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وضـعف في الـدفـاع  وبـغيـر الـقـادر على
تغير األمور الـتي الحتتاج الى  تعليق 
بـعدمـا اثـرت عـلـيهـا الـنـتائـج السـلـبـية 
الــتي الزمت الــفــريق مـن الـبــدايــة  لــكن
الزال  في الوقت متسـعا لتدارك االمور 
مـــؤقـــتــا  اذا مـــا نــظـم حــالـه   بــدا من
مــلــعب الــســمــاوة وهــو امــام الــفــرصــة
ــشــابه ــنــاســبــة في   ظل  الــوضع ا ا
ضـيف وكالهمـا يتـطلـعان الـذي علـيه  ا
عـقد  ـوقف ا لـلنـقاط من اجل اسـعاف ا
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ـنـي اجلـنـوب  12الــنـفس في حتــقـيق و
االنـتــصـار الـثـانـي تـوالـيـا عــلى حـسـاب
ضيـفه الـصنـاعات   15بعـدمـا جنح الدور
ـاضي اخلروج بـكامـل عالمات مـباراته ا
مع الـسـمـاوة وتـقــدم مـوقـعـا  ويـعـلم  
عـادل نـاصـر ان تـخـطي الـصـنـاعـات  قد
نحهم موقع النجف الذي سيكون امام
لقـاء مهم  مع الـشرطة  وتـظهر  اهـمية
ـبــاراة لـلـفـريق الــذي عـاد عـبــر مـلـعـبه ا
والـرهان عـليه  مـرة اخرى  في فـرصة 
لـتـعزيـز تـوازنه الذي اسـتـعاده والـتـطلع
الـى الـنـتـيـجـة  وفـوائـدهـا لـكن كل شيء
  والن يـــــتـــــوقف عـــــلى اداء الـالعـــــبــــ
الـتـمسك بـالنـتـيجـة سيـحـقق  التـحول 
ـصلـحته اذا مـا اتت بقـيـة نتـائج الفـرق 
والن تـأثـيـر االمـور يـأتي عـبـر مـا يـقـدمه
ــنـتــظـر ان ــيـدان ا الالعـبــ من خالل ا
يـشهـد اضافـة ثالث نـقاط اخـرى وهو لم
ــوسـم احلــالي الـــذي اخــتــلف يـــحــدث ا
كـــثــيــرا عــلى الـــصــنــاعــات الــذي  الزال
يعاني   جـراء تذبذب  مسـتواه  كثيرا
ويــحـــتــاج الى عــمـل لــتــدارك االمــور من
خالل احداث النتائج ولو مع الفرق  من
مـسـتـواه  عـنـدمــا يـواجه نـفط اجلـنـوب
منـتشـيا بالـنقطـة الغالـية التي خـرج بها
من مـلـعب الطـالب وعرقـلـة تقـدمه ويـعلم
مـظـفر جـبار ان مـهـمة الـيـوم تخـتلف عن
ـقدور الالعب الـقيام بدور األخيرة  و
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ويــسـعـى الـســمــاوة الـعــودة الى نــتـائج
ـة الـشـرطـة  الــثـقـيـلـة األرض بـعـد هــز
والعـودة باخلـسارة الـثانـية من الـبصرة
والـتـراجع لـلـمــوقع الـسـابع عـشـر وبـات
ـتاعب مـهـدد في الـبـقـاء امـام مـواجـهـة ا
التي يـريد ان يخـفف منـها ولو من خالل
مـبــاريـات األرض بــاخلـروج بـالــنـتــيـجـة
االيـجـابـية عـلـى حـسـاب  ضيـفـه االمـانة
الـــتي حتـــتـــاج الى تـــغـــيـــر  نـــوع االداء
اخملـيب الـذي تــسـبب له بـخــسـارة تـسع
مباريـات اكثر من نـصف ما لعـبه ويظهر
في مـشـاركـة  اسـتـمر يـتـراجـع فيـهـا من
ــوقع والـنـتــائج وقـلـة الــتـهـديف حـيث ا
وضــعف الــدفــاع ومـخــتــلــفـة كــثــيـرا عن
األخـيرة عنـدما اسـتفـاد من ملـعبه كـثيرا
ويـأمـل االنـصـار ان يـعـود بـقـوة وتـركـيز
وان يــسـتـعـيــد تـوازنه من خالل  ظـروف
واجـواء مـبـاراة الـيوم سـعـيـا  لـالبـتـعاد
ـــرشح لـــلـــهـــبــوط ـــقـــلق ا عن مـــكـــانه ا
والشغل الشاغل للبـقاء الذي يبدو بعيدا
امـام مـبـاريـات صـعـبـة وهـو الـذي خـسر
جـمـيع مـبـاريـات الذهـاب لـكـنه ال يـريدان
يـــــفـــــوت فــــرص  مـــــواجـــــهــــات االرض
خـصــوصـا لــقـاء الـيــوم  في لـقــاء يـبـدو
ـشـاكل حيث مـنـاسب لكـنه ال يـخـلو من ا
وقع الـذي يريدان يـتداركهـا االمانة في ا
اخــتـــراق صــفـــوف الــســـمــاوة ألهـــمــيــة
الــنــتـيــجـة لــهم ولـلــضـيــوف  الـســاعـ
إليــقــاف مـد الــنــتـائـج اخملـيــبــة واالرقـام
الـسلـبية واصـبح مـهددا بشـدة  في ترك
ـمـتـازة اذا مـا لم يــتـدارك عـصـام حـمـد ا
ـوقف قـبل ان يـنـحدر األمـور ومـعـاجلـة ا
الـفـريق بـعـد لـلـوراء في مـشـاركـة ظـهرت
سـلــبـيـة مـن الـبـدايــة قـبل ان تـتــعـقـد مع
ـهمة التي مرور الوقت الـذي بات يدرك ا
تبدو اكثر صعـوبة بعدما  تراجع بشكل
ـنـافـسات غـيـر مـسـبـوق في ظل اجـواء ا
التي خـرجت عن طريقـها  بعـد  خسارة
ثــمـان مــبــاريـات وتــراجع في الــتــهـديف

انتـصاراته  الـتي يريـد العـودة بهـا عبر
بوابة الكهـرباء  الصعبـة باالعتماد على
طلوب قدرات الالعب في تقد االداء ا
ـطـلـوبـة والـتــطـلع لـتـحـقـيق الــنـتـيـجـة ا
والسـيطـرة على االمـور التي يـعول فـيها
يـحـيى عـلـوان عـلـى طـريـقـة الـلـعب الـتي
ســيــحــددهــا فـي حـسـم االخــتــبــار  بــعـد
سـلــســلـة نــتـائج وطــدت من الــعالقـة مع
االنـصـار الـذين يتـرقـبـون نتـيـجـة واحدة
اليوم  ال يقبلون غـيرها حيث الفوز عبر
مـهـارات عـنـاصـره ومن من الـكل  تـقد
ستوى  لتعزيز حظوظ الفريق والتقدم ا
 واالخــذ بــاحلــسـبــان بــقــيــة االمـور  الن
التعثر سيلحق ضررا  بصفوف الطالب
التـي يكـون عـلـوان قـد هـيـأهـا كـمـا يجب
لــلــعــودة لالنــتــصــارات امــام اخــر ثالث
رحلة األولى واالمل جوالت على نهـاية ا
ــكـان مــنــاسب في جـدول في الـوقــوف 
الـترتـيب بعـد مشـاركة لالن تـسير بـشكل
  وعشاق الفريق مقبول من قبل الالعب
الذين يجـدون من جهاز الفـريق الفني قد
ـباريات جنح كـثيـرا في السـيطـرة على ا
واالهم ان يــوقف مـحــطــة الـكــهــربـاء من
خالل الـلـعب بـروحيـة الـفـوز  للـحـصول
عـلى الــنـقـاط كـامــلـة والـدفع بــالـكـهـربـاء
لــلــوراء وامـر مــهـم ان تـأتـي خـدمــة اهل
العمارة  لـكن االول التعامـل مع الكهرباء
ـطـلـوبة الـقـادر علـى حتقـيق الـنـتـيـجـة ا
بعـدما جتـرا بقـوة على الـكبـار والساعي
ألسـقاط الـطالب وحرمـانـهم  من الفـوائد
الـتي يعـلم عطـية كم سـتسـاعد فـريقه في
الـــتــقـــدم مــوقـــعــا عـــلى االقل  واالهم ان
حتـسب الــفـرق لـلــكـهـربـاء  بــعـدمـا تـرك
ـتـعثـرة الـتي كلـفته خـلـفه في البـداية  ا
ـؤخـرة الــبـقــاء لـوقت غــيـر قــصـيـر فـي ا
لـكــنه جتـاوز بــعض الـتــحـديــات قـبل ان
ـر بـثـقـة من بـوابات يـقـوى ويـتـجرا  و
ــوقع مــهـم بــعـد بــعض الــفــرق ويــقف 
ـدرب عـبـاس عــطـيـة  الـذي تـرك عـودة ا
بــصـمـته وبـسـرعـة ويـأمل ان يـقـوده الى
ابـعـد نقـطـة ويـدعمه قـبل نـهايـة الـنصف

جهود الالعـب الكـبيرة التي سـتمنحه 
كـامل النـقـاط في ظل اجواء الـلـعب حيث
االرض واجلـمهـور الكـبـير  والن الـفريق
اســتــمــر ال يــابه الي  ضــيف  وعــنــوان
والن احـمـد دحــام يـعـلم ان بـغــيـر الـفـوز
ـشـاكل خـارج ســيـتـعـرض   الـفـريق   
حسـاباته   قد تـسبب له الـتراجع ثالثة
مـــواقع اذا مـــا اتت  نـــتـــائج مـالحــقـــيه
الثالثـة (  الـنفط واحلـدود والطالب ( 32
لغير صاحله مـا يدفعه للعب  بقوة  الن
االمـور سـتـكون مـخـتلـفـة   والن الـفريق
عــازم عــلى تـقــد نــفـسه الن الــنــتـيــجـة
سـتـنـعـكس عــلى الـفـريق  والن الـفـوز ال
كن ان يقـارن باي نتـيجة اخـرى عندما
تــلــعب وسط جــمــهــورك ومــلــعـبـك االمـر
سيكون جيدا عندما تفوز وهو ما يشغل
ــدرب  الـــذي يــريــد من خالل تـــفــكــيــر ا
فــريــقه اســـعــاد االنــصــار والـــرغــبــة في
اضــــافـــة كـــامـل الـــنـــفـط لالبـــتــــعـــاد عن
  فـي اســــتـــغـالل  ظـــروف  ـالحــــقـــ ا
اللعب  التي اعتاد عليها ومنحته فرص
ـذكـور الـفـوز والـنـجـاح  مع ان الـلـقـاء ا
ــنــاسب بــعــد نــتــيــجــة يــأتي بــالــوقت ا
التعـادل مع البطل والتي قـد ال تتكرر مع
فرق العاصمة لكـنه لالن  يتمتع  بالثقة
والـقـوة والـعـمل وهــو مـا يـنـطـبق عـلى 
الــنـفط صــاحب الـقــدرات الـعــالـيــة الـتي
تلعب مـباريات مـهمة وتـسعى  العودة 
لالنـتـصـارات بـكـامل الـفـوائـد وغـيـر ذلك
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مـباراة واحـدة تشـهدهـا العـاصمـة اليوم
ـوقع  13والـطالب 7 بـ الــكــهـربــاء  بــا
ـة وذلك بــعــدمـا جنح االول    من هــز
النفط النتيجـة التي منحته االهمية في 
خـــوض مـــواجـــهــــة الـــيـــوم  والـــســـعي
لتـحـقـيق الفـوز الـثـاني تـواليـا  لـلـفريق
الذي استـعاد توازنه بسـرعة وترك خلفه
ـرتبـكة   الـتي حـرمته الـكثـير الـبدايـة ا
من الــنـــقــاط الــتي يـــأمل تــعـــويــضــهــا 
والـتـقدم الى مـوقع مـهم  بـفـضل حتسن
هــجــومـه  ودفــاعه  ومــواصــلــة تــقــد
مـــبـــاريــاتـه بــاهـــتــمـــام من خالل االداء 
بــفـــضل الــتـــفــاهم بـــ عــبــاس عـــطــيــة
والالعــبــ الــذيـن اخــذوا يــتــلــمــسـون 
الـطـريق بوضـوح عـندمـا قـلصـوا الـفارق
وقع احلالي وتقدموا بثقة لإلمام حيث ا
والــرغـــبــة الـــكــبــيـــرة في الــدفـــاع عــنه 
والـتــقـدم  بـعـدمــا اعـتـاد عــلى مـواجـهـة
هـمـة بالـدوري بـعدمـا تـغلب الـعـناويـن ا
ـيــنــاء والـوسط والــنــفط ورهـانه عـلـى ا
قائم عـلى  تفـريق صفـوف الطالب وألنه
بـاجلـاهـزية الـتي تـعـززت بعـد االنـتـصار
همة التي  جنح اضي ا اجليد  الدور ا
فـيـهـا ويــأمل ان تـدعم مــواجـهـة الـطالب
التي ال تـظهـر سهـلة وهم الـذين واصلوا
تـقــد مـبــاريـات مـهــمـة وعــازمـون عـلى
تــعــويـض تــعــادلـــهم مع الــصـــنــاعــات 
ويدركون اهمـية اللقاء وانـعكاساته على
موقع الـفريق الـذي يأمل في تـعثـر النفط
امام مـيسان  من اجل الـتقدم لـلسادس 
مـا يـجـعـله الــلـعب بـتـركـيـز  عـلى تـغـيـر
التـعادل الـذي ضيع علـيه فرصـة مطاردة
ــاضـي قــبل تــوقف  الــنــفـط من الــدور ا
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تـخـتـتم الـيــوم  مـبـاريـات اجلـولـة  16من
ـمــتـاز  بـكــرة الـقـدم مـســابـقــة الـدوري ا
بـإقامـة اربع مبـاريـات تتـوزع ب مالعب
الــــســـمــــاوة والــــعــــمـــارة والــــبــــصـــرة 
والكـهربـاء   وتظهـر اهمـيتهـا على الكل
امـام ثالث جـوالت مـتـبـقـيـة عـلى نـهـاية 
ــتــوقع ان ــرحــلــة االولى من الــدوري ا ا
تـشـهـد مـبــاريـات قـويـة  وصـعـبـة  امـام
ســـعي الـــفــرق في حتـــســـ مــواقـــعـــهــا
ـــؤخـــرة الـــتي واالخـــرى الــــهـــروب من ا
تـشـهـد  تـغـيـرا  من جـولـة ألخـرى وسط
مـــخــاوف تـــلك الـــفــرق في االقـــتــراب من
منطـقة الهـبوط  التي تعـيش حالة ترقب
شديـدة امام حتديـات البقـاء الهدف الذي
دخــلت من اجـله   وبـدأت تــبـتـعـد عـنه 
مع لعنة الـنتائج اخمليبـة التي تطاردها 
امــام غـيـاب فـرص الـتـعـويض  وتـعـمل 
عـلـى حتـديــد مــواقع اخلــلل قــبل  فـوات

االوان  وعودة الى مباريات اليوم
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لــــقـــاء مـــيــــســـان اخلـــامس   25والــــنـــفط
الـسادس   23يـأتي بــوضع مـخـتـلف عـلى
   بعـد نـتيـجتـهمـا  في  الدور الـطرفـ
ـاضي  الـتي تـشـكل ضـغـطـا عـلـيـهـما  ا
حــيــنــمــا عــاد االول بــنــقـطــة غــالــيــة من
الــزوراء تـــعـــد االفـــضل  فـي مـــبـــاريــات
الــذهــاب وسـيــدخل مــنــتــشــيــا فــيــهـا  
وبـحـالة فـنـيـة عـالـيـة  والـلـعب بـشـعار 
البــديل عـن الــفـــوز والــبـــقــاء في مـــكــانه
والــــتــــفـــكــــيــــر في االقــــتـــراب مـن مـــربع
الـتـرتـيب  فـيــمـا تـغـيـرت األمـور  عـلى 
الـنــفط بــعــد صــعـقــة الــكـهــربــاء وتــلـقي
اخلــســارة الــثــانــيــة  بــوقت قــريب  من
ـؤكـد تـركت أثـارها االولى من الـطالب  ا
عــلـى جــهـــود واســتـــعـــداداته  لــلـــقــاء 
ـذكــور  وخـشــيـة جــهـازه الــفـني   ان ا
تـنعـكس سـلبـا علـى  االداء والنـتيـجة  
  بـسـبب انـخـفــاض مـعـنـويـات الالعـبـ
ـاضي  ــتـأثــرين بـســقـوط اخلــمــيس ا ا
وألنــهم لم يـأخـذوا األمـور بـجـديـة  امـام
اجتـهاد الـكهـرباء الذي بـات يظـهر بوجه
األقـوياء بـ احل واألخـر فبـعد اقـصاء
الــشـــرطــة من الـــكــاس اطـــاح بــالـــنــفط 
ووضع حد النتصاراته التي تغيرت  في
مــلـعــبه  وســقـوط رهــانه الــدائم  عــلـيه
ا غير محتسبة  والتعرض الى هزة  ر
وقـد تعـود لـلحـسابـات اخلـاطئـة  حلسن
احـمـد بــعـدم اخـذ االمـور بــجـديـة  الـذي
  و يـــكــون قــد اســـتــفــاق  مـع الالعــبــ
يـعلـمـون  صـعـوبـات مـواجـهـة مـيـسان 
في  ظل الــوضع الــنـفــسي ومــا سـبــبـته
ـؤكــد نـالت الــكـثــيـر من قـوة اخلـســارة ا
   الـذين يـجدون انـفـسـهم امام الالعـبـ
اخـتــبـار اصــعب من الـكــهـربــاء الـذي قـد
يـزيـد الــطـ بـله ومـؤكــدان تـوجـيـهـات 
ــة ــدرب تـــتــحـــدد عــلى نـــســيـــان هــز ا
الــكـهــربـاء والـتــوجه بــقـوة وتـركــيـز الى
ـهمـة االخرى  امـام االمور الـتي تفـاجأ ا
بـهـا الـفـريق الـذي عـلـيه ان يـفعـل الشيء
ـطـلـوب حـيث الـفـوز  والـنيـل من قوة  ا
ـستـفيـد كـثيـرا من ملـعبه   مـيسـان   ا
والــفــوائـد الــتي حــصل عــلــيــهـا  والزال
ـقـدمة   وفي دعم مـتـواجدا في مـواقع ا
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ـملـكـة العـربـيـة السـعـوديـة الى العـاصـمة بـغـداد اول أمس الـسبـت للـتـباحث وصل وفـد من ا
ملكة للعراق.  لعب الذي اهدته ا بشأن عملية البدء باخلطوات االولى الختيار موقع ا

وذكرت وزارة الـشبـاب في بيـان انه "كـان في استـقـبال الـوفد في مـطـار بغـداد الدولي مـعاون
مـديـر عام دائـرة الـعالقـات والتـعـاون الدولي في وزارة الـشـباب والـريـاضة فـاضل اخلـفاجي".
شروع عـبد الرحمن شرف عـلى ا ملـكة العـربية الـسعوديـة ا واضاف البـيان ان "يرأس وفـد ا
دوح بن نـاصر الشـمري من الـهيئـة العـامة للـرياضة بن حمد احلـركان ويـضم في عضويـته 

الية وفيصل بن ناصر العجالن من وزارة اخلارجية. وعيد بن شنيف احلربي من وزارة ا
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اكــد وزيـــر الـــشـــبــاب والـــريـــاضــة
الـدكـتـور احـمد ريـاض عـطـفـاً على
االجتـماع التـشاوري الـذي  عقده
وضم كـل من االمــ الــعـام جملــلس
الـــوزراء مــــهـــدي الـــعالق ووزيـــر
الــتــعـلــيم الــعـالـي الـدكــتــور قـصي
السهيل واخلبـير الرياضي باسل
ـــهــــدي فـــضالً عن رئـــيس عـــبـــد ا
ــبــيــة رعــد حــمـودي الــلــجــنــة االو

والـنــائب الـثــاني لـرئــيس الـلــجـنـة
ــبـيـة فالح حــسن  ان الـوضع االو
الـقــانـــــــوني لـلـمــكـتب الـتــنـفـيـذي
ـبيـة الوطـنيـة العـراقية لـلجـنة االو
يـعـد غـيــر شـرعي وعـلــيه يـتـوجب
تـشـكــيل هـيـئـة مــؤقـتـة إلدارة مـلف
ــبــيـــة الى حــ إقــرار قــانــون االو
ــبـــيـــة في مـــجــلس الـــلــجـــنـــة االو

النواب.
ـكـتب واضــاف ريـاض ان اصــرار ا

الـتـنـفيـذي عـلى إجـراء االنتـخـابات
يــعــد مـخــالـفــة صــريـحــة لـقــوانـ
الدولة ويتـحمل القضـاء مسؤولية
الــدفــاع عن قــراراته ال ســيــمــا وان
العراق بلد يحترم مبدأ الفصل ب
الـسـلـطـات وعـلـى الـهـيـئـة الـعـامـة
أيـضـاً احـتـرام الـدولـة وقـوانـيـنـهـا
كونـها صـاحبـة الدعم بـكل اشكاله
ــكـتب الـتـنـفـيـذي لـذا يـتـطـلب من ا
إرجـاء االنـتـخـابـات واجلـلـوس الى

طــاولـة احلـوار بـغـيـة اقـرار قـانـون
ــبــيـة واخــذ الـغــطـاء الــلـجــنـة االو
الــقــانــوني ال ســيــمــا ان الــلــجــنـة
ــبــيــة الــدولــيــة الــتي نــحــتـرم األو
قـوانـينـها تـؤكـد على عـدم الـتدخل
ـنضوية بالشـأن الداخلي لـلبلدان ا

حتت لوائها.
ـــكـــتب وبـــ انه خالف ذلـك فــإن ا
الـتــنـفـيـذي يــتـحـمل مـســؤولـيـة مـا

ستؤول إليه الرياضة العراقية.

ÍœuLŠ ÊUOÐ

ـــقــابل أصــدر رئــيس الــلــجــنــة بــا
بية رعد حمودي جاء فيه (في األو
واقف مـع احلكومة إطار تنـسيق ا
الـعــراقـيـة بــخـصـوص انــتـخـابـات
ـبـية ـكـتب الـتنـفـيـذي للـجـنة االو ا
الـوطـنـيـة العـراقـيـة عقـد اجـتـماع
ضم كل من االمـــ الـــعـــام جملــلس
الـوزراء الــدكـتــور مـهــدي الـعالق
ووزير الشباب والـرياضة الدكتور
احـمـد الــعـبـيـدي ووزيـر الــتـعـلـيم
الـعـالي الـدكـتــور قـصي الـسـهـيل
واخلبـير الريـاضي الدكـتور باسل
هدي بـاإلضافة الى الـكاب عبـد ا
رعـــد حــمـــودي رئـــيس الـــلـــجـــنــة
ــبـيــة والــكــابـ فـالح حـسن االو
الــنــائب الــثــاني لـرئــيس الــلــجــنـة

بية. االو
واوضـح حــــــمـــــــودي ان اجلــــــانب
احلـــكــومي أكـــد تــقــديـــره جلــهــود
ـبيـة الدولـية في تـفهم الـلجـنة االو
الوضع القـانوني اخلاص بالـلجنة
ــبــيــة الــوطـــنــيــة الــعــراقــيــة االو
بـاإلضــافـة الـى احـتــرام احلـكــومـة
ـبي ومبـاد احلركة للـميـثاق االو
بية والنظـام االساسي للجنة االو
ــبــيــة الــوطـــنــيــة الــعــراقــيــة االو
واقـتـرح اجلـانب احلـكـومي تـأجيل
كتب التـنفيذي لتالفي انتخابـات ا
ايـة مـشــاكل قـانــونـيـة تــعـيق عـمل
ـــرحــلــة ـــبــيــة في ا الــلـــجــنــة االو
الــقـادمــة وتــشــكـيل ادارة مــؤقــتـة
ــكــتب الــتــنــفــيــذي حلــ لــعــمل ا

االنتهاء من عملـية تشريع القوان
الرياضية.
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بية: ان وقد أكد رئيس اللـجنة االو
ـقترحـات ستعـرض الرياضة هذه ا
الـعراقـية الى عـقوبـات دوليـة تضر

برياضة العراق.
ــبــعــوث الــلــجــنــة و االتــصــال 
كتب بية الـدولية النتـخابات ا االو
الـتـنـفـيـذي والـذي اوضح لـلـجانب
ــبــيـة احلــكــومي ان الــلـجــنــة االو
الــدولـــيــة تــؤكــد ضــرورة االلــتــزام
ــــواعـــيــــد الـــتـي حـــددت لــــهـــا بــــا
ـكـتب الـتـنـفـيذي وان انـتـخـابـات ا
ــبــيــة الــدولــيــة ســبق لــهــا ان االو
رفضت مقـترح تشكـيل ادارة مؤقتة
اضي بـيـة في العـام ا لـلجـنـة االو
بي ـيثاق االو كونه يخـالف بنود ا
ـبية والـنظـام االساسي لـلجـنة االو
العراقية. وبيّن حمودي: ان اللجنة
ـبــيـة الـعــراقـيـة ومن مــنـطـلق االو
احلـــرص عــــلى ادامــــة الـــتــــعـــاون
والـتـنـسـيق مـع احلـكـومـة الـراعـيـة
لـلــريـاضــة الـعـراقــيـة سـتــنـقل الى
ــبـيــة الــدولــيــة هـذه الــلــجــنــة االو
ـقـترحـات وبـيـان الرأي الـقـانوني ا
حولهـا. واكد الكابـ رعد حمودي:
ــبــيــة الــوطــنــيــة ان الــلــجــنــة االو
الـــعـــراقـــيـــة مـــاضـــيـــة الى اجـــراء
االنــتـخــابــات في مـوعــدهــا احملـدد
قبل في يومي اجلمعة والـسبت ا
حال عدم ورود ما يـخالف اجراءها
بـية الـدولية). من قـبل اللـجنـة االو
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عالم بية تدخل في معترك جديد غير واضح ا االزمة األو

التـغييـر الذي طـرا على اسلـوب لعب نـادي ريال مدريـد االسبـاني جدير 
وسم الـعديد من ذكـور في بدايـة ا بالـقراءة والـتأمل  فـقد واجه النـادي ا
ـقـابل لم ـدرب لـوبــتـيـغي لــكـنـهــا في ا ريـاح الـعــواصف الـتي اطـاحـت بـا
ن واجهوا ظروفا صعبة جراء حتسن من  اسقاط بعض جنوم الفريـق 
ـتـقـدمة في ـراكـز ا النـتـائج الـهـزيـلـة الـتي مـنوا بـهـا واطـاحت بـهم عن  ا
الــدوري االســبـانـي  فـضـال عن اخلــسـارات الــتي تــلــقــوهــا فــكـانـت تـلك
ـواجهـة الـظـروف الصـعـبـة  وتـغيـيـر اسـلوب النـكـبـات جديـرة بـاإلسـراع 
اللعب باالعتماد على نفس النجوم لـكنهم وظفوا اساليب مستحدثة عبروا

من خاللها عن هوية الفريق البطل ..
هاجم كر اضية  لم يكف متـابعو الفريق من التغني با طيلة االسابيع ا
ــوسم عــدوهم الــذي يــقــابـل بــصــافـرات ــة الــذي كــان مع بــدايــة ا بــنــز
االسـتهـجان كـلـما  تـلقى الـكـرة  كمـا ان  صنـوه في الـفريق غـاريث بيل
تلقى من عـبارات االستهـجان ما جعل الـصحف الرياضـية تتكـهن بوجهة
يـركاتـو الـشتـويـة وبقـيت كل تلك الـتـكهـنات الالعب الـقـادمة قـبل انتـهـاء ا
حتـيط بالـفريق الـذي لم يلـتفت لـكل تـلك االقاويل فـضال عن  ان  معـلقي
ـبـاريات اسـتـعـجلـوا االمـر واكـدوا ان  سوالري في طـريـقه لـترك بـعض ا
الفـريق في حال اي تعـثر مرتـقب قبل ان يفـصحوا عن مـورينيـو قد يكون

رتقب للفريق .. درب ا ا
هل بقـيت تكهـنات تلك الـوسائل االعالميـة دافعا في تـغييـر صورة الفريق
ـشـاركـات الثالث وجـعـله يـقـدم العـروض اجلـيـدة التـي افصـحت عـلـيـها ا
ـلك لـلــفــريق ســواء عـبــر الـدوري االســبــاني او من خالل بــطـولــة كــاس ا
بـاإلضـافـة لـدوري ابـطــال اوربـا  الـتي  تـغـري الـكـثــيـر من فـرق الـنـخـبـة
قابل عجزوا عن االوربية  في سبيل احلصـول على كاسها  لكـنهم في ا
مـحاكـاة االجناز الـتاريـخي للـملـكي الذي ظـفر بـنسـخة البـطولـة في ظرف

واسم الثالثة االخيرة .. ا
ا حتقيق الـفريق االبيض لبطـولة كاس العـالم لألندية كانت  الدافع او ر
الحظ ان ر الرئـيـسي  للـمضي قـدما في  حتـقيق الـنتـائج اجليـدة  فا
الفـريق بـقي في تـصـاعـد مـنـذ انـتـهاء تـلك الـبـطـولـة  وتـخـلص الـريال من
ـزمـنـة الـتي يـفـقـد فـيهـا الـسـيـطـرة عـلى خط دفـاعه بـاالنـتـشار مـشكـلـته ا
ـنـطـقـة الـدفـاعـيـة مـهـددة ـا يـجـعل  ا ـهـاجـمي الـفـريـق االخـر  الـكـثـيف 
بتـسجيـل هدف مبـاغت من قبل الـفريق االخر  وهـذا السـيناريـو تكرر في
اكــثــر مـن مــبــاراة من مــبــاريــات الــفــــــــــــــــريق الســيــمــا مع االنــدفــاع
الـهــجـومـي  لـلــريـال في ســبـيل حتــقــيق هـدف الــسـبق لــكـنـه مع كل تـلك
ـشـاكل االنـدفـاع فــالـفــريق يـعــاني من ضـعف الــدفـاع الــذي تـسـبب لـه 
كـثـيـرة  وفـقـد من خاللـهـا نـقـاط ثــمـيـنـة ابـعـدته عن تـرتـيب الـصـدارة في

الدوري االسباني ..
وال يكتفي كاس بطولة اندية العالم بتعزيز انتصارات الفريق فحسب  بل
ـدرب سـوالري  بنـجـوم شـبـاب اثـبـتوا ـقـابل  من خالل اسـتـعـانـة ا في ا
درب الـشاب بتـفجير هويتـهم عبر مـباريات الـفريق عززت من قـدرة هذا ا
ـهمـة  لـتعـزيـز انتـصـارات الفـريق وقـد كشف فـيـنسـيوس تـلك الـطاقـات ا
ية قـد حتظى بالـتواصل في سبيـل انتهاء زمن كال جونيـور عن مهارة عـا
من الالعــبــ رونـــــــالــدو الـذي انــتــقل من الــريـال لــتــمـثــيل فــريق نـادي
د يوفـنتـوس االيطـالي في موسم االنـتقـاالت الصيـفيـة  باإلضـافة حلـالة ا
واجلــزر الــتي حتــيـط بــالالعب لــيــونــيـل مــيــسي الــذي يــبــدو ان  مل من
نقذ في صفوف مواصلة مهمته في تمثيل فريق بـرشلونة واقتصار دور ا
فـريـقه دون الـكــشف عن اسـمـاء اخــرى قـد تـبـرز في قــوادم االيـام لـتـحل
كـمـنافس  لـسـطوة الـنجـمـ البـرتـغالي واالرجـنتـيـني عبـر سـنوات الـكرة

السابقة .
وال يقـتصر تألـق البرازيلـي جونيور فـي مهمة الـدفع بالفـريق واكساب بن
ـمـيـزة من خالل تـسـجيل ـطلـوب لـتـحـقـيق الـغايـة ا ـد الـهـجـومي ا ة ا ز
بـاريات التي يخـوضها فاغلب الالعـب الشباب االهداف والظفـر بنقاط ا
تـبدو فـرصـهم قائـمـة من خالل مـا يفـعـله سوالري مع
الــفـريق االبـيض لــيـؤكـد بـان الـريــال ال يـركـز عـلى
ـا تـمنح جنـوميـة العـبيه بل هـو مـدرسة كـرويـة طا
متـابعـيها جنـوما جـدد قادرين عـلى االفصاح عن

لكي.. مواهبهم الكروية في مباريات ا
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متاز اليوم االثن أربع مواجهات ساخنة في العاصمة واحملافظات مواجهات جديدة: يشهد الدوري العراقي ا
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الـصـحــيـة  كـرار نـبــيل من االلـتـحـاق
بوفد الفريق إلى العـاصمة األوزبكية
طـشقـنـد وسيـغيـب فهـد كـر لتـأخر
وصول الفيـزا بسبب إصدار الالعب
جواز سفر جديد. وتضم قائمة فريق
ـــبــاراة الـــقــوة اجلـــويــة 21 العـــبًــا 
باختاكـور وهم: محمد كـاصد وأمجد
رحـــيم وعــبـــد الــلـه فــيـــصل وســامح
سـعيـد وحـسـ مـحسن وأحـمـد عـبد
الـرضا وسـعـد نـاطق وعدنـان مـحـمد
وعلي بـهجـت ومصـطفى مـحمـد معن
والــسـوريــان مــؤيـد الــعـجــان وزاهـر
مــيـداني ومــحـمــد عـلي عــبـود وكـرار
عـلي بــري وإبـراهـيم بــايش ومـحـمـد
قـــاسم وأحـــمــد عــبـــد األمــيـــر وعــلي
يـــوسف وعـــمــاد مـــحــسن وحـــمــادي
أحـمــد والـوافـد اجلــديـد الـنــيـجـيـري

وليام.
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خــاض فـــريق الــقــوة اجلــويــة لــكــرة
الـقـدم مسـاء أمس االحـد واول أمس
الــسـبت أول حــصــة تـدريــبــيـة له في
الــعـــاصــمـــة األوزبــكـــيــة طـــشــقـــنــد
بـاراة باختـاكور األوزبكي تخضـيراً 
يـوم غـدا الـثالثـاء. وشـهـدت الـوحـدة
الــتــدريــبـيــة األولى تــدريــبـات فــنــيـة
الك الـتـدريـبي وتـكـتــيـكـة وضـعـهــا ا
ـدرب بـاسم قـاسم من اجل بـقـيـادة ا
تـطـبـيـقـهـا لالعـبـ وفـهم الـواجـبـات
بـــشـــكل جــيـــد  ويــغـــيب عن الـــقــوة
اجلــويــة كل من فــهــد طــالـب وأمــجـد
راضي بـــســبب اإليـــقــاف اآلســيــوي
بـينـمـا سيـغـيب عـلي حصـني بـسبب
نـتخب اإلصابـة الـتي حلقت به مـع ا
ــــــــــــــ الـــعــراقي فـي نــهـــائــيــات أ
آسـيـا 2019. فـيــمـا حــرمت الــوعـكـة

جانب من تدريبات اجلوية استعدادا للقاء باختاكور


