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ـــســتــوى الــفــني الـــعــالي ولــيــاقــة ا
درب سـيـعالج الالعـب  ومـؤكـدان ا
االخــــطـــــاء خالل فـــــتــــرة الـــــتــــوقف
ـرفـوضـة  طـبـعـا من الـفـرق عـنـدمـا ا
جتـــد نــفــســهــا امــام خــيــارات غــيــر
مــرغــوب بــهــا حتت أي مــســوغ كـان
ويـــامل ان يــــبـــقـى الـــكـــرخ بــــنـــفس
مــســتـــواه وعــطــاء العــبــيه  من دون
كان توقف واالسـتمـرار في بنـفس  ا
ـا التـقـدم وصـيـفـا بـحـثا اجلـيـد ور
عـن مــشـــاركـــة خـــارجـــيـــة  من خالل
مــواصــلــة تـقــد الــعــطـاء بــتــركــيـز
وحـمــاس وفي ظل حــالـة االنــسـجـام
الـــتي دعـــمـت جــهـــود الـالعــبـــ في
تــقـد الــفـريق عــلى افـضل مــا يـرام
وخالل فــتـرة قــصـيــرة بـعـدمــا انـهى
تـواجــده في الـدرجــة االولى   ومـنح
نافسـات من البداية لنفسه  طـريق ا
التي حتـقـقت وحافظ عـلـيهـا ودعمت
من خالل الـنتـائج والسـيـطرة عـليـها
والــظــهــور بــشــكل واضح  وقــيــاسـا
المـكـانـاته الــفـنـيـة  يـعـد افـضل فـرق
الــــعـــــاصــــمـــــة االن في افـــــضل اداء
وواجب  من خالل الــتــعـاون مــا بـ
ــدرب والالعـبــ في عــكس صـورة ا
حـب الـــفــــريق واالخــــذ به  الــــطـــرف
الـــقــوي  وكــشـف عن قــوة خـــطــوطه
ــســتــويـات الــتي اســتــمــرت تـقــدم ا
ـمـيـزة والـعـمل الـعـالـيـة والــنـتـائج ا
الـــذي يــحـــسب لـــلــمـــدرب  احــد اهم
عـوامل الـتــحـول لـلـفـريق الـذي غـادر
الـبطـولـة قـبل مـوسم  انـهاهـا بـعـيدا

الــتـقــلـيل مـن شـانه وهــو مـا يــحـدث
امام الـكل في مرحـلة تـضافـرت فيـها
ـدرب والـالعـبــ  وتـعـززت جـهــود ا
مع مرور الـوقت  في مسـتوى مـتألق
مـن خالل  وجـــــوه شـــــابــــة  ولـــــيس
اسـماء كـبـيـرة كمـا  يـجـري مع اغلب
الـفـرق اجلـمــاهـيـريـة لـيـقـدم  وضـعـا
مـخــتـلـفــا عن بـقـيــة اقـرانه حـتى انه
ــتـلك قــاعـدة جــمـاهـيــريـة تــظـهـر ال
مــعـدومــة  لـكن الــكل اسـتــمـر يــخـدم
الـكــكل بـدا من الـالعـبـ  واالداء من
درب في حتديد اجل الشهـرة ودور ا
طريـقة اللـعب وجنح في اخلروج من
 16مــواجــهــة بـــنــتــائج  ايـــجــابــيــة
والـــتــعـــادل  ويـــرفع رصـــيــده  حتت
انظار وسائل االعالم وانـصار الفرق
ـــشــوار الــكـــبـــيــرة   عـــنـــدمــا بـــدا ا
بالتعادل ذهابا مع النجف بهدف  ثم
يـنـاء البـصـري بهـدف الفـوز عـلى ا
لـواحد  وقـهـر السـمـاوة حتت انـظار
أنـــصــاره بـــهــدف  وعـــلى الـــبــحــري
بــثالثــة اهــداف  لــواحــد قــبل تــلــقي
اخلـــســـارة االولى مـن نـــفط الـــوسط
بـهــدف  وتـعــادل مع الــزوراء بـهـدف
وبـعـدهـا بـنـفس الـنـتـيـجة مـع النـفط
قــبل ان يــعــود لــسـكــة االنــتــصـارات
بالتغـلب على الطالب بهـدف لواحد

 والتعادل مع اجلوية بهدف.
ودقـقـوا  كـيف يـجـري تـصـاعد نـسق
ـــذكـــورة الـــنـــتـــائـج بـــالـــطـــريـــقـــة ا
والتغلب عـلى فريق احلسـ بهدف
وبنفـس النتـيجة عـلى الديـوانية  ثم
تــلــقى اخلــســارة الــثــانــيــة  واالولى
لعبه بهدف من  اربيل   وجنح في
مـحــو   اثـار تـلك اخلـســارة  بـالـفـوز
الـــعــريـض عــلى احلـــدود بــخـــمــســة
اهداف لثالثـة  فم تعادل مع الـشرطة
سـلـبـيـا لـيـنـهي مـبـاريـاته االربع  من
دون خـــســــارة  مع جـــمـــيع  الـــفـــرق
اجلـمـاهيـريـة االربـعـة  والـتـعادل مع
االمـانة بـهـدف في اخـر مـبـارياته في
يز من ـذكورة  في سجل  رحلة ا ا
حيث النتائج واالهداف عندما سجل
27  وتـلـقت شـبـاكه  13 وجمع 38 
نـــقــطـــة   في وضع  جـــيــد ان يـــقــدم
ـرحلة سـتويات الـعالـية ويخـتتم ا ا
وقع الثـالث في مكان جـيد ويكفي با
انه لالن يـقف فــوق الـبـطل والـطالب
ويـشارك اجلـويـة  الـتـرتـيب  وافضل
الفرق جميعا من حيث االستفادة من
مـلــعـبه بـعــد الـسـيـطــرة عـلـيه   فـقط
ســقط مـرة واحــدة امـام اربــيل لــكـنه
عوضها مباشرة بالفوز على احلدود
بـاخلـمـاسـيـة لـيـعـكس ثـقـة الالعـبـ
الـذين واصـلـوا الـتـقـدم  بـشـكل جـيد
في وقــفــة رائــعــة جملــمــوعــة العــبـ
رسـمت مالمـح الـتـقــدم عـبـر صـوالت
وجوالت تستحق  االحترام  وجعلت
مـن الــفـــريق الـــطـــرف الــقـــوي الــذي
ــزيـد مـن الـنــتـائج بــفـضل يــحـقق  ا

قــــبل ان تــــذهب الــــفــــرق لــــلــــراحـــة
اإلجــبــاريــة  وعـلــيــهــا ان تـتــحــضـر
لــلـعــودة بـعـد شــهـر مــا يـعــني انـهـا
ســتـخــسـر الــكـثــيـر من االمــول امـام
خـطـطـهـا وبـرامـجـهـا في ان يـنـتـهي
الــــدوري بــــوقت مـــــتــــقــــدم قــــبل ان
ـرات يـشــهـدتـمـددا كــمـا حـصل في ا
سـابقة االخيـرة  ومؤكد سـتعـرض ا
زيد من  طول الوقت وهو ما يخرج
عن رغـــبـــة الـــفـــرق نـــفـــســـهـــا امــام
تـطــلـعـاتــهـا في ان  يـنــتـهي الـدوري

احلالي بافضل طريقة ولكن.
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وعودة الى مـشاركـات  فرق  الدوري
مـيز بـعد حيث  الـكرخ والـتواجـد  ا
ــمــتــاز ودخــول الــعــودة لــلــدوري  ا
ـنافسـات مبـاشرة    حرص اجواء ا
عـــلى الــــظـــهــــور من  الـــبــــدايـــة في
تسجـيل النـتائج االيجـابية والـنقاط
والتـقدم وبـقي وقتا فـي الصدارة ثم
رحـلة في الوصـافـة  قبل ان يـنـهي ا
ــوقع  الــثـــالث ويــعــدذلك االولى بـــا
ـــهم بــــاالجنـــاز   مـن خالل الــــدور ا
لعـناصره الـواعدة الـتي الزالت تقدم
مـباريـات الـفـريق على قـدر كـبـير من
األهـمـيـة والـدفـاع عن الـوان الـفـريق
درب وفي مسار ناجح بـعدما حدد ا
كـــر ســـلــــمـــان طـــريـــقــــة  الـــلـــعب
والواجبات  الـتي استمـرت تنفذ من
قـبـل خـطـوط الـفــريق الـفـاعــلـة الـتي
ـشــاركـة  والزالت غـيــرت من اوجه ا
خارج الـتوقـعات بـعدما ظـن البعض
ان تكـون مشـاركـة  تقـليـدية من اجل
الـبـقـاء مـوسم اخـر  قـبل  ان يـفرض
نـــفــسه وبــشـــكل مــخــتـــلف  بــفــضل
حتقيق النتائج اجليدة ذهابا وايابا
ـــلــعــبه الــذي جنح به خــصــوصــا 
كــثـيــرا وخـسـر فــقط مــبـاراة واحـدة
بـعدمـا اسـتـمر مـتـحـديا لـلـفـرق على
مختلف عناوينها وامر مهم ان يقدم
 الــكـــرخ نـــفـــسه ويـــنـــسج انـــتـــائج
بجدية من خالل التعامل مع الفرص
 الـتي عـكـسـت قـوة الالعـبـ  الـذين
استمروا يـصنعون االحـداث بسرعة
لــوجــود تـشــكــيـلــة جــاهـزة مــدعــمـة
بــالـــوجــوه الـــشـــابــة الـــتي اثـــبــتت
وجـودهـا وتـقدم مـا عـلـيـهـا وعـنـدها
وحتقق النتـائج ومن اخلطأ الـتقليل
من امكانية هـذا الفريق الذي تواجد
وفــرض نــفــسه  بــقــوة وتــركــيــز من
جـولـة الخرى  بـفـضل فـاعـلـيـة وقوة
خـطوطه الـتي حـقـقت الـفوز  في 11
مـــبــاراة مـن مــجـــمــوع 19 لـــعــبـــهــا
وتعـادل في 5 وخـسر 3 في  نـتـائج
مــقــبــولـة جــدا  امــام فــريق شــبـابي
يعـود بعـد معـاناة الـلعب والـنسـيان
في الــدرجــة االولـى والــتــغــلب عــلى
مـصـاعـبـهـا ويـعـودبـعـد مـوسم غـاب
فــيه  بــثــقــة كــبـــيــرة ويــقــدم نــفــسه
ــكن مــنـــافــســا اليــســتــهــان  به وال

ـوسم ـر هـذا ا والـذي تـوقـعــنـا ان 
من دون توقف قـبل ان  يتـوقف اكثر
من مـرة  ولـفـتـرتـ طـويـلـتـ زادتـا
عـــلى الــــشــــهـــريـن  االولى بــــســـبب
ـنتـخب  الوطـني  ببـطولة مشـاركة ا
ا اســيـا واالخــرى القـامــة بـطــولـة
الصـداقـة لكن يـبـقى  ايقـاف الدوري
االن  غــيــر مــســوغ اطالقــا وكــان ان
ــبـاريــات بــعــد  انــتــهـاء تــســتــمــر ا
رحـلة االولى   لالستفادة مباريات ا
ـكن جـمع من الـوقت كـلــمـا امـكن و
ـنتـخب قـبل ثالثـة ايام من افـتـتاح ا
البطولـة من دون التاثيـر على الفرق
شاركة من خالل إشراك والزامها بـا
ـبـاراتـ   الكـثر الالعـبـ  البـدالء  
سـاس بـكل األشـياء اال ـكن ا النه  
الــدوري  الســبــاب مــعــروفــة  وكــمــا
وضـــحـــنــا  ســـابـــقــا  الداع  القـــامــة
ـذكـورة في هـذه االوقـات الـبـطـولـة ا
ـشـاركـة ـنـتــخـبـات ا مـنــهـا ضـعف ا
وكان ان يـعـدلهـا قبل فـتـرة واختـيار
الوقت الذي اليتعارض مع الدوريات
احمللـيـة مثال دعـوة مـنـــتـخب كـوريا
ايـران او مـصـر  او تـركـيـا
حـــــــتى حتـــــــضى
بــــــاهــــــتــــــمــــــام
ـــــــراقـــــــبــــــ ا
واجلـــمــــهـــور
الن الـــــــــــــــكـل
يــــبــــحث  عن
قـوة وســمـعـة
ـــنــتـــخـــبــات ا
والــــبـــــحث عن
مبـاريات مـثيرة
ونــــــــــــــــديـــــــــــــــة
واليريدون  متابعة
مـنــتـخــبـات شــاهـدهـا
قــبل شــهـر في بــطــولـة
ا اســـيــا وثـالثــتـــهــا
خــــــرجت مـن الـــــبـــــاب
الضيق  في مستويات
مـــهــزوزه مـع كــونـــهــا
شـــــاركـت بـــــجـــــمـــــيع
عــنــاصــرهــا  في وقت
ســيــشــارك مــنــتــخــبــا
االردن وســــــــــــوريـــــــــــا
ومـــعــــهــــمــــا الــــعـــراق
بالعـــــبـــــ مـــــحـــــلـــــ
وبــــامــــكـــان الــــفـــرق ان
تــــــرفـض مــــــشـــــــاركــــــة
عناصـرها احملـل   قبل
الـالعـــبــــ احملـــتــــرفـــ
يبـدو ان االمور لم تدرس
كــــــمـــــا يـــــجـب  في هـــــذا
اجلـــانب  بـــعــدمـــا تــوقف
الـدوري فـي وقت تـصــاعـد
ـنـافـسـات وتـغـيـر وجـهـة ا
عـــدد مـن الـــفـــريق قـــبل ان
تطغى الـنتائج الـغير مـتوقعة
ـهــمـة ـبــاريــات ا عــلى عــدد من ا
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يدور احلـديث االن عن القـرار اخلطأ
سـابـقـات بإيـقـاف مسـابـقة لـلجـنـة ا
ــدة شــهـــر بــســـبب إقــامــة الـــدوري 
ـقرر ان بـطولـة الـصداقـة الـكرويـة  ا
تــقــام في الــثـامـن عـشــر من الــشــهـر
ــنح الــفــرق اجلــاري بـــالــبــصــرة  و
ـرحـلـة راحـةبـعـدانــتـهـاء مـبـاريـات ا
االولى  وكـالهــمــا  غــيـــر مــســوغــان
ـوسم اليـقـاف الــدوري اهم احـداث ا
دومـا  فــهل يـعـقل مــثال الـذهـاب الى
ــــذكـــور  في هــــذا الـــوقت الــــقـــرار ا
الـصـعب   رغم رغـبـة اجلمـيع في ان

يــرون نـهــايـة  مــنـاســبـة
لــلــمـــوسم احلــالي
مــــــــــــــــــــن دون
الدخـول في
فـــــــــــــــــصـل
الـــــصـــــيف
ويـــــتـــــكــــرر
نـــــــــــــــــــــــفــس
الــســيــنــاريــو

ÊU e « ≠ œ«bGÐ
بـكر من بـطولة ـنتـخب الوطـني للكـرة الشـاطئيـة كر مـقدم سـبب اخلروج ا كشف مدرب ا

قامة منافساتها في تايلند. آسيا ا
وودع مـنـتـخب الـشـاطـئـيـة الـبـطـولـة بـخـسـارته امـام عُـمـان 3-6 في اجلـولـة الـثـانـيـة من دور

اجملموعات.
باراة اعتـذر للشعب العـراقي وكنت أتمنى ان احقق وقال مـقدم في مؤتمر صحـفي عقب ا

إجنازا يفرح اجلميع بالتأهل الى كأس العالم.
ـنتخب الـوطني يفـتقـدون اخلبرة ولم يـطبقـوا التكـتيك الـذي طلبـته منهم واوضح أن العبي ا
تلك بـاراة.ودعا مقـدم احتاد الكـرة إلى االهتمـام اكثر بـالكرة الـشاطئـية الن العـراق  في ا

مواهب كثيرة.
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ـغلقة منافسات  تـتواصل في قاعة الشعب ا
بــطـــولــة انــديــة غــرب اســيـــا بــكــرة الــســلــة
بــنـســخـتــهـا الــثـالــثـة عــشـر  وتــقـام الــيـوم
الــثالثـاء مـبــاراتـان ضـمن الــدور الـثـالث من
الـبـطـولـة  اذ يلـعب في اخلـامـسـة والـنصف

كــان مـشـروعــا مـتـلــكـئـا بــشـكل سـريع
حـتى يـلـبي مـتطـلـبـات االهـالي وكانت
اســتــجـابــة الـســيــد الـوزيــر عــلى مـنح
اجــازة تـأســـــــــيس اولــيـة لـنـادي عـ
تــمـر الـريـاضي حلــ اسـتـكـمــال بـقـيـة
االجـراءات حــتى يـسـتـطـيع االسـتـفـادة
ـنـشيء اجلــديـد الـذي يـتـسع مـن هـذا ا
أللــفي مــتــفــرج وارضــيـتـه من الــعـشب
ـمـيـز وقــاعـات لـلـحـديـد االصــطـنـاعي ا

وكرة الطاولة والعاب اخرى.
شـرف على حـفل االفـتتـاح مدير وبـ ا
عـام دائـرة التـربـيـة البـدنـية والـريـاضة
ـلـعب سـيـكون في خـدمـة ريـاضيي ان ا

وشـبــاب قـضـاء عـ تـمـر الـتي تـتـمـتع
ــــــــــوارد بـشـريـة والـوزارة مـاضـية
ــتـلـــــــــكــئـة من ــنـشــأت ا في اكــمــال ا
خالل الــتــعـلــيـــــــــمـات الــتي اصــدرهـا
ــدراء الــعــامــ الــســيــد الــوزيــر الى ا
الـذين قـدمــــــــــوا تقـاريـر عن زيـاراتهم
الـى احملــــافــــــــــــظــــات واالطالع عــــلى
ـــتـــــــــــوقـــفـــة وهـــــــــنــاك ـــشـــاريع ا ا
ــــســــابح خــــطــــوات جــــادة الكــــمــــال ا
ــنـــشــآت ـــغــلـــقـــة وا والــــــــــقــاعـــات ا
الــريــاضـيــة االخــرى الــتي لــهـا تــاثــيـر
كـــبــــــــــيـــر عــلـى صــحـــة االنــســـــــــان

والرياضة بشـــــــكل عام.
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الكـاب حيدر ـبي لكرة الـقدم  من حق مساعـد مدرب منتـخب العراق االو
ـقدم لفـريقه من جـهة اعداده جنم ان يبدي امـتعـاضه من مستـوى الدعم ا
قبل بية التي ستـقام نهائياتـها صيف العام ا لتصفيات دورة االلعـاب االو
ولـبـطـولـة آسـيـا حتت (23) سـنـة .. الـكابـ حـيـدر جنـم ذكر في طـوكـيـو 
بي نتخب االو لوسيلة اعالم محليـة الظروف الصعبة الـتي حتيط باعداد ا
للعب فاشار الى عدم توفر فرصـة لالعب الذين  استدعائهـم للمنتخب 
سافة الزمنية ب وقال ان ا مـتاز  مع فرق انديتهم في مباريات الدوري ا
وذكر ـرجوة  عـسكرات الـنتائج ا ولم حتقق ا معسـكر واخر كـانت طويلـة 
بي ال يزال يواجه  مـعاناة حقـيقية ـنتخب العـراق االو الك التدريبي  ان ا
ترتـبط بـتفـريغ الالعبـ و(عـدم) تعـاون االنـدية بـهذا الـصـدد .. من يتـمعن
ـبي لـكرة في تـفـاصيـل هذا تـصـريح مـسـاعـد مـدرب مـنـتـخب الـعـراق االو
بي ال عالقة له يتهـيأ له ان منتـخب العراق االو الكابـ حيدر جنم  القدم 
ـبـيـة الـوطـنـية ـثل الـلـجـنـة االو مـثـلـمـا ال  بـاالحتـاد الـعراقـي لـكرة الـقـدم 
وتخضعه بي  ـنتخب االو اضي القريب ا العراقية التي كانت تـتبنى في ا
بي الذي مـثلنا في نتـخب االو كمـا حصل مع ا رحلة اعـداد شبه مثـالية 
ـبـيـة الـتي جرت قـبل ثالث سـنـوات في مـديـنـة رويو دي دورة االلعـاب االو
نـتخب بـية الـوطنـية الـعراقيـة  وثمـرة دعم اللـجنـة االو جانـيرو الـبرازيـليـة 
وكــان الـتــعـادل امـام ــوذجـيــا في نـهــائـيــات الـدورة  كـانت اداءا  2016
مردودا الفـتا لـلنـظر لـلمـنتخـب العراقي .. منـتخب الـبرازيل بـقيادة نـيمـار 
اذا يخـطط االحتاد العـراقي لكرة الـقدم عمله عالمة التعـجب الكبـرى هي 
نافـسات الـرسمـية التي نـتخـبات الوطـنيـة قبل انـطالق ا اخلاص باعـداد ا
ســواءاً كــانت هـذه يـشــاركــون فـيــهـا قــبل ســتـة اشــهــر عـلى اقـل تـقــديـر 
ـنافـسـات قـاريـة او دولـية .. االحتـاد الـعـراقي لـكـرة القـدم يـعـرف تـمـاما ا
ويـعـرف ــبي او اي مـنـتــخب وطـني اخــر  ـنــتـخب االو مـتـطــلـبــات اعـداد ا
ولـكن ال يـتـحـرك بـالقـوة االداريـة الـكـافـية ـنـتـخبـات  واجـباته اجتـاه هـذه ا
ناسب الـذي هو من اولويات عمـله .. مسالة عدم ـناخ االعدادي ا لتوفير ا
للعب بي  منح الفرصة الكافية لالعب الذين  استدعائهم للمنتخب االو
ولكن الـتـساؤل الـغريب فنـيـة بحـتـة  ـمتـاز  في فرق انـديـتهم في الـدوري ا
كن لالعب ان يكون مـؤهال للعب في صفوف منتخب بالده هنا هو كيف 
ـسافـة الـزمـنيـة بـ معـسـكر وال يكـون مـؤهال لـلعب في فـريق نـاديه .. وا
واخر تـعالج بـتخـطـيط مسـبق يحـدد الـتوقـيت الزمـني لكل
ـكن الـقول انه معـسـكـر .. وبـصدد تـفـريغ الالعـبـ 
حتــتـاج الى تــنـسـيـق عـالي بـ مـشــكـلـة حــقـيــقـيـة 
نـتخـب والنادي عـلى حد يـخدم ا االحتاد والـنادي 
سواء .. هـذه الـثـغـرات مـتى تـردم .. تـسـاؤل موجه

الى االحتاد العراقي لكرة القدم  .
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افــتــتــحت وزارة الــشــبــاب والــريــاضـة
امـس  االثــنـــ مـــلـــعب عـــ تـــمـــر في
ـقـدسـة بـاحـتـفـالـيـة مـحـافـظـة كـربالء ا
يــرعـــاهــا وزيــر الــشـــبــاب والــريــاضــة
الـدكـتور احـمد ريـاض بعـد اجنازه من
قــبل مالكــات الــوزارة لــيـشــكل اضــافـة
ـبــذولـة الفـتـتـاح جــديـدة في اجلـهـود ا
نـشآت الرياضـية في بغداد ـزيد من ا ا

واحملافظات.
شـرف على حـفل االفـتتـاح مدير وقـال ا
عـام دائـرة التـربـيـة البـدنـية والـريـاضة
الــدكـتـور عـالء عـبـد الــقـادر ان الـوزارة

اكـمـلت جمـيع مـتطـلـبات اجنـاح احلفل
من خـالل اقـامــة الـبــروفــات الـنــهـائــيـة
ـلعب واالطـالع على جـاهـزيـة ارضـيـة ا
ــدرجـات ومــضــمــار الــعـاب الــقــوى وا
ـقصورة الرئيسية والقاعات وابراج وا
االنــارة والـشــاشـة الــرئـيــسـيــة وبـقــيـة

رافق االخرى. ا
واضـاف عبد القادر ان تـوجيهات وزير
الــشــبــاب والـريــاضــة الــدكـتــور احــمـد
ريـاض تؤكـد على ضـرورة تقـد الدعم
لــلــشـبــاب والـريــاضــيـ فـي االقـضــيـة
ــتــنـفس والــنــواحي كــون الــريـاضــة ا
لعب الذي الـوحيد وان يكون افـتتاح ا
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فـريقـا بتـروشيـما وشيـمدور تـعقـبهـا مباراة
الــنــفط واجلــيش الــســوري  ويـعــد الــلــقـاء
االخـيـر عـلى قدر كـبـيـر من االهمـيـة ويـسعى
فـيه اجليـش السوري الـى تعويـض خسارته
في مـباراة االفتتاح امام بـتروشيمي السيما
وان هـنـاك نـقطـة تـصـبح لصـاحله اثـر تـمتع

العبوه بيوم استراحة  اما النفط فانع يعلم
ـر ان  هـدفـه الـرئـيـسي في هـذه الـبـطـولـة 
عـبر مواجهة  اليوم  من اجل التفرغ ذهنيا
وبـدنيـا للـقاء شـيمـيدور االيرانـي  في ختام

البطولة . 
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وكـانت بـطـولـة غـرب اسـيـا لـالنـديـة االبـطال
 بـكــرة الـسـلـة قـد افـتـتـحت يـوم امس االول
شاركة رسميا على قاعة الشعب في بغداد 
خـمسة انـدية من العـراق وسوريا وفـلسط
وايــران  بــحــضــور رسـمـي كـان عــلى راسه
وزيــر الـشــبـاب والـريــاضـة الــدكـتــور احـمـد
ريـاض الــعـبـيـدي وعـدد من الـسـادة الـنـواب
ووكـالء الـــــــوزارات ورؤســــــــاء االحتـــــــادات
الـريـاضـيـة وشـخـصـيـات ريـاضـيـة مـعـروفـة
بـاالضافة الى وفـد احتاد غرب اسـيا وامينه
الـعام جـان ثابت . وشهـد حفل االفتـتاح عدد
ــتــنــوعــة لــلــفــرقــة من الــفــقــرات الــفــنــيــة ا
الـسـيـمــفـونـيـة الـعـراقـيـة والـفـرقـة الـقـومـيـة
وسيقى والباليه للفنون الشعبية ومدرسة ا
بـطابع فـلكلـوري عراقي مـتميـز .القى بـعدها
رئـيس االحتـاد العـراقي لـكرة الـسـلة حـس
شـاركة الـعـميـدي كلـمة تـرحيـبـية بـالوفـود ا
مـثمنـا حضورهم الى بغـداد احملبة والسالم

بــعــد فــتـرة انــقــطــاع طـويــلــة عن تــضــيـيف
الـبطوالت الدولية  وتعـهد بان تكون بطولة
غـرب اسـيا لالنـدية االبـطـال بوابـة لبـطوالت
اخـــرى تــزهـــو بــهــا بـــغــداد ومـــدن الــعــراق
الـعامـرة وتكون حـاضرة دومـا الستقـبالهم .
اعــلن بــعــد ذلك وزيــر الــشـبــاب والــريــاضـة
رسـميا انطالق فعاليات الـبطولة بلقاء نادي

النفط العراقي ومركز قلنديا الفلسطيني.
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وفي بـادرة شخصية مـنه وجه وزير الشباب
والــريـاضــة الــدكـتــور احـمــد ريـاض بــشـراء
حــقـوق نـقل جــمـيع مــبـاريـات بــطـولـة غـرب
اسـيـا لالنـدية االبـطـال بكـرة الـسـلة  وبـثـها
مـجـانا جلـمـيع القـنوات الـفـضائـيـة اسهـاما
من وزارة الشباب الجناح البطولة اعالميا
مــبـاراة االفــتــتـاح .  من جــهـة اخــرى اوعـز
رئــيس احتـاد كــرة الـسـلــة الـدكـتــور حـسـ
الـعـمـيـدي عـلى دخول اجلـمـهـور مـجـانا الى
شـاهدة مـنافـسات الـبطـولة  قـاعة الـشـعب 
بادرات التي بادرة واحدة من ا وتعد هذه ا
القت اســتــحــســانــا كــبـيــرا مـن قـبـل جـمــيع
اجلـهـات  وقـال الـعـمـيـدي : ان االحتـاد قـرر
دخــول اجلــمـــهــور مــجــانــا من اجل اتــاحــة
الــــفـــرصــــة الى اكـــبــــر عـــدد مـن احلـــضـــور

اجلـمـاهــيـري الـذي نـعـده فـاكـهـة الـبـطـولـة 
مـــشــيــرا الـى ان واحــدا من اســـبــاب جنــاح
الــتـنــظـيم  هــو احلــــــــضــور اجلـمــاهـيـري

الكبير . 
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 بـرر العب نـادي قلـنيـديـا الفـلسـطـيني عـمر
كــر خـســارة فــريـقه أمــام الـنــفط الــعـراقي
بـنـتيـجة  53 – 89 فـي افتـتاح بـطولـة أندية
غــرب أسـيـا بـكـرة الـســلـة إلى اجلـهـاد الـذي

تعرض له الفريق جراء مضايقات السفر.
وقـال كـر أن فريـقـنا دفع ضـريـبة الـوصول
ـمـيز ـتـأخـر إلى الـعـراق رغم االسـتـقـبـال ا ا
وحـسن التـنظـيم من اجلانـب العـراقي لكـننا
في فـلسطـ نعاني من مـغادرة البـلد بسبب
االحــتالل وبــالــتــالـي دفـعــنــا ثــمـن االجــهـاد
والـتأخير في مـباراة االفتتـاح.وب أن تأخر
الــتـحــاق الالعب احملــتـرف الــذي وصل لـيال
قـبل مـوعد الـسـفر كـان احد اسـبـاب الظـهور
الـضـعـيف لـلفـريق وبـالـتـالي لم يـنـسجم مع
الـــفــريق  وهــذا مـــاظــهــر جــلـــيــا عــلى أداء
الــفــريـق. وأوضح كــر أن اجلــهــاز الــفــني
ـباراة يـتـأمل أن يصـحح وضع الـفريق في ا
الــثـانـيـة مـن الـبـطـولــة والـعـودة إلى أجـواء

نافسة. ا
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احرز مـنـتـخبـنـا الـشبـابي بـطـولة كـرمـان الـدولـية بـالـدرجـات التي ضـيـفـتهـا مـديـنة
ـشاركة 12فريـقـا هي اذربيـجان واليات االيـرانيـة لـلفـترة من 28/2 ولـغاية 5/3 
وباكـسـتـان والـعـراق وطهـران واصـفـهـان وسـلـطنـة عـمـان واالردن وكـرمـان وميس
كرمان وخرسـان ايس وشهرداري بام من ايران .حيث حقق منـتخبنا الشبابي في
الـيوم االول للـبطولـة من احرازة برونـزية سبـاق الفرقي ضـد الساعة وفـي سباقات
الفردي العام احـرز منتخبـنا ايضا برونـزية السباق لـقطع مسافة 44 كم ومن ثــم
احـرز الـتــرتـيب االول في الــفـرقي من الــفـردي الـعــام .ومـثل مــنـتـخــبـنـا الــشـبـابي
الالعـبون برفـان قاسم وسـربست عـبداللـه ومهدي حـازم عبـد علي وحـس فاضل
راجي وعـبــاس فــاضل راجي امــا رئـيس الــوفــد كـاظم دلــيح كــرم عـضــو االحتـاد
ركزي ومحـمد عبداالمير جاسـم اداري وطارق سعيد مدربا لـلفريق وهاني عقيل ا
مـيـكانـيكي .وقـال رئيس الـوفـد كاظم دلـيح رئيس الـوفـد ان فريـقنـا استـحق احراز
نـتخبـنا الـشبابـي الذي كان فـعال يسـتحق هذه ـشاركـة االولى  ـركز وهذه ا هذا ا

النتيجة لكونه كان ملتزما في جميع االمور االدارية والفنية .

حمادي
احمد

نـافس واللـعب من اكثر من اغلب ا
مـوسـم لـكن الـكــرخ عـاد بــثـقـة وروح
الــلــعب عــبـر عــنــاصـر شــابــة تــلـعب
بـطريـقـة جيـدة الـتي حـققت الـنـتائج
الغلية واالهم واجهت الفرق الكبيرة
 وحافظ عـلى توازنه في اجـواء لعب
جمـيلة حـافظ فيـها عـلى ملـعبه الذي
قدم فيه مبـاريات  ناجحـة بكل معنى
الكلمةووضحت الـقوة والتركيز على
هـارات العـالية اداء الالعبـ حيث ا
ـهم جـدا ان في مـشــهـد جـيــد  ومن ا
يـســتـمـر  تــركـيـز الالعــبـ وحتـويل
اكــثــر من نــصف  نــتــائج مــبــاريــاته
ـصـلـحـتـه  الـتي تـكـلـلت بـنـجـاحـات
بـاهـرة  اسـتــمـر احلـديث عـنـهـا عـبـر
وسـائـل االعالم الـتي هــلـلت لــلـفـريق
وعـنـاصـره الــواعـدة الـتي عـززت من
تـواجـدهـا عـبـر سـلـسلـة نـتـائج   في
مـشاركـة لم تـمـكن سـهـلة بـعـد قـضاء
موسم في الدرجة االولى لـكنه حضر
رة وسـرعـان ما ظـهـر متـفـوقا هـذه ا
عــلـى عــكس الــتــوقــعــات مــاجــاوزت
الـفـوارق مع اقـرانه الـكـبـار   ومـنـهم
شـاركة التي من راح يقلل مـن شان ا
تــسـيــر في افــضل ايــامـهــا  ويـظــهـر
ثـالث افضل فـريق في سـلم الـتـرتيب
ـيــزة لالن   ومـهم ان في مـشــاركـة 
يـــحـــافظ الـــفــريـق عــلـى مــوقـــعه مع
ـرور ـرحــلــة الـقــادمــة وا انــطالقــة ا
منها بنفس الثـقة  ومواصلة حتقيق
نـتـئـجه االيـجـابـية فـي عودة مـهم ان

تاتي  بحماس وقوة.

افـضل النـتـائج  والـسـؤال  هل يـقدر
الـــكــرخ مــواصـــلــة نــســـجــهــا  خالل
ــرحــلــة الــقــادمــة امـام  19مــبـاراة ا
ـبـاريات  بـوجه اخـرى  قـد تـضـغط ا
الفرق  بـسبب ضيق الـوقت لالنتهاء
من الدوري  بـعـيدا عـمـا كان يـحصل
ـوسم الـسـابـقـة.ويـقـول  رئـيس في ا
جلـــنـــة احلـــكـــام في ذي قـــار احـــمــد
مـكـطـوف شـيء جـيـدان يـظـهـر فـريق
الــكــرخ بـــهــذه الــروحـــيــة الــعـــالــيــة
ويـستـمـر في تقـد الـنتـائج اجلـيدة
كما تظهر في موقف الفرق بعدنهاية
ـرحــلـة االولى   الــتي تـعــكس نـوع ا
شـترك مـا ب االدارة العـمل اجلـاد ا
والالعــبــ واجلـهــاز الــفـنـي  والـكل
يـخــدم الـكل في حـالــة عـمل واضـحـة
قـطع فيـهـا الفـريق الـكـثيـر من مـسار
ـســابـقـة الــتي لم تـكن ســهـلـة امـام ا
فـريـق شـبـابـي  اكـد تـواجــده واثـبت
جـــدارته من الـــبــدايـــة  الـــتي جــاءت
اسـتـمـرارا لـتــصـفـيـات الـتـاهل الـتي
جنح في  تــنــظــيــمــهـا واخلــروج من
ـظـالـيم  قـبل ان يـعكس نـفق دوري ا
نهج الـلعب اجليـد عبـر ما حتقق من
تــفــوق عــلى  اقــرانه ويــلــزم وســائل
االعالم تــســلــيط االضــواء عــلــيه عن
قـرب في  مـشاركـة لالن تـعـد نـاجـحة
ـشـتـرك لـكل اطـراف بـفـضل الـعــمل ا
الـــــفــــريـق الـــــذي يــــواصـل تـــــقــــد
ـــســـتــويـــات الـــواضـــحــة  من دون ا
توقف  بفضل اصـرار الالعب حيث
الــعــمل بـتــركــيـز وحــمــاس رغم قـوة

عن األضـواء قـبل ان يـعـود بـاحلـالـة
الغـير مـتوقـعة  والزال يـفعل الـكثـير
في مــشــاركــة نــالت اهــتـمــام االعالم
عـنـدما تـمـكن من الـتـغـلب عـلى اكـثر
من   نصف الـفـرق في نتـائج  جـيدة
رغم إمــكـــانــات الــفــريق  الــذي ذهب
للـراحة اإلجـباريـة ومؤكـد سيـخضع
الى مراقـبـة شديـد من جـهازه الـفني
من اجل احلفاظ على مسيرته  ودعم
قــهــوتـه الــدفــاعــيــة بــعــدمــا ظــهـرت
الـهـجـومــيـة  فـاعـلـة  بـفـضل اهـداف
ـهاجـمـ محـمـود خـليل  9اهداف ا
وحس جبار 6اهداف وميـثم جبار
طلوب  4اهداف  بفضل التعامل ا
مع الفرص  واستـغاللها كـمكا يجب
قــــبل ان يــــتــــجــــاوز الــــكــــثــــيــــر من
الـصــعـوبـات عــبـر حتـقـيـق الـنـتـائج
الــتي هـدد فــيـهــا الـكل ويــسـعى الى
كان احلالي   اذا وسـم في ا انهاء ا
مـــا اســتــمــر بــنـــفس الــعــطــاء والنه
سيواصل اللعب من دون ضغط على
عـكـس الـشــرطـة واجلــويـة والـزوراء
والــطـلـبــة  مـتــوقع ان يـبـقـى بـنـفس
مــكـانه احلــالي  وهـذا من مــصـلــحـة
الـــــدوري النـه ســـــيـــــزيــــــد من قـــــوة
الحـقـة ـنـافـســات وسـعي الـفـرق ا ا
ـسـتــويـات الــعـالــيـة  وقـد لــتـقــد ا
يسـتـسبب بـتعـثـر الفـريق الذي لالن
وقع عـنوية وا في احلالة الفـنية وا
هم الذي سـيدفعه  لـتعزيـز نتائجه ا
والـتـقـدم بـهـا الى ابـعـد نـقـطـة  عـبـر
طــريــقــة الــلــعب الــتي حــقـق  فــيــهـا
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