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منتخبنا حسم النتيجة خالل الشوط االول
لو تعامل الـهجوم مع  الفرص احلـقيقية 
الــتي الحت امــام مــهـنــد عــبـد الــســتـار مع
مـــرور وقـت الــــشــــوط االول الــــذي شــــهـــد
ـنتخـبنا لكن هـذا اليعني انه لعب سيطرة 
بـشكل مـنـظم وبخـطوط فـاعـلة بـعـدما عـمد
درب الى اللعب  بغير الـتشكيلة   التي ا
واجــهت الــســعــوديــة مــنــتــصف الــشــهـر 
ــاضي الـتي واجــهــات مـشــاكل فـنــيـة من ا
بـاراة  بـعدمـا ظـهر اجل الـسيـطـرة علـى ا
   والــوقــوع  بــنــفس تــبــاطـىء الالعــبــ
ـنـتـخب الـبـوليـفي االخـطـاء  رغم صـورة ا
الــغـيــر مــتـوقــعـة بــعـدمــا فــشل في جتـاوز
االمور  عـندمـا ظهر ضـعيـفا  ومـرتبـكا ما
ـثله  في ظل اثار الـشكـوك حـول من كان 
ـتـاحـة الـتي لم ـمل   الـفـرصــة ا االداء  ا
يـسـتــغـلـهـا  فـريـقـنــا  من اجل الـتـسـجـيل
شكلة القائمة وهنالك اكثر من العب  في ا
كن دعوتهم  قبل تقد االسماء الدوري 
ـقــبل ( حـمـادي في اخلــامس من الـشــهـر ا
حتمـد وامجـد راضي  وعمـاد وعبـد القادر
عـــزيـــز   وغـــيــــرهم ) ورغم الــــســـيـــطـــرة
الــواضـــحــة واالســـتــحـــواذ عــلى الـــكــرة 
الفرصة التي كان ان  يـلعب الفريق بنفس
تشكيلة  مـباراة السعودية  لـلخروجبفوز
مــعـنــوي ووصـوال الى حتــقـيق الــتـشــكـيل
ــــطــــلـــوب  من هــــذه االوقــــات وتـــراجع ا
مـنــتــخــبــنــا في الــشــوط الــثــاني بــشــكل 
واضح  بـسـبب  ضـعف الـلـيـاقـة الـبـدنـيـة
  ولم تـنفع عملـية  تبديل الغلب  الالعب
الالعــبـــ الــسـت عــلى تـــغــيـــر مــســـتــوى
االداء   قبل ان يظـهر  الهـجوم في عزلة 
وتـــكــرار االخــطــاء الــدفــاعــيــة   وكــثــرة 
  مـا الزم االحـتـكـاك الـبـدني بـ الـفـريـقـ
احلـكم الشـهـار الـبـطـاقـة الـصـفـراء  امام 
التحـول السـريع لبولـيفيـا والسيـطرة على
مـنـطقـة الـوسط واالسـتـحـواذ عـلى الـكرة 
نطقتـنا واحلصول على اكثر من والتوغل 
ـهمة د89 كرة ثـابتة وكـادوا ان يحـسموا ا
لـوال تــصـدي جالل حــسن بـجـســمه  لـكـرة
ـهـاجم  عـنـدمـا انـفـرد به داخل  مـنـطـقة ا
ــنـتـخب  واألخـطـاء  الـهـدف واثـار اداء ا
الـدفاعـيـة وضعف الـلـياقـة الـبدنـيـة  وعدم
ــشــاكل الــهــجــومــيــة تــســاؤالت جتـــاوز ا
الـشـارع الــريـاضي عـبــر وسـائل الـتـواصل
االجــتــمـاعـي  امـام   45 يــومــــــــا عــلى 
افـتـتـاح بـطـولـة ا اســـــــــيـا امـام تعـالي
االصـــوات في حتـــقــــــــيـق الــتـــشـــكـــــــــيل
ـنـتــــــــخب الذي  الـــــــقـادر على تـمـثـيل ا
ســســـيــجـــد نــفـــــــــسه امـــــــــام مــشـــاركــة

صعبـــــــة.

الوطـني في لقـاءه التـجريـبي مع  منـتحب
ـذكورة بـتركـيز بولـيـفيـا ليـخوض الـلـقاء ا
وقـوة  والـتـعـامل مع الـفـرص والـسـيـطـرة
على الـكرة امام مـباراة مـباراة قـوية  امام
اجملــتـهــد مــيـســان الـذي الزال يــقـدم االداء
  رغم تـراجـعه ـقـبـول عـبـر ثـقـة الالعـبـ ا
للموقع احلالي بعـدما تنازل عن  الصدارة
لكنه قادر عـلى مواجهة الشـرطة ومواصلة

احلفاظ  على  نظافة سجله .
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وسـيـخــرج الـزوراء الـرابع �14 الى مـلـعب
ـــوقف  في ســفــرة الــوسط  13 خــامس ا
خطرة للغاية هي الثـانية خارج ملعبه بعد
ـينـاء  واليوم السـقوط االول  في مـلعب ا
ـر بـوضع مـختـلف بـعـد مـا خـسـر خمس
نقاط من مـبارات وتـغلب بصـعوبة كـبيرة
باراة على البحري في الـنفس االخير من ا
ذكورة امام الوضع همـة ا قبل ان تاتي  ا
احملـرج الـذي علـيه الـفـريق  امـام مـخاوف
االنــصــار بـــعــد  تـــدني الــنـــتــائـج وتــبــرز
احلاجة مـلحة لـلفوز العـادة االمور وتدارك
مــشـــاكل مــبــاريــات الــذهــاب الــتي تــشــكل
اخلــطــر الـدائـم امـام الــكل  لــكــنـهــا تــتـرك
تـأثـيـراتـهـا اكثـر عـلى الـفـرق اجلـمـاهـيـرية
ـيـنـاء عـنـدمـا فـشل الـزوراء بـعـد خـسـارة ا
عـبـور الكـرخ رغم تـقـدمه  بـالـهـدف بـسبب
تكرار االخطار الـدفاعية والعـجز التهديفي
امــام تـــســعــة اهــداف من ســبع مــبــاريــات
واهــتــزاز شـبــاكه خــمس مــرات  ومع ذلك
بـامـكـان لـفـريـق صـنع الـنـتـيـجـة في مـلـعب
سـتوى الوسط  اذا مـا قدمت عـناصـره  ا
ـطـلـوب  في  مـهـمـة غـايـة  بـالـصـعـوبـة ا
قابل يريد الوسط حتقيق نتيجة الشهر با
ـــرحــــلـــة االولـى  والنه في اذا لـم تـــكـن  ا
وضع  اخـتـلف عن الـبـدايـة بـعـد  حتـقـيق
اكــثــر من نــتــيـــجــة  ايــجــابــيــة  وتــطــور
بسـرعة  وتقـدم  للـموقع الـثالث وكاد ان 
يــسـتـمــر به  البل الــتـقـدم لــلـوصــافـة لـوال
نــتــيــجــة الــتــعــادل الــســلــبي مع جــيــرانه
الــسـمــاوة  الـتي يــبــدو  نـظــر لالمـور من
خالل  موقف الضـيوف  ليتـراجع خامسا
وتــبـدو حــظـوظـه عـالــيـة في عــرقـلــة عـودة

الزوراء حتى بالتعادل .
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تـعــادل مــنــتــخــبــنـا الــوطــني مـع ضـيــفه 
ـباراة منـتخب بـولـيفـيا بـدون اهداف في ا
الوديـة التي جـرت بيـنهـما في مـلعب خـالد
بـن مــــــحـــــــمـــــــد في اإلمـــــــارات فـي إطــــــار
اسـتــعـداداته لـلــمـشـاركــة في بـطـولـة  أ
آســـيــا الــتي ســـتــنــطــلـق في اخلــامس من
شـهـركــانـون الـثـاني� 2019 وكـان بـامـكـان

لـتـحـقـيـق  لـضـربـة االسـبـوع النه اليـريـد 
اقتصـار النتـائج على بقـية الفرق بل االهم
ــدجج بــالــنــجـوم ــتــصــدر ا الــفــوز عــلى ا
واالسـمـاء مـا يــشـكل  اهـمـيـة اخـرى تـبـرز
معها حتقيق  الفوزالثالث والرابعة  التي
اليوازيـها ثـمن  امام قـدرات القـوة اجلوية
ـــر بـــافــــضل  حـــاالتـه وتـــالق من الــــذي 
اجلولـة االولى ومر حـتى الـسابـعة بـسجل

نظيف وبكامل عالمات مبارياته.
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وتـظــهـر قـدرات العـبي الــنـفط  الـسـادس 
وقع  كبيرة في التفـوق على البحري في ا
الـسـادس عــشـر  ويـدخل مــواقـعه بـافـضل
قـوة هـجــومـيـة  14هـدفـا ودفــاع مـتـوازن 
طلـوبة رغم تعادله مع الكرخ وفي احلالة ا
بــهـدف في اخــر لـقــاءاته  والزال يـتــمـتع 
بتشكيل واضح يعكس نفسه بسرعة  وكل
الـدالئـل تـشـيـر الـى تـفـوقه عــلى الـضـيـوف
ـوقع والقدرات بفـضل  الفوارق الـفنـية وا
ونوعـية الالعـب الـتي تعـكس انسـجامـها
ـتـلك مـنــذ ثالثـة مـواسـم تـلـعب ســويـة و
ــراكـز  وخـطـوط العـبــ مـؤثـرين في كل ا
فـاعـلـة  من حـيث الـهـجـوم  الـسالح الـذي
ســيــشـهــره حــسن احــمـد بــوجه الــبــحـري
ــتــراجع  كــثــيــرا قــبل ان يــودع بــطــولـة ا
ألـكـاس من مـيـدانه وتـواصل إخـفاقـاته في
الـدوري قـبل ان تـنــعـكس مـشـاكل الـنـتـائج

همة. على رغبة  ناصر طالع بترك ا
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امـا فريق احلـسـ الذي تـمـكن من حتـقيق
التوازن  عـبر اجلـولت األخـيرت بـالفوز
عــلى الـســمــاوة والـتــعـادل مع الــديـوانــيـة
  ويــتــطــلع ــهــمــ ذهــابــا االخــتــبــارين ا
للنتـيجة القـادمة على حسـاب اربيل عندما
ـلـعـبه  الـذي قـدم به مـبـاراة يـسـتـقـبـله  
قويـة في الـكاس واخلـروج بـركالت اجلزاء
امـــام مــيــســان وقــبــلـه تــطــور الــفــريق في
الدوري وتـصاعـد مسـتواه قـبل ان يتـعامل
مـع الـفــرص احلــقــيــقــيــة وحتــويــلـهــا الى
نتائج  جيدة ساعـدته على حتس موقعه
في التـرتيب الـفرقي في الـوقت الذي يـعود
اربـيل مـرة اخــرى  الى  الـعـاصـمـة  بـعـد
خــســارته الــثــقــيــلــة  من اجلــويــة بـثـالثـة
اهــــداف ويـــســــعى الـى ضـــرب اكــــثـــر من

عصفور بحجر واحد.
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لعب وابرز لقاءت اجلـولة الذي سيـجري 
الشعب ب الوصيف الشرطة والثالث نفط
ميـسـان وكالهـما  14نـقـطة قـبل ان  يـدعم
فارق األهـداف للـشـرطة الـذي ينـتظـر عودة
ــنـــتــخب اغــلب عـــنــاصــره الـــتي مــثـــلت ا

الــنــتــيــجــة االولى عــلى حــســاب مــضـيــفه
االمانة  لـلحد من  الـنتائج اخملـيبة  التي
الزالت قــائـمـة النه ســيـواجه فـريــقـا تـطـور
ـدرب اجلـديد كـثيـرا وافـضل مـنه ويكـون ا
الـقـد عـطـيـة قـد حـدد  االخـطـاء وترمـيم
خطوط اللـعب  للفريق  الـغائب تماما عن
ـنـافـسة وفـي وضع متـاخـر عـنـدمـا يـكون ا
امام مهمة  صعبة  وبامكانه النجاح من
درب خالل طريقة الـلعب التي سيـحددها ا
ـطلوبـة  بعد فيمـا يكـون االمانة بـاحلالة ا
  زادا  انتصـارين مهـم في اخر جـولت
من  قــوة االمــانــة ورفــعت مـن مــعــنــويـات
الالعـب الـتي دعـمت  نـتـيجـة الـفـوز على
ـيــنــاء  لــيــظــهــر الــفــريق شــخــصـيــته  ا
بـــوضــوح عــبـــر اداء  الالعــبـــ وحتــسن
اجملـمـوع من خالل طـريـقـة الـلـعب لـلـمدرب
ثـائـراحـمــد الـذي جنح في مـعـاجلـة االمـور
وحتديد مـواقع اخللل ما يـعطيه األفـضلية
في زيـادة هــمـوم الـكـهـربـاء  عــبـر الـتـطـلع
واصلـة صحوته  والـسيطـرة على األمور
بقوة امام اطماع اخلـروج بكامل النقاط  
وتــعــزيــز الــتــقــدم عــلى حــســاب الــبــدايــة
ـتـعـثرة ويـامل ان يـكـون الـطـرف الـقوي  ا

من خالل جهود العبيه.
¡UMO*«Ë »uM'«

وسـتـكـون مـديــنـة الـبـصـرة عـلى مـوعـد مع
دينة ب اجلـنوب  التاسع بتسع ديربي ا
ـيناء بـثمان نـقاط وحادي نقاط وجـيرانه ا
ـوقف وكل مـنـهـمـا يـريـداالطـاحـة عـشـر  ا
بـــاالخـــر وعــــيـــونه عــــلى اهم نــــتـــيـــجـــة 
ــيــنـاء العــتــبــارات مــعــروفـة خــصــوصــا ا
ــتـراجع  بـعــد خـيــبـة الـنــفط واخلـسـارة ا
الـثـقـيـلـة والـتعـادل مـع  الطـالب واخلروج
من بطـولة الـكاس  مـا يتـحتم علـى  عقيل
هــاتـــو حتـــديـــد مالمح طـــريـــقـــة  الــلـــعب
وواجبات الالعـب في مهـمة التبـدو سهلة
يـدان وسـيـكون ـينـاء  افـتـقد لـثـقـة ا الن ا
امـام مــبـاراة مـخـتــلـفـة جـريــا عـلى الـعـادة
اليــقــبـل جـمــهــوره اال حتــقــيـق االنــتــصـار
لتـرميم الـعالقة  بـعدمـا طالـتهـا  العـثرات
وسـيـكـون امــام لـقـاء اسـتـثـنـائي  وتـوجـد
ـنـافـسات رغم ان امـكـانـيـة لتـغـيـر مـسـار ا
الفـريق افـتقـدالبـرز عنـاصره لـكـنه سيـلعب
بـحوافـز الـنتـيـجة الـتي يـبحث عـنـها ابن 
طلع على خفايا يناء ايضا عادل ناصر ا ا
المور وبعد عودة فـريقه الى واقع النتائج
االيــجـابــيــة بـالــفـوز االخــيـر عــلى الــنـجف
بثالثية نـظيفة كـما يظهـر في دفاع متوازن
ــيـنــاء قـبل ان يــضم اكــثـر من افــضل من ا
مهاجم قادر عـلى قلب االمور بوجه االخوة
االعداء  حـيث الظـهور االخـير لبـاسم علي
الذي يعول عليه في  الـلقاء الذي يكون قد
خــطط له اجلـنــوب الهـمــيـته  امــام تـبـاين

النتائج من جولة الخرى.
WFL'«  U¹—U³

وجتري غد اجلمعة ثالث مباريات جميعها
في الــعـاصـمـة عــنـدمـا  يـلــعب ثـالث عـشـر
ــتــصـدر الـتــرتــيب   احلـدود  �8نــقـاط وا
اجلوية بنجاح كامل  18ويتطلع  اصحاب
ــتــصــدر بــعـد االرض لــعــرقــلــة مــســيــرة ا
الــتــحـول  الــواضح وتــصـاعــد نـتــائــجـهم
بــفــضل  حتــسن اداء الـالعـبــ والــفــريق
وحسـم ثالث مبـاريـات  عنـدما تـغـلب على
الصناعات والكهـرباء والتعادل مع ميسان
والـفـوز عـلى الـتـاجي بـالـكـاس  ومن شـان
ذلك ان يـــرفع مـن مـــعـــنـــويــــات الالعـــبـــ
ـواجـهة وتـطـبـيق توجـيـهـات عـمـادنعـمـة 
ــتــصـدر بــقــوة وتـركــيــز من خالل وجـود ا
الالعـب الـذين جتـاوزوا مـشاكل الـبـداية 
واسـتـخـدام قـدراتـهم  كـمـا يـجب واضـافـة
سبع نقاط مرة واحدة قبل ان يوقف  تقدم
مـيـسـان حتت انــظـار جـمـهـوره مـا يـعـكس
ارتـــفــاع مــســتــوى الــفـــريق الــذي يــســعى
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يـــســتــأنف الــيـــوم اخلــمــيس دوري الــكــرة
مـتاز وذلك باقـامة خـمس مبـاريات ضمن ا
باريات اجلولة الثامنة على ان تستمر   ا
قبل تتوزع غد اجلمعة وتستـكمل السبت ا
ب مالعب الـعاصـمة وعـدد من احملافـظات
وتشكل اهـمية جلـميع الفـرق امام تطـلعات

ؤخرة. واقع والهروب من ا تعزيز ا
ŒdJ «Ë »öD «

ـوقع الـثـامن  10 ويـضـيف  الـطـالب في ا
ـلـعب الـشـعب  الـكـرخ الـسـابع 12 نـقـاط 
في مـواجـهـة تــظـهـر مـتـكـافـئـة  امـام اوجه
الـشـبه بـيـنـهـمـا  حـيث  يـحـتالن الـترتـيب
الـسـابع والـثـامن واخـذا يـظـهـران  بـوضع
فــني مــسـتــقـر من خـالل الـنــتـائج األخــيـرة
والـتـطـور الـتـهديـفي  حـيث الـطالب الـذين
  حققـوا النـتيجـة االعلى في اخر مـبارات
بــالــكــاس  فــضـال عن دعم جــمــهــوره  في
ظل  التـقدم الـذي حقـقوه  بـعد الـفوز على
ـيـنـاء  االمـانـة  والــنـجف والـتـعــادل مع ا
واضافة سبع نـقاط  ويسعى الكـرخ للبقاء
مـنافـسـا ويلـعب بـشـعار  الـتـحدي ويـظـهر
افضل هـجوما من الـطالب بتـسجيل تـسعة
اهــداف ومن حــيث الـنــتــائج عـنــدمــا حـقق
ثـلـها وخـسارة الفـوز في ثالث  وتـعـادل 
واحـدة  مـن الـوسط  الــزمـته الــتـنـازل عن
الـصدارة الـتي  يـبتـعـدعنـها الـيـوم  بست
نــقــاط من اجلـويــة لــكن في مــجــمل االمـور
يظهـر الكـرخ بقدرات فـنية  عـكست حتسن
االداء من جولة الخـرى والظهـور اجليد في
الدورين الـسادس والـسابع بـتعـادله بهدف
مع الــزوراء والـنـفط مــا يـجـعـل مـنه دخـول
ـعـنــويـات عـالــيـة  والفـسـاد لــقـاء الـيــوم 

مخطط الطالب حتت انظار جمهورهم.
 UŽUMB «Ë n−M «

ويــســعـى  مــتــذيل الــتــرتــيب الــنــجف الى
حتقيق الفـوز االول على الصـناعات  ثامن
ـوقف ومـحـاولــة  جتـاوز حتـديـات عـشــر ا
شـاركة  الـشديدة  وتـوقف عمل االدارة  ا
بعـدما عـجزت من تـدارك االمور كـما حتدث
سـتـقيل  لـبـرنامج الالعب رئيس الـنـادي ا
ــبــاراة وضـع الــضــيــوف �12 وقــد تـــدفع ا
ـرون بـهـا ـتـدني وحـالــة اإلحـبـاط الـتي  ا
الى العــبي الـــنــجـف لــبــذل مـــا بــوســـعــهم
للـخـروج باول نـتيـجة ايـجـابيـة في الوقت
الذي يـريد الصـناعـات استـعادة تــــوازنـــه
بــــعــــد تــــراجــــعه الـــــواضـح من حــــــــولــــة
الخـــرى  واخـرهـا اخلسـارة الـعريـضة من
االمانة بـهدف الربـعة قبل ان يـتركه مدربه
مــنـتـقال لـلــكـهـربـاء  لــكـنه يـســعى لـلـفـوز 
ويــريــد تــعــمــيق جــراح اصــحــاب االرض 
واســـتــغالل حــالـــتــهم الــتـي الحتــتــاج الى

تعليق.
WO½«u¹b «Ë …ËUL «

ويـشـهـد مــلـعب الـسـمـاوة لـقـاءا مـهـمـا بـ
اصـــحــاب االرض  5 نـــقـــاط  وجـــيــرانـــهم
الـديـوانـية  6 في فـرصـة مـواتـيـة لـتـحقـيق
ـهـمـة والـعـودة لالسـتـقـفـادة من اخلـطـوة ا
مباريات عقر الدار بعد الضرر الكبير الذي
تــــــعــــــرض لـه  حــــــيث خــــــســــــارة فــــــريق
 لـكنه عـاد بتعـادل بطـعم الفوز من احلس
مــلـعـب نـفط الــوسط ويــسـعى الـى حتـفــيـز
قدرات عناصره امام مهـمة مختلفة  وعادة
  طــابع مــا حتــمـل مـواجــهــات الــفــريــقــ
االثــارة  العــتـبــارات مــعـروفــة في لــقـاءات
الــفـريــقـ عــلى مـر الــوقت وسط تــوقـعـات
حــضـور جـمــاهـيـري كــبـيـر   لــقـرب مـكـان
ـؤازرة ـبــاراة  من جـمــهـور الـضــيـوف   ا
فــريـــقـــهم االخـــر الـــذي يـــعـــاني من تـــدني
الـنـتـائج في الـفـتـرة األخـيـرة والتـطـلع الى

التوازن.
¡UÐdNJ «Ë W½U ô«

ويسـعى عـباس عـطيـة قـيادة الـكهـرباء الى
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اكد وزير الشـباب والرياضة احمد رياض العبـيدي اول امس الثالثاء ان الوزارة ستفتح آفاقاً جـديدة للتعاون مع االحتادات الرياضيـة ومن بينها احتاد العاب القوى ال
بي سعياً لعودة العراق الى منصات التتويج. سيما ما يتعلق باعداد البطل االو

وقال الـعبـيدي في بـيان عـلى هامش اسـتقـباله رئـيس االحتاد الـعراقي اللعـاب القـوى  الدكـتور طـالب فيـصل تلـقت (الزمـان) نسخـة منه انه يـجب وضع اخلطـط والبرامج
ـبية مـبيـنا انه سـيتم تـخصـيص ملعب ناسـبة لـتحـقيق االوسـمة االو جلميع االلـعاب الـرياضـية بـالتعـاون مع خبـراء مخـتصـ السيـما ان بعض االلـعاب لـديهـا االرضيـة ا

رحوم علي حس شهاب لتدريبات العاب القوى على وفق توقيتات محددة. ا
اراثون بغداد الدولي ودعا الوزير احتـاد العاب القوى الى التعاون مع االحتـادات اآلسيوية بشان اقامة مـشاريع استراتيجية تـسهم في تطوير اللعبـة وجدد دعم الوزارة 
نصب احلالي وقدم شرحاً مفصال عن معاناة اللعبة واحتياجاتها للمالعب ناسبة تسمنه ا السنوي. من جانـبه هنأ رئيس احتاد العاب القوى وزير الشباب والرياضة 

ضامير غير مطابقة للمواصفات الدولية. السيما ان اغلب ا
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تــلـقـى مـنــتــخب شـبــاب الــعـراق
لـكرة الـصـاالت دعوة من نـظـيره
الـــلـــبــنـــاني القـــامـــة مـــبـــاراتــ

وديتـ حدد لـهمـا يوم  26و 28
من الـــشـــهــر اجلـــاري . وتـــســلم
االحتــاد الـــعــراقي لـــكــرة الــقــدم
خــطـابــا من نــظـيــره الــلـبــنـاني
يـــطـــلب فـــيه امـــكـــانـــيـــة اقـــامــة
مـبــاراتـ وديــتـ عــلى هـامش
ــنـــتــخـــبــ إلى اســـتــعـــدادات ا
تصـفيات آسـيا الـتي حتتضـنها

مـديـنـة الـفـجـيـرة اإلمـاراتـيـة في
قبل السـادس من كانـون األول ا
ـؤمن .وقـال الــدكـتــور حـســام ا
نائب رئـيس جلنة كـرة الصاالت
ومـسـؤول الشـؤون الـفنـيـة فيـها
ان أهـمــيـة خـوض مـبـاراتـ مع
منـتخب شـباب لـبنـان تكمن في
حتـديــد نـقــاط الـقـوة والــضـعف
لــدى الالعـبــ الـذين انــضـمـوا
ـــــــنـــــــتـــــــخـب عـن طـــــــريق إلى ا
االخـتبـارات الـتي جرت مـؤخرا
كـمـا انـهـا سـتـمـثـل إعـدادا جـيدا

قـبل بـدء الـتـصـفـيـات اآلسـيـويـة
ؤهلة الى نهـائيات كأس آسيا ا
الك الــــتـــدريـــبي .واضـــاف ان ا
باريات يحاول اسـتثمار هـذه ا
لــغـرض االسـتـقـرار عـلى طـريـقـة
اللعب والـوصول الى الـعناصر
االســـاســـيـــة الـــتـي تـــســـتـــطـــيع
ــــنـــتــــخـــبــــات الـــتي مــــجـــاراة ا
سـنـقـابـلـهـا في الـبـطـولـة يـشـار
الى ان مــــنـــــتــــخــــبــــنــــا وقع في
اجملــمـوعـة األولى مع مــنـتـخـبي

اإلمارات والبحرين .
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يسـتغـرب حسـ سعيـد الرئـيس االسبق لالحتـاد العـراقي لكـرة القدم
عــدم قـــبـــول االحتـــــــاد احلـــالي تـــرشـــيـــحه النـــتــــــخـــابـــات االحتــاد
االســـــــيوي وهـو يقـول كـنت اتمـنى ان اخـدم بلـدي من خالل وجودي

هناك . 
ــنـــاصب في االحتــاد االخ ســعـــيــد ســبق لـه وان شــغل الــعـــديــد من ا
دة طويـلة جدا ولكنه لـم يخدم كرة القدم الـعراقية بشيء في االسيوي 
وقت كان اجلميع يعتقد به ان سعيدا سيعمل بكل جهده وخبرته ولغته

االنكليزية من اجل كرتنا ولكن ? 
هاجم مـهند عـبد الرحيم حـصــــــــل على اكثـر من فرصة مع فـريقنا ا
ـبـاريـات اال انه لـم يـخدم الـوطـني ولـعب اسـاسـيـا في الـعـديـــــــد من ا
ــنـتـخب الـوطـــــــنـي بـشــــــيء وكـان ومـازال بـحــاجـة الى تـطـــــــويـر ا
هـاجم الصــــريـح الذي يفـترض منه مـعرفـة الطريق الى قابـليتـه وهو ا
ـنافــــــسـة بـحـاسة تـهـديـفـــــــيـة يـؤكــــد بـها افـضـلـيته مرمى الـفـرق ا

باللعب . 
تازا وتتمسك كن حلس سعيد ان يكون جنما المعا واداريا  كان 
ـكنة لـو انه وظف كل خبـرته من صالح كرة رياضـتنا الى اطـول مدة 
الـقـدم العـراقـيـة بل لكـان مـطلـوبـا من كل اجلـماهـيـر الـعراقـيـة ووسائل
االعالم لــو عـمـل ربع مـاعــمــله عــبـد احلــســ عـبــطــان بـرغـم اخـتالف
نصب فضال عن كون عبـطان لم يكن في يوم من االيام جنما كرويا ا

المعا مثل الرئيس االسبق . 
كـلـمة حق نـقـولـها ونـتـحمل مـسـؤوليـتـهـا . هي ان كل من يتـصـدى الية
نـاصب الريـاضيـة مـحلـيا وقـاريا والـدولـية من ضـمنـها خـدمة عـامـة وا
طـلـوبـة منه وتـتـوفـر له الفـرصـة ولم يـقـدم الشيء او الـعـمل واخلـدمـة ا
كن ان ضـمن واجبه سـيـندم كـثيـرا ويـتحـسر حـتى عـلى ربع فرصـة 

تقترب منه . 
نصب من ـكن ان يقـدمه متـولي ا التعـنيـنا االسمـاء بقـدر مايعـنيـنا ما
خـدمــة لـصــالح بـلــده وهـو االمــر الـذي يــجـبــر اجلـمــيع عـلى احــتـرامه
واالشــادة به دائــمــا وابـدا الن االثــر االيــــــــجــابي بــالــضــرورة يــكـون
مـطـبـوعـا في نـفــوس وعـقـول وقـلـوب كل اجلـمــاهـيـر من عـفك الى بـاب

الطوب . 
هل ســيـنــدم مـهــنـــــــد عـبــد الـرحــيم عـلـى تـفــريـطه بــهـذه الــفـرصــــــة
الـذهــــــــبــيــة الــتي تــوفـــــــرت له يــوم يــجــد نــفـسه
بعـــــــيدا حـتى عن دكـة بـــــــدالء الـفريق الـوطني
الـعــراقي مــثــــــــلـمــا وجــد الــرئـيـس االســـــــبق

نفسه كذلك ?
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أشار تقـرير صحـفي محلي الى تـراجع بورصة احملـــــــترف االجانب
ـمــــــــتـازة لـكرة في بـطـولـة دوري اـــــــنـدية الـعـراق لـفـــــرق الـدرجة ا

القدم .. 
ــرتــبــطـة اسـبــاب الــتــراجع حــسـب الـتــقــريــر ان األنــديــة الــعــراقــيــة ا
اضـية الى تقـن موازنـاتها واسم الـثالثة ا ـؤسسات أجـبرت في ا با
ـالــيـة  وانـعـكس ذلك عـلى بـورصـة انـتـقـاالت الالعـبـ بـشـكل عـام  ا
فقررت أغلب هذه األندية عدم اجملازفة بالتعـــــــاقد مع محترف قد ال
ستوى طموحات اإلدارة واجلـــــــهاز الفني  فضال عن انهم يكونوا 
ـثـلون عـبـئـا مالـيـا إضافـيـا علـى صنـــــــدوق الـنادي  و تـسـرب هذا
ـؤسـسـات ــرتـبـطــة  الـتـوجــــــس إلى عــدد آخـــــر من األنـديــة غـيـر ا

حكومية .. 
وكـشـف الـتـقـريـر الـسـتـار عن تـسـريـبـات من داخل (اجلـمـاعـات) الـتي
ـمـتاز ) الـى الدوري ا كـانت و التـزال تتـبـنى جـلب الالعـب (احملـتـرف
العراقي  تتـهم فيها عددا من سـماسرة الدوري احمللي بـوجود شبهة
ـال وتـدخل أطراف مـسـتـفيـدة من بـعض الصـفـقات فـسـاد في إهدار ا
الـفـاشلـة  والـتي كـلـفت النـــــادي مـبـلغـا كـبيـرا دون فـائـدة على أرض

لعب .. ا
) اصـبحـوا جـليـسي دكة وحـسب التـقـرير فـان بـعض هوالء (احملـترفـ
الي بشكل أكبر  البدالء  وهذا االمرعزز شبهات الـفسادين الفني وا
ـبالغ واصـبح لزامـاً البـحـــــــث عن أسبـاب اسـتقــــــــطاب مـحتـرف 

كبيرة .. 
الي لعدد كبير االندية وأشار التقرير الصحفي الى ان تراجع الدعم ا
( الـريـاضـيـة  دفع بـعض هـذه االنـديـة لـلـتـعـاقـد مع العـبـ (مـحـتـرفـ
ا عكس صورة ستويـات فنية ال تـرتقي لطـموحاتهـا  بالغ قـليلـة و

سيئة عن الالعب (احملترف) بصورة عامة .. 
ـمـتاز واسـتـثـنى الـتـقـريـر الالعـب السـوري الـذي يـنـشط فـي الـدوري ا

العراقي منذ مواســـــــم عديــــــدة .
مـؤكـداً انه جنــــــح وبـدرجة عـالـيــــــة واسـتمـراره في الــــــــلـعب لـهذا
الـنـادي او ذاك الكـثـر من مــــــوسم ريـاضي  مـؤشـر نـوعي يـؤكــــــــد

قيــــــمة ومكانة الالعــــــب الـــــسوري .
كل مـا جـاء في هـذا الـتـقـريـر يـؤكـد اهـدار كبـيـر لـلـمـال الـعـام من قـبل
مـعـظم االنـديـة الـريـاضـيـة التـي لهـا فـرق تـلـعب في بـطـولـة دوري انـدية
ـمـتــازة لــــــــكـرة الـقـدم  ويـشـيـر ايـضـا الى الــعـراق لـفـرق الــدرجـة ا
قـصور فـني في الـرؤية لـدى الذين يـتـصدون لـلمـلف الـتدريـبي في هذه

االندية .. 
ال الـعام مع الـقصور الـفني في هـذه االندية  واجتـمع ضعف ادارة ا
لتنتج واقعـاً بائساً يعـكس حجم الضرر الذي احلـقه ويلحقه الرياضي

غير الناجح  بالواقع الرياضي .. 
لتـــــزم بالـــــــضوابط ويؤكـــــــد ايــــــضا ان النادي الرياضي غير ا
ـــــــرح على السـاحة الريـاضــــــية  هنـيـــــــة الريـاضية  يسرح و ا
عــــلى هــــواه دون رقــــيــــب داخــــلي اوخــــارجي  ودون ادنى شــــعـــور

سؤولية ..  با
وتأسيساً على ما تقدم اقـول اتمنى ان ال تصرف احلكومة او اية جهة
داعمة للنادي الـرياضي ديناراً واحدا دون مراقبـة ومتابعة صرف هذا

الدينار .. 
ـــالي واتـــتـــطــــــــلـع الى اســـتـــمـــرار الـــتـــقـــشف ا
بحــــــيث يشــــمل كل االحتادات واالندية  والى
ان يـــــــتـأكـد وجــــود هـيـــــئـات اداريـة مـحـتـرفة

ال العام . ومهنية وحريصة على ا
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ــنــتــخـب الــوطــني انــهى العـب ا
الـــســـابق عـــلي عـــبـــاس رحــلـــته
االحـترافـية في اسـترالـيا لـيعود
الى الدوري الـعراقي لـكرة الـقدم.
وقــال مـصــدر مـقــرب من الالعب
ان عــــبــــاس قــــرر تــــرك الــــدوري
االسـتـرالي والـعـودة الى الدوري
احملـلي". وبــ ان الالعب خـتض
وحـــدته الـــتــدريـــبــيـــة االولى مع
نـــــادي الــــزوراء. واشـــــار الى ان

مـــدرب الــزوراء ايـــوب اوديـــشــو
مــقـتـنع بـإمـكـانـيـات الالعب عـلي

عباس ويريد التوقيع معه.
من جــانب اخــر يــفــتــقــد الــنــفط
الثـنائي أحمـد عبد اجملـيد وليث
حتــــســـــ في مـــــبــــاراتـه أمــــام
الـبـحري يـوم غـد اجلمـعـة ضمن
اجلـــولـــة الــثـــامـــنـــة من الــدوري
الــعــراقي بـداعـي اإليـقــاف. وقـال
حــسن أحــمــد مــدرب الــنــفط في
تصريـحات إن أحمد عـبد اجمليد

ولــيث حتــســ ســيــغــيـبــان عن
مــــبـــــاراة الـــــبــــحـــــري بــــســـــبب
حــصــولــهــمــا عــلى  3 بــطــاقــات

صفراء. 
وأضاف الفريق في حالة معنوية
جـيـدة بـعـد الـتـأهل لـثـمن نـهـائي
كـأس الـعـراق ونـســعى لـتـعـزيـز
انـتـصاراتـنـا بالـدوري الفـتًا إلى
أن اجلــهـاز الـفـنـي سـعى إليـجـاد
الـبـدائل لـتـعـويــض غـيـاب أحـمد
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ـــديـــر قـــال بــــاسل كـــوركـــيس ا
ـــنـــتــخـب الــعـــراق إنه اإلداري 
سيـتم إعالن التشـكيلـة النهـائية
لـلفـريق خلـوض كأس آسـيا في
اخلــــــامـس من  كـــــــانــــــون األول
قـبل. وأضاف اسـتدعـاء بديل ا
جلــاسـ مــيـرام في يــد اجلـهـاز
الـفــني لــلـمــنـتــخب الــوطـني في
ـولـود في ـهـاجـم ا إشــارة إلى ا

تحدة.  الواليات ا
وكــان مـيــرام أعـلن يــوم الـسـبت
أنه ســيـــغــيـب عن الــتـــشــكـــيــلــة
ـــشـــاركـــة في كـــأس آســيـــا في ا
اإلمارات بعد خضوعه جلراحة

لم يــــــكــــــشـف تــــــفــــــاصــــــيـل عن
طـبيـعـتهـا. لكن تـقـارير صـحفـية
قـالت إنه يـعـاني من مـشـكـلة في
القدم الـيسرى تعـرض لها أثناء
مشـاركـته مع ناديه كـولومـبوس
كـــــرو فـي الــــدوري األمـــــريـــــكي

 . للمحترف
ـــــولـــــود في وكـــــتب مـــــيـــــرام ا
ميشيجـان ألبوين عراقي على
إنــســتــجـرام اجلــراحــة لم تــكن
خــطــيـرة ولــكن كي أعــود أقـوى
ـقبل وسم ا وأكـثر صـحة فـي ا
يـتــوجب أن آخـذ أكـبـر قـسط من

الراحة. 
وأضــــــــاف إلى أهـل الــــــــعـــــــراق

ـنــتـخب الــوطـني وزمالئـي في ا
درب أنـا آسف لن أتمكن من وا
الـــلـــعـب في كـــأس آســـيـــا 2019
شجع لكم من وسأكون أكبر ا
الـبـيت. واعـتـذر مــنـتـخب عـمـان
عـن عـدم مـواجـهــة الـعـراق وديـا
قبل ألسباب فنية مطلع العام ا
تـتـعلق بـالـهولـنـدي بيم فـيـربيك

مدرب عمان. 
وأوقـــعـت قــــرعـــة كــــأس آســــيـــا
مــنـتـخب الـعــراق في اجملـمـوعـة
الــرابـــعـــة مع إيـــران وفــيـــتـــنــام
والــيــمن. وتــقـام الــبــطــولــة بـ
اخلــامـس من يــكـــانــون الـــثــاني

واألول من شباط. علي عباس ينهي رحلته االحترافية في استراليا


