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وفـي اجملــمـــوعـــة الــثـــالـــثــة يـــطـــمح نــادي
الفيصـلي األردني باحملافظـة على الصدارة
عنـدما يـتقـابل خارج مـلعـبه ظفـار العـماني
يـــــــوم غـــــــد الــــــثـالثـــــــاء عـــــــلى مـــــــلـــــــعب
بـاراة الثـانيـة ضمن صاللة. ويـلتـقي في ا
ذات اجملــمـــوعــة يــوم غــد الـــثالثــاء أيــضــاً
األنصار اللبنـاني مع الوحدة السوري على
ــــــديـــــنـــــة الــــــريـــــاضــــــيـــــة في مـــــلــــــعب ا
بـــيــروت. ويــتـــصــدر الــفـــيــصــلـي تــرتــيب
اجملـــمــــوعـــة بـــرصـــيـــد  7نـــقـــاط من ثالث
مــبـــاريــات مـــقــابل  5نــقـــاط لــلـــوحــدة و3

لألنصار ونقطة لظفار.
وتــقــام اجلـولــة اخلــامــسـة مـن مـنــافــسـات
اجملـمــوعــة يـوم  9نـيــســان حـيث يــتــقـابل
الوحدة مع الـفيـصلي في صيـدا واألنصار
مع ظفـار في بـيروت.وكـانت اجلـولة األولى
شــهــدت فـوز األنــصــار عــلى ظــفـار  0-2في
صاللـة وتـعادل الـفـيـصـلي مع الـوحدة 2-2
في عمـان في حـ شهـدت اجلولـة الـثانـية
فوز الفيصلي على األنصار  1-3في بيروت
وتـعـادل الــوحـدة مع ظـفـار  0-0في صـيـدا
وشهدت اجلولة الـثالثة فوز الـفيصلي على
ظفار  0 -2في عمان والوحدة على األنصار

 1-2في صيدا.

مـنح األنـديـة الـعـراقـيـة فـرصـة السـتـضـافـة
مـــبــاريـــات كــأس االحتـــاد اآلســيـــوي عــلى
ـبارتـ إلى أرضـهـا قـرر االحتـاد تـأجيـل ا

 16نيسان و 17منه.
ـــقــــرر ان تــــقــــام في الــــعـــراق وكــــان مـن ا
ـنامة مباراتـان هذا الـشهر بـ الزوراء وا
ــالــكــيـة الــبــحــريــني والــقــوة اجلــويــة وا
الـــبــحـــريــني أيـــضــا فـي مــنـــافــســات دور
ـنـطقـة غرب آسـيا ضـمن كاس اجملمـوعات 
االحتاد. ويتـصدر اجلـزيرة والقـوة اجلوية
ترتـيب اجملـموعـة برصـيد  7نقاط من ثالث
مباريات لكل منهما مقابل  3نقاط للمالكية
وال شـيء لــــلــــســــويق.  وتــــقــــام اجلــــولـــة
اخلامـسـة من منـافسـات اجملـموعـة يوم 10
نـيـسـان حـيث يــتـقـابل اجلـزيـرة مع الـقـوة
ـالكـية اجلويـة في الـزرقاء والـسـويق مع ا
في مـسـقط. وكــانت اجلـولـة األولى شـهـدت
نـامة ـالـكـية عـلى الـسويق  1-4في ا فوز ا
وتعـادل القـوة اجلوية مـع اجلزيرة  2-2في
الـدوحـة في حـ شـهـدت اجلـولـة الـثـانـيـة
ـالـكـيـة  0-1في عـمـان فـوز اجلـزيـرة عــلى ا
والـــقـــوة اجلــويـــة عـــلى الـــســويق  0-1في
مــســقـط وشــهــدت اجلــولــة الــثــالــثــة فــوز
اجلــزيـــرة عــلى الـــســويق  2-3في مـــســقط
نامة. الكية  3-4في ا والقوة اجلولة على ا

ـبـاريـات مـفـروضـا عـلى تــضـيـيف الـعـراق 
رسـمـيــة بـحـسب رسـالـة بـعــثـتـهـا الـهـيـئـة
ــعـــنـــيــة رغم أن الـــقــاريـــة إلى األطـــراف ا
االحتــــاد الـــقـــاري قـــام بـــتــــأجـــيل هـــاتـــ
ــبــاراتـــ من الــســادس من آذار و 13من ا
نح الفرصة قبل  الشهر ذاته إلى نيسان ا
ـبـاريــات عـلى لـتــلك األنـديــة السـتــضـافــة ا

أرضها.
واوضـحت أن الـرسـالـة مـؤرخـة في الـثـاني
من آذار وموجهـة من األم الـعام لالحتاد
اآلسيـوي داتو ويـنـدسور جـون إلى نظـيره
الـــعــراقي صـــبــاح رضـــا وتــلــقـى الــطــرف
الـبـحـريـني نـسـخـة مـنـهـا إذ جـاء فـيـها أن
الفـيفا شـدد على أن مـباريـات كأس االحتاد
اآلسيوي هي مـباريـات تنافـسية دولـية ب
األنديـة وأن قرار مـجـلس الفـيفـا حتى اآلن
ـباريات الدولية كان رفع احلظر فقط على ا

الودية.
وأضــاف االحتــاد االســيــوي انه عــلى رغم
ـنح االحتـاد الـعراقي لـكـرة الـقدم جـهودنـا 
فرصة لتضييف مباريات دولية رسمية بعد
احلظر الطويل نأسف إلعالمـكم بأن الفيفا
أبلغنا بأن مـباريات كأس االحتاد اآلسيوي
كن أن تـقام في الـعراق من دون تـغيـير ال 
في الـقـرار احلالي جملـلس الـفـيـفـا وبـهدف

ضمن منـافسات نفط مـيسان بـنتـيجة  2-1
األسبوع الثامن عشر.
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وتــضـم تــشــكــيــلــة الــزوراء مــجــمــوعــة من
الالعـبــ الـقـادريـن عـلى حتـقــيق االضـافـة
ـبـاريات من بـيـنـهم عالء كاطع هـمـة في ا ا
وجالل حسن وحس علي وحس اجلويد
ونـد صـبـاغ والـكـابـ حـيـدر عـبـد االمـير
ومحـمـد عبـد الـكر وعـبـاس قاسم وامـجد
كلف وحـيـدر احمـد وابـراهيم بـايش وامـير
صبـاح وحيـدر صبـاح وفسـتون عـبدالرزاق
ولــؤي صـالح ومــصــطــفـى جــودة ومــهــنــد
عــبـدالــرحـيم وسـالم شـاكــر وصـفــاء هـادي
واحـمـد فـاضل وعـلي رحـيم وعـلي ارحـيـمه

ومصطفى محمد.
ـبـاراة الـثـانـيـة يـسـعى نـادي الـعـهـد وفي ا
الـلبـنانـي للـمـحافـظة عـلى الـصـدارة عنـدما
يتـقـابل مع اجليـش السـوري الـيوم االثـن
عـلى مـلــعب مـديـنـة خـلـيــفـة الـريـاضـيـة في
نـامة. وتـقـام اليـوم االثنـ وغدا الـثالثاء ا
مـــنـــافـــســـات اجلـــولــــة الـــثـــالـــثـــة من دور
ـنــطـقـة غـرب آســيـا في كـأس اجملـمــوعـات 
االحتــــاد اآلســــيـــوي  ?2018حــــيث تــــقــــام
مبارات الـيوم االثن وأربع مـباريات يوم
غد الـثالثاء. وتـشهـد البـطولـة منـافسـة ب
 36نادياً في دور اجملموعات من أجل

الفـوز باللـقب علـماً بأن الـقوة اجلـوية كان
ـاضي.ويـتـأهل إلى فـاز بـالـبـطـولــة الـعـام ا
ركز قبل نهائي منطقة غرب آسيا صاحب ا
األول في كل مــجـمــوعـة إلى جــانب أفـضل

ركز الثاني. فريق يحصل على ا
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في اجملـمـوعـة األولى تـقـام مـبـاراة واحـدة
حـيـث يـلــتـقي اجلــزيـرة األردني مع ضــيـفه
الـســويق الــعـمــاني يـوم غــد الـثالثــاء عـلى

ملعب عمان الدولي.
ـباراة الثانـية ب الـقوة اجلوية وتأجلت ا
ــالـكــيــة الـعــمــاني حـيـث تـقــام يـوم 17 وا

. نيسان على ملعب سيتم حتديده الحقاً
وكان االحتـاد اآلسـيوي لـكـرة القـدم اكد أن
االحتـاد الـدولـي لـكـرة الـقـدم (فــيـفـا) تـدخل
لعدم إقامة مباراتي الزوراء والقوة اجلوية
ـالكـيـة البـحـريـنيـ بـكأس نـامـة وا أمـام ا

االحتاد اآلسيوي في العراق.
وبــحــسب وكــالــة األنــبــاء الــفــرنــســيــة أن
االحتــاد اآلســيـوي ارسـل رسـالــة لــلــعـراق
مــفـادهــا الـتــأكـيــد عــلى أن احلـظــر ال يـزال
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يـــخــوض فـــريق نـــادي الــزوراء
مـسـاء الـيـوم االثـنـ مـباراة
ـنـامة مـهـمـة امـام مـضـيـفه ا
الـــبـــحـــريــنـي عــلـى مــلـــعب
الـبــحـرين الــدولي حلـسـاب
ـرحــلـة الـرابــعـة من كـأس ا
االحتـــاد االســــيـــوي لـــكـــرة
ــثل الـكـرة الـقــدم وانـهى 
دير العراقـية الـذي يقـوده ا
الفـني راضي شـنـيـشل مرانه
االخير مساء امس االحد على
ـباراة وسط طـموحات ملعب ا
كـــبــيـــرة لــتـــحــقـــيق الـــفــوز االول في
سـابـقة االسـيـوية بـعـد تعـادل في ا
اجلـولـتـ االولـى والـثـانـيـة وارجـاء

نامة. مباراة اجلولة الثالثة امام ا
باراة ؤتمر الـتنسـيقي  و خالل ا
ـنامـة والـزوراء االتـفـاق عـلى كـافة ا
الـتـفـاصـيل االداريـة ومـوعـد وصول
الــفــريــقـ لــلــمــلــعب وكــذلك لــبـاس
الـفــريـقــ حـيـث سـيــرتـدي الـزوراء
اللون االبيض الـكامل على ان يرتدي
احلـــارس االســـود الــكـــامـل بــيـــنـــمــا
سـيـرتــدي الـفـريق الـبــحـريـني الـلـون
االزرق الكامل وسيكون رداء احلارس

اروني الكامل. ا
ويــتــصــدر الــعــهــد تــريب اجملــمــوعــة
برصيد  5نقاط من ثالث مباريات مقابل
 3نقاط للجيش ونقطت من مبارات

للزوراء ونقطـة للمنامـة.  وتقام اجلولة
اخلامـسـة من منـافسـات اجملـموعـة يوم
 10نيسان حيث يتقابل الزوراء مع

نامة العهد في الدوحـة واجليش مع ا
ــــنـــامـــة.وكـــانـت اجلـــولـــة األولى في ا
شـهـدت تـعـادل الـعـهـد مع الـزوراء 1-1
ــنـامــة مع اجلـيش 0-0 في بــيـروت وا
ـنــامـة في حـ شــهـدت اجلـولـة في ا
نامة  0-1في الثانية فوز العهد على ا
نامة وتـعادل الزوراء مع اجليش -0 ا
 0في الدوحة وشهدت اجلولة الثالثة
تــــعـــادل الــــعـــهـــد مـع اجلـــيش  1-1في
بــيـــروت وتــأجــلت مـــبــاراة الــزوراء مع

نامة. ا
ويتصدر فـريق الزوراء الئحـة ترتيب فرق
ـمــتـاز بــكـرة الــقـدم بــرصـيـد 46 الــدوري ا
نـقـطة حـيث تـفـوق في اخـر مـبـارياتـه على

نامة بكأس االحتاد االسيوي U³¹—bð ∫ انهى الزوراء تدريباته في البحرين استعدادا للقاء ا
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ساعد للمنتخب العراقي شاكر محمود عن موعد جتمع الفريق حتضيرا لبطولة الصداقة الدولية بكرة القدم. درب ا اعلن ا

رحلة األولى في احملافظة التي ستحض البطولة. وقال محمود ان التجمع سيكون يوم الثامن عشر من الشهر اجلاري أي بعد توقف الدوري بعد انتهاء ا
نـتـخبـ القـطـري والسـوري على أ االسـتـعداد واجلـاهـزية لـذلك نحن ـا أن ا وأضاف ان دعـوة الالعـب سـتكـون عـلى األكثـر جـاهزيـة لبـطـولة الـصداقـة 

. يز وسنالقي منتخب قوي مطالبون بحضور 
كتـب اإلعالمي لالحتاد الـعراقي وهـذا السـياق سـنعمـل عليه ـنتـخب منـتصف هـذا األسبوع مـن خالل مؤتـمر صحـفي من قـبل ا وتابع سـنعـلن عن قائـمة ا
نـتخب الوطـني ولن يتم اإلعالن عن القـائمة وطرح أي اسم إال من بشكل مسـتمر ونـكون مع جميع إخـواننا اإلعالمـي على مسـافة واحدة بـكل ما يخص ا

قبل اجلهاز الفني وليس مثلما  الترويج له في بعض القنوات أو مواقع التواصل االجتماعي.
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 90دقيقة احلق البطل اجلوية

اخلــسـارة األولى بـالـشـرطـة بـهـدف
امـجــد راضي الــذي جــاء من ركــلـة
جزاء د �49في مـواجـهـة مـثـيرة في
اخــر مـــبــاريـــات اجلــولـــة مـــا قــبل
متاز األخيرة من مسابقة الدوري ا
بكـرة القـدم ليـرفع رصيده الى  37
نـقـطــة مـقـلـصـا الــفـارق مع الـغـر

. الشرطة الى نقطت
العـــبــو اجلــويــة  ســـيــطــروا عــلى
الـكــرة  بــشــكل واضح  مع بــدايـة
ـــــبـــــاراة  وسط تـــــراجع العـــــبي ا
الــشـــرطــة  ومــحـــاولــة االعـــتــمــاد
ـرتـدة  وظل عـلـى   الـهـجـمـات  ا
مرمى احلارس امجـد رحيم  بعيدا
عـن أي مــلــمح من مالمح اخلــطــوة
حتى الدقيقة 21عندما رد  الرحيم
كرة مهند علي القوية  ببراعة ليرد
بــعـدهــا امــجـد كــرة   عــلى مـرمى
مـحـمـد حـميـد  لـتـمـر بـسالم  على
دفـاعـات الـشرطـة  بـعـدما  اسـتـمر
تـــهـــديـــد اجلـــويـــة  بــفـــضل االداء
ــثــمـر  والــتــعـامل مع الـواضح وا
االمور بـشكل جيـد وهو مـا يحسب
لـلـمدرب راضـي شنـيـشل  الـساعي
لـــــلــــــقب الــــــدوري الـــــذي دافـع عن
الـــصــقـــور بــاهـــتــمـــام  وحــقـــقــوا
خـــطـــوة  عـــريــــضـــة  لـــيـــحـــضى
باهتمام  الكل   لتسير االمور في
اهم فترات الـدوري كما خـطط لها 
وبـات اجلـويـة يتـصـرف  كـمـنافس
اقترب كـثيرا من الوصـيف مستغال
تــراجع الـشـرطـة واالكـتـفـاء بـالـدور
الدفـاعي واخلـلل في االداء في اخر
اربع مـباريـات   قـبل  ان يـسمح 
الحقته بقوة  وقد يخطف للغر 
مـــوقــعه عـــنـــدمــا يـــســتـــقــبـل نــفط
الـــوسط  فــيــمــا يـــواجه الــشــرطــة

الكهرباء األسبوع احلالي
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ـباراة احتكـاكات بدنية وشهدت  ا
بـ الـفـريقـ قـبل ان يـطـرد احلكم
الالعب سامال مجيد من اجلوية 

وحــارس الــشـرطــة مــحــمـد حــمــيـد
سـوية د 88الـتي شـهـدت  تـضيع 
الـشـرطــة لـكـرة الـتــعـادل  عـنـدمـا 
فشل مـهند عـلي في تسديـد  ركلة 
اجلــزاء الـتـي ردهــا الـقــائـم  وكـان
األجــدر ان تـــســدد من احـــد العــبي
اخلــبــرة   حتـت أنــظــار جــمــهــور
الـفريق   الـذي  ندب حـظه عنـدما
ــنـي الــنــفس في ان يــخــرج بــقي 
فـريـقه مــتـعـادال ولــيس بـاخلـسـارة
ومـن الـغـر لـيـذهـبـوا الى الـنـوم 
مـبـكرافي لـيـلة  حـزيـنة   فـيـما  
اسـتمـرت األفراح ألنـصار اجلـوية 
الـتي  مـؤكد  اسـتـمـرت للـصـباح 
الن الـــفــوز عـــلى الـــشــرطـــة له وقع
خاص  ويـراهـا األنصـار أهم حتى
ـبـاراة التـي غطت من الـلـقب  في ا
عـلـى كل االهـتــمــامــات  واإلحـداث
الـريـاضيـة  في الـعـاصمـة واطـرها
احلـضـور اجلـمـاهـيـري الـرائع لـكن
لالسف  كـاد الـبـعض  من العـبي 
الفـريقـ افسـادها  في تـصرفات 
غير الئـقة حيث االعتـراضات الغير
مسوغة عـلى قرارات احلكم  االخر

الذي اكثر من الصـافرة ما اثر على
انــســيــابــة الــلـــعب  وتــوقــفــاتــهــا

وتأثيرها السلبي على الوقت.
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وعكس اجلوية تفوقه خالل الشوط
األول وفي أفـضــلـيــة واسـتــحـواذ 
نـسبي عـلى   الـكرة  وهـدد مرمى
الـشـرطــة  اكـثـر من مــرة أخـطـرهـا
كــرة  صــالـح ســيــديــر الــتي ردهــا
احلــارس  بـعـد الــتـهـديـد األول من
امــــجــــد راضـي  قــــبـل ان يــــهــــدي
اجلــويـــة حــارســا جــيــدا الــشــاب 
امـجـد رحيـم الذي جنح فـي أصعب
اخـتبـار  عنـدمـا حافظ عـلى نظـافة
شـــبــــاكه  بــــوجه قـــوة الــــشـــرطـــة
نـتخب الـوطني ـدججـة بنـجـوم ا ا
ـــدربي وعـــكس رســــالـــة خـــاصــــة 
ـنـتـخـبــات الـوطـنـيـة حـيـنـمـا اكـد ا
جــــدارتـه وكــــان أفــــضل إجــــراء  
لـــشــنـــيـــشل  الـــذي جنح في ادارة
االمور و تعاون  الالعبـ بتطبيق
توجيهاته واالعتماد على العناصر
ــؤثـــرة   خـــاصــة فـي مــنـــطـــقــة ا
الـــوسط الــتي  عـــكــست ســـيــطــرة

اجلـوية في اغـلب وقت الـشوط اول
وكــان قــريـبــا من الــتــســجــيل امـام
ـهند عـلي الذي سدد فرصـة يتيـمة 
كــرة قـويــة ردهــا احلـارس في وقت
ظـهـرت خـطـوط الـشـرطـة مـتـبـاعـدة
واغـلب عـنـاصـره في عـزلـة وفـشلت
في تـشــكــيل اخلــطـورة والــفـرص 
وكان اجلوية أفضل من الشرطة

وجنح اجلــــويــــة  بـــعــــد الــــعـــودة
واصلـة الضغط للـشوط الثـاني  
الهـجومي الذي أثـمر  عن تـسجيل
ــبــاراة والــفــوز عــنــدمـا  هــدف  ا
احتـسب احلكـم ركلـة جزاء  نـفذها
امــجـد راضي بـشــكل فـني  قـبل ان
يعود الشرطة لـلمباراة   واللجوء
لــلــعب الــهــجــومي  واالســتــحـواذ
بـشــكل افـضل عــلى الـكــرة وحـصل
عـلى اكـثـر من كرة مـن على مـنـطـقة
  لـكن دون اجلــزاء ومن اجلــانــبــ
جـــدوى  قـــبـل ان يـــفــــرط بـــأقـــرب
احلـــلـــول  في الـــتـــفـــريط بـــركـــلــة
اجلــزاء  ووقــعــهـــا الــصــعب عــلى
األنــصـار   وهـم يـرون  الــسـقـوط
االول لــــفـــــريــــقـــــهم  ويـــــاتي من 

  في أصـــــــعب أوقــــــات الــــــغـــــــر
ـنافـسـة  التي تـاثر فـيـها الـفريق ا
ـدجج  بـاالسـمـاء التي اجملـدد  وا
ظهـرت في خطوط   مـتبـاعدة قبل
هـارات الفـنيـة في خلق ان تغـيب ا
وصـــنع الـــفـــرص الـــتي تـــأخــرت 
كــثـيــرا  في ظـل تـقــارب مــســتـوى
هـمة التي  الفـريقـ وحسـاسيـة ا
شهدت تراجعا للشرطة في  تقد
ــقــنع بــعــد ثالث تــعــادالت األداء ا
مـــتـــتـــالـــيـــة من الـــنـــفط مـــيـــســان
والـــصــنــاعـــات وتــلـــقي اخلــســارة
ــدرب االولى لـــتـــربك حـــســابـــات ا
باكيتـا الذي قد تضع النـتيجة حدا
ــهــمــتـه الــتي تــاتي خــارج رغــبــة
جمهور الفـريق الكبير الذي واصل
غـضبه عـلى الالعبـ بعـد التـعادل

مع الصناعات.
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نتشي لعب بروحية  عـالية وهو ا
ــــالـــكـــيـــة بــــفـــوزه الـــرائـع عـــلى ا
البحـريني وليس جمـهور اجلوية 
وحـــده  بل الـــكل يـــرى في الـــفــوز
الـنتـيـجة االهم  فـي مسـار الدوري
الــــــــتي زادت مـن خــــــــطـــــــوطـه في
الــصــراع مــرة أخــرى عــلى الــلــقب
الذي الزال الطريق طـويل للوصول

اليه.
ظــهــور اجلــويـة في حــالــة فــنــيـة 
عـــالــيـــة وانــســـجــام وفـي خــطــوط
احــدهـا تــكــمل األخـر  كــمــا أهـدى
الـفريق حـارسا لـلكـرة العراقـية في
أهـم مـراكــز الـفــريق الالعب امــجـد
ــــــدرب راضي   قــــــراءة ا رحــــــيـم
ـــدرب االخــر  شـــنــيـــشل ألفـــكــار ا
ويـتـفـوق عـلـيه من خالل   طـريـقة
الـلـعب وأداء الالعبـ واالسـتـفادة
مـن خـبـرات الــكـبــار والن الـفـريق 
يـلـعب بـعنـاصـره سـوية مـنـذ ثالثة
مواسم  أخذت تقدم مباريات قوية
ومــهــمــة بــعــد ســـلــســلــة نــتــائج 
ايجابية ساعـدت الفريق في التقدم
ــا ومالحــقـــة  الــغــر بــقــوة ور
يحدث التغير الذي يخشاه جمهور
الـشـرطـة الـذين انـتابـتـهم الـشـكوك
في ان يـسـتـمـر فــريـقـهم في مـكـانه

احلـالـي  بـعـد  اخلـسـارة وتـراجع
  والن االمور مرشحة أداء الالعب
ـــــــشــــــــاكل عــــــــلى لــــــــظـــــــهــــــــور ا
مــســـــــــــــــتــوى  إطــراف الــفــريق
حـيث تــصـاعــد غـضب اجلــمـهـور 
. األداء الهـجومي  بوجه الـالعبـ
والـلـياقـة الـبدنـيـة العـاليـة لالعـب
وحـالـة االسـتـعـداد لـلـمـبـاراة وبـعد
حـالة التـحول الـتي انتـقل فيـها من
وقع الـثالث ـتأخـرة الى ا واقع ا ا
وجــعل االمـور تــســيـر بــنــجـاح من

هم. جولة ألخرى وهو ا
اذا خسر الشرطة

لـعب الـفريق حتت ضـغط جـمـهوره
مـن اجل حتـقـيق الـنـتـيـجـة حـصـرا
عـــــلى اجلـــــويـــــة  والــــتـي جــــاءت
بـــتـــوقـــيت غـــيـــر مـــنــاسـب  بـــعــد
الــتـعـثـرات الـثالثـة  وأخـرهـا امـام
الـــصــنــاعـــات الــتي أثـــارت غــضب
األنـــصــار  بـــســبب الـــفــوارق بــ
ر  حالـة اإلحبـاط التي  الفـريقـ
فـيـهـا الشـرطـة  اثـر  تعـثـره  امام
فرق  ميسان والنفط والصناعات 
الـتي انـعـكـست ســلـبـا عـلى مـوقف
  الذين ومستوى وروحية الالعب
افتـقدوا للتـركيز  في أهـم مباريات
ـرحلـة األولى التـي لم يكـترث لـها ا

الالعب في ظهور متدني مخيب.
طـريــقـة لـعب الــشـرطـة والـتــشـكـيل
الـــذي خال مـن احــد اهـم عـــنـــاصــر
الــفـريق حـيث مــهـدي كـامل  كـمـا 
انــعـكس انـتـقــال عـدد من الالعـبـ
خالل فـتـرة االنـتـقــاالت الـشـتـويـة 
سـلــبـا عــلى وحـدة الــفـريق واألداء
الذي اختلف  بعـد اخر نتيجة فوز

حققها على األمانة.
ظـهور اخلـلل الـواضح في الـدفاع 
طلوب وفي دعم الذي افتقد للعب ا
  الـهـجـوم  والـتـقـدم من اجلـانـبـ
والــــتـــراجع الـــذي كــــادان يـــســـبب
بـــدخــــول أكــــثــــر من هــــدف لـــوال 
احلـارس  مـحمـد حـميـد الـذي فرط
بـجـهـوده بـاالعـتـراض عـلى قرارات
احلـــكم والـــتــــدخل في ســـجـــال مع
العــبي اجلــويـة فـي تــصـرف اليــقل

تهورا عن سامال سعيد.
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ـــركــزي أعـــلن االحتـــاد الــعـــراقي ا
للـشطـرجن امس االحد مـوافقة 14
دولـة لـلمـشاركـة في بـطـولة الـعراق
ـقرر الـدولـيـة الـسـادسـة الـتي مـن ا
ان تقام للمدة من  13ولغاية  20من

شهر اذار اجلاري.
وقــال رئـــيس االحتــاد ظـــافــر عــبــد
ـركـزي االمـيـر ان احتـاد الـلــعـبـة ا
تـسلم مـوافـقات  14دولـة حتى االن
لــلــمـــشــاركـــة في الــبـــطــولــة وهي
الـبـحريـن وسوريـا ومـصـر وتونس

ـغرب وايـران ولبـنان وفـلسـط وا
وتــركــيــا وبــلــجــيــكــا واذربــيــجـان
واوزبـــــكـــــســـــتــــان وارمـــــيـــــنـــــيــــا

واوكـــــرانيا.
وتـــابـع ان االحتـــاد اســـتــــكـــمل كل
ـنـافـسـات ونأمل اجـراءات اقـامة ا

كن. ان تظهر بأفضل شكل 
واشـار الى انه ارسل دعـوة خـاصة
الى رئيس االحتاد الـدولي كيرسان
الـيـنـجـيـنوف لـلـحـضـور الى بـغداد
ــــشــــاركــــة في حــــفل افــــتــــتـــاح وا

البطولة.
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ركـزي أللعاب القوى تـنظيم منافسـات بطولة العراق أعلن االحتاد العراقي ا
أللعاب القوى الدور الثاني في احلادي والعشرين من الشهر احلالي.

الي لالحتاد زيدون جـواد إن االحتاد سيهيّأ مـنافسات العراق وقال األم ا
أللـعـاب الـقـوى دور الثـانـي وجلـمـيع الـفـئـات العـمـريـة في   21اذار اجلاري
ــنـتــخــبـات لــلـمــشــاركـة في ـمــيــزين لــغـرض زجــهم في ا وانـتــقــاء االوائل وا

قبلة. نافسات اخلارجية ا ا
وأضاف جواد أن الهدف مـن البطولة الـتي سيشارك فـيها العـديد من الفئات
العمريـة هو انتقـاء العب وخاصـة فئة الشـباب للمـشاركة وتمـثيل العراق في
بطـولة الـعـرب منـتـصف نيـسـان في عمـان كمـا سـيتم الـوقـوف على االسـماء

االولية الذين سيمثلون ايضا في دورة االلعاب االسيوية في جاكرتا.
بية وأوضح أنه سيتم اختيـار أسماء الرياضـي الذين سيتـرشحون إلى االو

. من مواليد  2002 – 2001في األرجنت
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يناء افادت الهيئة االدارية لنادي ا
الـــريــاضـي امس االحـــد بــانـــهــاء
العبي فريقها الكروي اضرابهم عن

اداء الوحدات التدريبية.
وقال أمـ سر النـادي محمـد جابر
ان العــبي فـريــقـنــا الــكـروي أنــهـوا
اضـــرابـــهم عـن اداء الـــتـــدريـــبــات
وعــاودوا الـــتـــدريب حتـت اشــراف
درب ناظم شاكر. وتابع جابر ان ا
الــفــريـق خــاض وحــدة تــدريــبــيــة
قبلة واجهـة ا استعـداداً خلوض ا
متاز أمام فريق بالدوري العراقي ا
الصناعات الكهربائية يوم االربعاء
 في اطار اجلـولة  19واالخيرة من
ـرحـلـة االولى لـلـدوري. يـشار الى ا

ــيــنــاء لــديه مــبــاراتــ ان فــريـق ا
متاز. مؤجلت بالدوري العراقي ا
وتـنطـلق بعـد غد الـثالثاء مـباريات
اجلـولـة االخـيـرة باقـامـة مـبـارات

األولى بـــ األمــانـــة والــطـــلــبــة  
واألخــرى بــ زاخــو والــديــوانــيـة
على ان تـقام في اليـوم التالي أربع
مـبـاريـات ويـلـعب فـيـهـا  الـنـجف 
ومـــيـــســـان والـــبـــحـــري واحلـــدود
ــيـــنــاء وكــربالء والـــصــنــاعـــات وا
وفـــــريـق احلـــــســـــ وتــــــتـــــواصل
ـبـاريـات اخلـمـيـس عـنـدمـا يـلـعب ا
اجلـــنــوب والـــســمــاوة والـــشــرطــة
والكهربـاء وتختتم اجلمـعة بلقائي
اجلــــــويـــــة والــــــوسـط  والـــــزوراء

والنفط.

جانب من لقاء
القمة ب
اجلوية

والشرطة .
عدسة قحطان

سليم

نرى بالرباع البـطل االسيوي العمالق صـفاء راشد مشروعا ريـاضيا عراقيا
بيـا لو  احـتضانه بـالشكل الـصحيح وزجه قادرا على ان يـحرز وسامـا او
ـدربـ واشراكه في مـعسـكـر تـدريـبي طـويل االمد حتـت اشراف نـخـبـة من ا
ـدرب اجنـبي صاحـب عقـليـة متـطـورة . احلكـومة الـعراقـية ويسـتعـان معـهم 
نـتخب ؤسـسات وا تمـنح االموال الـطائـلة لـكرة القـدم من خالل الـوزارات وا
الوطني لم يصل الى اعـتاب نهائيـات كاس العالم وفـرقنا الكـبيرة تشارك في
بطولـة االحتاد االسـيوي . االهتـمام بـرياضي واحـد او االلعاب الـفرديـة يعزز
ـهد لـنـا الطـريق الحراز اوسـمة ـية كـبـيرة و وجود ريـاضتـنـا في بطـوالت عا
ملونة عديدة وجنني ارباحـا مالية ونصبح من الدول التي يـشار لها بالبنان .

االن هــنــاك تـزاحـم وتــدافع وعــمـلــيــات تــســقــيط من اجـل الـدخــول في
انتخابات احتاد كرة القدم في وقت لم تنتبه له كل مفاصل الرياضة
وهـو مـشـروع تـبـني واحـتــضـان احـد اهم االبـطـال في ريـاضـة رفع
االثـقـال وتـخـصـيص مـبـالغ مــالـيـة في سـبـيل االسـراع بـوضـعه في
ــعـني والــتـنــســيق مـعه بــهـذا دائـرة االهــتـمــام ومـفــاحتــة االحتـاد ا
اخلصوص . هناك العديد من البلدان لم نسمع بوجود منتخب كرة
قدم قوي لديها ولـكنها متـفوقة على مسـتوى بطوالت العالم في
الكـمة ورفع رمي الرمـح واالركاض والـقـفـز والسـبـاحـة وا
ـصـارعــة فـلم اليـوجـد لـديــنـا مـجـمـوعـة من االثـقـال وا
ـثل هـذه االلـعـاب الـفـردية الـريـاضـيـ الـبارزيـن 
ونفـكر بـطـريقـة سـليـمـة نبـتعـد من خاللـها عن
ــكــاسب الــشــخـصــيــة? وهل ــصــالح وا ا
اصــبح حــصــول الــعـراق عــلـى وسـام
ـبي جـديــد امـرا مـسـتــحـيال عـلى او
رياضـتـنا ونـحن سـبقـنـا اغلب دول
قـارة اسـيــا في ريـاضــات والـعـاب

مختلفة?.
اللجنة سؤال نطرحه امام رئـيس
ـاذا ـبـيـة ووزيـر الـشـبـاب .  االو
تغـمـضـون اعـيـنكم عـن رياضي
عــراقي يــتــعــهــد لــكم بــاحــراز
بي لو كان دعمكم له وسام او
ستوى طـموحاته والتي هي

صلحة العراق تصب 
صـــبـــاح زبـــون يـــقـــول عن
الــبــطل صــفــاء راشــد انه
قــــادر عــــلـى ان يــــحــــرز
ـبـيـا لـلـعـراق وسـامـا او
ـــــــــــــتـــــــــــــلـك كـل النـه 
مــــواصـــفــــات الــــبــــطل
ـي وزبــــون هــــو الــــعــــا
خـــبــــيــــر والعب ســــابق

ـتـلك جتـارب غـنـيـة ومـدرب بـرفع االثـقـال و
ـــواهب وهــو قــريب ومــكــتــشف ا
جــــدا من بــــطـــــلــــنــــا الــــدولي
ويــشــرف عـــلى تـــدريــبه . هي
دعــوة لـــلــجــهـــات الــريـــاضــيــة
ـسـؤولـة ان تــرعى هـذا الـبـطل ا
وتهـتم به وهـو سـيتـكـفل بالـظـهور
ية مـازلنا نفـتقر لها ستويـات عا

منذ مدة طويلة .


