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ــنـتــخب الــعـراقي اسـفــرت رحــلـة ا
لكـرة الطـائرة جـلوس ( رجال ) الى
ـــصــريـــة الـــقـــاهــرة الـــعــاصـــمـــة ا
لـلـمــشـاركـة في الــبـطـولـة الــعـربـيـة
االولـى لــلـــكــرة الـــطـــائــرة جـــلــوس
مـنـتــخـبـات (رجــال) الـتي انــطـلـقت
يــوم  اجلـمـعـة احلــادي والـعـشـرين
من شـباط  2020 م واختـتـمت يوم
اخلـمــيس الــسـابع والــعــشـرين من
شــبـاط  2020م عن حــصــوله عــلى
نـتـيـجـة مـشـرفـة لـلـعـبـة ولـلـريـاضة
الـــعــــراقـــيــــة في مــــحـــفـل ريـــاضي
وشـبابي عـربي مـتمـيـز شاركت في
الـبـطـولـة  ست 6مـنـتـخـبـات وُزعت
عـلى مجـمـوعتـ ضـمت اجملمـوعة
األولى مـنـتـخـبـات (الـعـراق ولـيـبـيا
والسعودية)  فيـما تالفت اجملموعة

الـــثـــانـــيـــة من (مـــصـــر واجلـــزائـــر
ـنتـخـبات في ) وتبـارت ا وفـلسـطـ
كل مجـموعـة فيـما بـينـها من نصف
دوري وتــــــــــأهـل أول وثــــــــــانـي كـل
مجـموعـة للـدور الربـاعي الذي اقيم
ـــقص أول األولى مع بـــطـــريـــقـــة ا

ثاني الثانية والعكس صحيح. 
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ــنــتـخب الــعــراقي لــلـعــبـة حــضـر ا
للبـطولة وفي صفـوفه جنوم  لديهم
هارية واخلططية اخلبرة الفنيـة وا
 من الــذين ســبـق لــهم ان خــاضــوا
مبـاريات رسمـية في بطـوالت دولية
وكــمـا يــضم في تــشــكــيـلــته ايــضـا
جنــــوم واعــــديـن يــــقــــودهـم طــــاقم
ـدربـ تــدريـبي كـفـوء مــؤلف من  ا
احــمــد عــبــد مــحــمــد وهــادي عــبــد
الكر  وفي اجندتهم حتقيق موقع

مـتقـدم بـالبـطولـة بـالرغم من غـياب
ثالثة العب بسبب االصابة (احمد
ريـــاض - احــــمــــد جــــابـــر - عــــلي

جاهد).
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ــنـتــخب الــعــراقي لــلــكـرة خــاض ا
الــطــائـرة جــلـوس اول مــبـاراته في
اجملـموعـة الثـانـية الـتي ضمت  كل
نتخب ( اللليبي والسعودي من ا
) امـام الـفـريـق الـلـيـبـي وفـاز عـلـيه
بــثالثــة اشــواط دون رد بـواقع-25
 نــــقـــطـــة   25-20  15 -25    15
فـيمـا تـفوق عـلى نظـيـره السـعودي
بــثالثــة اشــواط دون ايــضــا بـواقع
25-13   25-15   250 19
ــنـتــخب الــعــراقي كـاول لــيـتــاهل ا
اجملـمــوعـة الــثـانـيــة  والـســعـوديـة

ثانيا.

ـنــتـخب الــعـراقي لــلـكـرة والـتــقي ا
الـطــائـرة جـلـوس  في الـدور نـصف
الـنهـائي مع منـتـخب اجلزائـر ثاني
اجملـــمــوعـــة االولى وتــغـــلب عـــلــيه
بـثالثة اشـواط مـقابل الشـيء  فيـما
ــصـــري عـــلى ـــنــتـــخـب ا تــغـــلـب ا
ـنتـخب الـسعـودي بذات الـنـتيـجة ا
ــنــتـــخــبـــ الــعــراقي لــيــخـــوض ا
ـبـاراة الـنـهـائـيـة فـيـمـا ـصـري ا وا
ـــنـــتــخـــبـــ الـــســـعــودي يـــلـــعب ا
ـركـزيـن الـثـالث واجلــزائـري عــلى ا

والرابع.
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ـبـاراة اخلـتامـيـة  الـتي قـادها في ا
احلــــكم الـــعــــراقي الـــدولـي جـــاسم
صافي  واحلكم الليبي الدولي  عبد
الـــله رمـــضـــان الـــتي جـــمـــعـــته مع
ـصـري لـلــكـرة الـطـائـرة ـنـتـخـب ا ا
جــلـــوس (رجـــال) بـــطل افـــريـــقـــيــا
ــــــتـــــــأهـل إلى دورة االلـــــــعــــــاب وا
ــبـيـة طــوكـيـو  2020 حـيث الــبـارا
ـصري على تذكرة نتخب ا حصل ا
ـبـيـاد بـعد  الـتـغـلب الـتـأهل لـلـبـارا
عــلى مــنـتــخب روانــدا و الــتــتـويج
بـلقـب البـطولـة اإلفـريقـيـة وسبق له
ـيـدالـيــة الـبـرونـزيـة في ان حــقق  ا
دوره األلــعـاب األولـيـمــبـيـة في ريـو
دي جانيرو  2016فكانت حسابات
اجلـهـاز الـفــني الـعـراقي بــالـتـاكـيـد
حتـــقــيق االجنـــاز بــالـــتــفـــوق عــلى
اصحاب االرض واجلمهور باعتماد
اخلطط الكفيلة بتحقيق التوازن ثم
الــتـــفــوق لـــكن ارادة جنـــوم مــصــر
بـالـلـعـبـة اعـلـنت في هـذا الـلـقاء عن
اثبات وجودها وتفوقها على الفرق
التي تـتبـارى معهـا ان كانت عـربية
او افــريــقـيــة وحــتى دولــيــة. فــكـان
الـتـفـوق مـصريـا بـاالشـواط الـثالثة
ـنـتــخب الـعـراقي امـام الـضـيــوف ا
بـاراة النـهائـية لـلبـطولة وانـتهت ا
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الـسـادس من شـهـر أذار احلالي سـيـتـضح عـبـر اجـتمـاع لالحتـاد الـدولي ( فـيـفا )
ـؤقـتـة لالحتـاد حتـتـضــنه الـعـاصـمـة الـقـطـريـة الـدوحـة  الـكـثـيـر من مالمح الـهـيـئـة ا
الـعراقي لكرة القدم  ,بل ستكون الـهيئة معلنة رسميـا وهذه خطوة جديرة باالهتمام
ا اشـغلت الوسط اذا مـا  االختيـار الصحـيح بعيـدا عن االسماء اجلـدلية الـتي طا

صالح.  الكروي حتديدا ووضعت مصلحتها اخلاصة فوق كل ا
ـتلك الـرؤية الـكـاملـة حول جـميع من يـتمـنى احلصـول على ( ؤكـد ان ( فيـفا ) ال ا
ـؤقتـة ال الدائـميـة اشـباعـا لرغـبـات كان يـحلم  يـوما كـرسي ) وان كـان في الهـيئـة ا
اجلـلوس ولـو على كـرسي حالق ال  كرسي احتـاد القـدم ! فكـيف به اليـوم من يلهث

بكل االجتاهات ليكون ضمن قادة الكرة العراقية.
 الفيفـا استنذ في معاييره على اشخـاص ضالع في شؤون كرة القدم في العراق
الئمـة القامة رحـلة االنـتقالـية ويـجهز االجـواء ا ليـبني قرارتـه في تسمـية من يـقود ا

لف الشائك. انتخابات مبكرة وانهاء هذا ا
أول االسـمـاء الصـاحلـة لـقـيـادة الكـرة الـعـراقـيـة ويطـمـئن لـهـا الـفيـفـا قـبل اجلـمـهور
كـلف أحمد عبـاس) حاليا بـادارة الشؤون االدارية في الرياضي في الـعراقي هو (ا
مـقـر االحتـاد ومخـاطـبة االحتـاد الـدولي لـغـرض التـواصل حلـ عـبور أزمـة الـفراغ
االداري واتـمنى ان اليكـون هذا التـكلـيف (أشبه) بالـعقوبـة التي حترمه من الـتواجد
في الـهـيئـة الـدائمـية لالحتـاد عـندمـا يـختـار االحتـاد الدولي يـوم الثـالثاء اسـماء من

ؤقت. كتب التنفيذي لالحتاد العراقي ا سيعمل با
ـواصـفـات الــتي اخـتـيــر فـيـهـا أحــمـد عـبـاس يـجب ان تــكـون االسـمــاء قـريـبـة مـن ا
واصفـات التي يحـملهـا (عباس) مـتوفرة لـدى الكثيـرين من اصحاب وبـالتأكيـد ان ا
الــكـفــاءات واخلـبــرة ألجل ان يـعــمـلــوا سـويــة لـصــالح الـكــرة الـعــراقـيــة بـعــيـدا عن
درب و(مـناطـقيـة) دعوة هذا الـالعب و (مجـاملـة) تسـمية (محـسوبـيات) تـع هـذا ا

ذاك االداري.
رور وكسب ؤقـتة او الدائـمية اذا ما أريـد له الفيـفا ا قبل سـواء بالهيـئة ا االحتـاد ا
ثـقـة الشـارع الـريـاضي الـعـراقي فـانه يـجب ان تـكـون (عابـرة) جلـدلـيـة االسـماء وال
رشح على حساب القدرة في العمل والرغبة في النجاح تعتمـد جنومية او حضور ا
واالستـناد الى الـكـفاءة واخلـبرة في الـعـملـ االداري والفـني يـجب ابعـاد الطـارئ
عن عالم الـكرة والـتـخلي عن فـكرة اسـتـقطـاب هذا وذاك بـحـجة (الـنوم) حتت ظـلهم

الن الوقت صعب !
عـندمـا يـدير االحتـاد أهـله تخـتـفي مظـاهرمـاكـان لهـا ان تـكون لـوال الـضعف وقـبول
االمالءات واالبـتعـاد عن التـعامل الـقوي واحلفـاظ على كـيان االحتـاد ال على كرسي

احلكم !
نتطـلع اليوم الى أن جند االسماء جديرة بإمساك مقاليد احلكم في
رشح الى االنتخـابات من االسماء (غير االحتاد وان يـكون ا
جـدلـيـة) وهذه (مـفـردة) كـان والزال الـشـارع الريـاضي في
الـعـراق يـطـالب بـهـا مـنذ  2003 وحـتى الـيـوم لـيـبـتـعد عن
ـضـي في عـمل احتـادي مـحـترف يـبـني تـدويـر الـوجوه وا
الـكرة الـعراقـية وفق تـخـطيط صـحيح يـفضي الى حتـقيق
ـشهـد الـرياضي في اجنـازات كرويـة بـاتت عـصيـة عـلى ا

العراق...  الستم معي ?  

بـفـوز مـصـر بـثالثـة اشواط دون رد
وبــــــواقع 13 -25 - 25   19- 25
 نـقـطـة لـيـحــصل فـريـقـنـا عـلى  11
فــضــيـــة الــبــطـــولــة  ومـــصــر عــلى
ذهبـيـتـهـا بـينـمـا ذهـبت الـبـرونـزية
لـلفـريق اجلزائـري الـذي تغـلب على
نـظـيـره الــسـعـودي بــثالثـة اشـواط
دون رد فــاحـتل الــفـريق الــسـعـودي
رابعا والفلسطيني خامسا والليبي

سادسا.
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ـــصــري لـــلـــكــرة ــنـــتـــخب ا مــثـل ا
الــطــائـرة جــلـوس (جــلـوس) كل من
الالعـــبـــ (اشـــرف الـــشـــعــراوي -
الــســيــد مــوسى - هــشــام صالح -
عبد النبي حـسن - محمد احلناوي
- احــــمـــد فــــضل - صالح عــــطـــا -
حسام مسعـود - مطاوع ابو اخلير
- احمد عبد الفتاح - احمد زكري )
ـنتـخب العراقي كل من  فيـما مثل ا
الـالعـبــ ( احـمــد هـاشم - حــسـ

هـــلــيل -  احــمـــد عــبـــد الــرحــمن -
رحيم عـلي -  سيف الـدين سـمير -
 وعــد يـــوسف -  ضـــيـــاء جــاسم -
.( ابراهيم ناصر - فؤاد عبد الكر
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وفـي خـتـام الــبـطـولــة جـرت مـراسم
تـــوزيع الـــشـــهــادات الـــتـــقـــديـــريــة
واجلـــوائـــز عــلـى الــفـــائـــزين ونــال
احلــــكم الـــعــــراقي  جـــاسـم صـــافي
شــهــادة تــقـــديــريــة لــقـــيــادته عــدة
مبـاريات في البـطولـة وكذلك حصل
الالعب العـراقي احمـد هاشم دهش
كافضل حائط صد ( بلوك ) وحصل
زمـيلـه حسـ هـليل كـاظم  كـاحسن
العب  اســـتــقـــبــال وحـــصل الالعب
اجلزائـري قـابلي قـاسم على جـائزة
احــسن ارســال  فـيــمــا تـوج الالعب
ـــصــري الـــســيـــد مــوسـى بــكــأس ا
أحــسن ضـارب كــمـا تــوج مـواطـنه

الالعب هـشام صالح بـكـأس أحسن
العب في حـــ تـــوج الالعب عـــبــد
الـنـبي حـسن بكـأس أحـسن لـيـبرو
وحـصــد الالعـب مـحــمــد احلــنـاوي

كأس أحسن معد.
·dA  w «dŽ —uCŠ

حضـر حفل ختـام للبـطولة الـدكتور
عـــقـــيل حـــمـــيـــد رئـــيس الـــلـــجـــنــة
بـية  العـراقيـة نائب رئيس البـاراو
االحتـاد الـعـربـي لـلـفــئـات اخلـاصـة
ـبــيــة  و والــدكــتـورة لاللــعــاب االو
كـوثـر  عــبـد احلـســ االمـ الـعـام
بية الـعراقيـة والسيد للجـنة البـارا
عبد احلس كاطع  الدراجي رئيس
االحتــاد الــعـــراقي لــكــرة الــطــائــرة
جـــلــوس  والـــســيـــد ايــاد  صـــبــاح
مـستـشـار وزير الـشـباب والـريـاضة
ــالـكي الــعــراقي واالعالمي ســيف ا
وحـــضـــر الـــســيـــد مـــوسى مـــهــدى
ـثال عن الـسـفيـر الـعراقي مـكاوي 
في الـقـاهـرة  والـتـونـسي عـلى حرز
الــله رئــيـس مـجــلـس إدارة اإلحتـاد
الـعـربي لـلـفئـات اخلـاصـة و إيـهاب
حـــســانـــ نــائب رئـــيس الــلـــجــنــة
ـصـريـة ونـائب رئيس ـبيـة ا الـبـارا
مــــجــــلس إدارة اإلحتــــاد الــــعــــربي
للفئات اخلاصة عن افريقيا و عماد
رمـــضـــان أمـــ صـــنـــدوق االحتــاد
بـى للـكـرة الـطـائرة ـصـرى الـبـارا ا

جلوس
VIðd  ¡UI

ومن اجلــديـر بـالـذكـر ان الـعـاصـمـة
صرية القاهرة ستستضيف خالل ا
الفـترة من  21 أبريـل حتى  1مـايو
م  بــــطــــولـــة كــــأس الــــعـــالم 2020
لـلـقـارات لـلـكــرة الـطـائـرة جـلـوس (
ــــؤمـل ان يـــلــــتــــقي رجــــال)  ومن ا
نـتخب الـعراقي الـرابع اسـيويا و ا
ــصـري 13 ــنـتــخب ا ــيــا مع ا  عـا

يا . االول افريقيا و الثالث عا
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جانب من تكر منتخب العراق بالطائرة جلوس في القاهرة

ــنـاســبـات قــبل ان يــسـقط   امــام قـوة ا
الـنفط التي ظهـرت في مهمة غـير سهلة.
ولـلمرة الثانـية ينجح مهـند عبد الرحيم
في قـيـادة الــزوراء لـلـفـوز  بـعـدمـا تـقـدم
في الـتـسجـيل  في مـرمى الـكهـرباء د56
همة باسم ـباراة التي شكلت حتد  من ا
قــاسم الــذي وجــد في الــنـتــيــجــة دفــعـة
كـبــيــرة عـنــدمــا تـقــدم الــفـريق لــلــمـوقع
الـرابـع  ومـتـوقـع ان تـسـتــمـر مــبـاريـات
الـزوراء صعبـة   ألنه ينافس عـلى اللقب
وان يـكـون مـسـتـعـد لـلـفـوز بـعـد تـخـطي
عــقـبــتي الــطالب والــكـهــربــاء  ويــنـجح
مــرتـــ ويــظــهـــر أكــثــر وضـــوحــا   في
احلــفــاظ عــلى ســجل الــنــتــائـج ولـو ان
مــسـتــوى األداء ظــهــر إجـمــاال مــتـوسط
واحلـال في الــلـقـاء األول وهـو مـا يـضع
ـدرب امام مـهمـة تصـعب من دور ألخر ا
من دون الـتـخـلي عن  الـنـتـائـج والـتـقدم
لإلمـــــــام النـه الــــــزوراء   احـــــــد  ابــــــرز
ــنـــافـــســ  و يـــريــد اخلـــروج بـــلــقب ا
الدوري   ما يتطلب من الالعب التحكم
ـباريات في وقت قدم الـكهرباء مرة في ا
أخــرى نـفــسه كـفــريق  مــنـافس  رغم ان
جـدول اللـعب صعب عـليه األمـور عنـدما
اسـتـمـر يـلــعب مـبـاريـاته مع فـرق قـويـة
وهي صـعبـة أساسا عـندمـا واجه النفط
والـشـرطة والـزوراء  ما جـعل من األمور

ان جتري خارج رغبة عباس عطية.

والـتـقـدم خـطـوة لإلمـام  عـبـر الـنـتـيـجـة
ـذكـورة الـتي مـنحـته الـوصـافـة بـسبع ا
نــقــاط   و قــبل جتــرع أصــحــاب االرض
اخلــسـارة االولـى والـتــراجع في الــسـلم
بـعدما ظـهر النـفط اكثر تـنظيـما وسرعة
وجنح في نـــقـل الـــكـــرة عـــبـــر خـــطـــوط
انـدفـعت بـقـوة وبـانـسـجام وجنـحت في
الـتـقدم والـتـعامل مع الـفـرص واخلروج
بـنتيجة مهمة دعمت مهمة يحيى علوان
 واألمل في مـــواصــــلـــة قـــيـــادة الـــنـــفط
بـــالـــشـــكل الـــصــــحـــيح   في  مـــشـــروع
الـصـراع عــلى الـلـقب عـبــر تـولـيـفـة  من
الــشــبــاب والــواعـــدين ومــهم ان  تــقــدم
ـوعد الـعنـاصـر التي يـعـول علـيـها في ا
وعـكس قوة الفريق خارج ملعبه  ويوفر
ــزيـد مـن الـدعـم  لـلــفــريق الــذي يــقـدم ا
نـفــسه بــشـكل جــيـد من دور ألخــر  عـبـر
ـــدرب الـــذي ســـبق وعـــمل مع خـــبـــرة ا
ـعـروفة ـنـتـخـبـات والـفـرق ا مـخـتـلف  ا
وسم اخر واإلبـقاء على النفط  مـنافسا 
واجهات القادمة  والـتخطيط  خلوض ا
بــصــورة اكـــبــر وأفــضل   فـــيــمــا خــيب
ـيــنـاء  األنـصــار في ان  اليـتـوقف وان ا
ــيـدانه وفـي ظل ظـروف حــصل لــيس  
لـعب يـفتـرض ان تـسـتغل كـمـا يجب الن
رهـان الــفـرق يـبـقى عــلى مالعـبـهـا والن
ـيــنــاء من بـ الــفـرق الــتي اسـتــمـرت ا
تـسـتـفـيـد  من مالعـبـهـا  في الـكـثـيـر من

نـفس الوقـت جتعل من جـمهـورك سعـيد
ـطـلـوب  وتـعزز عـنـدمـا تـلـعب وحتـقق ا
من امــالك والنـك الـبــطل  مــا يــجــعل من
درب في اختيار ـهمة مضاعفـة  امام ا ا
نافسة لفريق الـتشكيل وطريقة الـلعب ا
ا في ذلك دكة متكامل العب معروف 
ــقـابل تـلـقى األمـانـة اكـثـر االحـتـيـاط بـا
الــفــرق إعــدادا اخلــســارة الــثــانــيــة في
الـعـاصـمـة في بدايـة غـيـر مـتـوقـعة   في
ظل صــعـوبــات الــلـعب واحلــلـول   و لم
يـنجح للمـرة الثالثة  ومـنتظر ان يواجه
ـواجـهـات  إمام تـهـديـدا اكبـر في قـادم ا
ضــعف الــدفــاع   وأهـــمــيــة ان يــنــظــمه
عــصــام حـــمــد لـــكي يــخـــرج من زحــمــة
الــنـتــائـج الـســلــبــيــة والــبــقـاء فـي اخـر
نـافسة   التي يجب ـواقع وبعيد عن ا ا
ان يـتصدى لها ومواجهة األمور بتركيز
عـبـر مـا لـدى الـفـريق من العـبـ ووضع
حـد لــلـنـتــائج اخملـيـبــة الـتي التــنـسـجم
ــشـــاركــة الــتي  دخـل فــيــهــا وظــروف ا
الـفـريق  وهوفي حـال أفـضل من الـكثـير
من  بـقيـة الفـرق وكلـما  تـعثـرت البـداية

جتعل من األمور أكثر تعقيدا. 
jHMK  “u  

ــيـــنــاء وغــيـــر الــنـــفط من تـــوجــهـــات ا
الـبـصريـة والـزمة عـلى الـسقـوط بـهدفي
ــبـاراة مــحــمــد داودد34و 74مـن وقت ا
الــتي مــنـحــته اول فــوز خــارج مــواقـعه

الـــفــارق  د  77 قـــبل ان يــعـــود مــروان
لــيـقــضي عــلى أمـال األمــانــة  بـالــهـدف
الثالث د   82 ومـنح فريقه كامل النقاط
الــتي زادت الى اربع  لـيــتـقــدم لـلــمـوقع
الـثامن فـيمـا جتمـد رصيـداالمانـة نقـطة
ــركـــز مــا قـــبل األخــيـــر. نــعم عــاد في ا
الـشــرطــة لـلــنـتــائج  اجلــيـدة  لــكـنه  لم
عـهـود  كبـطل لـلدوري سـتـواه ا يـعـود 
واحـــد فــرق دوري إبـــطـــال اســـيــا  رغم
وجـود مجـموعـة العبـ وأسمـاء مؤثرة
تـلعب لـلوطـني لكن الـنتـيجـة التي خرج
درب غني شهد فـيها التي اتت بقيادة ا
 لـدعم مهـمته الـغير سـهلـة بعـد سلـسلة
نــتـائـج سـلــبــيــة أبــعــدت الـفــريق ن من
ــلك  قـــبل ان تــتــراجع أمــاله بــطــولــة ا
بـبطولـة دوري اسيـا لكن  مهم ان يـظهر
ـهـمـة الـغـيـر مـدافـعـا عن لـقب الـدوري ا
سـهلـة  لـكنه يـبقى يـعـول على الالعـب
ـدرب اجلديد في  زج في ظل تـقديرات ا
األفضل من الالعب وتصحيح األخطاء
الـتي رافقت مـباريـاته األخيـرة والتـطلع
الى فــريق مـــتــكــامل قــادر عـــلى تــغــيــر
نـتــائج مـبـاريـاته حتت ضــغط الـنـتـائج
والـعمل على استغالل الفرص  وخوض
ـبــاريـات وفق حـسـابـات دقـيـقـة بـقـيـة ا
وان تـــلـــعب مــــبـــاريـــات تـــخـــصك والن
الـدوري من مـرحـلـة واحـدة وان حتـصد
نـقاط كل مباراة امـر ليس سهال لكن في

الـوحـيــد الـذي  حـقق الـفـوز ثالث مـرات
مــتــتــالـــيــة مــا عــزز من ثـــقــة الالعــبــ
ــواجـهـات والـتــصـعــيـد من دورهم في ا
الـقـادمة والـلـعب بـخـيار الـفـوز ولـو لكل
مـبراة ظـروفه لكن شيء مهم ان تـتجاوز
احـد الفـرق اجلماهـيريـة وهذا مـا يجعل
الـفريق اللعب بأجواء جـيدة  باستمرار.
قابل جتـرع الطالب اخلسارة الـثالثة بـا
ـنافـسـات وكأنه يـكرر والزال بـعـيد عن ا
ــشـاركــات الــســابــقـة ســيـنــاريــوهــات ا
ـرفوضة من جـمهورهم الذي والـنتائج ا
نـدب حظه  الن الـفريق تعـثر ثالث مرات
ـاضي والن الـتـعـادل في مـلـعـبه الـدور ا
إمــــام جــــمــــهـــوره  بــــطــــعم اخلــــســـارة
بــاخلــســارة ولـم يــصل الى الـــنــتــيــجــة
ــنـتـظــرة وسط تــوتـر األمــور واحلـالـة ا
الـعـصبـيـة الـتي علـيـهـا اجلمـهـور الذين
ــهـمـة أكـثــر تـعـقـيــدا عـنـدمـا يـرون في ا
حــصـل الــفـــريق عـــلى نـــقــطـــة من ثالث
مـباريات  ويـرى احمد خضـير   تضاؤل
اآلمـال  بــالــطــريـقــة الــتي يــلـعب فــيــهـا
الـفريق والنـتائج  ما يجـعل األمور اكثر
صـعوبة إمـام مهمـة تتعثـر وتتراجع من
دور الخــر وسط عــدم قــدر الالعــبــ في
إيـقــاف  مــد الــنـتــائج الــســلـبــيــة  الـتي
يـعـانـون مــنـهـا   وفـريـقـهم   في الـصف
الـثاني عشـر وبحاجة الى عـودة سريعة
عـبر تنظـيم األمور قبل فوات االوان ولو
 انـهـا زادت صــعـوبـة بـخـسـارة اجلـويـة
قـديتقبل األنـصار اخلسارة من أي فريق
اخـر حـتى اقل من مـستـوى الـطالب لكن
ان ال تـاتي مـن الـغـر اجلـويـة    مـؤكـد
انــهــا تــثــيــر  غــصــة في الــتــقــوس  الن
الـفريق لـم يعـرف طعم الـفوز  بـعد ثالث
مـباريـات  وحتى ان عـكس مسـتواه لكن
هـذا اليقنع  الن العبرة في النتائج وهي
من دفـعته للمـوقع احلالي واخلروج منه
يــتــطــلب الــعــودة بــســرعـة قــبـل  فـوات
األوان وسط قــلق األنــصــار الــذي يـرون
ــشــاركـة مـن حـيث الــفـريـق بـعــيــد عن ا
ـكـان في الـسلم ـستـوى  وا الـنـتـائج وا
والن االســتـمــرار في مــثل هـكــذا نــتـائج
يـعني زيـادة إطـماع الـفرق في الـنيل من
الــطالب الـذيـن عـلــيـهــا تــقـد كل شيء
والـلـعب بـثقـة  رغم تـراجع احلـظوظ في
الــصـراع عــلى الــلــقب لــكن امــر مـهم ان
يـتـعـدل الـترتـيب  عـبـر الـعـودة وتـفـعيل
ـان بــإمــكـانــيــاتـهم دور الالعــبــ واإل
الــذين يـــشــعــرون بـــقــلق  امــام خـــيــبــة
ـشهد الذي اليحتاج الـعشاق  ومشاهد ا
الى تـعـليق جـراء مـا يـحصل بـعـد ثالثة

ادوار  مخيبة.
WÞdA « “u  

واسـتعاد الشرطـة دوره في النتائج عبر
الـفوز الكبـير على األمانـة بثالثة أهداف
لـــواحـــد لــيـــعــود بـــعــدغـــيـــبــة لـــطــريق
االنـتـصـارات تـنـاوب  عـلـيـهـا  الالعـبـ

عالء عــبـد الـزهـرة  مـن ضـربـة جـزاء د7
ــرور مــنـــحت الـــفــريـق أريــحـــيـــة  في ا
بــوضع أفــضل في الــلــقـاء  الــذي شــهـد
روان تـسـجـيل الـشرطـة لـلـهـدف لـثـاني 
حــسـ د 22قـــبل ان يــــقـــلص األمـــانـــة

wÐU d √ rÝUÐ ≠ W¹d UM « 

واصل فريق القوة اجلوية تصدره لفرق
ــمــتــاز بــكــرة الــقــدم   رافــعـا الــدوري ا
رصـيده الى تسع نـقاط اثر فـوزه الثالث
تـوالــيــا عـلى الــغـر الــطــلـبــة بـهــدفـ
لـواحـد في  الـلـقـاء الـذي جـرى بـيـنـهـمـا
امس االول فـي مــلـــعب الـــشـــعب ضـــمن
مـبـاريات الـدور الـثالث لـبـطولـة الدوري
ــمــتــاز بــكـــرة الــقــدم  والــتــواصل مع ا
الــنـــتـــائج اجلــيـــدة  واإلمـــســاك بـــقــوة
ــوقع  األول وفي أفــضـلـيــة بـ الـكل بـا
عـندمـا استمـر بتـحقيق نـتائـجه اجليدة
مـحـافظـا عـلى مسـار األمـور بشـكل جـيد
ومـعـززا  نـتـائـجه ومـحـافـظا عـلى امـاله
رور من مـبارياته بشكل ـنافسة وا في ا
واقع. منحه التفوق والبقاء في أفضل ا
ويـدين الفريق بالفوز  للهداف  حمادي
احـمـد  35مـسـجال الـهـدف األول  لـيـرفع
رصــيــده الــشـخــصي الـى ثالثــة أهـداف
ن حــســ بـتــســجـيل وعــززه زمـيــله أ
ــهـــمــة  د 62 واخلـــروج هـــدف حــسـم ا
بــالــفــوز  لــتــتــكــرر الــنــتــيــجــة األخـرى
ـوقف  والـتـقدم ـطـلـوبـة الـتي دعـمت ا ا
بــنـــجــاح من دور الخـــر في وضع يــدعم
اآلمـال  واالستمرار في مـواصلة حتقيق
الـنتائج الـتي تعكس قوة الـفريق وحالة
االنـسـجام  واحلـضـور الـتهـديـفي  الذي
بـات يخـدم مهمـة الفـريق وحسـمهـا عبر
احلـلول الـهجـوميـة   وفي أفضل هـجوم
عــنـدمــا ســجل سـبــعــة أهـداف من ثالث
درب وجـد احللول مـباريـات ويبـدو ان ا
ن بهذا الشكل في ان يـظهر حمـادي وأ
ـؤثــر  وكــلـمــا تـوازن الــهــجـوم مــؤكـد ا
سـيدعم األمـور وجعـلهـا تسـير بـاالجتاه
شاركة  للصراع الـصحيح لفريق دخل ا
عــلى الــلــقب الــذي يــخـطـط له اوديــشـو
ـــوسم وإدارة الـــنـــادي   في بـــطـــولـــة ا
الـوحيدة  والظهور بهـذه البداية القوية
يـجـعـل من الـفـريق  اكـثــر سـيـطـرة عـلى
ــتـوقع التــخـلـوا من ــبـاريـات ا أجـواء ا
الـتــهـديـد الـقـادم مـن الـشـرطـة والـزوراء
والـنـفط عـنـد اخلروج خلـارج الـعـاصـمة
مع ان تـركيـز  الفـريق يصب عـلى جميع
ـباريات  واخلروج مـنها بنـتائج جيدة ا
مــدعـــومــا بـــالــبـــدايــة الـــتي وطــدت من
العالقة ما ب االطراف وادارك الالعب
لـفريق مـثل اجلوية  مـهمـته تتـطلب قبل
ـؤكـد ثـمـنوا كل شيء اقـنـاع األنـصـار  ا
الـفوز عـلى الغـر في مهـمة غـير سـهلة
واالهم انـها عززت الـصدارة وجعلت من
شـهـيـة الـثـنـائي الـهـداف الـلـذين خـطـفـا
األنـظار  في مواصـلة التـهديف للـمباراة
الـثـالثـة  ومـؤكـدان جـهاز الـفـريق الـفني
يـأمل ان تتـكرر النـتائج االيـجابـية وهذا
ــزيـــد من الــظــهـــور وعــطــاء يــتــطـــلب ا
الالعـبـ بـقوة وتـركـيز   ويـتـعـلق األمر
في  ان   تـقدم جـميع عنـاصر الـفريق ما
ـبـاريات سـتـكـون مـخـتـلـفة لـديـهـا الن  ا
ـنـافـسـ في إيـقـاف مـسار إمـام رغـبـة ا
اجلـوية إمـام حاجـة الفـوز التي سـتكون
ـتـصـدر الـذي بـشـكل أخـر إمـام إيـقـاف ا
اسـتــمـر يـظــهـر بـشـكـل واضح والـفـريق
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ديـر اإلداري للـمنـتخب الـوطني خـلفـا للـمدير الـسابق ـنتـخب العـراقي السـابق منـصب ا تـولى مهـدي كر  جنم ا
ـديـر اإلداري لـلـنجم بـاسل كـوركـيس الـذي تـعـرض لوعـكـة صـحـية تـطـلـبت رحـلـة عالج طـويلـة. و إسـنـاد مـهمـة ا
ـبي خالل الفـترة األخيـرة. وبعد تـعرض باسل السابق مـهدي كر بـعد جنـاح جتربته كـمدير إداري لـلمـنتخب األو
كلف كوركيس ألزمـة صحية على مستوى القلب تـطلبت نقله إلى كندا للخضـوع إلى العالج اضطر أحمد عباس ا
ـنـتـخب الـعراقي من قـبل "فـيـفـا "بـإدارة عـمل احتـاد الـكـرة الـعـراقي إيـجاد بـديل لـيـحل مـحل كـوركـيس. وتـنـتـظـر ا

مباريات مهمة في تصفيات كأس العالم حيث يتصدر العراق اجملموعة الثالثة برصيد  11 نقطة.
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