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الـشـرطـة ان يـلــعب بـشـعـار البـديل
عن الــفــوز  عــبـر الــطــريــقــة  الـتي
ـطالب بتحقيق درب ا سيحددها ا
ـهمـة كرين كارت  وسط النـتيـجة ا
باريات الذي اختلف  على سباق ا
الــكل خـصـوصـا إمــام الـفـرق الـتي
دخـلت  الــدوري بــحـثــا عن الــلـقب
كمـا  يسـعى الشـرطة الى مـواصلة
ــرور بــنــتــائج نــظـــافــة ســجــله وا
ـــبـــاريـــات كـــمـــا يـــحـــددهـــا اداء ا
الالعبـ الذين  عـليهم  ان يـرتقوا
ــهـمــة الــيــوم كــمـا يــجب  ألنه ال
يــوجــد الــيــوم  فــريق قــوي واخــر
ضـعـيف  وان ال يسـتـه بـالـطرف
األخـــر الــــذي  تـــعــــادل مع قــــاهـــر
اجلـــويـــة احلـــدود ســـلـــبـــا الـــدور
ـاضي  وقــبـلــهـا جنح فـي الـفـوز ا
عــــلـى  الــــســــمــــاوة وتــــعــــادل مع
الــديــوانــيـــة ذهــابــا  أي انه جــمع
خمس نقـاط من اربع مباريات رفع
رصـــــيـــــده الى  7وسط مـــــشـــــاكل
ـشـاركـة الـتي الزمت الـفـريق مـنذ ا
عودته  لهـا قبل ثالثة مـواسم لكنه
فـارز الشرطة قادر على اإلطـاحة 
اذا مـا لـعب بـطـمـوحات  الـنـتـيـجة
من خالل مجـموعة العـب واعدين
ــبــاراة يــدركــون كم هي صــعــبــة ا
رغم ما يقدمون مستويات  مقبولة
ولألن يـظــهــر مـؤثــر  في الـنــتـائج
فيما  يريد الشرطة العودة بسرعة
درب لسـكة االنتـصارات  ويـكون ا
ن سيـلعـب اليوم وإعادة  الـنظـر 
عبـر اختيـار  التـشكيل الـقادر على
حتـــقــيق الــنــتـــيــجــة حتت أنــظــار
جمهور الفريق الذي يعيش  غصة

الـثـاني بـسـبـب تـزايـدا ثـار نـكـسـة
احلــدود كـمــا يـعــد األمـانــة عـائــقـا

إمام إطماع حتقيق الفوز.
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وجتـــري بـــنـــفس الـــوقـت مـــبــاراة
صـاحب الـتـرتـيب الـثـالث الـشـرطة
 18وفريق احلس  سادس عشر
  7 وتظهر الفوارق كبيرة ليس
ـــــوقــــعـــــ بـل  بــــ من حـــــيـث ا
ـدجج الالعــبـ   حـيث الـشـرطـة ا
نـتخبات الوطنية بأغلب عناصر ا
ـتواجـدين عـلى دكة ـا في ذلك ا  
االحــتــيــاط فـــضال عن اإلمــكــانــات
االخـرى لـكن هـذا ال يرجـحه لـلـفوز
كما  يريد ويخطط له  ليبوشا  في
ان يظهر الفريق اخلطر عبر تقد
االداء  الــــذي يــــؤدي لـــتــــحــــقــــيق
النـتيجـة التي حتـتاج الى تسـخير
قـدرات الالعــبـ لــلـســيـطــرة عـلى
مــسـار الـلـعب من الـبـدايـة وتـدارك
ــفــاجـأة الــتي يــكـون قــد بــيـتــهـا ا
وسم الـطـرف األخـر  كـمـا حصـل ا
رحلة اضي عندما انتهى لقاء  ا ا
االولى بتعادلهما  سلبا   حتى مع
اخــتـالف االمـور الــيــوم فــكل شيء
ـرشح غـيــر مـضـمــون لـلـشــرطـة  ا
ـتـلك اآلمـال الـقـوي لـلـفـوز  وهـو 
الــكـبــيـرة  في تــسـيــر األمـور عــبـر
الـلعب  بـالدفـاع والـهجـوم  االقوى
نحه فيهمـا  ب عموم الـفرق ما 
أفـضـليـة  حتـقيق الـنـتيـجـة وكامل
الـعالمـات امـام طـمـوحـات حتـقـيق
الـصـدارة الـشـغل الـشـاغل لـلـفـريق
وخـشيـة االبتـعاد عـنهـا  أكثر لـكنه
يـــأمـل ان تـــأتـي خـــدمــــة األمــــانـــة
بــاإلطـــاحـــة بــاجلـــويـــة لــكـن عــلى

مـواصــلـة مــشـواره الــذي اصـطـدم
بـرغبـة الـزوراء  والعـمل مـا بوسع
عـنـاصـره  خلـطف الـصـدارة  الـتي
حتـتـاج الى طـريـقــة  لـعب ولـيـاقـة
بــدنــيــة وتـركــيــز وعــمل اخلــطـوط
باراة اهـمية بفـاعلـية  كمـا تمـثل ا
ألصــحــاب االرض  بـــعــد  الــعــودة
بخسارة ميسـان  والتراجع موقعا
ــلــعــبه  من وقــبــلــهــا الــتــعــادل  
الكـهربـاء لتتـوقف سلـسلة نـتائجه
ني النفس في ان يعود لها التي 
 مرة اخرى عبر بوابة اجلوية  من
خالل الـــــلــــعب بــــانــــدفــــاع وقــــوة
والـــتــصـــدي  لألمــور  عـــبــر األداء
النـوعي  واستـغالل حالـة اإلحباط
ر بـها اجلـوية  بـعد  فـقدان لـتي 
الـصـدارة الـثـغـرة الـتـي يـريـد ثـائر
احـمد الـدخول عـبـر حتديـد مراحل
ـرحـلـة الـعـمل لــتـحـقـيق نـتــيـجـة ا
األولـى   عــنـــدمـــا يــلـــعب األمـــانــة
مدعـوما من أنصـار الزوراء  الذين
ســيـتــوزعـون عــلى لـقــاء الـشــرطـة
الذي يـقام بـنفس التـوقيت  لـيبقى
فـريــقـهم مـحــلـقـا بـالــصـدارة الـتي
ســـيــــلـــعب من اجــــلـــهـــا اجلـــويـــة
الســتـعــادتــهـا   من دون االبــتــعـاد
عنـها  عـبر رفع ثـقة الالعـب التي
تــراجـعت امــام احلـدود والــشـرطـة
ـــكن الـــتــفـــريط بـــعـــد اكـــثــر وال 
بــالــنــقــاط  الــتي يــخــطـط االمــانـة
خلـطــفـهــا   وتـشــكـيل عــائق ثـالث
ـــؤكــد تـــنــتــاب بـــوجه اجلـــويــة  ا
عناصـره مخاوف اخلروج بـنتيجة
غــيـــر الـــفــوز  بـــعـــد الـــذي حــصل
ـاضي  بـعـدمـا  اكـتـفى اخلـمـيس ا
بالدور الدفاعي  خـصوصا الشوط

بغداد- الزمان 
ـدير االداري للـمنتـخب الوطـني باسل كوركـيس االحد ان مواجـهة الـعراق وفلـسط قـائمة في اكد ا
بـاراة او تغـييـرها الى مـوعد وقـتهـا احملدد وال يـوجد اي اشـعار رسـمي من االشـقاء يـقضي بـالغـاء ا
ـباريـات الدولـية واعـيد اخلـاصة بـتحـديد ا اخـر.وقال كـوركيس في تـصريح صـحفي سـبق أن اعـلنـا ا
قبل ,وفلـسط في الـثامن والعـشرين منه ,على الودية مع الـص في الـرابع والعشـرين من الشهـر ا
واعيد االمر الذي ينفي منوحة من قبل االحتادات الوطنية والتي ارسلت تأكيدا على ا وافقات ا اثر ا
تـماما اي انـباء الجراء أي تغـيير".واضـاف "قد تثار في الـعديد من وسـائل االعالم قوائم تخص العبي
ـنتخب الوطـني وهي بصراحـة ال تخرج عن اطـار التكهـنات بحـكم ان عددا وافرا من الالعـب باتوا ا
عسكر واضح للجـماهير وقد يكون التغيير طفيفا على العب معدودين فقط ,لذا فالقائمة الرسمية 

قبل". قطر ستعلن في العاشر من شهر كانون االول ا
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متاز في مواجهات صعبة UNł«u ∫ تدخل اجلولة العاشرة في الدوري ا

وسم السيطرة ويتـكرر سيناريو ا
ـاضي كـما يـتـحتم عـلى األنـصار ا
الـتـحـلي بـالـصـبـر وكل مـا يـتـعـلق
ـشــاركــة الن الــفــريق في وضع بــا
ـنــافـسـات رغـم تـبـاين قـادر عــلى ا
نـتـائـجه من جـانـبه  يـكـون الوسط
قـد استـعد جـيدا  لـلقـاء اليـوم بعد
تـأجــيل مــبـاراته مـع الـنــفط الـدور
ــاضـي  وســيـــدخل  ويــلـــعب من ا
اجـل الــفــوز لــتــعــويـض نــكــســتي
االرض بــــتـــعـــادله مـع الـــســـمـــاوة
وخــــســــارة الــــزوراء  والــــتــــراجع
لـــلــمــوقع احلــالـي الــذي ســيــكــون
يناء واحلدود مهددا  من اربيل وا
والـطالب مـا يـجـعـلـه ادراك اهـمـية
الـلـقـاء وتفـاديه بـأيـة طريـقـة كانت
رغم ان عـــــمــــوم الـــــفــــرق تـــــواجه
صـعـوبـات اخلـروج   فـيـمـا افـتـقـد
ـيدانه ويـتـأخر الـوسط لـلـتركـيـز 
به مـــرات مــا  يــفـــتــرض ان يــوفــر
نــقــاطـه  لــنــفــسه الن  مــواجــهــات
الذهـاب  تظـهر اكـثر خـطورة  امام
ــتــلــكه الـفــريق من الـكـل رغم مـا 
عـــدد من الالعـــبـــ الـــذين يـــعــول
عــلـيــهم في   اخـتــبـار الــيـوم عــبـر
فـرض ارادتــهم عــلى سـيــر الــلـعب
الــتي ســتـتــابع  من قــبل جــمــهـور
ني الـنفس في ان الطالب  الـذي 
يـعـود فـرقـهم لـطـريق الـنـتائـج قبل
فـــوات االوان ووســــــــط ارتــــفـــاع
ـنـافــــسـات وتـأثـيـراتـــــــهـا حـدة ا
عــلى مــجــمل األمــور حــيث تــغــيـر
ـــــواقع  مــــــــــــــا يــــتـــــطـــــلب من ا
وقف من الـفـــــــــريق إلنــــــــــقـاذ ا

هذه األوقات.

جـيـد  والـعـمل مـا بـوسع الالعـب
من اجل الـعــودة لـســكـة  الــنـتـائج
االيجابـية وهذا يبـقى مرهون على
ــهم ان يــرتق الى اداء الـالعــبــ ا
ـهــمـة  والـتـقـدم لألمـام مـسـتـوى ا
تـأخر وخـارج رغبة ـوقع ا وترك ا
جمـهوره الذي اكـثر ما يـحتج على
النتائج الـسلبية كمـا ظهر  منفعال
بـعـد نـكـسة الـكـرخ لـكن  لإلنـصاف
ان الــطالب في وضع مــخــتـلف اذا
لم يـكن افـضل بـكـثـيـر من مـشـاركة
ـوسم األخيـر  حـيث الـتراجع في ا
ــدرب كل شـيء  قـــبل ان يـــغـــيـــر ا
الـكــثـيـر من تـفـاصـيل االمـور حتت
طـــريــقـــة الــلـــعب  ومن  يـــتــواجــد
بــصـفــوفه من الالعــبـ الـذي لالن
يـقــدمـون أنـفــسـهم بــشـكل  واضح
لـــكن مـــا يـــعـــوق االمـــور أخـــطـــاء
ـدافـعـ بـعـدمـا فـرطـوا بـالـتـقدم ا
عـــــلـى الــــكـــــرخ بـــــهــــدف قـــــبل ان
يـخـرجـوا بـاخلـسـارة واحلـال امام
الـبـحري عـنـدما فـرطـوا  بفـوز كان
ـتنـاول قبل ان يـعودوا  بـتعادل با
بـطعم اخلـسـارة من الـبحـري الذي
ــبــاراة فــرضه في اخــر انــفــاس  ا
لـتي زادت مـن  الـصـعـوبـات بـوجه
جهازهم الفني واهمية العودة الى
جتـــــــاوز األمـــــــور عـــــــبـــــــر احـــــــد
االخـــتــــبـــارات الـــصــــعـــبـــة   والن
الـنـتـيـجـة  االيـجـابـيـة  ستـنـعـكس
عــلـى واقع االمــور  حـيـث الـعـالقـة
مع األنــصـار وكـذلك حتـقـيق حـالـة
االســــتـــقـــرار  وفـــتح اآلمـــال امـــام
ــــهـــمـــة في حتـــقــــيق الـــنــــتـــائج ا
ـقــبـلــة  قــبل ان يـفــقـد اجلــوالت  ا

ذهاب  الـصدارة للـزوراء  وتنغص
نـفــوس الــشــرطــة كــامــلــة عــنــدمـا
تـراجع ثـالثـا وسـيلـعب  هـو االخر
ــنــتــظــر من حتت رغــبــة  الــفــوز ا
أنـصـاره  والـلـعب بـآمـال االنـتـقـال
لـلقـمـة  التي طـال الـوقت للـوصول
إلـيـهـا رغـم أرضـيـته الـقــويـة لـكـنه
يـــقــــدم إشـــارات عـــلـى قـــدراته في
الـوصـول الـيـهــا بـأقـرب وقت عـبـر
تــصــعـيــد جـهــود الالعــبــ فـيــمـا
سـيـعـمل  فـريق احلـسـ  لـعـرقـلـة
تــقــدم الــشــرطــة  ألنه االخــر يــريـد
االنتقال للواجهة حتى في التعادل
طـبــعــا  وان يـكــون جنم األســبـوع
عـبـر الـلـعب بـشـعـار الـفـوز   الـذي
ســـيـــكـــون بــسـت نــقـــاط  لـــكن هل
ـــدرب  تـــوظـــيف بـــاســـتـــطـــاعــة ا
عناصره كما يجب في اختبار اخر
غايـة في الصـعوبـة والرهـان يبقى
ه على ما يقدر عـلى  ما يقدر تقد
العـبـو الـفـريق الشـبـابي ومـحـاولة
ــبــاراة قـبل الـوصــول الى هــدف ا
ـــتــخـم بــنـــجــوم الــطـــرف االخــر ا

نتخب. ا
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وســـيــكـــون الــطالب حـــادي عــشــر
التـرتيب   11امـام اختـبـار لم يكن
سـهال عنـدمـا يسـتقـبل سـابع  نفط
الـــوسط   13وكالهــــمـــا يـــتـــطـــلع
لـالنـــتــصـــار خـــصـــوصــا الـــطالب
لتجاوز نكسـة  الكرخ قبل التفريط
بــنــتــيـــجــة الــبــحـــري الــتي كــانت
ـتنـاول التي زادت من الـضغوط با
عــلى مــهــمـة يــحــيى عــلــوان الـذي
يـكـون اعـد صـفـوف الـفـريق بـشـكل
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تــتـواصل الـيـوم االثـنـ مـبـاريـات
اجلــولـــة الــعــاشــرة من مــســابــقــة
مـتاز بـكـرة القـدم عنـدما الـدوري ا
تـقـام خمس مـبـاريات تـبحـث فيـها
الـفـرق عن حتـسـ امــاكـنـهـا امـام
ـعاجلـة االمور حتـديات الـنتـائج و
قـبل تـفاقـمهـا بـعد الـتـغيـرات التي
طـالـت اغـلب مـواقع سـلم الـتـرتـيب
قـدمة عنـدما تعود خصـوصا عن ا
ـاضـيـة حتـديدا الـفـرق بـالـظـهور ا
وهـي تــعي مـــاذا يــعـــني الـــتــأخــر
ــعـاجلــة في اخــتـبــارات الــيـوم وا
الـتي ستـكون مـختـلفـة امام جـميع
ـقـابل البـد من ـتـبـاريـة بـا الـفـرق ا
ـســابـقـات في تـثــمـ دور جلـنــة ا
تمشـية مبـاريات الدوري بالـطريقة
الـتي جتـدهـا الـفرق مـنـاسـبـة امام
ـنتـظر ان تـنـتهي عـنده الـتوقـيت ا
ــرحـلـة األولى وأهـمـيـة مـواصـلـة ا
اجلـوالت باالجتـاه الصـحـيح حتى
الـــنــهـــايـــة الـــتي يـــأمل ان تـــكــون
مـختـلفـة عن سـابقـاتهـا كمـا وعدت
اللجـنة والن الفرق تريـدان يتحقق
ــوسم احلـالي هــذا االمـر بـدا من ا
وصـوال الفـتـتـاح واخـتـتـام ثـابـتـ
عــنــد مــفــكــرة الــفــرق واجلــمــهــور
واإلعالم مـسـتـقـبال كـمـا يـجري في
مــعـظم الــبــطـوالت احملــلــيـة إذا لم
تــكن جــمــيــعــهــا وهــو مـا وعــد به
احتاد الكرة الذي يدير األمور لالن

بشكل مقبول.
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وتــقــام الــيــوم خــمس مــواجــهــات
مـخـتـلـفـة   عـنـدمـا يـحل الـوصـيف
اجلوية 19ضيفا قويا على االمانة

ـتــحـفـز وكالهــمـا بـحــاجـة نـقـاط ا
اللقـاء بعدمـا فقد كل منـهما خمس
نـقـاط في اخـر جـولتـ ويـسـعـيان
لـلتـعويض في ظـروفهـما اخملـتلـفة
حـــيث يـــقف أصـــحـــاب األرض في

وقع الثاني عشر  9 نقاط. ا
وســيــكــون اجلــويــة الـذي يــعــيش
بـشدة قـلق فقـدان الصـدارة    امام
أكـثـر من حتد حـيث الـعودة لـسـكة
االنـتـصـارات بعـد خـسـارة احلدود
وتـعـادل الـشـرطـة   وحتـقـيق هدف
باراة االول العودة للصدارة ولو ا
لــســاعـات مــحــدودة بــانـتــظــار مـا
تـسفـر عنه نـتيـجة الزوراء والـنفط

يوم غد.
وســيـــلــعـب اجلــويـــة حتت ضــغط
ــرة  ال يـقـبل اال جــمـهــوره وهـذه ا
باراة كـاملة وهو اخلروج بنـقاط ا
ما يـتطـلب من الالعبـ  السـيطرة
ــبـــاراة  ومــحـــاولــة عــلى ســـيـــر ا
الـــتــســجـــيل لــتـــامــ الــنـــتــيــجــة
وتـــدارك االمـــور  وإيـــقـــاف نـــزيف
الــنـقـاط  في عـودة يـأمل ان يـظـهـر
متـماسـكا وقـويا   واللـعب بتـركيز
عـنـدمـا يـكـون بـاسم قـاسم قـد رتب
األمـور التي تـعـثرت فـي اجلولـت
األخيـرت وتلـقي اخلسارة االولى
والن من غـيـر اخلـروج بـالــنـتـيـجـة
ــطـلــوبــة   سـيــعـرضـه لـلــتـراجع ا
ـدرب واهــمـيــة ان يـنــعـكس  دور ا
الــذي رسخ اســمه مع الــفـريق  في
الـفـتـرة األخـيـرة واختـيـار  طـريـقة
الـلـعب وتسـخـيـر  جهـود الالعـب
والـتـطـلع للـفـوز وألنـهم  مطـالـبون
فـي اخلـروج  بـكــامل  الـفــوائـد في
مـهـمــة لم تـكن ســهـلـة  اذا مـا اراد
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أزاح الالعب اجلزائـري بالل بـلـحسن
منافـسه االماراتي سـالم عبـد الرحمن
ـــشــاركـــ في من صـــدارة قـــائـــمـــة ا
مـنــافــسـات الــكالســيك في الــبـطــولـة
العـربـيـة الفـرديـة لـلرجـال والـسـيدات
ؤهلة لكأس الـعالم عندما  احلق به ا
ـــبـــاراة الـــتـي جــرت ـــة خالل ا هـــز
بـيــنـهــمـا في اجلــولـة اخلـامــسـة  من
البطولة ليرفع رصيده الى أربع نقاط
ونصف ويجمد رصيـد منافسه مؤقتا
عـنـد  الـنـقـطــة الـرابـعـة واسـتـثـمـرت
ــصــريــة شــاهــنــدة نــاجي الالعــبــة ا
مـقابـلـتـهـا مع مـنـافسـتـهـا اجلـزائـرية
أمينة مـزيود لتـضرب أربعة عـصافير
بحـجـرة واحدة بـعد ان فـازت عـليـها
وخطفت نقطة اجلولة  وازاحتها عن
شاركات  وتصدرت صدارة القائمة ا
هي الـقائـمـة  ولـتأثـر لـشــــــــقيـقـتـها
شــروق  نـاجـي الــتي كــانت زيــود قـد
ــــة االولى بــــهـــا في احلــــقت الـــهــــز
الـبــطــولـة.وشــهـدت أبــرز مــنـافــسـات
ـصري الرجـال االخـرى فـوز الالعب ا
أحــمـد عــدلي عــلى والــلـبــنــاني عــمـر
ـــغــــربي مـــحـــــــــــمـــد اجلـــاروش وا
تـيسـيـر عـلى اجلـزائـري نـصـيـر علي
وتـعـادل الالعــــــــــــبـان االردني رأفت
ــــــغــــــربي هــــــشــــــام عــــــيــــــسـى مـع ا
احلمـدوشي و االمـــــــــــاراتي سعـيد
اســـحــــــــــــاق مع الـــيـــمـــني بـــشـــيــر
ي فــــيـــمــــا ارتــــــــــــضى الـــقـــــــــــد
ــراكـز االخـرون الــتــــــــــنـافس عــلى ا
االخرى.وبـانـتـهـاء منـافـسـات اجلـولة
اخلــــامـــــســــة  تـــــصــــدر الـالعب بالل
ــــشــــاركــــ بـــــلــــحــــسن قـــــائــــمــــة ا

وتــقـاســــــــــــم االمــاراتي ســالم عــبـد
ــغـربي ــركـز الــثــاني مع ا الـرحــمن ا
هشـام احلــــــــمدوشي بـرصـيد أربـعة
ـركز نقـاط لكـل منـهمـا وتـواجد في ا
ـصـري الـرابع ســتـة من الالعـبــ ( ا

أحـــمـــد عـــدلـي واالمـــاراتي ســـعـــيـــد
ي اسـحـاق والــيـمــني بـشـيــر الـقـد
والـتـونـسي أمــيـر الـزغـبي  واالردني
ـــــــغـــــــربي رأفـــــــــــت عـــــــيـــــــسـى وا
فــيــمــا تــوزع مـــــــــــحــمــد تــيــســيــر) 
ـتـبـقـية.  وفي ـراكـز ا االخـرون على ا
مـسابـقـة الـسـيدات شـهـدت الـلـقاءات
ــصـريـة االخـرى اســتـثـمــار الالعـبـة ا
مـقـابـلـتهـا لـبـطـلـتـنـا لـتـعـيـد مـسلـسل
جناحـاتها لـتحـسم اجلولـة لصـاحلها
وترفع رصيدها الى اربع نقاط وفكت
اجلـزائـريــة الـشـراكــة مع مـواطــنـتـهـا
أمــــــــــــيــرة حـــمـــزة بــعـــد جتـــاوزهــا
ـركـز الـثـاني واحـتـلت وتـرتـقي الى ا
ـركز االردنيــــــــــة يـشرى الـشـعيـبي ا
الــــــــــثــالث بــعــد تـعــادلـهــا مع مــايـا
جالو وعلى ضوء خسارتها اجلولة 
ـركـز ارتـضت العـبـتـنــا نـبـأ سـامي بـا

الــــــــرابـع الى جــــــــانـب الالعــــــــبـــــــات
(االمــــاراتـــــيــــة روضــــة الـــــســــركــــال
واجلــزائــريــة أمــيــرة حــمــزة) فــيــمــا
ــــــــراكــز احــتـــلت بـــاقي الالعـــبــات ا

االخرى.
وافــتـــتــحت عــلـى هــامش فـــعــالــيــات
البـطولـة افتـتحت الـدورة التـحكـيمـية
نح لـقب حكم دولي ( نورم . العربـية 
أ .أي) وتـــســـتــــمـــر خلـــمـــســـة ايـــام 
ويــتـــضـــمن مــنـــهــاج الـــدورة دروســا
نـظـريـة وعـمـلـيـة عن الـقـانـون الـدولي

للعبة وآخر تعــــــديالته .
ـركزي وقال عـضو االحتـاد الـعراقي ا
لــلـعــبـة رئــيس الــوفـد مــحــمـد مــهـدي
احلــــكـــــيم ان االحتــــاد حـــــرص عــــلى
اســتــثــمـــار اقــامــة هــذه الــدورة فــزج
بخمسة  من محكمينا  للمشاركة فيها
وذلك لـــضخ دمـــاء جـــديـــدة حملــكـــمي

الــلــعــبــة لــتـــســاهم في ادارة حتــكــيم
الــــلـــقـــاءات والــــبـــطـــوالت احملــــلـــيـــة
واخلــارجــيـة االقــلــيــمــيـة والــعــربــيـة
والدولية على ضوء السـمعة  الطيبة
الـتي يــتـمـتع   بــهـا احملــكم الـعـراقي
ومنـهـا جتـارب حـكمـنـا الـدولي أسـعد
ــــــــــــهــام اســـمـــاعـــيل الـــذي كـــلف 
ستويات اخلـــــــارجية متقدمة على ا
 ومنـهـا مهـمـة احلـكم العــــــــام لـهذه

البطولة.
ـــــــــشـاركة  في واشار احلـكـيم الى ا
هــذه الـدورة احــســان كــاظم مــحــمـود
(بـــــــــغـــــــــداد) وحــــــــــســـــــــ عــــــــــلي
(كـربالء) ومـحـمـد ابـراهيم حســــــــ
حــــــس  ( ديالى) وعبد الكر عبد
الـقـادر احـمـد (الـسـلـيـمـانـيـة) وبـشار
مــــحـــمـــــــــــود زغـــيــــر(مـــقـــــــــــيم في

االمارات).

   جانب من بطولة كالسيكككك للشطرجن في دبي


