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في حتـقـيق الـنـتـائـج األبـرز  بـاجتاه
الـــبــــقـــاء وسط الــــصـــراع عـن لـــقب
البطولـة الذي سبق وأحرزه الزوراء
صاحب أكثر  األلقاب الذي  سيخرج
مع الــشــرطـــة  الى دهــوك والــقــاسم
وأكثـر ما تـواجه الفرق اجلـماهـيرية
العب الـتي بـقيت ـشاكل في تـلك ا ا
تـشـكل حجـر عـثرة إمـامـها  مـقرر ان
تــقــام مـــبــاريــات دور 16 لـــبــطــولــة
ألـــكــــاس الـــذي  يـــشــــهـــد إقـــامـــة 8
غـلوب ومن دون مـباريـات بخـروج ا
ـنتـخب الوطني مع مشـاركة العبي ا
فـرقــهم  مـا  تـظــهـر الــفـرصـة في زج
عـدد من الالعـبـ الشـبـاب  ومـتوقع
ان تـــقــوم بــذلـك جــمــيـع الــفــرق  في
إشــراك بــعض الالعــبــ الــواعــدين
ن لم يــتــاح لــهم وقــتــا لــلــعب في
الدوري  كـما تـظهـر مهـمة لـلبطل في

احلصول على مشاركة خارجية.
ويـضـيف فـريق الـقـوة اجلـويـة الذي
ــذكـور بــعــد جتـاوز انــتـقـل لـلــدور ا
فـريق الـصـادق بـهـدف في الـدور 32
فـريـق الـصـنـاعـات الـذي  وصل عـلى
حـسـاب الصـنـاعات بـفـارق  الركالت
الـتــرجـيـحـيــة ويـضـيف الــديـوانـيـة
جيـرانه السـماوة في لـقاء يـتوقع ان
يــكـون جــمـاهــيــريـا  عــنـدمــا يـزحف
أنـصـار الـسـمـاوة الـذي وصل لـلدور
ـيـنــاء بـفـارق ـذكــور اثـر إقـصــاء ا ا
لعب في ركالت اجلزاء بسبب قرب ا
وقت  يـحــرص جـمــهـور الــديـوانــيـة
لدعم  فريقه الذي تأهل على حساب.
ويــضـــيف جــريح الـــدوري ومــتــذيل
ترتيبه زاخو الزوراء وكالهما تأهال

حلم  ألي العب.
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ووصف لـقــاء إيـران  بـانه  غـايـة في
الـصـعــوبـة  وغـيــر سـهل مع ظـروف
الــلــعب الــتي تـقـف جلـانـب فـريــقــنـا
حـــيث عـــامـــلي األرض واجلـــمـــهــور
ـــوقف الــذي عــلــيـه بــعــد تــصــدر وا
مـــجــمــوعـــته وشيء جـــيــد ان تــأتي
ــذكــورة في هــذه األوقـات ـبــاراة ا ا
نتخب  الذي واحلالة الـتي عليهـا  ا
ــــوعــــد الن عــــلــــيـه ان يــــكــــون في ا
ــذكـور يــعـد االنــتـصــار في الـلــقـاء ا
ــهــمـة  مـن حـيث نــقــطــة الـتــحــول ا
النتيـجة ومن ثم البـقاء في الواجهة
وهـذا امــر مــهم ان حتــقق وســيـدفع
بــاجلــهــود حلـــسم لــقــاء الـــبــحــرين
واجدهما ان يأتيا في الوقت احلالي
بــالـشـيء جـيــد وأتــمــنى ان يــفـرض
ـــنـــتـــخب شـــخـــصـــيـــته  فـي هــذه ا
الــتــصــفـيــات وان يــنــهي األمــور كـا
يـجب  النه سـيـكــون إمـام تـصـفـيـات
أصــعب اذا مـا تــأهل لــهــا  وهــو مـا
نـؤمله   واجـد ان مـنتـخـبنـا بات في
حـال أفـضل بـعـدما جـمع سـتـة نـقاط
من الفوز على هونغ كونك وكمبوديا
 لـكن الـتـفـكيـر يـجب ان يـنـصب على
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سابقات  الثالث عشر حددت جلنة ا
من الـشــهــر احلـالي  مــوعـدا إلقــامـة
ـــتـــضـــمن مـــبـــاريـــات الــدوري 16 ا
إجـراء  8 مــبــاريــات في الــعــاصــمـة
وعدد من مالعـب احملافـظات وتـظهر
مهمة امـام جميع الفرق الـستة عشر

ن من خالل وجود نـفس الالعـب 
مـثـلـوه في أخـر مـبـاراتـ   وعـلـيهم
ــسـتـوى األفــضل إمـام ان يـقــدمـوا ا
مـهــمـتـ كـبــيـرتـ من شــانـهـمـا ان
يــــــرســـــــمــــــا طــــــريـق الــــــوصـل الى

التصفيات األخرى.
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ـدرب إبــعـاد الـالعـبـ وعـن إجـراء ا
جـسـ ميـرام  واحـمـد ياسـ يـقول
احملـاضــر األسـيـوي حــمـيــد مـخـيف
األمـر مـتــروك أوال وأخـيـرا لــلـمـدرب
نـفـسه لـلـكـشف عن  سـيـاقـات الـعمل
والـــــعالقــــــة مع الـالعـــــبـــــ  في ان
يتصفوا بالضبط  وحتمل مسؤولية
ــــنــــتــــخب كــــونــــهم الــــدفــــاع عـن  ا
نتـخبة من العـبي الفرق اجملمـوعة ا
وعـلــيـهم تــطـبـيـق  سـيـاقــات الـعـمل
درب والن من يـلعب التي يـحددهـا ا
للـمنتخـب عليه ان يـجسد األمور من
حــيث االلــتــزام واحلــركــة من  خالل
ـــــدرب وحــــده وفي الـــــوقت الــــذي ا
ـدرب في قـراره وهـو النـخـتـلف مع ا
االدرى بـاألمـور لـكن كـان يـبـقي عـلى
الالعـبـ ألهـمـيـتـهـمـا ودورهـمـا في
الـتـشـكـيل  وفي ان يــبـقـيـا عـلى دكـة
االحـــتــيـــاط كــعـــقــوبـــة أنــيـــة حلــ
عــودتــهــمـا لــلــعب فـي ظل الــظـروف
ــنـتـخب  وحلـاجـته ـر بـهـا ا الـتي 
ـكن ان يـسـتـغنى لـكل اجلـهـود  وال
ــــذكــــورين بــــهــــذه عن الـالعــــبــــ ا
السرعة. وكان مثال  يتم عرض األمر
عـلى االحتـاد في  ان يتـخـذ العـقـوبة
مـن قـبل االحتــاد  الن مــهم ان يــبـقى
ـنــتـخب الــوطـنـي مـتــكـامال في كل ا
األوقــــات مـع فــــرض الــــعــــقــــوبــــات
اخملـــتــلــفـــة عــلى كل مـن يــخــرج عن
درب سياقات  العمل التي يحددها ا
ــــتــــلك عــــدد مــــحــــدود من  الــــذي 
نـتخب  هي الالعـب   والن مـهمـة ا
وطـنــيـة  وعـلى الالعـبـ رفع شـعـار
ــنـتــخـب جــمــيـعــا وتــمــنى نــخــدم ا
ــدرب  الـتـنــسـيق مع مـخـيـف عـلى ا
االحتــاد فـي اتــخـــاذ عـــقــوبـــة غـــيــر
ـنـتـخب الـيـوم بـحـاجة اإلبـعـاد الن ا
لــــكل  الـالعــــبــــ  والن جــــســــ
واحـمــد  يـعـدان من بـ األفـضل
ـــــســــتـــــوى كــــمــــا مـن حــــيث ا
شــاهـــدنــاهـــمــا فـي مــخـــتــلف
باريات والبطوالت مؤثران ا
بـــدرجـــة عـــالـــيـــة   اجــد ان
ــدرب تــسـرع بــقـراره مع ا
إنــنـا النــخــتــلف مــعه في
مـــعـــاجلـــة أي تـــصــرف
يــراه ســلــبي   ومــؤثـر
عــلى مـــهــمــة اإلعــداد
والــــلــــعب  ومــــهم ان
تـناقـش األمور بـعـيدا
عن االنـفـعـاالت  مع ان
ـدرب تــظـهـر شـخـصـيـة ا
قـويـة  في كل األوقـات امـام تـسـخـير
كل طــاقـات وقـدرات الالعــبـ الـذين
علـيـهم ان يـظـهـروا حـيـهم لـقـمـصان
ـنــتـخب الــدرجـة الــتي يـتــمـنى كل ا
ـثابة العب الوصـول  إليـها  ويـعد 
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ـــنـــتـــخـب الـــوطـــني أعـــلن مــــدرب ا
كاتـانيتش  التـشكيـلة النهـائية التي
ـنـتـخب فـي مـبـاراتـيه مع سـتـمـثـل ا
ضـيـفـيه مـنـتـخـبـا إيـران في  الـرابع
عــشـر  والـبـحـرين في الـتـاسع عـشـر
من الــشـهـر اجلـاري في مـلـعب جـذع
الــــنــــخــــلــــة فـي الــــبــــصــــرة ضــــمن
ـزدوجـة لـكـاس الـعالم الـتـصـفـيـات ا
وضـــمت  Æ2023 2022وا أســــيـــا
الــتــشــكــيــلـة الـالعـبــ جالل حــسن
ومـحمـد حمـيـد وفهـد طالب حلـراسة
ــــــرمـى وكـل من  عــــــلـي عــــــدنــــــان ا
وضـرغام إسـماعـيل واحـمد إبـراهيم
وســـعــد نـــاطق وعـــلي فــايـــز وربــ
سـوراقا ومـيـثم جبـار وعالء مـهاوي
ومـصـطـفى محـمـد لـلدفـاع وإبـراهيم
بـايش وحسـن حمـود وامـجدعـطوان
وصـفـاء هادي وبـشـار رسن ومـحـمد
قـاسم ومــحــمـد رضــا وهـمــام طـارق
وشـريف عـبد لـكـاظم لـلوسط ومـهـند
علي وعالء عباس وعالء عبد الزهرة
ــدرب لـــلــهــجـــوم  في وقت إبـــعــاد ا
الالعــبـــ جـــســ مـــيــرام واحـــمــد
ياس في قـرار مهم   بسـبب اعتذار
ذكورين عن  االلتحاق مع الالعب ا
ـنــتـخـب في مـبــاراتي هــونغ كـونغ ا
وكمـبوديـا ومهم ان تـظهـر شخـصية
ــدرب مع أي تـصــرف سـلــبي يـبـدر ا
من أي العب  إمـام  أهم مـشـاركـات
نـتخب الـوطني  حـيث الوصول ا
الى كـاس الـعـالم  والنه  اليـجـوز
الي العـب مــهــمـا كــان اســمه ان
يــتـصــرف بــصــورة شـخــصــيـة
ـدرب وخـارج ســيــاقــات عــمل ا
والـــتـــفـــكـــيـــر يـــجب ان يـــصب
ـنـتخـب إمام أي  من ـصـلـحـة ا

الــفـــرق الــتي يــلـــعب لــهــا
الالعــــــبــــــ
إمــــــــام
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واجهة قـرر مجلس إدارة مـولودية اجلـزائر تأجيل مـوعد سفـر النادي إلى مـدينة أربيل الـعراقيـة 
. الـقوة اجلوية في ذهاب الدور الـ 16 من البـطولة العربية إلى اليوم الثالثاء بدال من امس اإلثن
وكـانت إدارة النـادي ضـبـطت كافـة الـتـرتيـبـات لتـنـقل الـنادي إلى الـعـراق قبـل أن يتـفـاجأ مـسـيرو

ولودية بعدم وجود أماكن شاغرة لكافة التعداد ضمن رحلة إسطنبول  – أربيل.  ا
ـدرب الـفرنـسي بـرنارد كـازونــــي على بـرمـجة حـصة واسـتـقر اجلـهاز الـفـني للـمولـوديـة بقـيادة ا
تـدريــبـيــة أمـــــســيــة اقـيــمت امس بـلــمــعب عـ الــبـنــيـان لــتــفــــــادي أي ارتــبــــــــاك في رحــلـة

التحضيرات. 
ديـنة أربيل وذلك لـضيق الوقت وعد اجلـديد تقـرر االكتفـاء بحصـت تدريـبيتـ فقط  وحـسب ا

خاصة وأن اجلهاز الفني متخوف من تأثر العبيه بدنيا بسبب السفر.
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اجلــــانـب االمــــنـي مع حـــــكــــومــــة
ــــديــــنــــة الــــبـــــصــــرة وان ادارة ا
الريـاضية في الـبصرة تـعمل على
اجنـاز االحتـياجـات الـتي تطـلبـها
من الـوزارة حـتى نــكـمل اعــمـالـنـا
ـلـعب الرئـيسي بـاسرع وقت في ا
ومــــــرافـــــقـه ومالعـب الـــــتــــــدريب
الـــثــانــويــة وقـــبل وصــول الــوفــد

االيراني الى محافظة البصرة.
واشـــــــار الـى ان الــــــــبــــــــوابـــــــات
ـلــعب مـفـعـلـة االلـكـتــرونـيـة في ا
وسـيــكـون دخــول اجلــمـاهــيـر عن
طـريق الـبطـاقـات االلـكتـرونـية في

جتـربة تعـد الثـانية بـعد تـطبيـقها
الول مــــرة فـي مــــبــــاراة الــــعـــراق
وهـونك كـونك والحـظـنـا الـتـفاعل
الــكــبــيــر من اجلــمــاهــيــر الســنـاد
مـنتـخبـنا الـذي يتـصدر اجملـموعة
االسـيـويـة الـثـالـثـة مـسـتـدركـا أن
جنـاح الـتـنـظـيم في مـبـاراة هـونغ
كـونغ يـعود الـى التـعـاون الكـبـير
بــ الــوزارة احلــكــومــة احملــلــيـة
واجلـهــات االمـنــيـة واجلــمـاهــيـر
والـكل يعـمل من اجل اسم الـعراق
باراة بالـشكل الذي لذلك نـظمنـا ا
يـلـيق بـكـرة الـقـدم الـعـراقـيـة وان

مـبــاراة هــونغ كــونغ  في اجلــولـة
الـثالـثة الـتي اقـيمت في الـ 10من
ـاضي كانت شهـر تـشرين االول ا
رسـالة واضـحة من قـبل اجلمـهور
والــــتـــنــــظـــيـم بـــان الــــعـــراق امن
يزة ومستقر ولديـه بنى حتتية 
ومــهـــيــأ في اي وقت الســـتــقــبــال
االحــــداث الــــريــــاضــــيــــة.الى ذلك
اوضح مديـر عام دائـرة الدراسات
ـالكــات والـــقـــيــادات وتـــطـــويــر ا
ـشـرف عـلى مـشـروع الـشـبـابـيــة ا
احلــــوكـــمـــة فـي وزارة الـــشـــبـــاب
والـريــاضـة عــبــد اخلـالق خــضـر
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تــتـجه األنــظـار فـي الـرابع عــشـر من
تشرين الـثاني اجلاري صـوب ملعب
ـدينـة الـبصـرة حيث جذع الـنـخلـة 
مــوعــد مــواجــهــة مــنــتــخب الــعـراق
ـزدوجة وإيـران ضـمن التـصـفـيـات ا
ؤهلـة لكـأس العالم 2022 في قطر ا
Æ2023 وكــــأس آســـيـــا فـي الـــصـــ
ـباراة ـنتـخب الـعراقي ا وسيـدخل ا
نقاط متصـدرا للمـجموعـة برصيد 7 
ـباراة األولى مع بعـد أن تعادل في ا
ــنـــامــة وتــمــكن من الــبـــحــرين في ا
حتـقــيق الـفـوز عــلى مـنــتـخب هـونغ
كـونغ في الـبـصـرة وجـدد االنـتـصـار
في مباراة كمبوديا في ملعب األخير
لـــيــعــتــلي صـــدارة الــتــرتــيب. أصــر
ــدرب الــســلــوفــيــنـي ســريــتــشــكـو ا
كــاتــانـــيــتش عــلى إبــعــاد الالعــبــ
جــســ مـــيــرام احملــتــرف في نــادي
أتالنـتـا يـونــايـتـد األمـريـكي وأحـمـد
يـــاســ احملـــتـــرف في نـــادي هــاكن
الــسـويــدي بـعــد اعـتــذارهـمــا بـوقت
ــــبــــاراتــــ ســــابق عـن حــــضــــور ا
ــــاضــــيــــتــــ أمــــام هــــونغ كــــونغ ا
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اعتمـد كاتانـيتش إلى حد بـعيد على
نتخب الوجوه الشابة في تشـكيلة ا
في مـــبــاراتــ مــؤثـــرتــ في حــسم
باشرة عن اجملموعة بطاقة التأهل ا
فوجود 3 العبـ جدد مع التـشكـيلة
وهم شــريف عــبــد الـكــاظم ومــحــمـد
رضـــا جــلـــيل وحــسـن حــمـــود تــعــد
خــطـوة جـريــئـة وغـيــر مـتــوقـعـة من

درب في ظل التنـافس احملموم ب ا
منتخبات اجملموعة.

وقــد يـكــون اسـتــدعــاء تـلك األســمـاء
ا درب السـلوفيني التامة  لقناعة ا
يـقـدمــونه مع أنـديـتــهم لـكن الـنـادي
والــــدوري شـيء ومــــهـــــمـــــة ارتــــداء
الــقــمــيـص الــوطــني شيء مــخــتــلف
ويـأمل كـاتانـيـتش أن تـكـون خـطوته
بــاالعـتـمــاد عـلى الـشــبـاب إيـجــابـيـة
وحتـــسب لـه ال الـــعـــكس. ولم يـــدرج
اسم الالعب احملترف بنادي جوريكا
الـــكــرواتـي جــيـــلــوان حـــمــد رغم أن
ـاضــيـة ــطـالب تــعــالت بـالــفـتــرة ا ا
لـدعــوته لـلــمـنـتــخب لـكــنه لم يـخض
سوى  15دقـيـقـة تـقـريـبـا في مـباراة
هــونـغ كــونغ ولم يــشـــتــرك في لــقــاء
كمـبـوديا لـيـتم إبعـاده عن التـشـكيـلة

 . اضيت بارات ا في ا
وضــمت الـقــائـمــة الـنــهـائـيــة فـقط 5
العب محـترف وهو عـدد قليل جدا
مـقــارنـة بـالــسـنـوات الـســابـقـة وهـو
دلــيل عــلى أن مــتـابــعــة كـاتــانــيـتش
مــؤخـــرا لــلــدوري أثــمــرت لــتــدفــعه
لـــلـــتـــراجع عن رأيـه الـــســابـق الــذي
أظـهـره في تـصريـحـات قـال فـيـها إن
الــدوري احملــلـي ضــعــيف. واعــتــمــد
كاتانيتش على  5 محترف فقط هم
همام طارق احملترف في اإلسماعيلي
ــصـــري ومـــهـــنـــد عـــلي (الـــدحـــيل ا
القطري) وبشار رسن (بيرسبوليس
اإليـــــــراني) وريـــــــبــــــ ســـــــوالقــــــا
(رادنــيــتـــشــكي الــصــربي) وأخــيــرا
الالعـب عــــلـي عـــــدنـــــان احملـــــتــــرف

بصفوف فانكوفر الكندي.
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يـــقـــول رئـــيس االحتـــاد الــــعـــراقي لـــكـــرة الـــقـــدم
ـقـاعد عبـداخلـالق مسـعـود ان الـعراق سـيـحظى 
اضــافــيــة في بــطــولــة دوري انــديــة ابــطــال اســيـا

Æ 2020- 2021 ابتداءاً من موسم¨
واكـد مـسعـود ان االحتـاد االسـيوي وفي اجـتـماع
جلنته الـتنفيذيـة تبنى خطوة مـهمة لتطـوير مسابقة
بـطولـة انديـة ابـطال آسـيا ¨بـاضافـة ثمـانيـة مقـاعد
̈لـيـكـون العـدد الـكـلي اربعـ مـقـعداً الى الـبـطـولة 
¨باضـافة مجمـوعت جـديدت احدهـا غرب القارة
واالخــــرى في شـــرقــــهـــا ¨وقـــال رئــــيس االحتـــاد
الـعراقي لـكرة الـقـدم ان االحتاد االسـيوي لم يـبلغ
االحتاد الـعـراقي بـعـدد مـــــقاعـده االضـافـيـة حلد

االن . 
مـا هـو مـعلـوم ان الـعـراق لديه االن مـقـعـد ونصف
ثل العراق في بطولة دوري انـدية ابطال اسيا ¨و
ـهـمة في الـنـسـخـة احلـالـية مـن البـطـولـة الـقـاريـة ا
¨فـريـق نــادي الــشــرطـة ¨وفــريق نــادي الــزوراء ..
مـتابعـون للـمشهـد الريـاضي يشـيرون الى ان  اية
زيادة  في مـقـاعـد الـعـراق في بـطـولـة دوري انـدية
ابطال اسـيا تعد مكـسبا نوعيـا لكرة العراق اوال ¨
ـقـام ـســتـفـيـدة من الــزيـادة في ا ولـفــرق االنـديـة ا
ساحة اكبر الثاني ¨إذ ان كرة العراق ستـحظى 
ـالـيـة من لــتـطـويـر امـكـانـاتـهـا االداريــة والـفـنـيـة وا
خالل االحـتكـاك بـاخلبـرات القـارية ¨التي سـتـحتم
على االحتـاد العراقـي رفع قدرات مالكاته ¨الدارة
ـباريات الـتي تقـام في مالعب العراق ¨و وتنـظيم ا
ال شـك ان زيـادة مقـاعـد الـعـراق فـي بـطـولة دوري
انديـة ابطـال اسيا ¨ال تخـلو من الـفائـــــــدة الفـنية
ــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة ســتــتــأثــر ايــجــابـاً ¨اذ ان ا
بوجــــــــود العـبـي فـرق االنـدية فـي مـنـافـــــــسات
اعلى بطوالت اندية آسيا قيمة فنية .. ومن الناحية
ـاليـة فان االحتـاد العـراقي لكـرة القـدم سيـحظى ا
¨ومن دون ادنى شك ¨عــــلى فــــوائــــد مــــالـــيــــة من
اخلزينة القارية ¨ ®إذا) جنح في اداء واجباته على
ـطـلـوب ¨ وحـقـقت فـرق االنـديـة الـعـراقـيـة الـنـحـو ا
ـرجوة . ـشـاركـة في الـبطـولـة الـقـاريـة الـنـتـائج ا ا
االنـديـة الـتي سـتـلعب فـرقـهـا في الـبـطـولـة الـقـارية
¨جهـة ثـانيـة مـستـفـيدة من زيـادة مـقاعـد الـعراق ¨

فنـيـا ومالـيا ¨الن  بطـولة دوري انـدية ابـطال اسـيا
وهـذا ¨تـــضم دائــمــا افــضل فــرق انــديــة الــقــارة ¨
احلــافــز الـفــني ســيـجــعل فــريق نــادي الـزوراء او
الشـرطة او القـوة اجلوية ¨او اي فريق ناد عراقي
اخــر يـــتــاهل لــلــعب في الــبــطــولــة الــقــاريــة وفــقــاً
لـنـــــــــتائـجه في بـطولـة دوري انديـة الـعراق لـفرق
ـــــــمتازة ¨ان يقدم افضل ما لديه ¨أمالً الدرجة ا
ــركـز مــتـقــدم في الــبـطــولـة ¨وطــــــمــعـاً بــالــفـوز 

باحلصول على مكافات مالية كبيرة . 
االحتــاد الـعــراقي لـكــرة الـقــدم مـطــالب بـالــتـحـرك
عرفة معايير السريع في اروقة االحتاد االسيـوي 
تـقـيـيم الـنـشـاطـات ¨الـتي عـلى ضـوئـهـا يـتم تـوزيع
ـقاعـد الـثـمـانـيـة على دول غـرب الـقـارة وشـرقـها ا
¨ويـجب ان يـسـتـثــمـر عـبـداخلـالق مـسـعـود صـفـته
االداريـــة في االحتــاد االســيــوي
بــاعــتـــبــاره عــضــو في ادارة
االحتـــــاد ¨لـــــضـــــمـــــان حق

العراق .
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واجهة ايران في تصفيات كأس العالم نتخب العراقي في البصرة  %dOC» ∫ يستعد ا

ونديال W¹“uNł∫ اعلنت وزارة الشباب والرياضة جهوزية ملعب البصرة لتصفيات ا

من دون لـعب بـسبب تـخـلف احلدود
ـــوصل الى عن الـــســـفـــر لــزاخـــو وا
الـزوراء ويـأمل الكـهـرباء ان  يـظـهر
مـرة أخـرى مـنـافــسـا قـويـا في نـفس
الـبـطولـة التـي حل فيـهـا وصيـفا في
ـاضي في أفـضل اجناز في وسم ا ا
جميع  مـشاركاته الكـروية ويبدو ان
ــرة عـنــدمـا احلظ يـقـف مـعه  هــذه ا
يــضــيف فـــريق ديــالى الــذي انــتــقل
لـــلــدور احلـــالي بـــعـــد الـــفــوز عـــلى
الصوفية بهدف فيما وصل الكهرباء

عقل البصري. اثر جتاوزه ا
ويــقـام لـقـاء مـهم بـ الـنـفط واربـيل
األول كـان  قد جتـاوز حاجـزا صعـبا
عــنــدمــا تـغــلب عــلى الــنــجف  حتت
أنظار أهله بـثالثة أهداف لواحد في
وقـت جنح اربـيـل  في الـتــغــلب عـلى
جــيــرانه الــطــوز احــد فــرق الــدرجـة
األولى بــــثالثـــة أهــــداف لـــهــــدفـــ

ويـــضـــيف الــــقـــاسم الـــذي جنح في
إبــعـاد جــيــرانه بــابل بــفـارق ركالت
اجلـزاء  الــشـرطــة الـذي عــاد بـاكــبـر
نتـيجـة في الدور   32اثر فـوزه على
بــنـي ســعــد بـــســتــة أهــداف دون رد
ـذكـور ويـنـتــظـر اجلـنــوب  والـدور ا
واحــد من بـ ادوار الـبــطـولـة الـتي
ــبــاريـات تــخــتـلـف من حــيث واقع ا
ـغلـوب نـفط مـيـسان وذلك بـخـروج ا
ان يــلــعب من الــفــائـز من لــقــاء بــلـد
والكـفل في وقت ينـتظـر نفط الوسط
من يـــفــوز مـن لــقـــاء الــطـالب ونــفط
لألدوار األولى و32 و8 فــــقط تـــقـــام
مـبــاريـات الــنـصف الــنـهــائي ذهـابـا

وايابا.

عالء عبد الزهرة

ـنـتخب الـذي يـجب ان تأتي مـهمـة ا
خدمته فوق بقية األشياء.
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ومـــقـــرر ان يـــلــتـــحق الـالعــبـــ في
مـعسـكـر الـبـصـرة اجلـمـعـة الـقـادمة
الــذي ســيــشــهــد حــضــور الالعــبـ
احملـــتــرفـــ ضـــمن  أيـــام الــفـــيـــفــا
ويــتـــطــلع  الــشـــارع الــريــاضي الى
ـنــتـخب بـرغــبـة الـفـوز في دخـول  ا
أهم مـباريـاته في اجملـموعـة الـثالـثة
الـتي يـتصـدرهـا بسـبع نـقاط بـفارق
األهـداف عن الـبحـرين  الـتي تـمـتلك
نــفي مــجــمـوع الــنــقـاط وان يــظــهـر
الالعـبـ فـاعـلـ  وفي إدارة األمور
بصـورة جيدة الن الـكثـير من األمور
تـتـوقف عـلى نــتـيـجـة مـبـاراة ايـران
الــتي تـشــكل الـتــحـدي  الــكـبــيـر في
نفس الـوقت تعـد فرصـة كبـيرة امام
االستـمرار بصـدارة اجملمـوعة  التي
ـعــنـوي سـتــدعم اجلــانب الـفــني وا
والــنـفــسي لـالعـبــ خلــوض  لــقـاء
الـبـحرين بـعـد أربعـة ايام  وتـتـطلب
اللعب  ومن دون ارتكاب هفوات من
اجل اخلــــــروج بــــــكــــــامل عـالمـــــات
اللقاءين في ظل ظـروف اللعب حيث
عـاملي األرض واجلـمـهور  واحلـافز
األخر صـدارة اجملمـوعة ويـنتـظر ان
يـرتق الالعبـ الى مـستـوى احلدث
وتــــــــــــقــــــــــــد
ــســتــوى ا
ـطـلـوب ا

تـشـغيل األجـهـزة اخلاصـة بـقراءة
الـبـطـاقـة االلـكــتـرونـيـة في مـلـعب
الــبـصــرة الـدولي.وقــال خـضـر إن
الــعــمل اكــتــمل و االنــتــهــاء من
إعـداد وتـهـيـئـة الـبـرامج اخلـاصـة
بـآلية الـدخول لـلمـدينـة الريـاضية
فـي الـــبــــصــــرة وفق الــــبــــطــــاقـــة
االلكـترونـية بـعد تـشغـيل األجهزة
اخلـاصة بـقراءة الـبطـاقة وربـطها
ــنـظــومــة حـواســيب عـن طـريق
الشبكة العنكبوتية لالنترنت و
فـــــتح تـــــسع بـــــوابــــات وبـــــعــــدد
12مـــســـرب لــكـل بــوابـــة لـــغــرض
اسـتيـعاب دخـول اجلـمهـور بوقت
قـيـاسي السـتقـبـال احلـدث الكـبـير
ـلـعب وهو مـبـاراة منـتـخبـنا في ا
الــعــراقـي أمــام نــظــيــره اإليــراني
ــبـــاراة الـــثــانـــيـــة أمــام وكــذلـك ا
ـــنـــتــــخب الـــبـــحــــريـــني ضـــمن ا
ـزدوجـة لـنـهـائـيـات الـتـصـفـيـات ا

كأس العالم وأ آسيا.
واعتبـر خضر هذه اخلـطوة بأنها
خــطـــوة مـــهــمـــة ضـــمن مـــشــروع
احلــوكــمـة الــذي حتــرص الـوزارة
بـأتـمـتـة مالعـبهـا وفق مـا مـعـمول
ـتحـضرة مـتابـعاً به في الـبلـدان ا
أن الـعـمل أشـرف عـلـيـه مـجـمـوعة
علومات من مهندسي تكنـلوجيا ا
في مقـر الوزارة ومـهنـدسي ملعب
ــديـــنـــة الــريـــاضـــيــة والـــدائــرة ا
الــهـنــدسـيــة ضـمن الــتـزام شــركـة

نفذة للمشروع. أنوار سرى ا
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حــسم الــتـعــادل اإليــجـابي 1-1 مــبـاراة
ـــغــربي امــــــــــام ــبـــيك آســــــــــفي ا او
ضــــيـــفه الــــتـــرجي الــــتـــونـــسـي والـــتي
ــــســــيـــرة أقــــيـــــــــــمت عــــلى مــــلــــعـب ا
ــــــــــــغـــرب ضــــمن اخلــــــــــضــــراء في ا
لـقـاءات ذهـاب دور الـ 16 من الــبـطـولـة
الـعـربـيـة لألنـديـة االبطـال "كـأس مـحـمد

السادس.
ــبـاراة حلــكـم الـدولـي الـعــراقي وقــاد ا
عـلي صــبــاح الـذي اضــطـر الى إيــقـاف
ـبـاراة بـسـبب الـنـيـران الـتي اشـعـلـهـا ا
ـبـيك آسـفي في الدقـيـقة 60 جـمـهور او

باراة.  من عمر ا
وتــســبــبت الـــنــيــران بــانــعــدام الــرؤيــة
بــالـــنــســبــة لـــلــحــكم ولـالعــبــ وبــعــد
دقــيــقــتــ قــرر صــبــاح اســتـــــــــئــنــاف
ــبــاراة الـــتي أشــهــر بــطـــاقــة حــمــراء ا

واحدة فيها. 
يــذكــر ان احلــكـم الــدولي عــلي صــبــاح
ســيــصــبح اول حــــــــــكم عــراقـي يــقـود
مــبـــاراة نـــهــائـي دوري أبــطـــال آســـيــا
ليـدخل التـأريخ االســــــــيوي من اوسع

ابوابه. 
صبـاح سيــــــــقـود مباراة ذهـاب نهائي
دوري ابـــــطــــــال آســـــيــــــا بـــــ الــــــهالل
الـــســعــودي واوراوا الـــيــابـــاني والــتي
ـــــــــلك ســتــقـام عــلى مــلـعـب جـامــعــة ا
ســــــعـــــــود في الــــــســــــــــــــعــــــوديــــــة في
الـتــاســـــــــع من شــهـر تــشـرين الــثـاني

احلالي.
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اكــدت وزارة الـشــبـاب والــريـاضـة
جهوزية مدينـة البصرة الرياضية
ـزدوجـة لـتـضـيـيف الــتـصـفـيـات ا
ـؤهــلـة لـنـهــائـيـات كــأس الـعـالم ا

 2022وكأس آسيا 2023.
وقـــال مـــديـــر عـــام دائـــرة شـــؤون
االقـالـيم واحملـافـظـات في الـوزارة
وسـوي ان ملعـب البصرة طالب ا
الــــــــدولي  65 الف مــــــــتـــــــفـــــــرج
سـيــسـتــقـبل مــبـاراتي اجلــولـتـ
اخلـامسـة والسـادسـة ب الـعراق
وايــران والــعــراق مـع الــبــحــرين
يـــومي الـ 14والـ 19مـن تـــشـــرين
الـثــاني احلـالي مــبـيــنـا ان وزيـر
الشـباب والريـاضة الدكـتور احمد
ريــــاض يــــتــــابع ويــــطــــلع عــــلى
تفاصيـل العمل ويبـدي توجيهاته
من اجل اظــهــار الــعــراق بـافــضل
صـورة وهـو يــسـتـقـبل تــصـفـيـات

كاس العالي.
واضـاف ان ملـعب البـصرة جـاهز
ـتــطــلـبــات اخلــاصـة من جــمــيع ا
ــنـتــخب الــعـراقي بــاجلـمــهـور وا
والـضيـوف وهنـاك تـنسـيق عالي
بــ وزارة الــشـــبــاب والــريــاضــة
واحلـكـومــة احملـلـيـة فـي الـبـصـرة
الجناح متطلبات اقامة التصفيات
وفق معـاييـر االحتاد الـدولي لكرة
القـدم (فيـفا) وان الـعمل مـتواصل
ــديــنــة الــريــاضــيــة من اجل في ا
تام وتوفـير اخلدمات فضال عن


