
لم تـعـد الـريـاضـة عامـة وكـرة الـقـدم خـاصة بـاسـتـحـواذهـا على
ي مـشهود مجرد ركض صبيان او متـابعة ومشاهدة وحراك عا
تسـليـة هواة او حتقـيق نتـائج ورقص وفرحـة جمـاهيـر. بل تتـغير
ـلف ـلــفـات األخـرى وحتـريــكـهـا  مـعـالم الــواقع حـسب تـاثــره بـا
احليـاة بصـورة تتمـكن من خالله عـلى التاثـير والـتغـييـر. من هنا
أصـبـحت الـلـعبـة تـمـثل قـضـيـة راي عام لـهـا قـدرة عـلى الـتـغـلغل
وتـغـيـيــر مـسـارات أخـرى من خـالل  الـتـحـكم بــتـسـيـيــرهـا وفـقـا
ــنـهـجــيـة واسـتــراتـيــجـيـة وتــخـطـيط يــدخل ضـمن االطــار الـعـام
رسوم بدقة لسيـاسات البلدان ومناهج احلكومات التـخصصي ا
ـرسومة استراتيجيا تاحة واالهداف ا وارد ا ا يـتناسب مع  ا
ـرتبـطة بـعـالم كرة عـبـر جلان مـتـخصـصـة بكل الـعـلوم األخـرى ا
القـدم والريـاضـة من قبـيل االعالم واالقتـصـاد واالستـثمـار وعلم
الـنـفس والـصـحـة الـعـامـة والـسـيـاحـة والـبـنى الـتـحـتـيـة والـثـقـافة
واالمن واالجـتـمــاع والـتـربـيـة والـتـعـلــيم واالنـضـبـاط  والـتـواصل
ـا في جـعـبـة واالنـفـتـاح عـلـى الـعـالم االخـر. غـيـر ذلك الـكــثـيـر 
ها واإلفادة منها ليس ؤسـسة الكروية للتاثـير في محيطها وعـا ا
حتت عـنـوانـهــا الـفـني فـحـسب. بل ابـعــد من ذلك بـكـثـيـر لـدرجـة

جعلتها احد اهم قنوات الدبلوماسية الناعمة في عالم اليوم.
من هنـا وحيث تكـمن األهميـة فيمـا يراه اهل العـلم واالختصاص
ـلف في الـبــنــاء واحلـيــاة والــعـمــران والــقـيــادة جــعل من هــذا ا
تعولم .. احليـوي عنوان جديدا وفرعا مهما من حضارة العالم ا
ــا يــعــنـيـه ذلك من أهــمـيــة وضــرورة قــصـوى العــادة صــيــاغـة
ـنـظـمـات االهلـيـة اخلـفـية مـفـرداته من قـبل الـدول واحلـكومـات وا
صـالح العـامة ويطـور الفني ا يـخدم ا منـها والعـلنيـة وتوجـيهه 
ـا يـوازي االسـتـقـطاب والـتـنـظـيـمي مـنه بـشـكـله األمـثل والالئق 
تابع عـمورة  ا الي من سكان ا اليـ ا شاركة  تـابعة وا وا
نـدمج بلعـبة كرة القـدم التي تعد في بـعض تفاصيـلها حياة وا

داخل احلياة.
ـقدمة لـيس بطرا او ترفـا بل هي ردة فعل طبـيعيـة مسؤولة هذه ا
على من يـتـعامل مع الـريـاضة وكـرة الـقدم في الـعـراق على انـها
مجـرد بقرة حلوب للـمصالح اخلاصة على حـساب العامة .. وقد
تــعــجــبت لــكــيــفــيــة اتــخــاذ قــرار إعــادة الــدوري من قــبل جلــنــة
سـابقـات في ظل غياب اهل االخـتصـاص ومشاركـتهم .. فـكما ا
يـعلم جميع اهل اللب .. ان قرار اإلعادة ليس من اختصاص أي
ـســابـقـات الـتي هـي جلـنـة عـامــلـة حتت قـيـادة ـا فــيـهـا ا جلـنـة 
ـؤسـسـة الـكـرويـة او مــا يـسـمى الـهـيـئـة اإلداريـة الحتـاد الـكـرة ا
وبالـتالي ال يحق للجـنة او غيرها اعالن انـطالق الدوري وطريقته
نـتخـبات الـكروية الـعراقـية ومـستوى وشكـله الذي سـيؤثر عـلى ا
اللـعبة .. وان ال يـترك الي مزاج او ارجتال شـخصي دفعـنا ثمنه
الكـثيـر خالل سنـوات خلـت حتى وصـلنـا الى ما بـلغـناه الـيوم ..
نتظرة الحتاد بل يجب ان يـكون من اختصاص الـقيادة البديلـة ا
ـعـنـية ـستـقـيل .. الـتي يـجب ان تـشرك مـعـهـا اجلـهات ا الـقـدم ا
ـالي لـكل األنـديـة حتى عـامـة من قـبـيل احلـكـومة لـغـرض الـدعم ا
ـمـكـنة ـباريـات في كل احملـافـظات ا يـشـتـرك اجلمـيع .. وإقـامـة ا
عـن .. وكـذا اخذ وتوفـير احلـمايـة الالزمة لـها وجلـماهـيرهـا وا
ــيـ راي اهل الــعـلـم واالخـتــصـاص مـن قـبل األســتــاذة االكـاد
ـــتـــعـــلـــقـــة واهـل الـــبـــيت الـــكـــروي وذوي والـــلـــجــــان األخـــرى ا
درب االختـصاصـات من علـماء االجتـماع والـقانـون والنـفس وا
وغــيـــرهم .. اذا مـــا اردنــا لــكـــرة الــقـــدم ان تــكن اداة صـــانــعــة
لإلصالح والنهوض والبناء العراقي .. اما
اذا تـركـنـاهـا عـلى الـغـارب وتـدار بذات
ـــة .. فــعــلى اإلصالح الــطـــرق الــقــد
الــسـالم وعـــلى كـــرتـــنـــا الـــرحـــمــة ..
سـتقبـلنا اخليـبة في ظل اجملهول .. و

والله ولي التوفيق .
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وقبـلهـا احمللـية مـنذ وصولـه واللعب
درب ـمـتـاز كـمـا جنح ا في الـدرجـة ا
في تقد اكثـر من عنوان واعد حيث
ن حــســـ ومــحـــمــد داود ومــازن ا
فـياض وآخـرين وهـو األخـر مسـتـعد
من فــتــرة وقـادر ان يــكــون مــنــافــسـا
عــلـى صــدارة ووصـــافــة اجملـــمــوعــة
والــتــقــدم ألدوارهــا  األخـيــرة في ظل
وجــود مـجـمــوعـة العـبــ وإمـكـانـات
واضــحــة وهـذا يــعـود إلدارة الــنـادي
الـتي استـمـرت  بتـقـد األمور  بـدقة
وتـسـيرهـا كـمـا تخـطط لـهـا من حيف
تـقد مـسـتحـقات الالعـبـ كمـا بقي
نـقـطـة اســتـقـطـاب لالعــبـ الـشـبـاب
والـتـركـيز عـلـيـهم من مـوسم الخـر ما
ـنافسات جعله ان يـبقى قويا وسط ا

وطموحات  التقدم فيها لألخير.
œËb(« o¹d

احـــد الــفـــرق الـــتي اســتـــمـــرت عــلى
توازنها امام حتـقيق هدف البقاء في
مــقــعـــده في مـــشــاركــات مـــتــبـــايــنــة
واألخـيرة  كـانت  مقـبـولة الى حـد ما
وهو  االخر الذي قـدم العب واعدين
جنـحــوا في تـقــد مـبــاريـات مــهـمـة
سـاهـمت في دعم مـهـمـة الـبـقـاء الـتي
استـمر يـحقـقها امـام صعـوبات فـنية
ـؤسسة وأخرى مـالية رغم انه يـتبع 
لكنه بقي يعـاني في جميع مشاركاته
ــدرب الـــتي قـــادهــا عـــمــاد نـــعــمـــة ا
صـاحب الـفـضل الـكبـيـر عـلى تـطـوير
الـفـريق وتـقدمه واسـتـقـطـاب عدد من
الالعب الواعدين ومنهم  من اخذوا

رشح  لعبور مجموعته. احد ا
jHM « o¹d

يـــعـــد الــنـــفط احـــد ابـــرز الـــفــرق في
ــواسم األربـعـة األخـيــرة بـعـد فـتـرة ا
ـدرب الـعــمل الـتي كــان عـلــيـهــا مع ا
حـسن احـمـد الـذي وضـعه مـرت في
قـدمـة وحـصل على مـشـاركة مـواقع ا
عــربــيـة بــبــطـولــة األنــديــة الـعــربــيـة
ــشــاركــة األبــرز لــلــفــريق لإلبــطــال ا

في ان يـكون  اجلـهاز الـفـني قد تـعلم
الــــدرس وعـــلـــيه ان يــــقـــدم الـــفـــريق
ـهـمة وتـقـبل الـتحـدي عـبر بـاحلـالة ا
ــنــتــخب الــتـــعــويل عــلى عــنـــاصــر ا
ـهـمـة من خالل الـوطـني في  حتـمل ا
خـطـوط اللـعب الـتي تشـغـلهـا أسـماء
ـــهـــمـــة والن أنـــصـــار تـــدرك حـــجم ا

اجلوية اليقبلون اال باللقب.
W½U _« o¹d

احــد الـــفــرق الــتي قــدمـت  نــفــســهــا
وسـم األخير بشـكل  استـثنـائي في ا
قدمة من خالل  التواجد في مـواقع ا
ـدر عـصـام في مــشـاركـة خـطط لــهـا ا
ـتــواصل مع الــفــريق واغـلب حــمــد ا
ــزيـد من الـالعـبـ وهــو مـا يــعـطي ا
ـطــلـوب ويـجــعل مـنـه قـويـا الـلــعب ا
وبــإمـكـانه ان يـكــون كـذلك  الكـثـر من
ســـبب  حـــيث اســـتــمـــر في وحـــداته
الـتــدريـبـيـة من دون انـقـطـاع من يـوم
تـــــوقف الــــدوري ولـم يــــتــــخـــــلى عن
ـهم في عـنـاصـره ومـدربه وهـذا هو ا
ان تــبــقـى كل أدواته مــســـتــمــرة  مــا
يـجـعــله مـتـوازن وقـادر عـلى  خـوض
مـبـاريــاته كـمـا يـجب   وان  يـكـون له
شـــــان في الـــــصــــراع عـــــلى صــــدارة
ـتـوفـرة ـعـلــومـات ا اجملــمـوعـة  الن ا
تــؤكــد عـدم تــوقف الالعــبـ عن اداء
الـوحـدات  الـتـدريـبـيـة وفي إمـكـانـيـة
فنية  وأخرى إدارية وجهود مشتركة
حتدها مكمل لألخر والكل يخدم الكل
 وبــإمــكــان األمــانــة ان يــكــون طــرفـا
مـؤثــرا لــيس فـي مـجــمــوعــته بل في
الـبـطـولـة من خالل مـوجـود الالعـب
حيث اخلبرة والشباب ويسير العمل
من دون مـنـغـصات ومـشـاكل كـمـا هو
الــوضع في اغـلب الــفـرق مـا يــجـعـله

اجلــــويـــة واحلـــدود والــــصـــنـــاعـــات
واألمــانـة والـنــفط) ويـتـذكــر جـمـهـور
اجلوية اخلـروج اخلالي من كل شيء
سـتوى احملـلي وبعـدها سواء عـلى ا
األسـيوي ومـن ثم  اخلسـارة اخملـيـبة
ـلك من مـولـوديـة اجلـزائـر بـبـطـولـة ا
محمد الـسادس عندما خـيب تطلعات
جــمــهـوره وفــشل الـفــريق بــرمـته من
ـســتـوى والـنــتـيـجـة تــقـد األداء وا
فــيـمــا كــان يـجــدر بــالالعـبــ عــبـور
نافس الـذي شاهدنـاه مرت بوابـة ا
في اربـيل ومـلعـبه  مـفـككـا لـكـنه لعب
على أخطاء اجلوية الـذي ظهر مفككا
ومـن دون خــطــورة وغـيــر قــادر عــلى
خلـق الفـرص حتى عـندمـا كان يـلعب
ـظـاهرة الـريح الـشـديدة ولم تـظـهر
عناصره التي كان يعول عليها كجزء
ـهـمـة قـبل الـعـودة كـبــيـر في حتـمل ا
مكـسوا وكـالعادة بـعد كل كـبوة تأتي
الـــتــبـــريـــرات لــكن كـل شيء انـــتــهى
وجــمـــهــور الــفـــريق يــأمـل ان تــتــجه
األمـور واجلـهــود وكل شيء لـبـطـولـة
الـــدوري  اجلــــديــــدة  بــــعــــد الــــغـــاء
ـســابـقـة األسـاس الـتي انـطـلق بـهـا ا
بقوة وتصدرها من ثالث مباريات ما
ـهمـة القـادمة بـقوة ـواجهـة ا يـدفعه 
وسم وتركـيز وبـوضوح  حملـو اثار ا
ومــلــحــقـاته لــلــبــقــاء مـنــافــســا عـلى
البطوالت احملليـة تزامنا مع حصوله
على لـقب نادي العـقد األخـير من قبل
االحتـاد األسيـوي لـكـرة القـدم احملـفز
الـــكـــبـــيـــر فـي دخـــول  مـــنـــافـــســـات
ـتــوقع ان يـواجه فـيـهـا مــجـمـوعـته ا
صـعـوبات حـقـيقـيـة إمام الـتـطلع الى
تـصــدرهـا واالنــتــقـال لــلـدور األخــيـر
واحلــاسم وهــو مـا يـؤمــله جــمـهـوره
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ـسـابــقـات في احتـاد أعــلـنت جلـنــة ا
كرة القـدم عن اإللية اجلـديدة لبـطولة
ــمــتــاز بـكــرة الــقــدم  الـتي الـدوري ا
تــتــضـــمن تــوزيع الـــفــرق عــلى ثالث
مجـمـوعات تـلعب في بـطولـة الدوري
بـاإللـية الـتي اتـفق عـليـهـا مع  الـفرق
خالل اجتـماع الهـيئـة العامـة السبت
اضي قـبل ان تنسـحب خمـسة فرق ا
وهي الــكـرخ والـديـوانـيـة والـسـمـاوة
وزاخــو والـــقــاسم عـــلى ان تــنـــطــلق
مــبـاريــات اجملـمــوعـات فـي الـسـادس
ـقـيل وقـالت جلـنة عـشـر من شـباط ا
قترح ذلك سابقات  يـأتي الدوري ا ا
بـسـبب اإلحـداث  اجلـاريـة و إلـغاء
نــظـام الـدوري الــعـام وشــطب جـمـيع
ـبـاريـات الـتي لـعـبت لـضيق نـتـائج ا
الـوقـت  تـغــيــر الـنــظــام الى نــظـام
اجملــمـــوعــات وإعـــطــاء األنـــديــة حق
ــشــاركــة وســيــشـارك 15 اخــتـيــار ا
ناديا في النظـام اجلديد تقسم لثالث
مجموعات وتلعـب مبارياته مرحلت
ذهاب وإيـاب ويتـأهل اول وثاني كل
مــجـمــوعـة لـتــلـعب ال 6انـديـة دوري
ـــرحـــلــة واحـــدة لــتـــحـــديــد الـــبــطل
ولـــتــحــديـــد األنــديــة  لــلـــمــشــاركــات
اخلـارجـية الـعـربيـة واألسـيويـة كـما
 أيـضـا إقـرار عـدم هـبوط اي فـريق
لــلـــدرجــة األولى وســـيــتم تـــصــعــيــد
فـريــقــ من الــدرجــة األولى لــيــكـون

قبل من 22 فريق. وسم ا ا
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وتــبـايـنـت اآلراء حـول اآلثـار الــفـنـيـة
الـسـلـبـيـة لـلـمـبـاريـات عـلى الـالعـب
عـندمـا تـلعب الـفرق مـبـاراة كل ثالثة
العب ايــام وعــدم صالحــيـة بــعض ا
وقـــلـــتــــهـــا إمـــام إجــــراء الـــوحـــدات
التدريـبية خلمـسة فرق لكل مـجموعة
ســتـلـعب فـي مـديـنــة واحـدة  إضـافـة
الى  بـــرودة اجلـــو  وتـــأثـــرهــا عـــلى
ــبـــاريــات في وقت أجـــواء خــوض ا
الزالت بــعض الـفــرق تـواجه مــشـاكل
ـؤكد تـسـديـد مـسـتحـقـات الالعـبـ ا
سـيـرفـضـون  من دون ذلك وتـفـاصيل
أخـرى لـكن في كـال األحـوال التـخـلوا
البطولة من فوائد  وسط رغبة الفرق
نافـسة واللعب في اجلماهيـرية في ا
البطوالت اخلـارجية واإلخبـار تظهر
قـــيــام الـــفـــرق في إجـــراء الـــوحــدات
الــتــدريـبــيـة مـن االن وسط انـتــقـاالت
الالعـبـ  خصـوصـا من الـفـرق التي
رفــضت  الــلــعب في الــدوري بــعــدمـا
ضـمنت الـبقـاء في مقـاعدهـا للـموسم
ــقـبل  الـذي ســيـشـهــد مـشـاركـة 22 ا

فريقا.
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وبـعــد تــسـلــيط األضــواء عــلى  فـرق
اجملمـوعة االولى نـعود لـنتـناول فرق
اجملمـوعـة الثـانيـة التي جتـمع فرق (
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تـظاهرين وجهت دانـيال سمعـان زوجة الالعب االسـباني سيـسك فابريـغاس رسـالة الى ا
في ساحـات االعتـصام بـبغـداد واحملافـظات. وتـشهد الـعاصـمة بـغداد وعـدد من احملـافظات

فسدين.  الوسطى واجلنوبية تظاهرات لتغيير نظام احلكم ومحاربة ا
وقـالـت سـمـعــان في تـغـريــدة عـلى "تـويــتـر" "انـظــروا إلى شـجـاعــة الـشـعب الــعـراق شـعب
اجلبارين والـشجاعـة انتم يا عراقـي عملـتوا ثورة عـظيمة وراح تـنتصروا ألنـكم أبطال وما
بـتـخافـوا!". يذكـر أن سمـعان سـيدة لـبنـانـية تـزوجت فابـريغـاس منـذ عام 2018 بـعـد عالقة

استمرت لعشر سنوت.

s¹d¼UE²*« v ≈ W UÝ— tÒłuð ”UG¹dÐU  WłË“

v d*« w

ÆÆ …UO(« u¼ Í—Ëb «

WOz«uAŽ ôË ‰U&—≈ ô

…dJ « œU%≈  UÐU ²½ù `ýd² « WO ¬ `{u¹ w½u½U  dO³š
الـتـرشـيح والتـثـنيـة كالهـمـا تسـمـية
ــنـــصب لـــنـــفس الـــشيء. وتـــابـع أن 
ــرشح كــتـابـ الــعـضــويـة يـحــتـاج ا

ترشيح او تثنية.
سـابقـات في االحتاد واعلـنت جلنـة ا
الــعــراقي لـــكــرة الــقــدم اســـتــئــنــاف
ــمــتـاز مــبـاريــات الــدوري الــعـراقي ا
لــكـرة الــقــدم بــعـد تــوقف دام الربــعـة

اشهر. 
ـسـابـقـات حـددت خالل اجـتـمـاعـهـا ا
ـقبل االخـير الـ 16من شـهر شـبـاط ا
متاز بعد موعداً الستئنـاف الدوري ا
تــــوقـــفه خالل شــــهـــر تـــشـــرين االول

اضي بسبب التظاهرات.  ا
وتوقف الـدوري اثر بـشكل كـبيـر على
مــســتــويـــات الالعــبــ فـــمــنــهم من
تــــراجـع اداءه ومــــنــــهـم من زاد وزنه

بـشــكل مـلــحـوظ وغــيـرهــا من االمـور
الــتي الــســلــبــيــة الــتي اثــرت بـشــكل

مباشر على مستوياتهم. 
مـدرب نادي الـصـناعـات الكـهـربائـية
عــادل نــعــمــة اكــد ان تــوقف الــدوري
ـمـتـاز له اثار سـلـبـية مـبـاشـرة على ا

لعب.  الالعب داخل وخارج ا
ـمتاز وقال نـعمة إن تـوقف الدوري ا
اثر على الالعب من الناحية البدنية

واالقتصادية. 
واوضـح أن الالعــــــبـــــ زاد وزنــــــهم
بــشـكل كــبــيـر بــعـد تــوقـــــــــــفـهم عن
ــبــاريـــات واكــتــــــــــفــائــهم خـــوض ا
بالـتدريـبات االعتـياديـة فجـــــمـيعهم
يخـوضون الـتدريـبات من دون هــدف
بـــــــــاالضــــــــافـــــــــة الـى اخلـــــــــوف من

اجملــــــــهول.
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62-66. وســـيـــتـــواجه الـــفـــائـــز من
ـبـاراة االولى "الشـرطـة" مع الـفـائز ا
ـيــنــاء" في ــبــاراة الــثــانــيــة "ا من ا

ربع الذهبي.  ا
وعـلق جنم فـريق كـرة السـلـة بـنادي
الـشـرطـة مـحـمـد صالح عـلى تـأهل
ـربع الــذهـبي لــلـدوري فــريـقـه الى ا
ـمـتـاز. وقـال صالح عـبـر الـسـلـوي ا
صـفـحته الـرسـميـة عـلى "فيـسـبوك"
"الف الف مـبـروك لـنـاديـنـا الـقـيـثارة
ربع الذهـبي للدوري الصعـود إلى ا
ـمـتـاز بــعـد الـفـوز عـلـى الـكـهـربـاء ا

بفارق كبير. 
الف مــبـروك لــلــهــيــئــة اإلداريـة الف
مـبروك جلـمـهورنـا الـقيـثـارة العـزيز

نافسات الدوري نفط الوسط يستعد بقوة 
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متاز ÿuEŠ∫ يسعى اجلوية الى استعادة بريقه ونيل اللقب الدوري ا
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كـشف اخلــبــيـر الــقـانــوني واحملـامي
الـسابق لالحتـاد الـعراقي لـكرة لـقدم
نزار احمد آلـية الترشـيح النتخابات
االحتاد وفـقاً للـنظـام األساسي. وقال
حــــمـــد إن  كـل عــــضـــو مـن اعــــضـــاء
االحتـــــاد (اي االنــــديــــة واالحتــــادات
الـفـرعيـة والـروابط) من حـقه تـرشيح

مرشح لكل منصب. 
وأوضح ان ذلك يـعـني ترشـيح اربـعة
ــنـصب مـرشــحـ كــالـتــالي: مـرشح 
نصب النائب األول الرئيس مرشح 
نـصب النائب الـثاني مرشح مرشح 

كتب التنفيذي.  لعضوية ا
نـصب الرئيس والنائب وأضاف اما 
رشح ثالثة كـتب ترشيح او يحتـاج ا
تـــثـــنـــيـــات النه ال يـــوجـــد فـــرق بـــ

طــريــقـهـم لـلــمــنــتـخــبــات الـوطــنــيـة
ـشاركة ويتـطلع الـفريق الـذي فضل ا
ــعــروفــة واألمل في ان رغم ظـــروفه ا
يكـون منـافسـا في مجـموعـته عـبر ما
وسم تـلكه من العبـ  استهـلوا  ا
 ويــأمــلــون ان يــكــونــوا عــنــد حــسن
اإلدارة التي تكون قد امـنت متطلبات
ـشــاركــة والـلــعب وسط طــمــوحـات ا
ـطلـوبة ـنافـسة وحتـقيـق النـتائج ا ا
إمــام رغـبـة كــبـيــرة في الـوصـول الى

الدور النهائي.
 UŽUMB « o¹d

ـوقع الـثاني في الـفريق تـواجـد في ا
ســـلم الــتـــرتـــيب الــفـــرقي مع بـــدايــة
ــــوسم بــــعـــدمــــا بـــقـي في الـــدوري ا
شاركة األخيرة التي بصعوبة بعد  ا
عانى منها وبالـكاد حافظ على مكانه
للموسم الرابع تـواليا  ويبدو يواجه
مـشــاكل مـخــتـلــفـة من يــوم  لـعب في
مـتازة كـما اعـلن ذلك رئيـس النادي ا
الذي ب مـواجهة صعـوبات حقـيقية
لــكن االدارة فـــضـــلت ان تـــشــارك في
الــــبـــطـــولــــة وفي ان يــــكـــون  له دور
تـنـافسي كـمـا نـامل ذلك التـي تفـتـخر
ان تقـود الفريق فـي ظل  ظروف عمل
شـكـلـة الـتي تـواجه جـميع صـعـبـة  ا
ؤسساتية  التي األندية منها طبعا ا
يـبـدو تــنـقـصــهـا اخلـبـرة وال تــمـتـلك
خــطط إســـتــراتـــيــجــيـــة وقــد تـــفــقــد
ـشــاركــة في الــبــطـوالت األســيــويـة ا
القـادمة اذا لم تـستـقل مالـيا واداريا

وتنفذ متطلبات جلنة   التراخيص.
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أعـلـنت الــهـيـأة اإلداريــة لـنـادي
ــيــنــاء الـــريــاضي تـــوصــلــهــا ا
التفاق مع العب لـبناني لـتمثيل
كـرة الـسـفـانــة خالل مـنـافـسـات
ــــــمـــتـــاز لـــلـــمـــوسم الـــدوري ا

احلالي .
وقــال بــيــان مـقــتــضب لــلــنـادي
امـس األربــــــــــعــــــــــاء: إن اإلدارة
اتــفــقت بــشــكل رســمي مع جنم
نتخب الوطني اللبناني دفاع ا
قـــاسم الـــزين قـــادمـــاً مـن نــادي

النجمة.
وأضــــاف أن الـالعب ســـــيــــصل
الـــيـــوم اخلــــمـــيس الـى مـــطـــار
البصـرة حتضيراً لتـوقيع عقده
وإنــهـــاء الــصــــــــــفــقـــة بـــشــكل

رسمي.

ان شـــاء الـــلـه هـــاي الـــســـنـــة غـــيــر
قيثارة". 

مـن جـــانب اخـــر حـــددت الـــلـــجـــنـــة
نظمـة لتصفيـات كاس اسيا اماكن ا

نتخب الوطني.  اقامة مباريات ا
وهذه الـتصـفيـات ستـؤهل الى كاس
اسـيا وأيـضا الى كـاس الـعالم بـكرة

السلة. 
مـبـاريـات مـنتـخـبـنـا الـوطني االولى
امــام لــبـنــان ســتـقــام يـوم  21/2في

العاصمة اللبنانية بيروت. 
باراة الثانية ستــــــــكون العراق وا
امــام الــهــنــد يـوم 24/2 ومـحـــــــــل
إقــــامـــتــــهــــا امـــا في بـــــــــــغـــداد او

دهـــــــــوك.
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اقــيــمـت مــبــاريـــات ايــاب دور "بــلي
ـمـتاز لـكرة اوف" لـلدوري الـعراقي ا
الــسـلـة اول امس الـثـالثـاء بـاقـامـة

مبارات على قاعة دهوك. 
ــواجـــهـــة االولى جنح فـــريق وفـي ا
الـــشـــرطـــة في جتـــديـــد فـــوزه عـــلى
رة الكهرباء حيث تغلب عليه هذه ا
بنتـيجة 75-95 بعدمـا تغـلب ذهاباً

بنتيجة 78-71.
ـــبـــاراة االخـــرى جنح فـــريق امــا ا
ـيــنــاء في تــدارك خـســارته ذهــابـاً ا
امـام الــكــهـربــاء حــ تـغــلب عــلـيه
بــنــتــيــجـة 71-80 لــيــتــاهل بــفـارق
النـقاط بعـدما خـسر ذهابـاً بنتـيجة
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تعـاقـدت الهـيئـة اإلدارية لـنادي
الـــطـــلــبـــة مع 3 العــبــ جـدد
ضمن فترة االنتقاالت الشتوية.
وقــال مــدرب الـــطــلــبـــة أحــمــد
خـلف في تـصـريح صـحفي إن
الـالعــبــ هـم: فــراس فـــنــجــان
ــيـــنـــاء ومــرجتى قـــادمـــا من ا
عـادل من النـجف وعـلي مـهدي
العب الـكــرخ الـسـابق. وأضـاف
هاجم أن اجلهاز الفني ينتظر ا
الــنــيــجــيــري أديــبــايــور الــذي
ســـيـــلــــتـــحق بـــالــــفـــريق خالل

ـقـبـلـ لـكن الـيـومـ ا

عــلى
سبيل االختبار

وفـي حـــــال أثــــــبت
كــفــائه وقــدرته ســيــتم

التعاقد معه بشكل رسمي.
وأشـــار خـــلف إلى أنـه قــرر
فـسخ الـتـعـاقـد مع ثـمـانـية
عـــــنــــــاصـــــر خـالل هـــــذه
الــفــتــرة لــكــون الــقــائــمـة
تــــضم عــــددا كـــبــــيـــرا من

. وواصـل: الـالعــــــــــــبـــــــــــ
اجملـمـوعة الـثـالـثـة بـالدوري
تضم 5 أنديـة وبالـتالي عدد
ــبـاريـات ال يــتـطـلب قــائـمـة ا
. مـــــطـــــولـــــة من الـالعـــــبــــ
وسـيـفـتتح الـطـلـبـة مـشواره
القاة ـمتـاز  في الدوري ا
نــــفط الــــوسـط يـــوم 18 من

قبل الشهر ا
الـى ذلك يـــــخــــوض فـــــريق
الـــزوراء ثـالث مـــبـــاريـــات
ودية اسـتعـداداً إلستـئناف

ـمـتـاز لـكـرة القـدم في الـدوري ا
ــقـــبل.  16مـن شــهـــر شـــبـــاط ا
وســــيــــواجه الـــزوراء االثــــنـــ

ـقـبل فـريق ا
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ـمـتاز لـكـرة الـقـدم. وقال الـدوري ا
بـــحــر الــعــلــوم إن الـــقــرعــة كــانت
مـتـوازنة بـالـنسـبـة جلمـيع الـفرق
خـاصـة وان الـفرق االن مـتـسـاوية

في احلـظـوظ كـون جـمــيـعـهـا تـمـر
بـــأزمـــة مـــالـــيـــة دون اســـتـــثـــنــاء.
وأوضح أن نـــــفـط الــــوسـط عــــازم
ــنــافـــســة عــلى الـــلــقب في عـــلى ا
ـوسم احلـالي فـالـفريـق يواصل ا
اسـتـعــداداته يـومـيــاً وسـيـخـوض
مبـارات وديـت قبـل التوجه الى
أربــيل لــلـمــشــاركــة في الـبــطــولـة.
يـــذكـــر ان الـــقـــرعـــة أوقـــعت نـــفط
الـوسط الى جـانب انـدية الـشـرطة

واربيل ونفط ميسان والطلبة.
من جــانب اخــر رفع فــريق الــقــوة
اجلــويــة بـــكــرة الــقــدم من وتــيــرة
ــســابــقــة اإلســتــعــداد حتــضــيــرا 
متاز التي ستنطلق يوم الدوري ا
الــسـادس عــشــر من شـهــر شــبـاط

قبل.  ا
وعــمل اجلـهــاز الـفـنـي عـلى زيـادة
اجلـــرعـــات الـــتـــدريــبـــيـــة من اجل
الــوصـول الى اجلــاهــزيـة الــتــامـة
ـــســابـــقــة خلــوض مـــنـــافــســـات ا

احمللية. ي
ذكــــر أن فــــريق الــــقــــوة اجلــــويـــة
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اكـد مديـر فريق كـرة الـقدم بـنادي
نـفط الـوسط فـراس بحـر الـعـلوم
أن فـــريـــقه ســـيـــنــافـس عــلـى لــقب

ــــمـــتـــاز ســـيــــلـــعـب في الـــدوري ا
حلـســاب اجملـمــوعـة الــثـانــيـة إلى
جــــانب احلــــدود والــــصــــنــــاعـــات
الكـهربـائيـة وأمانـة بغـداد والنفط
والــتـي ســتــلــعب مــبــاريــاتــهــا في

مدينة دهوك. 
وحـقق رديف الـقـوة اجلـويـة بـكرة
الــقــدم الـعالمــة الــكـامــلــة بـعــدمـا
حــقق فـوزه الـثـالـث تـوالـيـا ضـمن
بـطولـة نـادي العـدالة الـتـنشـيطـية

الودية. 
درب وليد ضهد واستطاع أبناء ا
من الــفــوز عــلى فــريق الــســيــاحـة
بـثالثـة أهـداف مـقـابل هـدف واحد
ســـجـــلـــهـــا كل من عـــبـــد الـــرؤوف
مـــحـــمـــود وصــادق حـــسن وعـــلي

محمد جبر. 
وبــهــذا الـــفــوز تــصـــدر الــصــقــور
اجملــمــوعــة األولى بــرصــيـد تــسع
نــقــاط حــقــقـهــا بــعــد الــفــوز عــلى
بالدي واالثير والـسياحـة ليضمن
الـــتـــواجــد فـي الــدور الـــثـــاني من

سابقة. ا

اجتماع سابق الحتاد كرة القدم

احلــدود في الــشـاجلــيــة ويـحل
ضـــيـــفـــاً عــــلى أمـــانـــة بـــغـــداد
قـبل.. كـمـا مـقرر ان اخلـميـس ا
يلـعب الزوراء مع الـشرطـة على
مــلــعب الـصــنــاعـة دون حتــديـد
مـوعـد لــلـمـبـاراة. وسـيـسـتـأنف
ــمــتــاز لـــكــرة الــقــدم الـــدوري ا
ـقـبل بـعـد مـنـافـســاته الـشـهـر ا
توقف أستمر ألكثر من 3 أشهر
بسـبب التـظاهـرات اجلارية في
الـــعـــراق مــــنـــذ تــــشـــرين االول
اضي. يـذكر أن الـزوراء يلعب ا
ضــمن اجملــمـوعــة األولى إلى
ـينـاء والنجف جانب ا
ونــفـط اجلــنــوب

والكهرباء.

مدرب الزوراء
باسم قاسم


