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في عـام 1979 الــتـي أحــرز لــقــبــهــا
منتخبنـا  في ملعب الشعب وأضاف
ان مــــديــــنـــــة الــــبــــصـــــرة عــــلى ا
االستعداد على تنـظيم البطولة التي
ــديـــنــة ســتـــضـــيف مــبـــاريـــاتــهـــا ا
ــيــنـاء الــريــاضــيــة ومــلــعب نــادي ا
توقع ان ينجز قريبا  والن الوضع ا
الــيــوم في الــبـصــرة أفــضل  من ذي
ـباريـات الودية قبل في ظل تـنظيم ا
والــرســمــيــة  واالنــتــقــال الى حــالــة
أفــضل  من حــيث اسـتــقــبـال الــفـرق
ـتفـرج  الى أخر وتنـظيم دخول  ا
األمـور الـتـنــظـيـمـيـة وشيء جـيـد ان
تــنــاط مـهــمــة تــنـظــيم خــلــيـجي 25
بالـبصـرة التي تـشهـد  حراكـا كرويا
واســعـا بــعــد اسـتــضـافــة مـبــاريـات

تصفيات كاس العالم.
g²O½UðU  b¹bAð 

 عــــلى صــــعـــيــــد مــــتــــصل  يــــشـــدد
كـــاتــانـــيــتش  عـــلى االنــضـــبــاط في
اخـتيـار  الالعـبـ كـما أعـلن  قـائـمة
نتخب اخلالية من الالعب جستم ا
 مـــيــــرام  واحـــمــــد يـــاســــ لـــعـــدم
الــتــزامـهــمـا في مــتــابـعــة مـبــاريـات
ـنـتـخب وتــخـلـفـهـمـا عن احلـضـور ا
درب ألخر مباراتـ  قبل ان يذهب ا
الـى دعـــوة ثالثـــة العــــبـــ واعـــدين
حـــيث مــحــمــد رضـــا وشــريف عــبــد
الكاظم  وحسن حمود وسط تغيرات
ـدرب  مـسـتـمـرة تـظـهـر عـدم ثـبـات ا
بـاراتـ ولـو هو عـلى تشـكـيل ولـو 
ـسـئـول عن األمور صاحـب الرأي وا
وقد يـجدفي ذلك احلـلول إمـام مهـمة
إيـران الصـعـبة جـدا  والـتي تـتوقف
على الـعمـل الفـني للـمدرب واإلداري
لـالحتــاد في تــنـــظــيم الــتـــجــمــعــات
الئــمــة وتــامـــ أفــضل الــظـــروف ا
وتوفير كل شـيء  للفريق  طـيلة مدة
ـــنـــتـــخـب  في أصـــعب مـــشـــاركـــة ا
واخطـر مـهـمة  وهـو  لالن لم يـحقق
أي شيء لـكن الــوضع الـذي اخـتـلف
بعـد الفـوز في أخر مـواجهـت جعل
من األنــظــار ان تــتــجـه إلــيــة طــبــعـا
أنظار الشارع الرياضي الذي ينتظر
ان تـــتــضـــافــر اجلـــهــود وان يـــتــرك
ـــدرب الــذي االحتـــاد خالفـــاته مـع ا
يبدو  يرفض  التدخل في شؤونه ما
ـســئــول األول عن مــهــمـة يــجــهــله ا
الفريق وسط تطلعات  العراقي في
ان يحقق هدف الوصل الى نهائيات

كاس العالم.
ويظهر عدم االستقرار على مجموعة
الالعبـ وأهمـية ان تـبقى من تـمثل
ـــنــتــخـب  لــفــتـــرة أطــول  من اجل ا
احلــــصـــــول عـــــلى  كـل الــــعـالمــــات
ـــــدرب والــــــشـــــارع الــــــريـــــاضي وا

باريات ا
 يــنــتــظــر ان يــخــوض مــنــتــخــبــنــا
الــــــوطـــــنـي  اهم مــــــبــــــاريـــــاتـه في
اجملـمـوعـة الــثـالـثـة من الـتـصـفـيـات
ــزدوجــة لــبـطــولــتي كــاس الــعـالم ا
2022 وأ أســـــــيــــــا 2023 امــــــام
نظـيره  منـتخب إيـران  التي سـتقام
في الـــبــصـــرة في الــرابع عـــشــر من
الـشـهـر اجلــاري الـتي يـسـعى فـيـهـا
بــكل اجلـهــود وعـبــر ظـروف الــلـعب
الى الــبــقــاء في صــدارة اجملــمــوعـة
التي يـتقـاسمـها بـسبع نـقاط بـفارق
األهــــداف عـن الــــبــــحــــريـن في وقت
ـــوقع الــثــالث بــست حتــتل إيــران ا
نـقاط وسـيـتأهل بـطل اجملـمـوعةالى
نـهـائيـات كـاس الـعـالم الـتي سـتـقام
درب في قطر واألمل في ان  ينجح ا
ــنـتـخب  من خالل تـعـاون بـقـيـادة ا
ـــدرب واالحتــاد في الالعـــبـــ مع ا
ـبتـغاهـا إمام مهـمـة يجب ان تـصل 
مسـتقـبل الـكرة الـعراقـية والالعـب
أنفسـهم امام  احلصـول على فرصة
احـــتــــراف لـــكن األول  دعم مـــهـــمـــة
نـتـخب الوطـني  التـي يعـول فيـها ا
على ما سيـقدمه الالعبـ خصوصا
امــــام إيـــــران والــــبــــحــــرين  وشيء
جـــيــدان يــأتي لـــقــاء إيــران وبــعــده
الـبـحــرين بـعـد الـفــوز في مـبـاراتـ
تــوالـيــا واحلــصـول عــلى الــصـدارة
مــســتــفـيــدا من ســقــوط إيــران إمـام
الــبـحــرين مــا يـضع مــنـتــخـبــنـا في
الــكــشف عن هــويــته وان يــبــقي
بــالـصــدارة  بـحــوزته والـنــظـر
بثـقة الى  التـصفـيات األخرى
ومـن ثـم الـــــــــــــتـــــــــــــأهـل الـى

النهائيات.
25 w−OKš 

 من جهة أخرى  اكد ناجي
جـــهــود االحتـــاد الـــعــراقي
لـــكـــرة الـــقـــدم واجلـــهـــات
الـرسـمــيـة في مـديـنـة
الــبـصــرة والـرغــبـة
الكبيرة في إقامة
وتـنـظـيم بـطـولة
خـلـيـجي 25 في
الـــــــــبـــــــــصـــــــــرة
واحلـــرص  في  ان
لـف الذي طـلب يـقـدم ا
من  الحتاد اخللـيجي لكـرة القدم
وشـيء جـــيـــد ان يـــفـــتح  مـــلف
الــبــطــولـة مـن جـديــد وبــفــتـرة
مــبــكــرة إمــام مــوعــدهــا  عــام
2021 وان حتضى البصرة
بـتـنـظـيم ثـاني بـطـولـة تـقام
بـالـعـراق بــعـد خـلـيـجي  5

وحتــقــيق أعــلى درجــات الــتــنــظــيم
ذكـور كمـا ينـبغي وإلخراج الـلقـاء ا
الن األمــــور  التـــعـــتـــمـــد فـــقط عـــلى
الـلـجـان الـفـنـيـة واإلداريـة واألمـنـية
وأهمـية ان تـتضـافر جـهود اجلـميع
طـلوبة من حيث لتحقـيق الصورة ا
ـباراة التـنظـيم الـذي ترتـكز عـليه  ا
ــعــنــيــ بــشــؤون تــنــظــيم وانــأ وا
ــبـاريــات ســعـداء جــدا في  إقــامـة ا
ـنـتـخـبـنـا  ومهم ان الـلـقـاء األخيـر  
جتـري وتــنـتـهي األمــور كـمـا حـصل
في  مــبـاراته األخـيــرة وقـبــلـهـا  في
ـــواجــهـــات الــتي شـــهــدهـــا نــفس ا

لعب. ا
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ونــحن  فـــخــورون في
ان نـــــتـــــولـى هــــذه
هـمة مـرة أخرى ا
بــعـدمــا جنــحــنـا
في   إقـامـة لـقاء
هـــــــونغ كـــــــونغ
اول لــــــــــقــــــــــاء
ـنـتــخـبـنـا في
مـــــلع
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اكــد رئـــيس االحتــاد الــفـــرعي لــكــرة
الـقــدم  في الـبـصـرة الــرائـد الـكـروي
األســتــاذ سـامـي نـاجـي  انه  عــقـد
اجتمـاع مشتـرك  مع وفد إيراني زار
نتخب البصرة مـؤخرا  ضم  مديـر ا
اإليـراني  بـحث خالله الـتـحـضـيرات
ـتعـلقـة بإقـامة لـقاء واالستـعدادات ا
ــنــتـخـب اإليـراني مــنــتــخـبــنــا مع  ا
الـذي سيـجـري بـعـد ثمـانـيـة أيام من
أالن   حــيث  الــتــداول في  األمــور
التنظيمية والفنية واإلدارية وحماية
ــلــعب  إضــافــة الى حتــديــد مــكـان ا
نتـخب اإليراني بعد  االطالع سكن ا
 عـــلى الـــفـــنـــدق الـــذي ســـيـــقـــيم به
ــــبـــاراة واالطـالع عــــلى مــــلــــعب ا
وإقامـة وحداته الـتدريـبيـة   كما
حـــددت كل األشـــيـــاء  بـــاتـــفــاق
الطرف  باجتاه حتقيق مباراة

متكاملة.
وقـال ان الــلـقــاء سـيــجـري في
دينة ملعب جذع الـنخلـة في ا
الـريـاضـيـة  كـمـا  أكـد  لي ذلك
رئـــيس االحتـــاد عــبـــد اخلــالق
مسعود رئيس االحتاد العراقي
لــكـــرة الــقــدم وان   اجلــهــات
احملـلـيــة في الـبـصـرة  قـد
اتـخــذت كل الــتـرتــيـبـات

باراة. إلقامة ا
 وأضــــــاف ســــــيــــــرافق
ـــــنـــــتـــــخب اإليـــــراني ا
خـــمــســـة أالف مــتـــفــرج
ـبـاراة  وحدد حلـضـور  ا
لـعب فيـما مكـانهم داخـل ا
بــدا طـرح تــذاكـر الــلــقـاء في
عــــدة مـــــواقع في  الــــبــــصــــرة
وبــســـعــر خــمــســة أالف ديــنــار
وفق  النـافـذة االلكـترونـية كـما

حــــصل فـي لــــقـــاء
هـــــــــونغ كـــــــــونغ
لتسـهيل دخول
وجــــــــــلــــــــــوس
تـفرجـ عبر ا
حتــديـــد مــنــافــذ
الـــدخـــول ومـــكـــان

درجات. اجللوس  في ا
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 وأضـــاف قــامت الــلــجـــنــة األمــنــيــة
لف دينة بإعداد ا برئاسة  محافظ ا
األمـنـي الـذي طـلـبـه الـفـيـفــا  لـتـامـ
ـلـعب  فـيمـا تـواصل  بـقـية حـمايـة ا
الــــلــــجــــان دورهـــا مـن االن  من اجل
ــطــلـوب ــبــاراة بـالــشــكل ا إخــراج ا
داعـــيــــا جـــمــــهـــور الــــبــــصـــرة ومن
ســيــحــضـــر من بــقــيـــة احملــافــظــات
ـــعـــنـــيــة الـــتـــعـــاون مع اجلـــهـــات ا
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شـدد مـدرب الـقوة اجلـويـة أيـوب أوديـشو عـلى ضـرورة الـفـوز في مـباراة مـولـوديـة اجلـزائر
ـقبل في مـلعب فـرانسو حـريري ضـمن ذهاب ثـمن نهـائي بطـولة كأس قررة يـوم اجلمـعة ا ا
محمد السادس لألندية األبطال. وقال أوديشو في تصريحات صحفية ال بديل عن الفوز في
ـولـوديـة رغم أنـنـا نـدرك قـوة الـفـريق اجلـزائـري لـكـنـنا ال نـبـحث عن مـبـاراة الـذهاب أمـام ا
أنـصـاف احللـول وسـندخـل بشـعـار الفـوز وال بـديل عنه مـن أجل احلفـاظ عـلى حظـوظـنا في
بـاريات هـمـة أسهل في لـقـاء العـودة".وزاد: "الـفريق اكـتـفى بـا بـلوغ ربـع النـهـائي ولتـكـون ا
التـجـريـبيـة والـتدريـبـات اليـومـية بـسـبب توقـف منـافـسات الـدوري وهـذا عامل سـلـبي لكـنـنا

سعينا حللول سريعة من بينها اللجوء للوديات للحفاظ على جاهزية الفريق للمباراة".

 ”QJ « w  ‰uK(« ·UB½√ sŽ Y×³½ s  ∫ uA¹œË√

الـــســادس لألنـــديــة األبــطـــال لــكن
نـتخب العـراقي مثلـما ذكرت أمام ا

إيران دائما ما يظهر بقوة.
وأوضـح خــــــلـف أن مــــــدرب
نـتخب كـاتانـيتش في ا
حال ال يـحـسد عـليه
نــتــيــجــة الــظــروف
الـــــتـي مــــر بـــــهــــا
الــــفــــريـق حــــيث
عانـي من توقف
مـــــنـــــافـــــســــات
الدوري نـتيـجة
األوضـــــــــــــــــــاع
الـسـيـاسـية في
الــعــراق وكــان
مـــجـــبـــرا عـــلى
إبـعـاد الالعـب
تمردين على الدعوات ا
الـســابـقـة لــلـفــريق وتـأخـر
اإلعـــداد مــــا أجـــبـــره عـــلى
دعــوة ثالثـــة العــبــ جــدد
ألول مــرة يــنـــضـــــــــــمــون
لـلـفريـق وهذا مـا يـثــــــــير
القـلق بالـنسـبة للـمتـابع

مع ذلك الـــعــراق مــنـــتــخب
يـــحـــسـب له ألف حـــســـاب
ونـــتـــمـــنى أن يـــخـــــــــــرج
مـنـتـخبـنـا بالـنـقـاط الثالث
ألنـــــهــــــا ســــــــــــــتـــــكـــــون
حــاســـــــــــمــة في الــتــأهل
لـــــلـــــدور الـــــنـــــهـــــائي من

التـــــــصفيات.
g²O½UðU  l  ∫—U³ł

مـدرب كرة احلـدود مـظـفر
جـبــار أوضح أنه يـتـوافق
مع كـاتـانيـتش في قـائـمته
األخيرة وأن األسـماء التي
تــمت دعـــوتــهــا لــصــفــوف
ـــــنـــــتــــــخب هـم األفـــــضل ا
ــثــلـون والالعــبـ اجلــدد 
أفضل مـا هو مـتوفـر وحتى
حــــاالت اإلبـــــعــــاد لـالعــــبــــ
احملــتـــرفــ ال بـــد أن يــفــرض
ــدرب حـــالــة من االنـــضــبــاط ا
بـالـفـريق وااللـتـزام في الـدعـوة
ـوجـهة لـلـفـريق وال يود العب ا
مــؤثــر  إبـــعــاده بــاســـتــثــنــاء

الالعب جــــــــس مـيـرام ونتـمنى
أن يــــعـــوض الالعــــبـــون األخـــرون

غيابه.
ـــدرب بـــضــرورة وطـــالب جـــبـــار ا
الـتعـامل مع مـبـاراة منـتـخب إيران
ــقـبــلـة أمــام الـبــحـرين ــبـاراة ا وا
بـشـكل مـخـتــلف وعـلـيه أن يـخـرج
بارات بأربع على أقل تقدير من ا
نـقـاط  لـيــتـمـكن مـن احلـفـاظ عـلى
ــنـافـسـة عــلى بـطـاقـة الـصـدارة وا
ـقبـلة والـنـهائـية الـتـأهل للـجولـة ا

ونديال. من تصفيات ا
وخــتـم بـــأنه مـــتـــفــائـل جـــدا كــون
نتخب العـراقي في آخر مبارياته ا
ـنـتـخب له الـسـطـوة األكـبــر عـلى ا
ـعنـويات اإليـراني وفريـقنـا اآلن 
جيـدة ألنه يـحتل صـدارة التـرتيب
باراة سـتكون في ملـعبه وهناك وا
دعـم وإســــنــــاد من اجلـــــمــــاهــــيــــر
الــعــراقــيــة وبــالــتــالي فــرصــتــنــا
تاريخـية لتـحقيق الـفوز واالقتراب
من اجلــــــولـــــــة احلــــــاســــــمــــــة في

التصفيات.
جبار هاشم: احتماالت مفتوحة

سـاعد لفـريق نفط الوسط درب ا ا
ــبــاراة جــبـــار هــاشم أوضـح أن ا
مــهـــمــة لـــلــغــايـــة جلــمـــيع الــفــرق
تـنـافـسـة في اجملـمـوعـة الـثـالـثة ا
واحلل ســيـكــون بــأقــدام الالعــبـ
والـفـرصـة سـانـحـة بـشـكل كـبـيـر
لـالعــبي مـــنــتـــخــبــنـــا في حــال
حتقيق الفوز سـيحسمون إلى
حـدا بـعيـد بـطـاقة اجملـمـوعة
ـباراة سـتـكون السـيمـا وأن ا
في مـلـعـبـنـا وبـ جـمـهـورنـا

ـــســانـــدة الـــفــريق ــتـــعـــطش  ا
ـونـديـال بـعـد غـيـاب بـتـصـفـيــات ا

طويل.
ؤشر الوحيد الذي يعقد وب أن ا
همة عـلى منتخبـنا هو عدم ثبات ا
ـــدرب عــلى الـــتــشــكـــيل وهــنــاك ا
دعوات جديدة للـمنتخب تدلل على
ــدرب مـازال غـيـر مــسـتـقـر في أن ا
الـقـائمـة الـنهـائـية لـلـفريق رغم أن
الدعوات اجلديدة أتت بـعد معاقبة
عدد من الالعـب لـكن مع ذلك هذا
ـســتــمـر يــخـلف اربــاكـا الــتـجــدد ا

واضــــحــــــــــــا فـي الــــتــــحــــضــــيـــر
بـــــــــاراة مصـــــــــيرية بـــــــحجم
ـــــنـــــتـــــخب اإليـــــراني مـــــبـــــاراة ا
ـسـؤولـيـة كـبــــــــيـرة وبـالـــــتـالي ا
عـــــلـى اجلــــــــــــــهـــــاز الــــــــــــفـــــني

. والالعبـــــــ
وأوضـح هـــــــاشـم أن الـالعـــــــبـــــــ
سـيـكـونـون أمــام مـهـمـة تـاريـخـيـة
حـيث أن الــنــقـاط الــثالث سـتــكـون
ــــبــــاراة رغم الـــــهــــدف األهم مـن ا
الـظـروف الـتي مر بـهـا الـفـريق لكن
مــنــتـخــبـنــا اعـتــاد عــلى مـصــارعـة
ـعـقـدة ونـأمل ـشـاكل والـظـروف ا ا
ــرة بــعــبــور هــذه أن يــوفق هـــذه ا
باراة ألن الـفوز سيـمنحـنا دافعا ا
قـبـلة ـبـاراة ا مـعـنويـا لـتـجاوز ا

أمام البـحرين وهي مباراة
ال تــقـل أهـــمــيـــة عن
نتخب مباراة ا
اإليـــــــــراني

بـاعـتـبـار أن الـبـحـرين هـي األخرى
ــنـــافــســة عــلى دخــلـت عــلى خط ا
بـــطــاقــة الــتــأهـل بــعــد فــوزهــا في
ــنــتـخب ـاضــيــة عــلى ا اجلــولــة ا

اإليراني.

واجهة نظيره االيراني في البصرة نتخب الوطني يواصل تدريباته  U³¹—bð ∫ ا
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يتحدثون بلسان واحد يجب ان نفوز
ويـــــجـب ان نـــــحـــــقق ذلـك وكل شيء
يتوقف على جهود الالعب في خلق
الـــفـــرص وحتـــقـــيق الـــفـــارق ومـــنح
الــفـريق الــسـيـطــرة في لـقــائي إيـران
والـبـحـرين  عــلى مـسـار الـلـعب   من
اجـل  ان نـــتـــأهل بـــعـــد طـــول فـــتــرة
ـشـاركـة األولى انـتـظـار تــمـتـد الى  ا
عـام 1986 وهــذا يــعــتــمـد عــلى دور
الالعـب والـتشـكـيلـة التي يـعـتمـدها
ـــدرب الـــتـي تـــشـــهــــد مـــرة أخـــرى ا
تـغـيـرات بـ إبـعـاد العـبـ وإضـافـة
درب آخرين من الشباب  وهذا راي ا
ـنـتـخب حتـتـاج نـفـسه  لـكـن مـهـمـة ا
دومــا الى العـبـي  ال اخلـبــرة عـنــدمـا
ـنـتـخـبـات تـتـمسـك بـالالعـب جنـد ا
اجلـيـدين الى  سن فـوق الـثالثـ مع
ان الرأي للمدرب لكن كان هنالك عدد
من الـالعــبــ من صــاحــبي اخلــبــرة
يـــلــعـــبـــون االن ضــمن فـــرق الــدوري
ـــكن ان يــشـــكــلــوا بـــدالء  جــيــدين
ــدرب  يـتــلــقى الـتــحـدي ويــبـدو ان ا
واالنــتــقـادات   امــام مــا يـحــصل من
نـتـخب  ب ثـل ا تـغيـرات بـ من 
مبـاراة وأخرى   واليـختـلف  على ان
ـنـتـخب  ان  يـكـون العـبا ـثل  ا من 
متـكـامال ألسبـاب مـعروفـة  وان يأتي
اخـتـيـاره بــدقـة  و مـتـابـعـة ولـو هـذا
ا األمـر مفـقـود عـندنـا امـام مـدرب ر
ـهــمــة  فـقط  في ـبــاريــات ا يــتـابـع ا

ـــنـــتـــخب إلى وقـت كـــان ان يـــصل ا
رور فترة طلوبة   حالة االستقرار ا
ـدرب طـويــلـة عــلى إدارته من قــبل ا
ـدرب والزال الـبـعض يـنـتـقـد  عـمل ا
ــطـــلــوبــة ـــهــمـــة ا مــنـــذ  اســتالم ا
احملــددة  بـالــوصــول الى نــهـائــيـات
كاس الـعالم الـهدف من انـتدابه امام
فــريق يــخــتــلف مـن حـيـث   نــوعــيـة
الالعــبــ  بــ الــبـقــاء والــتــجــديـد
واإلضـــــافـــــات  وهـــــو مـن  اكـــــد انه
يخطط لوصول الـفريق الى نهائيات
كــــاس الــــعـــالم فـي قـــطــــر   ولـــو ان
ـنــتـخب لـالن  قـدم ثالث مــبـاريـات ا
ضـــعــيـــفــة وسط ظـــهــور الـــهــفــوات
الدفاعيـة وتراجع الهجوم بـاستثناء
نتخب بجميع مبارياته احد جنوم ا
مهـنـد علي عـلى امل ان يـقدم الـبقـية
مــا مـنـتــظـر مـنــهم وتـطــلع الـكل الى
حـــسم مـــهــمـــة إيــران الـــتي تـــشــكل
الــتـــحــدي احلـــقــيـــقي بــســـبب قــوة
الــــفـــــريق الـــــضـــــيف اجملـــــروح من
الــبــحــرين ويــجــد من لــقــاء الــعـراق
احملـــفــــز له   فـي الـــعــــودة لـــســــكـــة
االنــتــصـــارات الن غــيــر ذلك  يــعــني
تـــراجـع حــظـــوظـه اذا مـــا تــمـــكـــنت
البـحرين مـن الفـوز على هـونغ كونغ
ويــدخل  تــصــفــيــات اجملــمــوعــة في
طـــريق مــــخـــتـــلف إمــــام االنـــتـــقـــال

للتصفيات احلاسمة.
ويـقـول الزمـيل كـاظم ألـعـبـيـدي أجد

من الـــعــامــلــ في إدارة  مــحــافــظــة
الـبـصـرة واحتــادهـا الـكـروي قـادرين
عــلى تــنــظــيم لـقــاء إيــران  بــالــشـكل
ـطـلوب رغم الـظـروف األمـنـيـة التي ا
دينة لـكنني متأكدان يكون تمر بها ا
دور ايجـابي لـلجـمـهور في تـام كل
ظـــروف إقـــامــــة الـــلـــقــــاء  من حـــيث
الـتـشـجـيـع  واحلـفـاظ عـلى الـتـنـظـيم
كــمــا حــصل قـــبــلــهـــا في أخــر لــقــاء
لـــلــمــنــتــخب إضـــافــة الى الــلــقــاءات
الـتجـريـبيـة كـما زادت خـبـرة االحتاد
الفرعي في اجلانب الفني  في تنظيم
اللـقـاءات على مـختـلف إشـكالـها كـما
ؤثر إلدارة احملافظة في ظهر الدور ا
تـــامـــ اجلــانـب األمــنـي في جـــمــيع
ــديــنـة ــبــاريــات الــتي شــهـدنــهــا ا ا
ـتــفــرجـ وحتــديــد مـنــافــذ دخــول ا
واجدها  داخل مـشهد اي لـقاء كروي
يـقــام في الـبـصــرة  وبـظـهـور واضح
قــــــــبـل ان تـــــــنــــــــجـح فـي اخلـــــــروج
ـبـاريـات بـأعـلى درجـات الـتـنـظـيم بـا
ونـســمع ان  جـهـودا مـبــكـرة من قـبل
ـعـنـية لـتـنـظيم لـقـاء إيران اجلـهات ا

بعدما تأكد إن يقام في البصرة.
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عـلـمت الـزمـان الـرياضـي من مـصادر
ـنــتـخب الــوطـني مــحـلـيــة ان  جنم ا
ــيـنــاء هـادي احـمــد قـد قـدم ونـادي ا
استقالـته من رئاسة الـنادي  ألسباب

شخصية.
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إال ألنـــكم صـــرخـــتم نـــريـــد وطن
وتبحثون عن حقوقكم ومن يقف
شـروعـة هو ـطـالب ا ضـد هذه ا
خــائن لــبــلــده بــعـيــدا عن وطــنه
ومن منطلق هـذه الغيرة واحلب
واحلــرص اطـلب مــنـكـم وأنـاشـد
وعـــيـــكم ان نـــقف صـــفـــا واحــدا
لــدعم مــنـــتــخــبــنـــا الــوطــني في
اسـتـحـقـاقه الـقـادم وان نـتـكاتف
مـن أجل الـدفــاع عن اســتـحــقـاق
بـــلــدنــا بــعــودتـه الحــتــضــان كل
الفـعاليـات ولكل احملـافظات وان
ال نــعـرض مـلف احلـظـر لـلـخـطـر

من جديد".
واضـاف "جــمــهـورنــا الــريـاضي
الــعـــزيــز نـــحن مــقـــبــلـــون عــلى
مــــبـــاريـــات في أرض الـــبـــصـــرة
الـــفـــيـــحـــاء مـــهـــمـــة جـــدا لـــدعم
مـــنـــتـــخـــبـــنـــا واســـتــــــــــمـــراره

بالصدارة .
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ناشـد وزير الـشبـاب والريـاضة
احــــمــــد ريــــاض اجلــــمــــاهــــيـــر
الـــريــاضـــيــة الـــعــراقـــيــة بـــعــدم
تــعــريض مــلف رفع احلــظــر عن
العب الــعــراقــيــة لــلــخـطــر من ا

جديد.
ويــســتــضــيف مــلــعب الــبــصـرة
ــــنـــــتــــخب الـــــدولي مــــبـــــاراة ا
الوطني أمام إيران في الـ 14من
تـشــرين الــثـاني اجلــاري فـيــمـا
سـيـواجه الـبحـرين في الـ 19من

الشهر ذاته.
 وقـــال ريـــاض عـــبـــر صـــفــحـــته
الـرسـمــيـة عـلى "فــيـسـبـوك "انه
استحـقاق وطن شبابـنا الغالي
وجــمـهــورنــا الــواعي واعالمــنـا
احلـر كـمـا عـهـدنـاكم حـريـصـون
عـــلـى وطـــنـــكم وغـــيـــورين عـــلى
حـقـوقه ومـا وقـفـتـكم هـذه األيام

العـبي الـشـرطة
والقـوة اجلـوية
بـفــريــقــهــمـا في
بـطـولـة كـأس
مـــحـــمـــد

به بـعـد  ان بــقي يـلـعب خـارج أرضه
ألكــثــر من ثالثــة عـقــود مــؤكــد أثـرت
عـــلى مـــشـــاركـــاتـه الـــتي  عـــلـــيه ان
يسـتـفيـد من ظروف الـلـعب هنـا  ب
جــمــهـوره وقــبــلــهـا دورة الــصــداقـة
ــبــاريــات الــوديــة والـتــجــريــبــيـة وا
ــنـــتـــخب في وأهــمـــيـــة ان يـــكـــون ا
اجلـــاهــزيـــة وكــان مـــهــمــا لـــو جــمع
ـنـتـخب قـبل عـشـرة  بـعـد االعـتـماد ا
عــلى  أغـــلــبـــيــة الـالعــبـــ احملــلــ
وتخفيض عدد احملترف الى خمسة
العـــبـــ وهم   كل مـن عـــلي عـــدنــان
بـشــار رسن  وهـمــام طـارق  ومــهـنـد
علي ورب سـوالقا   واالسـتفادة من
هذه الفترة في الوقوف على جاهزية
الالعـبـ  في الــتـواجـد حتت أنـظـار
ـنـاســبـة لــتـعـديل ــدرب الـفـرصــة ا ا
األمــور  وحتـقــيق حــالــة االسـتــقـرار
واالنــســـجــام بــعــد إضــافــة عــدد من
الـالعــبـــ الــشـــبــاب ومـــهم جــدا ان
تسير األمور كما نتـمناها إمام مهمة
غـــيـــر ســـهـــلـــة  لـــكن األهم ان يـــأتي
تـصـمـيم الالعـبـ في حتـقـيق الـفوز
ــذكــور ومع الــبــحــرين في الــلــقــاء ا
همتان  والفاصلتان اخلطوتان ا
إمــام االنــتــقــال لــلــمــرحــلـة
احلــــــــاســــــــمـــــــــة من

التصفيات.
 أهــــــــــــــم

علي عدنان
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نـتـخب الـعراقي لـتـحـقيق يـتـطـلع ا
نــتــيـجــة تــقـربه مـن الـتــأهل لــلـدور
ـزدوجة الـنـهـائـي في الـتـصـفـيـات ا
ؤهلة لكـأس العالم في قطر 2022 ا
وكــــأس أســـيــــا في الــــصـــ 2023
نـتخب اإليراني في عندمـا يواجه ا
الـرابع عشـر من الـشهـر اجلاري في
ـــديـــنــة اســـتـــاد جــذع الـــنـــخـــلــة 

البصرة.
ـــبــاراة تــعــد في غـــايــة األهــمــيــة ا
لـلمـنتـخبـ كون األدوار احلـاسمة
تنافسة على بدأت تقترب والفـرق ا
بـطـاقـة الـتـأهل فـيـمـا بـيـنـهـا تـلـعب
بــــحـــــذر وحــــرص ونــــقـــــاط  تــــلك
ـبـاريـات تـكـون مـؤثــرة وحـاسـمـة ا
وبـــالــتـــالي تـــتـــضح رغـــبـــة أســود
ـــــبـــــــــاراة الـــــرافــــديـن بــــحـــــسم ا
مــــســـتــــفـــيــــدا من عــــامـــلي األرض

واجلمعور.
خلف: مـعدن مـنتخب الـعراق يـظهر

في الشدائد
يرى مدرب نادي الطلبة أحمد خلف
ــثـابــة مــفــتــرق طـرق ــبــاراة  أن ا
لـلمنـتخـب لـعدة أعتـبارات أهـمها
ــــنــــتــــخب اإليــــراني قــــادم من أن ا
خسارة أمـام البحـرين وبالتالي من
الصعب أن يـتعرض خلسـارة ثانية
ـــنــافــســة بــشــكل قــد تــبــعــده عن ا
نــهـائـي وتـعــقــد أمــاله في الــتـأهل
لــلــدور الــنـهــائي مـن الـتــصــفــيـات
نـتـخب الـعـراقي يرى أن ـقـابل ا بـا
حظوظه سـتنتـعش في حال استغل
ـــبــــاراة في مـــلـــعــــبه وبـــإســـنـــاد ا
جـماهـيره وأن الـفوز سـيضـعه قاب
قـوسـ من الـتـأهل لـلـدور الـنـهائي

من التصفيات.
ـنتـخب اإليراني مـنتخب وبيّن أن ا
قـوي جــدا لـكن عــلى مـر الــلـقـاءات
الـــتي جتــمع الـــفــريــقـــ بــأصــعب
ـر بـهـا مـنـتـخـبـنـا الـظـروف الـتي 
وفي أسـوأ أحـواله دائـمـا مـا يـكـون
نتخب اإليراني ندا قويا ويحـرج ا
ـنـحـنـا األمل بـأن يـكـون وهــذا مـا 
ــوعـد رغم أن اإلعـداد فــريـقــنـا في ا
كـــان ضــعــيـــفــا نـــتــيــجـــة الرتــبــاط
ـهام الـدولـية وارتـباط الالعـب بـا جانب من اجلماهير العراقية في ملعب البصرة
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