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يــضـيف فـريق الـزوراء بـكـرة الـقـدم
فـريـق نـفط الـوسط الـيـوم االربـعـاء
عـلى ملـعب  الشـعب الـدولي ضمن
اجلـولـة احلـاديـة عـشـرة  لـلـمـرحـلة

متاز. نافسات الدوري ا الولى  
واكـــد الـــنـــاطق االعالمـي لـــنــادي 
الــزوراء الــريــاضي عــبــد الــرحــمن
رشـــيــد ان الـــنـــوارس تــســـعى الى
تـعزيـز  مـوقفـهـا في صدارة الئـحة
الـترتـيب مبـيـنا ان الـفريق  يـجري
وحــدات تـدريــبـيــة  بـشــكل مــكـثف
وعــقـد مــحــاضـرة نــظــريـة من اجل
تــشـــخــيص نــقــاط الـــضــعف الــتي
يــعـــانــيــهــا اخلـــصم  وكــذلك رسم
ــطـــلــوبـــة لالعـــبــ الــواجـــبـــات ا

وتنفيذها بالشكل الصحيح .
 5³Žö « W¾ONð

ـديـر الـفـني واضـاف رشـيـد عـمــد ا
لـــلــفـــريق ايــوب اديـــشــو تـــهــيـــئــة
ـهـمـة ــنـاسـبـ لــهـذه ا الالعـبـ ا
وغـلق مــثل هـذه الـثــغـرات الـفــنـيـة
بـشـكل مـحـكم مـشـيـرا الى الـى قـمة
الــتـــعـــاون مع اجلـــهـــازين الـــفـــني
واإلداري الــــلـــذان يـــســــعـــيـــان الى
انـــتـــزاع لـــقب الـــدوري لـــلـــمـــوسم
ــــنــــافــــســــة احلــــالـي فــــضال عـن ا
احلـقــيـقـيــة في الـبــطـوالت االخـرى
مـــؤكـــدا ان الالعـــبـــ اصـــبـــحـــوا
يتمتعون بروح معنوية عالية. 

ـــبـــاراة واشــــار رشـــيـــد ان هــــذه ا
ستكون صعبـة للغاية كون اخلصم
ــتـلك خـامـات جـيـدة من الـشـبـاب
وســـنـــواجه بـــاســـلـــوب هـــجـــومي
اندفاعي يحتم علينا التعامل بحذر

باراة. في مجريات ا
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 وكــــشـف رشــــيــــد ان الـالعــــبــــ
ارتـكــبـوا الــعــديـد من االخــطـاء في
ـباراة الـسابـقة واضـاعوا الـكثـير ا
ـدرب من الــفـرص احملـقـقـة  لـكن ا
قــام بــتــشـخــيــصـهــا والــعـمـل عـلى
معاجلتـها والتاكيـد على االنضباط
ـناطـه بهم وااللـتـزام بـالـواجـبـات ا

واحلذر من اخلصم 
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واشار رشـيد  نـحن في حالـة جيدة

والـالعـبـون بـاتـو يـشـعـرون بـحـجم
ــنح الـالعــبـ ــســؤولــيــة  مــا  ا
الـثــقـة بـالــنـفس والـدخــول جلـمـيع
ـتـبـقـيـة بـثـقـافـة الـفـوز ـبـاريـات ا ا
دون غـيـره مـشـددا عـلى ان جـمـيع
ــرحــلـة ـتــبــقـيــة من ا ــبــاريــات ا ا
ـــمـــتـــاز اشـــبه االولـى بـــالـــدوري ا
ـبـاراة نـهـائـيـة وحـاسـمـة التـقـبل
الـقـسـمـة عـلـى اثـنـ وان اي تـعـثر
فـيـهـا سـيـفــقـدنـا مـراكـز كـثـيـرة في
الئحـة التـرتيب لـذلك البد من وضع
خــلـــفــنــا كــافــة االمـــور الــســلــبــيــة
والـــتــــركـــيـــز عـــلـى الـــلـــقـــاءات مع

الفــــــرق .
وبــ رشـيـد  ان الــدوري الـعـراقي
ـوسم احلالي ـمـتـاز لكـرة الـقـدم ا ا
صعب لـلغـاية مـؤكدا ان كـل االندية
التي تـشارك بالـدوري حالـيا كانت
قــد دخـــلت مــعــســكــرات خــارجــيــة
طويلـة االمد فضال عن تـعاقدها مع
العـبـ مــحـتـرفـ ومـحــلـيـ عـلى

مستوى فني عالي جدا. 
وانـطــلـقت امس الـثالثـاء مـبـاريـات
سابقة اجلولة احلادية عشرة من ا

متاز بكرة القدم . الدوري ا
بــلــقــاء جــمع فــريــقي الــصــنــاعـات
الـكـهـربــائـيـة وضـيــفه كـربالء عـلى

ملعب الصناعة.
وتتـواصل منافـسات اجلولـة اليوم
االربـعاء بـإقـامة  4مبـاريـات حيث
ـديـنـة الريـاضـية يـحـتـضن ملـعب ا
في مـــحـــافـــظـــة الـــبــصـــرة ديـــربي
ـــيـــنــاء اجلـــنـــوب الـــذي يـــجــمـع ا

وضيفه نفط اجلنوب.
ويلتقي فريقي الزوراء وضيفه نفط
الوسط على ملـعب الشعب الدولي
ويـحــتـضن مـلــعب الـصـنــاعـة لـقـاء
الـــنـــفط والـــبــــحـــري وفي مـــلـــعب
ـيـمـونـة ســيـكـون لـقـاء اهل الـدار ا
نــــفـط مـــيــــســــان وضــــيــــفه فــــريق
باريات يوم الديوانية. وتستكمل ا
غد اخلـميس بإقـامة مبـارات ففي
ـبـاراة االولى سـيـلـتـقي الـكـهـرباء ا
وضـيـفه الـقوة اجلـويـة عـلى مـلعب
التاجي وفـي الثانيـة يتقـابل فريقا
امــانـة بــغــداد وزاخــو عــلى مــلـعب

االول.
وتــخــتــتم مــبــاريــات اجلــولــة يــوم

ـبـاريـات ـقـبل بـإقــامـة ا اجلـمـعــة ا
ــتـبــقـيـة إذ يــواجه فـريق الـثالث ا
الـشرطـة ضيـفه النـجف على مـلعب
الـشــعب الـدولي ويــتـواجه فــريـقـا
احلس وضيفه الـطلبة على ملعب
الــــتـــاجي ويـــشــــد فـــريق احلـــدود
ـثــنى الــرحــال صــوب مــحــافــظــة ا

القاة فريق السماوة.
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دعت ادارة نــادي الــنـــجف جــمــيع
كـــوادرهــا لــلــخـــروج في مــظــاهــرة
الــيـوم االربـعـاء بـسـاحـة الـصـدرين
ــالــيــة في حلل مــشــكــلــة الــنــادي ا
ــــؤســـســـات رســـالـــة مــــوجه الى ا

عنية ا
وذكــر الـنــادي في بـيــان ان الـنـادي
يـــدعــو جــمـــيع كــوادر الـــنــادي من
مــوظـفــ واداريــ وفــرق الــنـادي
بــكــافــة عــنــاويــنــهــا لــلــخــروج في
مظاهرة اليوم في الساعة العاشرة
وقع الـتـظـاهرة بـسـاحة صـبـاحـا 

الصدرين.
واضـاف الـبـيـان ان الـنـادي يـطالب
ــالــيــة الــتي تــخــنق بــحل االزمــة ا
النـادي ودفع مسـتحـقات الـالعب

مــشـيــرا إلى ان الـنـادي يــعـاني من
ـعنـي فـترة هـذه االزمـة ونطـالب ا
بـحلـهـا ليـستـمـر كوادره الـرياضـية

واالدارية بنشاطهم.
من جــانب اخـر أفـاد مـصـدر مـقـرب
ـيـناء لـكـرة الـقدم امس من نـادي ا
الـثالثـاء بـتـلـقي جنم الـفـريق عـلي
حـــصــنـي عــرضـــاً احـــتـــرافــيـــاً في

اخلارج.
ــــصــــدر ان الالعـب عــــلي وقـــــال ا
حـصــني تــلــقى عــرضـا مـن االهـلي

القطري للعب بصفوفه.
ــصـدر الــذي طــلـب عـدم وأضــاف ا
الــــكـــــشف عن اســـــمه ان االدارة لم
تتسلم العرض من النادي القطري
والالعب يـتدرب بـشكـل طبـيعي مع
الفريق مبيـنا ان حصني قد يرغب
بـتـرتـيب االمـور بـشـكل نـهـائي قـبل
الـتـفـاهم مع االدارة بـشـأن الـعـرض

القطري.
وســــبق لالعـب عـــلـي حـــصــــني ان
خاض جتربة احتـرافية قصيرة في

الدوري الكويتي لكرة القدم.

غرب وسوريا اضافة الى العراق وا
بـية ان واوضح رئـيس اللـجـنة الـبـارا
بي سـيحـضره لـتقى الـعـربي البـارا ا
ـبيـة عـربيـة وامـناء رؤسـاء جلان بـارا
سـر واعالمـيـ متـخـصـصـ بـالـشأن

بي البارا
ـلتـقى الذي واكد عـلى ان الهـدف من ا
بيـة العـراقية دعت اليه الـلجنـة البـارا
ساهمة في جهود وزارة الشباب هو ا
والريـاضة لـعكس صـورة ايجـابية عن
الــوضع االمــني في الــعــراق تـمــهــيـدا
ــفــروض عــلى مالعب لــرفع احلــظـــر ا

العراق
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بـية العراقية قال رئيس اللجـنة البارا
الــدكــتــور عـــقــيل حــمـــيــد ان الــوفــود
بي العربي لتـقى البارا شاركة في ا ا
الذي يـعقـد في العاصـمة بـغداد لـلمدة
من  25وحـــتى  30كــــانــــون الـــثــــاني
اجلـــاري بــــرعــــايـــة وزارة الــــشــــبـــاب
والرياضة وبـاسناد مبـاشر من الوزير
عبد احلس عبطان ستصل الى مطار

بغداد الدولي يوم غد اخلميس.
واضــاف حـمــيـد ان ســبع دول عـربــيـة
ـلـتـقى هي الـسـعـوديـة سـتـشـارك في ا
ومـــصـــر واالردن واجلـــزائــر وتـــونس

العـــبي الــــقـــوة اجلــــويـــة والـــزوراء
بــســبب الـــتــزامــهم بـــاالســتــحــقــاق
االســيـوي. وبــ سـتــكـون لي خالل
قـبـل جـلسـة مع االحتاد الـيومـ ا
العراقي لكرة القدم من اجل التحدث
ـواجـهة صـاحـبة  اكـثـر بالـظـروف ا
ــنــتـخب الــســعــوديـة ومــســتـقــبل ا
الـــوطــني. واخـــتــتـم حــديـــثه قــائالً
ـا تـقدم سـنـكون مـضـطرين قـيـاسا 
ـــبـــاراة بالعـــبـــ من خلـــوض ا
الـدوري احملــلي واكـيـد
ردود الفني سيكون ا
ــــبــــاراة لــــيس من ا
ـطلوب ـستوى ا با
وال يـحـقق الـفـائدة
الـفـنـيـة لـلـمـنـتـخب

الوطني.

هــنـــاك فـــرصــة لـــلـــتــدريـب في احــد
الـبـلدان الـعربـيـة مسـتـقبال. الى ذلك
ديـر الـفني لـلمـنـتخب الـوطني اكـد ا
ــنـتـخب بـاسم قـاسم ان مــواجـهـة ا
الـــســـعـــودي في الـــوقت احلـــالي لن
رجوة في ظل تقـدم الفائدة الـفنيـة ا
ـتوقـعة. وقـال قاسم بال الـغيـابات ا
ـــواجــــهـــة شـك اجلـــمــــيـع يـــنــــظــــر 
الــسـعـوديـة من عـدة نـواحي تـعـضـد
اجلــهـود الــرامــيـة لــرفع احلــظـر عن
مالعـبـنــا وبـاعـتــقـادي ان احتـاد
الـكرة لم يـكن امـامه خيـار اخر
سـيــمـا بــعـد تــشـبث الــطـرف
ـوعد ـواجهـة  االخـر من ا
الـ 27من شــــهـــر شـــبـــاط.
ـباراة واضـاف ان اقامـة ا
سيكون له اثر سلبي على
باراة العائدة الـفني من ا
سـيـما بـغـيـاب منـتـظر من
اغــلب الالعــبــ احملـتــرفـ
ــبــاراة خـارج خلــوض ا
اطار الـفيـفا دي الى
جانب تعـذر التحاق

مــهــمـات يــفـوز بـ ,7حــقــقت بـطــولـة
اسـيا ,وحـصـلت عـلى دورة االلـعـاب
االسيوية ,ثاني اخلليج ,كأس اسيا

للشباب. 
واوضــح أنـه مــن حــق االحتـــــــــــــــــاد
الـعراقي ان يـخـتار من يـشـاء لقـيادة
ــنــتــخــبــات ,ولــكـن مــا اريــده عـدم ا
شــخــصــنــة الــقــضــيــة ,وادعــو الــله

التوفيق لهم.
ـنـتـخب وبـ بــالـقـول خـرجت من ا
الـــعــراقي فـي بــدايــة  ,2015وحــتى
االن حـقــقت كل االجنــازات بــجــمـيع
الـفئـات العـمريـة سواء الـناشـئ او
ــنــتــخب ـــبي او ا الــشــبــاب او االو
االول ,ومن بــــعـــدي لم يــــحـــصل أي
مـــدرب عـــلى احـــد االجنــازات الـــتي

حصلت عليها.
اضي  وتابع شـاكر أنه في الـعام ا
عـمـلت مع نــادي الـسـويق الــعـمـاني
وحـصـلت معـهم عـلى بـطولـة الـكأس
بعـد ان كان الفريـق مهددا بـالهبوط,
وانـا حـالـيا مـتـفـرغ للـدراسـة الكـمال
الــدكــتـوراه ,واتــصــور انه ســتــكـون
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ــــنـــتــــخب الــــوطـــني أرجع مـــدرب ا
الـسـابق حـكـيـم شاكـر سـوء نـتـائج
منتخاباتنا الوطنية لضعف االحتاد
الـعراقي لـكرة الـقدم فـيمـا أشار الى
انه لم يــسـتـطع أي مـدرب احلـصـول
عــلـى احــد االجنـــازات الــتـي حــصل
عــلـيـهــا اثـنــاء تـسـلــمه مـهــام قـيـادة

نتخبات الوطنية. ا
وقـال شـاكـر في تـصـريح صـحفي إن
هـنـاك حـمـلـة ضـدي خـاصـة بـعـد ان
وجودة في مجلس تغيرت الوجوه ا
ادارة االحتـاد الــعـراقي لـكـرة الـقـدم,
ـدرب لالسف هــنـاك من تـنـاسى ان ا
يـــــعـــــمل مـع كل االجـــــيـــــال ولـــــيس
ولكن مـحـسـوبـاً عـلى احتـاد بـعـينه ,
ضـــعف االحتـــاد احلـــالي هـــو الــذي
اوصـــلــنـــا الى هــذا احلـــال وســاءت

النتائج.
واضـاف شــاكـر انه تـمت مـحـاربـتي
بــــالـــرغم مـن حتـــقــــيـــقـي لـــكـل تـــلك
االجنـازات والـنـتـائج ,مـتـسـائالً هل
يوجد مـدرب في تاريخ العراق من 8

االنـتهـاء من الـبطـولـة احمللـية تـشـكيل
ـنافـسة وجتـهيزه منـتخب قـادر على ا
بـــشــكل جــيـــد لــغــرض مـــشــاركــته في
ـنافـسـات اخلـارجيـة السـيـما بـطـولة ا
الــفــجـر الــدولـيــة الــتي سـتــنــطـلق في

ايران خالل شهر شباط ايضا.
ـنــتــخب سـيــكـون واوضح ان اعــداد ا
ــرحــلـة عــلى مــرحــلــتــ مـشــيــرا ان ا
ـعسـكر نـتـخب  االولى سـيكـون زج ا
ـرحـلة الـثـانيـة من االعداد داخلي ثم ا
سـيـكـون في مـعـسـكـر خارجـي وسيـتم

االتفاق عليه الحقا.
وشــــدد احلــــمـــــداني عــــلـى اهــــمــــيــــة
ــنـــافـــســـات في تـــوســـيع الـــقـــاعــدة ا
اجلـماهـيـرية لـلـعبـة الـتي بدأت تـنـشر
في الـعـراق واخـدت حـيـزا كـبـيـرا بـعـد
االجنـازات اخلارجـيـة الـتي حـققت في
اضـيـة وكـذلك رغبـة الـعـديد ـراحل ا ا
ـنــافـسـات من الــشـبــاب الـدخــول في ا

احمللية وحتقيق اجناز رياضي.
وب ان الـلعـبـة حتتـاج الى دعم مالي
خــصـوصــا ان الـعــديــد من االجنـازات
نـتخب الـذي ابهر الريـاضية حـققـها ا
ا ـنافـسات  نـتخبـات االخرى في ا ا
يـسـتــدعي الـتـركـيـز عــلى هـذه الـلـعـبـة

التي الى االن حتقق االجنازات.
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ــــــركـــــزي اكــــــد االحتــــــاد ا
لــلـكـابــادي عـلـى تـنـظــيـمه
منافسـات العراق لالندية
ـــــقـــــبل في الـــــشـــــهـــــر ا
مـــحــافـــظــة الــديـــوانــيــة
ـشاركـة واسـعـة وقال و
ام سـر جلنـة الكـابادي
حميد نعمة احلمداني ان
االحتـاد ســيـنــظم بــطـولـة
العراق لالنديـة وسيشارك
فـيــهـا الـعـديــد من االنـديـة
الـتـي اعـلـنـت اسـتــعـدادهـا
لــلــمــشــاركــة والـدخــول في
ـــنـــافـــســـات في مـــعـــتـــرك ا
مــــوعــــدهــــا احملــــدد والــــذي
سيكون في العاشر من شباط

قبل. ا
واضـــــــاف ان االحتــــــــاد اعـــــــد
الـبطـولـة حيث وفـرت فـيهـا جـميع
مــســتـــلــزمــان جنـــاحــهــا وســـتــكــون
انــطالقـتــهـا في مــحـافـظــة الـديــوانـيـة
ـشجع سيكون مشيرا ان احلضور ا
بـشكل واسـع كمـا حـدث في الـبـطوالت

السابقة
وتابع ان االحتاد الكابـادي سيعد بعد

وتعد مشاكل نادي الشرطة إدارية بحتة في
ظـل اســـتـــقــــرار مـــالي ودعـم من قـــبل وزارة
الـداخلـيـة. لكـن الشـد واجلـذب ما زال قـائـمًا
بــ رئــيس اإلدارة الــســابــقــة ريــاض عــبـد

العباس والرئيس احلالي إياد بنيان.
فـبعـدمـا أصـدرت احملكـمـة قـبل أيام حـكـمًا
صلحـة عبد العـباس كسب بنـيان الدعوى
مـــجــددًا. وتـــقـــلق أزمـــة الــشـــرطـــة الــوسط
الـريـاضي بـأكـمـله نـظـرًا ألن الـنـادي يـضم
عـددًا كـبـيـرًا من األلـعـاب مـا يـدفع الـعـديد
من األطـــراف حملــاولـــة الــتـــدخل من أجل
إنهاء مشاكله. وسعت بعض األندية إلى
تـغـيـيـر األجـهـزة الـفـنـيـة مـبـكـرًا إليـجاد
ـتـعـثرة حـلـول سـريـعة لـلـبـدايـات ا
مثل الـقوة اجلـوية الـذي يبحث
عن هـويـته واسـتـقـراره قـبل
بدء حمـلة الدفـاع عن لقبه
فــي كــــــــــــــأس االحتــــــــــــــاد

اآلسيوي.
وقــد وضع الـقــوة اجلــويـة
ـدرب الــثـقــة الـكــامـلــة في ا
راضي شــنـيــشل بــعـد إقــالـة
السوري حـسام السـيد حيث
ـدير الـفني إلى تـرميم يسـعى ا

الفريق أثناء فترة االنتقاالت الشتوية.
وينطبق نفس األمر على الطلبة الذي أقال مدربه
ـدير الـفـني عـصـام حـمد الـرومـاني وجلـأ إلى ا
الـــذي يـــســـعى لـــتـــرتـــيب األوراق أيـــضًـــا خالل
االنـتـقـاالت الـشـتـويـة لـكن الـوضع هـنـا مـخـتـلف

عاناة النادي ماليًا. نسبيًا نظرًا 
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لم تــمــر ســوى  10جــوالت من الــدوري الــعــراقي
ـشــاكل في الـظـهـور داخل ـمــتـاز حـتى بـدأت ا ا
بــعض األنــديــة مـــا بــ أزمــات مــالــيــة وهــزات
إدارية فيما تمر فرق أخرى بحالة من االستقرار.
وحــدد العــبــو الـــنــجف مــهــلـــة لإلدارة لاللــتــزام
بـــتــــســـديـــد الـــدفــــعـــة األولى مـن عـــقـــودهم واال
فـمـعـظـمــهم سـيـغــادر الـفـريق عـقـب انـتـهـاء هـذه
ـهـلــة خالل فـتــرة االنـتــقـاالت الــشـتــويـة. وكـان ا
ــدرب نــاظـم شـاكــر أول مـن أعـلـن اســتـقــالــته ا
ــســتـــحــقــاتـه لــتــبـــدأ بــعــدهــا وطــالـب اإلدارة 

العاصفة.
ساعد علي هاشم درب ا وعينت إدارة النادي ا
مديـرًا فنـيًا لـكونه أحـد أبنـاء الفريـق لكن األمور
تنذر بتـطورات جديدة قـد تعصف بالـنجف أكثر
ـيناء وتتـسبب في تـراجعه بـالدوري. امـا فريق ا
ــســتـوى ــوسـم عــلى ا هــو اآلخـر يــعــانـي هـذا ا
اإلداري حيث عـادت إدارة النـادي السـابقـة بقرار
اضي وسم ا درب الذي أنهى ا قضائي. ورحل ا
ـدير ـنـصـب ا مع الـفـريق غـازي فـهـد لـيـتـولى ا
الــفـني الـســوري فـجـر إبــراهـيم لـكـن بـعـد مـرور
مـبــاراتــ فــقط ارتــفـعت صــيــحــات اجلـمــاهــيـر
درب لعدم للمطـالبة بإقـالته. وتمسـكت اإلدارة با
نـحه مسـتحـقاته في حال توفـر األموال الـكافيـة 

اإلقالة رغم مطالبة اجلماهير بذلك.
واسـتمـر هذا الـوضع إلى اجلـولة الـعـاشرة لـتتم
إقـالة فـجـر إبراهـيم. وفي ذات الـوقت تبـرز رغـبة
بـعض الالعـبـ في الـرحـيل عن الـفـريق بـسـبب
ـالية مـا ينذر عدم حـصولهم عـلى مسـتحقـاتهم ا

اضية. واسم ا وسم سلبي للميناء بعكس ا
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باراة النهائيـة بعد فوزه على قطر بفارق ركالت الترجيح 4-3 تأهل منـتخب فيتنام إلى ا
بـعـد تـعـادل الـفـريـق  2-2في الـوقـتـ األصـلي واإلضـافي امس الـثالثـاء عـلى مـلـعب
بي الـرياضي في تشـانغجـو ضمن قبل نـهائي بطـولة آسيا حتت مجمـع تشانغـجو األو
. وتقدم منتخب قـطر مرت عن طريق أكرم عـفيف في الدقيقة  23عاماً  2018في الصـ
عز علي في الدقيقة  ?87ولـكن منتخب فيتنام جنح في إدراك الـ 39من عالمـة اجلزاء وا

التعادل عبر هدفي نغوين كوانغ هاي في الدقيقة الـ 69والـ 88 .

متاز نافس في ا ÕuLÞ∫ يسعى فريق الزوراء الى توسيع الفارق بالنقاط بينه وب اقرب ا

حكيم
شاكر


