن أكـون جـزءا
من هـذا الـبـلـد".وتــابع "أنـا سـعـيـد
بـــاإلقـــامـــة في قـــطــر والـــلـــعب مع
ـا يــقــوله عـني الـفــريق. ال أهــتم 
الـنـاس من الـبـلـد الـذي جـئت مـنه.
نــعم أنـا وُلــدت في الــعــراق لــكـني
انتـقلت إلى قـطر عـندمـا كنت طفال
وأملك جـواز سفـر قطـري".وأضاف
"أنـا فــخـور بــهـذا الــفـريق. يــشـعـر
اجلـمـيع بـالـســعـادة في قـطـر. لـقـد
لعبنا مباراة رائـعة. لقد لعبنا مثل
األســـود".وتـــابع "حــــقـــقـــنـــا فـــوزا

ويـعتـقد الـراوي أن أجواء الـعائـلة
حاضرة بـقوة ب العبي قـطر كما

العب قطر
اجملنس
بسام
الراوي

ــنـافــسـات الــتي يـعــلم بـهـا قـادم ا
كـادره الـفـني ومـدى تـأثـيـرهـا على
الـفـريق الـذي سعى الـعـودة بـشكل
اخر من خالل ما تقـوم به عناصره
ـرات مبـاريات التي تـؤدي بعض ا
مناسبة بعدما جمع 11 نقطة لالن
مـن خالل الـفــوز مـرتـ والــتـعـادل
في  5مـبـاريـات وخسـر مـثـلـها وله
مـــبــــاراة مـــؤجــــلـــة مـع اجلـــنـــوب
ويــعــاني من الــتــهـديف 8 واحلـال
لـلدفـاع بـتـلقي 14 ولم يـعرف بـعد
اهل أجـــري الــفـــريق تـــغــيــرات او
انـتدابـات قبل ان يـحل ضـيفـا على

ذكورة. الكرخ في اجلولة ا
وتـنـفس الـكـهـربـاء الـصـعـداء بـعـد
الفوز على الكهرباء ليتقدم بفضله
لـلــمـوقـع الـســادس عـشــر وجتـاوز
ـهددة ـواقع ا مـخـاطر الـبـقاء في ا
لـلـهـبـوط ومهـم ان يحـصل ذلك من
هــذه االوقـات وتــداركـهــا والـسـعي
لـلبـقاء بـالدوري عـبر قـيادة عـباس
عـطـية والـعـودة لـلفـريق الـذي اخذ
يتـلمس الطـريق أفضل من الـبداية
ويـــأمل ان يــحــدث الـــتــطــور بــعــد
الـظـهـور اجلـيد في بـطـولـة الـكاس
وامال حتـقيق االجنـاز عبـر التـقدم
لـنــصف الـنــهـائي فـي ظل الـتــغـيـر
االخير في الدوري عنـدما يستأنف

واجهة الزوراء. مبارياته 
وخــاض الــصــنــاعــات  13مــبـاراة
لـالن جنح بـتـحـقــيق الـفـوز مـرتـ

والـــتــــعـــادل 5 مـــرات وخــــســـر 6
مواجهات وسجل 8 اهداف وعليه
وقع السابع عشر  14ويحتل ا
الـــذي يــحــتـــاج الى الــتـــامــ ألنه

مـبـاريـات الـذهـاب الـتي اخـذت منه
الــكــثــيــر وتـراجـع  خــصـوصــا في
اجلـوالت االخيـرة بـعدمـا خـسر من
الــنــفط  بـــعــدمــا تــعـــرض  لــســبع
خـسـارات أي انه خـسر   23نـقـطة
بسـبب تلك النـتائج ويضـاف اليها
تعـادل واحد مقـابل الفوز   4مرات
قـــبل الــتـــوقف الــذي يـــكــون عــادل
نـــاصــر قـــد عـــالج االمـــور من اجل
تـدارك مـخــاطـر  الـنـتــائج الـقـادمـة
وما تـبقى من مـباريـات على نـهاية
ـرحــلــة االولى   وتــعــديل االمـور ا
ـعـروفـ عـبـر عــدد من الالعـبــ ا
ـدرب الـذي الـذين يــعـول عــلـيـهـم ا
ــهــمــة بــالــغــيــر سـهــله يـجــد من ا
واهمـية  التـقدم  لألمام  وسـيخرج
ـالقــــاة ــــرة الـى بـــــغــــداد  هـــــذه ا
الـــطالب.ومـــا يــقـــال عن اجلـــنــوب
يــنــطــبـق عــلى الــســمــاوة صــاحب
ــوقـع الـــرابع عـــشــر 12 نـــقـــطــة ا
وحـصل عـلـيـهـا من الـفـوز 3 مرات
و3 تـعـادالت وخـسـارة 7 مـبـاريات
وواجـه انــــحــــســــارا في اجلــــوالت
األخـــيــــرة بـــعـــدمـــا واجه عـــدد من
الـفرق الـقـوية قـبل ان يـفقـد توازنه
عـنـد الذهـاب بـشـكل واضح قبل ان
يـــبــقى يــعــول عــلـى مــلــعــبه الــذي
سـيــضـيف به فـريق الـشـرطـة وكـله
ــــســــتــــوى امــــام امل ان يـــــقــــدم ا
ـتــصـدر  واالمل ان تـأتي الـعـودة ا

مهمة لتحس مكانه احلالي.
ـــوقع ويـــحـــتـل فـــريق احلـــســـ ا
اخلــــامس عــــشــــر في وضع غــــيـــر
مستقر وسط إمكانات ضعيفة
قــد تــزيــد الــطـ بــلـه امـام

ـرشــحـات ــوقع ا قــريب جــدا من ا
لـقـاة عـلى عاتق ـهـمـة ا لـلـهـبوط ا
ـدرب مـظفـر جـبار لـتـدارك االمور ا
ــبــاريــات قــبل ان تـــصــعب امــام ا
الـقادمـة   التي سـتشـكل صعـوبات
حقيقة عندما يستقبل النفط الدور

احلالي.
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ورغم االســــتـــعـــدادات الــــعـــالـــيـــة
والـتـحـضـيـر لـلـمـوسم لـكن االمـانة
ـــــا ـــــر في اســــــوء حـــــاالته ور
ـوقف مــواسـمه عــنـدمـا يــقف في ا
الـثـامن عـشـر ويــعـاني كـثـيـر امـام
مهمـة غاية في الصـعوبة ستواجه
ـدرب عـصــام حـمـد الــذي اسـتـلم ا
ــهـمـة مع تــوقف الـدوري ويـعـول ا
عـلى خـبـرته الـتـجريـبـيـة في انـقاذ
ــوسم الــصــعـب جــدا في الــوقت ا
الــذي يـأمـل ان يـســتــمــر قــويـا في
االنـتـقـال لـلـدور الـنـصف الـنـهـائي
الـذي سـيـكـون االجنـاز بـكل مـعـنى

الكلمة وسيواجه احلدود.
ـرشح والــبــحــري في الـوقـع اول ا
ـمتازة  9نقـاط بعـدما حقق لترك ا
الـفــوز الـوحـيـد مـقـابل  6تـعـادالت
و6 خـسارات قـبل ان يـتـركه مدربه

ناصر طالع وسيستقبل اجلوية.
ويـواجه الـديـوانـية خـطـر الـهـبوط
شـكـلة حلـقـيقي لـلـدرجـة االولى وا
تـتــعـدى الـنـتــائج الـسـلــبـيـة حـيث
ـــالـــيــة الـــتي تـــضــرب ــشـــاكل ا ا
الــــفــــريق من كـل اجلـــوانـب الـــذي
افتـقد لـلتـوازن في ملـعبه وخارجه
وقف ال عندما سيخـرج للميناء وا

يحتاج الى تعليق.
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ركز الثـاني بعد اليابان حتتل إيران ا
بعدد مرات الفوز باللقب بثالثة ألقاب
مـناصـفة مع الـسـعوديـة وقد حـصلت
عليها بشكـل متوال وكان لقبها األول
في أول ظــهـور لــهــا في الــنـهــائــيـات
وحتـديــداً في الـنـسـخـة الـرابـعـة الـتي
اسـتــضــافـتــهــا في الــعـام  1968وقـد
أقيـمت للـمرة األخـيرة بـنظـام الدوري
ـبـارياتـها وتـمكـنت إيـران من الـفوز 
األربــــعـــة عــــلى كل مـن هـــونـغ كـــونغ
وتايـوان وبورما و.... مـحققـة العالمة
ـدرب الـتــامـة وقــادهـا لــلـقب آنــذاك ا

احمللي محمود بياني.
الــلــقب الــثــاني حتــقق فـي الــنــســخـة
الرابعة في تايلند 1972 حيث تغلبت
ــبـاراة عــلى كــوريــا اجلــنــوبــيـة فـي ا
الـنـهــائـيـة بــهـدفـ لـواحــد بـعـد وقت
ـدرب احملـلي أيـضاً إضـافي بـقيـادة ا

فـــيـــمــا خـــرجـت من الـــدور األول مــرة
واحدة وكانت في العاشرة 1992

أول فــوز لــهــا كــان عـــلى هــونغ كــونغ
بهدف نظيف في ظهورها األول في
الـنــسـخـة الـرابـعـة عـام  1968بـيـنـمـا
تـعــادلت لــلــمـرة األولـى في الـنــســخـة
السابعة في الكويت  1980مع سوريا
وكـان تـعــادالً سـلـبــيـاً وتـذوقـت عـلـقم
ة لـلمرة األولى أمـام السـعودية الهـز
بــــهـــدف وحــــيـــد فـي نـــصف نــــهـــائي

النسخة التاسعة 1988.
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فـي كـافـة مـشـاركـاتـهـا في الـنـهـائـيـات
ـــنـــتـــخب اإليـــراني خـــمـــســـة واجـه ا
وعـــشــرون مــنــتــخــبـــاً  مــنــهــا عــشــر
منتخبات عربية  وكان منتخب كوريا
اجلــنــوبــيـة أكــثــر من واجــهـه بـســبع
مــرات  يـأتي بــعـده مــنـتــخب الـعـراق
والــــصــــ بـــــست مــــواجـــــهــــات  ثم

مـحـمد رجنـبـر.الـلقب الـثـالث واألخـير
كــان فـي الــنــســـخــة الــســـادســة الــتي
استضافـتها عام  1976عندمـا تغلبت
ـبــاراة الـنــهـائــيـة عـلى الــكـويـت في ا
ــدرب احملــلي بــهــدف وحــيــد وكــان ا
الشهير حشـمت مهاجراني من يشرف
ـنــتـخب.شــاركت إيـران عــلى تــدريب ا
ثالثة عشـرة مرة من قبل ولم تغب إال
عن النسخ الثالثة األولى لعبت خالل
مشاركاتـها ستون مـباراة فازت بست
وثالثون مـباراة وتـعادلت فـي ثمـانية
عــشـر وخـســرت ست مـبــاريـات فـقط
سـجل العـبـوها  116هـدفـاً مـقابل 43
هــدفـــاً دخــلت شــبــاكـــهم.وبــاإلضــافــة
لــفــوزهــا ثالث مــرات بــالــلــقب حــلت
ـركز ـركـز الثـالث خمس مـرات وبا با
الرابع مـرة وخرجت من ربع الـنهائي
أربع مرات ثالثـة منهـا على يـد كوريا
اجلـنوبـية والـرابـعة عـلى يد الـعراق

اإلمـــــارات بــــــخــــــمس  و الــــــكــــــويت
والـسعـوديـة بأربع مـواجـهات  ثم كل
من كوريا الشمالية و اليابان و تايلند
بــثالثــة  وواجه مــرتــ مــنــتــخــبــات
كمبوديا وقطر والبحرين  فيما تقابل
مــرة واحـدة مـع كل من هــونغ مـونغ -
تـايـوان - بـورمـا (مايـنـمـار حـالـياً ) -
.....- الــيـــمن اجلـــنــوبي - ســـوريــا -
بـنــغالدش - الــهــنــد - سـنــغــافـورة -
لــــبــــنــــان - عـــــمــــان - الــــبــــحــــرين -
أوزبـكـسـتـان و مـالـيـزيـا .أكـبـر فـوز له
كان علـى اليمن اجلـنوبي في النـسخة
السـادسـة عام  1976بثـمـانيـة أهداف
نظيفة فـيما تلقى أربـعة هزائم بهدف
.واحد ت بهـدف الثن نظيف وهـز
وخمسون العـباً تناوبـوا على تسجيل
األهداف اإليرانية أولهم بيهزادي في
شـــبـــاك هــونـغ كــونغ  1968وآخــرهم
رضـا جنـاد في شـبـاك العـراق في ربع
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قرر وزير الشباب والـرياضة الدكتور
احمد ريـاض فتح حتقيـقٍ بشأن ملف
ديـنة الـرياضـية في مـحافظـة بابل ا
ـديـنة الـريـاضـية وذلك عـقب تفـقـده ا
ـنشـآت الـتـابـعـة لـلوزارة وعـددٍ من ا
واطـالعـه عـــــــــلى نـــــــــسـب االجنــــــــاز

تحققة. ا
وقــال "ريـاض" انـه تـفــاجئ مـن نـسب
ـثــبـتـة عــلى الـورق والـتي االجنـاز ا
تشـير الى نـحو 62 وب مـا متـحقق
مـنــهــا عـلى ارض الــواقع الــذي عـلى
ــالــيــة ضــوئه يــتم صــرف الــســلف ا

ـــنـــفــذة ومـــســـتـــحـــقــات الـــشـــركـــة ا
للـمـشـروع.واضـاف السـيـد الـوزير ان
ــتـسـبب بـهـذا الـتـحـقــيق سـيـكـشف ا
الـتـقــصـيـر الــذي سـيـكـلـف احملـافـظـة
اعباءً مالية كانوا في غنى عنها كون
ـدينـة الريـاضيـة غير مـناسب موقع ا
شروع بأكمله إذ تعاني بتاتاً إلقامة ا
ـشـروع ـنــطـقــة الـتي يــتم تـنــفـيــذ ا ا
عــلـيــهــا من انــعـدام اخلــدمــات وعـدم
وجــود طــرق ســالــكــة لــلــوصــول الى
ـــشـــاكل مـــوقـع الـــعـــمـل فـــضالً عـن ا
الكثيرة األخرى التي تعترض إكماله
ـلف إلى هيـئة ولن نتـردد في إحالـة ا

الـــنـــزاهـــة إذا مـــا اســتـــوجـب األمــر
فشباب ورياضيـو بابل يستحقون ان
تشهد مديـنتهم وجود مديـنة رياضية
ـا مـوجـود بـ قريـنـاتـها من اسوة 
احملــافــظــات االخــرى لــذلك ســنــعــمل
جاهـدين إلصالح هـذا اخلـطـأ الذي ال
يـغــتـفــر والـســعي اجلـاد إليــجـاد حل
ـــديــنــة ـــعــضـــلــة واكـــمــال ا لـــهــذه ا
الــــريــــاضــــيـــة الــــتـي تـــتــــكــــون وفق
ـعـدة من مـلـعبـي تدريب اخملـططـات ا
وفــــــــــــــنـــــــدقٍ يـــــــضم  50غـــــــرفــــــة
وكــراجـــــــــــات لــوقـــوف الــســـيــارات
فــضال عن مــرافق تــرفــيــهــيــة اخـرى.

ـدرب فــيــلـكس ســانـشــيـز وصف ا
بـأنه مـثل والـده. وقـال مـدافع قـطر
"نـحن مثل الـعائـلة هـنا. لـو حتدث
شـخص فـي الـفــريق عن إمــكـانــيـة
إحراز اللقب فـهو يتحدث بـالنيابة
عن الالعـب وأعـتـقـد أنه على حق
في ذلـك".وأضـــاف الــــراوي "نــــحن
ـدرب منذ كـان عمرنا 9 نعمل مع ا
ســنـوات (في صــفــوف الـنــاشــئـ
والشـباب) وهـو يعـرف ما ال نـحبه
ومـا نحـبه".وتـابع "نحن نــــــــعرف
مـــا يـــريـــده لـــذا األمـــر رائع
وهـــــــــــو مـــــثل

األب".

…dOšô« U¼—«Ëœ√ qBð UOÝ« W uDÐ

نهـائي البطـولة األخـيرة في أستـراليا
 2015يــتـصـدر الالعب الـشــهـيـر عـلي
نـتـخب اإليراني دائي قـائمـة هـدافي ا
في النهائيـات بتسجيله  14هدفاً في
ــنـاســبــة هـداف ثالث نـسـخ وهـو بــا
ـطـلق يـليـه كل من حـس الـبـطـولـة ا
كالني و بهتاش فاريبا بسبعة أهداف

لكل منهما.
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نـتخب اإليـراني سوبر سجل العـبوا ا
هاتريك (أربعـة أهداف) مرت لـفاريبا
فـي شــبـــاك بـــنــغالدش /7صـــفـــر عــام
 1980وعــــــــلـي دائـي فـي كـــــــــوريــــــــا

اجلنوبية  2/6عام 1996.
ظلومي فيما سجلوا ثالث هاتريكات 

ي وخمس ثنائيات. ودائي وكر
لــهــا سـبــهــة أهـداف مـن ركالت جـزاء
وهــدفــان عــكــســيــان وعــلــيــهــا هـدف
عكسي واحد.عـلى الصعيـد الشخصي

فـــــــــــاز
ثمـانـية
العـــــــبــــــ

إيـــــرانــــــيـــــ
بـــــلــــــقب هـــــداف

الـــبــــطـــولــــة أولـــهم
حــســ عــلي كالني في

نــســخــة  1972بـــخــمــســة
أهــــــــداف وتــــــــشــــــــارك غالم
مــظــلــومي ونــاصـر نــورائي في

نـسـخـة  1976بـثالثـة أهـداف لـكل
مـنهـمـا ثم بهـتـاش فاريـبـا في نسـخة
 1996بــسـبـعــة أهـداف كـنــا تـسـاوى
نــاصــر مـــحــمــد خـــاني مع شــاهــروخ
بــايـــاني في نـــســـخــة  1984بـــثالثــة
أهـــداف لــــكل العب ثم عــــلي دائي في
نسخة  1996بثمانية أهداف وأخيراً

ي في نسخة 2004 علي كر
كــمــا نـال خــوداد عـزيــزي لــقب أفـضل


