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بي نـتخب األو أعلن الـناطق باسـم االحتاد العـراقي لكـرة القـدم حسـ اخلرسـاني أن ا
سيدخل في معسكر تـدريبي في العاصمة القـطرية الدوحة استعـداداً لنهائيات آسيا حتت
بي سيـعسكـر في الدوحـة للفـترة من اخلامس 23 ـنتـخب االو عاماً. وقـال اخلرساني إن ا
. وأوقعت إلى اخلامس عـشر من الـشـهر احلـالي حتضـيراً لـنـهائـيات آسـيا حتت  23عامـاً
ــبي الــعـراقي فـي اجملـمــوعـة األولى لــلــبـطــولـة إلى جــانب تــايالنـد ـنــتـخب األو الـقــرعــة ا
وأستـرالـيا والـبـحريـن. وتقـام الـنسـخـة الرابـعـة من البـطـولة فـي ثالث مدن تـايالنـدية هي:

قبل. نافسات يوم  8كانون الثاني العام ا بانكوك وبوريرام وسونغكال حيث تنطلق ا
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حـصل فــريق شـبـاب نـادي الـدغـارة
عـــلـى كـــأس بـــطـــولــــة مـــحـــافـــظـــة
الـديوانـية إثـر حتقـيقه فـوزاً صعـباً
على فريق شباب نادي الشامية بـ (

هدف في مباراة نهائي (1ـ 2
الـبطـولـة التي ضـيفـهـا ملـعب نادي
الـنـجمـة الـريـاضي وادارها بـنـجاح
طاقم حتـكيمي ديـواني شاب مؤلف
من احلـكـام كـرار جـعـفـر ومـصـطفى
عـبــد الــرزاق واحــمــد سالم وأمــيـر
ظاهـر وبـأشراف غـا فضل ويـذكر
ان  8فـرق شاركت بـالـبطـولة وزعت
على مـجمـوعتـ ضمت االولى فرق
انـــــديــــة ( احلــــمــــزة والــــنــــجــــمــــة
والـديـوانـيـة ) فـيمـا ضـمت الـثـانـية
ــدرسـة فــرق أنـديــة ( الــشــامـيــة وا
الكـروية وعـفك والدغـارة ) و ترشح
مـن اجملـــــمـــــوعـــــة االولى خلـــــوض
ربع الذهـبي فرق أندية منافـسات ا
الـديـوانـيــة والـنـجــمـة و تـرشح من
الـــثـــانـــيــــة فـــرق انـــديـــة الـــدغـــارة
والشامية وفاز فـريق الشامية على
الديوانية والدغارة على النجمة في
مـنـافـسات الـتـقـاطع ليـتـأهل فـريقي
ـباراة الـدغارة والـشامـيـة خلوض ا
النهائية التي شهدت تنافساً كروياً
رائــعــاً من خالل مــا قــدمــوه العــبـو
الفريق من امكـانيات كروية جيدة

لـتـشـهـد الـدقـيـقة 20تـسـجـيل هدف
الــتــقــدم االول لــفــريق الــدغــارة عن
طريق االعب أمـير حبـيب فيـما جاء
هـدف الـتـعـادل لـفـريق الـشـامـية في
الدقـيقة 35عن طريق الالعب حـيدر
مـــعـــ لــــيـــنـــتــــهي الـــشـــوط االول
ــثـلــهـمــا وكـان بــالـتــعـادل بــهـدف 
ـباراة قـد شهد الشـوط الثـاني من ا
ســيـطـرة لـفــريق نـادي الـدغـارة إثـر
نـــقـــلـه الــكـــرات الـى ســـاحـــة نــادي
الـشـامـيـة بـصــورة مـسـتـمـر لـتـعـلن
الـــدقــيــقــة  75عـن تــســجـــيل هــدف
الـتــقـدم لــنـادي الــدغــارة عن طـريق

الالعـب يــونس ادريـس وفي خــتــام
الـبـطـولـة وزعت الـهـدايـا واجلـوائز
على الفائزين وقال غا عبد سريح
نـائب رئـيس االحتـاد الـفـرعي لـكـرة
قـدم الـديـوانـيـة ان الـبـطـولـة افـرزت
العديـد من الوجوه الكـروية اجليدة
التي يـأمل لها مـستـقبل كروي رائع
ليـكونوا خـير رافـد الندية احملـافظة
الـتي تـخوض مـنـافـسات الـدرجـت
ـمـتـاز وشكـر غـا الـفرق االولى وا
ـــشــارك مـن العب ومالك تـــدريــبي ا
ــــشـــــاركـــــتـــــهم فـي جنــــاح وادارة 

البطولة.
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اجلمهـور الذي سيرفض أي نـتيجة
سـلـبـيـة اخرى لـكن الـسـمـاوة االخر
ســـيـــحـــضـــر وكــلـه امل في خـــطف
النتيجة بعدما تمكن من كسر عقدة
مــبـاريــات الـذهــاب بـعــد تـعــاجـلـ
خـارج مواقـعه  في عـمل جيـد  امام
سـتواه ويأمل مواجـهة مع فـريق 
بـــالــســيــطــرة عــلى أجــواء الــلــقــاء
وتقد ما  مطلوب من الالعب في
تـنـفيـذ تـوجيـهـات سمـيـر كاظم  من

اجل العودة بجميع  النقاط.
ويــــســـــعى الـــــوسط االســـــتــــفــــادة
الــقــصــوى من مــلــعــبه فـي إضــافـة
الـــــفــــوز الــــثــــانـي عــــلى حــــســــاب
الصنـاعات في مهمـة تبدو متـكافئة
ـة بــعـدمـا جنح الـضــيـوف في هـز
مـيـسـان وكـالهـمـا بــثالث نـقـاط مع
أفــضـلـيـة مــبـاراة ألصـحـاب األرض
الـذين   تـمـكنـوا من تـأهـيل خـطوط
اللعب بإشراف شنيشل الذي يعول
عــلــيه والالعــبــ في أهــمــيــة عـدم
الــتـفـريط بـأيـة نـقط كـمـا حـصل في
ـــــاضي عــــنـــــدمــــا واجه ــــوسم ا ا
صعـوبات حـقيـقية نـزف الكـثير من
النقاط وتأخر في الترتيب بسببها.
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ووسط جـمـهـوره الـكــبـيـر الـسـعـيـد
بــنــتـــيــجــة الـــتــعـــادل مع اجلــويــة
يناء 4 اضي  يستقبل ا األسبوع ا
نـقـاط احلـدود بـنـقــطـتـ وكـله أمل
في  حتـقـيق الـنـتـيجـة الـثـانـية  في
ملعبه واهمة توظيفه لدعم الرصيد
وتـداك األمــور تـوالــيـا عــبـر قـدرات
الالعـبـ الـتي ظـهـرت واضـحة في
الــشــعب ومــتــوقع ان تــكــون اقـوي
ــلـعب الـذي وأفــضل في الـبــصـرة ا
ـــدرب الـــرومـــاني يــــراهن عـــلـــيـه ا
رشح الـقوي  في ومحـبي الفـريق ا
عـبـور احلـدود الـذي يـدرك صـعـوبة
هـمة لـكنه يـعرف كـيف يلـعب عبر ا
جـــهــود عـــنــاصـــره  الــقـــادرة عــلى
حتقيق النجاح وتغير مسار األمور
من هــذه األوقــات  الــصــعــبــة عــلى
الــفــريـق لــكن كل شـيء واقع بــكــرة

القدم.

بالـطريق الصـحيح واالسـتمرار في
الـــصـــدارة عـــبــر مـــا  ســـيـــقـــوم به
الـالعــبـــ في  مــواجـــهــة صـــعــبــة
تـتـطـلب ان تـلـعب  بخـطـوط  فـاعـلة
وفي وضـع فـــني وبــــدني  لــــفـــريق
منافس على الـلقب ويعلم مدربه ان
الـتـوازن في الـنـتـائـج كـفـيل بـتـقـدم
الــفـريق بـخـطـوات لالمـام لـلـصـراع
عـلى لـقب الـدوري الـهـدف االول من
ـوسم الـذي انـطلق به ـشـاركة  وا ا
بــشـــكل مــقـــبــول اثـــر الــفـــوز عــلى
ــيــة والـعــودة بـتــعــادل أهـله الــسـا
ـوسم بـنتـيـجة لـلدور  16وافـتتح ا
جيدة على األمانة بهدف وسيكون
امـــام االخـــتــــبـــار الـــصـــعب في زل
ظــــروف الــــلــــعب الــــتي  تــــقف الى
جـانب أصـحـاب األرض الـذين اكـثر
مـا يـتـعـامـلـون مع مـبـاريات األرض
والـتــحــضـيــر لــلـجــمــاهـيــريــة بـكل
ـتــلـكــوهــا الـتي األســلـحــة  الـتـي 
يـكون وظـفـها حـسن احـمد حلـرمان
اجلوية من النقاط والفريق سيلعب
اللـقاء بحـالة مـعنويـة عاليـة بسبب
الــــفـــوز ذهــــابـــا في حتــــول نـــاجح
وواضح  الن مــــبـــاريـــات الـــذهـــاب
تــخـتــلف عــنــهـا في اإليــاب  ويــعـد
الـفــوز عـلى زاخــو بـالـشـيء اجلـيـد
لـكـن إيـقـاف اجلـويـة سـيـكـون األهم
والن الالعـبـ قـادرين بـعـد نـتـيـجة
االنـــتــصــار اجلـــيــدة وسـط  حــافــز
الـنتـيجـة التي سـيدعـمهـما جـمهور
الـــنــجف الــكــبــيــر الــذي  اكــثــر مــا
ــثل هـكــذا مـواجــهـات يـســتــمـتع 
يعول فـيها عـلى ظروف اللعب وفي
ــقـدمــة  أداء الالعــبــ وتــطــبـيق ا
ــدرب الــذي يـامل في تـوجــيــهـات ا

حتقيق النجاح.
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ويسعى ميسـان حملو اثار خسارته
الـعـريــضـة امــام الـصـنــاعـات الـتي
ـــشــــاكـل   بـــ الــــفــــريق اثــــارت ا
وانــــصـــاره عــــلى امل تــــدارك تـــلك
النـتـيجـة من خالل اخلروج  بـكامل
الــعالمــات والـعــودة لــعـزف نــغــمـة
الفـوز من خالل أجواء الـلعب ودعم

الذي استـمر مع األمانـة بعد موسم
نـــاجـح والن الـــفـــوز عـــلى الـــزوراء
سـيــكـون بـسـت نـقـاط  اذا مــا لـعب
ـوسم بـثـقـة عـنـاصـره الـتي تـأمل 
درب الذي يأمل اخر بقيـادة نفس ا
بانـطالقـة جيـدة  من بوابـة الزوراء
لـلـعـودة بـالفـريق لـلـواجهـة  بـعـدما
ـوسم األخيـر بـ الـثمـانـية انـهى ا
األوائل بـعـد بـدايـة مـتـعـثـر غـيـرهـا

درب. فكر ا
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وتـــقــــام يـــوم غــــد اجلـــمــــعـــة اربع
مـبـاريـات وفـيـهـا يـخـرج اجلـويـة 4
نقـاط  في سفـرة حذرة وخـطرة الى
مـلـعـب الـنـجـف بـأربع نــقـاط  الـذي
تـعرض به الكـثر مـن سقـوط قبل ان
تستمـر معاناة الـفريق من مباريات
الـــذهـــاب الى مالعـب احملـــافـــظــات
حــتى انـه تــاثــر في بـــعــضــهــا  في
صـراع الدائم عـلى الـلقـب وسيـكون
اوديــشـــيـــو امـــام حتــد اخـــر بـــعــد
ـيـنـاء ما التـفـريط بـنـقـطتـ امـام ا
يضعه امام مهـمة حتقيق االنتصار
فـي اول طــلــعـــة خــارج   واالمل في
الــعــودة بــفـوائــد الــلــقـاء والــســيـر

ظروف اللعب التي يـكون قد أعدلها
كن ان تمر اجلولة اجلنوب النه ال
الثـالثـة بدون فوز وهـو ما سـيعوق
من الـــتــقـــدم الــذي دومـــا يــاتي من
مـبــاريـات األرض الـتي حتـتـاج الى
اللعب القوي واالندفاع التعامل مع

الفرص.
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ويــعــود الـــزوراء مــرة أخــرى حتت
أنـظار جـمهـوره ليـحل ضيـفا ثـقيال
عـلـى األمـانـة في جـاهـزيـة واضـحـة
بـعـد االجنــاز الـكــبـيـر عــلى الـغـر
الــشـــرطــة الـــتي زادت من حـــمــاس
وانــســجــام الــفــريق  قــبل تــوطــيـد
واصلة حتدي العالقة مع األنصار 
اقـــرأنه وحـــصــد الـــنــقـــاط من اجل
الـفـوز بـعـد اخلـطـوة الـكـبـيـرة التي
خــطــاهـــا عــلى حـــســاب الـــشــرطــة
ويـعــول عــلى عــنــاصـره فـي خـطف
االنـتـصـار  الــثـاني تـوالــيـا وتـغـيـر
مــســار االمــور الــتي تــعــتــمـد عــلى
حـسن االداء والـنـتـائج كـمـا يـسعى
الـــفـــريق الـى مـــواصـــلـــة الـــســـيـــر
بـاالجتــاه الــصـحــيح عــبـر خــطـوط
الــلــعب الـــتي أهــلــهــا بــاسم قــاسم
لقطع اخلـطوة الثانـية وسط رغبة
ــزيـد من االنــصـار في حتــقـيق ا
الــنــقـاط من الــبــدايـة من خالل
درب التشكيل الذي يعتمده ا
بــتــواجــد جــمــيع الالعــبــ
ـــــقـــــدمـــــة احلـــــارس وفـي ا
الـشــجـاع  فـهـد طـالب الـذي
اثــــــــبـت جــــــــدارتـه وقــــــــدم
ـستـوى الـذي  دعم فـريقه ا
للخـروج بالفـوز الغالي قبل
ان يــأخـــذ فــرصــتـه حلــاســة
ـــنـــتـــخـب الـــوطـــني مــــرمى ا
ويسعى الى ان يـكون في  ان يكون
ـستـوى ثابت  وبـانتـظار حـضور
الـــفـــريق من اجـل احلــصـــول عـــلى
كـامل النـقـاط لكن االمـر لـيس سهال
رغـم  أفـضـلـيـة الـفـريق عـبـر قـدرات
الزوراء الفنية التي حققت النتيجة
اجلـــيـــدة الـــتـي أكـــدت اســـتـــعـــداد
الـالعــبــ لـــلــدفـــاع عن الــلـــقب مــا

ـطــلـوبــوالـدفع بــاالمـور بـالــشــكل ا
باجتاه الصحيح.
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ويـــرفض جـــمــــهـــور الـــشـــرطـــة ان
يـتعـرض الفـريق لـلخـسارة الـثانـية
عـنـدمـا يـضـيف اجملـتـهـد الـكرخ في
مـهـمـة صـعـبـة بـعـد نـكـسـة الـزوراء
الـــتي تـــركت أثـــارهـــا الــنـــفـــســـيــة
ـطالـب ـعنـوية عـلى الالعـب ا وا
بــتــحـقــيق الــفـوز والــعــودة لـســكـة
االنـتــصــارات حــتى يــعــطي االمـال
للـفـريق في الـبـدء بـقـوة للـمـنـافـسة
ـســتـوى عن لـقــبه وان يــكـون فـي ا
ــــقـــــنع الـالئق وان يـــــقـــــدم األداء ا
مـحـلـيـا لـيـكـون له تـأثـيـر في دوري
اإلبــــطــــال األســـــيــــوي وكـــــذلك في
لك احلفـاظ عـلى اماله في بـطولـة ا
مـــحـــمــد الـــســـدس ولـــو ان حــديث
جمـهـور الـيـوم هل يـتـمـكن لـلـفـريق
محو اثار تلك اخلـسارة التي يكون
قـــد تـــعـــلم مـــنـــهـــا الن فـــريق مـــثل
الـشـرطـة ان يـظــهـر قـويـا ومـقـتـدرا
وواضـحـا امـا اقـرأنه اجلـمـاهـيـريـة
مع انه ال يـوجد فـريق قـوي وأخرى
ن يـلـعب سـهــلـة بل الـنـتـائج تـأتي 
ويقـدم ويسـتغل الـفرص وان يـلعب
بــتـشــكـيل قــادر عــلى تـغــيـر مــسـار
األمــور لــلــنــهــايـــة عــبــر اســتــغالل
الــفـــرص والــتــعــامـل مع تــوقــعــات
ـرة ـبــاريـات الـغــيـر مـضــمـون بـا ا
إمـــام الـــشـــرطـــة الـــذي مـــتـــوقع ان
يــواجه صــعــوبــات امــام الــكــرخ 4
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تـتواصـل اليـوم اخلـميس مـبـاريات
اجلولة  الثالثة من مسابقة الدوري
ـمــتـاز بـكـرة الــقـدم  عـنــدمـا تـقـام ا
أربـع مـبــاريـات تــتــوزع بـ مالعب
اربـــيل ونـــفـط اجلـــنـــوب واألمـــانــة
والـشعب عـلى ان تسـتـكمل يـوم غد
اجلــمــعـــة بــإجــراء أربع مــبــاريــات
أيـضـا وبـعـدهــا سـيـتـوقف الـدوري
ــدة 16يــومـــا  لــغــرض حتـــضــيــر
ــنـتـخب الـوطـني خلـوض وإعـداد ا
ـزدوجة لـقاءين ضـمن التـصفـيات ا
ـقـبـلـة في قـطر وا لـكـاس الـعـلم ا
اسيا في  الـص بعـدما تمت دعوة

نتخب في 23 العبا  سيمثلون ا
الـلقـاء األول في العـاشـر من الشـهر
احلــالي  عــنــدمــا يــضــيف نــظــيـره
هونك كـونك في البـصرة  ثـم يغادر
ـواجـهـة كـمـبـوديا في بـعـدهـا الى  
ــقــبل ويــامل ان اخلــامس عــشــر  ا
ـنـتـخب عـنـد رغـبـة الـشارع يـكـون ا
الــــــريــــــاضـي فـي الــــــوصــــــول الى
نـهـائـيــات كـاس الـعـالـم  في مـهـمـة
غايـة في الصـعوبـة تتـطلب تـضافر
جـهــود الــكل واالبــتــعـاد عـن كل مـا
ـدرب عــبـر تـكــهـنـات ـهــمـة ا س 
وحتليالت  تطـلق من هنا وهناك ال
ـكن فـهمـها العـتـقادهم انـهم اكـبر
األمــــور الـــتي يـــتــــوجب ان تـــتـــرك
للـمدرب وحـده بعدمـا فشـلت جهود
ـــدربـــ احملـــلـــ اخلـــمـــســـة في ا
ـشـاركـة األخيـرة وكـان عـلـيهم ان ا
يـنـتظـروا قـبل إطالق الـتصـريـحات
ـهــنـيـة  ومـازال الـتي تـفــتـقـر الى ا
الـــكــثــيــر يــعــتــقــد انــهم  اعــلى من
ــتـــلك شــخـــصــيــة ـــدرب  الــذي  ا
ويـدير االمور بـقنـاعته وشـخصـيته
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يـســعى اربـيل لــلـخــروج بـاول فـوز
بــعــد تــعــادل مــخــيب في مــســتــهل
ـلعـبه امـام اجلـنـوب قبل الـدوري 
ان يعود بالثـاني من قلب العاصمة
من الــكــهــربــاء ومــؤكــد ان جــهــازه
الـفــني قــد حـشــد جــهـود الالعــبـ
واخــتــيـار طــريـقــة الــلـعـب لـتــقـد
سـتوى الذي يـحقق لـهم النتـيجة ا
االيـجــابـيــة في مـهــمـة حــذرة لـقـوة
الضـيوف ما يـتطلب الـلعب بتـركيز
لتفـادي أي نتيجـة خارج الفوز
الذي يعول عليه من خالل
عــــــــــــامــــــــــــلـي األرض
واجلمـهـور وظروف
ـــــبــــــاراة الـــــتي ا
تــظــهــر مــؤثــرة
إمـــام تـــواجــد
النـفط الـفريق
القادم من فوز
مهم من ملعبه
عـــــــلـى نـــــــفط
اجلــــــــــنــــــــــوب
ويـكون اسـتـعاد
عـافـيـته وتـوازنه
بـــــعــــد خـــــســــارة
اخلـــــــــــــــروج االول
ــلـعب الـقــاسم قـبل
ان يـــــخـــــطف كـــــامل
الـعالمـات في اجلـويـة
ـــاضــيـــة وتــنـــتــظــره ا
مــهــمـــة لــيــست ســهــلــة
واليــريـــد ان يــعـــاني من
مـــبـــاريـــات الـــذهـــاب في
اجلوالت االولـى لتـأثيـرها
االيجـابي والسـلبي بوقت
ـــــتــــــلك واحــــــد مع انـه 
مـــجـــمـــوعـــة قــادرة عـــلى
طلوب في مهمة حتقيق ا
مـخــتـلـفــة عن األخــيـرتـ
تــســعى الى حــسم األمـور

ــســابــقــات في االحتــاد الــعــراقي ا
الكـرة القـدم تأجـيل مبـاراة الطـلبة
مع الـقـاسم التي كـانت مـقـررة يوم
غـــد اجلـــمــعـــة في مـــلـــعب الـــكــفل
حلساب اجلولة الـثالثة من الدوري
ــمـــتــاز. وقـــال مـــصــدر بـــلــجـــنــة ا
ـسـابـقـات ان االحتـاد قـرر تـأجـيل ا
باراة الثـالثة على الـتوالي لفريق ا
الـطـلـبة لـعـدم حـسم قضـيـة الـديون
عـــلى الـــنــادي لـالعــبـــ ســابـــقــ
تــقـدمـوا بـشـكـوى رسـمـيـة لالحتـاد
اآلسيوي ورغم أن هنـاك رغبة لدى
لـوزارتي التـعلـيم العـالي والشـباب
والـــريـــاضــــة في حل األزمـــة إال أن
احلــال إلى اآلن كـــمــا هـــو. وتــابع:
ـسـابـقات لن تـصـبـر كـثـيرا جلـنـة ا
عـــلى الــطـــلـــبــة وإن لـم حتل أزمــة
الالعبـ خالل األسبـوع احلالي قد
تقرر إنـزاله إلى الدرجة األولى فال
ــسـابــقـة بــسـبب ـكن أن تــخـتل ا
فريق الطلبة. يشار إلى أن مباراتي
الـــطـــلــــبـــة في اجلــــولـــتـــ األولى
والـثـانـيـة أمـام نـفط مـيـسـان ونـفط
الوسط  تأجيلهما لنفس السبب.
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اعـــــلـن نـــــادي الـــــقـــــوة اجلـــــويــــة
تـخـصـيص حـافالت لـنـقل جـمـاهـير
الـنــادي الى مــحــافـظــة الــنـجف من
اجل مــؤازرة الـــفــريق في مـــبــاراته
امــــام أصــــحــــاب األرض يــــوم غــــد
ــنــسق اإلعالمي اجلــمــعــة.  وقـال ا
لــلــنــادي عالء مــحــمــد إن الــهــيــئــة
االداريــــة لـــنـــادي الـــقـــوة اجلـــويـــة
وبــالــتـعــاون مع رابــطــة مــشــجـعي
الـصــقـور ســتـقــوم بـتــسـيــيـر أربع
حـــافـالت الى مـــحـــافـــظــة الـــنـــجف
االشــــــرف. وأوضـح أن احلـــــــافالت
سـتنـطـلق عنـد الـساعـة الـثامـنة من
صــبـــاح يــوم غـــد اجلـــمــعـــة لـــنــقل
ـســانـدة جـمــاهــيـر األزرق مــجـانــا 
الـــفـــريق في مـــبـــاراته امـــام فـــريق
الـــنــجف ضــمـن اجلــولــة الـــثــالــثــة
ــمــتــاز والــتي ــســابــقــة الــدوري ا
ستقام عـند الساعة الـثالثة وثالث
دقـــيــقــة. يــذكـــر أن الــقــوة اجلــويــة
يعـتلـي صدارة التـرتيـب بالـتساوي

مع الزوراء برصيد اربع نقاط.
عــلـى صــعـــيـــد آخـــر قـــررت جلـــنــة
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قـال رئـيس االحتــاد الـعـراقي لـتـنس
الـطـاولــة سـمـيـر الـكـردي أن احتـاده
سيـشارك في بـطولـة فنـلنـدا الدولـية
ــفــتــوحــة لــلــمــدة من الــتــاسع من ا
تـشرين األول احلـالي وحـتى الـثاني
عـــشــــر مـــنه. وأضــــاف الـــكـــردي أن
العبت اثـنت يشـاركن في البطولة
هن جنـــلــــة عـــمـــاد وزيــــنب حـــسن,
مــوضــحــاً أن هــذه الـبــطــولــة تــأتي
بي الذي ضمن برنامج البطل البارا

بية العراقية  ال تبنتهُ اللجنة الـبارا
سـيــمـا وأن الــتـنــقـيط في الــبـطــولـة
سيكون  40نقـطة بدالً عن  20نقطة
بسـبب مشاركـتنـا كالعب آسـيوي
يـشــاركـون في بــطــولـة تُــقـام بــقـارة
أوربا وهذا يزيد من حظوظ التأهيل
ـبـيـة في طـوكـيـو إلى الـدورة الــبـارا
ــقــبل  وأوضح أن الــعــراق الــعـــام ا
ــثـلن سـيــشــارك بالعــبــتــ فــقط  
العراق إضافة إلى  12دولة مشاركة
في الـــبــطــولـــة من بـــيــنــهـم العــبــ

والعبـات تسلـسلـهم عن العالم من 1
إلى . 14 وأكــــــد أن الـــــــغــــــرض من
ــشــاركــة جــاء حـسـب تــوجــيــهـات ا
ـشاركة كـتب التنـفيـذي بضرورة ا ا
في الــبــطــوالت الــقــويـة الــتـي تُــقـام
بـية قريـبـاً من انعـقاد الـدورة البـارا
ال ســـيـــمـــا وأن أكـــثـــر من  20دولــة
تــشـارك في الـبـطـولــة وعـلـيـنـا جـمع
الــنـقـاط والــصـعـود بــالـرجن الـدولي
ـــســــتـــوى أعـــلى حــــيث ســـتـــكـــون

ستوى. نافسات عالية ا ا الدغارة يحرز بطولة شباب كرة الديوانية

ووصـول خط الـوسط الى مـسـتوى
جـيـد في اداء مـسـؤولـيـات تـنـسيق
الــلـعب واداء الــواجــبــ الــدفـاعي
والــهـجـومي و صــنع الـفـرص خلط
الــهــجـــوم .  يــذكــر ان فــريق نــادي
اربــيل تــعــادل في مــلــعب فــرنــسـو
حــــريـــــري مع فـــــريق نـــــادي نــــفط
اجلـنــوب بـدون اهـداف في اجلـولـة
باريات بـطولة دوري اندية االولى 
متازة ,وفي العراق لـفرق الدرجـة ا
اجلـولــة الـثــانـيــة تـعــادل مع فـريق
نــادي الـكــهــربـاء بــهــدف واحـد في

باراة التي جرت في بغداد. ا
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قــــال نـــائـب رئــــيس نــــادي اربــــيل
الـريــاضي سـفــ كـانــبي ان فـريق
نـــاديه يــشـــارك في بـــطــولــة دوري
انـديـة العـراق لكـرة الـقدم لـلـموسم
الـريـاضي  2020-2019لـتـسـجـيل
حـضـور افـضل من الـذي حـقـقه في
ـــــــــاضـي.  واضـــــــــاف ـــــــــوسـم ا ا
ـدرب اكـرم لـ(الـزمـان) ان خـبـرات ا
احـمـد سـلـمان ,اسـهـمت كـثـيرا في
تـطـويـر اداء فـريق نـادي اربـيل من
زاويـا تــوزيع الـواجــبـات وتــمـركـز
الالعب ,وتـطـويـر ايـقـاع الـفريق,
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نـــقــاط من فـــوز عــلى الــصـــنــاعــات
وتـعــادل مـع الـســمــاوة ويــأمل في
حتـقـيق مـا يـبـحث عـنه عـبـر جـهود
مــجـمـوعـة العـبـ واعـدين  تـسـعى
الى موسم اخـر ناجح بـعدمـا انهت
وقع اخلامس ـاضي في ا وسم ا ا
 وتـريــد إثـبـات جـدارتـهـا في واحـد
ـهـمــة الـتي تـتـطـلب من الـلـقـاءات ا
الــلـعب من دون أخــطـاء اذا مـا اراد
طـلـوبة الـفـريق حتـقيق الـنـتيـجـة ا
من خالل تـشــكـيــلـة تـضـم اكـثـر من
ــكن ان يـسـهـم في  حتـقـيق العب 
االنـتصـار الـذي سيـكـون االغلي في
رحـلة االولى لـكن هل يقـدر الكرخ ا
ـرور من بــوابـة صـعــبـة مــدجـجـة ا
بالـنـجـوم امال بنـتـيـجـة مهـمـة عـبر
الـلـعب عـلى أخـطـاء الـشـرطـة  التي
قادها للخروج من الباب الضيق ما
يـجـعـل الـفـريق الـلـعب حتت ضـغط

النتيجة.
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ويــــســـعى اجلـــنـــوب الـى حتـــقـــيق
نــتــيـجــة الــفــوز االول بـعــد تــعـادل
وخـــســــارة مــــعـــوال عــــلى جــــهـــود
الالعــبـ في أهــمــيـة الــتــعـامل مع
ظـروف الـلـقـاء الــذي يـشـكل حتـديـا
لـلـفريق عـنـدما يـسـتقـبل الـديوانـية
ـــداواة جـــراح خـــســارة ويـــســـعى 
ـا تـخـلق أزمـة ثـقة الـنـفط  الـتي ر
مـا بـ الـفـريق واإلدارة الـتي تـأمل
ـشاركـة كـما تـريـد بعـدما ان تـأتي ا
وفــرت كل األشــيـاء في مــوسم بـداء
بـصـعـوبــة في نـقـطــة من مـبـاراتـ
قـبـل ان يـعـود لـلـبـصـرة  واألمل في
ان يـخـرج بفـوائد مـهـمة الـيـوم لتي
يـسـعى الـضـيـوف لـتـعـقـيـدهـا عـبـر
ــعـنــويـة اثـر الـدخــول في احلـالـة ا
ـاضي الــفـوز عــلى الـقـاسـم الـدور ا
ومـؤكــد سـيـركــز عـلى األمــور الـتي
حتـــــتــــــاج الى الــــــلـــــقـب الـــــقـــــوي
واالستـحواذ عـلى الكـرة  والتـعامل
مع الـــــفـــــرص بـــــعــــد حتـــــسم أداء
ـرمى الالعـبـ وتـسـجـيل هـدفـ 
اجلـيران وان يـواصل السـيـر  بثـقة
في الــلــعـب بــتــوازن داخل وخــارج
مـلـعــبه وجتـاوز مـبــاريـات الـذهـاب
التي ظهـر تشكل التـحدي من اللقاء
لعب نفط الوسط األول والسقوط 
وهـــــــــــو قــــــــــادر فـي
الــــتـــــعـــــامل مع

يـتطـلب منه ان يـكون مـنافس قـويا
وان يــلـــعب عــلـى جــمــيـع األلــقــاب
احمللية ولو انه ن مقبل على ملحق
أســــيـــــوي لــــكـن  األول  حتــــقـــــيق
النجاحات احمللية التي يتلهف لها
األنصار والن باسم قاسم يعرف ان
فريقه سيكـون امام مقابالت صعبة
وأهمـية ان يـكون قـويا اخـذ االمور
عــــــلـى مـــــحــــــمـل اجلـــــد امــــــام كل
ــنـافــســ في وقت يــقــول لــسـان ا
حال أوالد العاصمة علينا ان نلعب
مباراة كـاملة  وان نقف بـقوة وثقة
ــرشـحـة لـلـقب بـوجه احـد الـفـرق ا
الـــدوري من خالل تـــقـــد الـــلـــعب
الذي سيمـنحنا الفـوز الذي يحتاج
الى تــغـيـر األداء والـلـعب بـخـطـوط
مـنـتـجة  لـكي النـتـعرض لـلـخـسارة
الـثــانـيــة بـعــد سـقـوط اجلــويـة في
مـســتــهل الــدوري والـفــريق يــنـدب
حــظه في ان يــلـــعب مــبــاراتــ مع
فـريــقــ جـمــاهــيـريــ خالل ثالث
جــوالت األمـر الـصــعب والن مـهـمـة
الـيوم تـتـطـلب بذل اقـصى اجلـهود
ـرحـلـة عـلى امل حتـقـيق نــتـيـجـة ا
األولى التي يخطط لها عصام حمد


