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ـطـلـوب  امام ـدرب يـبـحث عن الالعب ا ا
حالة التفاؤل التي يعشها اجلميع ولبناء
ــســتــمـرة ــهــمـة ا فــريق مــتــكـامل إمــام ا

شاركة. والتطلع لتحقيق هدف ا
g²O½UðU  œułË

بي درب كـاتـانـيتـش مع االو ان تـواجـد ا
في تــايالنــد في بـطــولــة ا آســيــا الـتي
سـتـنـطـلـق في الـثـامن من الــشـهـر الـقـادم
شيء مـهم وامر سـيسـير بـاجتاهـ منـها
سـيـكـون مـحـفزا
لــكل من يــبــحث
عـن فـــــــــرصـــــــــة
الــــــــــــــدعـــــــــــــوة
لــلــمــنــتــخب من
الــــوجـــوه الـــتي
ــبي تـــمــثـل االو
إضـــــــافــــــــة دعم
ـنـتـخب مـهـمـة ا
عــــــــــــبـــــــــــر أداء
الـالعـــــــــــبـــــــــــ
أنـــــــــفــــــــســــــــهم
وســـيـــكـــون ذلك
ــقـبل بــالـشيء ا
امـــــام مــــهـــــمــــة
الــــفــــريق الــــتي
واجـهت الـكـثـير
من األشيـاء غير
ــــــتــــــوقــــــعــــــة ا
والـــتــــعـــامل مع
األمور بالطريقة
الـــــــتـي ادت الى
إربـــــاك الــــعــــمل
قــــبـل الــــســــفــــر
بـيــومـ عـنـدمـا
تمت إعـادة سبعـة العب مـرة واحدة كان
ــدرب بـعــدمــا زجـهم في يـعــول عــلـيــهم ا
مباراتي اوزبـكستـان وهذا لم يحدث الول
ـــنــتـــخــبــات مــرة  بـل حــصل مـع اغــلب ا
الـكـرويـة اخملـتــلـفـة اذا لم تـكـن جـمـيـعـهـا
بالغ حتى منـها سافرت من دون تـام  ا
ـبي تـخـتـلف كـثـيرا حـتى ولـو مـهـمـة االو
بية وكان ان تـتضافـر جهود الـلجنـة االو
واالحتــــاد والـــوزارة لـــدعــــمـــهـــا واعـــداد
ـــبـي  من اجل الــــلــــعب بــــطـــوكــــيـــو االو
الـصـيف الــقـادم  لـكن مع كل الـذي حـصل
ـدرب غـني شـهـد ومـسـاعديه مع تـهـديـد ا
فـي االسـتـقـالــة يـأمل ان يـقــدم الـفـريق مـا
شـاركة عـليه بـاجتـاه حتقـيق طمـوحـات ا
من خالل تقـد األفضل مـا لدى الالعـب
من حـيث األداء والـنتـائج وبـعـد ان حظى
الـفــريق والالعــبـ بــفـتــرة إعـداد مــهـمـة
حـــصل فــيـــهــا عــلى أكـــثــر من مـــعــســكــر
ومـبـاريـات جتـريـبـيــة إضـافـة لـلـمـشـاركـة
ببـطولـة دبي  لكن تـظهر مـجمـوعته بـغير
السهلة حتت أي تقيـم كان عندما سيلعب
بــــاجملـــمـــوعــــة األولى الـــتـي تـــضم فـــرق
(استراليا والـبحرين وتايالنـد) وجميعها
ـشـاركـة ــنـتـخـبـات ا قـويـة وتـظـهـر بـ ا
مـنافـسة عـلى بطـاقـات التـأهل الثالث عن
ـال معلقة قارة آسيا الى طـوكيو وتبقى ا
عـــلـى جــهـــود مـن ســافـــر ومـن ســيـــمـــثل

نتخب. ا
W —UA*« ‰U «

ــنــتــخب ونــبــقى في احلــديث عن امــال ا
الـــوطـــني وأهـــمــيـــة مـــواصـــلــة دوره في
مـنـافسـات مـجمـوعـته امـام ما سـيـقوم به

الــلـعب بـكـاس الـعـالـم بـقـطـر لـكن مـهم ان
تـاتـي الـبــدايـة وتــســتـمــر وتــتـواصل من
خالل االعـتــمــاد عـلى  مــجـمــوعـة العــبـ
عـززت بـالــوجـوه الـشــابـة الـتي أضــافـهـا
درب التي قدمت مردودا مع قلة الفرص ا
ـتـاحـة إمامه لـكـنـهـا ستـكـون مـؤثرة في ا
قـادم االيـام  مـعــوال عـلى الـتـولــيـفـة الـتي
ـنتـهيـة قبل تـمثل الـفريق في  مـبـارياته ا
ان يــحـــسم صــدارة اجملـــمــوعـــة  ومن ثم

الــتــوقف إمــام االســتــحــقــاقــات الــقــادمـة
خلوض اخـر ثالث مبـاريات في تـصفـيات
اجملـمـوعـة في وضع مـنـاسب وكل األمـور
وحسـمها يـتوقف عـلى نتـيجة لـقاء هونغ
كونغ التي ستجري في احلادي والثالث
قـبل ومع الـذي حتقق لن تـكون من آذار ا
نتخب سهلة إطالقا رغم  الفوارق مهمة ا
قابل الواضحة الـتي يتمتع بهـا الفريق ا
لـعب الـبصـرة لكن والـفوز الـذي حتـقق 
ــتـلك فـرصـة حـسـم الـنـتـيـجـة ـنـتـخب  ا
ـثل التحـدي بعيـنه وألنها سـتعبد التي 
الــطــريق نــحــو االنــتــقــال لــلــتــصــفــيــات
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ومهم جـدا ان تأتي فتـرة التحـضير لـلقاء
ــهـمــة كـمـا هـونغ كــونغ  األقـرب حلــسم ا
يـجب  في ان يأتي الـتـركيـز عـلى الهـجوم
ــر به في ظل الــعــقـم الــهــجــومي الــذي 
الـفريق وفـي ان يعـود امـجد عـطـوان احد
ابرز العـبي الـوسط الذي بـات يؤدي دورا
هـجومـيـا  ويظـهر العـبا مـتـكامال  إضـافة
الى إمكانية بشار رسن األخر الذي حتول
بشكل سريع الى  األداء الـقوي في الدفاع
درب يـكون قد حدد والهجـوم ومؤكد ان ا
معالم األمور حـيث األخطاء التـي  تركتها
ـبــاريـات اخلـمـس عـنــدمـا ظـهــر بـوضع ا
دفــاعي ايــجــابي  واضح حــيــنــمــا تـلــقت
شــبـاكه هــدفـ وهــذا امـر مـهـم ان يـلـعب
بــدفــاع ايـجــابي قــبل ان يــســجل ســبــعـة
أهـداف من خــمس مــبــاريـات وان يــظــهـر
مــتـــوازنــا في ذلك عـــنــدمـــا فــاز في ثالث
وتعادل في اثـن وجمع 11 نقطة والزال
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ال يـــخـــتـــلـف عـــلى ان اهم اجنـــازات عـــام
ـنـتخـب الوطـني لـكرة 2019 هـو تـصدر ا
الــقـــدم لــفـــرق مــجــمـــوعــتـه الــثــالـــثــة في
ـزدوجة لـكاس الـعالم 2022 التـصفـيات ا
وا أسـيـا 2023 من خالل الــعــمل الـذي
همة يقوم به كاتانيش الذي اخـذ يتقدم با
 من فترة الى أخرى عندما تمكن من قيادة
ــنــتــخب  فـي خــمس مــبــاريــات من دون ا

خـسـارة وهذا مـؤشـر ايجـابي عـلى تـفاعل
ـبــاريـات والــتــعـامـل مـعــهـا الــفـريق مـع ا
بتركـيز  بعدمـا لعب اقوي مـبارياته خارج
ـلعبه ملـعبه حـينـما تعـادل مع البـحرين 
بهـدف ومن ثم في اللقـاء الثـاني الذي نقل
لـألردن ســلـبــيــا قــبـل حتــقـيـق الــنــتــيــجـة
األفضل واألكبر واالهم على منتخب إيران
بهدفـ لواحد وكذلـك الفوز على كـمبوديا
بــأربـعــة أهــداف قــبل ان يــخــوض  لــقـاءا
واحـدا في مـلـعب الـبـصـرة  تغـلب بـه على
هـونغ كــونغ بـهــدفـ  خالفــا لـبـقــيـة فـرق
ــلــعــبه اجملــمــوعــة  واآلمل في ان يــعــود 
بـــأســـرع وقـت دون رد   وفي ظل الــــلـــعب
بعيدا عن جـمهوره الكبـير واالستفادة من
عـامـل األرض  الــداعم دومــا لــلـفــرق عــلى
مـخـتـلف مـسـتـويـاتـهـا لـكن األهـمـيـة  امام
تـصـفـيـات كـاس الـعــالم  لـيـتـجه بـصـدارة
اجملمـوعة 11 نـقطـة ثم الـبـحرين 9 نـقاط
وإيران بـست نـقاط لـكن من أربع مبـاريات
ولديه اربع مواجـهات  اخرى وقـد يتصدر
اجملــمـوعــة امـام أي نــتــيـجــة غــيـر الــفـوز
نتخبنا عـلى هونغ كونغ وهذا  قد يسبب
شاكل امام الـتعامل مع الفـرصة احلالية ا
لكي تسيـر األمور باالجتاه الـصحيح امام
ـطـلـوبة الـتي تـعـادل الـصدارة الـنـتـيـجة ا
والـتـرشح مـبـاشـرة حـتـى لـوخـسـرنـا امام
إيــران الن لـقـاء كــمـوديـا حتــصـيل حـاصل

واجهة منتخبنا. والنه سيخرج 
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وانـعـكــست الـنـتــائج  ايـجـابــاعـلى مـسـار
همة  التي تسير لالن بشكل مقبول إمام ا
مشوار طويل وغـير سهل لبـلوغ طموحات
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اطلقت وزارة الشبـاب والرياضة منحة الرياضيـ االبطال والرواد لشهر تشرين الثاني 2109 ودعت
شمول الى مراجـعة فروع مصرف الرافدين ومـنافذ التوزيع اعتبارا من اليـة في الوزارة ا الدائرة ا
اليـة لشهـر كانون االول اجلاري خالل نحـة ا الـية فيمـا سيتم تـوزيع ا نـحة ا امس االثنـ الستالم ا
كلفة بـتسليم ملـعب الفلوجة 5000 متـفرج الى محافـظة االنبار قبلـة. الى ذلك زارت اللجنـة ا االيام ا
رافق اخلاصة به ـلعب و األتفاق على تأهيل عدد من ا ستـفيدة وأطلعت اللجنة على واقع ا اجلهة ا
ـوهبة ـركز الـوطني لرعـاية ا ـلعب الى هـيكلـية ا ومنـها توسـيع عدد مـقاعد الى 7000 متـفرج وضم ا
ـلـعب لـنـشـاطاته الـريـاضـية فـي األنبـار مع طـلب رئـيس الـهـيـئـة األداريـة لـنـادي الـفـلوجـة بـأسـتـخـدام ا
كلفة. تفق عليها ومن خالل زيارة ثانية للجنة ا الرياضية.موعد التسليم حل أكمال أعمال التأهيل ا

w½U¦ « s¹dAð dNA  œ«Ëd « W×M  oKDð »U³A «

v d*« w

…dýU³  …dŠ

q³I*« Ÿu³Ý_« UNðU³¹—bð œËUFð W¹u'«

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

أعــلـنت إدارة نــادي الـشــرطـة قـرارات
حاسـمة بعـد اخلسارة الـكبيـرة لفريق
كـــــرة الـــــقـــــدم في ذهـــــاب الـــــدور ربع
الــنــهـــائي من بـــطــولــة كـــأس مــحــمــد
السادس لألندية األبطال أمام الشباب

السعودي بنتيجة (0-6). 
وذكر بيان لها (بأشد عبارات االعتذار
واألسف البنـاء الشـعب كافة واالعالم
واجلـمهـور الريـاضي الـكر تـقدمـها
الـــهـــيـــأة االداريـــة لـــنـــادي الـــشـــرطـــة

الـرياضي بـاألنـابة عن اعـضـاء الهـيأة
الك الـــتــدريـــبي والعـــبي الـــعـــامـــة وا
ة ـؤ فـريقـنـا الـكـروي عن الـنـتـيـجـة ا
الـتي مـني بـهـا فـريـقـنـا امـام الـشـبـاب
السـعودي عـربيـاً لذا نـود ان نب ان
ادارة النادي قد عقدت اجتماعات عدة
الكات الفنية واالدارية والتعرف مع ا
بـالـتـفـاصـيـل عن االسـبـاب احلـقـيـقـيـة
لـهــذه اخلـسـارة حــيث تـمــخـضت عن
الـقــرارات اآلتـيــة): إنـهــاء عـقــد مـدرب
حــراس مـرمى الــفـريق (عــبـد الـرؤوف

عـبــد الـله عـبــدالـرؤوف ) بــالـتـراضي
وتـقـد كتـاب شـكر وامـتـنان جلـهوده
ـــبــذولـــة مع الــفـــريق خالل الـــفــتــرة ا
ــاضــيـــة وإيــقــاف االســتـــحــقــاقــات ا
الية كافة لفريق كرة القدم  واالمور ا
لــغــايـة مــبــاراة االيــاب امـام الــشــبـاب
الــســعـودي ويــتم اتــخــاذ مــايــلـزم في
حينهـا وبحسب بنود الـعقد وتوجيه
انــــذار نـــهـــائـي لـــعــــدد من الـالعـــبـــ
بضـرورة حتسـ مســـــتواهم الـفني
حــيث حتــفـظــنــا عن ذكـــــر اســمـاؤهم
لغرض منـحهم الثقـة والدافع النفسي
لــتـطـويـر ادائـهم مـع الـفـريق وبـخالفه
ســـيـــتم اتـــخـــاذ مـــا يـــلـــزم وبـــحـــسب
ــصـلــحـة الــعـامــة وتـســمـيــة صـالح ا
راضي مديـراً جلهـاز الكـرة في النادي
والــكـــابــ عـــمــاد هـــاشـــــــــم مـــدربــا
ـــرمى وتـــعـــزيـــز صـــفــوف حلـــراس ا
الـفـريق بالعـبـ مـحـترفـ ومـحـلـي
الك الـــتــدريــبي بـــعــد الــتـــشــاور مع ا
وحـــــسب احـــــتـــــيـــــاجـــــات الـــــفـــــريق
الك الـتـدريـبي وجتــــــــــديـد الـثـقـة بـا
ـمـكـنة وتـــــــــقـد كل وسـائل الدعم ا
له لـــغــــــــــرض إعـــادة تـــرتـــيب أوراق
الـفـريق بــالـشـكل الـذي يــؤمن حتـقـيق
نـتـائج ايـجـابـيـة لـلـنـادي وحتـافـــــــظ
عـــلى ســـمـــعــة الـــكـــرة الــعـــراقــــــــــيــة
بـصـــــورة عـامة و الـشرطـة على وجه
اخلــصــوص وبــخالفـه حتـتــفظ ادارة
الــنــادي بــحــقــهــا في اتــخــاذ مــا تـراه
ـــا يــؤمـن احلــفـــاظ عــلى مــنـــاســـبــاً 

مستقبل وسمعة نادينا.

ـوهوب فـيـمـا اسـتعـاد الـزوراء العـبه ا
حــسـ عــلي بـعــد تـعــرضه لإلصــابـة.
وطالبت اإلدارة االحتاد الـعراقي لكرة
الـــقـــدم بــانـــضـــمـــام ربــاعـي الــفـــريق

قبل.  منتصف شهر كانون الثاني ا
وقال عضـو الهيئـة اإلدارية في النادي
عــبـــد الــرحــمـن رشــيــد إن إدارة نــادي
الـــزوراء طـــالـــبت احتـــاد كـــرة الـــقــدم
ــنــتـخب بــضــرورة انـضــمــام ربــاعي ا
بي لكرة القدم جنم شوان ومحمد األو
رضا ومصطفى محمد جبر وعالء رعد

الى صفوف فريقها الكروي.

وأوضـح أن الـــنــــادي طــــالـب االحتـــاد
بــانـضــمـام الـالعـبــ مـنــتـصف شــهـر
ـــقــبـل لاللـــتـــحــاق كـــانـــون الـــثــانـي ا
ؤمّل ـعسـكـر التـدريـبي اخلـارجي ا بـا
إقـامته في مـدينـة أالنيـا التركـية خالل
دة من الـعاشـر ولغايـة السـابع عشر ا
مـن الـشـهـر ذاته في إطــار حتـضـيـراته
الـنــهـائــيــة لـلــقـاء فــريق بــونـيــودكـور
االوزبـــكي ضـــمن مـــلـــحـق الــــــــــــدور
ـــنــافــســات دور الــثــانـي الــتــأهـــيــلي 
اجملـمـوعات بـدوري أبـطـال آسيـا لـكرة

القدم 2020.
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كشف عـبـد اخلـالق مسـعـود رئـيس االحتاد الـعـراقي لـكرة الـقـدم أن االحتادين
ـلف مــــشتـرك لـطـلب اسـتضـافـة كأس أ الـعراقي واألردني سـيـــــــــتـقدمـان 
آسيا 2027. وأقيـمت نسـخة 2019 من الـبطـولـة في اإلمارات بـيـنمـا ستـقام

قبلة في الص في عام 2023.  النسخة ا
وقال مـسعود في تـصريحـات صحفيـة إن االحتاد األردني لكـرة القدم خـاطبنا

بشكل رسمي لتقد ملف مشترك الستضافة كأس آسيا 2027. 
العب ـلف لكن لم يتم حتديد ا وأضاف ان االحتاد العـراقي وافق على تقد ا
لف سيـتم تقسيم التي سـتستضـيف مباريـات البطولـة موضحا أنه بـحسب ا
رجح أن تـتنافس أيضا لـبنان وإيران والكويت اجملموعات بـ البلدين. ومن ا

وعمان على استضافة البطولة اآلسيوية.

ادارة الشرطة تسعى لتضميد جراح اخلسارة التاريخية

وداعاً ايها الرياضي النبيل
ــطـمـئــنـة غــادر هـذه الــدنـيــا الى جــوار رب غـفـور بـهــدوء الـنــفس ا
الـريـاضي الـكــبـيـر بـشـار مـصــطـفى الـنـائب االول الــسـابق لـرئـيس
بـية الـوطنـية الـعـراقيـة. لقـد كان مـصـطفى اسـتثـناء في الـلجـنـة االو
فهو لم يكن جنما في لعبة ما عالم او زوايا الشخصية الكثير من ا
الكــمـة الـتي تــرأس احتـادهـا  بـتــمـيـز رائــده الـنـزاهـة حـتى لــعـبـة ا
عارك االعالمية وهو الذي والعمل الدؤوب. ولم يكن محبا خلوض ا
يـعـرف الكـثـيـر الكـثـير عن خـفـايا الـريـاضـة العـراقـية بـعـد االحتالل
االمريكي البغيض الذي اعقبـته احتالالت التقل عنه بغضا. كما انه
ـبـيـة احـمـد لم يـكن من الـذين اقـتــادهم خـاطـفـو رئـيس الـلــجـنـة االو
على ـكتب التنـفيذي احلجية عام 2006 وكل من كان من اعضاء ا
الـرغم من انه كـان نـائـبـا لـلـرئــيس وقـد احـتـجـزه اخلـاطـفـون دقـائق
عـهد الـثقـافي النـفطي في ذلك ن احـتجـزوا في قاعـة ا معـدودات 

النهار التموزي من ذلك العام.
ولـعل الزاويـة االكثـر اسـتثـناء في مـسيـرة هـذا الريـاضي النـبيل انه
بـ تـدافع االحـداث وجــد نـفـسه وقـد تــبـوأ مـنـصب رئــيس الـلـجـنـة
سؤول االول عن رياضـة االجناز في العراق بية وكـالة ليغـدو ا االو
ولم تــكن في زمـن مــضـطــرب بل رد الـى اقـصـى درجـات الــرداءة
نـصب بل في سـموه علـى كل صغـائر هذا فـارقة في تـوليه هـذا ا ا
لم يـبع ـنـصـب وتـمـسـكه بـآللئ وجـواهـر اخلـلق الـريـاضي الـقـو ا
ـا نـشـر في هـذا الـسوق مـبـادئه في سـوق الـنـخـاسة الـريـاضي وا
اخالق  الناس الطيب الذين يتعاملون مع اجلميع اخالق الفرسان

بقلب ابيض صاف من اية ضغينة او حكم مسبق.
بـشـار مـصـطـفى حـاول ان يـبـحر بـقـلـبه الـنـظـيف في عـبـاب ريـاضة
ن رضـعـوا من اثداء حتت االحـتالل وقـد استـقل مـركبـهـا الكـثـير 
اراض اخرى فتـغير عـليهم طـعم حليب ارضـهم العراق حـتى كبروا
عـلى حـلـيبـهم اجلـديـد فصـاروا اجـسـادا بروائـح نتـنـة وبـاتوا قـلـوبا
كـما هم في غيـر ميدان بنـبضات خـسيسـة وبرمجـوا عقوال مـتآمرة 
فأنى للـنبيل بشـار مصطـفى ان يوازن سفـينته ? وكيف له الرياضـة

ان يحافظ على أمانته ?.
بذل جـهدا جـبارا لألبقـاء على الـسفيـنة مـتوازنة في بـحر مـضطرب
ـوج تصـاعـد وكـان موجـا حـكـومـيا قـاسـيـا دمر وجنح زمـنـا ولـكن ا

الرياضة العراقية عام 2008 .
وج لـيدمرها عام 2019 بقرار 140 سيئ الصيت كما عاد ذات ا
هواء ليس وغيـره من خطوات اجلـهلـة الذين أفئـدتهم وعـقولهم هـواء
من بـ ذراتـه ذرة واحـدة من هــواء خــلق بــشـار مــصــطـفـى اخلـلق
الــعــراقي الــعـربي الــذي يــتــنــفـسـه كل الـعــراقــيــ اال هــؤالء الـذين
النـهم بــاعـوا أنـفـسـهم اليـضـعـون الـعــراق ومـسـتـقــبل الـعـراق اوال 

للشيطان .
تــغـيـرت االحــوال وتـراجع مـصــطـفى عن درجـة الــرئـيس الى درجـة
ـبادئه الـنائب االول لـلرئـيس ولم يغـير فـيه ذلك شيـئا ظل مـخلـصا 
مـسـتوعـبـا للـحـاقدين عـلـيه شخـصـا ومنـهـجا بـقلـبه االبـيض الـكبـير
ـسـالم الـطيب كـرامـة الـعـامـل لعـلـهم يـرعـوون ويـحفـظـون لـلـرجل ا

ولكنهم سعوا سعيا مسعورا الى تشويه سمعته. باخالص
ــــلك الـــــسالح الــــذي وألنـه ال  كــــمــــا هـي دائــــمـــــا عــــادة االقــــزام
عبأ بذخيـرة الغاية تبرر الوسيلة فقد انزوى سالح الكذب ا لكون
في أيـامه االخيـرة في بلـدته الـتي يعـشقـهـا دهوك احلـبيـبة يـتواصل
نائيا بنفسه عن صغائر هادئا مع من أحبهم وأحبوه في الله تعـالى
ـان مـصـارعــا بـا ابـنـاء الــشـاشــات ومـرتـدي "فــسـاتـ " االضــواء
وصـبــر أوجــاعه حـتـى ودع هـذه الــدنــيـا بــريــئـا من كـل دنس رمـوه
لـيـبـقى كـبيـرا في قـلـوب وعـيون كل شـرفـاء الـعـراق. على أمل ان به
يـزفـوا لـروحه الـطـاهـرة  بـشـرى االنـتـصـار من سـاحـات االعـتـصام
باركة لـتلتقي روحه بأرواح شـهداء ثورة تشرين في عـلي فرح ا
ا حتقق لعراقهم الذي احبوه حتى الشهادة من اجل عينيه اللت
عـيـناك غـابـتا نـخيل لـيس في الكـوكب مـا يشـبـههـما

ساعة السحر.
اللهم يـاعظيم ..ارحم بشـار مصطـفى فقد كان
عبـدا من عبادك الـذين نحبـهم فأحـببه يا أرحم

. الراحم
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أكـد اجلـهـاز الـفـني لـلـقـوة اجلـوية أن
الـفــريق سـيـعـاود تــدريـبـاته الــيـومـيـة
قبل حتـضيرا انطالقـا من األسبـوع ا

الستئناف منافسات الدوري.
ـسـاعـد لـؤي صالح في ــدرب ا وقـال ا
تـصريح صـحفي إن الـفريق سـيبـاشر
تـدريــبـاته مــجـددا في مــلـعـب الـنـادي
ـقبل تـأهبا اعـتبارا مـن يوم الـسبت ا
الستئـناف منافـسات الدوري. وب أن
اإلبـــهــام والــغــمــوض مـــازال يــكــتــنف
مــصـــيــر الــدوري رغـم أن احلــديث في
سـابـقة مـطلع اإلعالم يـؤكد انـطالقـة ا
ـقبـل لكن جلـنة شـهـر كانـون الثـاني ا
ـســابـقـات مـطــالـبـة بـإصــدار تـعـمـيم ا
جلـمـيـع األنـديـة يــضم الـطـريــقـة الـتي

سـتتـبع للـمنـافسـات ومواعيـد انطالق
قبلة.  اجلوالت ا

يشار إلى أن "القـوة اجلوية توقف عن
التدريبـات اليومية بـعد خروج الفريق
من بــطــولـــة كــأس مــحـــمــد الــســادس
ـــولـــوديـــة لألنـــديــــة األبـــطـــال أمـــام ا

اجلزائري
مـن جــانب اخـــر واصل نــادي الــزوراء
بـكـرة الــقـدم امس االثـنــ تـدريـبـاته
لـحق دوري ابطال اليـوميـة حتضيـراً 

اسيا.
وأعــلن الـــنــادي انـه ســيـــلــعب الـــيــوم
الـــثالثـــاء مــــبـــاراة وديـــة امـــام نـــادي
ــصـافي في مـلــعب الـزوراء.وسـتـقـام ا
ــــبــــاراة عـــلـى مــــلـــعـب الـــنــــادي في ا
الـشـاجليـة في الـسـاعة الـثـانيـة ظـهراً

درب الذي بات يـحظى باهتـمام الشارع ا
ـهـمـة ومـهم ان الــذي يـتـحـدث بـثـقـة عن ا
حتـــصل الــكــرة الـــعــراقــيــة عـــلى فــرصــة
ـشاركـة الـثانـيـة بنـهائـيـات كاس الـعالم ا
وجود حاليا وأهمية ومن خالل الفريق ا
ان يــدعم من كل اجلــهــات فــيــمــا يــتـعــلق
ـــدرب وتــامـــ رواتــبه شـــهــريــا  النه بــا
نتخب  الذي ؤثر البل عنوان ا العنصر ا
ناسبة واالهم مهم ان يحضـر بالطريقـة ا
ان يذهب االحتـاد  الستـئنـاف الدوري في
االول من شــبـاط  الـقـادم امــام فـتـرة عـمل
درب في رفع لـياقـة الالعب جيـدة امام ا
الــفــنــيــة الى مــا قــبل شــهــر عــلـى مــوعـد
السـفر الى هونغ كـونغ في مهمـة مختـلفة
لكن مهم التـطلع إليها بـرغبة وثقة ف ظل
وجود اجملـموعـة وما سـيضـاف إليـها في
ــدرب من االيــام الــقـادمــة بــعــدمــا جنح ا
وجوه واعـدة في اخـتيـاراته مع الالعـب
بـاريـات األخـيـرة التي واالسـتـفادة مـن  ا
ـــنــتــخب الــذي يــشــهــد عــززت من واقع ا
دعـمـا من الـشـارع  واألمل في ان يـسـتـمـر
ـنـتخـب بالـسـيـطرة عـلى األمـور لالخـير ا
وحل االنـتقـال للـتصفـيات األكـثر أهـمية
وصعوبة واحلـاسمة أي عليـنا بناء فريق

مــتـــكــامل وجـــاهــز امـــام تــعــرض
الـالعـبــ لـلــجــهـد واإلصــابـات
وغـيــرهــا من االثــار الــسـلــبــيـة
الـتي قـد تـتـرك تأثـيـراتـهـا على
هـمة  الـتي كـما  قـلنا مجـمل ا
انـهـا لـيـست بـالسـهـلـة بـعـدما
ــدرب يــتــرك بــصـمــاته اخــذ ا
على الفـريق فضال عن الـتغير
الذي حصل  على مجمل األداء
وحتـــسـن وتـــطـــور الـالعـــبـــ

الـذين يقـدمـون  الـيوم مـسـتوى
واضح  البل افضـل مسـتوى اذا
مــا ظـهــرت بــعـض  الــثــغـرات
خـــصــــوصـــا فـي حـــراســـة

ـــــكن حل ـــــرمى و ا
ـشــكــلـة هــذه ا

وكـــذلك في الـــدفــاع ومـــعــاجلـــتــهـــمــا الن
ــبــاريــات الــقــادمــة ســتـــــــــــكــون عــنــد ا
احلـسابـات اجلـادة عنـد إيـران والبـحرين
ـشاكـل الـفـنـيـة لـزيادة وعـلـيـنـا ان نـحـل ا
ـنـتـخب إمـام مـواصـلـة حتـقـيق فـاعـلـيـة ا
الـنـتـــــــــائج الـتي هي من حتـدد الـطـريق
الى الـهـدف حــيث االنـتـقــال لـلـتــصـفـيـات

القادمة.
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ويقـول  رئيس احتاد فـرع الكرة الـبصري
الـكـروي الـرائـد األسـتـاذ سـامي نـاجي ما
نتـخب شيء جيـد لكن االهم هو يقـدمه  ا
احلفـاظ على مـسار النـتائج الـتي حتققت
بفترة تختلف عنـها  اليوم عندما تزامنت
ـنـتـخب سـبق مع انـطالقـة الـدوري والن ا
وشـارك بـبـطـولة غـربي اسـيـا  كـمـا لـعبت
فــــرق الـــــزوراء واجلــــويــــة والـــــشــــرطــــة
لك محمد السادس مبارياتها في بطولة ا
أي جـمـيـع الالعـبـ  كـانـوا بـوضع  فـني
مـــنــاسـب قــبل ان تـــتــاح الـــفــرصـــة امــام
لـلـمـدرب في  اخـتـيـار اكــــــــــثـر من العب
شـاب لـيـزيـد من مـعـدل الالعـبـ الـشـباب
ـنـتـخب وهـذه كـلـهـا عـنـاصـر مـهـمـة في ا
أثـرت في حتــقــيق الــنـتــائج وتــــــــــصـدر
اجملـــــمــــوعــــة لـــــكن األمــــور
تـــخــتـــلـف امــام بـــقـــيــة
ـــبــاريـــات في ظل ا
الـــــــــوضـع الـــــــــذي
تــــعـــيــــشه الــــفـــرق
بــســبب أوقـــــــــــف
الــــــــــدوري إضافة
الى خــروج اجلـويـة
مـن بـــــــــطـــــــــــولــــــــة
ـــــــــلـــــــــــك وقـــــــــد ا
يــلــتـحق بـه الـشــرطـة
ومـــــــــن يـــــــــــــدري ان
يستأنف الدوري في
االول مـــــــــــــــــــن

شباط .
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