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ـمتـاز بكرة يسـتأنف دوري الـكرة ا
الـــقــدم الـــيـــوم الــثـالثــاء بـــإقـــامــة
مـبــاراتـ ضـمن اجلــولـة الــرابـعـة
عـشـرة  الـتـي تـتواصـل مـبـاريـاتـها

يـــــوم غــــــد بـــــاقـــــامـــــة
مــبــاراتــ ايــضـا
واربـع  اخـــــــــرى
اخلــمــيس عــلى
ان تــــــخـــــتــــــتم
اجلـمــعـة بـعـد
توقف الدوري
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ـتـخصـصـ في حقل الـريـاضة لـقـاءا تداولـيـا يهـدف الى وجـوب اعادة عقـد مـجمـوعـة من العـامـل وا
ستخدم في ادارة شؤون الرياضة وقراراتها في كل مؤسساتها في البلد. نهاج ا النظر كليا في ا

ـنـاورات وعـملـيـات بـيع وشـراء األصـوات االنتـخـابـية واتـفق اجملتـمـعـون عـلى نبـذ اُسـلـوب الـتكـتالت وا
واقع ألجل االستمرار في البقاء. واستغالل ا

ي وإعـالمي واكد احلـاضرون في الـلقـاء على زيـادة وتكـثيف دائـرة احلوارات مع مـختـص وأكـاد
ومـهـنـيـ ريـاضـيـ والـتـحـضـيـر لـلـقــاءات اوسع وفق مـنـهـاج ورؤى تـقـود الى انـهـاء حـالـة االسـتـثـنـاء

تزايد في مسيرة الرياضة وعمل مؤسساتها كافة. ستمرة والتالعب ا ا AZZAMAN SPORT
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تــــــــــطــورا في الـدفــاع والـهــجـوم
ويــقـــــــــــدم مــبــاريــات مــتــكــافــئــة
أفـضــلـهــا الـفــوز عـلى اجلـــــــــويـة
ــــــــــشـــاركـــة ومن الــــــــــذي دعم ا
خاللــهـا واصل الـفـريق تـاثـيـره في
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هــــذا وجتـــري يـــوم غـــد االربـــعـــاء
ـيـنـاء مـبــاراتـ عـنـدمــا يـضـيـف ا
ـوقع الـثـانـي عـشر الـبـصـري  في ا
متذيل الـترتيب الديـوانية والبحث
عن الـفوز لـدعم االمـور التـي تظـهر
خــارج رغـــبـــة األنــصـــار  من خالل
الــــكـــــشف عـن قــــدرات الـالعــــبــــ
والــفــريـق الــذي يــكــون قــد خــضع
لـفـترة اعـداد وانـتداب العـبـ جدد
لـــغــرض حتـــســـ مــوقـــعه واالهم
الــتـــعـــامـل اجلــدي مـع مـــبـــاريــات
االرض والــتــطــلع الى الــتــقــدم من
خالل االسـتفـادة من ظـروف الـلعب
حــيث عــامــلي االرض واجلــمــهــور
ـرتــبـكــة الـتي وحــالـة الــضـيــوف ا
الحتتاج الى تعليق لكنهم  يريدون

يـعـتـمـد عـلى نـفس عـنـاصـره التي
قدمت مستويات مهمة في الدوري
وقع احلـالي والـسعي الى حـيث ا
الـــتـــقــدم لـالمــام  عـــبـــر جتـــهـــيــز
اسلحته  التي تتطلع الى مواصلة
هم عـبـر حتـقيق الـنـتائج الـعـمل ا
الـتي ظـهـر بـهـا  خالل الـدوري في
افــضل مــشـاركــة  وهــو مــتــمـاسك
ويقـدم موسـما مهـما بـعد ان حقق
الـنتـائج الـتي تـقدم بـهـا في  نفس
الـوقت يـركـز عـلـى بـطـولـة الـكـاس
وامـام خطـوة مقـبلـة للـتقـدم للدور
النـصف النـهائي وذلك سـيزيد من
اسـهم جنـاحـاته في مـوسم مـغـاير
تــمــامــا ومــهم  في حتــقـــــــيـق مـا
ــؤثــر هـذه ــدرب  ا يــبــحث عــنه ا
ـرة بشـكل واضح بـعـدما تـعززت ا
جتربـته بعـد فتـرة عمل طـويلة مع
احلــــدود والـــعـالقـــة اجلــــيـــدة مع
االدارة بـعـدمـا اسـتـعـان به بـعـدمـا
تـــرك الــــفـــريـق الـــذي يــــقــــــــــدمه
بافضل طريقة وفي عالقة واضحة
بــــ كل اطــــرافه الــــذي يــــشــــهـــد

خـالل دوره وأداء الالعـــــبــــ وهم
ــطـلــوب مــنـهم يــدركـون الــعــمل  ا
والسـعي خلطـف النقـاط  لالبـتعاد
عـن مـــــــواقـع اخلــــــطـــــــر قـــــــبل ان
شاكل وتنـال منه اكثر تتضـاعف ا
الن غــيــر الــفـوز الــيــوم عــلى االقل
واقـع اخمليبة يعني االقـتراب من ا
الن ذلك يــعــني فــقــدان الــســيــطـرة
واالمـل بــعــد اكــثــر  وقـــد تــتــعــقــد
االمـور بــعـد اكـثـر  والنه لم يـعـرف
كيف يتعامل في ملعبه الذي خسر
به الـكـثـيـر من الـلـقـاءات الـذي دفع
فـاتـورتـهـا الـيـوم وهـو يـعـول عـلى
درب في قـيادة الفريق في جهود ا
اول مـهـمـة تتـطـلب الـلعب  بـشـعار
الـــفـــوز عـــبـــر الـــلـــعب بـــحـــذر الن
ــواجــهـة لـم تـكـن سـهــلــة في ظل ا
ـــر بـه االمـــانــة الـــتـــراجع الـــذي 
وازمـة الــثـقــة من فـتــرة ومـحــاولـة
اجـتـياز اخـتـبار الـيـوم ووضع حد
للنتـائج اخمليبة وان تـنتهي بوقت
ـزاولـة الـتدريب احلـمـد الـذي عـاد 
ــهــمــة مـع عــدة فـرق بــعــد تــولي ا
ـــاضي والــرجل ـــوسم ا لــغـــايــة ا
هـنـية وشـخـصيـة وقـليل يـتـمتـع 
الـكالم واالعتـراضـات عـلى قرارات
احلـكـام كمـا  تـنـتظـر ادارة االمـانة
مـنه حتــقـيـق الـنـجــاح في بــطـولـة
الــكــاس بــعــدمـا بــلـغ الـدور الــربع
الــنـهــائي وامــام فــرصـة االنــتــقـال
ــتـقـدم بــعـدمــا خـســر لـقـا لــلـدور ا
االيــاب من الــزوراء بـهــدف وامـاله
قــائـمـة في اقـصـاء الـبـطل  لـكن مـا
يـشـغل الكل فـي االمانـة هـو كيـفـية
تــــدارك االمــــور وحتــــقــــيق هــــدف
شاركة حيث  البقاء بعدما تخلى ا
ـهمـة  كما واقع  ا عن منـافسـات ا
ــــواسم كــــان احلـــال عــــلــــيـه في ا
الـــقـــريــــبـــة لـــكـن الزال في الـــوقت
مـتـســعـا في  ان تـتــغـيـر األوضـاع
امـام 31 مــبــاراة  مــتــبــقــيــة عــلى
ـوسم  تــتـطـلب االهـتـمـام نـهـايـة ا
االكـثـر باالمـور  امـام مهـمـة البـقاء
الـتـي تـبــدو بــعــيـدة لــكن كل شيء
ـقـابـل  يـبدو واقع بـكـرة الـقـدم  بـا
احلدود اكـثر جاهـزية في مـواجهة
الــيــوم ومــحــاولــة حتــقــيق الــفـوز
واحـــتالل مــواقع الــطالب  االقــرب
لـهم حـيث  الـلـعب  بـشـعـار الخـيار
غــيــر الــفــوز الــقــادر الــفــريق ومن
خـالل   مـــدربه عــــادل نـــعــــمـــة في
عـــبــور بــوابـــة االمــانـــة وحتــقــيق
الـنــتـيـجــة االيـجـابــيـة الن احلـدود

مــبـاريــاته الــتي الــزمــته الــتـراجع
ــذكـــور مــا يـــجــعل من لـــلــمـــوقع ا
عـنـاصـره الـلــعب واسـتـعـادة طـعم
ـنـافـسـة الــفـوز والـتـقـدم من اجل ا
مرة أخرى على الـصدارة على بعد
ــتــصـدر ثالث نــقـاط مـن الـغــر ا
الـشرطـة واهـميـة ان يـبقى الـطرف
ـطـلـوب خـارج الـقـوي والـظـهــور ا
ملعبه في مـهمة ال تظـهر سهلة في
مالعب احملـــافـــظـــات الـــتي الزالت
تــــشـــكـل اخلـــطــــر بــــوجه الــــفـــرق
اجلـمـاهــيـريـة حـتى مـع تـراجـعـهـا
ومــــشـــاكـــلـــهـــا ومــــؤكـــد ســـتـــاتي
تـوجيـهـات باسم قـاسم الى الـلعب
بقوة وروح الفـوز و الن اي نتيجة
اخـرى يــعــني الــفــشل وتـعــطل من
تـقدمه وهـو الـذي دخل الدوري من
اجل استعادة اللـقب عبر مجموعة
شوار العبـ بامكـانهـا مواصلـة ا
للنهـاية عبر امتالك فـرصة التفوق
نافـسة من خالل خطـوط اللعب وا
ـدرب قد اهـلـها خالل الـتي يكـون ا
فـــتــــرة الـــتــــوقف   قـــبـل ان تـــاتي
نتظرة من جمهوره الذي العودة ا
يـــامل  بـــعـــودة مــهـــمـــة نـــاجـــحــة
ــبـاراة والـعــودة بـكــامل عالمـات ا
الـتي تــشـكـل الـتــحي لـلــفـريق رغم
ـنـسـجـمـة الـلـعب بـكل عـنـاصـره  ا
لــكن االمــور تــتــوقف عــلى اشــيـاء
ـا تـنـقلب ضـد اجلـوية صـغـيرة ر
وسط  رغـبــة الـبــحـري في اهــمـيـة
الـتعـامل  باهـتـمام  والـلعب بـحذر
شــديـــد في  ظل الــتـــغــيــرات الــتي
اجــرتـهــا ادارته ومــحــاولــة تـدارك
ـــــهــــدد ـــــوقـع ا االمـــــور  امـــــام  ا
بالهبوط ما يجعل منه اللعب بقوة
وتـركــيـز في مــلـعـبـه والـعـودة الى
ـطـلـوبـة بـعـدمـا نزف نـافـسـات ا ا
الـكــثـيــر من الـنــقـاط عـنــد الـذهـاب
والن الــلـعب  امـام اجلــويـة يـعـطي
حـوافــز لالعــبــ في تــقـد االداء
ــبـاريــات عـقــر الـدار واالهـتــمـام 
ــنــافــســ  ســعــيـا امــام جــمــيع ا
ــوسم امــام لـــلــلــهـــروب وانــقـــاذ ا
الـصـعـوبـات الـكـبـيـرة التـي تواجه
ـدرب احلـالي بـعـدمـا الـزم مـهـمـة ا
الـتـراجع نـاصـر طالع عـلـى تـركـها
الــتي تــظـهــر اكـثــر صــعـوبــة امـام
سـعـد حافـظ الذي يـكـون قـد اجرى
تـــعـــديـالت وتـــغـــيــــرات عـــلى خط
الـــدفــــاع الـــذي تـــلـــفي  17هـــدفـــا
تـاخر بـوضوح واحلـال للـهجـوم ا
عسى ان  تعود على الفريق في ان
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يـامــلـون فـي تـقــد مـردودا جــيـدا
تدنية والعمل لوضع حد للنتائج ا
ـوقف مـا بــوسع الالعـبـ النـقـاذ ا
سـعـيـا لـلــبـقـاء الـهـدف الـذي يـبـدو
بـعــيـدا لــكـنه لـيـس مـسـتــحـيال في
تالف االمــور عــبــر تـظــافــر جــهـود
الالعبـ واالدارة والتفـاتة سـريعة

من االدارة.
  ويـــنــتـــقل نـــفط مــيـــســان 23 في
ـوقع اخلامس الى مـلـعب الوسط ا
الـعـاشـر15ويـامـل ان يـكـون قـريـبـا
من الـنـتــيـــــجـة بـعــد الـفـشل الـذي
الحــقه فـي مــبــاريـــات الــذهــاب في
مـهـمـة اخرى لـم تكن سـهـله بـعـدما
اعــــلـن الـــوسـط عن تــــغـــيــــرات في
اجلــهـــاز الـــفـــني بـــقـــيـــادة راضي
شـنيـشل ودعم الـفريق بـــــــعدد من
الالعـــبـــ من اجل الـــتـــمـــركــز في
موقع اخر من خالل السـيطرة على
مبـاريات االرض وخـوضهـا بجـدية
ـدرب في والـتــعـويل عــلى خـبــرة ا
ـــوقع بـــعـــد الـــتـــراجع حتـــســـ ا

األخير.
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بـوصــوله لــلــدور نـصف الــنــهـائي
ـــربع الــذهـــبي ) في الــنـــســخــة (ا
احلـالــيـة من بــطـولــة كـأس آســيـا
ـــنـــتــخب لــكـــرة الـــقــدم  يـــكــون ا
ـــنــــتـــخــــبـــات اإليــــراني أكــــثــــر ا
اآلسيوية وصوالً لهذا الدور فهذه
ــرة الـــثــامـــنــة الـــتي يــصـل فــيه ا
منتخب الفهـود للمربع الذهبي من
أصل أربـعـة عـشـرة مـشاركـة له في
الـنـهـائـيـات مع الـعـلم أنـه ظـهوره
األول في الـنـســخـة الـرابــعـة الـتي
اســتـــضــافـــهــا عــام 1968 لم يــكن
هـنـاك مــجـمـوعــات حـيث شـاركت
خــمس مــنــتــخــبــات فــقط  لــعــبت
بطريقة الدوري من مرحلة واحدة
شأنها في ذلك شأن النسخ الثالثة

أســـــــتراليا 2015.
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ـنـتـخب السـعـودي أكـثر ويـعـتـبر ا
نتـخبات الـعربية وصـوالً للمربع ا
ــــنـــتـــخـــبـــات الـــذهــــبي وثـــالث ا
اآلسيوية بست مرات  يشاركه في

ذلك منتخبات اليابان والص .
وكـــان أول ظــــهـــور لـــلـــمــــنـــتـــخب
ـربع الـذهـبي في الـسـعــودي في ا
الـنـسـخـة الـثـامـنـة في سـنـغـافـورة
 1984وهي أول مشاركات األخضر
فـي الـنــهــائــيــات بـيــنــمــا شــهـدت
الـنسـخـة عام 2007 آخـر ظـهور له

في نصف النهائي .
أمــــا الـــيــــابــــان فــــمن أصل تــــسع
مشـاركات وصـلت لنـصف النـهائي
ست مــــــرات كــــــذلك أولــــــهــــــا في

الـنـسـخـة العـاشـرة الـتي ضيـفـتـها
عام 1992.

نـتـخب الـصيـني ظـهر في بـدوره ا
ربع الذهبي ست مرات أيضاً من ا
أصـل عـشـر مـشـاركـات كـان أولـهـا
في الـنـسـخـة الـسـادسـة عـام 1976
وآخــــرهــــا في الــــنــــســــخـــة الــــتي
اســتــضــافــهــا عــام 2004 ولــعــبت
ــــربع الــــكــــويت أربـع مــــرات في ا
الــــذهـــــبي مـن أصل أحـــــد عــــشــــر
مشـاركة لـها في النـهائـيات  وكان
أولـهـا في الـنـسـخـة الـــــــــسـادسـة
عام  1976و آخــرهـا في الـنــسـخـة

احلادية عشرة في العام 1996.
وبوصـوله لهذا الـدور في النـسخة
نتخب اإلماراتي احلالية يعـادل ا
رقم نـظـيـره الـكـويـتي بـأربـع مرات

األولـى .أمـــــــا الــنــسخ الـتـي لـعب
ــــنـــتــــخب اإليــــراني في فــــيـــهـــا ا
ـــــربـــــــــع الــــذهـــــــــــــــبي فـــــهي ا
أعــــــــــــــوام - 1980 -1976 -1972
 2004 - 1996 - 1988 - 1984و

النسخة احلالية 2019.
ورغـم خـــــــــروجه مـن الـــــــــدور ربع
الــنـهــائي في الــنـســخــة احلـالــيـة
ـنتـخب الـكـوري اجلـنوبي يـحـتل ا
ــركـــز الــثــاني بـــســبع مــرات من ا
أصل أربعـة عشـرة مشـاركة ( عـلماً
بــأن شــاركت فـي الــنــسخ الــثالثــة
األولى والـــتي لـــعـــبـت بـــطـــريـــقــة
الـدوري ودون أدوار أقــصـائـيـة )
وكـان أول ظـهـور لهـا في الـنـسـخة
اخلــامــسـة  1972وآخــرهـــــــــا في
ـــــاضــــيـــــة في الــــنـــــســـــخـــــــــــة ا

أيــضــاً وكــان الــظـهــور اإلمــاراتي
األول فـي نـصف نــهـائي الـنــسـخـة
الــعــاشــــــــــرة في الــيــابــان 1992
ـشـاركـــــــــة الـعـاشرة عـلـمـاً هـذه ا
لــألبــــــــــــــــيـض اإلمــــــــــــــــاراتــي فـي

النهــــــــائيات .
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ومن أصل عـشر مـشـاركات لـها في
الـنــهـائــيـات بــلـغت الــعـراق الـدور
نـــــــصـف الـــــــنـــــــهـــــــائـي فـي ثالث
مـناسـبات كان أولـها فـي النـسخة
الـسادسـة في إيـــــــــران عام 1976
اضـية وآخـرها في الـنسـخـــــــــة ا
عام 2015واحرز اللقب عام 2007.
ورغم حـداثـة انـضـمـامـهـا لـالحتاد
اآلسيوي وصلت أستراليا للمربع
الـذهـبي مرتـ في نـسـختي 2011

جانب من حفل توزيع جوائز كأس محافظة الديوانية

ـفـيـد خـرج إلـيـنـا الـنـائب الـثـاني لـرئـيس االحتـاد في الـوقت غـيـر ا
حينما حّمل بتصريح ال جـدوى منه الـعراقي لكرة القدم عـلي جبار
نتخب الوطـني ستريتشكو كاتانيتش عـلى نحو ال لبس فيه مدرب ا
مـسؤولـية اخلسـارة أمام مـنتـخب قطر في دور الـ( 16) من بـطولة

كاس ا آسيا ..  
إن مــــدرب مــــنــــتــــخب فـي تــــصــــريــــحــــات خـــاصــــة قــــال جـــبــــار
ـهاجم سـريـتـشـكـو كاتـانـيـتش "يـتـحـمل مسـؤولـيـة الـلـعب  الـعراق
ن عـالء عبـاس ومـحـمد داود وأ وإبـقاء العـبـ بـارعـ مثل واحـد
ـدرب فوت علـينا فـرصة العودة على دكـة البالء".. وتابع: "ا حـس
شـهدت رغم أن الدقـائق الـتي أشـرك بهـا مـحمـد داود ـبـاراة إلى ا
خـطورة واضـحـة على مـرمى قـطر".. الـبـعض لم يؤيـد مـا ذهب إليه
وزعم ان علي الـنائب الـثـاني لرئـيس االحتاد الـعراقـي لكـرة القـدم 
جـبار يتـسرع في تـقو جـهد السـلوفـيني كـاتانـيتش ومن األفضل
مـنح كاتانـيتش فرصـة االستـمرار في عمـله .. فيمـا أيدت مجـموعة
ــدرب أخــرى مــوقف الــنــائب الــثــانـي لــرئــيس احتــاد الــكــرة من ا
وبـدت مـتشـائـمـة من مـستـقـبل مـنتـخب الـعـراق الـوطني كـاتانـيـتش
حتت قـيادة الـسلوفـيني الـذي لم ينـجح في توظـيف القـدرات الفـنية
ـطلـوبة خـاصة .. انـا اتفق وقـراءة مبـاراة قطـر بالـصورة ا لالعـب
ه وتـقـو مع الـنـائب الـثــاني لـرئـيس االحتـاد الـعـراقـي لـكـرة الـقـدم
درب لـكـاتـانـيتش دقـيق وصـحـيح .. اإلشـارة إلى عـدم اسـتـثـمـار ا
ن لـــقـــدرات ومـــهـــارات الــثـالثي عالء عـــبـــاس ومـــحــمـــد داود وأ
بـــعــد ان دخل مـــرمــانـــا كــرة بـــســام الــراوي فـي مــبــاراة حـــســ
وهو خطأ سـاذج ال يرتكبه و ال يخـتلف عليـها اثنـان صحيـحة قـطر
مـدرب لفريق ناد يـلعب في الدرجـة الثانيـة .. كاتانيـتش كان يعرف
والن ال حتـتمل اجتهـادات غير منـطقية ـباراة فاصلـة وحاسمة ان ا
ال يـخـتـلف عن ـغـلـوب بـهـدف واحـد اخلـسـارة في مـبـاراة خـروج ا
فـان االسـتــعـانـة اخلـســارة بـهـدفــ او أي عـدد آخـر من األهــداف
ـحـمـد داود وعالء عـبـاس كـان أمـراً ال بـد مـنه .. لـكن كـاتـانيـتس
خـاصـة بـعـد إصـابـة عـلي ودفـعـنـا ثـمن هـذا الـتــردد بـاهـظـاً  تـردد
لعب بدافع اإلجهاد .. وهنا حـصني بديل همام طارق الذي غادر ا
ال بـد من ذكر حقـيقة انه لـيس خروجنا من دور الـ( (16في بـطولة
درب هو بل عـمل هذا ا هو سبب وقـوفنا ضد كـاتانيتش أ آسـيا
ـــنـــتـــخب فـــهــــو حـــسب أكـــثـــر من مـــصـــدر قـــريـب من ا الـــســـبب
ــســـاعــد ال يـــحـــتــرم آراء الـــطــاقـم ا مــدرب مـــتــعـــجــرف الـــوطــنـي
ــسـاعــد احـمــد خــلف الـذي ال يــجـلس ـدرب ا وبــاألخص رأي ا له
ـبـاريات بـقـرار غـير مـقـبول مـن كاتـانـيتش .. بـالقـرب مـنه في كل ا
هـذه الـطـريــقـة غـيـر الـصـحــيـحـة في إدارة الـشـأن
الـفني للمنـتخب الوطني من قـبل كاتانيتش هي
الـتي جتـعـلـنـا غـيـر مـطـمـئـنـ علـى مـستـقـبل
وهي الــتي تــدعــونــا الى مــطــالــبـة ــنــتـخـب ا
االحتـاد العراقي بفتح حتقيق فني عاجل مع

كاتانيتش .

يــواجه االمــور بــشــكل اخــر  امــام
الـتـفـكـيـر بـالـبقـاء الـشـغل الـشـاغل
الدارة الـبــحـري واهــمــيـة حتــقـيق
هـذا الــهــدف الـذي بــات امــرا اخـر
بــعــدمــا تــراجع الــفــريق لــلــمــوقع
احلالي بعد انتهاء  13 جولة لكنه
اليــريـد فـقـدان االمـل وهـذا يـتـوقف
على نوعية االداء وجهود الالعب
شاركة وطموحات في الدفاع عن ا
البـقاء الـتي حتتـاج الى عمل كـبير
واللـعب بجديـة واستـغالل الفرص
والقـدرة عـلى التـسجـيل  حيث 10
أهـداف لالن والسـؤال هل  يـفـاجأ
الــبـــحــري جـــمــهـــور اجلـــويــة في
انـتـزاع الـفـوز امـام حـاجـة الـنـقـاط
وان تاتي من أي فريق فما بالك ان
 جـاءت مـن اجلـويـة الـذي اكـثـر مـا
يــخـشـى  مالعب احملــافــظــات ولـو
لالن جتــاوز كل االخـتـبـارات فـيـهـا
لكن مـباراة اليـوم ستكـون مختـلفة
ويــريـــد أصــحــاب ارض الـــظــهــور
األهـم  الن الـــفــــوز عـــلى اجلــــويـــة
يــعـــني أشــيـــاء كــثـــيــرة  لـــكن هل
بــإمـكـان الـفــريق حتـقـيق ذلك امـام
ـرشــحـة لــلـقب احـد ابــرز الـفــرق ا
الــدوري والـتـرشـيــحـات تـقف مـعه
النه افــضل من الــبــحــري واليــريـد
اخــضـــاع الـــلـــقـــاء لــلـــتـــكـــهـــنــات
والــتــوقــعـــات الــتي التــقــبل حــتى
ـفـاجـأة  الـتي يـخـطـط لـهـا مدرب ا
الـــبــحـــري والــرغـــبــة في حتـــقــيق

اخلطوة االولى.
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ــــبـــاراة االخـــرى ســـتـــجـــري بن  ا
ــــوقع الــــثــــامن 17 احلــــدود في ا
ـتــراجع كـثــيـرا االمــانـة نــقـطــة[وا
سـابع عـشـر الـتـرتـيب 11وكالهـما
مـهــتـمــان بــالـنــتـيــجــة خـصــوصـا
ــــداوة جــــراحه بــــعــــد االمــــانــــة  
ر به في كل شيء التـدهور الـذي 
وظل مـــتــاخـــرا في  بـــدايــة الزالت
اثــارهـا قــائــمـة البل صــادمــة امـام
امـكانـات الـنادي ومـحـاولة تـخطي
االمـور في مـوسم سيء كـما يـظـهر
من خالل  الترتيب ويقف على بعد
مـوقـع من الـهـبوط  ويـعـول على
ـدرب عــصـام حــمـد الـذي جـهــود ا
ـهـمــة قـبل فـتـرة الـتـوقف اسـتـلم ا
الـــذي يـــكــون قـــد عـــالج األخـــطــاء
وتـــاهـــيل خـــطـــوط الـــلـــعب الـــتي
ســتـكــون امــام مـهــمــة الـبــحث عن
الـفوز والـنـقاط كـاملـة  امـام تقـرير
مصير بـقاء الفريق في الدوري من

الكثر من شهر ونصف اثر مشاركة
نتخب الوطني ببطولة ا اسيا ا
اجلـاريـة حـالـيـا في دولـة االمـارات
الـعربـيـة وتواصل الـنـكسـات حيث
اخلــروج اخملــيب لـــلــمــنــتــخب من
كـــاس الــعـــالم وبــطـــولــة اخلـــلــيج
العـربي ويخـشى ان يؤثـر اخلروج
من ا اســــيــــا عـــــلى احلــــضــــور
ـــبــاريــات الــدوري اجلـــمــاهــيــري 
ـتـوقع ان تشـهـد منـافـسات قـوية ا
فـي ظل رغـــبــــة اغـــلب الــــفـــرق في
حتسـ مواقـعهـا من هذه االوقات
قبل ان تتعقد األمور خصوصا مع
ـؤخــرة الــتي تــشــعـر فــرق ا
باخلوف من ان تـستمر في
الـتأخـر وتبـتعـد اكثـر بعد
عـن فـرصــة الـبــقــاء الـتي
مــهم ان تــســـتــغل  قــبل
ــرحـلـة االولى نــهـايـة ا
ـــتــــوقع ان تـــشـــهـــد ا
زخـــــمــــا فـي اقــــامــــة
ـــبـــاريـــات من اجل ا
االنـــتــــهـــاء مــــنـــهـــا
واهـميـة اخـذ االمور
على محمل اجلد من
حــيث االنـــتـــهــاء من
سـابقة بـالوقت احملدد ا
لــــهـــا  امـــام االخـــتـــبـــار االول
ـــســابـــقــات في ان لـــلــجـــنــة ا
تـتجـنب  مشـاكل الـبطـولة من
حــــيـث الــــوقت واعـــــتــــمــــاده
وتـــثــبـــيــته عـــلى الـــبــطــوالت
الــقـــادمــة من حــيـث االفــتــتــاح
واالخـتــتـام وان يــكــون ذلك ثـابــتـا
عــنـد الـفـرق  واخلـروج من عـمـلـيـة
ــرتــبــكــة الــتي الزمت الــتــنـــظــيم ا
ـــر الى اوقــات الـــدوري عــنـــدمــا 
الــصـيـف احلـارة  كــمــا حــصل في
ـواسم األخـيـرة وقـبـلـهـا واهـمـية ا
االمور التـنظيـمية واالرتـقاء بها ال
تـتــعــلق بــالــدوري حـسب بـل عـلى
جميع مفردات عمل االحتاد وجلنة
ــســـابــقــات واالرتــقــاء  بــالــعــمل ا
كن ان ياتي بـعد عند ردة الذي ال
الفعل بل عبر التخطيط والتنظيم.
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ـــركــز ســـيــخـــرج  اجلـــــــــويـــة بــا
الــثــالث 27 نــقــطــة الى الــبــصــرة
ـهدد بـالهـبـوط البـحري ـواجهـة ا
ــوقـع الــتــاسع عــشــر بــتــسع في ا
نقاط في مهـمة قلقـة للضيوف رغم
كـل الـفـوارق بـ الـفـريـقـ بـعـدما
تـــأثـــر اجلـــويـــة في نـــتـــائج اخـــر
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فـي قــــــــطـــــــــــــر و2014 عــــــــلــــــى
أراضيها .

وهـنـاك أربع مـنـتـخـبـات سـبق لـها
ـربع الـذهـبـي مرة وإن لـعـبت في ا
واحـــــدة هي تـــــايـــــــــــــلـــــنـــــد في
الـنـسـخـة عـام  1972من أصل ست
مـشـاركـات و كـوريـا الـشـمـالـيـة في
الــــنــــســــخــــة عــــام  1980من أربع
مــــشــــاركــــات  و الــــبـــــحــــرين في
الـنسـخـة في الصـ عام  2003من
ست مــشــاركــات أيــضــاً  وأخــيـراً
أوزبكـستان في الـنسخـة اخلامسة
عـشرة في قـطـر عام 2011 من ست

مشاركات كذلك. 
أمــا قـطـر فـسـتـلـعب في هـذا الـدور
لــلـمــرة األولى في تــاريــخــهـا  من

أصل تسع مشاركات.
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تأهل فريق نادي النجمة الديواني
لـتــمـثـيل مـحــافـظـة الــديـوانـيـة في
تـصـفـيـات بـطـولـة الـفـرات االوسط
إثـر تـتـويج الـفـريق بـطالً لـبـطـولـة
احملـافــظــة لــدوري الــدرجـة االولى
بــعــد حتـــقــيـــقه  فــوزاً مـــهــمــاً في
ـباراة الـنـهائـيـة على فـريق نادي ا
الـــيــقـــظــة بـــهــدف مـــقــابل ال شيء
ـوسـوي وبــحـضـور طـالب جـابـر ا
مــديـر شـؤون اقـالــيم واحملـافـظـات
فـي وزارة الـــشـــبـــاب والـــريـــاضــة
ـبـاراة ضـيـفـهـا مـلـعب ويـذكـر ان ا
العسكري بأشراف االحتاد الفرعي
لـكــرة قــدم مــحــافــظــة الــديــوانــيـة
وادارهــا بــنــجـاح الــدولي د. واثق
محمـد البعاج وجعـفر شبر وسالم
مــحــسـن ومــحــمــد صالح حــطــاب
ومـهدي فـليح مـشـرفاً وغـا فضل
باراة التي مشرفاً امنياً وشهدت ا
تمـيزت بحـضور كبـير للـمسؤول
وللـجمـاهير بـتنـافس وندية كـبيرة
وتــبـــادل من خاللـــهــا الـــفــريـــقــان
الــهـجـمـات غـيـر اجملـديـة خالل 30
دقــــيــــقـــــة االولى الـــــتي كــــان اداء
الــفــريـقــ مـن بـاب جـس الـنــبض
لتشهد الدقيقة  34تسديدة راسية

ـتــمـيـز ـهــاجم الـنــجـمــة ا خــطـرة 
بـسـام جـابـر عــلت كـرته الـعـارضـة
بــقـلــيل وبــعــد مــرور ثالثــة دقـائق
ـــبـــاراة ركــلـــة جــزاء مـــنح حـــكم ا
صحـيحة لـفريق الـنجمـة الديواني
جنح في تـــنــفـــيــذهـــا الالعب عالء

بـاسم لـيـكن هـذا الـهـدف حـافزاً في
نـقل فريق الـيقـظة الـكرات الـعديدة
لساحة فريق الـنجمة وسنحت لهم
فـرص عـديـدة لم تـســتـغل بـالـشـكل
الـصحـيح بـسبب الـتسـرع لـينـتهي
الـشوط االول بـتـقدم فـريق الـنجـمة

بـهدف مـقـابل ال شيء وبـقى احلال
عـــلى حـــاله خالل دقـــائق الـــشــوط
الـثــاني رغم تـوفـر الـفـرص الـسـهلَ
لدى العبي الفريق لتنتهي نتيجة
باراة بتـقدم فريق النـجمة بهدف ا

مقابل ال شيء.

وفـي اخلــــتـــــام وزعـت الـــــهـــــدايــــا
والكؤوس على العبـي الفريق قام
بـتـوزيـعـها سـعـد عـبد االمـيـر مـدير
شـباب وريـاضة احملـافـظة وفـيصل
ــثـلــيــة احملــافــظـة غــازي رئــيس 
ونــائـــبه جــمــيـل نــور و احملــاضــر
االسـيـوي الــكـابـ حـمــيـد مـخـيف
وســـيــد مــحــمــود الـــطــويل رئــيس
مـكــتب االنـديـة ورافــد عـبــد االمـيـر
رئــيس احتـاد بــابل وقـاسم حــمـيـد
نائب رئـيس نادي الـقاسـم وعباس
وقال خـلـيف رئـيس نـادي الـسدة  ,
غـا عبـد سـريح أم سـر االحتاد
الـفرعي ان الـبـطولـة شـارك فيـها 8
فرق انـدية وزعت عـلى مـجمـوعت
ضــمت االولى فـرق انـديـة الـنـجـمـة
ـهــنـاويــة والـشــامـيــة واحلـمـزة وا
فيمـا ضمت اجملمـوعة الثـانية فرق
انـديـة الـيـقـظـة وآل بـديـر واالتـفـاق
والـدغارة وتـأهل خلـوض مبـاريات
الــتـــقــاطع فـــرق انــديـــة الــنـــجــمــة
ــهــنـاويــة والــيـقــظـة واالتــفـاق و ا
لـيـتـاهل فــريـقـا الـنـجـمـة والـيـقـظـة
ـبــاراة الــنــهـائــيــة الـتي خلــوض ا
انـتـهت بفـوز فـريق النـجـمة لـيـمثل
احملــافـظــة في تــصـفــيـات مــنـطــقـة
الـــفـــرات االوسط بـــصــحـــبـــة فــرق

االنــديــة الــتي مــثــلت احملــافــظـات
وهـي فـــــريق نـــــادي الـــــكـــــوفـــــة /
مـــحــافــظـــة الــنـــجف واحملــاويل /
محافظة بابـل واخلضر / محافظة
ــثـــنى والــنـــجــمـــة / مــحـــافــظــة ا
الديوانية ليتأهل فـريقان للتصفية
الــثــانـــيــة بــصــحــبـــة انــديــة عــفك
ـثالن والـقـاسم لـيـتــأهل فـريـقـان 
مـــــنــــطـــــقــــة الـــــفــــرات االوسط ,و
لـيـخــوضـا الـتـصـفـيــات الـنـهـائـيـة
بــصــحــبــة 8 فــرق تــمــثل مــنــاطق
الــــعـــراق (اجلــــنــــوب والـــشــــمـــال
والغربية والفرات االوسط و4 فرق
بــغـداديــة) لـتــكـون في احلــصـيــلـة
ـصـاف الــنـهــائـيـة تــأهل فــريـقــان 
متازة الدوري العراقي / الدرجة ا

للموسم اجلديد  2019 ـ 2020.
وشــكــرَ ســريح زمالءه فـي االحتـاد
ـالعب عـــلى بـــذلــهم ومـــســؤولي ا
اجلـهــود االسـتــثـنــائـيــة في جنـاح
الـبـطـولـة الــتي افـرزت الـعـديـد من
الوجوه الكروية الشابة التي يأمل
لها مـستقبل كـروي رائع وليكونوا
ـنتـخبـات ونادي خـير عـون لرفـد ا
الديوانـية الذي يخـوض منافسات

متاز .   الدوري العراقي ا
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