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ـنــتـخـبـات ومــدربي الـفـئـات انــتـهى امس الـثالثــاء اجـتـمــاع احتـاد الـكـرة مع جلــنـة ا
نتخبـات الفئات العمرية. وانيطت ساعدة  الكات التدريـبية ا العمـرية وتمت تسمية ا
ؤلف من قـحطان جثـير ويساعده الك الـتدريبي ا مهـمة تدريب منتـخب الشباب إلى ا
كل من مؤيـد جودي وخالد مـحمد صـبار ومدرب الـلياقة أحـمد جمـعة ومدرب حراس
ـدرب عـماد مـرمى حـس جـبـار. فيـمـا انطـيت مـهمـة تـدريب منـتـخب النـاشـئ إلى ا
محـمد ويسـاعده كل من أحمـد والي وحسان تـركي ومدرب اللـياقة اسـماعيل مـحمد
نتخب األشبال الك التدريبي  رمى هشام علي. وأخيراً  تسمية ا ومدرب حراس ا
ـدرب حـسـن كـمـال ويـسـاعـده كل من سـعـد عـبـد احلـمـيـد ـهـمـة إلى ا حـيث انـيـطت ا

رمى علي حس مشربت. ومدرب اللياقة طارق مصعب ومدرب حراس ا
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ـنتخب اخرى تشـكل  الغالـبيـة في تشكـيلة ا
الـوطـني وتــعـطي لـلــفـريق زخـمــا في تـقـد
نـفـسه عــبـر مـبـاريــات الـدوري والـكل  اثـبت
قـدراتـه الـفــنــيـة عــبـر  مــا قــدمه الــفـريق من
مباريات رجـحت كفته بـ الكل ودعم االمور
بشـكل جـيد  ومـطـالـبة ان تـبـثت  باسـتـمرار
النهـا ستـكون امـام  محـطات صـعبـة وحدها
من حتــدد مـصــيــر الــلـقـب  من وقت الــهـدف
الذي يـركز الالعـب لـتحـقيـقه والثبـات مدى
وسم الذي قدرات الالعبـ في خطف لـقب ا
طـال انــتـظــاره ويـطــمح لـتــحـقــيـقـه. ارتـفـاع
ـعـنـويـات مع كل انـتــصـار يـحـقـقه الـفـريق ا
ـر مـن بـوابــات اقـرانـه بـسالم مــا مــنـحه و
ـشاركة دفعة كـبيرة لـتخطي االمـور  خدمة ا
ــرحــبـ ــدعــومــة من االدارة واالنــصــار ا ا
ـا ــرحـلــة االولى  و بـاحلــصـول عــلى لـقب ا
يقـدمه الالعبـ من مـستـوى ونتـائج  هدات
الوضع ب االنصار الذين اكـثر مايواجهوا
ــواسـم االخـــيــرة صـــعـــوبــة االمـــور فـي ا
واكثر مـا احتـجوا علـيهـا  حلد التـظاهر
بــوجه االدارة قــبل ان تـــهــدا الــنــتــائج
االيـجــابـيــة احلـالــيـة  الــنـفـوس والن

االمور  تسير اليوم  بشكل مقبول.
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الـدور الـواضح لــلـمـدرب الــبـرازيـلي
الـذي يـقـدم الـفـريق بـاحلـالـة اجلـيـدة
ستوى عنويات واالداء وا من حيث ا
التي قادت للنتائج التي يقف بفضلها
 الفريق في قمة الهرم واليريد مغادرته
ؤثرة  بعدما وضع  احللول الـسريعة ا
واالهم اسـتغالل فـرصـة الـتـقـدم التي
تــســيـــر كــمــا يـــخــطط لــهـــا  من قــبل
اصــحـاب الــعـالقـة  وهـم يــدركـون ان
همة الـقادمة التـخلوا من الـصعوبات ا
ـالحـق واخملـاطـر  امـام   رغبـة ا
الـذيـن يـتــصـدون لــلــمـتــصـدر
الـذي عـلـيه تــوسـيع الـفـارق
لكي يبقى متـحكما باالمور
عبر اجلاهزية التي الزال
يـتـمـتع بـهـا من الـبـدايـة
كـمـا تظـهـر الـعالقـة  مع
االنصـار الـذين  يـبـالون
ان  يـسـتـمـر الـفـريق في
تالقه لالخيـر  بعد الذي
قـدمه لـكن كــمـا قـلـنـا ان
الــقـــادم لم يـــكن ســـهال
حتـت أي مــــــــــســـــــــوغ.
اخلروج بالـتفوق خالل
الــــــــنـــــــــصـف االول من
ثل الـفرصة سابـقة  ا
اجلــــيــــدة  لــــتــــعــــزيـــز
الـــصــــورة  احلـــالــــيـــة
وتــــفـــعــــيـــلــــهـــا عــــبـــر
مـواصــلــة الــتــفـوق في
االداء والـنـتــائج وهـذا
يـعـتــمـد عــلى خـطـوط
الــعــمل  الــتي تــدرك
طــــبـــيــــعــــة االمـــور
الـقــادمــة واهـمــيـة
سـؤولية حتمل ا

كما يجب.
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زمن بـ وسـائل
ــــشــــاركـــة دعم ا
الــــــــتــــــــوازن في
ـبــاريــات داخل ا
ــيـدان وخــارج ا
وفـي ســـــــــــجـل
ابـــــيـض لالن
يـــــــــعـــــــــطي
الــــشــــرطـــة
أحـــــقــــــيـــــة
احلــــصـــول
عـــلى الــــلـــقب
الـذي يــخـطط له
ــــــــــــــــــــــــدرب مــع ا
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اكــد وزيــر الـشــبــاب والــريــاضــة احــمـد
ـا جاء في ريـاض ان الـوزارة مـلـتـزمـة 
ــادة ثــانــيــاً الــفــقـرة ( (2مـن الـفــصل ا
ـرقم (25في 2011 الــثـاني لـقــانـونــهـا ا
ونــهج احلــكـومــة الــقــائم عــلى إحــتـرام
قـرارات الـقـضـاء الـعـراقي والـفـصل بـ
الـــســـلــــطـــات وهـــذا مــــا  طـــرحه في
إجـتـمـاعـات اجلـمـعـيـة الـعـمـومـية الـ38
بي االسـيوي الـتي عُقدت لـلمـجلس االو
في الــعــاصــمـة الــتــايالنــديــة بــانــكـوك.
وأضــــاف "ريــــاض": هــــدف الــــوزارة أن
ـكـتب الـتـنـفـيـذي لـلـجـنة يـكـون مـوقف ا
ـبــيـة الـوطــنـيـة الــعـراقــيـة سـلــيـمـاً األو
وخـاضـعـا لـلـقـوانـ الـعـراقـيـة ومـباد

بي لـ تـفادي أيـة تداعـيات ـيثـاق األو ا
اخـرى قد حتـدث فـيمـا لو إسـتمـر احلال
عـلى مـا هو عـلـيه اآلن إذ أوضحـنا ذلك
بـــــالــــتـــــفــــاصــــيـل خالل وجـــــودنــــا في
إجـتماعات اجلمعية الـعمومية للمجلس
ـبي اآلسـيـوي مـؤخـراً ولـقـاءنـا مع األو
رئـيس اجملـلس الـشـيخ أحـمـد الـفـهـد ال
تعلقة بـاإلنتخابات التي أقيمت سـيما ا
ــــاضي في الـ 16من شــــهـــــر شــــبــــاط ا
واخلــروقـــات اإلداريــة الـــتي رافــقـــتــهــا
ومــوقف الـقــضــاء الـعــراقي مــنــهـا ومن
ــقـابل طـرح أعـضــاء شـاركــوا فـيـهــا. بـا
الفهد فكرة إجراء إنتخابات تكميلية في
حـالة وجود قـرارات قضـائية تـثبت عدم
ـــشــاركـــ في صـــحــة مـــوقـف بــعـض ا

اإلنــتـخــابــات أو الـفــائــزين بـعــضــويـة
كتب التنفيذي وأكد احترامه لقرارات ا
الـقضاء العـراقي وقد ناقشـنا هذا األمر
مـعه بدقـة وقـد تفـهم "الفـهد" اإلشـكاالت
الــتي رافــقت الـــعــمــلــيــة اإلنـــتــخــابــيــة
وإمـكـانـيـة اعادتـهـا في حـال ثـبـوت هذه
اخلــروقـات وفــيــمـا يــتــعـلـق بـتــشــكـيل
الــلـجــنــة الــثالثــيـة قــال أن األمــر شـأن
داخـلي واحلــكـومـة الــعـراقـيــة صـاحـبـة
ــــال الــــعــــام وأبـــدى الــــقــــرار جتــــاه ا
إسـتــعـداده لــدعم الــريـاضــة الـعــراقـيـة
السـيما في تضييف البطوالت سواء في
لــعــبـة كــرة الــقــدم أم األلــعــاب األخـرى
العب العراقية ورفع احلـظر الكلي عن ا
ومالعب بـغـداد حتـديـداً في ظل الـثورة

الــعــمــرانــيــة الــتي إنــتــهــجــتــهـا وزارة
الــشـبــاب والـريــاضـة وطــالب في نـفس

الـوقت بإكـمال مـتطـلبـات "فيـفا" التي 
تـدويـنـهـا ســابـقـاً من قـبل الـلـجـان الـتي
زارت الــعــراق. من جـانــبه بــيَنَّ الــســيـد
الـوزيـر ان الــوزارة مـاضـيـة في إفـتـتـاح
ـنشآت الـرياضة العب والـقاعات وا ا
وســيـشــهـد عـام  2019إفــتـتـاح مــلـعـبي
احلـبيـبيـة والزوراء في بـغداد فضالً عن
العـب األخـــرى في احملــــافـــظـــات مـــا ا
يـجعل األرضية مهيئة لتنظيم البطوالت
في األلـعاب كافة. و طـرح فكرة إشراك
الــعـــراق في دورات مــجـــلس الـــتــعــاون
اخلـــلـــيـــجـي بـــكـــرة الــــقـــدم واأللـــعـــاب
ـصاحبة فضالً عن األنشـطة الشبابية ا
واإلتـفاق عـلى تشـكيل جلـنة لـطرح رؤية
الـعـراق بـهـذا الـشـأن. وبـنـاءً عـلى رغـبـة
الـشـيـخ أحـمـد الـفـهــد وجـهـنـا له دعـوة
رسـميـة لـزيارة الـعراق والـلـقاء بـالسـيد
رئــيس مـجــلس الـوزراء الــدكـتــور عـادل
ــهــدي. وعـــلى هــامش إنـــعــقــاد عــبـــد ا
بي اجلـمـعيـة الـعـمومـيـة للـمـجـلس األو
اآلســــيـــــوي  إلــــتــــقــــيــــنـــــا بــــعــــدد من
ـشـاركـة فـيـهـا  أبـرزهـا الـشـخـصـيـات ا
الـلجـنـة الثـالثيـة القـانـونيـة في مـجلس
الوزراء الكويتي التي إنتهت مؤخراً من
صـياغة قانون جديد للـرياضة الكويتية
ونــاقــشــنـــا مــعــهم أمــور عـــدة تــتــعــلق
بـتـشريـع قانـون جـديـد لريـاضـة اإلجناز
ـبـية الـعـراقـيـة وأم سـر الـلـجـنـة األو
ـسـابـقات في الـعُـمانـيـة ورئـيس جلـنة ا
مــجـــلس الــتــعـــاون اخلــلــيـــجي" طه بن
ســـلـــمــان" فـــضـالً عن وزيـــر الـــشـــبــاب
ـهـنـدس ـصـري الـســابق ا والـريــاضـة ا
خـالد عـبد الـعزيـز وناقـشنـا معه جتـربة
صري تـشريع قـانون العـمل الريـاضي ا

أثـــنـــاء إســـتـــيـــزاره ورئـــيس اإلحتـــاد
ــصـــري"حـــسن الـــدولي لـــكـــرة الـــيـــد ا
مـصـطـفـى" الـذي تـواجـد في اجلـمـعـيـة
الـعــمـومــيـة لإلحتـاد اآلســيـوي وأبـدى
إسـتــعــداده الـتــام لــلـتــعـاون مــعــنـا في
ـساعـدة التي تـخدم ـستـقبل وتـقد ا ا
أهـدافـنا.  كـمـا إلتـقـيـنا وزراء الـريـاضة
في ســـوريـــا وفــلـــســـطـــ وتــايـالنــد
واألمــيـــر فـــيــصل بـن احلــســـ رئــيس
ــبـيـة األردنــيـة فـضالً عن الـلــجـنـة األو
ــبي في مــديـر بــرنــامج الــتــضـامن األو
بـية الدولـية عن قـارة آسيا الـلجـنة االو
"أولـيفيـر نيامـكي"  و "جيمس ماكالود"
ــبي والــعـالقـات مــديــر الــتــضــامن األو
ـبـيـة الـدولـية الـدولـيـة مع الـلـجان األو
وشَــرحـنــا لــهــمـا َمــوقف احلــكــومـة من
بـيـة فضالً عن إنـتـخابـات الـلجـنـة االو
قــرارات الــقـــضــاء الــعــراقي بـــشــأنــهــا
وسـيُـعـلن عنـهـا في الـنـصف الـثاني من
الـشهر احلـالي وان االنتخـابات شكـلياً
ـمكن  تـمريـرها وفـيهـا طعـونات من ا
ان تـــــؤدي إلى إصـــــدار قـــــرارٍ بـــــعـــــدم
شـرعـيــتـهـا ويـجب ان يــتـفـهم اجلـمـيع
مـوقف احلـكومـة العـراقـية الـتي صرفت
أمــواالً طــائــلـــة عــلى ريــاضــة اإلجنــاز
وســنـــضع خـــارطــة طـــريق حــقـــيــقـــيــة
ـأزق نـهـايـة الـشـهـر لـلـخـروج من هـذا ا
احلــالـي خالل حــضـــورنــا إلى مـــديــنــة
لــوزان الــســـويــســريـــة وعــلى وفق مــا
طـرحناه أبـدى اجلميع تفـهمهم لـرؤيتنا
وإسـتعدادهم لـلتعـاون في إجناز قانون
عـراقي عـام لـلـريـاضـة الـعـراقـيـة يـشـمل
حـتى جلـنــة فض الـنـزاعـات الـريـاضـيـة
ـــبي ـــيـــثـــاق االو عـــلى وفق مـــبـــاد ا
ويـتــنـاغم مع الـقـانــون الـعـراقي ورؤيـة

احلكومة.

الـتضييف والتنظـيم بعد انقطاع طويل 
تميز مع ـوقع بشعار البطولة ا وازدان ا
ـشـاركـة فـيـها واالعالن نـبـذة عن الـفرق ا
عن حـلــقــة لــلـتــواصل الــيـومـي عن ابـرز
ـتـوقع االحـداث في ايـام الـبـطـولـة ومن ا
أن تـسعى إدارة اجلـيش إلى الـتعـاقد مع
العب أجــنـبـي من مــسـتــوى عــال لــضـمه
لـــصــفــوف الــفــريـق في هــذه الــبــطــوالت
الـقـويـة الـقـادمـة. وبـحـسب اخـر األخـبار
فـان االدارة جنـحت في التـعـاقد مع العب
من طـراز السوبر ستار ليكون مع الفريق
في بـطـولــة غـرب آسـيــا بـالـعــراق لـكـون
ــشــاركــة تــضـم العــبـ جــمــيـع الــفـرق ا

محترف حسب نظام البطولة. 
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يــراهن مــركـز قــلـنــد الــفـلــسـطــيــني عـلى
حتـقـيق نـتــيـجـة جــيـدة وايـجـابــيـة بـعـد
ـتـمـيـز لـلـفـريق مـوسم 2018 ـسـتـوى ا ا
والـهــدف الـتــأهل آلســيـا بــالـرغم من كل
الــصـعــوبــات الــتي تــقف امــامـه " واكـد
امـ سر مركز قلنديا عماد حمدان الذي
اعـتـبـر ان بـطـولــة غـرب آسـيـا الـسـلـويـة

لالنـديـة دائمـاً تـكون قـويـة لوجـود انـدية
من  الـعيار الـثقيل. مـبينـا ان مالقاة فرق
كــبـــيــرة من الـــعــراق ســـيــضــعـــنــا امــام
اخــتــبــارات صــعــبــة الثــبــات الــهــويـة  
فـاللـعب مع هؤالء شيء جـميل ومـستـفاد
ـبــتـغى ونـحـقق مـنه ونـأمـل ان نـحـقق ا
نــتـائـج ايـجــابـيــة تـفــرح كل فـلــسـطــيـني
عــاشـق لــكــرة الــســلــة وخملــيم قــلــنــديــا.
ووصف حــمــدان نــادي الــنــفط الــعــراقي
بـأحد افضل االندية الـعراقية حيث سطع
جنـمه في االونة االخيـرة واصبح الفريق
االول بــــالـــعــــراق. وكــــشف حــــمـــدان عن
االسـتــعــدادات االداريــة والــلـوجــســتــيـة
لـلمـركز وأكـد ان الهـيئـة االدارية لـلمـركز
شـاركة من ناحية تـعمل كخليـة لترتيب ا
اداريــة وكل مــا يــتــعـــلق بــهــا من امــور.
وعـرج حـمـدان عـلى اسـتـعـدادات الفـريق
قـائال: الفريق وبـعد نهـاية مرحـلة االياب
جـاهـز للـمـشـاركـة حيث تـمت االسـتـعـانة
بالعب امــيــركي لـيــكــون ضــمن الــفـريق
ستوى ونأمل من الله ان يقدم والفريق ا

أمول ومن ثم التأهل. ا
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ـر بهـا الـشرطـة  الذي انـهى سـلسـلة التي 
مباريات نصف الدوري  بشكل جيد ويعكس
مؤشر التطور على الفريق والالعب  الذين

 جنحوا في التفوق من خالل. 
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ـسـتـقـر والـثابت ـسـتـوى ا االداء الـعالي وا
الذي قاد الى حتـقيق خـطوات ناجـحة انهى
ـا لم بـهـا تقـدمـه علـى اقرانـه وهـذا االمر ر
يـحـدث من قـبل عـنـدمـا يـقـدم الـفـريق نـفـسه
بافضل موسم لالن  ويحدد مالمح الوصول
للـقب  عبـر جهـود الالعبـ  الذين يـشكـلون
خــطـوط فــاعــلــة وعــامـلــة  مــعــززة بــقـدرات
مـــهـــاريــــة  لالن جنـــحت فـي االخـــتـــبـــارات
السابقة ومقبـلة على  االهم    امام حتديات
الـفــرق   ومــحـاولــة الـعــمل  لــتـغــيـر مــسـار
جنـاحات الـشـرطـة  الـتي سـتـزيـد الـضـغوط

قبلة.  على الفريق في االيام ا
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وجود مجموعة العب
في حــالـة انــســجـام
عــالـــيــة  اغــلـــبــهــا
تــــلــــعب من عــــدة
مـــواسـم قـــبل ان
تـــعـــزز  دورهـــا
وسم احلالي ا
بــــــاســـــــمــــــاء
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ـميز  ونـتائجه واصل فريق الشـرطة أدائه ا
ـرحـلـة بـقوة اجلـيـدة   واخلـروج بـصـدارة ا
وجدارة واسـتـحـقاق بـعـدما انـهى مـبـارياته
بـالــتــغـلب عــلى الــنـفـط بـهــدفـ دون رد في
ـؤجل من اجلولـة الثـالثـة   محـققا اللـقاء   ا
الفـوز الـرابع عـشـر  من تـسع عـشـرة مـباراة
والتعـادل باخلمـس االخرى  وبسـجل نظيف
وفي أفضـليـة ب اجلـمـيع متـقدمـا من حيث
عـدد نــتـائج الــفـوز   13واالفـضل  هــجــومـا
مسـجال  47واألقـوى دفـاعا تـلـقت شـبـاكه 7
اهـداف ويــحث اخلـطـى  ويـتــقـدم من جــولـة
ألخــرى وفـي أفـــضل أيـــامه  في كل جـــوانب
ـثـالـيـة دون ـشـاركـة الـتي واصل بــدايـته ا ا
التوقف  باي محطـة داخل وخارج العاصمة
ـرور دون تـوقف في  مـوقف الفت ويـسـعى ا
ـشــاركـة الى ابــعـد نــقـطــة وحتـقــيق هــدف ا
حــيث الـــبــحث عن الـــلــقب الـــذي غــاب عــنه
ـــوسـم احلـــالي وان ويـــامـل ان يـــتــــحـــقـق ا
ــواسم االخــيــرة اليــتــكـــرر مــا  حــصل فـي ا
عنـدمـا يتـقـدم ثم يتـاخـر ويامل جـمـهوره ان
تلكه من تسير  االمور  بشكل جيد عبر ما 
ستـوى جيد اسلحـة فاعلـة    والنه اليـوم  
ويلعب بـقوة وانسـجام وروح الفـوز الشعار
الـذي  اسـتـمـر يرفـعـه بـوجه اقـرانه مـتـقـدما
السبـاق بشـكل كبـير عـندمـا وسع الفارق مع
اقــرب مالحــقــيه الــغـر اجلــويــة الى تــسع
نـقـاط عــبـر الـفــوز الـذي يـديـن الى الالعـبـ
عالء مهاوي الذي  افتتح التسجيل د 11قبل
ان يضـيف مـهنـدعـلي هـدف التـقـدم واحلسم
د 39ليخرج مع االنصـار بسعادة كـبيرة بعد
انـتـهـاء مـهمـة الـنـفط الـتي لـم تـكن سـهـلة
رغم تراجع  االخـر في الـفتـرة االخـيرة
ـوقع من حـيث االداء والـنــتـائج  وا
ــنـافــسـة وابـتــعــد عن ســيـاقــات ا
بشـكل غـير مـتـوقع  وسقط لـلـمرة
الرابع  حـيث قـوة الشـرطـة  التي
واصلـت اللـعب  وتـقـد نـفـسـها
بـالــشـكل االمــثل بـعــد االنـطالقـة
الـقـويـة الـتي حـافظ عـلـيـهـا  من
خالل االداء الـفــني  ومـواصــلـة
انــطالقـــته  الــتي حــقـق فــيــهــا
ـــهـــمــة ونـــســـبــة الـــنــتـــائج  ا
التـهـديف الـعالـيـة  والتـحـليق
عـلــيـا من فــتـرة قـبـل ان يـنـهي
نــصف الـــســبــاق كـــمــا يــريــد
ويـــعــــطي االمل لــــنـــفــــسه في
ــبــاريــات مــواصــلــة تـــقــد ا
الـنـاجـحـة عـبـر اسـتـغالل قـوة
عنـاصـره التي تـلـعب بروحـية
الـفـوز وبـحــالـة انـسـجـام  مع
درب الذي بات يـقدم الفريق ا
بــــــافــــــضل  حــــــال  مـن خالل
االسـتــجـابــة لـطــريـقـة الــلـعب
وتـنــفــيــذ الـواجــبــات بــاعـلى
درجــــــات احلـــــذر  وكـل شيء
يـســيـر  عــلى افـضل مــا يـرام
بعدان لعب الفريق  19مباراة
ستويـات العالية  قدم فيهـا ا
والـــســــيـــطـــرة عــــلى اجـــواء
ـــبــــاريـــات قـــبـل ان يـــوسع ا
الفـارق مع اجلـويـة ويواصل
التـألق بـشـكل واضح وقدرته
عـــلى الـــعـــطـــاء وتـــمـــكن من
بـاريـات من تـخـطي حـاجـز ا
دون خـسـارة  مـحافـظـا عـلى
ـا اسـهم في تـعـزيز تقـدمه 
مـوقـفه  مـتــجـاوزا مـبـاريـاته
بـــــنــــــجـــــاح ويـــــســـــعـى الى
حتقيق النتـائج عبر مباريات
رحلة  القادمة  التي تتطلب ا
الـــلــعب بـــحـــذر شــديـــد عـــبــر
الـتــعـويل عــلى االسـمــاء الـتي
قدمت مـبـاريات واضـحـة   لكن

ـهـمـة الـقـادمـة لم تـكن سـهـله امـام ا
مباراة  وسط  حالة االختالف 19
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اللجنة االعالمية لبطولة غرب اسيا
بالسلة  
نظمـة العليا لبطولة قـال رئيس اللجنة ا
غـرب اسيـا لالنـديـة االبطـال بـكرة الـسـلة
عصام الديوان  ان دخولنا في حيز العد
الـتنازلي نحو افتتـاح البطولة يوم االحد
ـقبـل يـبشـر بـبـطـولـة مـثـالـيـة عـنـوانـها ا
ـتـعـددة الـنـجــاح حـيث نـفــذت الـلـجــان ا
اخلـاصة بـالتـنظـيم بروفـتـها الـتجـريبـية
ـتعـددة وكادر بـحضـور رؤساء الـلـجان ا
الــــعـــمـل اخملـــتـص بـــهـم عـــلـى اخـــتالف
ــطــار مـــهــامـــهم بــ االســـتــقـــبــال فـي ا
واالقــامــة في الــفــنــادق وتــهــيــئـة امــاكن
الــتــدريب واالخــرى الــتــرفــيــهــيــة مـرورا
بـالــعـمل االعالمي والــتـغــطـيــات والـنـقل
وجـــمــيع وســائـل الــدعم الــلـــوجــســتي .
مـضيفا اننـا ناقشنا ادق الـتفاصيل التي
لم تـتـرك ايـة حـالـة عـامـة او اسـتـثـنـائـية
االمـر الـذي يدعـونـا الى الـتفـاؤل والـقول
ان بـطـولـة غــرب اسـيـا بـتــواجـد خـمـسـة
مـشــاركـ ســتـكــون عالمـة فــارقـة تــؤكـد
جنـاح الـعـراق في اسـتـضـافـة الـبـطـوالت

اخلارجية .
وتـــابـع الـــديـــوان بـــالــــقـــول ان تـــواجـــد
ـــثـــلـــة بـــوزارة الـــشـــبــاب احلـــكـــومـــة 
والـريـاضـة وتــواصل الـسـيـد الـوزيـر في
ـتابعة وتذليل جميع العقبات قد اعطى ا
هـامشا كبيرا من الـعمل واالجناز بسرعة

متناهية للجان العمل. 
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ـوقع الـرسـمي لالحتـاد االسـيـوي بـكرة ا
الـســلـة نــوه عن الــبـطــولــة وقـوة الــفـرق
ـشـاركــة فـيـهــا  مـشـيــرا الى ان بـغـداد ا
مـقــبـلــة عـلى تــنـظــيم حـدث تــاريـخي في فريق الشباب يحضر إجتماع اجلمعية العمومية

جانب من إجتماع تنظيم بطولة آسيا

حـيث مـواجــهـة الـوصل ويـعــدهـا االخـتـبـار
الـقـوي امـام اجلـويـة في اخلـامس عـشـر من
الشـهر اجلـاري وكالهمـا مبـارات مـؤثرتان
ويـحـتـاجـان الى االداء الـعـالي  والـسـيـطـرة
عـلـيــهـمـا  مـن اجل الـعـودة لــلـدوري احملـلي
قـبلة في وقت يـدرك الالعب رحـلة ا امام ا
ــبـاريـات األسـيـويـة الـتي وشـاكـر طـبـيـعـة ا
تعتمد على اداء االرض والرهان عليها وهو
ـؤكـد قابـل بالـنـقـطة ما يـنـتـظـره جمـهـوره ا
ـرتـبك والـقـلق  رغـم ظـهور ـسـتوى ا امـام ا
الــفـــريق  بـــبــعض األوقـــات لــكـــنــهـــا كــانت
مواجهة صعـبة   بعدالـتراجع الفني احمللي
ــالــيـة ــشــاكل الــتــدريــبــيــة  وا فــضال عن ا
واالخـرى الــتي اجــتــمـعت مــرة واحــدة لـكن
ـعروف ـدرب وعدد من الالعـب ا بخـبرة ا
كن ان يقدر عـلى إبقاء حظـوظه قائمة في
ـقبل وعكس صـورة الفريق االنتقـال للدور ا
ـنافسات احد اقطاب الـكرة العـراقية امام  ا
ـذكـورة إضـافـة لـبـطــولـة الـكـاس لـكن مـهم ا
ـردود في البـطولـة األسيـوية جدا ان يـقدم ا
بـعــدمــا  تـعــادل ذهـابــا في بــدايـة مــشـواره
وطـــمـــأنــــة جـــمـــهـــوره فـي ان يـــكـــون احـــد
ـنـافـسـ في االنـتـقـال لدور   16ويـنـتـظـر ا
االنـصـار واهل الــكـرة هـنـا ان يــضع لـفـريق
قدمـا في الـدور الـقـادم والـدخول في االدوار
احلــاســمــة والنه قـــادر ان يــضع مــبــاريــات
االرض حتت السيطـرة قبل االنتقـال للذهاب
الــتي جنح في الــواجب االول الــذي لم يــكن
ا حـدث مع الفريق سهال  حتت أي تسـويغ 
ـبـاراة  بـايام لـكن شيء جـيـد ان تاتي قبل ا

النقطة  من الذهاب.

األرض  ووصــلــوا لـلــهــدف الــذي دافع عــنه
جالل حسن وأبقـاه نظيـفا البل انقـذ الفريق
ـضـيف  في من اخلـسـارة  بـعـدمــا سـيـطـر ا
الـشـوط االول   الــذي لم يـســتـثـمــر الـفـرص
ـكن  ان تـفـتح بـاب  الـتـسـجـيل الـتي كـان 
لـكن احلـارس جـالل حـسن افـســدهـا بـفـضل
الـتـصـدي لـهـا   وبـعـدمـا قـدم مـبـاراة مـهـمة
ـــتـــراجع لـــفـــريـــقه في وحتـــمل وزر االداء ا
احلـصـة االولى  قـبل ان يـعـود لـلمـبـاراة في
ـدرب حـيث جنـاح حكـيم شـاكر في شوط ا
ادارة دفـــة األمــــور   وســـاهـم في  حتــــقـــيق
التـعـادل عنـدمـا تـكن جالل  انقـاذ مـرماه من
كرة زاحفـة مع اخر د من الـوقت البديل  عن
الـضــائع  والــعـودة بــنـقــطـة ثــمـيــنـة مــؤكـد
سـيــكـون لــهـا تــاثـيــر عـلى مــبـاراة  الــفـريق
القـادمـة ومـهم ان يـتـحمـل شاكـر مـسـؤولـية
ـذكورة  واهمية ثل العراق في الـبطولة ا
اسـتـغالل مـبـاريـات األرض عـنـدمـا يـخـوض
اللقـاء االخر في األسبـوع القادم  في ظروف
لعب مواتية حـيث عاملي االرض واجلمهور
والـرهـان عـلـى جـهـود الالعـبــ امـام  فـتـرة
باراة الوصل االماراتي االختبار التحضير 
ــهم.  ونــقــطـــة الــتــحــول في  مــنــافــســات ا
اجملمـوعة الـتي تـبدو مـناسـبة امـام الزوراء
الــذي عـــلى اداراتـه تــامـــ اجـــواء الـــلــعب
ــدرب الـذي يــعـود لـدوره ـشــاركـة امـام ا وا
الـــتــدريـــبي مع احـــد اهم الـــفـــرق احملــلـــيــة
وبــطـــوالت اســيــا وفـي ان يــعــكـس خــبــرته
وتقد الـفريق  كـما يـجب الهميـة  البـطولة
ـطـلـوب من الـالعبـ فـي جتاوز والـظـهور ا
ـقبـل نكـسـة اربيل  واالسـتعـداد لـلقـاءين ا

عـاد فــريق الـزوراء بــنـقــطـة  من تــعـادله مع
ذوب اهن االيــراني في مــســتــهل مــبـاريــاته
ضـمـن اجملـمــوعــة االولى  في دوري ابــطـال
اســيــا الــتي جــرت امس االول في طــهــــران
قــبل ان يــفــوز فـــريق  الـــــــوصل االمــاراتي
على  النصر الســـــعودي بهدف ضمن نفس
اجملـمـوعـة الــتي يـتـصــدرهـا ثالث نـقـاط في
وقت يتـذيل الـنـصـر ترتـيب اجملـمـوعـة التي
ســـتـــشـــهـــد لـــقـــاءين األول بـــ  ذوب  اهن
والنـصـر الـسـعودي فـي العـاشـر من الـشـهر
احلـالي بـكـربالء   فـيــمـا  يـسـتـقـبل الـزوراء
ـلعـبه في كربالء في الـيوم الـتالي الوصل 
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ومـهم ان يـعـودالـزوراء بـالـنـقـطة  فـي بـداية
مـشواره فـي  واحدة مـن اهم اهم الـبـطوالت
االسيـويـةعنـدمـا دخلـهـا بوضع فـني مـرتبك
اثر خـسـارة اربيل الـعـريـضة الـتي  تـزامنت
ـذكور الـذي كـان بامـكان الـفريق مع اللـقاء ا
ان يـحـسمـه لـو استـغل الـفـرص الـتي الحت
امـــام مـــهـــاجـــمـــيه خالل الـــشـــوط الـــثـــاني
أخطرها  التي أهدرها مـهندعبدالرحيم د78
صلحة الذي كان بإمكانه ان يحسم األمور  
فريقه الذي تـمكن من تقـد مستـوى مقبول
   بعـدما خـلق اكثـر من فرصـة بعدمـا  مالت
له  الــسـيــطـرة حتــول لــلـهــجـوم الــذي  كـان
يـحـتــاج لـلـتــنـظـيـم   واسـتـغاللـه بـشـكل من
خالل اكـثـر من كـرة ثـابـته  لـكن دون جـدوى
ويعاب على الالعب  الـتوغل كثيرا وفقدان
نطقة الزوراء للكرة التي حتولت  معـاكسة 
في اخـر الوقت الـذي شـهـد حتـوال الصـحاب

الالعـبــ واالدارة  والــكل يـؤدي دوره  االن
امـــام  مــهـــمـــة الـــفــريـق الــتـي حتــتـــاج الى
بـاريـات القـادمـة  ومرحـلة السـيـطرة عـلى ا
احلـسـم والن االمـور تــتــطـلـب الـثــبــات عـلى
ـــســـتـــوى واألداء امـــام مـــخـــاوف تـــكـــرار ا
شـاركـات األخـيرة الـتي ابـتـعده سيـنـاريـو ا
عن الـلــقب الـذي يــحث اخلـطـى  لـلــحـصـول
عــلـيـه.  من جـانــبه واصـل الـنــفط تــقــهــقـره
يزة مواجهة وتراجعه بشكل سريع وافتقد 
الفرق اجلماهـيرية عندمـا خسر من الشرطة
وقـبـلـهـا من اجلـويـة  والـطـلـبـة  خالل فـتـرة
متقاربة قـبل ان يتلقى اخلـسارة الرابعة من
الـكـهـربـاء واسـتـمرار مـسـلـسل الـتـعـادل مع
ـر بوضع غـير متـوقع وهو ـؤخرة و فرق ا
ــواسم يــلــعـب بــاغل   من مـــثــله فـي اخــر ا
ـدرب لـكـنه تراجع في الثالث وحتت نـفس ا
اهم اوقـات الـدوري  بـســبب افـتـقـاده لالداء
الـفني والـسـيـطـرة عـلى اجـواء الـلعـب حتى
را للضيوف و ما زاد واقعه التي باتت 
الــطــ  بـلـه  بــوجه االمــور الـتـي تــعـرقــلت
بخـسـارة الشـرطة  وبـقـيت له اخـر مبـاريات
ـرحــلـة عـنــدمـا يــسـتـقــبل الـوسـط الـسـبت ا
ـكانه الـسادس قـبل الفـرصـة في  العـودة  ا
الذي احتلته كتيبة شنيشل التي تتطلع الى
الـتــقــدم وزيــادة الـضــغط عــلى مــيــسـان من
خالل اسـتغـالل حالـة الـتـراجع الـتي عـلـيـها
الــنــفـط   الــســعي الـى اخــتــتــام مـــبــاريــاته
بالـنـتـيجـة الـتي يـبحث عـنـهـا السـلـطان الن
غير ذلك زيادة الفـشل في موسم مختلف في
كل شـيء عــــنـــدمــــا تــــعــــرض الــــفــــريق الى

اخلسارة الرابعة  26نقطة.
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