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واللعب  الـدور القـادم في عودة منـتظرة من
جمـهوره بـعـد   أكثـر من مـشاركـة في الدور
الـتـاهـيـلي لــكن البـاس ان يـاتي الـفـوز عـلى

اربيل في  عقر داره.
jÝu «Ë ŒdJ « 

بـاراة القـوية الـثانـية تلـك التي  سـتقام  وا
بـ فـريـقي الــكـرخ والـوسط   امـام  حـرص
الـفـريـقـ في خـطف الـنـتـيجـة الـتي يـراهن
عـلـيـهــا الـكـرخ في إضـافــة جنـاح اخـر عـبـر
ملعـبه الذي خـدمه بالـدوري ويأمل ان يأتي
الدعم في ألـكاس  يـريد الوسط اخـتراقه مع
وجودة   بعـد بداية لهما كل التحصيـنات ا
واضحـة ومـهمـة  بعـدمـا  أقصـيـا مبـكرا في

أخر مشاركة.
rÝUI «Ë qÐUÐ  

ويلـتقـي اجليـران القـاسم وبـابل  في ديربي
احللة  الذي يريد الضيوف مواصلة حتقيق
ؤكد أنـها  تختلف همة الثـالثة ا النتيجـة ا
عن   أخر مبارات ألنها ستأخذه الى الدور
الـقــادم وان حـصل هــذا فـيــعـد حتــوال ألحـد
الفـريق العـريقـة  سابـقا  في مـشاركـة  يأمل
ان تــسـتــمــر من خالل عــبـور الــقــاسم الـذي
يكون قد حشد جهوده  للمهمة التي ستوفر
لهـا الـنـجاح الـثـاني بـعـد الفـوز عـلى الـنفط
ويبدو انه مرشح للنتـيجة بفضل استقراره

 واستعداداته  االكثر من بابل
WÞdA «Ë bKÐ

ويسـتـقـبل فـريق بلـد الـشـرطـة وكله أمل في
ان يـجـهـز عـلى األمــور عـبـر  ظـروف الـلـعب
حيث عاملي األرض واجلمهور والن التغلب
على الشـرطة  سـيمثل أهم اجنـازات الفريق
غـمور الـذي نادرا مـا يـظهـر في البـطوالت ا
الكـرويـة وسيـكـون محـظـوظا عـنـدما يالعب
الـشـرطـة الن األضواء أكـثـر من تـسـلط عـلى
الـفـرق اجلـمـاهـيـريـة مـا يـجـعل  من وسـائل
اإلعالم تداول  احلديث عن  اللقاء والشرطة
حــصــرا  الــذي ســبق وتــرك الــبـطــولــة  من
الــدور األول قـبـل إن تـأتـي مـشــاركــة الــيـوم
وكله أمل في ان يقـطع اخلطوة األولى  وان
تشـهد جـهـودا لالعبي الـفـريق في  االنتـقال
لـلـدور الـقــادم ولـيـبـقى احــد الـفـرق الـقـويـة
ـنـافــسـة عـلى األلــقـاب احملـلــيـة   وبـعـدان ا
حــقق لـقـب الـســوبــر فـهــو يــبـحث عـن لـقب
ــــوسم احلـــالـي في ظل   وجـــود ألـــكـــاس ا
ـدججـة بالنـجوم لكـن تبقى الـعبرة فارز ا ا
بـالـنـتـيـجـة الـتي تـبـدو األقـرب لـلشـرطـة في
ـصـاحلـة جــمـهـوره بـغض الـنـظـر عن عـمل 

قابل. سمعة ا

. درب والالعب ا
v U¹œË WO uB «  

وسيكون فريقا الصوفية وديالى إمام مهمة
االنـتـقـال لـلـدور الــقـادم مـا يـتـوقع ان يـبـذل
العبـو الـفـريقـ مـا بـوسعـهم  إمـام حتـقيق
ـقبل  الـتي تظـهر فرصـة اللـعب في الدور  ا
األقـــرب ألصـــحــــاب األرض رغم  الـــظـــهـــور
ــاضي والن ــطــلـوب لــديــالى  فـي الـدور ا ا
نتـيجـة الـفوز سـتكـون مـغريـة في أهمـية ان
يستمر أكثر من فريق من الدرجة األولى في

البطولة.
W¹dB³ « …dJ « qIF  

ويـســتـقـبل مــعـقل الـكــرة الـبـصــريـة ونـادي
ـعقل فريق الـكهربـاء وكله رغبة في يناء ا ا
إيقـاف الـضـيـوف ومنـعـهم من الـعـمل وترك
الـفـوائـد لـلـمــضـيف الـذي  يـريـد  اسـتـعـادة
ذكــريـات اكــثــر من  80 عــامـا فـي مــخـتــلف
يـناء البـطوالت الـكرويـة  وبدايـة انطالقـة ا
في وقت يسعى عـلي عطيـة لتوظـيف جهود
عـنـاصـر الكـهـربـاء  سـعـيـا لـتـكـرار مـشـاركة
ــاضي عــنـدمــا حل ثـاني  والــيـوم ـوسم ا ا
يــتـــصــدر الـــدوري ويــأمل فـي مــشـــاركــتــ

. قويت
   U¹—U³*« r¼√

ــذكــور سـتــقـام في واهم مــبـاريــات الـدور ا
الـنـجف بــ أصـحـاب األرض والــنـفط بـعـد
بداية مـقبولـة لهـما في الدوري  حـيث رغبة
النجف في استعـادة نتائج مباريات األرض
وحتـقـيـق الـفـوز في مـهــمـة غـيــر سـهـلـة مع
مـعـرفة حـسن احـمـد بـخـفـايـا فـريـقه الـقد
ألربع ســنــوات كــانت األفــضل فـي مــســيـرة
االثنـ   أمال في بـدايـة مهـمـة في البـطـولة
الثـانـية الـتي  يـراهن عـليـهـا  يحـيى عـلوان
في ان يــقــدم الــفـريـق عــلى أفــضل مــا يـرام
رغم عدم ثبات  مـستواه لكن  مـهم ان يظهر
طلوبة  حتت ظروف لعب الفريق  باحلالة ا
غــيــر ســهــله والن الــنــجف أكــثــر مــا يــهــتم
واجـهـات الـصـعـبة  إمـام اخـتـبـار الـيوم بـا

التحدي للمدرب على حد السواء.
“uD «Ë qOÐ—«

 ويسـتـقـبل اربيـل  جيـرانه الـطـوز على أمل
ـوسم بعد تعادل حتقيق الفوز األول في ا
مــخـيــبــ إمــام نـفـط اجلـنــوب والــنــفط مـا
ـدرب أكرم سـلمـان وينـتظر تسـبب بإبـعاد ا
ــدرب الـثــاني مــهـمــته في عــبـور ان يـبــدأ ا
الــطــوز الــذي يــســعـى إلى  االســتــفــادة من
ـــر بـــهـــا اربـــيل  وحتـــقـــيق األجـــواء إلي 
اخلـطـوة الــكـبـيـرة لــلـتـواصل مع الــبـطـولـة

أنظار أهله .
   qHJ «Ë   bKÐ W d  

وسـيـكـون فـريق بـلـد  إمـام فـرصـة االنـتـقـال
للدور القـادم  الذي سيـكون أفضل اجنازاته
منذ مشـاركاته في البـطوالت الكـروية معوال
عــلى عــامـلـي األرض واجلـمــهــور  وجــهـود
ـنــتـظــر ان تـقــدم مـا بــوسـعــهـا عــنـاصــره ا
عـنـدمـا يـسـتـقبـل فـريق الـكـفل من مـحـافـظة
بابل الـذي سـيـلعب بـذات الـطـموح   لـعـبور
بـوابة الـبـلـد وسـيكـون  عـمـر مهـمـا لـلـفريق
ــهـد الــطـريق  لــلـمــشـاركـة الـذي يــريـد ان 
بالدرجة األولى من خالل االنتصار   الشغل

الشاغل
œËb(«Ë  uš«“ 

و بعد الـتأثر الـكبـير بنـتائج الدوري عـندما
خسـر زاخـو  ثالث مـواجهـات تـوالـيا داخل
وخـارج مـلـعــبه في عـودة غـيــر مـقـبـولـة من
ـني الـنفس في ان جمـهـوره الكـبـيـر الذي 
يــعــود الــفــريق لــعــزف نــغــمـة الــفــوز حتت
أنـــظــارهـم في ألـــكــاس  عـــلى أمـل ان تــدفع
بــاألمـــور في  مـــبــاريـــات الــدوري  عـــنــدمــا
يضيف احلدود الذي يظهر أفضل من زاخو
ويــأمل فـي نــتــائج مــهــمـــة كــمــا حــصل في
ــــوسم األخـــيــــر  عــــنـــدمــــا خـــرج من دور ا
الـثـمـانـيـة ومـؤكـد ان مـظـفـر جبـار سـيـدخل
اللقاء وحـسم النتيـجة عبر الـوضع السلبي
ــطـالـب  بـالــعـودة ـضــيف  ا الـذي عــلــيه  ا

السريعة للسير على سكة االنتصارات.
q u*«Ë qD³ «

ويـضـيف مـلـعب الـشـعب لـقـاء حامـل اللـقب
ــوصل في أول مــهــمــة لــلـبــطل الــزوراء  وا
للدفاع عن لـقبه   عنـدما يخوض لـقاء اليوم
منتـشيـا بالفـوز على الـغر الشـرطة والكل
في حالة مـعنوية عـالية  وفي خـطوط جيدة
همة ما سيدفع بجمهوره للحضور  لدعم  ا
احلــاســمــة  من اجـل الــعــبــور لــلــدور األهم
ومـواصـلـة الـدفـاع عن الـلـقب الـذي اسـتـفاد
مــنه في الــدخــول مـشــاركــتــ خـارجــيــتـ
ويظـهر في  وضع فـني  جيـد  والقـدرة على
ـرشح له في ظل الـفـوارق حتـقـيق الـفــوز  ا
الـتي يـتـمــتع بـهـا  وتـقـد الــنـتـيـجـة الـتي
تــرضي جـمــهــوره الـذي يــخــسـر ان يــفــجـر
ــفــاجـــأة  وان حــصل هـــذا يــعــد ــوصـل ا ا
ــســابــقــة  الـدور بــاالجنــاز حـتـى لـو تــرك ا
ـقــبل وبــعـيــدا عن كل األشــيـاء فــان عـودة ا
وصل تذكر بـتلك األيام عنـدما كان يصول ا
ويجول في الدوري قبل ان يعود مرة أخرى
ــشــاكل  إمــام  مــتــجــاوزا كل الــصــعــاب وا

ان يـكـون احـد إطـراف الـصـراع عـلى لـقـبـها
ر من  منـافسات أخـر بطولة بعد اخلـروج ا
عــلـى يــد الـــغــر الـــزوراء بــهـــدف ألربــعــة
ومــؤكــدان اوديــشــيـــو  ســيــهــتم  بــالــلــقــاء
ـــواصـــلـــة الـــســـيــر بـــشـــكل مـــتـــوازن  في
الـــبــطــولـــتــ احملـــلــيـــتــ فـي وقت  يــأمل
ـفـاجـأة الـتي سـتـنـقله الـضيـوف وإحـداث ا
ـغـمـورة  لـكنه لـلواجـهـة وألنه احـد الـفرق ا
يريـد ان يقـلب األمور   حتت أنـظار جـمهور
أصـحـاب األرض  األكــثـر تـرشـيــحـا  لـلـفـوز

وحتقيقه بسهوله.
 UŽUMB «Ë W½U _«

ويشهـد ملـعب األمانـة لقـاء أصحاب األرض
ستوى تكافئان من حيث ا مع الصناعات ا
 وكالهـمــا يـدرك أهـمـيــة الـنـتــيـجـة من اجل
ــنـافــسـات  ويـأمـل األمـانـة في الـبــقـاء في ا
تــعــويض نــكـــســة اجلــويــة في الــدوري في
مـسـتـهل الــدوري والـتـعـادل مع احلـدود في
وسم   قبل العودة حتقيق اول انتصارات ا
بـاريات الـدوري  فيـما يـسعى  الـصنـاعات
لـلـخـروج بالـنـتـيـجـة االيـجـابـيـة  والن فوزه
سـيمـنـحه مـواصـلـة االسـتـمـرار   الى الدور
الــقــادم وهـو مــا يــبــحث عــنه عــادل نــعــمـة
ــوسم لــلــصــنــاعــات تــاركـا ــنــتــقل هــذا ا ا

احلدود.
WO½«u¹b «Ë d(«

ويـشهـد مـلـعب كـربالء الثـاني اخـتـبـارا ب
ني احلر وضـيـفه الـديوانـيـة وكل مـنهـمـا 
الـنـفس في إقـصــاء األخـر امال بـالـبـقـاء  مـا
ـضــيف الى حــشـد اجلــهـود   من سـيــدفع ا
اجل  اللعب في الدور الـقادم  عبر مـجموعة
ـديــنـة الـذين العـبــ جـمـيــعـهم من أبــنـاء ا
سيتابعون اللقاء بعد  هبوط كربالء الغائب
عن ألــكــاس الـذي  يــســعى الــديــوانــيـة الى
همة والعودة بفوائدها مع جمهوره حسم ا

لعب توقع سيؤازره لقرب ا ا
  ¡UMO*«Ë …ËUL « 

ينـاء البصري   دعم ظـهوره اجليد ويأمل ا
في  الدوري من خالل ألـكـاس عنـدمـا ينـتقل
واجهـة السمـاوة  في لقاء  سـيكون صـعبا
علـيـهـما   إمـام وضع  مـقـبول من الـسـماوة
بعد مـبارات في الـدوري  تعادل فـيهما من
ـواجـهة الـزوراء والـكـرخ و في اجلـاهـزيـة  
ــر بـوضع مــخـتــلف    بـعـد ـيــنـاء الـذي  ا
ناسبـة في الدوري وفي صفوف بدايتهـما ا

متكاملة ويتمتعان بثقة عالية.  
WL−M «Ë ÊU O

ويـســتــقـبـل نـفط مــيــسـان
الـــنــــجـــمــــة في مــــهـــمـــة
يـحـرص عــلى ان تـكـون
ايــجــابــيــة حملــو اثــار
خـسـارة الــصـنـاعـات
الــثــقــيــلــة والــعــمل
بــجـــد لـــتــحـــقــيق
ـنتظر النجاح ا
وخــــــشــــــيــــــة
الـــوقـــوع في
احملــــــــــــــــذور
وأهـــــمــــــيـــــة
وتــــــــــــــــدارك
مـــــفــــــاجـــــأة
الـــــنـــــجـــــمــــة
ـتواضـع لكـنه ا
قـد يــشــكل خــطـر   من
اجل الــعـودة بــفـوائــد الـلــقـاء
إمام رغـبة الـبـقاء الـتي حتتم
ـضــيف وزيـادة عـلــيه قـهــر ا
مـــتـــاعـــبه ومـــشـــاكـــله حتت
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جتـري الـيــوم األربـعــاء الـتـاسع من الــشـهـر
اجلــاري  15 مـــبــاراة ضـــمـن الــدور 32 من
بطـولة كـاس العـراق  تـقام جـميع٤هـا بوقت
واحـد  حــيث الـثــالـثــة عـصــرا  عـلى مالعب
العاصمة واغـلب مالعب احملافظات وجتري
ـغـلـوب  وســيـتم الـلـجـوء لـركالت بـخـروج ا
اجلزاء للحـسم  في حال التعـادل أي فريق
ــســابــقـات ومــهم جــدا ان  تــخــتـار جلــنــة ا
باريـات  واالستفادة ذكور إلقـامة ا الوقت ا
من وقت  توقف الدوري التي ستـشهد إقامة
جـمـيع مــبـاريـات ادوار ألــكـاس حـيث الـدور
الـقـادم سـيـقـام في الـثـالث عـشـر من الـشـهـر
ـغلـوب على احلالي  الـذي سـيقـام بخـروج ا
ان تـقــام مـبـاريــات الـدور الـربع الــهـائي في
الـثامن عـشـر  من نـفس الـشـهر    لـتـزامـنـها
مع  أيـــام ألــفــيــفـــا حــيث إقــامـــة مــبــاريــات
تـصـفـيـات كـاس الـعالـم في قـطـر وأ أسـيا
في الص  عنـدما يضيف مـنتخبـنا يوم غد
منـتـخب هونـك كونك في أول مـهـمة رسـمـية
له بــعـد أكــثـر من ثـالثـة عــقـود  إضــافـة إلى

باريات  الودية إقامة ا
 كـمـا تـظـهـر الـفـرصـة  إمـام إشـراك عـدد من
ـشـاركة ن لم تـتح لـهم ا الالعـب الـبـدالء 
في مـبـاريــات الـدوري وكـذلك  امــام فـريـقـ
من الدرجـة األولى لالنـتقـال مبـاشرة  لـلدور
فـاجأة  جريا قبل  وبـانتظـار ان حتصل ا ا
على العـادة في  هذه الـبطولـة على مـستوى
االحتادات  احمللية وان حصل سيكون اآلمر
ـصلـحـة البـطـولة الـتي  كان هم ويـصب  ا
شـاركة مهـمـا ان تلـزم فرق الـدرجـة األولى ا

فيها.
‚œUB «Ë  W¹u'«

ــبـاريـات وعـودة 
الـــــــــــــــــــــدور
ـــــــذكـــــــور ا
وفــــــــــــــــــيـه
يـــــضــــــيف
اجلـــــويـــــة
ــــلـــعــــبه
فـــــــــــــــــريـق
الــــصــــادق
الـــبـــصــري
ويـــــأمـل في
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اعـلن وزيـر الـشبـاب والـريـاضــــــــة احـمد ريـاض ان احلـــــــــكـومـة خــــــــصصت طـائـــــــــرة خـاصـة لـنقل
شاكل في مسألة قطع نتـــــــخب الوطني الى الدول البعــــيدة مباشرة.وكان مـنتخب اسود الرافدين يواجه ا ا
التذاكـر والتوجه الى الـبلدان الـبعيدة بـسبب عدم وجـود طائرة خـاصة لنـقله الى تلك الـبلدان.وقـال رياض عبر
نـتخبـنا الوطـني للسـفر الى كمـبوديا في صفحـته الرسمـية ان  مجـلس الوزراء قرر تـخصيص طـائرة خـاصة 
الـعـاشـر من هـذا الـشـهـر لـيـال اي بـعـد مـبـاراة هـونغ كـونغ مـبـاشـرة الـتي سـتـقـام في الـبـصـرة يـوم اخلـمـيس
قبل.وتـابع اضافة الى ذلك فان منتخبنا سيسافر بطائرة خاصة الى جميع الدول البعيدة في شرق اسيا من ا
قـبل على مـلعب نـتخب الـوطني نـظيـره هونـغ كونغ يـوم اخلمـيس ا ضـمنـها هـونغ كونغ مـستـقـبال.وسيـواجه ا

البصرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد.
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أوقــعت قـرعـة الـدور ثــمن الـنـهـائي
من منافـسات كأس محـمد السادس
ـثـلي لألنـديـة الــعـربــيـة األبـطــال 
الــكــرة الــعــراقــيــة الــقــوة اجلــويــة
والـــشــرطـــة في مــواجـــهــة فـــريــقي
مــــولـــــوديــــة وهـــــران اجلــــزائــــري
ــوريــتــاني وذلك في ونـــواذيــبــو ا
القـرعة التي أقـيمت في السـعودية.
ــبـاريـات في هـذا الـدور وأسـفـرت ا

عن مـواجــهــة الـشــبــاب الـســعـودي
وشــبــاب األردن ونـــادي نــواذيــبــو
ـوريــتــاني مع الــشــرطــة ويــلـعب ا
ـــصــري مع نــادي اإلســـمــاعـــيــلي ا
اجلــــــزيــــــرة اإلمــــــاراتي فـي حـــــ
ســـتــكـــون األنــظــار مـــوجــهـــة عــلى
ـ الوداد والـرجاء مـواجهـة الغـر

 . غربي ا
ـغـربي مع ـبـيك آسـفي ا ويـلـعب أو
نادي الـتـرجي التـونسي ويـخوض

فـي مــديــنـــة الــبــصـــرة في جــنــوب
العراق.

ـــبـــاراة في إســـتـــاد وســـتـــجـــري ا
الــبـصـرة الـدولي ضـمن مـنـافـسـات
اجملموعة اآلسيوية الثالثة. ويحتل
ـركز الثـالث برصيـد نقطة العراق ا
واحدة من مباراة واحدة متساويا
بـالـنــقـاط مع مــنـتـخـب هـونغ كـونغ
ـــركـــز األخـــيـــر والـــذي صــــاحب ا

. خاض مبارات
وكــان االحتـاد الــدولي لـكــرة الـقـدم

(فـيــفــا) مـنح االحتــاد الــعـراقي في
أغسطس الضـوء األخضر خلوض
الــتـصـفـيـات عــلى أرضه في مـلـعب
مديـنة الـبصرة  لـكن االحتـجاجات
الـتي تشـهدهـا مـناطق عـراقيـة عدة
الســــيـــمـــا بــــغـــداد واحملــــافـــظـــات
اضية والتي اجلنوبية في األيام ا
أدت إلى مــــقــــتـل أكـــثــــر مـن مــــئـــة
شــخص دفــعـت االحتــاد الــعــراقي
لــتـأجــيل مــبـاريــات ضــمن الـدوري

احمللي.
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أجنـزت الـدائرة الـفـنيـة الـتابـعة
لالحتــاد األردنـي بــكـــرة الــقــدم
الـــتــرتـــيـــبــات الالزمـــة خلــوص
مـــنــــتــــخب الــــشــــبــــاب الــــقـــدم
ـنـتخب جتـربـتـ وديـتـ مع ا
الـعراقـي يومي  16و18 تـشرين

قبل في عمان.  األول ا
ـــــــــــــــديــــــــــــــر االداري وأوضـح ا
للمنتخب األردني شفيق عويس
أن الدائـرة الفــنــــــــــية تـسلمت
كـــتـــابـــاً من االحتـــاد الـــعـــراقي
يــؤكــد من خالله مــوافـقــته عـلى
ـــــبـــــاراتـــــ ضـــــمن اقـــــامـــــة ا
االســـتـــعـــدادات لــلـــتـــصـــفـــيــات

اآلسيوية . 
بــدوره أكــد بالل الــلـحــام مـدرب
األردن أن اجلهاز الـفني يسعى
ـباريـات الـودية الى من خالل ا
جتــربـة أكــبـر عـدد مـن الالعـبـ
لــلــوقـــوف عــلى مـــســتـــويــاتــهم
الــــفــــنــــيـــــة والــــبــــدنــــيــــة قــــبل
تــثــبـــــــــــيت الــتــشــكـيــلــة الـتى
ســــــــــتـــــــــــــــــــمــــــــــثـل األردن في
االســتـحـقــاق الـقـاري. ويـواصل
مــــنـــــتــــخب األردن تـــــدريــــبــــاته
ـشــاركـة الــيـومــيــة وسـبق لـه ا
مـؤخـراً في بــطـولـة غــرب آسـيـا

حيث حل ثالثاً. اجلوية تدخل في اختبار جديد مع اجلزائر

فيما يـشهد الشـارع العراقي غلـيانا  ازاء ما شـهده من احداث توالت
عــلى شــعب مــغـلــوب عــلى امــره لم يــكن يــدري بـان تــوالي الــســنـوات
ستزيـده فقرا وعـجزا ومواجهـة لالحداث السـلبية  الـتي افقدته الـكثير
من مقوماته وابنائه  بقي الواقع الريـاضي غير بعيد عن تلك السنوات
اساويـة  التي  ذاق مرارتـها شعبـنا العـراقي من خالل التاخر في  ا
ـنتـخبات والـتلـكؤ بـايجاد  مـقومـات اعدادها الـبدني والـنفسي اعداد ا
ـا ادى بـهـا الى حتـقـيق نـتـائج التـتـنـاسب مـع ما قـدمـتـه اقرانـهـا من
ـا يـتـعلـق بالـلـعـبـة الـشعـبـيـة االولى وبـاقي االلـعاب تـاريخ مـهم سـواء 

الرياضية ..
ريـر  الذي عاشه  يـشهد الـعراق الـيوم حـراكا مـهمـا لتـغيـير الـواقع ا
ويغلب الشعار الذي يـرفعه الشباب بحاجتهـم لوطن يحتضنهم  ويهتم
به  فيما الـواقع الشبابي البد له ان يـرفع بالتزامن مع تـلك التظاهرات
ليونية التي تشـهدها احملافظات شعار اخـر بارز  يشير للحاجة الى ا
ريـاضـة مـنـاسـبــة  الان تـكـون  مـجـرد فـرص تـمـثــــــــــيـلـيـة  يـقـدمـهـا
ـنتـخبـات قـبل اي استـحـقاق مـرتقب لـيـتحـدثوا الـقـائمـون على اعـداد ا
عن  واقع فـرقهـم بشـكوى ومـرارة دون مـجيب او مـلـبي لتـلك الـطلـبات

الواقعية ..
قـبل اشهـر حقق مـنتـخبـنا الـشبـابي اجناز مـهم بتـحقـيقه لـبطـولة كاس
غرب اسـيا للـمنتـخبات الـشبابيـة  وبناءا عـلى هذا االجناز اسـتضافت
نتـخب قحطان جثير الذي كانت تصريحاته القنوات الفضائية مدرب ا
ـرارة  خـصـوصـا وانه ومـنـتخـبه وصال لتـلك الـفـضـائـيـات  مـغـلفـة بـا
ـلكان اي ـكان استـضافـة البـطولـة في رام الله الـفلـسطـينـية دون ان 
نحهما مقومات حتقيق االجناز فاضحى  ذلك االجناز عامل مادي  
ـال ـيـســورين  بـعض ا كـانه فـوز بــالـدين حــيـنـمــا اقـتـرض من احــد ا
نتخب مشيرا بان الية التي واجهها ا لغرض االنهاء على االشكاالت ا
نتخب العراقي بالـتغلب عليها اتت من نتخبات االخرى والـتي جنح ا ا
ـنـتـخب االماراتي او دول بـارزة مـنـهـية  فـتـرة اعـداد مثـالـيـة السـيمـا ا

البحريني او االردني ..
نريـد رياضـة محـترمـة هو هذا الـشعـار الذي يـنبـغي ان يرفع بـالتزامن
مع الـتظـاهرات التـي تشـهدها الـشوارع فـمهـما حتـقق من نتـائج اليكن
ان تـوازي مع مـا يـقــدم  فـنـتـيـجــة الـتـعـادل االيـجـابـي الـتي خـرج بـهـا
ا  سـتـتـمدد الى مـنـتـخبـنـا في اولى مـحـطاته فـتـحت مـلـفات كـثـيـرة ر
دربـ االجانب وكيفـية استقطـابهم السيمـا في  التذبذب االستعـانة با
درب احلالي كـاتانيتش في الكشـف عن حفايـا وكواليس الـتعاقد مـع ا
ـنـتخب كـن ان تصل بـا فـضال عن مـطـالـبته  بـتـحـقيـق النـتـائج الـتي 
نتخب عوقـات التي يعانيـها ا صاف مونـديال قطر 2022 برغم كل ا
ـنتخب عـلى نحو مـستغرب دون من فقر اعـدادي  وترجل من سفـينة ا
ابـراز  االسـبــاب  خـصــوصـا من جــانب احـد ابــرز العـبــيه احملـتـرف

جس ميرام ..
نـريــد ريـاضــة مـحـتــرمـة  وهــذا يـتـاتـى من خالل تـوفــيـر كل مــقـومـات
االعـداد والتـجهـيز لـلمـنـتخـبات الـعراقـية او الـشروع من نـقطـة الصـفر
نـتخبات وجتـهيزها بالـعودة الى االهتمـام بواقع الرياضة العداد تلك ا
ـشـكــلـة االول بـالــتـزويـر ومــخـالـفـة ـدرسـيــة دون الـعـودة الى مــربع ا ا
القـواعـد والـلـوائح اخلـاصـة بـتـلك الـبـطـوالت الـتي تـعـد نـقـطـة الـشروع
االولى لـبـنـاء قــاعـدة ريـاضـيـة اســاسـيـة وهـذا مـا يـعــيـدنـا الى مـراحل
ن كـانوا يجولون واهب  تشكيل الـنجوم والقـدر الكبيـر من كشافي ا
واهب واالمكانيات سواء تلـــــــــك التي مالعب العراق بحــــــــثا عن ا
العب في ـدرسيـة الـتي كانت حتـتـضنـها ا كـانت تفـرزهـا  البـطوالت ا
ـدارس اعــــــــــداد الـنـجوم والـتي مـخـتـلف انـحـاء الـوطن  بـاالضـافـة 
زخـرت بـهـا  ارجاء الـوطن بـعـد ان وجد الـنـجـوم والالعـب الـسـابـق
فـرصـتـهـم في هـذا اجملـال البــــــــراز جـدارتــــــهم وكـفـاءاتـهم في هـذا

اجملال ..
واجـهتيه امام نتـخبنـا الوطني   ـرتقب  ايام قلـيلة عن االسـتحقاق ا
بـاريـات فرصـة مـهمـة  العادة ـا تعـد تـلك ا هـونغ كـونغ وكمـبـوديا ور
ـنـتــخب الـوطـني قـراءة اجملـمـوعــة الـتي يـلــعب فـيـهــا ا
تـقـدمـة للـمـجمـوعـة  وقبل ـراتب ا والـتـحلـيق في ا
هــذا وذاك البــد الن يــكــون لـــلــحــراك الــعــراقي 
ـا فــرصــة النـطالق الــضـوء الــريــاضي الـبــارز 

يشهده البلد عموما ..

 —Ëœ w  VFK  ÊU×Òýd  v Ë_« Wł—b « s  ÊUI¹d  

Èu _« jHM «Ë n−M «Ë WO½UL¦ «

∫ UNł«u

تدخل تصفيات
كأس العراق
مواجهات ندية
من اجل التأهل
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استهل منتخـنبا الوطني  تدريباته
ـديـنة الـريـاضيـة بـعد في مالعب ا
ان وصل الى مــحــافــظــة الــبــصــرة
ويتواجد جميع الالعـب باستثناء
عـلي عدنـان وريبـ سـوالقا الـلذين
وصال امس الـثالثـاء  فـيـمـا تـخـلف
الـالعب احـمــد يـاسـ عـن صـفـوف
نتـخب بعد ان وجـهت له الدعوة ا
الك التدريـبي في القائمة من قبل ا
واجـهـة مـنـتـخب هـونغ الـنـهـائـيـة 
ـقــبل ضـمن كـونغ يــوم اخلـمــيس ا
ـزدوجـة (كاس الـعالم الـتصـفـيات ا
واســيـا) وحل العب فــريق الـزوراء

احمد جالل بديال عنه.
وعلى صعيد متصل وصل  منتخب
هــونغ كـونـغ صـبـاح امـس الـثالثـاء
الى مـــحــافـــظــة الــبـــصــرة من اجل
مالقــاة مــنـتــخــبــنـا يــوم اخلــمـيس
قبل عـند السـاعة السابـعة مساءً ا
حـيث سـيـشـهــد فـنـدق الـشـيـراتـون

محل إقامة منتخب هونغ كونغ.
ويــخـــوض مــنـــتــخـــبــنــا الـــوطــني
الــوحــدة الــتـدريــبــيـة الــثــانــيـة في
لعب الـرئيسي جلـذع النخـلة عند ا
الــســاعـة الــســادسـة مــســاءً فـيــمـا
سـتـكون الـوحـدة الـتدريـبـية االولى
ـلــعب ــنـتــخب هــونغ كــونغ  فـي ا
ـديـنـة الـريـاضـيـة عـند الـثانـوي بـا
الساعة السادسة والنصف مساءً.
ومن جــانـــبه أكــد االحتـــاد الــدولي
لـكـرة الـقـدم (فـيـفـا) عـلى أن مـباراة

مـنـتــخب الـعـراق ضــد هـونغ كـونغ
ـونديال ؤهـلة  ضمـن التصـفيـات ا
 2022وكـــأس آســيــا  2023ال تــزال
قــــــائــــــمــــــة في الــــــبــــــصــــــرة رغم

االحتجاجات.
وأفـــاد مــــتـــحــــدث بــــاسم االحتـــاد
الــدولي الــيــوم أن الـ"فــيــفـا يــراقب
الــوضع عن كــثب في الــعـراق بــعـد
االحـتـجـاجـات الـدامـيـة مـنـذ مـطـلع
ـبـاراة من ـاضي وأن ا األسـبـوع ا
قـرر أن تقام في الـ 10من أكتـوبر ا

الــقـوة اجلــويـة مــواجـهـة قــويـة مع
نــادي مــولـوديــة اجلـزائــري ونـادي
احملرق مع نادي االحتاد السكندري
ـصــري وأخــيــرًا ســيــلـعـب نـادي ا
االحتاد السـعودي مع نادي الوصل
اإلمـاراتي فـي مـواجــهـة خــلــيـجــيـة
مــرتـــقــبــة وســـيــــــــــحــدد االحتــاد
الـــعـــربي لـــكـــرة الـــقـــدم مـــواعـــيـــد
ــــبـــــاريـــــات وفق االتـــــفـــــاق بــــ ا

األنـــــــدية.

ايوب اديشو


