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سـتشار القـانوني لالحتاد الـعراقي لكرة الـقدم نزار احمـد أن جلنة االنضبـاط في االحتاد االسيوي أعلن ا
لكرة القدم فتحت حتقيقاً رسمياً بشأن جتنيس قطر لالعب بسام الراوي.

ونشر احـمد عبـر صفحـته الرسـمية عـلى موقع التـواصل االجتـماعي "فيـسبوك" أن "جلـنة انضـباط االحتاد
االسـيـوي فـتـحت حتـقـيقـاً رسـمـيـاً بـخـصـوص أهلـيـة بـسـام الـراوي والعـب اخـرين لـتـمـثـيل قـطـر".واضاف
"بالنـسبة لبسام الراوي عملية تسجيله حسب بيانات االحتاد االسيوي تمت وفقا للمادة 7 من قانون االهلية

على افتراض ان والدة الالعب ولدت في دولة قطر".
وضـوع ال تأثـير له عـلى نـتائج مـنتـخب قطـر في كـأس آسيـا ولكن إذا ثـبت وجود تالعب في وب ان "هـذا ا

." شمول وثائق تسجيل الالعب اجملنس فأنه يؤدي الى معاقبة االحتاد القطري والالعب ا AZZAMAN SPORT
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ــواسم  واســتــفــاد من مــبــاريـات ا
الكاس كثيرا قبل الدخول األسبوع
احلالي بـبطـولة الـدوري   مواصال
اسـتــعـداداته خالل فــتـرة الــتـوقف
ـتـوقع اسـتـفـاد مـنـهـا في جتـهـيز ا
نـقـسه وفـي اهـمـيـة ان يـعـود بـقوة
وتـركــيـز  بــعـد  الــتـحــاق  من مـثل
ـنـتــخب الـوطـني فـي بـطـولـة ا ا
اســيـــا.امــا الــقــوة اجلــويــة  الــذي
ــوقع الـثـالث بــعـدمـا فـرط يـحـتل ا
بالصدارة والوصافة  بعد انحسار
مستواه وانعكس ذلك على نتائجه
 قـــبل الــتـــراجع لـــلــمـــوقع احلــالي
ـتـصـدر الـذي لم يـكن بـبــعـيـد من ا
والــــوصـــــيف ويــــبـــــدو انه تــــأثــــر
ــشــاكل الــفــنـيــة بــعــد  حــرمـان بــا
العـــبـــ  بـــقـــرار اســـيــوي وكـــذلك
ادارية  لكنه  قادر على  العودة مع
فــارق مـــبـــاراة مـــؤجـــلـــة مع نـــفط
مـيـسـان  وقـادر عـلى الـعـودة بـقوة
مـن خالل خــــطـــــوطه الــــتـي تــــضم
ـسـتـويـات فـنـيـة ة  كـمـا العـبـ  
ظـهــرت في بـطــولـة اســيـا  وألنــهـا
تــلـــعب ســـويــة مـن فــتـــرة لـــيــست
قــصـيــرة ويـأمل جــمــهـور اجلــويـة
الـعـودة  بـشـكل افـضـل  امـام بـقـية
ـرحـلـة االولى والـعـودة مـبـاريـات ا
لـلـصـدارة لـلـدفـاع عن الـلـقب  الذي
يـحـتـاج الى  الـتـوازن في الـنـتـائج
عـنـدمــا حـقق الـفــريق الـفـوز في 8
مبـاريـات والتـعادل في 3 وخسارة
واحدة من احلدود من مـجموع 12
وله واحـدة مـؤجلـة مع نـفط مـسان
وســـــجل 18 هـــــدفـــــا وعــــــــلـــــيه7
وجمــــع 27 نقطـة  ولم يسمع عنه
شـيء خالل فـتــرة الــتـوقـف قـبل ان
يـــتــعـــادل  مع الــنـــفط في بـــطــولــة
الـكـاس  ومــنـتـظــر ان  تـأتي عـودة
الفريق لـلمنافـسات  بأهمـية كبيرة
ـواجـهـة عـنــدمـا يـخـرج لــلـبـصــرة 
الــبــحــري واالمل في تــخــطي هــذه
العـقـبـة  بـعـد تغـيـر اجلـهـاز الـفني
للبحري والـعمل على تدارك االمور

وسم. من هذه االوقات وإلنقاذ ا
والزال فـريق الـكـرخ مـنـافـسـا قـويـا
مـــنــذ بــدايــة الـــدوري والــعــمل مــا
بـوسع عنـاصره عـلى الـبقـاء ضمن
ــقـدمـة بــعـد بـدايــة جـيـدة مـواقع ا
وعـودة لــلـدوري حتــظى بـاهــتـمـام
الــفــرق الــتي  واجــهت صــعــوبـات
كـبـيـرة عـنـد مـواجـهـة الـكـرخ الـذي
يـقف رابـعـا  27 نـقـطـة وقـريب من
قـدمـة متـسـاويا مع اجلـوية فـرق ا
وسيالعب فريق احلسـ في مهمة
تظـهـر االقـرب له عـنـدمـا يـسـتـقـبله
نــهـايــة االسـبــوع احلــالي  بـعــدمـا
لعب  13 مبـاراة حقق الـفوز في 8
والـتـعـادل في 3 وخـسـر مـرت في
ســـجل جــيـــد وكــله امل مـــواصــلــة
الـعـمل  بـعدمـا يـكـون كر سـلـمان
قـد عـالج االمـور واعـد الـفـريق قـبل
الـعــودة لـلـدوري كــمـا اســتـفـاد من
مباريات الكـاس  واالهم ان يستمر
الـكـرخ مـنـافـسـا قـويـا  عـبـر جـهود
عناصره الواعدة  ومؤكدان موقعه
احلـــالي يـــدفــعـه الى تـــقــد االهم

ؤثرة. واقع ا للبقاء  وسط ا
ويـسعـى فريق نـفط مـيسـان لـعودة
مهمـة  بعدما اسـتمر ببـطولة كاس

جيدة وله مباراة مـؤجلة مع النفط
  مــــحـــقـــقــــا الـــفـــوز تــــسع مـــرات
والتعادل في ثالث وبـسجل نظيف
ــتــلـك افــضل قــوة هــجــومــيــة  و
عـنــدمـا سـجل   27هـدفــا  وافـضل
دفاع وعلـيه اربعة اهداف  وله 30
نـــقــطـــة   ويـــضم مـــجـــمــوعـــة من
الالعـبــ  الـتي تــقـدم مـســتـويـات
مـهمـة عبـر  مـباريـاتهـا  التي جنح
فـيـهـا كثـيـرا حـيـث التـقـدم  لـألمام
وخـــطف الـــصــدارة الـــتي تـــنــاوب
عـلـيـهـا  الـكـرخ واجلـويـة والزوراء
ويـســعى عــبـر جــهـود العــبـيه الى
مـواصـلـة حتقـيـق الـنـتائـج عـنـدما
سـيــخــرج   األســبـوع احلــالي الى
واجـهة أصـحاب مـلعب الـسمـاوة 
األرض في مهمة تظـهر صعبة  مع
كل قـوة الــشـرطـة الـتي جنـحت في
اخـــتــــبــــارات الـــذهــــاب  وجتـــاوز
مالعب احملافظات في ال من خالل
مـبـاريات الـسابـقـة وألنهـا مـطالـبة
بـاحلـفاظ عـلى الـصـدارة وسجـلـها
النـظيف والـنظـر لألمام  والـتعامل
مع الفـرص وخلـقهـا في ظل وجود
االسماء التي ستمثله  التي  يظهر
تـفــكـيـرهــا واضـحـا في  مــواصـلـة
التقدم  من خالل    الـلعب بإصرار
  خـصـوصا فـيـما بـقي لـلـفريق من
ــا مـــبــاريــات لــلــمـــرحــلــة االولى  
تـشـكـلـه من دعم مـعـنــوي  لـلـفـريق
رة الذي  يـريد ان يحـسمهـا هذه ا
بـتفـوق.امـا الزوراء فـيـقف وصيـفا
على بعد نقطت من الشرطة واقل
 مـنه مـبـاراة بـعـدمـا لعب  13جنح
في الـــفـــوز  8مــرات والـــتـــعــادل4
وخــســـارة مــبـــاراة واحــدة خــارج
ـيـناء الـبـصـري  قبل مـواقـعه من ا
ان يـــخـــســـر الـــصـــدارة في فـــتــرة
ــســتــواه قــبل جتــاوزهـا تــراجع  
والعودة لسـكة االنتصارات والزال
ـوقع الصـدارة التي يـأمل العـودة 
يـهـتم فـيـهـا اوديـشـيـو الـذي يـقـود
الفريق حتت ضغط االنصار الذين
يأملون ان يستـمر في تقد نفسه
  مـن خالل حتـــقــــيق ومــــواصـــلـــة
الـنـتـائج    بـعـد الـظـهـور الـواضح
ببـطولة الـكاس وبعـد نتائج مـهمة
اسـتفـاد منـهـا ضمن فـترة الـتوقف
قـبـل الـعـودة  في  جـولـة األسـبـوع
احلــالي  عـنــدمـا  يــحــصل ضـيــفـا
ثــقـيال عـلى الـكـهـربـاء   ومـؤكـد ان
ــبــاريـاته الــفــريق يـهــتم كــثــيـرا 
ـرحـلـة االولى من ـتـبـقـيـة عــلى ا ا
اجـل مالحـــقـــة لـــشـــرطـــة وســـحب
الـــصــدارة  والنـــعـــكـــاســـهــا عـــلى
ـشاركـة االهم حـيث دوري ابـطال ا
ـقـبل  والن تـفـكـيـر اسـيـا الـشـهـر ا
ـدرب واضـحـا في االعـتـمـاد على ا
ــشــاركــة ــهــمــ في ا الالعـــبــ ا
األسيـوية التي يـأمل ان يقدم فـيها
سـتويات الـعاليـة لعكس سـمعته ا
كـــونه صــــحـــاب الــــقـــاب الـــدوري
والكاس  لـكن االول ان ال يتأثر في
مـبـاريـات الـدوري وضـرورة عـكس
قـــوته كــمــا يـــجب وألنه ســـيــلــعب
جـمـيع مبـاريـات البـطـوالت الثالث
حتت ضغط جـمهـوره الكبـير الذي
لالن يــشـكل دعم كــبـيـر  وألنه احـد
ابــــرز الــــفــــرق احملــــلــــيــــة  في كل
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ـسـابـقـات في احتاد قـررت جلـنـة ا
الكرة  استئـناف مباريات  الدوري
ــمـــتــاز بـــكــرة الـــقــدم  بـــعــد غــد ا
الــــثالثــــاء ويـــــعــــود ذلك خلــــروج
ــنـتـخب الـوطــني من بـطـولـة ا ا
اسـيـا   اثر خـسـارته امام مـنـتخب
قـطـر بــهـدف بـعـدمــا كـان مـقـرر ان
يــسـتـأنف في الــسـادس من شـبـاط
القادم عندما تقام مباريات اجلولة
الرابعة عشـرة من مسابقة الدوري
ــمـتــاز االســبــوع احلــالي  وسط ا
اجـواء  مـحـزنـة  بـعـد الـذي حـصل
شاركة  عند نتخب  وخيبة ا مع ا
الــكل بـعـدمـا فــشـلت مـحـاوالته في
الـتقـدم للـدور  االخـر قبل ان يـحزم
حـقـائـبه جـريـا عـلى الـعـادة  وسط
اطـالق   الـــشـــكـــوك واالتـــهـــامــات
سـواء لـلـمـدرب او الالعـبـ  ألنـها
اخلــسـارة الــتي  تــزيــد من تــبـادل
االتهامـات ولو كان الفـو لك الكل
اشــتـرك به   وهـذا يــشـمل اعـضـاء
االحتاد نفـسه الذي علـيه ان يحدد
مــواقع اخلــلل   ومــراجـعــة االمـور
ـــدرب لم عـن كـــثب  الن مــــهـــمــــة ا
تــنــتــهي بــعــد  امـام  الــتــحــضــيـر
لـــبــطـــولـــة كـــاس الـــعــالـم احلــدث
الــكــروي االهم واالغـــلى واهــمــيــة
االســتـعــداد لــهـا كــمـا يــجب  بــعـد
ـشاركـة األسـيويـة  الـتي  مهم ان ا
تخضع للمراجعة والتقو  بشكل
عـــمــــلي ومـــهــــني  وان نـــتــــعـــامل
االمـور كـماهي وان ال يـتـكـرر نفس
ـشـاركات سـينـاريـو اخلروج من  ا
الـســابـقـة  حـتى ال تـأتي ردة  فـعل
ــا تــكـون ــنــطق ور بــعـيــدة عن ا
بـــاطـــلـــة وعـــلـــيـــنـــا ان نـــرتق الى
ـطـلوب من مـسـتوى احلـدث ومـا ا
نـتخب  الـقادمة الكل  امـام مهـام ا
وجنـد من الـدروس  كثـيـرة  لكـنـها
تــبــقى في اروقــة االحتــاد  الـذي ال
نـدري مــاذا سـيــكـون مـوقــفه  هـذه
ــرة وهــو االن في دائــرة االتــهـام ا
مهما بـرر وسوغ االمور  امام عمل
سـتقبل  من يجب ان يـتجه نحـو ا
دون تـعــلـيق االمــور عـلى شــمـاعـة
بــــســــام الــــراوي ?ونــــعــــود ألصل
ـوضـوع حـيث مـبـاريـات الـدوري ا
التي تـكون الفـرق قد اسـتفادت من
فـتـرة الــتـوقف في تـأهــيل خـطـوط
فـرقهـا ودعمـهـا بالالعـب من اجل
ـنافسـات بقوة ولكي الدخول في ا
تـتـاح لـها فـرصـة اللـعب والـنـتائج
ـــســــتـــويـــات  إلجنـــاح وتـــقـــد ا
ـبـاريـات الـقــادمـة قـبل ان نـسـلط ا
االضـواء عن مـوقف الـفـرق  حسب
ــتــصـدر ســلم  الــتــرتــيب  حــيـث ا
الـشـرطـة  الـذي خـسـر لـقب الـكاس
بـسبب  مـشاركـة عـدد من عنـاصره
ـــنـــتــخـب   الـــتي تـــكـــون قــد مع ا
الـــتـــحــــقت بـــالـــفــــريق الـــذي ضم
الـالعــــبــــ كـــرار جــــاسـم وعـــودة
الالعب ضرغام لدعم مفارز الفريق
ـواصـلــة  احلـفـاظ عـلى  الــسـاعي 
ـرور بـهــا بـثـقـة  كـمـا الـصـدارة وا
يــريــدهــا جــمــهــوره  وفي اهــمــيـة
ـــوسم احلــالي حـــسم االمــور في ا
الـــذي لالن يــقـــدم نــفــسـه الــفــريق
الـقـوي بـقـوة  بـعد سـلـسـلـة نـتائج
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نتخب الفـيتنامي في الـدور ربع النهائي على رغم انـتهاء مغامـرة ا
ـنــتـخب الـيــابـاني وبــهـدف وحـيــد حـيث جنـحت خــبـرة العـبي يـد ا
ـباراة الـتي وضـعت حـدا لـلمـنـتخب مـنتـخب الـسـاموراي بـحـسم ا
الـذي يسـتحق ان يـكون ظـاهرة بـطولـة اال االسيـوية الـتي جتري
ادوارهـا الــنـهــائــيـة احلــاسـمــة هــذه االيـام في االمــارات الــعـربــيـة

تحدة.. ا
ـنتـخب الـشـرق اسـيوي االنـظـار الـيه بـكونه سـعى لـلـتـطور ولـفت ا
ـدرب كوري جـنـوبي هو وحـقق نـتائج الفـتـة من خالل اسـتعـانـته 
ـدرب بـارك الـذي أطـلق عـلـيه الـفـيـتـنـامـيـ لـقب الـعم بـارك كـونه ا
ادخل الى نـفـوسـهم الـفرح والـبـهـجـة من خالل مـا قـدمه من نـتائج
ـشـاركـة بـاالسـتـحـقـاقـات االسـيـوية الفـتـة مع مـنـتـخـبـات فـيـتـنـام ا

السابقة منذ تعاقده للعمل معها في خريف عام 2017.
لـقد خرق مـنتـخب فيـتنـام القاعـدة حيـنمـا حقق الـتأهل لدور الـ16
من  مـيدان افـضل الثـوالث  بعـد ان القى خسـارت في مـجمـوعته
نتخب الـفيتنامي كـان اولهما امام مـنتخبـنا الوطني  حيث احـرج ا
ـذكورة ـبـاراة  ا ـرتـ في دقـائق ا ـنـتـخب وجـعـله يـتـراجع  هـذا ا
ــنـــتــخب الـــعــراقـي من خــســـارة اولى في مـــشــواره حـــتى جنـــا ا
نتخب بـاراة  رغم ان ا االسـيوي حيث حـسم عامل اخلبـرة  تلك ا
ـنـتـخـبـات االسـيـوية الـشـرق اسـيـوي اصبـح عقـدة كـبـيـرة ألغـلب ا
رتدة مع بـاعتمـاده على لعب اسـلوب سريع واسـتثمـار الهجـمات ا
ـسـاحـات  وسـد الـثـغـرات ـنـافـذ الــدفـاعـيـة بـأحـكـام  ربـط ا غـلق ا
ـنطـقـة الـدفـاع  قـبل اي هجـمـة مـرتـدة إلفراغ والـعـودة السـريـعـة  

خطورتها..
كـما خـسـرت فيـتـنام في مـبـاراتهـا الـثانـيـة في البـطـولة امـام ايران
ضي بـعيدا في الـبطولـة وهذا ما لـكنهـا كانت تمـتلك الطـموح في ا
تـأتى لــهـا حــيــنـمــا حـقــقت فــوزهـا الــوحــيـد في الــدور االول ضـد
ـنتـخب الـيمـاني الـذي اهداهـا  بـطاقـة الـتأهل كـأفـضل ثالث  من ا
بـ منتـخبـ اخري حـظوا بـهذه الـفرصة  الـتي  يلـعب بها احلظ
ـنـتـخب  وهـذا مـا بـشـكل اكـبـر  عـلى حـسـاب االداء  الـذي قـدمه ا
نتخب االردني بحسم دفع كـثيرين  الن يكونوا واقعي  بترشيح ا
مـواجهـته في مبـاراة الدور ال  16ضـد منـتخب فـيتـنام لـكن عامل
ـنـتـخب االخـير وجنـاحه بـأبـطـال مـفـعول الـثـبات الـذي تـمـسك به ا
ـنـتـخب الـعـربي خـطـورة الـهـجــمـات االردنـيـة الى جـانب  تـراجـع ا
ـنتـخب الـفـيتـنـامي يـتـجرع جـرعـات الـثـقة بـاحلـصـول على جـعل ا
ـباراة مـبـتـغـاه لـكن من عالمـات  ركالت الـتـرجـيح الـتي حـسـمت ا
لـصــاحله لـتــعم االفـراح فــيـتــنـام الــتي بـدال من تــرفع رايـاتــهـا في
مـيادينها ابتهاجا بهذا الفوز الذي حتقق لها  قامت عرفانا بجميل
مـدربهـا الكـوري اجلـنوبي  لـترفع عـلم بالده في مـيادين الـعاصـمة
ــدرب بــارك جي ســونغ الــعـراب ــا ســيـكــون ا الــفــيــتــنـامــيــة  ور
ـنـتـخب الــفـيـتـنـامي الالحــقـة  خـصـوصـا مع احلـقـيـقي حملــطـات ا
اخلـميـرة الشبـابيـة التي اسـتعـان بهـا في االستـحقـاقات االسـيوية
والـتي خمرت اغـلب تلك االستـحقاقات بـثمار مـهمة  عـبر ما حتقق

من نتائج جيدة نسبيا ..
ومن مـؤشـرات الـبـطـولـة االسـيـويـة االخـيـرة انـهـا افـرزت مـثل هـذا
سـتوى ـنتـخب لتـؤكـد بان قـارة اسيـا قادرة عـلى حتـقيق فـارق ا ا
ـا ابـرزت نـفسـهـا على واقع بـعيـدا عن االسـمـاء الكـبـيرة الـتي لـطا
مـشـهد االسـتـحـقـاقـات االسـيـويـة السيـمـا الـكـبـار مـنـهم كـمـنـتخب
الـيابـان او كـوريا اجلـنـوبيـة ويـضاف الـيـهمـا  ايـران او السـعـودية
سـتوى غـير نـتـخبـات التي ظـهـرت  واوزبـكسـتان  لـكن مع هـذه ا
ـا اســهم بـان تــرحل مع تـوالي مــحـطــات  الـبــطـولـة ــرة  الفت بـا
ن لم تواجه نتـخبات  والـبقاء على بـعض االسماء الكـبيرة لـتلك ا
ذلك اخلـصم الـقــادر عـلى احـراجـهـا بـفـعـل العـبي اخلـبـرة ومـنـهـا
مـنـتـخب الـيـابـان الـذي حـتى ولـو ظـفـر بـكـاس الـبـطـولة  لـكـن فوزه
مـيزة نـتـخب من انه قدم تـلك الـبطـولـة ا بـالكـاس لن يـشفع لـهـذا ا
الـتي يستحق له ان يفخر بأحرازه لـقبها  ففي مباراتيه سواء امام
ـنتـخب الـسـعـودي او الفـيـتـنامي  عـبـر عن نـفـسه بتـحـقـيق هدف ا
كن الـسبق  ليعود بها متـراجعا دون تقد اللمـسات الفنية التي 
ان تـبرز هوية  الـفريق الطـامح لكاس الـبطولة او تـقدم اسمـا مهما
نتـخبات االسـيوية االخرى  لـتواسي خروجـها بهذه مـثلما قـدمت ا
ـكن ان تعـبـر عن مسـتـقبـلـها الـقـادم  فعـلى سـبيل االسـماء الـتي 
ـثـال خرج الـعـراق من الدور الـ 16مـبـكرا لـكـنه حـظي بـتشـكـيـلة ا
مـهمة من الشباب الـذين سيسهم عامل  الترابط
واالنــســـجــام مـن ان يــتـــجــاوزوا اخـــطـــائــهم
والـسعي لـتحـقـيق نتـائج الفتـة من بوابـة هذا
ــنــتــخـب وتــمــامــا يـــنــطــبق احلـــديث عــلى ا

ستقبلي .. نتخب الفيتنامي  ومشواره ا ا
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ر لكاس اسيا UOÝ« Ÿ«œË∫ تعود عجلة الدوري احمللي الى الدوران بعد الوداع ا

بغداد - الزمان
أعـلـنت الـهـيـئـة اإلداريـة لـنـادي الـقـوة اجلـويـة عن
تــعـاقـدهــا الـرســمي مع احملـتــرف الـســوري مـؤيـد
ــيــركــاتـو الــعــجـان مـن اجلـزيــرة األردني خالل ا

الشتوي.
وقـال ولـيــد الـزيـدي نـائب رئـيـس الـهـيـئـة اإلداريـة
للـقـوة اجلويـة إنه  االنـتـهاء من صـفـقـة التـعـاقد
مع الـدولي السـوري مؤيـد العـجان وسـيلـتحق
الالعب بـصــفــوف الـفــريق خــــــــالل األيـام

قبلة. ا
وأوضح أن الـعجـان هو ثـاني صفـقات
الفـريق في االنتقـاالت الشتـوية بعد
ـهـاجم الــنـيـجـيـري الـتـعــاقـد مع ا
وليـام والذي أيضًـا سيـتواجد
مـع الـــفــــريق خالل نــــهـــايـــة

قبل. األسبوع ا
يــــــــذكــــــــر أن الـالعب
الـــســـوري مـــؤيــد
العـجـان سبق
أن مثل فريق
القـوة اجلوية
خالل الـفـتـرة
2014 مـــــــن 
وحتى 2016.
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نتخب ا
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ابـــرق االحتــاد الـــدولي لـــلـــجــودو
بــــرســــالـــــة الى وزارة الــــشــــبــــاب
ــبــيــة والــريــاضــة والــلــجــنــة االو
الـــعــــراقـــيــــة واالحتـــاد الــــعـــراقي
لــــلــــجــــودو واالحتــــاد االســــيـــوي
يــــعـــلـــمــــهم االعـــتـــراف بــــنـــتـــائج

تــــــســــــاؤالت ارتــــــيــــــاب الــــــوسط
اجلـودوي حـول الـشرعـيـة بـعد ان
اجـري مــؤتـمـرين انــتـخــابـيـ في
ذات الوقت االول بـإشراف اللـجنة
ــــبــــيـــة والــــثــــاني بــــإشـــراف االو
االحتـاد الـدولي الذي يـنـتـمي اليه
االحتــــــاد الـــــعــــــراقي  وبــــــداللـــــة

االنـتـخــابـات الـتي اشـرف عــلـيـهـا
االحتــاد الــدولي لــلــجــودو والــتي
أســفـــرت عن فــوز ســـمــيــر صــادق
ــــنــــصب الــــرئــــيس ــــوســــوي  ا
ـدة اربع سنـوات قادمة لالحتاد و
كـذلك االعـتـراف بهـيـئـته االدارية 
وبذلك يكون قد اسدل الستار على
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ـنـتـخب الـوطني قـاسم مـحـمـد اجلنـابي عن مـسـؤولـية كـشف طـبيب ا
ــنـتــخب كـاتــانـيــتش إشـراك الالعـب عـلي حــصـني فـي مـبـاراة مـدرب ا
العـراق وقـــــــطر في دورب الـ 16 من بطـولة أ آســــــــيا وانـتهـــــــت

نتخب من البطولة. بـ 1-0 وخروج ا
وقـال اجلـنابي لـوكالـة (الـفرات نـيوز) ان "اخملـزون اللـيـاقي يخـتلف من
درب لم يتوقع حصول شد عضلي لالعب همام طارق العب الى آخر وا
ــدرب ان حـــصــني لـــديه اصــابـــات وعــمـــلــيــة ـــبــاراة وأبــلـــغت ا في ا
ـشـاركـة بــأكـثـر من 20 دقـيــقـة في نـهـايـة االسـتــشـفـاء لن تــسـفـعه فـي ا

باراة وليس أكثر". ا
ــــــدرب ان حصـــــــني غير جاهز وهـــــــو مصاب وأضــــــاف "أبلغت ا
ـدرب) واحتاد الكـرة يعرفان نـتخب في قـطر وهو (ا منـذ معســـــــــكر ا
ــدرب قــال انه مــهــاري ويــســتــطــيع ان يــغــــــــيــر ويـصــنع ذلك ولــكن ا

الفارق".
ـشـاركة مع وكشف ان "حـصـني لم يـكن متـأكـد من نفـسه عـلى قـدرته با

شاركـة بالدقائق االخيرة من ـدرب انه كان يرغب في ا نتخب وأبلغ ا ا
باراة االخيرة من تصفيات اجملموعات". لقاء إيران في ا

واضـحـة عـلى حـجم اإلربـاك الـذي
ـبية يكـتنف اجـراءات اللجـنة االو
ـا يـفـتح الـبـاب على الـعـراقـيـة  
مــصــراعــيه لــلـــتــشــكــيك بــجــمــيع
االجراءات الـتي اعتمـدتها الـلجنة
بـية العراقـية في االنـتخابات االو

األخيرة.

احملترف
السوري
مؤيد

العجان

سـتوى اجلـيد مع اجلـوية تقـد ا
وكـــله امـل في ان يــــعـــبــــر لـــلـــدور
الـنــصف الـنــهـائي لــبـطــولـة كـاس
الــــعـــراق ويـــبـــدو قــــادر عـــلى ذلك
حــيــنـــمــا قـــدم مــبــاراة جـــيــدة مع
اجلـــويــة  قـــبل ان تــأتـي  الــعــودة
لألسـبوع 14 من مـسابـقـة الدوري
الـتي تـمـثل الـتحـدي لـلـفـريق الذي
يشـعر بـتأخر واضـح   من مالحقة
الــطالب عــلى بــعــد نـقــطــة وعــلـيه
حتـقــيق الـفــوز في لـقــاء األسـبـوع
احلـالي  عـنـدمـا يـحل  ضـيـفـا على
همة الصناعات وقادر على حسم ا
لــنــفـسه  وهــو مــا سـيــعــمل عــلـيه
لالبـــــتــــعـــــاد عن الـــــطالب الـــــذين
سيـستقـبلـون نفط اجلنـوب ويبدو
ان الـنفـط تمـكن من جتـاوز الكـثـير
من االخطـاء وفي وضع مقـبول من

حــــيث الـــتــــشــــكـــيل عــــبـــر
مجمـوعة العب شـبابية
بــدأت تـــعــطـي  اكــثــر
وكـــــــلـــــــهـــــــا امل ان
تـــــــــــتــــــــــواصـل مـع
مـبــاريـاته  بـنـجـاح
واالهم ان يـــــبـــــقى
يـــــــــــقـــــــــــدم  دوره
لــتــحـســ مــوقـعه
كـــــــمــــــا فــــــعـل في
ـــــــــوســـــــــمـــــــــ ا
السابـق واألخير
حـــصـــرا عـــنـــدمـــا
حـــــصل عـــــلى اول
مــشــاركـة خــارجــيـة
وكان الفريق قد لعب

 11 مـــبــاراة

ـاضي الــعـراق لــغــايـة االســبــوع ا
بــــتـــعـــادلـه مع الـــطـالب في الـــدور
الــرابع الــنــهــائي وكــله امل في ان
يـعـبـر صـفـوفـهم فـي العـاصـمـة في
لــقـــاء الـــذهــاب  وكـــمـــا يـــبــدو انه
اسـتــعـد  قـبل اســتـئــنـاف  الـدوري
ومواصـلة العـطاء للـدفاع عن  احد
ــهـمــة خــامس الــتــرتـيب ــواقع ا ا
بـفضل بـدايته الـقوية الـتي منـحته
الــكـــثــيــر  من الــفـــوائــد فــضال عن
فـــوائــــد مـــبــــاريــــات األرض الـــتي
يـتـعـامل معـهـا كـما يـريـد  البل قدم
مباريات  مهمة ويتطلع  الى عودة
قوية عندما سيلعب في اجلولة 14
عــنـــدمــا يــخــرج الـى نــفط الــوسط
وكــــله امل فـي جتـــاوز مــــبـــاريـــات
الــذهـاب بــعـدمــا لـعب  12 مـبـاراة
حـقق الـفـوز 7 وهـو مـعـدل مـقـبـول
وتعادل في 2 وخسر 3 وله واحدة
مــؤجــلــة مع اجلــويــة  وســجل 21
وعـلـيه61 وله 23 نــقـطــة  وحـصل
عـــلى فــتـــرة إعــداد  قــبـل الــدخــول
ـباريات الـدوري والتطلع الرسمي 
مع جمـهوره الى مـواصلة تـسجيل
الـنتـائج اجليـدة  عـبر قـيادة احـمد
دحــام الـــذي يــديــر االمـــور بــشــكل
واضح و يـتــطـلع الى وضع افـضل
مع الـفريق الـذي يـحتـاج الى تغـير
نـتائج الـذهاب  بـعـدما يـقدم نـفسه
بشكل مهم  في عقر الدار  وينافس

قعده. على البقاء 
واسـتعـاد النـفط الشيء الـكثـير من
تـــوازنه  وعـــكس دورا هـــجــومـــيــا
واضحـا عنـدما سـجل ستـة أهداف
في مرمى الـسمـاوة وقبلـها خـمسة
أهــداف  عــلى نـــفط اجلــنــوب قــبل

حقق الـفوز5 مرات وتـعادل مـثلـها
وخــســر واحــدة امــام الــطالب وله
مـبـاراتــ مـؤجـلـتــ مع الـشـرطـة
ونــفط الــوسط  وســجل  14هــدفـا

وعليه 11 ومجموع نقاطه 20.
ـــســـابـــقـــات قـــد وكـــانت جلــــنـــة ا
اصـدرت مواعـيد مـبـاريات اجلـولة
الــرابــعــة عـشــرة الــتي ســتــنــطـلق
الـثالثـاء بـإقـامـة مـبـاراتـ وفـيـهـا
ـواجـهـة الـبـحـري يـخـرج اجلـويـة 
بـــالـــبــصـــرة ويـــلــعـب احلــدود مع
األمـانـة فـيـمـا تـقـام أربع مـبـاريـات
األربــعـاء عــنـدمــا يـلــتـقي الــطـلــبـة
بـاجلـنـوب والكـهـربـاء بـالزوراء ثم
يـناء والـديوانـية والـوسط ونفط ا
مــيــســان.وجتـــري اخلــمــيس أربع
مــبــاريــات وفـيــهــا يـلــتــقي الــكـرخ
وفـــــــريق احلــــــســــــ
والــســمــاوة
والـشــرطـة
والصناع
ات

والــنـفط
والـــــــنج
واربــيل.


