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رحلة كاملة  قادر ان لـلتغير امام مرحلـة لعب 
ــوسم  وعــلى وقع ــهــمــة وإنــقــاذ ا يــتــدارك ا
ـباريات الـقادمـة لكن مهم الـعودة  بـالنتـيجة ا
ـطلوبة لتأثيرها الكبير على مستقبل الفريق ا
ــواقع والن ومــحـــاولــة الــهــروب  مـن اســوء ا
خـطـوة اجلــنـوب سـيـعـطـي االمل امـام  مـهـمـة
الـبــقـاء  لــلـفــوائـد الــتي ســيـحــقـقــهـا الــفـريق
وعـناصره التي تعلم  قـيمة النتيـجة وتأثيرها
وعـكس ذلك يعـني  االستـمرار بالـفشل  وتـعقد
االمــور بــعــد اكــثــر امــام  الــفــريق الــذي جنح
بـإضـافـة اكثـر من نـقـطـة  بعـد فـرضه الـتـعادل
عـلى النـفط بـهدفـ بعـدما تـقدم خالل الـشوط
االول بـهدفـ كمـا فرض الـتعادل عـلى الطالب
ويــبـــدو في جـــاهــزيـــة خلــوض لـــقــاء الـــيــوم
ألهـمـيـته الـي تـطـرقـنـا الـيـهـا وألنه ال يـريـد ان
ـــكن تــمــنــحه يــســـتــســلم امــام  20مــبــاراة 
الـضـوء األخضـر ولـو من بـعـيد  لـلـفـريق الذي
خـاض حتى االن  18مـواجـهة حـقق الـفوز في
مـبـاراتـ والـتـعـادل في سـبع وخـسـر الـبـقـيـة
ويــظـهــر في ضــعف واضح ســواء في الــدفـاع
ـشـاركـة الـتي الزالت والـهـجـوم  مـا اثـر عـلى ا
بــعـيــدة عن طــمــوحــات الــبـقــاء الــهــدف الـذي
يـسعى لـلـموسم  الـثالث ولـو انه يـختـلف هذه
ــرة  ومــازال في الــوقت مــتــســعــا  من خالل ا
ــنـتــظـر مـن الالعـبــ امـام حتــديـات الـعــمل ا
الـنـتـائج الـتي يـأمل ان تتـغـيـر من لـقـاء الـيوم
لـبدء بعمـلية التـغير سعـيا للبقـاء الذي يسعى
ـتذيل اجلـنوب بـكل مـا عنـده لـعرقـلتـه بوجه ا

الذي يدرك واقع االمور الصعبة جدا.
وجتـري غد االثنـ مواجهـة قوية ومـثيرة ب
ـتصدر الـشرطـة والنفط ورغم تـراجع الثاني ا
قي اجلـوالت االخـيـرة لـكـنه قـادر عـلى تـشـكـيل
ا اخلـطـر عـلى الـشـرطة وايـقـاف تـقـدمـهـا ور
احلـاق اخلـسـارة االولى بـهـا فيـمـا تـظـهـر قوة
رحـلة االولى بـسجل الـشرطـة بأحـقيـة انهـاء ا
نـظيف وزيادة متاعب حسن احـمد الذي يشعر
بـاإلحـباط بـعـد سلـسـلة نـتـائج مـخيـبـة تراجع
فـيها ثامنـا. كما يستقـبل النفط ثاني مؤجالته
قـبل الضـيوف احـتلـوا بقوة الـوسط السـبت ا
ـواصلة تقد مـواقع ابناء جلـدتهم ويسعون 
ستويات   واصحاب االرض للحد من افضل ا

النتائج اخمليبة.

ـنافسـات بقوة والزال يـقدم نفـسه كطرف في ا
ويـسعى الى عرقلة مهمـة الصقور ومنعهم من
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ويـسـتـقـبل  ثـالث عـشـر الـتـرتـيب اجلـنوب 21
مـتذيل الترتيـب فريق احلس ويسـعى لتأكيد
رغـبتـه في حسم االمـور واضافـة كـامل النـقاط
والـتـطـلع  لـلـتـقـدم لـلـمـوقع الـعـاشـر  مـا يـدفع
الالعــبـ  الى بـذل مــا بـوسـعــهم  امـام حـسم
ــعـنـويــة والـنـفــسـيـة الـنـتــيـجـة واهــمـيــتـهـا ا
والــتــنــافــسـيــة  عــلـى   الـفــريـق  الــذي فـرض
ـاضي  وهو في الـتعـادل عـلى اجلويـة الدور ا
ـطـلـوبــة  لـلـمــواجـهـة والــتـطـلع الى احلـالــة ا
تدنـية التي اسـتغالل ظروف الـلعب واحلالـة ا
عـلـيـهـا الضـيـوف  ومـواصـلـة الـتـعـامل بـشكل
افـضل  مع مـباريـات عـقر الـدار مـصدر تـمويل
الـنـقـاط الـتي  يـبحث عـنـهـا عـادل نـاصـر الذي
جنح في  حتــسـ مــسـتــوى االداء والـنــتـائج
ويـقدر مع  الالعبـ اهميـة  اللقـاء الذي يكون
ـطـلوب قـد هـيا االمـور  من اجل تـقد االداء ا
كــمـا  حــصل مع اجلـويــة  وكـان  اقــرب فـيــهـا
لـلفوز منه الى التعادل وبال شك فقد حقق عدة
فـوائد الن التـعادل مع احد ابـرز  للقب الدوري
امــر لــيس بــالــســهـل وقــيــمــته الــتي يــأمل ان
تــنــعــكـس عــلى اداء الالعــبـــ الــيــوم  الــذين
يـعــرفـون كــيف سـتــكـون االمــور عـنـد حتــقـيق
الـفوز  الذي يـحتاج الى بـذل كل اجلهود  امام
ــصـلـحــة الـفـريق ظـروف الــلـعب الــتي تـصب 
رحـلـة  احلـاليـة بـنتـيـجة ـتـطلع الى انـهـاء ا ا
ايـجـابـيـة   وذلك يـعد بـاألمـر اجلـيـد لـلـوصول
ـا الى نـتـيــجـة الـفـوز في مـبــاراة مـخـتـلـفـة ر
وقـع وتوديع تـأتي في وقـتـهـا امـام حتـسـ ا
ــرحــلــة  احلـالــيــة في لــقــاء  ال يــرغب فــريق ا
احلـسـ بــاخلـسـارة  ويـسـعى الــظـفـر بـكـامل
ــوقع نــقــاطــهـــا  الــتي ســيـــنــتــقل بـــهــا الى ا
الـسادس عـشر مـرة واحدة مـا يجعـل الالعب
الـعــمل مــا بـوســعـهـم لـلــعـودة بــإجنـاز في ان
ــرشح لــلــهــبــوط  الـذي يــبـتــعــد عن مــركــزه ا
يــتـــوارى امـــام الـالعــبـــ مـن فـــتــرة لـــيـــست
بالقصيرة بعد تراجع  نتائجه بصورة سريعة
 عــنـدمـا خـسـر   9مـبــاريـات  لـكـنه ال يـريـد ان
يـفـقـد االمل رغم كـثـير الـتـوقـفـات لـكـنه يـسعى

اضي  ومـتأثر بـغياب  احلارس وسم ا لـقب ا
ــهـاجـم امـجــد راضي  قــبل ان فــهــد طــالب وا
ـهاجم حـمادي احـمد عن الـتهديف في يـغيب ا
ـنـافـسـات التـي يأمل ان اهم واحـرج اوقـات  ا
يــعــود فـي لــقـــاء الــيــوم  امـــام قــوة مـــيــســان
الـهجومـية بقـيادة سالم محـسن عشرة أهداف
هاجم امجد في الـترتيب اخلامس فيمـا يقف ا
ـوقع الـثـامن عـشر  وخـلـفه عـماد راضي  في ا
مـحـسن مـا يظـهـر مـعـانـاة الـفريق الـتـهـديـفـية
الـتي اثـرت عـلى بعض نـتـائـجه عنـدمـا تـعادل
مــرتـ في اوقــات قـريــبــة امـام الــوسط ونـفط
اجلـنوب وبانـتظار عـودة حمادي  لـدعم جهود
ـطلـوبة   امام الـفريق في حتـقيق  الـنتيـجة  ا
ـــيــســـان  في اخـــر زيــارته ـــقــبل  الــظـــهــور ا
لـلـعاصـمـة  وسـرقـة نقـطـة من الـزوراء واخرى
من الـطالب  ومؤكـد سيـلعب بطـموحـات الفوز
بـعـدمـا جترا عـلى مـواجـهـة الكـبـار  مـتـجاوزا
ـنـافس ازمـة ثـقـة نــتـائج الـذهـاب   ولـو كـان ا
اجلـوية  قـبل الـذهاب لـلراحـة حل اسـتئـناف
ـقبل وهي فـترة الـدوري في االول من الـشهـر ا
ضي تـمشـية سـابقـات   ا طـويلـة وكان عـلى ا
ـبـاريـات  بـعدمـا تـوقـفت  خالل شـهـر كـانون ا
الــثـانـي امـام رغــبــة الــفــرق في  االنــتــهـاء من
الــدوري بــوقت مـــنــاسب كــمــا اعـــلــنت جلــنــة
ـســابـقـات الــتي تـقع الــيـوم  بـنــفس اخـطـاء ا
ــاضي  وقــبـله   ومــرد الــتــوقف هـو ــوسم ا ا
اقـامـة بـطـولـة الـصـداقـة الـتي اثـارت سـخـريـة
ــشـاركـة الـوسط الــكـروي   لــنـوعـيــة الـفـرق  ا
مـنـها سـتـاتي بـالـرديف امام ارتـبـاط الالعـب
ــكــنــهم الــتــفــرغ احملــتــرفــ بــفــرقــهم   وال 
ــذكــورة  مــقــابل لــلــمــشــاركــة  بــالــبـــطــولــة ا
الـتضـحية بـالدوري احـد اهم مرتكـزات اللـعبة
ــالــيــة الــتي ال وسط  مــشــاكل لــفــرق  حــيث ا

حتتاج الى تعليق.
اجلـويـة لعب  17مـبـاراة   حـقق الـفوز في 12
والــتـعـادل في  5وخــسـر واحـدة امـام احلـدود
ويــظـهــر وسـجل  27هــدفـا ويــظــهـر في وضع
دفـاعي متـوازن بعدمـا تلقى  12هـدفا في وقت
اهـتـزت شبـاك ميـسان 21مـرة  في وقت يـظهر
بــهــجــوم واضح عــنــدمـا ســجل  26هــدفــا من
مـجموع  18مـباراة حقق الفوز في  8مـباريات
والــتـعـادل   6مــرات وخـسـارة اربع مــبـاريـات

رة بل جاء من اجل يريد العودة  بنقطة هذه ا
حتـقـيق الـفـوز  ألسـباب مـعـروفـة  مـنـهـا مـحو
اثـار خسارة  الصناعات والشعور بالندم  ألنه
ـلـعــبه  وبـ جـمـهـوره  الـذي يـنـتـظـر سـقط 
ـباريـات  وما  حتـققه من الـتعـويض في اهم ا
حتـول   والن الــتـغــلب عـلـى اجلـويـة لـه مـعـان
كـبـيرة   امـام حاجـة الـنقـاط  الـتي يسـعى لـها
الـفريق  والصعوبات التي يقدرها ابن اجلوية
مـدرب العمارة احمـد دحام الذي الم كثيرا اداء
الالعـبـ امام الـصنـاعـات ويعـول عـليه الـيوم
في وضع طـــريــقـــة الـــلــعـب  لــتـــعــويـض تــلك
درب نفسه واحلال اخلـسارة  وتأثيرها على ا
لـلفريق الذي تغير في اجلوالت االخيرة عندما
يـتواجد في الـعاصمـة  وقدم نفـسه بشكل اخر
وقـادر على قلب االمور بـوجه اجلوية حتى مع
الـظروف التـي يلعب فـيهـا ورغبة جـمهوره في
تـقـد النـتـيـجة  لـلـضغـط على الـشـرطة  والن
نـفط مـيـسـان جــاء الى الـشـعب لـيـعـود بـكـامل
رحـلة االولى عـندما الـنقـاط  لتـعزيز مـسيـرة ا
ـرحلة بل يـضيف اغـلى ثالث نقـاط  ليس في ا
ـوسم  وهــو مـا يـقـدره جـمــهـوره بـعـدمـا في ا
ـطلـوبة بـوجه الفرق ستـويات ا وجـده يقـدم ا
اجلـمــاهـيـريـة  واهــمـيـة ان يــخـتـتـم مـبـاريـات
ــرشـحـ الـنــصف االول  بـالــفـوز عــلى احـد ا
لـلقب والتي ستحقق الـتحول في مسار االمور
الـتي تظهر مقبـولة  عندما اسـتمر متواجد في
احـد اهم مواقع  السلم لكن الفوز على اجلوية
ال يـوازيه ثـمن  وهـو مـا يـخـطط لـه دحـام عـبر
جتـهيز خطوط العمارة  التي تعلم مدى اهمية
وصــعــوبـــة األمــور لــكن كـل شيء واقع بــكــرة
الـقـدم لـفـريق  يـقف خـامـسـا  ويـأمل ان يـنـهي
ـذكـورة بـأغـلـى نـتـيـجـة ـرحـلــة ا مـنـافــسـات ا
وهـذا يعد  عمال مهما البل جيدا  بعدما حافظ
على البداية التي انطلق بها بقوة حتى تصدر
ــوقف لــفـتــرة ثم الــوصــافــة قــبل ان يــعـكس ا
نـفـسه الطـرف الـقوي حـتى الـيوم  ويـكـون  قد
جتـاوز شيء من مـعـانـاة نـتـائج الـذهـاب الـتي
يــســـعى قـــاسم   لـــتـــكـــرارهــا  وألنـه مــطـــالب
بـتحـقيق الفـوز وسط رغبـة  جمـهوره الذي  ال
يـقــبل اي  تـأخـيــر بـعــد في ايـة مـحــطـة كـانت
ـواصـلـة  السـبـاق بـثـبات وقـوة وتـركـيز الن و
الـفـريق وجـمـهـوره الزالـوا يـعـانـون من فـقدان
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ــرحـلـة يـبــدو ان الـشــرطـة قــد حـسـم صـدارة ا
االولى  بـغض الـنظـر عمـا تسـفـر عنه  مـباراته
ـؤجلة الـتي سيـلعبـها غـد االثن امـام النفط ا
صـلحته واذا مـا حسم اجلـوية اخر مـباراتـيه 
ـتلـكه من فـارق أهـداف تمـنـحه األفضـلـية ـا 
الحق الـوصـيـف  اجلـوية  38 عـلى حـسـاب  ا
االخـر الذي  له مـبارات سـيلـعب االولى اليوم
ــوقع اخلــامس 30 امــام نــفـط مــيــســان  فـي ا
ـؤجــلـة  من اجلـولــة الـثــالـثـة ويــسـعى جـنى ا
بـاراتـ لزيـادة الـضغط عـلى الـغر فـوائـد  ا
الـــشـــرطــــة من جــــانب وكـــذلـك فك الــــشـــراكـــة
ـركـز الـثـالث وتـوسـيع الـفـارق مع الـكـرخ في ا
كـمـا يـأمل ان يـتـعـثـر الـشـرطـة امـام الـنـفط 38
حـيــنـمـا يـلــتـقـيــان غـد االثـنــ  وقـد يـصل من
خاللـهــا لـلـشـراكـة عــلى لـصـدارة لـكن االول ان
يــعــود الــوصــيف لــســكــة االنـتــصــارات  عــلى
حـساب مـيسـان في اللـقاء الـذي يضـيفه مـلعب
الــشـعب   ومــحــو اثـار الــتـعــادل مع اجلــنـوب
ــاضي  الــذي يـــكــون بــاسم قــاسم قــد الــدور ا
وضع اإلصـبـع عـلى األخـطـاء الـتي رافـقت تـلك
ـبـاراة خصـوصـا عنـد الـدفاع الـذي كان وراء ا
الـهدف السريع للجنـوب قبل ان يحقق التعادل
بـصعوبة ويعود بـنقطة  تركت تـأثيراتها  على
مـوقف الـفـريق  حـالـيـا قـبل  مـواجـهـة مـيـسان
وبــعـــدهــا  الـــزوراء واذا مـــا حــســـمت االمــور
ـصـلــحـته مع اخـر مـبــاراتـيه  واذا مـا  تـغـلب

الشرطة  عندها سيكون  الفارق   3نقاط .
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ـؤجلة ـباريات ا هـكذا تظـهر تأثـير حـسابات ا
في اوقــات الــفـصـل والـصــراع عــلى الــصـدارة
والـلقب من خالل الـثقـة بعنـاصر الـفريق الذين
ســيـدفـع بـهـم بـاسـم قـاسـم والـدخــول بــشــعـار
البـديل عن الفوز وهو ما يريده االنصار في ان
ـسـتــوى وإلثـبـات  تــفـوقـهم يـقــدم الالعـبــ  ا
نافسة تصدر بقوة لتعزيز فرصة ا الحـقة ا و
الـتي تتطلب الفوز قبل كل شيء  وهو قادر في
تلكها حيث العناصر التي ظل الـفوارق التي 
اسـتمـرت تقـدم مباريـات مهـمة بـعد الـفوز على
ـكن الـتقـلـيل من شان الـنفـط والطـلبـة كـما ال 
االداء الـذي قدمه  في اخر مبـارياته امام النفط
والـطالب  وتدارك اخلسارة  والعودة بالتعادل
في كل االحــوال افــضـل من اخلــســارة عــنــدمـا
ــواجـهـة الـيـوم  واهــمـيـة جـعل االمـور يـدخل 
تـسير على ما يـرام عبر حتقيق الـفوز قبل لقاء
الـزوراء في اخلـامس عـشر مـن الشـهـر اجلاري
ـتلك ـا  وهـو قـادر على حـسم  لـقاء الـعـمارة 
من العــبـ عــلى مـســتــوى مـهــاري   وتـتــمـتع
بــاالنـســجــام  فـضال عـن ظـروف الــلــعب حـيث
عـامـلي األرض واجلـمــهـور وأهـمـيـة الـنـتـيـجـة
الـتي يـبـحث عـنـهـا لـتـعـويض عـثـرة  الـبـصـرة
ـطـلـوبـة والـسـريـعة واالهم الـعـودة لـلـنـتـائج ا
واصلة الضغط الـتي ينتظرها بلهفة األنصار 
عـلى الــغـر  بـصـورة مـســتـمـرة هـذا مـرهـون
بـتحقيق الـنتائج  واألمور  بـيد الالعب الذين
ـــر بـــهـــا الــفـــريق يــدركـــون  احلـــالـــة الـــتي 
ويــدركـــون الــفـــوارق بــ الـــفــوز واخلـــســارة
والـتعـادل حـتى مع أفضـليـة اجلـوية  في اكـثر
ـطــلـوب الــتـفــاصـيـل لـكن هــذا عــلى الــورق وا
سـتوى  وتـطبيق تـفعـيل النـتائج عبـر تقـد ا
ـر بــفـتـرة ال يـحـسـد تـوجـيــهـات بـاسم الـذي 
عـليـهـا  امام  تـبـاين النـتـائج لكن الـقـادم منـها
يـتــطـلب الــلـعب بــتـركــيـز  وحــذر   الن مـبـاراة
الـيـوم سـتـكـون مـخـتـلـفـة بعـد الـذي حـصل في
الـبـصـرة لـعدم قـنـاعـات االنـصـار في الـتـسويغ
الـتي أطـلقـهـا اجلهـاز الفـني الـذي علـيه تـقد
ــكــنه من حتــقـيق الــفـريـق في الـوضـع الـذي 
ـذكـورة امام الـنـتـيـجة االيـجـابـيـة لألسـبـاب  ا
الـصـراع علـى  الصـدارة في هـذه األوقات والن
الـفوز على مـيسـان سيدعم مـعنويـات الالعب
همة ال تـظهر سهله وسم القـادم  لكن ا لـلقاء ا
اطالقـا مع ان الــضـيـوف  فـرطـوا بـالـكـثـيـر من
الـنقـاط  ذهـابا لـكن مواجـهـة اجلويـة والتـغلب
عـليه سـيكـون باألمـر اخملتـلف   كمـا ظهـر امام
الـزوراء ثـم الـتــعـادل مع الــطالب  الـقــريـبــتـ
ومـؤكد انه في اجلـاهزية لـلقاء اجلـوية  وقد ال
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درب ال عبـد اخلـالق مسـعود عن تـفـاصيل إبـعـاد أوسكـار جنل ا كـشف رئيس االحتـاد الـعراقي لـكرة الـقـدم ا
ال في تـصريح صـحفي إنه "اجـتمع مع ـنتـخب العـراقي.  وقال ا السـلوفـينـي سريـتشـكو كاتـانيـتش من جـهاز ا
" مشيرا إلـى أن "كاتانيـتش طالب في حالة ـدرب كاتانيـتش في وجود أعضاء االحتـاد واتفقـوا على إبعاد جنـله ا
درب اآلخر لليـاقة البدنية سـردار محمد".  وأوضح أن "االحتاد رفض طـلب كاتانيتش وقرر إبعاد جنله بإبـعاد ا
همة ليتم نقل سردار استمرار سردار محـمد لكن األخير اعتذر لعدم قدرته على التـعامل مع مدرب يساوم في ا
درب عبـد الغني شهـد". وأشار إلى أن "كاتـانيتش ال يرغب في الـتعاقد مع ـبي حتت إشراف ا ـنتخب األو إلى ا
ال إمـكانـية مدرب لـياقـة بدنـية لـكن االحتاد مـصر عـلى التـعاقـد مع مـدرب جديـد خلـفا لـسردار مـحمـد".  ونفى ا
درب اإلسباني غونـزالو مجددا لـلمنتخب مـشددا على أن االحتاد سيـتعاقد مع مدرب جـديد خالل الفترة عـودة ا

قبلة" ا
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أعلن االحتـاد العراقـي لكرة الـسلة
أن أمــ عـــام احتــاد غـــرب أســيــا
الــلـــبـــنــاني جـــان ثـــابت ســـيــصل

الــعـاصـمـة في الـسـابع من الـشـهـر
اجلـــاري مـن أجل اإلشــــراف عـــلى
الـبطولـة القـارية الـتي تستـضيـفها
بــغـداد خالل الــفـتـرة من  10حـتى

مـــارس/ آذار اجلــــاري.  وقـــال 15
أم سر االحتاد الـعراقي الدكتور
خــالــد جنم إن ثـابـت سـيــكـون أول
الواصل إلى العـاصمة بغداد من

أجل االطالع عـــلى الــتـــحــضــيــرات
إلقامة البـطولة فيمـا سيكون نادي
شـــمــيـــدور اإليــراني أول األنـــديــة
وصولًـا في الـثامن من هـذا الشـهر

وبقـية الوفـد ستـلحقه بـيوم واحد.
وأشـــــار إلـى أن وزارة الــــشـــــبــــاب
والـــريــاضــة اجـــتــمـــعت بــرؤســاء
اللجان واطلعت على التحضيرات
لــلــبــطــولــة الفــتًــا إلى أن الــعــراق
جــاهـز بـشـكل تـام النـطالق بـطـولـة
غـــرب آســـيــــا لألنـــديــــة وجـــمـــيع
الــبـطــاقـات الــتـعــريـفــيـة اخلــاصـة
بــالــوفــود  إصــدارهــا وأكــمــلت
تـأشـيـرات الدخـول جلـمـيع الـوفود

شاركة.   ا
يـــشـــار إلى أن االحتـــاد الــعـــراقي
أطـلق شـعــار الـبـطـولـة "الــتـمـيـمـة"
بـصــبـغــة تـاريـخــيـة مـثــلت الـثـور
ـارس كـرة الـسـلـة.  على اجملـنح 
ـيـنـاء مـفـاجأة صـعـيـد اخـر فـجـر ا
كــبـيـرة في دوري الـســلـة الـعـراقي
ـمـتـاز بـفـوزه الـيـوم اجلـمـعة في ا
الـديـربي على جـاره نـفط اجلـنوب
في الــبــصــرة حلــســاب (92 - 97

اجلولة التاسعة.  
ــيــنـاء وشــهـد الــربع األول تــقـدم ا
( 21 - 29وفي الربـع الثـاني قلص
نفط اجلنـوب النتيـجة بتقدمه (19
 قــــبل أن يــــحــــسـم الــــثــــالث 18 -
لـصـاحله أيـضًا21 – 23  وانـتهى
الـــربع األخــيــر  29 - 29لـــيــحــسم
ـواجـهـة بـفارق  5نـقاط. ـيـنـاء ا ا
ينـاء لم يحقق أي فوز على وكان ا
نـــفط اجلـــنـــوب مــنـــذ عـــودته إلى
ــمـتــاز عـام  2013وهـذا الــدوري ا
هــو انــتـصــاره األول في الــديـربي

خالل  6مواسم. 

تلقت الـسومريـة نيوز نـسخة منه
"نــعــلـن صـرف مــبــلغ  200مــلــيـون
ديـنـار اخـرى دعـمـا لـنـادي الزوراء
بـعد ان مـنحـت الدفـعة االولى 200
مليـون دينار ليـكون اجملموع 400
مليون دينار مـنحة للنادي" مشددا
عــلى أن "تــتـمــكن إدارة الــنـادي من
تـهـيـئة الـفـريق لـلبـطـولة االسـيـوية
الـقــامــة".  وبـ أن "هــذه اخلــطـوة
تــأتي لـدعم نـادي الــزوراء وتـعـزيـز
دوره الــريــاضي لـرفـع عـلم الــعـراق
عـالـيـاً في احملـافـل الـدولـيـة" الفـتـاً
الى ان "وزارة الــنـقل سـبــاقـةً بـدعم
الرياضة العراقية وال سيما االندية

ــرتـبـطــة بـهـا".  واكـد الـريــاضـيـة ا
لــعــيــبي ان "الــنــوارس لــهم تــأريخ
حـافل مـن اإلجنـازات حـقـقـهـا خالل
مـشـاركــاته الـواســعـة في مــخـتـلف
الـبطـوالت احملـليـة والدولـيـة بكـافة
االلـعـاب". واوضح لـعـيـبي ان "هـذه
اخلـطـوة تـأتي ايـفـاء لـوعـدنـا الذي
قــطـعـنـاه لـنـادي الـزوراء الـريـاضي
وجـمـاهـيـره الكـبـيـرة ومن مـنـطلق
مـسـؤولـيـة وزارتـنـا عن الـعـديـد من
األنـديـة الـريـاضــيـة ذات اجلـمـهـور
الـريـاضـي الـكـبيـر والـتـي لـهـا باع
ـنافـسة عـلى أفضل في التـتويج وا

األلقاب".
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الثور اجملنح 
شعار بطولة

غربي اسيا بكرة
السلة

الكـثيـر من عالمات االسـتفهـام حتيط بـواقع فريق نـادي الزوراء الذي
مر بأسـبوع عصيب سـابق دون ان يتلـمس الشارع الريـاضي العديد
ـرتبـطة بـواقع أعرق انديـة العـراق الذي تـعرض الزمة ـعاجلات ا من ا
مـالية عـشيـة مشاركـة مهمـة يتـرقبهـا اجلمهـور الريـاضي حيث تنـتظر
الـفـريق بطـولـة كاس ابـطال اسـيـا التي حـرم مـنهـا احلـضور الـعراقي
ـوسم احلـالي منـاسبـة مهـمة لـسنـوات وبـاتت مشـاركة الـزوراء فيـها ا

إلعادة التفاؤل بواقع الكرة العراقية..
اضي مدربه ايـوب اوديشو الـذي ضاق ذرعا فقـد الزوراء االسبـوع ا
ة الـيـة الـتي خنـقت الـفريق ال بـل تعـرض الـفريق ذاته لـهـز بـاألزمـة ا
قـاسيـة على يـد فريق نـادي اربيل وبـاتت الكـثيـر من االسـئلـة تتـمحور
ناسـب للفريق قـبل عدة محطـات في البطولـة االسيوية حول الظـهور ا
الـتي يـعول عـليـها الـعراقـي الى جـانب الـنخـبة االسـيويـة التي تـتمـيز
بقـاعـدة جمـاهـيريـة واسـعة واالهم مـنـها عـيـشهـا بـحبـوبـة مالـيـة قد ال

تظهر في واقع الفريق العراقي في الوقت احلالي..
واقع الزوراء يـترجم ما تـمر به الريـاضة العراقـية التي تـزخر بالـكثير
ـادة التـي باتت كـلـمة من مـحطـات الـتمـيـز لـكن ما يـعـوقهـا افـتـقارهـا 
يـادين الرحـبة فـابسط االمثـلة مـا ظهـر عليه الـسر في اطالقـها لتـلك ا
نـتخب القـطري في بطـولة اال االسيـوية والذي اسـتفاد من الـكثير ا
ادة في حتـقيق االجنـاز الكـروي بخـطفه لـلكـاس نتـيجة من مـقومـات ا
االعداد االمـثل عـبـر احملـطـات الـتي حـظي بـها اضـافـة لـلـمـدرب الذي

وظف اوراقه لتحقيق النتيجة االبرز في تاريخ الكرة القطرية..
وهـذه كـلـمـة الـسـر الـتي يـحـتـاجـهـا الـفـريق الـعـراقي فـاذا كـانت هـذه
ـعوقات قد برزت قـبل فترة وجيـزة من دخول فريق نادي صاعب وا ا
رتقب فكم بـاألحرى حتفل به مقومات الزوراء االستحقـاق االسيوي ا
االعداد التي يـتطلـبها هذا الـفريق للدخـول في اجواء االستحـقاق بعد
ناسبة التي يتطلبها علومات ا تلك كل ا تخلي اوديشو عنه واالخير 

سيرة مناسبة ضمن إطار البطولة االسيوية.. واقع الفريق 
واذ نـتـرك رحـلة اوديـشـو الـتي انتـهت عـنـد هذا احلـد لـنـضع عالمات
درب حـكيم شاكر ـهمة التـدريبية الـتي توالها ا استفـهام جديدة مع ا
ـنــقـذ لـلـســفـيـنــة الـزورائـيـة في ـدرب ا وقــدرة االخـيـر في ان يـكــون ا
البـطولـة مع االخذ بنـظر االعتـبار حاجـة الفـريق لرحلـة اعداد منـاسبة
قـبل قـرع جـرس فـترة االسـتـحـقاق او مع اقل تـقـديـر صافـرة الـبـداية

ذكورة.. ألولى مباريات الفريق العراقي في البطولة ا
وتـتـوالى االسـئـلـة حـول  تـأثــر الـفـريق بـكل تـلك الـهـزات قـبل الـرحـلـة
االسـيويـة  واالزمة اخلـانقة لـم يتـلمس فـيها اي بـادرة  لالنطـالق نحو
واقع جـديد  لـلجـمهـور العـريض الذي سـيقف وراء الـفريق لـلمـساندة
ومؤازرته  والى مـتى تبقى الـكرة العراقـية رهيـنة االزمات  فـقبل فترة
ـدرب االجــنـبي الـذي قـاد الـكــرة الـعـراقـيـة في وبـعـد حــسم مـسـالـة ا
مـحفل بـطولـة كاس اال االسـيويـة وا ان انتـهت بنـتيـجة مـخيبـة حتى
درب بداعي عجزه عن جتددت االصوات لتـنقسم ب مـطالب بإقالـة ا
تقد اي دفعة مـعنوية للمـنتخب العراقي وب جـمهور اخر يرى عدم
ـأمول مـنه  حـيث ان تـوفـر الفـرصـة الـكـامـلـة لـلـمـدرب  في ان يـقـدم ا
همة وانـطالق البطولة ليست سوى درب ا الفترة الفاصلـة ب تولي ا
درب من دعم مـعنوي بضـعة اشهـر لم تفلح في بـلورة  ما يـسهم به ا
ـنـتخب يـتـرجم واقع الكـرة الـعراقـيـة  فهل هـذا االمر ودفـعـة منـاسـبة 
ـدرب حـكـيم شـاكر  االضـطـرارية ذاته سـيـكـون حاضـرا مع  مـهـمة ا
وهـو يــتـقـبل مــهـمـة مـســتـحـيـلــة  في تـدريب فـريق لـم يـخـرج من عـنق
االزمات لـيدخل فرصة مـناسبة تـترقبـها اجلماهـير العراقـية على احر
عرفـة قدر الـكرة العـراقيـة ب النـخبة من جـمر فهي  جتـربة مـناسبـة 
نتخب الوطني العتبارات عديدة في االسيوية حيث لم تفلح مشاركة ا
ـنـاسب بـ منـتـخـبات الـقـارة  فـلذلك تـبـدو فـرصة ـسـتوى ا معـرفـة ا
فـريق نـادي الـزوراء كـتـرجـمـة مـنـاسـبـة  الخـتـبـار احلـضـور الـعـراقي
وقـدرته عـلى مـقـارعـة االنــديـة االسـيـويـة في مـقـدمـة
القارة  رغم ان اغلب تلك االندية توظف اوراقها
ـنـافـسة احملـتـرفة لـلـمـضـي قـدمـا في مـيـدان ا
من اجل الـظفـر بالـكاس  او عـلى اقل تقـدير
مقارعـة اندية العالم فـي البطولة الـتي تختتم

موسم الكرة كل عام.
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 يواجه فريق
القوة اجلوية
اليوم نفط ميسان
في مباراة مؤجلة
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خـــاض فــريق الـــزوراء أمس االحــد
واجـهة وحـدة تدريـبيـة اسـتعـدادا 
فـريق ذوب أهـن ضـمـن مـنــافــسـات
اجلـولة األولى من دور اجملـمـوعات
بـــدوري أبـــطـــال أســـيـــا يـــوم غــدا
االثـــنـــ في مـــديـــنـــة أصـــفـــهــان.
وكـانت بـعـثـة الـنـوارس قـد وصـلت
إلى العاصمة اإليـرانية طهران اول
أمس اجلمعـة وكانت إدارة الزوراء
ؤلف قد تعاقدت مع الطاقم الفني ا
من حكيم شاكر مدربًا ويساعده كل
من صفاء عدنان وحيدر عبد األمير
وعامـر عبـد الوهـاب مدربـا حلراس
ـــرمى خــلـــفًــا لـــلــجـــهــاز الـــفــني ا
ـــســـتـــقـــيل الـــذي يـــقـــوده أيــوب ا
أوديشو.  ورفضت اإلدارة اسـتقالة
مــديــر الـفــريق عــبــد الــكـر رزاق
لك من خبرة ا  وجددت ثقتها به 
كـبــيـرة في الــتـعــامل مع مــبـاريـات
الـبـطولـة األسيـويـة وبالـتـالي غادر
رزاق مع الفـريق إلى إيـران مع وفد
النادي.  ويلـعب الزوراء أمام نادي
ذوب أهن فـي "اسـتــاد فـوالذ شــهـر"
ـدينـة أصفـهـان ضمن مـنافـسات
اجملـموعـة األولى والـتي تضم إلى
جـانبـهما كـل من النـصر الـسعودي

والوصل اإلماراتي.
عــلى صـــعــيــد مــتــصل أعــلن وزيــر
النقل عن صرف الدفعة الثانية من
ـقـدار مــسـتـحـقـات نـادي الـزوراء 
مـلــيـون ديــنـار  وقــال الـوزيـر 200
عـبـد الـله لـعـيـبي في بـيـان الـيـوم
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القاة أهن اإليراني بدوري ابطال اسيا  الزوراء يتأهب 


