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صرح  النـجم الدولي الـسابق يونس مـحمـود بشأن الـتظـاهرات التي تـشهـدها العـاصمـة بغداد واحملـافظات.
وقـال مـحـمـود  (الـلـهـم أني اسـتـودعـتك وطـني مـن شـمـاله الى جـنـوبه ومـن شـرقه الى غـربه وأرضه وسـمـاءه
وأستودعك أهـله الطيب صـغيرهم وكبيرهم وأمـنه وأمانه وخيراته فأحـفظه بعينكَ الـتي ال تنامُ يامن ال تضيع
ودائـعه عنـدك.. اللـهم احفظ الـعراق). يـذكر أن الـسفـاح قد أخـتيـر رئيـساً لـرابطـة الالعبـ الدولـي الـقدامى

ثالً للهيئة العامة إلتخاد الكرة وحسب اللوائح التي صادق عليها اإلحتاد الدولي للعبة. وأصبح 
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اكــد رئــيس االحتــاد الــعــراقي لــكـرة
الــقــدم عــبــد اخلـــالق مــســعــود أن
مــقــاعــد الــعــراق سـتــزداد في دوري
أبـطـال آسـيا .2021 وأعـلن االحتاد
اآلســـيــوي فـي اجــتـــمـــاع  لــلـــجـــنــة
الـتـنـفيـذيـة لالحتـاد اآلسـيـوي لــكرة
القـدم تطـوير مـسابـقة دوري أبـطال
آسـيا بـإضافـة ثمـانـية أنـدية جـديدة
لــيـكــون الـعـدد اإلجــمـالي  40نـاديـاً
وذلك عـــبــر إضـــافـــة مــجـــمــوعـــتــ
جديدت واحدة في الغرب واألخرى
في الــــشــــرق. وقــــال مــــســـعــــود في
تــــصـــــريح صــــحـــــفي  إن "االحتــــاد
االسيوي لـكرة القـدم قرر زيادة عدد
األنـــديـــة فـي دوري أبـــطـــال آســـيـــا
وبــالـتــالـي ســتــزداد فــرص األنــديـة
ــشــاركــة في نــســخـة الــعــراقـيــة بــا

 وأضاف أن االحتاد.2021
االســيـــوي لم يــبـــلــغــنـــا حــتى االن
ـقـاعـد اإلضـافـية لـكـنـهـا سـتـقوم بـا

قبلة وقد بذلك خالل األيام القليلة ا
يـكــون لـنـتـائج األنــديـة الـعـراقي في
الـــبــطـــولـــة دور في ذلـك". يـــذكــر ان
ـقــعـد ونـصف في الـعــراق يـشـارك 
دوري أبـطـال آسيـا حـيث سـيـشارك
في نسـخة  2020عن طريق بـناديي
الشرطة والـزوراء.  ومن جهة اخرى
قـرر االحتــاد الـعـراقي لــكـرة الـسـلـة
ــمــتـاز تـأجــيـل مـبــاريــات الــدوري ا
بسبب االحداث التي تشهدها البالد
بـــعـــد انـــدالع الـــتـــظـــاهـــرات. وقــرر
ـؤجـلة من ـبـاراة ا االحتـاد تـأجيل ا
ـقرر اجلـولة الـثـانيـة التـي كان من ا
اقامتها ب النفط ودهوك على قاعة
ـــقــبل إلى الــشـــعب يــوم االثـــنــ ا
إشـــعـــار آخـــر.  وفـي يـــوم االثـــنـــ
ـباراة ـقـرر اقامـة ا ايـضاً كـان من ا
ـؤجـلــة بـ احلـلـة ونـفط اجلـنـوب ا
عـلـى قـاعــة احلــلــة إال انــهــا سـيــتم
تـأجـيلـهـا ايضـاً بـسـبب التـظـاهرات
ومـــنع الـــتـــجـــوال في احملـــافـــظــات

الوسـطى واجلـنوبـية. احتـاد السـلة
لـــــيس هـــــو الــــوحــــيـــــد الــــذي اجل
مــبـاريـاته فــاالحتـاد الـعــراقي لـكـرة

الـــقــدم قـــد اعـــلن امس اجلـــمـــعــة
تأجيل اجلولـة اخلامسة من الدوري

متاز بسبب التظاهرات. ا
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وسـم األخـيرين  واحلـالة عن بدايـة ا
التي مر بها في وقتها في ظل اخلالفات
 الـكــبــيـرة عــنـدمــا بــقـيـت تـديــر االمـور
ادارتــ قــبل ان يــدفع الــفــريق فــاتـورة
مشاركت متعبت جدا  لكن  االهم هنا
ان تبـادر ادارة هادي احـمد لـبنـاء فريق
ـيـنـاء   واول مـتـكـامـل يـعـكس سـمـعـة ا
فــريق يـحــصل عــلى لـقب الــدوري وقـدم
اسماء كبيرة للمنتخب الزالت عالقة في

األذهان.
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ويــقـــول  رئــيس فــرع احتــاد الــكــرة في
يـناء البـصرة  سـامي نـاجي ان بدايـة ا
تعـيـدنا لـلوراء  وأليـام زمان عـندمـا كان
يز قبل ـشاركات بشـكل  يتعاطى مع ا
ان يــــقـــــدم األســــمــــاء تــــلــــو االســــمــــاء
للمنتخبات من بـداية خمسينيات القرن
اضي  وبـقي مستـمرا في الـعطاء رغم ا
ـتـبايـنـة كمـا حصل شـاركات ا ظـروف ا
في اخر موسم واجد ان عودة الفريق
بالـطريـقة احلـاليـة شيء جيـد وسيـخدم
ـيـناء الزال اسـمـا كبـيرا ـسابـقة  الن ا ا
وشـيء  جــيــد ان تــقـــوم ادارته بــإعــادة
ــطـلـوب تــأهـيــله وتـشـكــيـله  بــالـشـكل ا
نافسـة  االفضل بعدما تلك فرصـة ا و
خــطى خـطــوة كـبـيــرة  في بـدايــة الفـتـة
ومثـاليـة   بفـضل اجملمـوعة التـي تلعب
له وتـعـمل  بـروحـيـة وجـديـة لـيكـون في
مــكـــانه الــذي يـــســتــحـــقه كــفـــريق قــدم
األجـيـال الــكـرويـة الـتي  تـتـفـاخـر فـيـهـا
الـــبــصـــرة  الــتـي تــأمل ان تـــاتي عــودة
الفريق باالجتاه الصحيح وان يبقى من
فــرق الـدوري الـكــبـيــرة واحلـرص  عـلى
ـشوار ـبـاريـات بـتـركـيـز  الن ا خـوض ا
طـويل وصـعـب والن األمـور حتـتـاج الى
عـــمل مـــشـــتـــرك من اإلدارة والالعـــبـــ
ـــواصـــلــة الـــســيـــر  بـــطــريق ــدرب  وا
الـــنــتــائـج الن الــفــريـق الزال في بــدايــة
الـــطــــريق  وعـــلـى الالعــــبـــ احلـــرص
ـبـاريـات من اجل الـشـديـد عـلى  بـقـيـة ا
ـعـنـوية االسـتـمرار بـالـصـدارة احلـالة ا
لــــلـــفــــريق الــــذي يـــامـل ان  يـــبــــقى في
الواجـهـة  في ظل األجواء اجلـيـدة التي
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ــوسم احلـالي ســيـواجه  يــبـدو دوري ا
ـرة األخـيـرة  والـفـتـرات نـفس مـشـاكل ا
ـــثــلــة بــعــدم االســتــقــرار الــســابــقــة  
والــدخــول  بـطــولــة الـفــتـرة بــعــيـدا عن
الــســـقف الــزمــني الــذي حــددته  جلــنــة
رة ـسـابـقـات  عـلى ان يـنـتـهي هـذه  ا ا
في األول من حزيـران القـادم  بعد رفض
أي تأجـيل اليـة مابـراة   فـقط خالل ايام
ـــا تــقـــوم به بـــقــيــة الــفـــيــفـــا  أســوة 
االحتــادات احملـــلــيـــة وهـــذا عــمـل مــهم
ويــدخل فـي مــصــلـحــة  الــفــرق قــبل كل
شيء فـي ان تــراجع وضـــعـــهــا من دون
ـشـاركـة أي من عـنـاصـرهـا مع الـتـأثـر 
نـتخب الـوطني األول والـبقـية إضـافة ا
ــــســــابـــقــــة نــــوع من ـــنـح ا الى انـه  
االسـتـقـرار  النه لـوال الدوري فـال وجود
لكرة القدم الشغل الـشاغل للكل. وعندنا
يبـدو الوضع يخـتلف عـندمـا يبقى ذاته
وعـنـدمـا  تظـهـر ظـروف ومـشـاكل خارج
ارادة اللجنة واالحتاد كما  حصل خالل
الــشــهــر احلــالي مع بــدايــة الــدوري مـا
يــجــعــله ان يــخــرج من  مــســار الــعــمل
ـــســابـــقــات ــطـــلـــوب  مع ان جلــنـــة ا ا
واالحتـاد  الـلذين يـبـذالن مـا بوسـعـهـما
إلنـهـاء الـبـطـولـة في الـوقت الـذي يـخدم
اجلــمــيع حـيـث الـفــرق اخلــاسـر األكــبـر
كـلـما  طـالت فـتـرة الـتنـظـيم امـام االزمة
ـالـيـة الـتي  تـضـربـهـا بـشـكل مـسـتـمر ا
النها جـميـعا لم تتـدبر األمور كـما يجب
واسـتـمـرت تـقـدم عـمال تـقـلـيـديا قـبل ان
تـعتـمد كـليـا علـى جهـات راعيـة اكثـر ما
ـزاج مـتـقـلب وافـتـقـدت الى تـتـعـامل   
مـعاجلـة مشـاكـلهـا فـقط همـها االول
ان تبقى  ألطول فترة  دون ان تقدم
بـــرامـج عـــمل  واضـــحـــة عـــلى أي
شـكلة ان التغير مستوى كان  وا
 لــو حـصل   يــاتي بـإضــافـة عـدد
ـي اخلــبـرة من الــطــارئــ وعــد
السباب معروفـة. فهل  يعقل مثال
يـناء ان  تواجه انـديـة النـجف وا
وبـعـدهــمـا  الـطالب  مـشـكـلـة عـدم
تــســـديـــد مــســـتــحـــقـــات عــدد من
الالعـبـ في سـيـنـاريـو يـتكـرر في
كل مـــوسـم من دون تـــعــلـم الــدرس
البل اخـــذ دروس إضـــافـــيـــة   والن
اإلدارة تــمــسـك الــعــصــا من الــوسط
وهـذا ينـطـبق على الـزوراء واجلـوية
والـشـرطـة الــتي التـمـتـلك مالعب
ــعــنى وتـــواجه مــشــاكل بـــا
تـــــنــــفـــــيــــذ الـــــوحــــدات

التجريبية.
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واجــــد ان جلـــنـــة
ــــســـــابـــــقــــات ا
مطالبة بحلول
سريعة لتدارك
تــوقف   اكــثــر
من جـولـة عـبـر
اســــــــــتــــــــــغالل
الوقت في إقـامة
ــــــــبــــــــاريـــــــات ا
بـالــتـداخل في ان
يــــلـــعب كـل فـــريق
ثالث مــبــاريــات كل

يوم أي  تلعب 15
في الشهر  6مباريات
 لتدارك الوقت  قبل ان
تـفــرض األمـور نـفــسـهـا
وتـنــسـحب عــلى الـدوري
والـــــــدخـــــــول فـي  ايـــــــام
الــصــيف  ومــا يــتــبع ذلك
من تفاصـيل على الالعب
والـــفـــرق واحلـــكـــام حـــتى
اجلــمـــهــور. وكــانت جلــنــة
ـــســــابــــقـــات قــــدارجـــات ا
مـبـاريـات  اجلـولـة الـرابـعة
قـبل ان حتـدد اخلـامسـة في
ـــقـــبل االول مـن الـــشـــهــــر ا

هم.   ر بها االن  وهو ا
ـينـاء تخـتلف عـنها ما يـقال عن بـداية ا
تلكه بالنـسبة لـلبطل الـشرطة رغم مـا 
الـــثــاني مـن اســمــاء والعـــبــ وقــدرات
وفــريق اكــثــر جتــانـســا بــعــدمــا مـر من
مـــوسـم بـــشـــكـل جـــيـــد جــــدا من حـــيث
الـتـصـدر لـفـتـرة طـويـلـة  مـنـحتـه اللـقب
ــوسـم لــلــدفــاع عـــنه بــعــد الــذي دخل ا
تـــعـــزيـــزمــفـــارزه بـــعـــدد من الـالعـــبــ
عـروف  محـليا ومـحترفـ  التولـيفة ا
الــتي حـصــلت عـلى اول كــاس لـبــطـولـة
الــسـوبــر بـالــفـوز عــلى الـغــر الـزوراء
بفـارق ركالت اجلـزاء التـرجـيحـية  ومن
ثم االنتـقال لـلدور   16لبـطـولة  األنـدية
الـعربـيـة علـى حسـاب الـكويت لـكـنه بدا
ـوسم عـنـدمـا تـغلب األهم حـيث دوري ا
بـصـعـوبة عـلى احلـدود بـهـدفـ لـواحد
في أداء غـير مـقـنع  وكادت الـنـتيـجة ان
تــتــغـيــر لـو تــعـامـل العـبــو  احلـدود مع
الفرص بـجديـة رغم ظهور الـفوارق بكل
شيء تــمال بــبــدايــة حــقــيــقــيـة تــعــكس
صــورته كــبــطل وقـوي  لــكن الــنــتـيــجـة
واالداء انــعـــكــســـا عـــلى لــقـــاء الــزوراء
النتيـجة  احملبطة واخملـيبة التي أثارت
الشكـوك ب األنصـار  بعد تـلقي هدف
وقـبـلـهـا هـدف من احلـدود لـكن  االسـوء
ـــتــراجـع امـــام نـــفط مـــيـــســان االداء  ا
والـعـودة بـتـعـادل اشـبه بـاخلسـارة  في
مهمة كـادت ان تلحق بالـفريق اخلسارة
مل قبل التفريط الثانية  بسبب االداء ا
بالـنقـطتـ ونزف خمس نـقاط من ثالث
مــبـاريـات والزال غـيــر مـؤهل هــجـومـيـا
بعجزه عن التهديف امام  الزوراء وهنا
يــجب ان تــظــهــر قــدرات الــهـدافــ  في
ــبـاريـات الـقــويـة والـصـعــبـة وعـنـدمـا ا
يــظـهـر خــارج الـعــاصـمـة  قـل ان يـفـشل
الـدفـاع عن الــشـبـاك الـتي تـلـقت هـدفـ
تـقـدم بهـمـا مـيـسان الـذي كـان  عـليه ان
يتـعامل مع األفـضلـية لـلنـهايـة وحتقيق
نتيجة األسبوع  قبل ان تتكرر  األخطاء
الــدفــاعـيــة  الــتي ظــهـرت في مــبــاريـات
لــفـريـق الـثالث عــنـدمــا تــلـقى هــدفـا من
احلدود واثن من الزوراء ومـثلهما من

نفط مـيسـان أي انه سجل ثالثـة أهداف
مـقـابل  تـلـقي خـمـسـة  وتـظـهـر الـبـدايـة
ــاضي ــوسم ا ــرتــبــكــة عــلى عــكس ا ا
عـــنـــدمـــا امـــسك بـــزمـــام األمـــور حـــتى
الـــنـــهــائـــيـــة وفـي اجنــاز هـــو األفـــضل
للفـريق بعد خـمسة ألـقاب حصل عـليها
والن من يــراهن ويـريــد الـلـقـب عـلـيه ان
يــكــون قــويــا مـبــكــرا وان  بــتـعــامل مع
األمــور بــجــديـة  ونــفس طــويل  ولــيس
البـداية  من دون حـيلـة هجـوميـة ودفاع
سـلـبي مـا زاد من مـخـاوف األنـصـار في
شاكل ان يبقى الفريق يـعاني من هذه ا
باريـات  التي ستكـون صعبة مع قادم ا
والنه  الــبـــطل  والنـه الــشـــرطــة مـــؤكــد
سـيـواجه التـحـديـات امـام اقـرانه سواء
في بـغــداد وخـارجه ومـتــوقع ان تـظـهـر
مــبـاريــات الـذهـاب اكــثـر صــعـوبـة والن
ـضــيـفــة تـعــمل  مـا بــوسـعــهـا الـفــرق ا
لإلجهـاز عـليه والن الـفوز عـلى الشـرطة
يعـني  بـست نقـاط هكـذا هي  حسـابات
من يقـابل الفـرق اجلمـاهيريـة. في نفس
الـوقت مــهم جـدا ان يــخـرج الـدوري من
سياقـات العمل والـنتائج التـقليـدية كما
حـــصل في أول ثالث جـــوالت وعــنـــدمــا
تــعــثـر الــزوراء إمــام الــسـمــاوة ومن ثم
ــيـــنــاء لـــيــنــزف اربـع نــقــاط من امــام ا
هـمة التي البـداية  مؤكـد ستعـرقل من ا
باريات تتطلب  اللعب بـحذر وحتويل ا
ـا يطـمع بـاحلـصـول على ـصـلحـته طـا
ــشـاركـة الــتي تـاتي من الـنــقـاط ودعم ا
اجل اللقب الـذي فقده الـفرق قبل موسم
ومـهـم جـدا لـفــريق مـثـل الـزوراء وكـذلك
الشرطـة ان يدخل ويلـعب بذهنـية الفوز
الن غـير ذلك سـيـعرقل من تـقـدهمـا  كـما
حـــصل مع الـــشـــرطـــة الـــذي يـــقـــبع في
ـوقع احلـادي عـشـر بأحـد عـشـر نـقـطة ا
الازال بعـيد عـن مهـمة الـدفاع عن الـلقب
ورغـبة جـمهـوره في ان يـعبـر عن نـفسه
ــاضـي  الـذي ــوسم ا كــمــا حــصل في ا
حتــمــله وحتــتــفظ بـه الـذاكــرة النـه كـان
يزا بكل معنى الكلمة  والزالت األمور
بـبـدايـتـهـا والـتـوقـعـات من عـودة قـادمة

للفريق واحلال للزوراء.
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مـتاز اجلدل اثـارت احدى مـباريات الـدوري العـراقي ا
ازاء احـدى احلـاالت التـحـكـيـمـية الـتي شـهـدتـهـا والتي
ـعروفة بـالفار  رغم تطـلبت االسـتعانـة بتـقنيـة الفيـديو ا
ان تلك التقنية لم تعتمد في الدوري العراقي حاله حال
بــعض الــبــطــوالت  الــتي  اســتـثــنت تــلك الــتــقــنــيـة من
وسم اجندتها  رغم ان تلك التقنية استخدمت  خالل ا
ـية  مـبرزة الـكثـير من احلـالي في اغلب الـدوريات الـعا
اجلـدل ازاء استخدامها السيما حينما اربكت متفرجي
احــدى مــبـاريــات الـدوري االنــكــلـيــزي حـيــنــمـا اعــلـنت
بـاراة ثم ما لبثت ان سـجل في تلك ا الـغاءها للـهدف ا
ـسؤولة عن تـلك التقـنية عن اعـتمدته  لـتعتـذر الشركة ا

باراة .. ذلك االرباك الذي سببته جلماهير تلك ا
وفي ذات الــســيــاق حتــدث بـرنــامـج شـوط ثــالـث الـذي
يـقـدمه مـن عـلى شـلــشـة فـضـائــيـة الـشــرقـيـة االعالمي
مـحمـد ابـراهـيم عن ضـرورة اسـتخـدام تـقـنـية الـفـيـديو
ـبــاريــات اخلـاصــة بـالــدوري الــعـراقي نــظـرا الن في ا
جـماهـيرنـا بـاتت متـاثـرة بالـقـنيـة الـتي اعتـمـدتهـا اغلب
ـية وتبقى الـتساؤالت مرهـونة بشان تلك الـدوريات العا
ـكن ان تـدفع بعـجـلـة الدوري الـتقـنـيـة  الـتي لوحـدهـا 
ـتذبذبة بسبب تدهورة وا الى امـام وتزيد من شعبـيته ا
ـعوقـات التي تـعتـرضه  والتي الـكثـير من الـتحـديات وا

سناتي على ذكرها الحقا ..
فـمن بـ الـتـحـديــات  نـلـتـفت الى ان الـدوري الـعـراقي
نتخـبات  الوطنية كـان في السابق منجـما مهما لـرفد ا
بـالالعب امـا اليوم  فـكلـما خاض مـنتـخبنـا مباراة في
اطـار االستـحقاق الـرسمي او الـودي تتـزايد االشارات
الى فـقر الـدوري العـراقي بـشان رفـده لالعبـ وزجهم
نتخبات الوطنية  من خالل  عدم توفر تلك القابليات بـا
ـشـاركـة مع ـهـمـة الـتي تـســعى البـراز اسـمـهـا  في ا ا
نتخبات  حتى ان  الالعب اذا ما توفرت لهم فرصة ا
الـبــروز  انــحــو بــابـصــارهم نــحــو دوريــات  غــيـر ذات
مـسـتـوى  لـتــبـقى الـكـرة الــعـراقـيـة بـعــيـدة عن الـتـطـور
ن  تزج العـبيـها باهم ـواكبـة حالهـا حال اقـرانهـا  وا
ـيـة  لـتـسهم بـتـلك الـتـجارب الـدوريات والـبـطـوالت الـعا
االحــتـــرافـــيـــة في تـــمــتـــ رغـــبـــتــهـــا بـــالـــتــواجـــد في

االستحقاقات  الكروية وبقوة ..
لـيست تـقنـية الـفار وحـدها هي  الـكفـيلـة بدعم الـبطـولة
الـكرويـة فـالعـقود االحـتـرافيـة الـتي تبـرمـها  مع العـب
من مـستويات ثـانوية تـسهم  بتاخـر  الكرة لـدينا  حيث
ي يرغـبون باسـتكمال التـغري تلك االنديـة جنوما  عـا
مـشاوريرهم مع انـدية  ذات قيـمة  لذلك  جنـد الالعب
ـســتـويــات الــثـانــويـة يــهـرعــون الرتـداء االفـارقــة  من ا
فــانــيـالت تــلك االنـــديــة دون ان نــلـــمس اي حتــرك في
ـنـتـخـبات اسـتـقطـاب حـتى الـنـجـوم الـدوليـ من تـلك ا

والذين يعتبرون ارقاما مهمة في تلك الفرق ..
تكررة ـومة  الدوري والتـاجيالت ا كـما ان مشاكل  د
تـسهم بـنوع واخـر في عـدم التـفات اجلـمـيع للـمبـاريات
نافسة الـتي تخوضها االنـدية العراقـية في غمار تـلك ا
فـمثلـما تـعرضت البـطولـة لتاجـيل مفـاجي جراء خوض
باراتيه الـرسميتـ ضد هونك كونغ ـنتخب العـراقي  ا
وكـمبوديـا  فان االستـحقـاقات واالحداث الـتي يعيـشها
الـبــلــد ايــضــا تــضع الــدوري حتـت وطـاة الــتــاجــيالت
لـتـنعـكس بـشـكل وبـاخـر  علـى وتيـرة االعـداد الـنـفسي
شاركـة  فالـدوري  اليقـتصر والـبدني لالعـبي االنديـة ا
عـلى هذا اجلانب بقدر تعلـقه بالكثير من اجلوانب التي
 تـبـدو ظـاهـرة الــتـاجـيالت  مـســالـة في غـايـة الــتـعـقـيـد
بالـنـسبـة لبـطولـة يـتمـنى اجلمـيع  ابقـاء وتـيرتـها لـشكل

مستمر  ومهم ..
هل بـقيت تقنـية الفار لـوحدها اجلديـرة بان تقدم الدعم
لـشـعـبـيـة الـدوري الـعراقـي  رغم ان هـنـالك الـكـثيـر من
ـؤشرات  التي تستدعي  التامل  بتقد افكار اخرى ا
تـســهم بـشــكل وبــاخـر في تــسـلــيط الــضـوء عــلى هـذه
الـبطولة العريقة التي  تذوي نظرا لعدم التفات  االعالم
ـناسـبـة الحـداثـها وابـراز العـبـيـها ـهـمـة وا بـالصـورة ا
ـكنهم  من احلصـول على تغطـية مهمة بـالشكل الذي 
ـتخـصصـة حيـنما كالـتي تقـدمهـا القـنوات الـرياضـية ا
تـضع الالعـبـ حتت دائـرة الـضـوء وتـبـرز  مـشـوارهم
الـــكــروي ومــحـــطــات تـــالــقـــهم مع فــرقـــهم فـــحــتى من
يـتصدرون قائمة الترتيب بالنسبة للهداف
ــكـــنـــهم من ان يـــظــهـــروا في اعالم ال
بـــصــورة  تـــســتـــحق مـــا حــقـــقــوه من
اهـــــداف وضــــــعـــــوهـــــا فـي شـــــبـــــاك

خصومهم..
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أعلن اجلهاز الفني لـلمنتخب الوطني
لــلـــركـــبـي عن اســـتـــدعــاء  15العـــبــا
لالنـضـمـام الى قــائـمـة االسـود الـتي
عـسكـر تدريـبي في اربيل ستـدخل 
ـــقــبــلـــة. وقــال مــدرب خالل االيــام ا
نـتـخب الـوطـنـي مصـطـفى عـبـد في ا
بيان صـحفي  انه  اختـيار القـائمة
األوليـة لـلـمـنـتـخب بـعـد انـتـهاء دوري
اكس تـيب لـسـبـاعـيـات الركـبـي الذي
افــرز عن اســمـــاء جــديــدة ســـتــمــثل
العـراق في احملافل الـدوليـة واضاف
ــنــتـــخب ســيــدخل في الــبــيــان ان ا
معـسـكر تـدريـبي مـغلـق في محـافـظة
ــدة ســبــعــة ايّــام خــالــيــا من اربــيل 
ــبــاريـــات الــوديـــة وضــمت قـــائــمــة ا
نتخب الوطني كل من: محمد سعد ا
وهـــلــــو عــــلي بــــايــــز و سالم كــــاطع
ولطيف خـالد وحـيدر عبـاس وحس
مـنـذر وعـثـمـان عــبـد الـسالم وحـيـدر
كــر وغــيث كــاظم واحــمــد شــهــاب
وحــــســــ عــــدنـــــان وعــــمــــر طــــارق
ومصـطـفى احـمـد وانـس فالـح وحـيد

خليل.
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استعاد فريق الشرطة  3العب من
الــغـيــاب لإلصـابــة بـعــد تـمـاثــلـهم
للشفاء التام وعودة العب رابع بعد
ـاضــيـة ألسـبـاب أن غـاب الـفــتـرة ا
درب عـائـلـيـة. وقـال أحـمـد صالح ا
ـــســــاعـــد لـــفـــريـق الـــشـــرطـــة في ا
تـصــريـحــات خــاصـة ل أن الــفـريق
صـاب وهم كرار استـعاد الـثالثي ا
جــاسم وولـيــد سـالم وســعـد نـاطق
بــعــد أن شــاركــوا في الــتــدريــبــات
اجلـمــاعـيـة وهم بــجـاهـزيــة بـدنـيـة
جـيدة.  وأضـاف  صالح ان الالعب
الـــرابع هـــو فـــيــصـل جــاسـم الــذي
انـخـرط مـجـددا بـتـدريـبـات الـفـريق
اضـية بسبب بعد ان غـاب الفترة ا
وفــاة شــقــيــقه وبــالــتــالي صــفـوف
الفريق باتت مكتملة والفريق يكمل
حتـضــيـراتـه بـشــكل يــومي. وتـابع
صالح تـنتـظرنـا مـباراة مـهمـة أمام
نـواذيـبـو الـصـومـالي فـي الـسادس
قبل من نوفمبر / تشرين الثاني ا
ضمن مـنافـسات ذهـاب ثمن نـهائي
كـــأس مــحـــمــد الـــســادس لـألنــديــة
األبــطـــال". وأشــار إلى أن الـــفــريق
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ســـيــــواجه الــــيــــوم األحـــد فــــريق
احلدود بلقاء ودي من أجل احلفاظ
عـلى اجلـاهـزيـة الـتـامـة وحتـضـيرًا
الستئناف منافسات الدوري وكذلك
ـرتـقـبــة أمـام نـواذيـبـو لـلـمــبـاراة ا

الــصـــومــالي. يــشـــار إلى أن فــريق
الـــشــرطــة تـــأهل إلى ثــمـن نــهــائي
بــطـــولــة كــأس مـــحــمـــد الــســادس
لألندية األبطال بفوزه على الكويت

الكويتي.

واجهة نظيره الصومالي في كأس األندية فريق الشرطة يستعد 

كأس بطولة دوري أبطال آسيا

ومهم ان  يـعقـد اجتمـاع للـفرق لـلتداول
ــبــاشـرة في األمــور ووضع احلــلـول   ا
الن الــوقـت يــســـيـــر عــكـس  مــا  خـــطط
لـلـدوري الوحـيـد الـذي يـواجه الـتـأجيل
خــارج ايــام الـفــيــفـا ويــؤثــر في تـراجع
الــدوري وان يـكـون الــتـركــيـز األسـاسي
في عـملـية تـنظـيم الـبطـولة الهـميـة هذا
الـعـمل  ومـهم  جـدا لـلـكـرة الـعـراقـية ان
تـعتـمـد عـلى مسـابـقـة اكثـر تـطورا  وان
ــزيـد مـن الـتــحــسن في واقع يــحــصل ا
شكـلة االخرى الفرق والـبنى التـحتيـة ا
التي خرجت عن تخـطيط وزارة الشباب
والــريــاضـــة الــتي افـــتــقــدت لـــلــتــوزيع
الصحيح للـمنشات الريـاضية التي نعم
هي مفـخرة لـكن الوزارة عـملت لـوحدها
وكــانـت بــحــاجــة الى راي اخلــبــرة  من
يـ وأهل الـلعـبة قـبل ان تـبقى األكـاد
الــعــاصــمــة من دون مــلـعـب يـتــسع الى

اكثر من  60الف متفرج على  األقل. 
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ــيـنـاء كـانت اليــخـتـلف عــلى ان بـدايـة ا
غـيـر مــتـوقــعـة بــعـد مــوسـمــ تـعـرض
فيـهـما لـهزاله الـنتـائج وبـالكـاد بقي في
مـكانـه قبل ان يـنـظم صـفوفـه  ويسـتـعد
مبكـرة باالعتـماد على  مـجموعـة العب
مـن داخل الــبــصـــرة وخــارجــهــا يــعــول
ـدعـومة ـشاركـة احلـالـية  ا عـليـهـا في ا
من إدارة هـادي احمـد وجـمهـور الـفريق
الكبير الذي يـسانده اينما حل وارحتل.
وشيء مـــهم ان  تــنــتــدب إدارة الــنــادي
ـدرب الرومـاني وحـضـوره  في نـهـاية ا
ـاضي وتعامل وسم ا ا
مــع األمــــــــــــــــــور
بـنـفسـه وكان
صـــــــــــــاحـب
الـقرار  من
حـــــــــــــــيـث
اختيارات

الالعـبـ احملـليـ واحملـتـرفـ وحـضر
األمــور  بـفــتـرة مـهــمـة  واعــد تـشـكــيـلـة
متـوازنة ظـهـرت في اول مبـاراة للـفريق
ــيـنــاء عــنــدمـا حتت انــظـار جــمــهــور ا
اسـتـقـبـل زاخـو وتـمـكن من الـفـوز عـلـيه
بــهــدف لـيــحــصل عــلى اول ثالث نــقـاط
ومــهم جـــدا ان يــكـــون الــتـــركــيـــز عــلى
مــبــاريــات االرض وجــمع كـل فــوائــدهـا
قـبل ان يـقـدم مـبـارات مـهـمـتـ عـنـدما
فـرض التـعادل عـلى اجلـوية بـهـدف قبل
ــلــعب ان يـــعــود مــرة اخــرى ولــنــفس ا
ويخـطف نقـطة غـاليـة من الزوراء ابـقته
بـالـصـدارة  بـعـد مـرور اربع
جـــــوالت عــــــلى بــــــدايـــــة
الــــــــدوري في حتـــــــول
واضح ومــــخــــتـــلف
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