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مــنــتــخــبــاتـه وجنــومه عــلى اد مالعــبه
واضاف قناوي .. ان الـبعثة الـقطرية ابدت
اعـجـابـهـا باحلـفـاوة الـتي تـلـقـتـها مـن قبل
االوساط الـرسميـة والشـعبيـة العـراقية مع
امــنــيـاتــنــا  بــان يـرفع احلــظــر عن جــمـيع
العب الـعـراقـيـة سـيمـا الـعـاصـمـة بـغداد ا
التي احتضنت ابرز  جنـوم الكرة العراقية
والــعـربــيـة فـي مـنـاســبـات مــخـتــلـفــة عـلى

امتداد التاريخ .
وحتدث الزميل جـابر ابو الـنجا احملرر في
صحيفـة الشرق القـطرية قائال: لـقد سعدت
دينة الريـاضية في البصرة من وانا ارى ا
ــنــشــات الــرائــعـة الــتي حــيث االعــمــار وا
ـية بل ان مـلعب جذع ـنشات الـعا توازي ا
النخلـة ظهر بتحـفة معمـارية رائعة وبدون
وضوع  رفع احلظر مجاملة فرحنا  كثيرا 
العب الـعـراقيـة واحـتـفال اجلـمـاهـير عن ا
الـرياضـيـة بـهذا احلـدث الـتـاريخي   وعن
تـنظـيم الـبطـولـة قال ابـو الـنجـا ..التـنـظيم
كـــان فــوق الـــرائع بل اعـــطت اجلــمـــاهــيــر
العـراقية رونـقا لـهذه البـطولـة و اتمنى ان
يحتضن العـراق بطوالت اخرى كونه جنح

يز . في تنظيم هذه البطولة بشكل 

ديـنـة  ضـربـوا اروع االمـثـلة ابـنـاء  هـذه ا
في الضيافة وحسن االستقبال  والتشجيع
ـثـالي مـضيـفـا بـان رفع احلـظـر  سـيـمنح ا
الــعــراق حــافـزا  كــبــيــرا  من اجل تــنــظـيم
البطوالت  الدولية على غرار مانراه  اليوم
عنـد  اقامـة بطـولة الـصداقـة   في البـصرة
وعــلى اد  مــلـعـب جـذع الــنــخـلــة   الـذي
العب االســـيـــويـــة يـــعـــتـــبـــر من افـــضـل ا
والـعربـيـة وتمـنى العب الـزوراء  بـان يرفع
احلظر عن  مالعب الـعاصمة بـغداد  ايضا

لتكتمل الفرحة .
  WO öŽ« Èƒ—

بــارك الــصــحــفي بالل قــنــاوي من جــريـدة
ـناسـبة الرايـة القـطريـة للـشعب الـعراقي 
رفع احلظر الفيفـوي  عن مالعبنا .. قناوي
وفـي تــصــريح لـــبــعــثــة االحتـــاد الــعــراقي
لالعالم الـعــراقي قـال ان اجلـمــيع في قـطـر
كان يتوقع ان يصدر  هـذا القرار من الفيفا
ــتــطــلــبـات بــعــد ان اكــمل الــعــراق كــافـة ا
العب العـراقية تعـلقـة برفع احلظـر عن ا ا
الـــتي حلق بــهـــا الــظــلم  مـن قــبل االحتــاد
الـــدولي بــعـــد ان كــان ســبــبـــا في حــرمــان
جــمــهـور الــكــرة الــعــراقــيــة مـن مــشــاهـدة

اال انـني   وجدت نـفـسي  كـانـني في بـلدي
ا لقينـاه  من ترحيب وحفاوة  وكرم وذلك 
ضيـافة   واحلـقـيقـة هذا لـيس بغـريب على
الشـعب العـراقي  الشـقيق الـذي نكن له كل

االحترام والتقدير .
رافقة وحول  بطولـة الصداقة  واالجـواء ا
لها  في البـصرة  قال  جنم نـادي الغرافة :
ان شاء الـله  سـتكـون  اقامـة هذه الـبطـولة
فاحتة خير  لـلكرة العراقيـة بعد  التخلص
من مــوضــوع  احلـظــر  وال اجـامـل عـنــدمـا
ـلعب جـذع الـنخـلة اقول  انـني انـبهـرت  
الــذي احـتــضن  مـبــاريـات الـبــطـولــة  كـمـا
اعـجبـني اجلـهـور الـغفـيـر  الـذي غصت به
ــدرجـات  وكـان يــشـجع العــبـيـنــا  ايـضـا ا
ويـــرفع االعالم الـــقــطـــريــة وكم اتـــمــنى ان
يــتــقــابل الــعـنــابي واســود الــرافــدين مـرة
ـنـافـسـات ـلـعب ضـمن ا اخـرى عـلى هـذا ا

قبلة . الرسمية ا
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ــنــتــخب الـســوري  حــسـ عــبــر مـدافع  ا
جــويــد  عن ســعــادتـه  بــاحلــفــاوة والــكـرم
الــــعـــراقـي الـــذي لــــقـــيه  وفــــد بالده خالل
وجــوده في مــديـنــة الـبــصــرة  مـؤكــدا بـان

ســانـشــيــز حتـدث لــوفــد االحتـاد الــعـراقي
لالعالم الريـاضي عن مـشاعـره الشـخصـية
رتبـطة بـزيارته الى العـراق فقال :  الشك ا
بانني كمـواطن اسباني سعـيد جدا بزيارة
الــعـراق  واحلــقـيــقـة وجــدت االجـواء هــنـا
مثالية ورائعة على مختلف االصعدة  و قد
جـرت  االمور بـانـسـيـابيـة تـامـة  ودون اية
صعوبات تذكر وهو امر  مريح دون شك .
واضــاف ســانــشــيــز :  اعـجــبــتــني كــثــيـرا
دينة شيدة  في هذه ا دينة الرياضيـة  ا ا
ـلعب  الـرائع الى جانب اجلمـيلـة  وكذلك ا
تـــــــوفــــــر  مـالعـب الــــــتـــــــدريـب  واالمــــــور
الــلــوجــسـتــيــة االخـرى  الــتي تــســاعـد أي
مــدرب عـلى اداء عـمــله بـشــكل جـيــد   كـمـا
اشـكـر اجلـمـهـور الـعـراقي  عـلى تـشـجيـعه
ـثـالـي  لـلـعـنـابي  ورفـع االعالم الـقـطـريـة ا
نـتخب رغم ان فريـقي  كـان طرفـا منـافسـا 

بالده .
WOÐUMŽ dŽUA

نـتخـب القـطري  عـبد الـعزيـز حا العب ا
حتـــدث  لـــوفــد االحتـــاد الـــعـــراقي لالعالم
الــريــاضـي فـقــال :صــحــيـح انــهــا الــزيـارة
االولى  لي وجلمـيع اعـضاء الـوفـد للـعراق
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دخلت بطـولة الصداقـة الدولية  لـكرة القدم
قـامة في الـبصـرة  يومهـا اخلامس وسط ا
ـنــاسـبـة رفع اجــواء احـتــفـالـيــة  رائـعــة  
احلظـر  الفـيفـوي يشـارك فيـها االشـقاء من
قـطـر وسوريـا الـذين اعـربـوا عن سـعـادتهم
الـكـبـيرة بـاحلـضـور الى الـعـراق ومـشـاركة
الـــشـــعب الــعـــراقي افـــراحه بــهـــذا احلــدث
السعيد  دون ان تثلم تلك االفراح   خسارة
ـبـاراة االفــتـتــاحـيـة اســود الـرافـدين  فـي ا
امــام الـــعـــنـــابي  وفـــد االحتـــاد الــعـــراقي
لالعالم الرياضي كـان حاضرا هـناك فخرج

بهذه احملصلة   :
dO³  w uJŠ rŽœ

عـقـد رئــيس االحتـاد الـعـراقـي  لـكـرة الـقـدم
عــبـد اخلـالـق مـسـعــود مـؤتــمـرا  صـحــفـيـا
مــصـــغـــرا  عـــبـــر  في بـــدايــتـه عن شـــكــره
وامـتـنــانه  لـدولـة رئـيـس الـوزراء الـدكـتـور
حــيــدر الــعــبــادي عــلى اســتــقــبــاله رئــيس
تواصل واعضاء االحتاد ودعمه الـكبير وا
لــلــكـرة الــعــراقـيــة   مــوضـحــا  بــان دولـته
وافق عـلى مـضـاعـفـة  مـيـزانـيـة احتـاد كـرة
الـقـدم  الى عــشـرة مـلـيـارات ديـنـار بـعـد ان
ـبلغ كما حـصلت موافقة كانت نصف هذا ا
دولـــة الـــرئـــيس  عـــلى  تـــخـــصـــيص ثالث
ـنـتخـبات حافـالت  ستـستـخـدم  لتـنقالت ا

الوطنية اخملتلفة  .
وزاد مـسعـود بـان دولـة الرئـيس  الـعـبادي
وافق ايضا على تخصيص قطعة ارض في
بــغـــداد  لـــبـــنـــاء مالعب عـــديـــدة لــتـــدريب
ـنتـخبـات الـوطنـية  سـيـتكـفل بتـشـييـدها ا
االحتـــاد الــدولي لـــكــرة الــقـــدم  كــمــا وافق
دولـته عــلى قـيـام  عــدد من الـوزارات بـدعم
ـنـتـخـبـات الـوطـنـيـة عن طـريق شـركـاتـها ا
التي ستتـولى مهمة الـرعاية الرسـمية  لكل

منتخب .
وبـخـصـوص طـلب الـعـراق نـقل مـنـافـسـات
خـلـيـجي  24من  قـطـر الـى الـعـراق افـصح
مــســعـود عـن ان  رئـيس االحتــاد الــقــطـري
لــكـرة الــقـدم الــشـيخ  حــمـد بن خــلـيــفـة بن
احمـد ال ثاني   اكـد له   مـشكـورا موافـقته
الـشخـصـية  عـلى الـطلب الـعـراقي  على ان
وضـوع  بشكل نهائي خالل يتم البت في ا

قبــــــل   . االجتماع اخلليجي ا
w½U³Ý« —UN³½« 

درب االسبـاني للمـنتخب الـقطري مـيغيل ا

∫ÕU$

تواصل بطولة
الصداقة في
مدينة البصرة
جناحات باهرة

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

مثلي الـكرة العـراقية في كـاس االحتاد االسيوي  2018 نـاديي الزوراء واجلوية فضال اعلنت وزارة الـشباب والـرياضة الشـروع باالستـعدادات الالزمة لـتقد كل الـدعم 
ـالكيـة البحـرينيـ . وذكرت الـوزارة في بيان انـها ترحب نـامة وا عن تهـيئة مـلعب كـربالء الدولي بكل مـفاصـله من اجل تضيـيف انديـة العهـد اللبـناني والـسويق العـماني وا
بضيوف الـعراق الذين سيخوضون منافسات بطولة كـأس االحتاد االسيوي بكرة القدم وتعلن عن استعدادهـا التام لتقد كل الدعم لناديي الزوراء واجلوية من اجل حتقيق
ا حققت النـتائج الطيبـة في البطولة اآلسـيوية وهي تلعب خارج مـيزة واحلفاظ على الـلقب االسيوي للـمرة الثالثة عـلى التوالي . وأضاف البـيان ان اندية العـراق طا النتائج ا
يزة تشكل دافعاً قويا نحو االستمرار في حتقيق النتائج اإليجابية وأملنا كبير جدا ارضها قبل ان يـأتي قرار رفع احلظر الكلي عن مالعب كربالء والبصرة واربيل وهذه ا

ثلي العراق الى نهائي البطولة او أحدهما. في احتضان العراق لنهائي كأس االحتاد االسيوي مرة اخرى وهو االمر الذي سيُصبِح واقعا في حال تأهل 
العب العـراقيـة االمر الـذي حتقق في ـثلي الـعراق في الـبـطولـة بحـال رفع احلظـر الكـلي عن ا بـاريات  واعلـنت الوزارة فـي وقت سابق ان مـلعب كـربالء سيـكون مـسرحـاً 

كتب التنفيذي لالحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بوغوتا الكولومبية منتصف الشهر اجلاري. اجتماع ا
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فـي ظل األجــواء الـــكــرويــة اجلـــمــيــلــة
الـتي  يعـيشـها الشـارع الريـاضي بعد
قــرار الـفــيـفــا بـرفع احلــظـر عن مالعب
الـبصرة وكربالء واربيل واقامة بطولة
ـشـاركـة الــصـداقـة الـكـرويـة الـدولـيـة 
ــقـرر ان الــشــقــيــقــ قـطــر وســوريــا ا
تـنـتـهي  بعـد غـد الـثالثاء في تـظـاهرة
كـرويـة مـبـاراة االفـتـتـاح بـشـكـل جـيد 
ــثل في احلــضـور والــنــجـاح الالفت 
اجلـــمـــاهـــيـــري الالفـت  عـــبـــر أجــواء
الـلعباألخوي لدعم افـراح شعبنا برفع

احلظر
كـمـا يـنـتـظـر الـشارع وجـمـاهـيـر فـرقـنا
ـرحـلـة احملــلـيـة اسـتـئـنـاف مـبـاريـات ا
ــقــرران تــقــام الـــثــانــيــة مـن الــدوري ا
قبل مباريات اجلولة  االولى السبت ا
بـعدما شهدت  تغيرات مهمة من حيث
ـراكـز ــسـتـويـات والـنـتـائج وتـغـيـر ا ا
وقـــبل ذلـك نــســـلط األســـبـــوع احلــالي
األضـــواء عـــلى مـــواقف الـــفـــرق بـــعــد

رحلة األولى انتهاء ا
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ـرحـلة انـهى فـريق الـزوراء مـبـاريـات ا
ــمــتـاز االولـى من مــســابـقــة الــدوري ا
بـكـرة الـقـدم  بسـجل نـظـيف بـعـد لعب
 19مباراة  من دون خسارة منحته
الـصدارة بـكل استـحقـاق وفي أفضـلية
بـ الـكل  عكـسهـا من الـبدايـة القـوية
هـمة الـتي تـمكن من حتـقيق الـنتـائج ا
مـن خالل تــعــاون واضح بــ االدارة 
والـالعـــبـــ واجلــهـــاز الـــفـــني الـــذين
جنـحـوا في  إضـافـة صـفـحـة بـيـضاء 
فـي سجل الـدوري والـفريق الـذي يـقدم
مــســتـويــات عــالـيــة  ويــنـهـي  نـصف
ــســابـقــة كــمـا خــطط لــهــا   بـعــدمـا ا
شـهدت جـوالت تطور مـهما لـلفريق من
حـــــيـث األداء اجلــــمـــــاعي ومـــــهــــارات
الـالعـبــ عـلى حــدالـســواء  حـتى من
يـــجـــلس عـــلـى دكه االحـــتـــيــاط الـــذين
ســـاهــمــوا  أكـــثــر من مـــرة في إنــقــاذ
مــــوقف الـــفـــرق واالحـــراجـــات الـــتي 
واجهت  اوديشيو  حيث التمكن من 
قــلب االمــور وحتـويل الــتـأخــر وقـلب 
االمـور الى  نتـائج الفـوز التي اسـتمر
فـيها مـتقدمـا من جولة ألخـرى بفضل 
عـطـاء الالعبـ وصـنع النـتـائج وخلق
الـفوارق واللـعب بشعـار التحدي  رغم
مــرور الـفـريق بـفــتـرات  تـراخي  لـكن
سـر النجـاح كان  عنـد الالعبـ عندما
اســـتــمــروا يــكــمل الـــبــعض لــلــبــعض
ـــطـــبـــات الـــتي ـــرور من ا االخــــر  وا
ــــبــــاريـــــات لــــكن  واجـــــهت بــــعـض ا
الـالعــبــ اســتــمـروا الــلــعـب بــشــعـار

البـــــديـل عن الـــــفـــــوز  فـي ظل جنـــــاح
ـنح فرصـة الـلعب  ـدرب  سـيـاسة  ا
ـــقـــابل كــان لـــكل  مـن  يــســـتــحـق بــا
درب  الذي واصل الـالعب عند ثـقة ا
ادارة االمـور كـما يـجب  مـستـفـيدا من
خــبـرة الـعـمل مع الـفـرق اجلـمـاهـيـريـة
حـــيث  اجلــويـــة والــطــلـــبــة واربــيل 
ويــــكـــافح مـع الالعـــبـــ فـي حتـــقـــيق
االجنـاز حيث لـقب الدوري بعـدما قطع
سافة بعمل مهم وسط ارتياح نـصف ا
جـــمـــهــور الـــزوراء الــذي يـــرى االمــور
تـسـير بـانـتظـام  في ظل ارتـفاع األداء
  وجتـاوز الــفــني  والــبــدني لالعــبــ
حـالة التـراجع الى ما قبل أربع جوالت
ـرحــلــة األولى  قـبل ان عــلى نــهـايــة ا

يستعيد وضعه الطبيعي
ـــيـــز الــفـــريق هـــو حتـــقــيق اهـم مــا 
ـهـمــة خـارج الــديـار الـتي  الــنـتــائج ا
بـقـيت تـشـكل حتـديـا  لفـرق الـعـاصـمة
عـنـدمـا جنح في الـتـغـلب عـلى كربالء 
يناء وزاخو  وميسان  والـبحري  وا
والـتـعادل مع الـسمـاوة  ونفس الـفرق
ـذكـورة سـتحل ضـيـوف عـلى الزوراء ا
ــقــبــلــة مــا يــشــكل دعم ــرحــلــة ا فـي ا
ــا  يــســـرع في تــقــريب مـــعــنــوي ور
الـفريق من احلصـول على لقب الدوري
النـها تـظهـر نتائـج مضمـونة   بـعدما
ســـقــطت تــلك الــفــرق  في مالعــبــهــا 
ومــؤكــد ســتــواجـه صــعــوبــات بــالــغـة
عـندما تخرج الى ملعب الزوراء  الذي
ســيـخــرج فـقط الى مــديـنـتـي الـنـجف 
والــديــوانــيــة  ثـالث مــبــاريــات  امـام
الـوسط والـنـجف والـديـوانيـة مـعـتـمدا

عــلى قــوة عــنــاصــره الــتي  قــدمت مـا
باريات السابقة   وجناح عـليها في ا
الـفـريق في حتـقـيق الفـوز  االكـثـر ب
مــــجـــمل الــــفـــرق  في  14مــــبـــاراة  
والـــتـــعـــادل في  5مـــبـــاريـــات قـــبل ان
يـتقدم  الكل من حيث التسجيل عندما
تـمـكن  سالح الهـجوم  �34كـمـا يظـهر
الـدفـاع في  وضع منـاسب ويـقف على
بـــعــد هــدف  من الــنــفط لــكن لــلــثــاني
يـنـاء وجمع  47 مـبـاراة مؤجـلـة مع ا
نــــقـــطــــة   أي  ان الـــزوراء  يــــلـــعب
بــخـطــوط مـتــكـامــلـة  وقــبـلــهـا وجـود
احلــــــارس جـالل حــــــسـن الــــــذي قـــــدم
مــبــاريــات مــهــمــة ودور مــؤثــر  ودعم
ــدرب بـشـكل كـبـيـر ـهـمـة ا    الـالعـبـ
عـــــنــــدمــــا مــــر مـن  الــــنــــصف األول 
بـــــاالجنـــــاز االولـي  بـــــفـــــضل  األداء
هـمة الـتي  جعـلته الـعالـي والنتـائج ا
فـي الواجهـة  مع  التـطلعـات الكـبيرة
فـي مـواصـلـة الـعــطـاء  وسط جـمـهـور
كـبيـر يشـعر بـالسـعادة إمـام تطـلعات 
جـهود الالعبـ في  االستمـرار بنسج
الـنتائج حتى النهاية  في الوقت الذي
قــــــدم فــــــيـه الـــــكـل  دورا مــــــؤثـــــرا  
وســـاهـــمـــوا بـــشــكـل كــبـــيـــر في  دعم
حتـقيق النتائج   أي ان الفريق يلعب
ـتـاحـة  وهـو مـا ساهم بـكل اجلـهـود ا
فـي حتـــقـــيق الـــتـــحـــول في  كل شيء
والـتربع على الـصدارة التي يسـتحقها
بـجـدارة النـها اخـتـلف عن بـقيـة الـفرق
تصاعد   ا في ظل عطاء الالعب

كــمـا لـم نـسـمـع مـشـاكـل فـيــمـا يـتــعـلق
بـعـقود ورواتب الالعـبـ لالن  وليس

كــــمـــا يـــتــــردد في  مع اغــــلب الـــفـــرق
األخـرى  لكـن كمـا يؤملـه جمـهوره هو
ان يـستمر الفريق على حالة االستقرار
ـواصـلـة حتـقيق النـهـا تـشـكل مـرتكـزا 
ـرحـلــة الـثـانـيـة الـتي الــنـتـائج خالل ا
تــشـكل مـبـاريـاتـهـا الـتـحـدي احلـقـيـقي
تـواجـدة والقـريـبة امـام رغـبة الـفـرق ا
مـنـه في الـصـراع علـى الـلقـب  واحلال
ؤخرة  في حتقيق رغبة البقاء لـفرق ا
فـي الـدوري  النه شــتـان في ان تــلـعب
ـظـاليم وان فـي الدرجـة األولى دوري ا
متازة  تـستمر في البقاء في الدرجة ا
والــــلـــعب مع الـــفـــرق الـــكـــبـــيـــرة  أي
الــصـراع ســيـكـون عــلى جـمــيع مـواقع
تـواجـد الفـرق وليـس محـددا ومحـاولة
  في ــعــنــويــة الالعــبــ دعـم الــروح ا
ــهــمـة  ــبــاريـات ا مــواصــلــة تـقــد ا
والـتسريع   بحسم االمور واحلصول
ؤثر عـلى لقب الدوري  في ظل الدور ا
ستويات العالية لالعب في تقد ا
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ـــؤلف من كــــمـــا وجـــود الـــتـــشـــكـــيل ا
الـالعــبــ الــشــبـــاب واخلــبــرة  الــتي
ـمـيـز  له االثـر واصــلت تـقـد األداء ا
الـبارز عـلى  مـواصلة  تـقد الـعمل 
ـطـلوب   بـعـدما كـشف الالعـب عن ا
أنــــفـــســـهـم بـــشـــكل واضـح فـــضال عن
ـثال في الـعـطاء  ـيداني  احلـضـور ا
ـباريات من الـكبـير  والـسيطـرة على ا
هاري  الذي خـالل اللعب اجلمـاعي وا
تــــتـــمـــيـــز   عـــنــــاصـــره عـــلى طـــوال

مشاركاته
ويــنــتــظــر ان يــعــود الــزوراء ا لـســبت

ـرحلـة الـثانـية الـقـادم الى منـافـسات ا
مـن الـدوري عـنـدمـا يـسـتـهل مـبـاريـاته
فـي مــواجـــهــة  فــريـق الــصـــنــاعــات 
واألمـل عــــلى مـــــواصــــلــــة نــــتــــائــــجه
االيـجـابـيـة حـتى الـنهـايـة  وتـكـرار ما
ـاضي على وسـم ما قبل ا حتـقق في ا
ـدرب بـاسم قـاسم  وفي ضـوء ما يـد ا
ـنـتـهـيـة  يـكون  ـرحـلـة ا حتـقـق في ا
الـالعب قد جنحوا فـي تقد النتائج
ـهمـة  بعـد الفـوارق التـي عكـسها   ا
خـالل مبـارياتـه األخيـرة  التي زادت 
مـن قــوته  ووحــدة انـــســجــامه  والن
ــرحـلـة األخـرى قـد ظــروف مـبـاريـات ا
تــــكــــون أســـهـل من األولـى  عـــنــــدمـــا
سـيلعب  17مـباراة داخل  الـعاصمة 
وبــعـد حتـقـيق فـارق الـنـقـاط ألـثـمـان 
سـيدخل فـي وضع أفضل وجـيد إمام 
الـرغبة الكبـيرة في حسم الصراع على
الــلـقب بــعـد حتـديــد مالمح االمـور من
الــبـدايــة ويـعــد نـتــيـجــة  الـفــوز عـلى
اجلـوية بهـدف لواحـد في أخر الوقت
الــتي  يـبـدو انـهـا من فـتـحت الـطـريق
ــبــاشــر إمـام كــتــيـبــة اوديــشــيـو في ا
الــسـيـر بـاالجتـاه الـصــحـيح والـتـطـلع
طاف على إنهاء االمور في نهاية ا

كــمــا واصل الــفــريق مــشــواره احملـلي
واألســيــوي  خـصــوص بــالـفــوز عـلى
ـالـكـية الـبـحـريني في أخـر مـبـارياته ا
فـي بــطــولــة االحتـاداالســيــوي الــتي 
وضـعـته في موقف اخـر وفي الواجـهة
ضـــمن مــجــمــوعــته  وســيــكــون إمــام
فـرصة االنتقال  لـلدور األخر بعد قرار
االحتـاد األسيـوي في  إقـامة مـباريات
الـفـرق األخـرى في ملـعب كـربالء وهذا
امـــر مــهم لــيـس فــنــيــا بـل من جــمــيع
اجلـــــوانب  ورفـع الــــرهـــــان من خالل
مـــيـــزة األرض والـــلــعـب حتت أنـــظــار
جمهوره  احد اكبر جمهور ب الفرق
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شــهـدت اجلـوالت األخـيـرة  تـغـيـرات 
في  مشوار فريق الشرطة فيما يتعلق
نـافسـة علـى لقب الـدوري عنـدما فـي ا
قـامت ادارة بنـيان في انتـداب  العديد
ـعـروف وإفـراغ فـرقهم مـن الالعبـ ا
مــنـهم   امال  في  مـشــاركـة مـهـمـة 
كــمــا أرادهــا ايــاد بـنــيــان بــعــد إعـادة
انـتـخابه رئـيـسا الدارة الـنادي  وفي 
ــا  يــلــيق بــتــاريخ تـــقــد الــفــريق 
وسـمـعـة احـد اقـطـاب الـكـرة الـعـراقـية
ـالـيـة الـكـبـيرة ومـن خالل اإلمـكانـات ا
الـتي يـتمـتع فـيهـا النـادي الـتي مكـنته
نافسات  بعد هم في ا فـي احلضور ا
درب االجنبي  تام الالعب وا

 واسـتـهل الـفـريق مـشواره  من خالل
الـــلــعـب بــتــركـــيــز  وجنح فـي تــقــد
مـباريـاته و الصدارة في بـداية الدوري
قــبل ان يــتــنـازل عــنـهــا لــلـغــر لــكـنه
واصـل تـقــد مـبــاريـات مــهـمــة  عـبـر
ـدججة الـلعب بـتركـيز   والـتشـكيـلة ا
ـعروفـة سـعـيا  لـلـحـصول بـاألسـمـاء ا
عــلى الـلـقب واالســتـمـرار  في مـشـوار
ـشـاركـة الـتي  مـرت  بـسجـل ابيض ا
حــتـى اجلــولــة   مـا مــقــابـل األخــيـرة
عـندما جترع  اول واقسى  خسارة له
ـوسم  عـلى  يـد الـغـر اجلـوية فـي ا
الـــتـي جــاءت بـــعـــد تـــراجع فـــني في 
ثـالث  جوالت  بـعداخـر فوز كـان على
األمـانـة بثالثـية نـظـيفـة قبل ان  يـعود
بـتعادل  بـطعم اخلسـارة من العمارة 
وبـعـدهـا  تـعـادل مع الـنـفط سـلـبـيا ثم
مـع الصـنـاعـات بهـدفـ الـتي أغـضبت
األنـصـار كـثيـرا قـبل ان يـسقط في أهم
رحلـة إمام اجلـوية  التي اخـتبـارات ا
زادت الـط بله   ومنـا تقلص الفارق
الـى نـقـطـتــ قـبل ان يـسـتــقـيل رئـيس
ـشـاكل مـرة الــنـادي بـنـيـان  لـتــظـهـر ا
واحــدة  عـنـدمــا خـسـر الــفـريق  امـام
الـكـهـربـاء الـتي كـادت ان تـفـقـده مـوقع
الــوصــيف   لــوال تــعــثــر اجلـويــة في

الوقت القاتل مع نفط الوسط
وشـــهـــد الـــفــريـق تــغـــيـــرا في الـــلــعب
والـــنــتــائـج الــتي  أربــكـت حــســابــات
بــاكــيـتــا  مع  االسـتــقـالــة الـتي  اتت
بــوقت صـعب   وإخــبـار اإلدارة تـركـز
عـلى معاجلة االمور بـسرعة    بعدما
ــهـمــة إمـام مــبـاريـات ـدرب   ا تــرك ا
ـرحلة الـثانيـة التي ستـكون أصعب  ا
ـنـافـسـات بــسـبب   شـدة الـصــراع وا
الـتي تـتـطـلب من اإلدارة   الـبحث عن
مـدرب أخـر مـا سيـزيـد من عـناد بـنـيان
بــعـدم الـعـودة   الن اسـتـقـالـته جـاءت
ـــدرب  بــــســــبب  الــــتــــكــــتل  ضــــد ا
الــــبـــرازيــــلي  مـــا ســــيـــزيــــد الـــوضع
صـعوبـة    وبعد تـقدم اجلـوية  على
بــعـد نــقـطــة  والنه أفـضـل بـكـثــيـر من
الـــوصـــيف وقــادر عـــلى قـــلب  االمــور
ومـؤكـد ان ما سـيـقوم به  شـنـيشل في
ـرحلـة القادمـة هو تـصعيـد  اجلهود ا
للدفاع عن اللقب في وقت تكون  إدارة
الـشرطة قد راجعت  االمور خالل فترة
الـــتــوقف أمـال في مــعـــاجلــة األخــطــاء
الـــفــنــيـــة  الــتي ظــهـــرت بــســرعــة في
اجلــوالت اخلـمس األخـيـرة وهي تـدرك
ــبــاريـات الــقـادمــة سـتــكـون اخــطـر  ا
إمـــام  مـــرحـــلـــة احلــسـم إمــام الـــكل 
ولـيس الشرطة وحدها  بعد استقالة 
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كشف االم العام لالحتاد اخلليجي
لــكــرة الــقــدم جــاسم الــرمــيــحي أن
االحتـــاد لم يـــتـــطـــرق مع مـــســـؤولي
الـعـراق لـنـقل مـلف "خـلـيـجي "24من
الدوحة الى البصرة فيما أبدى رأيه
بـتـنـظـيم بـطـولـة "الـصـداقـة" الـدولـية

الودية.
وقال الرميـحي في تصريح لصـحيفة
بــوابــة الــشــرق الـقــطــريــة وتــابــعـته
الـزمان إن "تـنـظـيم بـطولـة الـصـداقة
كـان رائـعـا لـلـغـايـة حـسب مـا رأيـنـاه
ــبـــاراة االفــتـــتــاحـــيــة خــاصـــة في ا
لــلـــبــطـــولــة بـــ الـــعــنـــابي واســود
الـــرافــديـن وحــتى اذا كـــانت هـــنــاك
الحـظات فـإنهـا ال تذكـر على بعض ا
ــكن تالفــيـهــا مــسـتــقـبال االطالق و

بسهولة في البطوالت القادمة".
واوضح ان "هـناك الـعـديـد من االمور
االيــجــابــيــة الــتـي اوضــحــتــهــا هـذه
الــبــطـولــة الـدولــيــة الـوديــة اهـمــهـا
االقبـال واحلضـور اجلمـاهيـري الذي
فــاق كل الــتـوقــعـات وكــان الــتـنــظـيم
اخلـاص بـدخـول وخـروج اجلـمـاهـير
مثـالـيـا وبدون اي مـشـاكل وكانت كل

االمور رائعة".
وبـــ بـــالـــقـــول "لم يـــكن هـــنــاك اي

احـــــاديث قـــــد تـــــمـت بـــــ االحتــــاد
اخلــلـيــجي واالحتــاد الـعــراقي لــكـرة
الـقــدم يـخص اسـتــضـافـة او تــنـظـيم
الــــعـــراق خلــــلــــيـــجي  24 وان هـــذه
الـزيـارة لم يـكن هـدفـهـا عـلى االطالق
العب ـنــشــآت وا الــتــفــتـيـش عـلـى ا
والبنية التـحتية العراقـية فالتواجد
تلبية لـدعوة االحتاد العراقي والدعم

ؤازرة". وا
وفيما يخص لقاءات الوفد اخلليجي
مع االحتــاد الـعــراقي خالل الــزيـارة
قــال إنه "تــمت بــالــفـعل اجــتــمــاعـات
ودية حيث ابدينا خاللها رغبتنا في
تـلــبـيـة اي دعم وتـقــد اي مـسـانـدة
لـــلــعـــراق الـــشـــقــيـق بــتـــوجـــيـــهــات
وتعليمات من سعادة الشيخ حمد بن
خــلـــيــفــة بن أحــمـــد آل ثــاني رئــيس
االحتاد اخلـلـيـجي".واشاد الـرمـيحي
باستاد جـذع النخلـة الذي استضاف
البـطولـة إذ أكد أن "الـلعب عـلى مثل
ـلــعب وامــام هـذه اجلــمـاهــيـر هــذا ا
وبـدون ضــغـوط الــفـوز او اخلــسـارة
كون الـبطولـة ودية امـر جيـد كما ان
الـــفــوز واخلــســـارة لــيس لـــهــمــا اي
تــأثـيــر كــون الـهــدف هــو االحـتــكـاك
واالستـفادة وكـسب اخلـبرة والـلعب

في اجواء جماهيرية كبيرة".
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بـحــضـور الـدكـتـور سـامي احلـسـنـاوي
مـــحـــافظ الـــقـــادســـيـــة و وسـط اجــواء
ـديرية الـعامة ريـاضيـة شفافـة نظمت ا
لـتربيـة القادسيـة إحتفالـية يوم األخوة
الــكــشـفــيــة الــعـربــيــة وعــيـد الــشــجـرة
وتـضمـنت  ترحـيبـاً بالـضيـوف وتقـليد
ـــنــديل الـــكــشـــفي وأخـــذ األذن بــبــدء ا
اإلسـتعـراض و تالوة من الذكـر احلكيم
ونـــاشــد عـــريف احلـــفل جــمـــال حــسن
حـاجم اجلـمـيع بـقـراءة سـورة الـفـاحتة
عــلى أرواح شـهـداء الــعـراق و احلـركـة
الـكشـفـية وتـليه بـعدهـا الوعـد الكـشفي
من قـبل نـهـايـة ظـاهـر ( أعـد بـشرفي أن
ابـــذل جــهـــدي نــحـــو الــلـه  والــوطن و
الـقائـد الكشـفي و أن أساعـد الناس في
جــمــيع الــظــروف واالمــوال و أن اعـمل
رشـدات ) تبعـتها بـقانـون الكشـافة و ا
كــلـــمــة لــســامي احلـــســنــاوي مــحــافظ
الـقـادسـيـة أشـاد من خـاللـهـا بـاجلـهود
احلــــثـــيـــثــــة الـــتي كــــانت وراء جنـــاح
االحـــتــفــالـــيــة الـــتي كــانت عـــبــارة عن

كـرنفال رياضي رائع بكل شيء مناشداً
تـربيـة احملافـظة على تـعزيـز و تصـعيد
الــــــــــعـــــــــــدد  وتــــــــــدعـــــــــــيـم خــــــــــاص
لالنــشـطـةالالصـفـيــة كـونـهـا حتـمل في
طـيـاتهـا االثر االيـجابـي لفك اخـتنـاقات
طـالبـــنــــا وتـــرويــــحـــهـم من الـــهــــمـــوم
الــدراســيـة  ,بــعــدهــا جــرت فــعــالــيـات
ريـاضـيـة جمـيـلة لـلـمدارس  , بـعـدها
ـعــرض الــكـشــفي و مــبـاردة إفــتــتـاحــا
غـرس االشـجـار وفي خـتام االحـتـفـالـية
وزعـت الــدروع و الــهـــدايــا والــكــؤوس
شاركـ قام بتـوزيعهـا االساتذة عـلى ا
ــديـر عــقــيل عــبـد الــســادة اجلـبــوري ا
الـعام لتربيـة القادسية و حـميد مخيف
احملـاضــر االسـيـوي و الـرائـد الـكـشـفي
صـالح عطـشان و الـرائد الـكشـفي عادل
كــاظـم الوي و جــعــفــر مــوسى مــشــرف
االحـتفـالية ومـسؤول الشـعبـة الكشـفية
وقـــال االســـتـــاذ عـــقـــيـل اجلـــبــوري ان
مـــديــريـــتــنـــا جــادة دائـــمــاً فـي إقــامت
االنـشــطـة الـريـاضـيـة ومـنـهـا االنـشـطـة

ستويات احمللية . الكشفية على ا

مـا زال قــرار رفع احلـظـر عـلى الـكـرة الـعــراقـيـة يـلـقى صـدى واسـعـاً
ي محلياً وإقليمياً ودولياً وقد زارني صديق عراقي وهو رجل أكاد
بية وتعـجبني جلسـاته ألنها كلها معروف له عـدة مؤلفات رياضيـة أو
مرتـبطة بالـرياضة والعـلم والذكريـات احللوة أيام زمـان وبعد أن أعلن
باريات الدولية في العراق (الفيفا) قرار رفع احلظر عن استـضافة ا
بــعـد اجلــهـود اخلــيــرة الـتي بــذلت وبــعـد أعــوام عـجــاف مــضت عـلى
الرياضـة العراقيـة وكانت للمبـاراة الودية التي جـمعت أسود الرافدين
مـع األشـقــاء الــســعــوديــ في الــبـصــرة األثــر الــكــبــيـر فـي األوسـاط
الـريـاضـيـة عـامـة بل إن أبـنـاء الــرافـدين سـيـتـقـدمـون بـدعـوة رسـمـيـة

نتخبنا الوطني للعب هناك.
وأتـذكـر أن فـريق اخلـليـج بالـشـارقـة قـبل انـدمـاجه مع الـعـروبـة وهو
العب العراقـية في مدينـة السليـمانية الشـارقة احلالي قد لـعب في ا
كـأول فـريق إمـاراتي لـعب هـنـاك عام 1970 في جـولـة كـرويـة شـملت
سـوريا والعراق ولـبنان فـالعالقة قـوية بينـنا وتربـطنا بـاألحبة عالقات
تاريخـية مصيريـة فدائماً تقـيم الفرق العراقـية معسكـراتها في الدولة
ـدرب ولـنـا مع جنـومـهـا الـذكـريـات الـتي ال تـنـسى وهـنـاك عـشـرات ا
ـكاسب ليس فقط العـراقي دربـوا فرقنـا وحققوا مـعها الـعديد من ا
ا فـي كافة الـرياضـات األخرى فـنشـعر بهم عـلى مسـتوى الـكرة وإ
فهم إخـوة أعزاء لنـا يتمتـعون بكفـاءات علمـية إدارية عالـية وآخر هذه
الكـفاءات هـو مدرب نـادي الطـلبـة ومـنتـخب العـراق د. جمـال صالح
ي يـتـمتع والـذي أصـبح مـديـراً فـنـياً لـنـادي الـشـارقـة فـالـرجل أكـاد
بحـسن التعامل والـكفاءة العـمليـة واالختيار صـادف أهله بعودته إلى

النادي.
وكــان من ثـمــار لــقـاء الــبـصــرة الـتــاريـخـي أن تـبــرع خـادم احلــرمـ
ـلك سـلمـان بن عبـد الـعزيـز بـتشـييـد مـلعب دولي جـديد الشـريـف ا
ا له من أثـر معـنـوي قبل أن يـكون وهذا لـقي تـرحيـباً شـعـبيـاً كبـيـراً 
مـاديـاً وذلك لعـودة العالقـات األخـوية بـ األشقـاء إلى سـابق عهـدها
كرمة نتيجة حفاوة االستقبال والترحيب الشعبي الفني وجاءت هذه ا
والـريـاضي من أبـنــاء الـبـصـرة خــاصـة والـعـراقـيــ كـافـة إلخـوانـهم
الـسـعـوديـ الذي طـال انـتـظـار الـلـقـاء بـهم وال شك أن عـودة الـعراق
لـلـحـضن الـعـربي الـذي ال غـنى عـنه أدخل الـفـرحـة فـي قـلـوب الـعرب
جـمـيـعـاً وأغــاظ األعـداء وهـنـا عـلق صــديـقي وضـيـفي قــائالً بـالـلـغـة
العامية التي يـطلق عليها في جـنوب العراق (باحلسجة) »إجونا 90
دقيـقة وأطـونا ملـعب وأكو نـاس صار لهم  15سنـة مقـشمريـنا بـالل
نتـهي الصالحية فقط ?!!« وهذا يدل احلامض ويا ريت على الـل ا
عـلى أن الريـاضة لـغة الشـعوب شـعارهـا احملبـة والسالم وصدق من

قال »إن الرياضة جتمع والسياسة تفرق.«
والـــعـــراق صـــاحـب تـــاريخ حـــافل في اجملـــال الـــكـــروي ولـه صــوالت
وجــوالت في كل الـدورات الــقـاريـة والــدولـيـة الــتي وجـد فـيــهـا ونـحن
فـخـورون بـهم عــلى اعـتـبـار أن كــرة الـقـدم هي رسـالــة إنـسـانـيـة إلى
شعوب الـعالم وبالـتالي العراقـيون إخوتنـا ونتمنى
أن تـسجـل الكـرة العـراقيـة عودة مـوفقـة وتعـيد لـنا
ذكـريــاتـهــا اجلـمــيـلــة يـوم كــانت تـصــول وجتـول
ولـيقـول اجلمـيع بصـوت واحد »كلـنا الـعراق..«

والله من وراء القصد.
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