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ـنتخـبات الوطـنية تابـعة تصـفيات ا فاجئ السـفير الـكوري اجلنـوبي في العراق "جـانغ كيـونغ" بحضـوره 
ثـابة تـصـفيـات الختـيـار تشـكيـلة بالـتايـكـواندو الـتي جرت فـي قاعـة الشـعب ببـغـداد وتعـد هذه الـبـطولـة 
ـواهب وجـاءت بعـد غيـاب فـترة لـيست ـنتـخبـات الـوطنـية والـتي افـرزت العـديد من اخلـامـات الشـابة وا ا
قـبلة دة ا بـالقلـيلـة للمـسابـقات احمللـية الرسـميـة وهي ضمن منـهاج احتـاد اللعـبة الذي سـيتـواصل في ا
ويتضمن الـبطوالت للفئات العمرية كـافة والدورات التدريبية والتحكيـمية وكان احتاد التايكواندوا قد اقام
ـنتـخب الوطـني الذي اضي بـطولـة االدية وقـد تفـوق فيـها نـادي الكـهربـاء وتسـيد قـائمة ا خالب الـشهـر ا
سابقـات اخلارجية يذكر ان رياضة التايكـواندوا قد ظهرت في كوريا وعرفت منذ يستـعد للمشاركة في ا

أكثر من  2000 سنة وقد أوجدها وطورها األهالي كوسيلة للدفاع عن النفس.
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نـقطـة وحيـدة استطـاع احلصـول علـيها فـريق نادي الـشرطة
في لعـبه االول في بطولـة دوري ابطال اسـيا رغم ان مباراته
االولى كـانـت عـلى ارضه وضـد فـريق لـم يـكن بـذلك الـفـريق
الـذي قــهــر كل خــيــارات فــريق نــادي الــشــرطــة وهـو فــريق
االستـقالل االيراني الذي ثـابر واجـتهـد في سبـيل مضـاعفة
ـبـاراة االخـيرة لـكن غـلـته من االهـداف السـيـمـا في دقـائق ا
ــبـاراة فـريق الــشـرطــة أحـسـن تـمــتـ دفــاعه لـيــخـرج من ا
ـبـاراة التي بـالنـقـطـة الوحـيـدة الـتي جـناهـا من تـعـادله في ا

دينة اربيل.. جرت على ملعب فرنسو حريري 
ؤلم في االمـر بان كل العـبي فريق نـادي الشرطـة العبون وا
هم الـذي يحسم دوليـون  ولهم من اخلبـرة والدرايـة  االمر ا
مـبـارياتـهم ضـد الفـرق االخرى لـكن مـا بان من اداء الـفريق
العراقي هـو البطء  والتفـكير بتجـنب اخلسارة امام فريق لم
ـكن ان يــغـرق الــفـريق الــعـراقي يــكن بـذلك الــفـريق الــذي 
ـكن ان بــتـرجــيح خــيـارات اخلــروج بــالـتــعــادل  عـلـى ان  
رتدات يستـثمر اندفاعة العبي الفريق اخلصم ويلعب على ا
الـتي تـسـنى له ان يـسـتـثـمـرهـا لـو الـبطء الـواضح سـواء في
بـنـاء الـهـجـمـة  من جـانب العـبي خط الـوسط  او  اسـتـثـمـار
االنـدفــاعـة من جــانب الــفـريق االيــراني لـتــشـكـيـل اخلـطـورة
ـدرب الـيتش ـطـلوبـة وهـذا هـو االسـلوب الـذي تـمـسك به ا ا
سـواء في مـبـاريات الـفـريق الـعـراقي الـدولـيـة الـسـابـقة  ولم
يــحــسن ابـراز هــويـة اخــرى لــفـريق الــشـرطــة غــيـر  الــلـعب
ـدرب عـلى  اسـلوب ـقيت  الـذي بـصم فـيه هذا ا الـدفـاعي ا
ــكن ان الــلــعـب دون بــروز اي رغــبـة هــجــومــيــة واضــحــة 
يـستـبـدلهـا الفـريق ويـحسـن استـثـمارهـا إلبراز رغـبـة  فريق
ـباراة الـشرطـة  بـالـلـعب بخـيـارات الـفـوز واخلروج بـنـقـاط ا
الثالثـة السيـما  من خالل  توظـيف عامل االرض واجلـمهور
وهما احلـاسم  خصوصـا في اجواء بطولة كـبطولة ابطال
اسـيـا والـتي يـرغب في ان يـشـهـد اجلـهـور الـعـراقي صـورة
مـغايـرة لفرقـنا العـراقيـة من خاللها بـعد اكـتساحه لـسنوات
ـثل الكـرة الـعراقـية فـريق الـقوة اجلـوية سـابـقة  من خالل 
لبـطولـة كاس االحتـاد االسيوي  لـذلك نرغب فـي ان  نحسن
الـظهـور في هذه الـبطولـة التي تـبدو اعـلى شانا من قـرينـتها
من خالل مشـاركة اندية ذات مسـتوى عال فيـها السيما من
خالل مشاركة اقوى الفرق االسيوية فيها  سواء من اليابان

وكوريا اجلنوبية اضافة ألندية اخلليج العربي ..
ـباراة االول مـسـتكـيـنا لـقد بـدا الـفـريق العـراقي في شـوط ا
ـبـاراة لـذا ظـهـر يـرغب بـاخلـروج بـأقل اخلـســائـر في هـذه ا
ـبــاراة من ايــة حلـظـة الــفـريق االيــراني قــادرا عـلى حــسم ا
وجنـح بــذلك مـن خالل الالعب حـــســام كـــاظم الـــذي ســجل
نح االنـطـباع بـاالرتـباك ـا أسـهم  ـرمـاه بطـريق اخلـطأ 
وقـلـة اخلـبـرة من جـانب الـفــريق الـعـراقي والـذي بـدت عـلـيه
مالمح الرهبـة في اولى مبارياته بالبطولة والتي تتطلب خبرة

أكبر من خالل مجاراة الفرق الكبيرة في القارة..
الفاة امـا الـشوط الـثـاني فـبـانت بـدايته عـن رغبـة عـراقـيـة 
االخطـاء وجتاوز الثغرات  وكانت كمـا اراد الفريق بتسجيل
هـدف الـتـعادل  عـن طريق ركـلـة جـزاء  احـسن اسـتـثـمـارها
الالعب علي  فائـز ليسكنها الشباك  ولـتبدو الغيرة العراقية
ضـاعفـة الغـلـة  عن طريق دقـائق الـشوط الـثاني  واضـحـة 
ـدربـ  وكــان اللـيـتش رغـبـة واضـحـة الـذي يـسـمى شـوط ا
بتـمت خط الـوسط  وحتسـ اداء العبيه من خالل  تـكثيف
ـطلوبـة التي تـسهم  بتـسجيل الهجـمات واحداث اخلـطورة ا
هــدف ثــان يـربـك خـطــوط الــدفــاع االيـراني  لــكن مـع تـوالي
الـدقـائق بـدا ان العبي فـريق نـادي الـشرطـة  ال يـرغـبون في
ـنــتـصـف تـغــرق اآلمـال ان يــسـهــمــوا بـهــذا االمــر فـعــنــد  ا
الـعـراقـيـة بـالـهواجـس  وتضـيع الـكـرات  لـيـتـنـاقـلـهـا الـفريق
االيـراني رغــبـة مـنه  بــتـكـثــيف تـواجـده فـي مـنـطــقـة الـدفـاع
الــعــراقي واحــداث االربــاك الــواضح الــذي يــســهم بــشــكل
وبـاخر بـتسـجـيل هدف الـتعـزيز  وهـذا ما  عـمل علـيه مدرب
فريق االسـتقالل االيراني من خالل حـبكة سيـناريو الـتعزيز
بهـذه الصـورة  الواضـحة  التـي برزت بشـكل جلي وواضح
من خالل  الــدقـائق الــعــشـر االخــيـرة  والــتي بــيـنــهــا فـريق
االسـتـقالل بانـدفـاعة كـبـيرة  وبـارزة ألحـداث الثـغـرات  لكن
احلـارس احـمـد بـاسل  تـسـيـد ألكـثـر من كرة
طـلوب لـتنـتهي وابـطل مـفعـولهـا بالـشكـل ا
ــبــاراة االولـى بــالــتــعــادل االيــجــابي ا
ـبـاراة ورغـبـة عــراقـيـة في ان تـسـهم ا
التـالية في ان تمنح  الصدارة للشرطة
قلقة عن العبيه ..  وابعـاد الهواجس ا
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ـهـاجم الدولي الـعراقي افـتتح ا
عـمــاد مــحــسن مــسـاء اول امس
اجلـمـعة أهـدافه مع فـريـقه اجلـديد
الــهالل الــســوداني وذلك في مــرمى
األهـلي عطـبرة ضـمن األسبـوع الثالث
ـمـتـاز. وجـاء من الـدور الـثـاني لـلـدوري ا
هــدف عـمــاد مـحــسن في الـدقــيـقـة  60 من
ركــلـة جـزاء تـنــازل له عـنـهـا مــهـاجم الـهالل
مـحـمـد مـوسى الـضـي في لـفـتـة نـالت إشـادة

احلــضـــور. يــذكـــر أن عـــمــاد مـــحــسـن لــعب 5
بـاراة اليوم مبـاريات مع الـهالل محلـية وقـارية 
أمــام األهـــلي عـــطــبـــرة ولم يــحـــرز أي هــدف في
بـاريات السابقة.  وكان الـهالل قد تعاقد مع عماد ا
ـاضيـة قـادما محـسن في فـترة االنـتـقاالت الـشـتويـة ا

من نادي الزوراء العراقي.
نـتخب العراقي لـلشباب (حتت 19 على صـعيد اخرخـسر ا
نتـخب السعودي بهدف دون رد اليوم عامًـا) امام نظيره ا
ـلـعب ـبـاراة الـوديـة الــتي جـرت بـيـنــهـمـا  اخلـمـيـس في ا
األميـر محـمد بـن فهـد بالـدمام. وأحـرز محـمد مـران هدف
باراة. نتخب السعودي الوحيد في الدقيقة  25من عمر ا ا
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عقد النجم الـعراقي السابق عدنان
درجــال مـؤتـمـرا صـحـفـيـا في قـاعـة
تـمـوز بـفنـدق الـشـيراتـون بـحـضور
ـعـتــرضـ عـلى انـتـخـابـات كـتـلـة ا
احتـــــاد الــــكــــرة. وقــــال درجــــال إن
ـكلـفـة من االحتـاد الدولي الـلـجنـة ا
ســتــلــتــقي مع شــخــصــيــات تـعــمل
ـــــنـــــظـــــومـــــة كــــرة الـــــقـــــدم وهم
شـخــصــيــات هي حــالــيـا في وزارة
الــشـــبــاب والـــريــاضـــة والــلـــجــنــة
ــبـيــة والــهــيـئــة الــعــامـة "ومن األو

ـوقـتة". بـعدهـا سـتـخـتـار الـهـيـئـة ا
وتــــــابـع: "لـم أطــــــلـب مـن أحــــــد أن
ـعتـرض يـعتـرض على االحتـاد وا
جــاءوا من تـلـقـاء أنـفـسـهم وذهـبـنـا
لـهيـئة الـتـحكـيم الريـاضيـة الدولـية
كـاس بــتــوافق قــضـيــتــنـا من أجل
ــنــظــومــة". وأشـار إلى أن إصالح ا
هــنـاك  3أعــضــاء هم عــلي األسـدي
وغـــــــالب الـــــــزامــــــلـي وإحــــــســــــان
األزيــرجـاوي لـم تـســجل ضـدهم أي
خـــروقــات قـــانـــونــيـــة. وأضــاف أن
الـوزارة ســتـتـحـمل تـنـظـيم الـدوري

فـي األسـبــوع األول بـســبب الــفـراغ
الـنــاجت عن اسـتـقـالـة احتـاد الـكـرة.
وأوضح أن موضوع محـكمة "كاس"
ســـيــنــتــهي خـالل األيــام الــقــلــيــلــة
ـقبـلة مـردفا: "أعـتقـد أن قراراتـها ا
سـتــمــيل لــلــتــريث بــعــد اســتــقــالـة
االحتاد حل اتـضاح الرؤيـة بشكل
نهائي". وكشف درجال عن مشروع
ريــاضي كــبــيــر يـضم  1300مـدرب
خلــدمـة الــفـئــات الـعــمـريــة بـالــكـرة
الـعـراقيـة. وقـال درجـال إن "اللـجـنة
الــــتـي ســــتـــأتـي من قــــبـل االحتـــاد
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عبـر الـعـديـد من الشـبـاب عن اسـتـيائـهم من وزارة الـشـبـاب والـرياضـة بـسـبب عدم
اإلعالن عن قوائم التعـينات على الـوظائف الشاغـرة التي أعلنـتها قبل بـضعه أشهر
تعين بشكل شخصي. واكد هؤالء ان هنالك العديد من شبهات واكتفائها بتبليغ ا
الفـسـاد حول مـلف الـتعـيـنات في الـوزارة تـتعـلق بـاحملسـوبـيات احلـزبـية والـطـائفـية
تـنفذين ألقـاربهم. ونـاشد الشـباب احلـكومـة للتـدخل والتـحقيق في وتعيـي بـعض ا
التـعـيـنـات األخيـرة لـهـذه الوزارة وحث الـوزيـر عـلى اعالن األسـمـاء ليـطـلع الـشارع

العراقي على ما يجري في اروقتها. 
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نتـخب الوطني لـكرة السلة أحرز ا
ـركـز الـثـالث بـبـطـولـة كـأس عـبـد ا
الـله الـثانـي بنـسـخـتـهـا الـتـاسـعة
نتخب البحريني بعد تغلبه عـلى ا
ـلك عـبـد في خـتـام بــطـولـة كــأس ا
الثاني الـتاسعة لـكرة السلة 2020
الـتي اقــيــمت عـلـى صـاالت األمــيـر
حمزة في مدينة احلس الرياضية
ــــبـــاراة بــــعـــمــــان. وتــــقـــابـل في ا
النهائية منتخب السلة األردني مع
نــظـيـره الــلـبــنـاني وانــتـهـت بـفـوز
لبـنان 71 مـقابل 68 لألردن وبذلك
نتـخب اللبنـاني بطال لكأس توج ا
ــلك عـبــد الــله الـثــاني الــتـاســعـة ا
لــلــمــرة الــرابــعــة بــيــنــمــا حــصـد
ـركز الـثاني في ـنتـخب االردني ا ا

ـــنـــتــخـب الــوطـــني حـــ حـــصل ا
ــركـز الـثــالث بـعـد الـســلـوي عـلى ا
فـوزه عــلى الــبـحــرين في الــثـواني
األخـيـرة من الـشـوط اإلضـافي 75-
 بـفـارق نقـطـة واحـدة. واتـسمت76
ــنــتــخب الــوطـني ادى مــبـاريــات ا
ثـابـرة والسيـما مـباراة بـالـنديـة وا
األخيرة امام البـحرين فبعد أن كان
مـنـتخـبـنـا مـتـفـوقـا في الـربع األول
ــبــاراة األول والــثــاني مـن شــوط ا
اســتــطـاع الــفــريق الــبــحـريــني من
الــلــحــاق به بل الــتــفـوق عــلــيه في
الـــــشــــــوط اال ان إصـــــرار العــــــبي
الـعراق وتـفـانيـهم جعـلـهم يبـعدون
الــبــحـريـن عن الــفـوز فـي الـثــواني
ـركز الـست األخـيـرة ليـكـونـوا في ا

الثالث.
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الـدولي سـتــلـتـقي مع شــخـصـيـات
ــنــظــومـة كــرة الــقـدم وهم تــعـمل 
شــخــصــيــات تــتــواجــد حـالــيــا في
بـية والـهـيئـة العـامة الـوزارة واالو
ومن بــعــدهـــا ســتــخــتـــار الــهــيــئــة
وقتـة". واضاف "لم اطلب من أحد ا
ان يـــــــعـــــــتــــــرض عـــــــلـى االحتــــــاد
ـــعــتــرضـــون جــاءوا من تـــلــقــاء وا
أنـفـسهم وتـابع درجـال ان "مـشروع
الـفـئات الـعـمريـة سـيـعمل فـيه أكـثر
من  1300مـدرب و 100مــديــر فـني

وسيكون من زاخو الى الفاو".
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ركز الثالث ببطولة كأس عبد الله نتخب الوطني لكرة السلة ا أحرز ا

هاجم الدولي العراقي ا
عماد محسن
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مـتاز يـعـود للـواجـهة الـيوم دوري الـكـرة ا
ــشــاركـة بــكــرة الـقــدم بــالـيــته اجلــديـدة 
خـمسة عشر فريقـا ومن مرحلة واحدة بعد
انــسـحـاب خـمـسـة فــرق عـلى ان يـلـعب كل
فـريق سـبع مـواجـهـات في مـلـعـبه ومـثـلـها
خــارجه فـيـمــا الـغي هــبـوط الـفــرق مـقـابل
ـمتازة من األولى صـعود فـريق لـلدرجة ا
ـــتــوقع ان تــقـــام بــوقت الحق لـــلــمــوسم ا
ـباريـات في ظل الـفراغ الـقـادم.  وستـقـام ا
القائم في  االحتاد العراقي لكرة القدم بعد
كـتب التـنفـيذي لالحتـاد ومهم اسـتقـالـة  ا
ان تـتــضـافـر جـهـود  الـكل من اجل إخـراج
ــطــلـوب وان تــكـون ــبــاريـات بــالـشــكل ا ا
وتــمـر الــبـدايــة بـاالجتـاه الــصـحــيح الـتي
تــشــهـد اول لــقـاء جــمــاهـيــري    ومـهم ان
ـظـاهـر يــتـابع  بـالــطـريـقـة الــبـعـيــدة عن ا
الـسـلبـيـة عنـد الـدخول والـتـشجـيع بـسبب
طــبــيـــعــة الــلــقــاء والن  الــزوراء والــطالب
ـهـمـة في وقت يـتـطـلع يـعـرفــان صـعـوبـة ا
ـباريـات جناحـا ألكثر الـكل الى ان تشـهد ا
ـا يـجـعل من ـطـلـوب  و من ســبب وهـو ا
بـاريـات ان تسـيـر بانـسـيابـية مع جـمـيع ا
مـرور الوقت لتحقيق الفـائدة منها وأهمية
ان تــكـــون  اجلــمــاهــيـــر والــفــرق  داعــمــة
لـدوري مـتـوقع ان يـكون صـعـبـا ويأتي في
ظـروف مـعـروفـة للـجـمـيع  في ظل تـصـاعد
االحـتـجاجـات اجلـمـاهيـريـة ويرغب في ان
نـتـخب الـوطني ـبـاريات  خلـدمـة ا تـأتي ا
عــبـــر جــهــود الالعــبـــ والــتــنــافس إمــام
حتـقـيق فرصـة الـدعوة لـلمـنـتخب الـوطني
بـاريات الـبوابة احلـقيـقية الـذي ستـكون ا
لـتـحـقـيق طـموحـات  الالعـبـ في  تـمـثيل
درب ـثـال بـتـواجـد ا ـنـتـخب الـوطـني   ا
كـاتـانـيـتش الـذي حتول الى بـغـداد لـيـكون
ـبــاريـات ومـتــابـعــة اغـلــبـهـا قــريـبــا  من ا
خـــاصــــة الـــفـــرق الــــتي  تـــضـم األســـمـــاء
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وجتــري الــيــوم ثالث مــبــاريـات فـي الـدور
األولى مـن الـبــطـولــة أبــرزهـا بــ الـزوراء
والـطـلـبـة عـنـد الـسـاعـة الـرابـعـة والنـصف
وكالهــمـا ســيـلـعـب حتت ضـغط جــمـهـوره
والــرغـبـة في الـثـائــر كل من األخـر ومـؤكـد
سـيـلـعـبـان بحـذر وحتت هـاجس الـنـتـيـجة
وي بـعـد مشـاركتـ مـخيـبـت لـلزوراء في
لـك محمـد السـادس ثم اخلروج بـطولـتي ا
ذل من ملحق إبطال  دوري أسيا اخمليبة ا
الـــتي الزالت تـالحق الـــفــريـق  وتــتـــحــدى
سعى اجلدي األنصار  ما يجعل منه بدء ا
لـلـبـدايـة احلـقـيـقـيـة ومـواصـلتـهـا من اجل
وسم كل ما تبقى امام الـصراع على لقب ا
الـفريق الـذي يكـون قد اعـد نفسه من خالل
ــبــاريــات الـتــجــريــبــيـة خــوض عــدد من ا
والـعمل عـلى رفع احلالة الـفنيـة والنفـسية
لـالعــبـــ  في دخـــول مـــبـــاريـــات الــدوري
بـاحلـالـة التي تـزيـد من طـمأنـة جـمـهورهم
الـكبير  ما  سيزيد من صعوبة األمور إمام
حتـقـيق الـفـوز الـنـتـيـجـة الـتي يـبـحث هـنا
الــــكل فـي الـــزوراء واســــتــــعـــادة دوره في
ـنافـسة من الـلقـاء األول  من خالل ضرب ا
أكـثر من عصـفور بحـجر واحد عـبر خطوة
الـفوز  في اللـقاء األول وألنهـا ستأتي على
صـلحة الـغر الـطلـبة وهو مـا سيـصب 
الــفـريق فـي مـواصــلـة الــتـقــدم  وان يـكـون
أكــثــر فـاعــلــيـة وأداء مـن خالل مـجــمــوعـة
نـتخب حيث العـب تضم عـدد من العبي ا
ـرمى الـتي سـيـدافع عـنـهـا جالل حـراسـة ا
حـسن وفهد طـالب إضافة الـى الدفاع الذي
يـكـون بـاسم قـاسم قـد عـالج األخـطـاء وفي
ان يـظـهـر ايـجابـيـا الن أي خـلل قـد  يـلحق

ـتـلك أسـمـاء مـهـمـة ضـررا بــالـفـريق الي 
ـهـمـة حتـتاج ـهـاريـ الن ا من الـالعبـ ا
لـلـنـتـيـجـة االيـجـابـيـة  من اجـل نـسـيـان ما
حــصل قــبل فــتــرة في طـشــقــنــد وان تـأتي
ـثـلـيـة عــلى حـسـاب الـطالب في الــبـدايـة ا
جتـــديـــد الـــلــقـــاءات الـــتي ال تـــســـتـــهــوي
جــمـهــورهـمــا حـسب بل مــتـابــعي الـدوري
ـباريـات األكـثر حـضور جـمـاهيـريا حـيث ا
حتـت أي ظـــروف كـــانت  ويـــأمـل الـــفـــريق
اإلفـادة من ظـروف الـلـعب حـيـث اجلـمـهور
ـفــضل لــلـعب  الــفـريق ومــلـعـب الـشــعب ا
لــكـنــهـا تــظـهــر مـواجــهـة صـعــبـة  بــسـبب
ـتـأرجح الـذي عــلـيه الـفـرق إمـام الــوضع ا
ـالـيـة ومـشـاكل اخلـروج من دوري األزمـة ا
إبــطــال أســيـا وانــتــقل عــدد من عــنــاصـره
أبـــرزهـم عالء عـــبـــاس  لـــكن  األنـــصـــار ال
يــقـبــلـون أي مــسـوغ كـان وان تــأتي عـودة
الـفريق وصاحب  أكثر ألقـاب لبطولة قوية
ــصــلــحــة وعــيـــنه عــلى  حتــقــيـق الــفــوز 
جـمـهـوره واالهم جتـعـل من الـبـدايـة هـدية
ـستوى لـهم  بانـتظـار ان يقـدم الالعـب  ا
وان يـــظــهـــر  مــؤثـــرا وان يــدعـم اجلــهــود
بـاخلـروج بكـامل الـنـقاط لـتي جتـنب باسم
هـمة  الغـير سـهله شـاكل وتدعـم ا قـاسم ا
بـــعــد الــعـــودة في بــدايـــة الــدوري وحــقق
الـنـتيـجـة األهم بـالفـوز عـلى الشـرطـة  قبل
تـوقف الدوري وفي عودة ان تكون مناسبة
وفي وضـع مـعـنـوي عــبـر تـسـخــيـر جـهـود
الالعــبــ الـذين يــقـدرون طــبــيـعــة الـلــقـاء
وكـيفية اخلـروج بفوائده في مـهمة ال تبدو

سهله على اإلطالق.
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قابل  يدخل الطالب  بعد لتغيرات التي با
قـام بـهـا احـمـد خـضـيـر  بـانـتداب عـدد من
الـالعـــبـــ ومـــنح الـــفـــريق قـــوة خلـــوض
واســـتــعـــادة ثــقـــته بـــعــد مـــوسم مـــخــيب
ومـشـاركـة انـتابـهـا الـشـكوك  وبـالـكـاد عاد
لـلــمـشـاركـة الــتي يـعـول فـيــهـا عـلى خـبـرة
ـدرب لتـعزيـز صفوف الـفريق  واالهـتمام ا
ــبـاريــات بـتــركـيـز بــهـا لــضـمــان خـوض ا
وبـشـكل أفـضل وان يـظـهـر مـنـافـسـا   بـعد
ـعـروفة مـعـانـاة كبـيـرة هـددت مـشاركـته  ا
جلـمهوره الذي يأمل ان يكون جهز الفريق
ـهــمـة صــعـبــة اجتـاه  ورتـب األوراق الن ا
جــمـهــور اسـتــمـر غــاضـبــا بـســبب تـراجع
ـواسم األخيـرة حـتى انه أكـثر نـتـائج في ا
الـفرق تغيرا للمدرب وعجزهم من العودة
به الـى منافسـات اللقـب بعد  االبتـعاد عنه
ألكـثـر من عـقـد ونـصف. مـؤكـد ان  الـفـريق
يـســعى  لـتـحـقــيق الـنـتـيـجــة الـتي تـسـعـد
جــمـهـوره في مـســتـهل الـدوري  وان يـقـدم
نـفسه الطرف  القوي الذي اليخشى أي من
ـوسـم األخـيـر اقــرأنه  لـتــعـويـض خـيـبــة ا
ـوقع الـثــالث عـشـر وتـلـقى بـعــدمـا احـتل ا
اربع عــشــرة خـســارة وتــأخـر فـي افـتــتـاح
الـدوري ولـعب مـباراة واحـدة تـعادل فـيـها

الــثـانـيـة والــنـصف ظـهــرا يـضـيــفه مـلـعب
األمـانـة ب أصـحاب األرض ونـفط الوسط
وهـــمــا من بــ أكـــثــر الــفـــرق اســتــعــدادا
لـلـدوري بـعـدمـا واصال الـعمـل  دون توقف
فـي وقت شــهــدت خـــطــوط الـــوسط دعــمــا
بـــإضــافـــة عــدد مـن الالعــبـــ  احملــلـــيــ
واحملــتــرفـ واألمل في حتــقــيق مـشــاركـة
درب راضي شنيشل  في تقد إمـام عزم ا
الـفريق  نحـو الصراع  عـلى اللقب  ألنه لم
يـشـكـو من شيء  وسط اهـتـمام واضح من
اإلدارة الـتي  كـرست جـهودهـا في الـضغط
عـــلـى االحتـــاد إلعـــادة الـــبــــطـــولـــة  الـــتي
سـيدخلها مـدججا بعناصـر معروفة  يعول
فــيـهــا عـلى    تــشـكـيـل  مـتـوقـع ان  يـكـون
مـتكامل الذي اعد من خالل خوض عدد من
ــبـاريـات الـتــجـريـبــيـة في مـعــسـكـر اقـيم ا
بـبـغداد واسـتمـر  حـتى موعـد خوض لـقاء
الـيـوم في اخـتبـار صـعب  يـسعى الـتـفاعل
مع الـدوري  في بـطولـة  ومحـاولة  الـبحث
عن الـفرص من خالل تـوليفـة  من الالعب
الـقـدامى والواعـدين  ألجل تقـد مبـاريات
ــشـاركــة   الـتي نــاجـحــة تـســهم في دعم ا
يـــأمل األمــانـــة ان يــقـــدم  مــا ظـــهــر به في
ــاضي في نــتــائج وحــضــور في ــوسـم ا ا
أفضل مشاركة قدم فيها النتائج والالعب
ـدرب عـصـام حـمد الـتي  أبـقـت من نـفس ا
مـوسم اخـر ويعـول على قـدراته التـدريبـية
فـي ان يـقــود  األمــور  الــتي لــعـبت اإلدارة
دورا واضــحــا في تــأمــيــنــهــا  رغم تــوقف
الـــدوري والــكـل يــجـــد من   األمــانـــة حتــد
الـفـرق التي سـيكـون لـها شـان في السـباق
ــمـتــاز بـعــد احـتــفـاظ  بــنـفس الـالعـبـ ا
الـذين يـحصـلون عـلى مـستـحقـاتهم من
دون تـأخير  وفي أجواء عـمل  متاحة
لـلمدرب والالعب لكن تبقى اآلمال
مـــعــلــقــة عــلـى دورهم في قــيــادة
الفريق نحو مشاركة مقبولة كما
ــوسم كـــان احلـــال عــلـــيه  فـي ا
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ويـخـرج الـصـنـاعـات الى الـنجف
فـي مــهـــمــة غـــيـــر ســهـــله وسط
ــثـلـة ظــروف عـمل مــسـتــمـرة 
ــالــيــة   الــتي الزالت بــاألزمــة ا

تـواجـه طـرفي الـلـقـاء الـذي يـسـعى
أصـحاب األرض التعـامل مع ظروف اللعب

درب مع اجلـنوب بأربعة أهداف واستمر ا
في مــهــمــته ويــعــول عل فــكــره الــتـدريــبي
وقـدرات الالعـبـ في مشـاركـة حتـتاج الى
تــعـاون اإلدارة ويـدرك الـكل ان الـفـوز عـلى
الـزوراء سـيـكـون مـفـتـاح الـنـجـاحـات  إلبل
ـرور  دون أهم بــدايـة قــد تـتــيح لـلــفـريق ا
تـوقف  وكل ما يـؤمله جـمهـوره  هو تدارك
اخلـسـارة   وان يـظـهـر  غـيـر الـفـريق الذي
درب كـان في اخر مشاركة  من خالل دور ا
الـذي قام  من تدوير األمور عـبر االستعانة
بــــعــــدد مـن الالعــــبـــــ   لــــدعم حــــظــــوظ
ـنافسات إمام فرصة العودة  بشكل مؤثر ا
وان يــسـتـعــد نـفـسـه من لـقـاء الــيـوم الـذي
ـثل الـتـحـدي لـكن كل شيء سـيـتـغـير مع
الـــبـــدايــة الـــنـــاجــحـــة  وأي جنـــاح وفــوز
ونـــتــيـــجــة  ســـيــكـــون أفــضـل مــا يـــقــدمه
ـتراجـعة ـشاركـات  ا جلـمـهوره الـذي مل ا
وبـــقـي يـــلـــعـب بـــاســـمه وتــــاريـــخه وسط
مــنـافــسـات  فـاشــلـة وان يــشـعــر الالعـبـ
بــــقــــدراتـــهـم في تــــمــــثــــيل احــــد الــــفـــرق
اجلـماهيـرية وان  يعمـلوا ما يـقدرون عليه
لـــيــقـــودوا الــفـــريق لـــطــمـــوحــات الـــلــعب
والـنتائج وحتـقيق ما يـرغبون  إليه في ان
ستوى البطولة  ومنافسا يكون فريقهم  
يــكـون له شــانــا في  الـصــراع عـلى الــلـقب
لـكن األول ان  تـوظف اجلهـود  حلسم لـقاء
االفـتـتـاح واخلـروج مـنه بـكـل الـفـوائد وان
جـمـيع الالعبـ يـدركون مـسؤولـيـة اللـقاء
ثل االختبار القوي  ومنح األولوية الذي 
لـلنتـيجة الـتي ستدفع بـالفريق جنـو لتقدم
اجلــيــد. لــقـاء مــهم يــجــري عـنــد الــســاعـة

حيث عاملي األرض واجلمهور ألنه استمر
ــيــدان  الــتـي قـد يــعــول عــلى مــبــاريــات ا
ـرة إمــامه  الـذي يـكـون قـد تــخـتـلف هـذه ا
افــتــقـد لــعــدد من عــنـاصــره الــتي فــضـلت

االنـــتــقـــال لـــفــرق أخـــرى بــســـبب  تـــأخــر
احلـصول على مستحـقاتهم ويعول الفريق
الـذي بـدء بـشـكل واضح قـبل الـتوقـف على
ـدرب حـسن احـمـد الـذي لم يـخفي خـبـرة ا
شـاكل التي تـواجه مهـمته امـتعـاضه عن ا
الـتي لم تـكن أفـضل مع عـمـاد نـعـمـة مدرب
ــهـمـة الــصـنــاعـات الـذي يــدرك صـعــوبـة ا
األولـى   وهـو الــفــريق األخـر الــذي خــسـر
جلــهــود مــصــطــفى مــحــمــود  الــذي
انتقل للزوراء لكنه يعول على
 عــــــلـى مـن مــــــوجــــــود من
الـالعب الواعدين  الذين
قـدموا الـفريق فـي بداية
مـهمة يأملون ان  يكرر
نـفس السيـناريو  على

حساب النجف.
bG «  U¹—U³

وجتــري يــوم غــد االثــنــ
أربـع مـبـاريـات عـنـدمـا يـقام
ــيـنـاء ديــربي الـبــصـرة بـ ا
ونــفط اجلــنــوب عــنــد الــرابــعـة
والـنــصف وبـنـفس الـوقت يـلـتـقي
اجلـويـة ونـفط مـيـسـان في الـشـعب
فـيـما تـقـام مبـاراتـ عنـد الـثانـية
والـنصف الـكهـرباء والـنفط

ثم اربيل واحلدود.


