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متاز الى وضعها الطبيعي U ∫ احتاد الكرة يسعى الى اعادة منافسات ا UM

تـوقف الدوري رغـم قيـام الـلـجـنة في
التبـكير ببـدء الدوري قبل ان تـلزمها

الظروف على إيقاف الدوري
ـقـترح في تـقـسـيم الـفرق واقف مع ا
الى ثالث مجـموعات النه سـيخـدمها
فـي هـــذه الــــفــــتـــرة رغـم ان كل شيء

يبقى معلقا على ظروف البلد
 وجنـد من تـنــظـيم الـدوري من خالل
تـقسـيم الـفـرق الى ثالث مـجـمـوعات
مـقـتـرح عــمـلي في هـذه الـفـتـرة امـام
بـاريـات الـتي سـيلـعـبـها كل تـوقف ا
فـريق من  10 الى 12 مـبـاراة ذهـابـا
وإيــابـا مــنـاســبـة وأفــضل من تــبـقى
البـطولـة مـتوقـفة امـام أنديـة صرفت
األمــوال واسـتــعـدت كــثــيـرا من اجل
حتــقـــيق مــشـــاركـــة مــنـــاســبـــة لــكن
الــظـروف هي من تــتـحــكم بـاألشــيـاء
دون استـثنـاء ويبـقى دراسة االتـفاق
ـذكــور امـام ـقــتــرح ا عــلى تــمـريــر ا
تـــكـــريس اجلــهـــود لالســـتـــفــادة من
ـبـاريــات بـشـكل الـوقــــــت لـتـمـريــر ا
عـمــلي والبـد من حـل مـنـاسـب تـتـفق
عـــلــيه الــفــرق واتــمـــنى عــلى جلــنــة
سـابقات دراسـته مع الفـرق إلحياء ا
واقع الــبــطـولــة الـتي تــمــثل أهـمــيـة
كــبـيــرة لـلــفـرق حــيث نـفط اجلــنـوب
ــــر بـــفــــتـــرة تــــوقف وجنـــد الـــذي 

وهـنـا تـظـهـر مـشكـلـة من يـذهب ومن
يلعب في مـيدانه الى اخر الـتفاصيل
كن إقناع الفرق وفي كل األحوال ال
التي حتـسب لألمور من حـيث فوائد
النـتائج وهـذا ما يـهمـها امـام فرصة
ـشـاركـة وهي الـتي تـعـاني حتـقـيق ا
امـام مـرور الـوقـت بـسـرعـة مـا يـضع
سابقة امام مشكلة كل موسم جلنة ا
من حـــــــيث إعــــــادة الـــــــدوري عــــــلى
ستوى العام سيزيد األمور تعقيدا ا
وقـد تــمـتـد الـى الى الـشـهــر الـتـاسع
هــذا احلـديث عن الــبـطــولـة مــرهـون
بظـروف البـلـد التي وحـدها من حتل

شكلة هذه ا
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يـنـاء الـسـابق ومدرب ويـقول جنـم ا
نفط اجلنوب عمـار عبد احلس البد
من إيجـاد صيـغة او طـريقـة لتـحريك
الـدوري وإنـقـاذه ألهــمـيـته الـشـديـدة
سـواء عــلى الـفــرق والالعــبـ وكـان
األمور تـتكرر مـرة اخرى بـسبب عدم
وجـــود مـــفـــكـــرة وتــوقـــيت مـــا إربك
حــسـابــاتـنــا قــبل ان تـفــرض ظـروف
البـلد نـفـسهـا ليـتوقف الـدوري والبد
من البـحث عن ايـة فكـرة عنـدما يـجد
الالعـبـ أنـفـسـهم في الـلـعب لـفـتـرة
طويـلـة واليـوم يـحدث الـعـكس حيث

بحـال أفضل الن الـفرق اجلـماهـيرية
حتــضـى بــاهـــتـــمـــام جــمـــاهـــيـــريــة
خـصــوصـا فـي احملـافــظـات ودورهـا
ـــبـــاريـــات ـــؤثـــر فـي ا الــــواضح وا
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واجملـمـوعـة الـثـالـثـة وتـضم خـمـسـة
فرق من الـعاصـمة إضـافة الى فـريقا

القاسم والديوانية
باريـات مباشرة بعد  على ان تبدأ ا
ــعـدل بــطــولــة اخلــلــيج الــعــربي و
مــبـاراة كـل خـمــســة أيـام او مــاتـراه
ــســابـقــات في هــذا اجلـانب جلــنـة ا
وأهـمــيـة الـتــعـامل مع الـبــطـولـة من
حـيث الـوقت لـغرض االنـتـهـاء مـنـها
في نـهـايـة الـشـهـر اخلـامس لـيـتـفرغ
واجهة كمبوديا في الرابع نتخب  ا
ـقـبل وبـعدهـا الـذهاب من حـزيران ا
الى إيـــران خلــوض اخــر مـــبــاريــات
زدوجة في التاسع منه التصفيـات ا
وأهــمــيـــة االنــتــهــاء من الــدوري في
ـذكــور من التـاحـة الـفـرصـة الـوقت ا
للـفرق في االسـتعـداد بوقت مـناسب
لـــلـــمـــوسم الـــقـــادم وأهـــمـــيـــة اخــذ
ـسـابـقـة بــنـظـر االعـتـبـار من حـيث ا
بــدايـتــهــا أسـوة بــبــقـيــة االحتـادات
احمللـية وألجل االنـتـهاء مـنهـا بوقت
يخـدم الـفرق بـعيـدا عن طـول الفـترة
ـواسـم األخـيـرة الـتـي الزمـتـهــا في ا
وتركت تأثيراتـها على مجمل األمور
ــقـــدمـــة الــفـــرق الـــتي الزالت وفـي ا
تــطــالب في تــنـظــيم دوري مــتــكـامل
مـفــهـوم الن في ذلك سـيــخـدم جـمـيع
اإلطـراف والــفـرق الــيـوم تــعـاني من
طــول فــتــرة الــوقت الــعــنـصــر األهم
فـيـهـا والزال بعـيـد عن تـفـكـيـر جلـنة
سـابقـات صحـيح ان عمـلهـا يتـأثر ا
ـكن ان تـبقى بـإحداث الـبـلد لـكن ال
ـمـلة وفي األمـور تـسيـر بـالـطريـقـة ا
ســيــنـاريــو مــتـكــرر من مــوسم الخـر
وحـتى امــام الـوضع الــقـائم لم جنـد
حتركـا للجـنة واالحتـاد والبحث عن
أي مــنـافــذ مــكن لـهــا ان تــسـاهم في
حتـريك الــدوري ولـزمـا عـلــيـهـمـا في
الـتـفكـيـر واالسـتمـاع الى مـقـتـرحات
الـفــرق الـتي سـبق وقــدمت أكـثـر من
مـقـتـرح بــصـدد تـنـظـيم لـدوري بـأيـة
طــريـقــة كـانت من شــانـهــا ان تـعــيـد
الفرق لـلمالعب ومن هـنا تـأتي فكرة
تقد مقترحنا ودراسته الن في ذلك
أفــــضل من تـــــقــــســــيم الــــفــــرق الى
مـجـمـوعـتـ وتـلـعب مـرحـلـة واحدة
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ـتظـاهرين في ـمتـاز غضب ا اثار قـرار االحتاد الـعراقي لـكرة الـسلـة باسـتئـناف مـباريـات الدوري ا
متـاز سيتم اسـتئنـافها في 23 ساحة الـتحريـر. وكان احتاد الـسلة قـد أعلن ان مـباريات الـدوري ا
ـطـعم ـتـظـاهــرون صـورة لـرئـيس االحتـاد حـسـ الـعـمـيـدي عـلى ا تـشـرين الـثـاني اجلـاري. ورفع ا
التركي جبل احد وانـتقدوه لهذا الـقرار. االحتاد كان قد أعـلن في وقت سابق تأجيل الدوري الى 2
فترض ان تنطلق مباريات تشرين الثاني احلالي قبل ان يعود ويؤجله الى اشعـار آخر. وكان من ا
ـاضي لــكن االحتــاد فـضل تــأجـيل ـمــتـاز في  30تـشــرين االول ا اجلـولــة اخلـامــسـة من الــدوري ا

باريات بسبب التظاهرات واالحداث التي تشهدها البالد. ا
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للـيوم الـسابع عـلى التـوالي تواصل
وزارة الــــشـــــــــــبــــاب والــــريــــاضــــة
ــــــثلـة بوزيـر الـشبـاب والريـاضة
ــــســـــــؤولـــ في حـــمـــد ريـــاض وا
الوزارة الـتـواصل مع وفد مـنتـخبـنا
الـوطـنـي بـكـرة الـقـدم في الـعـاصـمـة
االردنـيـة عـمـان وهـو يـخـوض غـمـار
الــتــصــفـــيــات األســيــويــة الــثــالــثــة
ـؤهـلـة لـنـهـائـيـات كـاس ـزدوجــة ا ا
الـعــالم وكـاس األ اآلسـيــويـة عـبـر
تـهـيـئـة جـمـيع سـبل الـنـجـاح إلقـامة
الــــوفـــــد واإلعالم والــــوفـــــود الــــتي
تـــــواصـل حـــــضـــــورهـــــا إلى األردن
ـــنـــتـــخـب من إعالمـــيـــ إلســـنـــاد ا
وصـحــفــيــ والعـبي كــرة ســابــقـ
وحـكــام دولـيــ ســابـقــ وفـنــانـ

وجمهور.
وقـال سـفــيـر جـمـهـوريـة الـعـراق في
األردن حــيــدر الــعــذاري انـه ووفــقـا
ـركـزية ومن لـتوجـيـهات احلـكـومة ا
صــمـيم عـمـلـنـا الــدبـلـومـاسي فـإنـنـا
نـتـواصل يـومـيـا مـع وفـد مـنـتـخـبـنا
الوطـني بكـرة القـدم ونؤكـد لهم دعم
ـهــمـتـهم الـعـراق حــكـومــة وشـعـبــا 
الــوطــنــيــة الــتي أســعــدت شــعــبــنـا
نـاسبـات كثـيرة ومن اجل ذلك لن
نــبــخل عـنــهم بــأي دعم يــحـتــاجـون

ألجل هذا الهدف.
وأضـاف العـذاري ان وزارة الـشـباب
والرياضة وسفارة جمهورية العراق
في عـمــان عـكـســتـا حــالـة ايـجــابـيـة
بعـثت بـرسائل ارتـياح الى جـماهـير
شعـبـنا واألوسـاط الريـاضيـة وليس
لــوفـد مـنــتـخـبـنــا فـقط وان االجتـاه
العام لدعم الرياضة وفرقنا الوطنية
خـتلف األلـعاب له أولـوية ومـكانة

كبيرة.
من جــــانـــبـه عـــبــــر الالعـب الـــدولي
ـدرب الـوطـني احملـتـرف الـسـابق وا
نــزار اشـرف عـن ارتـيــاحه لــتـواصل
وزارة الــــشــــبــــاب والـــريــــاضــــة مع
النـجوم السـابقـ واستـقدامهم إلى
األردن لـدعم مــنـتـخـبـنـا الـوطـني في
مــهــمــة وطــنـــيــة أعــادت الــروح إلى

الــنـخـب الـريــاضـيــة وأبـرزت دورهم
ــعــنــويــة الــكــبــيــر في رفع الــروح ا
ــان بـالــفـوز الســود الـرافــدين واإل
مشيرا إلى إن هذه احلالة االيجابية
هي أفضل صـور الـتغـييـر فضال عن
خـتلف حتـفيـز جمـيع الـرياضـيـ 
األلـعــاب لـلـعــمل اجلـاد وجتـاوز أيـة

سلبيات سابقة.
الى ذلك أكد منـسق االحتاد العراقي
لكـرة القدم فـي عمان سـعد الـزهيري
الــذي واصل عــمــله بــدبــلــومــاســيـة
ـاضـيـة وافرد وجنـاح طـيلـة األيـام ا
ــوذجــيــة من الــتــعــاون مع حــالــة 

وزارة الـشــبـاب والــريـاضـة من اجل
تـــامـــ وصــول وفـــود اإلعـالمـــيــ
والـصـحـفـيـ والالعـبـ الـسـابـقـ
ـهـمـته بـكل يــسـر أكـد إن شـعـوره 
ــكن الــوطـــــــنــيــة وأهــمــيــتــهــا ال 
وصــفــهــا وســتــظل صــفــحــة الــفـوز
والـــتـــألق جلـــمـــيع وفـــودنـــا كل في
اخــتــصـاصـه شــاخــصـة عــلـى أنــهـا
مـفردة مـكمـلـة النتـصـار جنومـنا في

لعب. ا
وثــمـن الـزهــيــري الــتــواصل الــرائع
عـلى مـدار الـسـاعـة بـوزارة الـشـبـاب
والــريـاضـة وبــقـيـة الـدوائــر لـتـامـ

وصــول الــوفــود إلى األردن وحــجــز
أمـاكن خـاصــة لـهم في مـلـعب عـمـان

الدولي .
وأشادت الـوفود اإلعالمـية اخملـتلـفة
ــتــواجــدة في عـــمــان بــالــتــواصل ا
ــهــنــيـــة الــكــبـــيــرة الــتي الــرائـع وا
تــــعــــامـــلـت بـــهــــا وزارة الـــشــــبـــاب
والــــريــــاضـــة مـع جـــمــــيع الــــوفـــود
ـا يـولد بـالغ ـتـواجـدة في األردن  ا
األثـر االيـجــابي في نـفـوس اجلـمـيع
سـواء من خالل تامـ تـذاكر الـسـفر
والـــســكـن والــنـــقـل والــوصـــول إلى

باراة. ملعب ا

مــارفـــيك والـــعـــراق الــســـلـــوفـــيــني
نتخب سريتشكو كاتـانيتش. ويعد ا
اليمـني الوحـيد في اجملـموعة األولى
ـدرب الــوطـني الــذي يـشــرف عـلــيه ا
سـامي النـعـاش وهـو ما يـزال يـحقق

جناحات الفتة مع منتخب بالده.
وفـي اجملــمــوعـــة الــثـــانــيــة يـــتــولى
الـــفــرنــسي هـــيــرفي ريـــنــارد تــدريب
الـــســــعـــوديـــة ويــــقـــود الـــبــــحـــرين
الـبــرتـغـالي هـيـلــيـو سـوزا ويـشـرف
عـلى تدريـب عُمـان الـهـولـندي أروين
كــومـان. ويــعـتـبــر مـنــتـخب الــكـويت
الـوحيـد في اجملـمـوعـة الثـانـيـة الذي
يـقوده مـدرب وطـني وهـو ثامـر عـناد
الــذي أثــبـت جــدارته بــعــدمــا تــســلم

مهمته مؤخراً.
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ـدرسـة األوروبـيـة األبرز في تـعـتبـر ا
امـاً بشؤون عالم الـتدريب واألكبـر إ
كـرة الــقـدم ســواء إداريـاً أو فــنـيـاً أو
بــدنــيــاً. وتــواجــد ســتــة مـدربــ من
أوروبــا عـلـى رأس األجـهــزة الــفـنــيـة

نتخبات قطر
واإلمـــــــــــــارات
والـــــــــعــــــــراق
والــســـعــوديــة
وعُـــــــــــــمـــــــــــــان
والـــبــــحـــرين من

شــأنه أن يــعــود بــالــفـائــدة عــلــيــهـا.
ويـتــوقع أن يـخــلق وجـود  6مـدرب
ـثير من أوروبا نـوعا من التـنافس ا
فـيـما بـيـنـهم بـحـيث يـطـمح كل مـنهم
إلثــبــات جــدارته عــلى اآلخــر ولــهـذا
أيــضـاً انـعــكـاسـاتـه اإليـجـابــيـة عـلى
نتخبات الـÆ6 ورغم اإلشادة بالفكر ا
األوروبي إال أن ذلك ال يعني التقليل
ـدربـ الـعـرب الـذين أبـداً من شـأن ا
يـجــتـهـدون ومـنــهم من اسـتـطـاع أن
ـشـاهـد يـثـبـت تـفـوقه في كـثــيـر من ا

درب األوروبي. على ا
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ـدرب األوروبي وبـناء عـلى يـتـصف ا
اخلـــبــرات الــتي اكـــتــســبـــهــا كالعب
ومدرب بـالقـدرة عـلى معـاينـة قدرات
العـــبــيه واكـــتــشـــاف مــا لـــديــهم من
مهـارات وقـدرات وبالـتالي تـوظـيفـها
بالشكل الـذي يناسب فكره الـتكتيكي
ــرتــقــبـة. ــواجــهــات ا والــفــني فـي ا

درب األوروبي تاز ا و
ببـراعته علـى حتليل
واقع فــريـقـه قـبل
وأثـنــاء وبـعـد

UI¡ ∫ قصي حسن في حديثه مع سفير العراق في االردن خالل وجوده في عمان
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االعتـمـاد على جـهات راعـيـة رسمـية
يـجـعـل من األمـور مـعـلــعـة واألمـثـلـة
كثـيرة ما جـرى للـطالب مؤخرا وألن
اجلـهـات الـداعـمـة تـخضـع لضـوابط
كن ان تستمر امام تغطية حاجة ال
األمـوال وصــرفـهــا عـلـى الـدوام وقـد
تـيـوقف ألســبـاب كـثـيـرة امـام انـديـة
عـاجزة وهـي غيـر قـادرة عـلى تـام
مـشــاركـة فـريق واحــد عـنـدمـا راحت
وسم الي مع بداية ا تشكوا العوز ا
ومنـها فـرق مؤسـساتـية وهـنا جندد
ــقــتــرح في ان تــشــكل اإلدارات من ا
خالل االنـتـخـاب والـتـعـ في إقـنـاع
عـدد من الـشــخـصـيـات من أصـحـاب
رؤوس األمــوال وشـــركــات الــقــطــاع
خاص وفسح اجملـال للذين يـحملون
أفكـارا عـملـيـة تقـودالى تـطويـر عمل
األنـديـة اكـثـر انفـتـاحـا ومـقـنـعـا ولو
ـنـطـقة في بـاعـتـماد جتـارب أنـديـة ا
ـكن مـقــارنـته ألبل التـوجـد وضع ال
أوجه لــلــمــقـارنــة وان جــمــيع األدلـة
والـشواهـد تـؤكد فـشل عـمل أنديـتـنا
بــنــســبــة الــكــبــيــرة وقــبــلــهـا وزارة
الــريـاضــة والـشــبــاب الـتي لم تــقـدم
علـى البـحث في إقـامة مـثال مـشروع
ناد مـتكـامل كـتجـربة والـعمل عـليـها
وإخـراج الــفـكـرة لـلـنــور امـام عـتـمـة
الـوضع الــقـائم الـذي اليــلـبي حـاجـة
الـشـبـاب والـريـاضـيـ  وسط أنـدية
تــــديــــر فــــريق لــــكــــرة الــــقــــدم الجل
االسـتـمـرار بــالـبـقـاء وسط تـضـاعف

عددها وجميعها تعاني.
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ـتــوقـفـة ــسـابـقــة الـدوري ا  وأعـود 
بـسـبب االحـتـجـاجـات اجلـمـاهـيـريـة
الـتي تـمـر بـهـا اغـلب احملـافـظـات ما
ـسابقات في إيـقافها مع الزم جلنة ا
انها بـدأت غيـر مستـقرة عنـدما لعب
الـطالب مـبـاراة واحـدة وفـرق أخرى
مبـاراتـ الى ثالثـة فقط أربـعـة فرق
خاضت أربع مباريـات قبل ان ترتفع
أصـــوات الــفـــرق في الـــضــغـط عــلى
ـســابـقـات واالحتــاد بـالــعـمل عـلى ا
كن تفعليه في استئناف تفعيل ما 
الـــــدوري ومن خـالل أي اجــــتـــــهــــاد
وفـكــرة وطـريـقـة وفــرصـة جتـعل من
األمـور مـناسـبـة إلنـقـاذ الـدوري عـبر
عمل يخضع لالتفاق مع الفرق حيث
مـــقـــتـــرحـــنـــا الـــذي نـــعـــرضه عـــلى
ـسـابـقـات واحتـاد الـكـرة والـدعـوة ا
لـلجـمـيع في تـقد أي مـشـروع عمل
يــنــقـــذ الــدوري احلــدث األهم بــكــرة

الـقـدم والـريـاضــــــــــــــــــة الـعـراقـية
مع مراعاة الوقت والـتنقل والصرف
في ظــــــل ظروف الفـــــــرق احلالية

‚dH « l¹“uð
 ويتـلخص األمـر في ان توزع الـفرق
الى ثالث مجموعات تلعب من دوري
ـرحـلـتـ ويـصـعـد فـريـقـان من كل
مـجـمـوعــة لـدوري الـنـخـبـة لـتـحـديـد
ــوسـم وفــقــا لــلــظــروف كــمـا بــطل ا
جتري تـصفيـات ب اخـر ثالثة فرق
لتـحديـد الفريـقان الـهابـطان لـلدرجة
ـبـاريـات ـكـان  األولى بـعـد حتـديـد ا
فضل هـو العاصمة طبعا النخبة وا
وتـــبـــقـى عـــمـــلـــيـــة تــــوزيع الـــفـــرق
ـعدل اجلمـاهـيريـة على اجملـمـوعة 
فــريق واحـد مـن حـيث االخــتــيـار او
إجــراء الـقــرعــة بـ الــفـرق األربــعـة
الزوراء والشرطة واجلوية والطالب
ــؤثــر فـي ذلك وهي الــتي لــدورهـــا ا
ـبـاريـات ولـهـا تـفـرض نـفـسـهـا في ا
جماهير في احملـافظات ودورها عبر
ــبـــاريــات فــضال عن الــظـــهــور في ا
ــالـيــة لـفـرق احملــافـظـات الــعـوائـد ا
وكـــيف تـــســتـــقــبـل هــذه الـــفــرق في
احملـافـظـات الــتي مـهم ان تـوزع بـ
اجملـمـوعـات من خالل مـا تـصل الـيه
ـــســابـــقــات من الـــفـــرق مع جلــنـــة ا

اتفاق.
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يناء  وتضم اجملموعة األولى فرق ا
الـبــصـري ونــفط اجلـنــوب والـنـجف
ونــــفـط الــــوسط ونـــــفط مـــــيــــســــان
والـــســـمـــاوة والـــشـــرطـــة والبـــد من
تــــواجــــد فــــريق جــــمــــاهــــيــــري في
ـنافـسات اجملمـوعـة لزيـادة أهـميـة ا
وتــأثــيـرهــا عــلى مــجـمـل األمـور من
ـا حــيث الـتــواجـد اجلــمـاهــيـري و
ــبـاريــات الـتي حتــتـاج الى يــخـدم ا
تواجد طـرف قوي ومؤثـر وله قاعدة
باريات من جماهيرية حتى التفرغ ا
ـنـافـسـة بـ اهم عـنـاصـرهـا حـيث ا
الـفرق والن إمـكـانات الـشـرطـة تؤمن
لـه الـــلــــعب سـت مـــبــــاريـــات خـــارج

العاصمة من دون مشاكل
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واجملـمــوعـة الـثــانـيـة وتــضم أربـعـة
فرق من بـغداد مـنهـا اجلويـة إضافة
الى فريـقا اربـيل وزاخو وكل مـنهـما
يلـعب خـمس مـباريـات خارج مـلـعبه
إضافة ألهـميـة تواجد فـريق اجلوية
في اجملموعة لزيـادة ورفع منافسات
درجات العب وا باريات وظهور ا ا

شاركة كما يجعل من باريات في ا ا
الــفــرق مــنـدفــعــة دومــا وجنــد كـيف
جتري األمـور في بقيـة البـلدان فـيما
ـوسـمـيـة يـخص تـنــظـيم الـعـمـلـيـة ا
الثابتة بتوقيتات معلومة للمباريات
وأخــذهـا عــلى قــدر من االهــمــيـة من
فقودة حيث بدايـة ونهاية الـدوري ا
عــنــدنـا ومن خـاللـهــا تــقـوم األنــديـة
بـــتـــحـــديـــد ســقـف األمــوال وكـل مــا
يتـعـلق بانـتـداب الالعبـ وعـقودهم
ــدربـ ولــلـتــحـضــيـر ورواتــبـهم وا
للمشاركة من حـيث مصاريف السفر
عدوم عندنا باريـات ا ومدخول ا
الن اغـــلـب الـــفـــرق التـــمـــتـــلك
مالعـب خـــاصـــة بـــهـــا امــام
لعب الوحيد في العاصمة ا
حـيث الـشـعب الـذي اسـتـمر
يخـضع لـلـترمـيم بـ احل
واألخــر والــلـــعب فــيه حتت
شروط الوزارة من وزير الى
اخـر بــسـبب حـاجــة األنـديـة
اجلـمـاهـيـريـة لـلـمـلـعب الـتي
ـنـشات يـفتـرض ان تـتمـتع 
مـتكـامـلة لـكـنهـا لألسف بـقيت
تــتـخــبط في عـمـل بـقي مــخـتال
وفـي إدارات لـم تـــــــــعــــــــــكس
رغــبــتـــهــا في تــطــويــره
وهي التمـتـلك سجال
لــلــهــيــئــة الــعــامـة
الــتي تـنــتــقـيــهـا
وتـــقـــدمــهـــا في
يوم االنتخابات
ـــــا يـــــضـــــمن
أصـواتــهــا لـكي
تــــبـــــقى اطــــول
فــــتــــرة وهي لم
تـشـغل نــفـسـهـا
في الـــتـــفـــكـــيــر
بادرات تخدم
أنـشـطــتـهـا ومـا
شابه ذلك مـنها
إقناع أصحاب

رؤوس
األمــــــــوال في
الــــــــدخــــــــول
بــــــالــــــعــــــمل
اإلداري امال
لـــــتـــــغـــــيــــر
الــــــــــــــواقـع
الـــــــــــــــــــذي
الحتـــــســــد
عـلـيه والن

صــعـــوبــة في جــمـع الالعــبــ امــام
توقف الدوري واليـوجد وقت مـعلوم
مـثـال السـتـئــنـافه وسط أزمـة مــالـيـة
ثلة بعدم استالم ر فيها الفريق 
الالعــبــ لــرواتــبـهـم ونـفـس احلـال
تـعـيــــشه اغـلب الـفـرق والـتي شـكت
ـــالـــيــة مـع أول جـــولــة مـن األزمـــة ا
ـقـترح سـابـقـات لدراسـة ا وادعـوا ا

مع الفرق
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ويـقــول إداري فـريق الـســمـاوة عـلي
عــزيــز ان تــوقف الــدوري خــارج عن
إرادة اجلــمـــيع ويــبــقـى امــر صــعب
إمام فرق عملت بـكل ما لديها إلعداد
فرقها وســـــــــط معاناة فنية ومالية
كـبـــــــيـرة الـتي مـنـهــا بـالـكـاد دبـرت
األمور ومنـها فـريقنـا بسبب اعـتماد
اإلدارة على نـفـسهـا النـعدام اي دعم
كــان واجــد مـهم دراســة أي مــقــتـرح
يــتــعـلق بــتــنــظـيـم الـدوري حتت أي
ــــكن مــــســــمى فـي هــــذه األوقـــات 
االتــــفـــــاق مـن اجل عـــــودة الـــــفــــرق
للمالعب حتت أي عنوان بطولة كان
لـكن ذلك يـتــوقف عـلى ظـروف الـبـلـد
التي هي مـن تتـحكم بـاألمـور لكـنني
ــقــبــول في ان ــقــتــرح بــا أجــد من ا

تلعب عشر مباريات
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يـــطــغى الـــفــكـــر األوروبي عــلى أداء
ــشــاركــة في بــطــولـة ــنــتــخــبــات ا ا
خليجي 24 والتي تسـتضـيفهـا قطر
اعـتــبـاراً من 26 نـوفــمـبــر / تـشـرين
الــثــاني اجلــاري. ويــقــود 6 مـدرب
أجانب 6 مـنـتـخـبـات من أصل 8 في
كأس اخلـلـيج حيـث تعـتمـد الـكويت

. واليمن فقط على مدرب وطني
ــدربــ وســـيــســـهم هـــذا الــكم مـن ا
األجـانب فـي إثـراء الـبـطــولـة قـيـاسـاً
ـــتـــلــكـــونه مـن رؤيــة فـــنـــيــة ــا 
وخـــبــرات تــدريــبــيـــة تــســاعــد عــلى
ـــنــتـــخــبـــات من حــيث االرتــقـــاء بــا
ستـوى والنـتائج. ويـقدم موقع في ا
هــذا الــتــقــريــر نــظــرة حــول مــا قــد
ـدرسة األوروبية الـتدريبية تضيفه ا
ـشــاركـة في ـنــتـخــبـات ا عــلى أداء ا

"خليجي 24.  
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تعـتمـد سـتة مـنتـخبـات في "خلـيجي
درب األوروبي لتحقيق "24 على ا
ـرتـقـبة تـطـلعـاتـهـا خالل الـبـطولـة ا
حــيـث تــوزعـــوا بـــالـــتـــســاوي عـــلى

اجملموعت األولى والثانية.
وفي اجملموعة األولى يـقود منتخب
قـطر اإلسـبـاني فـيـليـكس سـانـشـيز
واإلمـــارات الــهـــولــنــدي بـــيــرت فــان
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 اليختـلف على أهـمية إقـامة الدوري
ــمـتــاز لـكــرة الـقـدم وتــأثـيــره عـلى ا
تطور الكرة كـلما كان منـتظما وقويا
هم على من حيث الفرق وانعكاسه ا
الالعـبـ قـبل كل شيء ومن ثم عـلى
الــفـــرق والــكـــرة الــعـــراقــيـــة ولــذلك
حتـــرص االحتـــادات احملــلـــيـــة عــلى
ادامــته واسـتــمــراره حتت أي ظـرف
كـان وأفضـل ما تـقـوم به هـو تـنـظيم
ه على بـقية مسـابقة الـدوري وتقـد

ــا يــشــكـله ــفـردات  ا
من حـــافـــز لـــلـــكل
حـيث الالعـبـ
واحلــــــــــكـــــــــام
وحـــــــــــــــــــــتــى
جـــــمــــاهــــيــــر
الـــفــرق الـــتي
جتــــد في ذلك
ـــــــــتـــــــــعـــــــــة ا
واألهـــــــمـــــــيــــــة
الــــكــــبــــيــــرة من
ـنـافـسـات خالل ا
الـــــتي تـــــفــــرزهــــا

الـرسـمـيـة أن االحتـاد الـعـربي تـعـهـد
بــأن تـــلــعب الــفــرق الــعــراقــيــة عــلى
أرضها في الـبطـولة باألدوار الـقادمة
ومن يـرفض الـلـعب بـالـعـراق يـعـتـبـر
خاسراً".وأضاف أن "االحتاد العربي
ـبـاراة الـشـرطة حـدد يوم  25مـوعـداً 
ــوريـتــاني في الــدوحـة ونــواذيـبــو ا
وافـقة نـادي الـشرطـة. وكان عـضو
الهيـئة اإلدارية لـنادي الشـرطة عدي
الـربـيـعي أكـد أن وفـد نـادي الـشـرطـة
سيـغادر إلى الـدوحة نـهايـة األسبوع
احلـالي فـيـمـا سيـعـقـد اجـتـمـاعاً مع

احتـاد الكـرة حلل
مسـألة الالعـب
. يـذكر الدولـي
ان االحتــــــــــــاد
الـعـربي لـكـرة
قــــرر الــــقــــدم
نـقل مــبـاراة
االيــاب بـ
الــــشــــرطـــة
ونــواذيــبــو

ــــوريـــتــــاني الـى خـــارج ا
العراق.
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اعـلن نـادي الـشـرطة الـريـاضي امس
الــثالثــاء أن االحتــاد الــعــربـي لــكـرة
القدم تـعهـد بأن تلـعب جمـيع الفرق
العربية على أرض العراق ابتداءً من
دور ربع الـــنــهــائي بــبــطــولــة "كــأس

محمد السادس" لألندية األبطال.
وكان االحتاد العـربي قد رفض إقامة
مباراة اإلياب ب الـشرطة ونواذيبو
وريتاني عـلى أرض العراق بسبب ا

التظاهرات التي تشهدها البالد.
وذكـر نــادي الـشـرطــة عـبـر صــفـحـته
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كـل مــبـــاراة بـــحــيـث تــتـم مــعـــاجلــة
األخـــــطـــــاء إن وجـــــدت وتـــــعـــــزيــــز
اإليـجـابـيــات أمالً في حتـسـ جـودة
ـــدرب األداء والــــنــــتـــائـج. ويـــركــــز ا
األوروبـي كــــثــــيــــراً عــــلى اجلــــوانب
الـبـدنــيـة الـتي تـمــنح الالعب الـقـدرة
عــلى احملــافــظـة عــلى وتــيــرة جــهـده
ـــدرب ـــلــــعب. ويــــعـــتــــمـــد ا داخل ا
األوروبي في بنـاء أفكـاره التـكتـيكـية
عــلى عــوامـل ال بــد من تــوافــرهــا في
ـهـارة والـسـرعـة والـبـنـيـة الالعب كـا
اجلـــــــســـــــديـــــــة
والقدرة على
هـــــــــــــــضـم
الواجبات.

درب السلوفيني ا
كاتانيتش

عادل ناصر


