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مــسـاعــداً لـلـمــدرب أنس شـعــبـان مــعـاجلـاً
قاسم احلموي: حكم مرافق

والالعــبـون: رامي مـرجــانـة-عـبــد الـوهـاب
احلمـوي-طارق اجلـابي-وليم حـداد-هاني
دريـبـي-خـلـيل خــوري-عـمـر الــشـيخ عـلي-
-رامي ريــحــاني-مــحــمــد مــحـــمــد شــاهــ

صعلوك.
وأفاد السيـد أشرف األيتـوني عضو احتاد
ـشرف الـعام لـكرة كرة الـسلـة الـسوري وا
الـســلـة في نــادي اجلـيـش أن فـرص نـادي
اجلـيـش وافـرة في الـتــأهل لـلــدور الـثـاني
حيث سـيـتأهل  3فرق مـن الفـرق اخلـمـسة
شـاركة بـبطـولة غـرب اسيـا الى نهـائيات ا
اســيـــا لالنـــديـــة (بـــعــد انـــســـحـــاب نــادي
هـــــومـــــنــــتـــــمـن الــــلـــــبـــــنـــــاني)  وهــــــي
بيتـروشيــمي وتـشميـدور من ايران النفط
العراقي قـلنـديا الفـلسطـــــــيني واجليش

السوري.
وأشــــــار األيـــــتــــــونـي أن نـــــادي اجلــــــيش
جنس في حـال تأهله للدور سيستعـ 
الــثـاني مـن الـبــطـولــة لـيــرفع من حــظـوظه

بتأهل بلده للنهائيات.

ـنـبـثـقـة عن وزارة الـتـنـظـيـمـيـة لـلـبـطـولـة ا
الــشـبــاب والـريــاضــة سـاعــدت االحتـاد في
همـة للعمل خالل البطولة فاصل ا جميع ا
في جــوانب االعالم والــتـنــظـيم والــتـهــيـئـة
والـتـنـسيـق مع اجلهـات االمـنـيـة اخملـتـصة
العـب وعـمـلـيــات بـغـداد واجلـهـات كـامن ا
الساندة االخـرى وزارة النقل وامـانة بغداد
والشـركات االسـتـثمـارية الـسانـدة ومنـها (
كـر لــلـنــقل اخلـاص ) و ( ايــرث لـنك ) و(
ــصـرف الــوطــني االسالمي ) و( جــامــعـة ا
اوروك ) و ( جامعة دجلة ) وكلية احلكمة .
ــشـــاركــة في وبـــ الــبـــاهــلي ان الـــفــرق ا
الـبـطـولـة بــجـمـيع كـوادرهـا بـاالضـافـة الى
احملــكــمــ وهم بـــواقع حــكم واحــد مع كل
ــــشـــــرفــــ من االحتــــاد فــــريق ضـــــيف وا
االسـيــوي واحتـاد غـرب اســيـا سـيــكـونـون
ضــمن اســاس الـبــطــولــة ومـعــتــمـدين دون

احلاجة الى الباج التعريفي .
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ـشـاركة بـعـثـة نـادي اجليش لـكـرة الـسـلـة ا
ببـطولة غـرب آسيا يـترأسـها مديـر الفريق
علي شاه وتتألف من: أبي دوجي مديرا
فـنـيـا خـالـد أبـو طـوق مـدربـاً مـجـد شـاهـ

احتاد كـرة السـلة قـد توصل الى اتـفاق مع
شركة عشـتار لالنتاج الفـني على نقل حفل
االفتتاح ومباراتي اليوم االول من البطولة
مـجـانـا جلـمـيع الـقـنـوات الـفـضـائـيـة الـتي
ترغب في نـقلـها عـلما ان الـقنـاة الريـاضية

العراقية هي راعية النقل للبطولة .
وبـ عــبـد الـوهــاب ان الـلـجـنــة االعالمـيـة
ـــرونـــة من اجل ـــنـــتـــهى ا ســـتــتـــعـــامل 
مـسـاعـدة االخـوة االعالمـيـ في احلـصول
ــبـــاريــات او عــلـى تــغـــطــيـــاتــهـم اثــنـــاء ا
ؤتمرات الصحفية  واضاف ان فعاليات ا
حفل االفتتـاح جرت تدريبـاتها طوال االيام
ـغــلـقـة واكــتـمـلت ــاضـيـة عــلى الـقــاعـة ا ا

بروفتها االخيرة السبت .
wM  rOEMð 

 مـــديــــر الـــعالقـــات في االحتـــاد الـــعـــراقي
ركزي لـكرة السلـة االمير ريـاض الباهلي ا
اوضح ان جـمـيع االمـور الـفـنـيـة لـلـتـنـظـيم
اكـتــمـلت هي االخـرى من صــدور الـبـاجـات
اخلاصة بالـعامل في الـتنظيم الى توزيع
العـب وتــرتـــيــبـــات الــدخــول رجـــال امن ا
ؤتمرات حسب الئحة االحتاد واخلروج وا
الـــدولي  وتــــابع بـــالـــقــــول ان الـــلـــجـــنـــة

ـغــلـقـة واطـلع غـرب اســيـا قـاعـة الــشـعب ا
شخصـيا عـلى اخر  التـحضيـرات اخلاصة
قـبـيل افــتـتـاح بـالـبـطـولـة مـعـربـا عن ثـقـته
ـنـظـمة الـتـامـة بـان التـحـضـيـرات لـلجـنـة ا
الـــعــلـــيـــا كـــانت جـــيـــدة جـــدا وعــلـى قــدر
سؤولية عـند االخوة العراقـي  مضيفا ا
انـها بـادرة مـهمـة ان تـناط مـهـمة تـضـييف
الـبــطـولـة الى بـغـداد الـعــريـقـة وبـالـتـاكـيـد
ستكـون احد اهم اسباب الـنجاح  مـضيفا
انـنا وجـمهـور السـلـة الكـبيـر سـنكـون على
مـوعد مع مـبـاريـات تنـافـسيـة كـبيـرة تـؤكد
تطور اللـعبة في بلـدان غرب اسيا  واشار
ثـــابت ان االحتــاد االســـيــوي وبــغـــيــة رفع
ـنـاسفـة قـرر تاهل ثالثـة انـدية من وتـيرة ا
مجموع خمـسة الى نهائيـات اسيا لالندية

قبل . التي تقام ايلول ا
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قال وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد
ريـــاض الــــعـــبــــيـــدي ان وزارة الــــشـــبـــاب
والــريـاضـة وبـجـمــيع امـكـانـاتـهــا وثـقـلـهـا
ســتــكــون مـســخــرة لـلــتــعــاون مع االحتـاد
ــركــزي لــكــرة الــســلــة من اجل الــعــراقـي ا
اجناح الـبطولـة واخراجـها بـافضل صورة
ــكــنــة كي تــكـــون مــراة عــاكــســة لــقــدرة
وامكانيـات الكفاءات الـعراقية في الـتنظيم
واالدارة والــعــمل بــصــورة عــامــة  واشـار
العبيدي ان الـوزارة وجهت دعوات رسمية
سؤول وسفراء السلك لعدد من السادة ا
الــبـلــومـاسي في الــعـراق وتــكـتـمـل رسـالـة
ــسـتــويـات الــدعم احلــكـومي عــلى اعــلى ا
بحضور رئـيس الوزراء الدكتـور عادل عبد
ـهــدي حلـضـور حـفل االفـتــتـاح وافـتـتـاح ا

البطولة رسميا .
كمـا عبـر رئيس الـلجـنة الـتنـظيـميـة العـليا
لـلـبـطولـة وكـيل وزارة الـشـبـاب والـريـاضة
عـــصــــام الـــديــــوان بـــان وزارة الــــشـــبـــاب
والرياضة اجتهدت كثيرا في الوصول الى
ادق تـفـاصـيل الـعـمل والـتـحـضيـر له حـتى
فـيــمـا يــخص الــتـرمــيم الــبـســيط لــلـقــاعـة
واالحـــتــيـــاجـــات الـــعـــاجــلـــة لـــهـــا مــرورا
باحلـصـول على جـهات داعـمـة استـثمـارية
وفــرت ايــرادات جــيــدة الى حــدود بــعــيـدة

لدعم البطولة لوجستيا .
وثـمن الـديـوان االستـجـابـات الـسـريـعة في
الــعـمل المــانـة بــغـداد ووزارات الــكـهــربـاء
والـنـقل والـداخــلـيـة في جتـاوبـهم الـسـريع
الحــتـيـاجـات الــتـنـظــيم واسـتـقــبـال الـفـرق
شاركة  مناشدا جمـاهيرنا الرياضية ان ا
تــكــون حــلــقــة الـــنــجــاح االكــثــر فــاعــلــيــة
بتواجدها في مدرجات القاعة ونقل صورة
مــشــرفــة عــودتــنــا هــذه اجلــمــاهــيــر عــلى
ايصـالهـا الى الـعالم اجـمع كمـهمـة وطنـية

تستحق العمل بثبات
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اكد رئيس جلنة االعالم لبـطولة غرب اسيا
لالنــديـة الـدكــتـور مــوفق عـبــد الـوهـاب ان
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 تــنــطــلق مــســاء  الـيــوم االحــد عــلى قــاعـة
غـلقة فـعالـيات بطـولة غـرب اسيا الشـعب ا
بـكرة الـسـلـة لالنديـة االبـطـال التي تـرعـاها
وزارة الشـباب والـرياضـة باشـراف االحتاد
ــركـزي لــكـرة الـســلـة ومــشـاركـة الــعـراقي ا
خـــمــســـة انـــديـــة هي الـــنـــفط مـن الـــعــراق
واجلـيش الــسـوري وقـلـنـديـا الــفـلـسـطـيـني

وبتروشيمي وشيميدور من ايران .
 ويـبـدأ حـفل افـتـتـاح الـبـطـولـة في الـرابـعة
والــنـــصف من عــصــر الــيــوم بــاقــامــة عــدة
فــعـالـيـات  تــبـدأ بـعــزف الـنـشـيــد الـوطـني
ورفع الــعـلم الــعـراقي وشــعـار احتــاد غـرب
اســيــا بــكــرة الــســلــة  ثم عــرض لــلــفــرقــة
ــعـزوفـة " حالق الــسـمـفــونـيــة الـعـراقــيـة 
اشبيلية "  بعدهـا يتم عرض مقاطع فيديو
ــــهـــارات العــــبـــ  ومــــشـــاهــــد مـــثــــيـــرة 
وتـســتــعــرض الـفــرقــة الـوطــنــيــة لـلــفــنـون
الشعبية فنونهـا بلوحة مناسبة عن التراث
والـفلـكـلـور الشـعـبي  وتخـتـتم االفـتتـاحـية
بـبعـض الكـلـمـات  ثم ايـعاز وزيـر الـشـباب
والرياضة واالذن بافتـتاح البطولة يرافــــق

ذلك فقرة االلعاب النارية .
wMOD KH « U¹bMK  tł«u¹ jHM « 

ويـسـتـهل فـريق الـنـفط الـعـراقي مـنـافـسـات
البـطـولة بـلقـاء شقـيقه قـلنـديا الـفلـسطـيني
في اخلامسة والـنصف عصرا تلـيها مباراة
جتــمع اجلــيش الــسـوري مع بــتــروشــيـمي
السـوري  واعلن مـدرب الـنفط خـالد يـحيى
اجنــاز حتـضــيـرات فـريــقه عـبــر مـرحــلـتـ

االولى مشاركـته النـاجحة في بـطولة دبي 
رحلة الثـانية بعروض كبيرة في واكتمال ا
ـتـصدر مـتـاز بـوجه بـالفـز عـلى ا الـدوري ا
الــــكـــرخ مــــشــــيــــرا الى ان فــــريــــقه في ا
اجلــاهـزيـة السـيـمــا بـعـدالـتـحــاق مـحـتـرفـة
االمـيـركي دي مـاريـو والـكـابـ قـتـيـبـة عـبد
ــبـاراة االولى عـادة الـله  مــؤكـدا عـلى ان ا
ماتكون صـعبة في كل بطـولة اال انه يسعى
ــضي نــحـو الــصـدارة لــتــحـقــيق الــفـوز وا

نافسة على اللقب . وا
wMH « dLðR*«

واقـيم  يوم امـس  في مقـر اقـامـة الـفرق في
فـندق الـشـيراتـون حـفل تعـارف خـاص على
ـؤتمـر الـفني ـشاركـة بعـد ا شـرف  الفـرق ا
لـلـبـطـولـة  الـذي عـقـد بـاشـراف احتـاد غرب
ثـلي االنـدية لـلـتداول في اسـيا وحـضـور 
جــمــيع االمــور الــتــنـظــيــمــيــة الـتـي تـخص
الــبــطــولــة وتـخــلل حــفل الــتــعــارف تـوزيع

شاركة . الدروع ب الفرق ا
 واكتـمل الـسبت عـقد االنـديـة الواصـلة الى
بــغــداد ســـبــقــهـم وفــد احتــاد غـــرب اســيــا
ــديـر بــرئـاســة االمـ الــعـام جــان ثـابت وا
الـتـنـفـيـذي الحتـاد غـرب اسـيـا ومـديـر قـسم

السوشيال ميديا في االحتاد .
وكان ام عام احتاد غـرب اسيا جان ثابت
ـديرة الـتـنفـيذيـة الحتاد ـرافـقة  ا  قد زار 
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هدي وفـد رسمي من نادي ريال مـدريد االسباني يسـتقبل مكـتب رئيس الوزراء عادل عـبد ا

ية رياضة للنادي االسباني في العراق. قبلة لبحث امكانية انشاء اكاد خالل االيام ا
ـهـدي وقــال مـصـدر مـطــلع عـلى تـرتــيـبـات الــزيـارة إن "مـكـتب رئــيس الـوزراء عـادل عــبـد ا
قـبـلـة".واوضح أن "وفد سـيـستـقـبل وفـد نادي ريـال مـدريـد االسبـاني خالل االيـام الـقلـيـلـة ا
لـكي وهم كارلوس اسـكوديرو النـادي االسباني يـتألف من اعضـاء الهـيئة االداريـة للنـادي ا
سؤول عن مـشاريع ريال مدريد في دي بورون والدكـتور الشهـير انتونـيو بوتيال غارسـيا وا
ـصدر- الذي فضل عدم الكشف عن أفريـقيا والشرق األوسط إنييـغو أرينيياس".واوضح ا
ـية ريـال مدريد اسمه أن "الـوفد سـيُطـلع رئاسـة الوزراء عـلى مشـروع كبـير يـتضـمن اكاد

في العراق سيساهم في خدمة الكرة العراقية في جميع محافظات بالد الرافدين".
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متاز بكرة القدم ذهبت فرق الدوري ا
لـلـراحـة اإلجـبـاريـة بـعد االنـتـهـاء من
ـرحـلـة االولى الـتي مـبـاريـاتـهــا في ا
بــــقي مــــنـــهـــا فــــقط لــــقـــاء  الــــقـــمـــة
اجلــمــاهـيــريــة بــ الــزوراء والــقـوة
ــلــعب ــقــبـلــة  اجلــويــة اجلــمــعــة ا
الشعب  في نـتيجـة تهم كال الفـريق
وقع تـوقع عـلى ا من حيث الـتـغيـر ا
فــفي حــالـــة فــوز الــزوراء ســيــنــتــقل
وصــيـفــا مــبــاشــرة  فـيــمــا  يــتـراجع
اجلـويـة ثـالــثـا   والـعـكس  ســيـبـقـيه
ـكانه ويـقـلص الـفـارق مع الـشـرطة
الـى ست نـــــقـــــاط لـــــكـن الـــــتـــــعــــادل
سـيـبـقــيـهـمـا كل فـي مـكـانه  في سـلم
ـواجــهـة الـتــرتــيب مـا  يــجـعـل  من ا
قبلـة  نارية بـكل معنى الكـلمة امام ا

ـواقع  بـعـدمـا تـأخـر االثـن سـبـاق ا
سـويـة في  اجلـوالت األخـيـرة وتـأثـرا
ـشــوار طــويل كــثــيــرا  لـكـن مــا زال ا
والكل امام مرحلة متكاملة  متوقع ان
ـفـاجـآت والـتـغـيـرات وامور تـشهـد  ا
نـافسـات التي غيـر متـوقعـة في ظل ا
ـرحـلـة اخـذت تـتـصـاعـد مع نـهـايـة  ا
االولى حـــيث الـــصــراع عـــلى الـــلــقب
واخرى االنـدفاع لـلمـقدمـة واحلصول
ـشـاركـة  خـارجـيـة عـلى مـركـز يـؤهل 
ومـتـوقع كـثـيـرا سـيـشـتـعل الـتـنـافس
ــتـداخــلـة امـام ــؤخـرة  ا عـنــد فـرق ا
فـــارق الـــنـــقـــطـــة واألهـــداف من اجل
االبـــتـــعــاد والـــبـــقـــاء مــا يـــجـــعل من
مباريات الـنصف االخر   عنـد اهتمام
تـأخـرة ومـشاكل الكل حـيث الـفـرق  ا
تـوقع ان تـصـطدم ـبـاريـات ا ضغط ا

ــبـارك  فــضال عن بــشـهــر رمــضــان ا
تــأثـيــر  الــنــتــائج واإلصــابـات وشح
االموال والشغل الشـاغل هدف البقاء
عـنوي  لهـا الن بغيـر حتقيه الدافع ا
يعـني نـهـايـة االمور  والـضـيـاع    ما
يــلــزم الــفــرق  االســتــفــادة من فــتــرة
الـتـوقف في مـراجـعـة االمـور الـفـنـيـة
ومـــــعــــاجلـــــة االخــــطـــــاء والــــعــــودة
لـــلـــمــــبـــاريـــات الـــتـي هي من حتـــدد
مــصـــيــرهـــا ولــو كــان عـــلى االحتــاد
ـسابقـات  االستمـرار بإقامة وجلنة ا
مـــبــــاريـــات الـــدوري مـن دون تـــوقف
لالستفادة من الوقت من دون ضياعه
بتـنـظيم بـطـولة صـغـيرة غـيـر مقـنـعة
حتت أي مــــســــوغ كــــان ولــــو ســــبق
وحتـدثــنـا عن هـذا االمــر كـثــيـرا لـكن
دون جــدوى  قــبل ان يــذهب االحتــاد

إلقامة بـطولـة الصداقـة اجملردة  فـنيا
شاركة. بسبب ضعف الفرق ا
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رحـلة االولى وعودة الى مـنافـسـات ا
الـتي تــصـدرهـا  بــثـقـة افــضل الـفـرق
وبـاســتــحـقــاق فـريـق الـشــرطـة  بــعـد
ـثالـيـة التي احملافـظـة عـلى البـدايـة ا
اسـتـمـر يـعـززهــا  بـالـنـتـائج وتـعـزيـز
الـــرصــيـــد من جـــولـــة ألخـــرى  وقــدم
ـستوى مباريـات ومستـويات عـالية ا
جعلت الـكفة لـصاح الفـريق الذي قدم
نــفــسه بــشـــكل جــيــد  وانــدفع بــقــوة
وتركـيـز عبـر خـطوط فـاعلـة   مع كـثر
الضـغط على الـفريق من اجل حتـقيق
ـــطــلـــوبـــة مع ان بـــعض الـــنـــتـــائج ا
ــبــاريـات واجــهت الــتــعــقــيــد لـكــنه ا
جتـاوزهـا  بـالـتـعـادل وابقـاء الـسـجل
ــهم  فـي ان يــنــهي نــظـــيــفــا  وهـــو ا
ـطلوب وهو رحلة األولى بـالشكل ا ا
مــا حـصل لــعــدة اسـبــاب مــنـهــا قـوة
خــطـــوط الــلـــعب بـــوجــود الالعـــبــ
عروفة التي هاري حيث األسماء ا ا
تمثـله من عدة مواسم قـبل ان تضاف
ـوسم احلـالي الـيـهـا  أسمـاء أخـرى ا
ــر مـــا زاد من قـــوة الـــفـــريق الـــذي 
بأفـضل أحواله وسـيطـرة على اجواء
الـدوري بـشـكل كــبـيـر وعـزز من امـاله
في مـواصــلــة الـســيـر بــشـكل  واضح
بـاريـات من حـيث والـسـيـطرة عـلـى ا
الــهــجــوم االفــضل بــ الــكل عــنــدمـا
ـعدل تـمكـن من تـسجـيل  42 هـدفـا 
ـبـاراة الـواحدة اكثـر من هـدفـ في ا
هـاجـمـ حيث عالء بفـضل  مـهـارة ا
عـبد الـزهـرة ومـهـنـد عـلي  كـمـا انهى
رحلة بـأفضل قوته الـدفاعيـة بتلقي ا
7 أهداف معدل يعكس  صالبة من

ـذكور فـضال عن وجود ثل  اخلط ا
ـدرب  الـبــرازيـلي  الـذي ابــتـعـد عن ا

بــعـــد عــودة الـــفــريق الـــعــراقي إلى
الــبــطـولــة األغـلـى في الـقــارة.وجـاء
الـدولي الــسـعــودي مـحــمـد الــبـريك
ن الــــهالل في صـــدارة ظـــهــــيـــر أ
الالعــبــ الــعــرب ضــمن الــقــائــمــة
ثـاليـة بعـدما قـاد فريـق العـاصمة ا
النــتـزاع فــوز تــاريـخي في عــقـر دار
الــعــ اإلمـاراتـي لــيـمــنـح الـفــريق

األزراق صـدارة مــثــالــيـة جملــمــوعـة
ــــغـــربي صــــعـــبـــة.ودخـل الـــدولي ا
ــهــدي بـنــعــطــيــة الــذي يــخـوض ا
جتــربـــة جـــديــدة مـع فــريـق دحــيل
ثـاليـة بعدمـا وقع على التـشكـيلـة ا
أول أهـداف ثالثيـة الـفريق الـقـطري
في شبـاك استقالل طـهران لـيسجل

بداية مثالية في البطولة القارية.
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نـافسة في ظرف اسـبوع فقـد فريق ناي ريـال مدريد عـلى نحو غـريب كل فرص ا
ـوسم احلـالـي لـلـظــفـر بـهــا رغم وصـوله في عـلى الـبــطـوالت الــتي جـاهـد خـالل ا
بعـضها ألدوار مـتقدمـة واجتـيازه فرق قـوية لكـنه عجـز خالل االسبوع الـذي نعته
مشجـعي الفريق باألسـود نظرا للنـكسات التي مـني بها الفريق عـلى نحو مفاجئ

وغير مبرر..
ثل كابـوسا وصدمـة للكـثير من ـوسم  ما عـاشه فريق نادي ريـال مدريد خالل ا
تابـع فلم يستقـر الفريق بتاتا الفي الـدوري االسباني حينمـا جتده ينتصر في ا
ـباريـات التي يـعتـبرهـا جمـاهيره مـباريـات صعـبة لـكنه يـواجه صعـوبة بـالغة في ا
ـذكـور فتـجد ان ـنـاسب للـفريق ا سـتوى ا القـاة خـصوم لم تـكن بـا سـهـلة نـظرا 
قابل اهدافا ال طائل لـها لتؤشر الكثير الريال يـعجز عن هز الشباك ويتـلقى في ا

لكي.. ؤشرات التي يعاني منها الفريق ا من ا
االغـلـبيـة يـشـيـرون الى ان مـا تـعرض له الـريـال من عـدم اسـتـقرار نـتـيـجـته غـياب
ـغادرة  الالعب الـبرتـغـالي كريـستـيـانو رونـالدو الـفريق الالعـب الهـداف  بالـنظـر 
درب الفرنسي وانتـقاله لفريق نادي يوفـنتوس االيطالي بـاإلضافة لقرار مـغادرة ا
زين الدين زيـدان وايكال مـهمـة قيادة الـفريق لـلمـدرب االسباني لـوبتـيغي الذي لم
ا دفع ادارة سـؤولية  وتعـرض الفريق عـلى يده لهـزائم متتـالية  يكن عـلى قدر ا
هـمـة لـلـمـدرب سـوالري  الذي كـان يـدرب فـريق الـرديف لـلـنادي الـنـادي اليـكـال ا
بـاريات ـلـكي (كاسـتـيا )واثـبت االخيـر حـسن قيـادته بـدليل جتـاوز الـكثـيـر من ا ا
ـدرب  واالبقـاء علـيه بعـد ان كان بـصفة بانـتصـارات دفعت االدارة لـتمـديد عـقد ا

مدرب مؤقت ..
وجتاوز الـفريق عاصفة الهزائم سواء من خالل مبارياته في الدوري او في بطولة
درب وتـتـعزز ـلك وحـتى مبـاريـاته في دوري ابـطال اوربـا لـتتـرسخ قـدرة ا كاس ا
القدرة الـهجومـية الضـاربة بتمـيز الالعب البـرازيلي فيـنسيـوس جونيـور  وتفاهمه
ة والـتي اشارت تقارير الى انه عبر وانسـجامه  مع الالعب الفرنسي كر بن ز
عن سعـادته بتخـلصه من دور  الرديف لـرونالدو واضـطالعه بدور رئيـسي بقيادة
يـزة قـبل ان يصـل  الى  الكالسـيـكو هـجـوم الريـال  الـذي حـقق فتـرة انـتقـالـيـة 
ـنافـسة في مـباراة ـلك فاثـبت قدرته عـلى ا زدوج سـواء اخلاص بـبطـولـة كاس ا ا
الـذهـاب حـيـنـمــا تـقـدم بـهـدف في مــلـعب اخلـصم الـلــدود بـرشـلـونـة  والـذي جنح
ـبـاراة بالـتعـادل االيجـابي واالنـتظـار الى نهـاية شـباط بـتحـقيـق التـعادل لـتنـتهي ا
باراة  االياب والـتي عصفت بـانهيار وقعـة  اضي من اجل  حـسم ا (فبـراير ) ا
ه اللدود  ويتنازل عن اول نافسة لـغر عاجل في 30 دقيـقة ليسلم الريـال زمام ا
ــلك لـيـأتي ـمــثـلـة بــبـطـولــة كـاس ا ــوسم  وا بـطــولـة في االســتـحـقــاق اخلـاص بـا
ه بنـحو الكالسـيكـو اخلاص بـبطـولة الـدوري  ويبـعد من خالله بـرشلـونة عن غـر
الحقة برشلونة ضمن منافسات الدوري 12 نقطة  ليفقد الريال منافسة  مهمة 
ــبــاراة  دوري ابـطــال اوربـا والــتي وضـعت االســبــاني وجـاءت الــهـزة الــكـبــيـرة 
تتاليـة للريال والتي جـعلت من جمهوره عالمات استـفهام كبـيرة  ازاء النكسـات ا
وسم فقد تذبـذب الذي ظهر فيه الريال هذا ا يعـبر عن احلسرة وااللم للمستوى ا
ـلك لـكنـه على كـان الريـال  يـفـقـد بـطـولة الـدوري اضـافـة لـفـقـدانه لبـطـولـة كـاس ا
ـسـتـوى نفـسه بـقي مـنـافـسا قـويـا في دوري ابـطـال اوربا حـتى اصـبح زعـيـمـها ا
ـواسم الـسابـقـة  رغم انه كان االوحـد وحـقق لقـبـهـا لثالثـة مـرات متـتـاليـة خالل ا
ذكورة  وسـرعان ما يعـود ليحقق واقف محـرجة في مباريـات البطـولة ا يتـعرض 
هـمة الـتي كانت تـشكل تـشكـيلـته  بوجود اجنازا مهـما  خـصوصـا مع التـوليـفة ا
الـكـثـيـر من االوراق الـرابـحة  الـتي احـسـنت  حتـقـيق الـبـطـوالت  مع االخـذ بـنـظر
داورة ـدرب زيـدان  من خالل نـظـام ا ـيـزة الـتي كـانت تـمـثل اجنـاز ا االعـتـبـار  ا
الذي انتـهجه بـامتالكه لـلعـديد من اخلـيارات  الـتي حسم بـعضهـا مبـاريات مـهمة
ثال ايـسكو الذي كان بديال  او ماركـو اسنسيو وحتى الفارو ومنـها على سبيل ا
موراتـا وخامـيس رودريغيـز  فبـعضهم بـقي في صفـوف الريال
ـدرب سـوالري لـكــنه بـقي حــبـيس الـدكــة لـتــفـاهـمــات مع ا
وبعـضـهم انـتقل من الـريـال مـعارا لـفـرق اخـرى فحـقـقوا
تـمــيـزا مـضــاعـفـا مع فــرقـهم اجلــديـدة  مـثل رودريــغـيـز
وموراتـا  ويـبدو ان الـريـال علـيه اعـادة حسـابـاته للـعودة

الى مواسم مزدهرة كان ورائها زيدان ..
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وسم متاز بطموح خطف اللقب هذا ا الشرطة تتألق في ا
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أزاح االحتـاد اآلسـيوي لـكـرة الـقدم
ــثــالــيـة الــســتــار عن الــتـشــكــيــلـة ا
لـلجـولـة األولى من دور اجملـمـوعات
لــبــطـولــة دوري األبــطـال اول أمس
اجلمعة والتي شهدت تواجد ثالثة
العـبـ عــرب في مـواجــهـة هـيــمـنـة
شــرق الــقـارة.وقــد اقـتــحم الــعـراقي

جالل حسن حـارس مـرمى الوزراء
ــثــالــيـة فـي اجلــولـة الــتــشــكــيــلــة ا
االفتتـاحية لـلبطولـة القاريـة ليكمل
مثلث العرب في قائمة الشرف.وكان
حــسن قــاد فـــريق الــزوراء النــتــزاع
تـعادل ثـمـ من ب أنـيـاب مضـيفه
ذوب آهن اصفـهان اإليراني لـيمنح
فـريقه نـقطـة ثـميـنة خـارج القـواعد
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الــتــصــريــحــات مــا جــعل من االمــور
تسير باالجتاه الصحيح عبر  قيادته
تالحقة وفي في تام االنتصارات ا
عالقـة طــيـبـة مـع الالعـبــ مـا حـافظ
عــلـى  وحــدة الــفـــريق  في تـــصــاعــد
االداء  من خالل اســـتـــغالل الـــفــرص
واالسـتـحـواذ عـلـى الـكـرة  والـظـهـور
الـقـوي  والـتـركـيـز الـواضح لالعـبـ
يـزة التي عليها في  عمل  مشترك وا
الشـرطة تـقد كـرة هـجومـية  بـدليل
ــتـوقع ان ــســجـلــة ا عـدد االهــداف ا
تـتــضـاعف واصــرار العـبي الــشـرطـة
الذين سيواصلون تقد الفريق على
افــــضـل مــــا يــــرم   بـــــفــــضل وجــــود
مـجمـوعـة العـبـ  جـيـدين تـمـتد الى
ــنـحـه الـتــقـدم االحــتـيــاط وهـو مــا 
واالستمرار بالصدارة من دون توقف
والــســيــطــرة عــلى االداء بــعــد اكــثــر
فــضـال عن الــعـالقــة الـــتي وطــدتـــهــا
الـنــتــائج مـا بــ الــفـريق واألنــصـار
الــذين  يــعــيــشــون  ســعــادة االجنـاز
عنوي ما يجعلهم اكثر ثقة بالفريق ا
في مواصلـة العطـاء والتقدم من دون
النظـر للـوراء  وحتديد مالمح الـسير
رشح نحو حسم اللقب الذي  يظهر ا
القوي له   من خالل نوع االداء  امام
الحـــقـــ  حـــيـث اجلـــويــة تـــراجع ا
والـزوراء والــكــرخ وتـوســيع الــفـارق
قـبل الـذهـاب لـلــراحـة  الـتي سـيـعـمل
دعوم على تدارك االمور بعد  اكثر  ا
من الالعب امام مرحلة احلسم التي
يـنـتــظـرهـا جــمـهـوره بـفــارغ الـصـبـر
واالمل في ان يسـتمـرون  في العـطاء
من خالل تـــنـــشـــيط اخلـــطــوط الـــتي
حققت بدايـة جيدة انهت فـيها نصف
ــوسم بــنــجــاح كــبــيــر  وفي جنــاح ا
استـثـنائي ومـؤكدان ذلـك سيـعزز من
ثـــقــــة الالعـــبــــ في احلـــفــــاظ عـــلى

سـتـوى الـعام والـتـركـيز عـلى بـقـية ا
بـاريـات الـتي يـعلـم جهـاز الـشـرطة ا
الــفـنـي اهـمــيــتــهـا البـل صـعــوبــتــهـا
وحتـتـاج الى الــدعم من خالل جـهـود
الالعــبــ انــفـســهم  بــعــدمــا قــدمـوا
ــسـتـوى ـرحــلـة االولى  مـبــاريـات ا
عــال مــا يـجــعل مـن الـفــريق  امــتالك
قرار  حسم الـلقب  الـذي سيبـقى بيد
ـعـروفــة الـتي الالعـبــ  واالسـمــاء ا
واصلت تقد العطاء كما يجب وبال
شك انــهم يــريــدون حـسـم الـلــقب في
مــوسم مــخــتـــلف وفي بــدايــة الزالت
تعطي ثمارها   والكل يسعى للحفاظ
علـيـهـا الى ابـعد نـقـطـة بعـد الـظـهور
ـرحــلـة الــواضح طـيــلــة  مـبــاريــات ا
يزة االولى في توازن كبير ونتائج 
وحضور جيد من خالل طريقة اللعب
التي  نالت اهـتمـام االعالم واالنصار
عـجـب بـهـا  الذين يـعـيشـون فـترة ا
مــهــمـــة مع  مــا يــقــدمـه الــفــريق  في
ــدرب افــضل حــاالتـه  وسط نــوايــا ا
والالعــبــ والــكـل يــخــدم الــكل وهم
يأملون ان تنـتهي بالهدف الذي دخل
الـفــريق من اجــله والــدفــاع من اجـله
ـرشح  القوي بكل قوة ولألن يـظهر ا
لنيل الـلقب ألنه االن االفضل من دون
استثناء حيث سيجهز مفارزه للفترة
تـوقع ان يواجه االهم واحلاسـمـة وا
ا بـاريات ر فيـها لـلفـريق  مشـاكل ا
ـنــافـســات ســتـتــغـيــر مع مـرور الن ا
الوقت والن وجـهـة السـباق سـتـتغـير
لــكن الــشــرطــة ال تــريـد الــتــخــلي عن
الـصــدارة وســتـبــذل كل اجلــهـود من
ـطــلـوب من الـالعـبـ اجـلــهـا وهــو ا
ـشـاركـة والـرغـبـة في حتــديـد هـدف ا
وال تــقــبل  اال بــالــلــقب بــعــد حتــسن
الالعـب  فـي خلق الـنـتـائج والـتـقدم
من  فــــتـــرة ألخــــرى في خط بــــيـــاني

مـرتــفع  من خالل عـدد مـن  الالعـبـ
تلكون  خطـا احترافيا كبيرا الذين 
 اخــذ يــنــعـكـس عــلى مــســار  االمـور
ـتـصـدر الذي الـتي تـقف الى جـانب ا
يـقـدم نـفـسه الـفـريق األفـضل بـكل مـا
تعـنـيه الـكلـمـة  ومـازال يحـمل  رغـبة
كبيـرة في حتقـيق النتـائج االيجـابية
بفضل حالة االنسـجام  العالية  التي
دعمت  االمـور بعد 19مباراة بـسجل
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وفي الــوقت الــذي يــعــيش الــشــرطــة
أفــضل أيـــامه والـــتــطــلـع الى مــوسم
نـــاجح نــرى الـــعـــكس  حـــيث األزمــة
الــقــائــمــة في اروقــة الــقــوة اجلــويـة
واألحـوال الــتي  تـســيـر  عــلى عـكس
رغـبـة الـعشـاق   امـام مـا حتـقق لالن
بــعــد تــلــقي  خــســارة نــفط مــيــســان
ـشاكل وقبـلهـا من احلدود  وظـهور ا
وعد حصرا قبل التدريبية قبل هذا ا
لـقــاء بـاخــتـكــور واخلـروج من دوري
ابــطــال اسـيــا ويــخــتــفي بــعـد ثـالثـة
مــواسم تــألق فــيــهــا وحـقـق االجنـاز
ر اليوم الكبير الغير مسبوق  لكنه 
في مـــواعــيـــد صــعــبـــة ومــنـــحــســرة
ـدرب باسـم قاسم ويخـسـر خـدمـات ا
كن الـتفريط به الذي ال يعـوض وال 
ا حقـقه من جناحات بهذه الـسهولـة 
ــســـتــوى احملــلي واألســيــوي عــلى ا
وقـاد الـفـريق الى مـنـصـات الـتـتـويج
عروف عنه بعد السـير على  النـهج ا
حـيث االنـضـبـاط  والــفـكـر الـتـدريـبي
نتخب واخلبرة لتي عززتها جتربة ا
الـوطني اذا مـا نـظـرنـا لـعـمل الـفريق
وصعوبات التعامل مع األنصار والن
الـصــعــوبـات ظــهـرت قــبل فــتـرة  من
خسـارة مـيـسان وقـبـلـها الـتـعادل مع
نـفط اجلــنـوب والــوسط مـا اثــر عـلى

ـوقع الـثانـي  ولو تـقـدم الفـريق فـي ا
انه لم يفـقد االمل  لـكنه مـعرض لـترك
الـوصــافــة لـلــغـر الــزوراء في لــقـاء
ـقـبــلـة  الـنـتـيـجـة الـتي قـد اجلـمـعـة ا
تزيد الط بله  امـام تطلعات الفريق
في تــــخـــطي احــــد اقـــوى احلـــواجـــز
النـتيجـة لتي تـعادل الـلقب بـعينه في
نـافـسات بـ الفـريقـ التي عقـليـة ا
حتظى ليس باهتمام جمهورهما فقط
بـل مـــــتــــــابـــــعـي الـــــدوري الــــــلـــــذين
يسـتـمتـعون  بـلـقاءات الـفـريقـ على
مــر الـزمـن والـلــقــاءات  تــشـهــد اكــبـر
حـــــضــــور جــــمـــــاهــــيــــري حـــــتى مع

ابتعادهما عن  الصدارة .
ـرحـلة الـثـانـيـة الـتي سـيـدخل فـيـها ا
ــــبــــاريـــات اجلــــويــــة حتت ضــــغـط ا
درب والشـعور بـالذنب بـعد ابـتعـاد ا
الذي كـان ان يـحـظى باهـتـمام االدارة
ألنهـا قـد ال جتـد مدربـا يـوازي مـا قام
به قـــــاسم الــــذي دافـع عن مـــــهــــمــــته
الــتـــدريـــبــيـــة والــفـــريق واالجنــازات
ـكن الـتـقـلـيل من ـقـابل ال  تـشـهـد.بـا
شــان  اجلـويــة الــقــادر عــلى الــعـودة
لــلـــمــنـــافــســات بـــســرعـــة رغم حــالــة
ر بها  وسيكون امام التصدع التي 
االختـبار الـكبـير امـام الغـر الزوراء
ويلم الـكل  مدى تـأثـير الـنتـيجـة على
واقع الفريق واالدارة واجلـمهـور بعد
الـــفـــشل امـــام نـــفط مـــيـــســان  الـــتي
ســيــطــرة عـــلى االمــور  حــيث االدارة
الـتي كــانت تـمـنـي الـنـفس ان تــسـيـر
االمـور كمـا تـريـد في ان ال يـبـتـعد عن
الـغــر الـشــرطـة لـكـن االمـور  التـزال
قائـمـة وباإلمـكـان ان تتـغـير بـاالجتاه
الصحيح وتبقى مباراة اجلمعة  احد
أهـداف الـفـريق في ان يـسـتـعـيـد عـدد
من الالعبـ الغـائبـ من فتـرة حيث

حمادي احمد.
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اول أمــس اجلـمــعــة عـلـى نـظــيـره
الـقـطري بـهـدف مـقـــــــــابل ال شيء
ـــــــبــــــاراة الـــــــوديـــــــة الـــــــتي فـي ا
جـــــــــــــمـــعت الـــفــــريـــقــــــــــــ في

الدوحة.
بي ـنتـخب األو وتـابع فرحـان أن ا
اكـتـمــلت صـفـوفه بــالـتـحـاق مـدرب
ـــــرمى الـــــذي تـــــأخــــرت حـــــراس ا

تـأشيـرته وكذلـك التـحاق الالعـب
احملــــتـــرفـــ فـي أوربـــا الفـــتـــا أن
ــــبي ســــيــــواصل ــــنــــتــــخب األو ا

معسكره في الدوحة.  
ــبي ــنـــتــخـب األو يـــشــار إلـى أن ا
يــلـعب في تــصـفــيـات الــثـالــثـة إلى
جانب منتخبات اليمن وتركمستان

وإيران.
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ــديـــر اإلداري لـــلـــمـــنــتـــخب قـــال ا
ــبي كــر فــرحــان ان الــفــريق األو
ــنـتــخب الـســوري يـوم سـيــواجه ا
ـقــبل خالل مــعــســكـره اخلــمـيـس ا
احلـالي فـي الـدوحـة وذلك في إطـار
حتضيـرا لتصفـيات آسيا حتت 23
والتي ستنطلق بالثالث والعشرون

من الشهر احلالي.
ــــنــــتــــخب وأضــــاف فــــرحـــان ان ا
ــبي ســيـغــادر إلى الــعــاصــمـة األو
اإليـرانـيـة طـهـران في الـثـامـن عـشر
من الــــشــــهـــر اجلــــاري لـــلــــدخـــول

نافسات
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بي الـعراقي ـنتـخب األو وتغـلب ا
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