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ودع منـتخب الـعراق بـطولـة غـرب آسيـا لكـرة السـلة لـلسـيدات حتت
رة امام لبنان في 16 عاما بعدما تـلقى خسارة جديدة كانـت هذه ا
اجلولة الـثانيـة  التي اجـريت على صالـة الفـيحاء في دمـشق انتهت
بفـوز لـبـنـان بـنـتـيـجة 42-60 وتلـقى الـفـريق الـعـراقي خـسـارة ثـقـيـلة
اضي  امام نظـيره السوري بـنتيجة  16-60 وتقام الـبطولة االحد ا
ـشـاركـة منـتـخـبـات سـوريـا والـعـراق ولـبـنـان. وتـعـود الـبـطولـة إلى
صـاالت كرة الـسـلـة الـسـوريـة بـعـد عـشـر سـنـوات من االنـقطـاع عن

استضافتها.
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انــــــتــــــهت بــــــطــــــولـــــة
خــلـيــجــــي  24 الـتي
أقــيــمت بــالــعــاصــمـة
الــقــطــريــة الــدوحــة
وتـــوج بــــلــــقـــبــــهـــا
نتـخب البـحريني ا
ألول مـــــــــــــــــرة فـي
تاريخه لكن يبقى
احلديث مـستـمرا
داخل الـعراق عن
مــشــاركــة أسـود
الـرافـديـن فـيـهـا.
نتخب العراقي ا
وصـل إلـى الـــــــــدور
قــبل الـــنــهـــائي لــكـــنه خـــســر أمــام
البـحـرين بركالت الـتـرجيح. يـسلط

الـــضــوء عــلى مــكـــاسب الــعــراق في
خليجي 24 .
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ــنــتــخــبــات الــتي واجــهت جــمــيع ا
الـعـراق شـعـرت بـرهـبـة مـا يـعـني أن
أسـود الـرافـدين اسـتـعـادوا هـيـبتـهم
ـبـاريـات األولى العب. وبـعــد ا في ا
ـــنــتــخب في الــبـــطــولــة اســـتــعــاد ا
الـعراقي مـوقـعه كـأحد أقـوى الـفريق
رشـح اخللـيـجيـة ليـدخل قـائمـة ا

للفوز باللقب.
WOŽU œ W uEM

أهم مـا أفــرزته بـطـولــة خـلـيـجي 24
في الـدوحــة هـو أن الـدفــاع الـعـراقي
األقــوى فـي الــبــطــولــة حــيث دخــلت
شـــبــاكه  3أهـــداف فـــقط. والـــفـــريق
العراقي هـو الوحـيد الذي لم يـخسر

في الــــبـــطـــولــــة وخـــرج مـن نـــصف
الـنــهـائي بـركالت الــتـرجـيح.  وهـذه
ـؤشـرات دلـيل عـلى أن كـاتـانـيـتش ا
جنح إلى حد كبـير في ترتيب أوراق
الـفــريق رغم وجـود بــعض األخـطـاء
ـبـاريـات. لـكن في اجملـمل تـدلل في ا
اإلحــــصـــائــــيـــات عــــلى أن الــــدفـــاع

العراقي كان متماسكا. 
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اجلميع كان متـوجسا من دعوة عدد
من الالعــــبــــ الـــشــــبــــاب خلـــوض
البطولة بل أن بعـضهم كان متخوفا
مـن الـتــعــرض خلــســارة كــبـيــرة في
ــبـاراة األولى أمــام قـطــر صـاحــبـة ا
األرض واجلـــمـــهـــور لـــكن الـــوجــوه

اجلديدة قدمت أوراق اعتمادها.
تعد بطولة اخلليج  24محطة مهمة

لـلـمـدرب كـاتـانـيـتش لـلـتـحـضيـر إلى
ــقــبــلـــة من الــتــصــفــيــات اجلــولــة ا
ــؤهــلـــة لــكــأسي آســيــا ــزدوجــة ا ا
والـــعـــالم خـــصـــوصـــا وأن الــدوري
الـــعـــراقي مـــتـــوقف مـــنـــذ شـــهـــرين
تـقـريـبا.وبـالـتـالي حـصل كـاتـانـيتش
عـلـت فـرصــة جــيــدة لــلــحــفـاظ عــلى

. جاهزية الالعب
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ـدرب من نقاط القوة مثلمـا استفاد ا
خالل الـبـطــولـة كـذلك عـرف اجلـهـاز
الفـني نـقاط الـضعف بـالفـريق.وهذه
الــــنــــقـــطــــة هي األهم بــــالــــنـــســــبـــة
لـكـاتـانيـتش حـيث كـشـفت الـبـطـولة
الصـورة احلـقيـقيـة جلـميع الالعـب
مـن خالل زجــــــهم جــــــمــــــيـــــعــــــا في

باريات. نتخب الوطني في خليجي 24ا لقطة من مباراة ا
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صــعــبـــة خــصــوصــا فـي الــبــطــولــة
األسيوية الـتي ستشكل ضـغطا على
الالعــبــ في  الــلــعب خـارج االرض
كـــمــــا مـــتـــوقع في وقت تـــدرك ادارة
ـقـبـلـة ـشـاركـة   ا الـزوراء طـبــيـعـة ا
الـوحـيـدة لالن اذا مـا اسـتـمر تـوقف
الـدوري وبـامــكـان الـفـريق الـوصـول
واللعب في مجموعة أسيوية في ظل
مــجــمــوعــة العــبـ قــادرة عل صــنع
الفارق النها تمتلك مواصفات اللعب
وتـــمــثـــيل الـــفـــريق الـــعــريـق االخــر
الــــزوراء الـــــذي يــــامل ان  يـــــحــــقق
اخلطوة االيجابية االول واالستمرار
هم نـافسـات وهو ا في البـقاء  في ا
وكــلـنــا امل ان يـنـجـح قـطـبــا  الـكـرة
ـــشــاركــتــ    وان الــعــراقـــيــة في ا
ـنـافسـات عـبر يـتابـعـا دورهـما في ا

حتقيق النتائج  االيجابية.

ان يكونـا عند رغـبة جمـهورهما  في
ان يقـدمـا ما عـندهـما من مـستـويات
وفي ظــهـور يــعــكس كـونــهم من اهم
الــفـــرق احملــلـــيـــة حــيـث االول بــطل
الــــدوري واالخـــــر بــــطـال لــــلــــكــــأس
طـلوب وعلـيـهمـا ان يعـدا  اإلعـداد ا
مـن اجل الــــــدخـــــول  الـــــصــــــحـــــيح
خصوصا الشرطة الذي يسير بشكل
ـــلك واضح ومــــؤثـــر بــــبــــطـــولــــة  ا
الــســادس وهــو امــام فـرصــة الزالت
ــكن ان يــســتــمــر فــيــهــا قــائــمــة و
لألخيـر  وهـو قادر في ظل  الـظروف
الـتـي يـعــيــشــهــا من حــيث مــوجـود
الـالعـــبـــ والن اإلدارة قــــادرة عـــلى
تــامــ أكــثــر مـن مــعــســكــر إلكــمــال
عـمــلــيـة اإلعــداد امــام  الــبـطــولــتـ
ــتــزامــنــتــان  مـــايــضع  الالعــبــ ا
ـبـاريـاتـها الـتي سـتـكون االهـتـمام 

هــويـته وان يــحـضى بــاهـتــمـام اهل
الـكــرة احملـلـيـة النه الــقـطب الـكـروي
األخـر  وهـو صـحـاب الـقـاب الـدوري
والكأس وبإمكانه ان يقدم نفسه كما
يجب  اذا مـا أمـنت له ظروف الـلعب
شـاركة مثمرة من خالل والتأسيس 
قـــــيــــام الـالعــــبـــــ  بـــــدورهم  وهم
مـجمـوعة مـنهم من يـلـعب للـمنـتخب
واغـلب بقـيـة الالعبـ سـبق ومثـلوا
ــنـتـخـبــات اخملـتـلـفــة  ويـنـتـظـر ان ا
ـــدرب بـــاسم قـــاسـم بــدوره يــقـــوم ا
ــهــني بــعــدمـا تــعــززت خـبــرته من ا
ـنــتـخب الــوطـني خالل الــعـمـل مع ا

وفرق الدوري الكبيرة.
œuLŠ œUNł 

ويــقــول مـدرب الــنــاصـريــة الــسـابق
جـهــاد حـمـود التـظـهـر مـهـمـة فـريـقـا
الشرطة والزوراء بالـسهلة  و اهمية

مــنــاســبــة  لــدعـم جــهــود الالعــبــ
ـنــتـخب الــوطـني ومــنـهم من مــثل ا
مؤخـرا   وبقيـة الالعبـ   القادرين
ــــذكـــورة ــــهـــمــــة ا عــــلى خــــوض ا
واخلروج منـها امـام فرصة االنـتقال
لـلـعـب ضـمن  مـجـمـوعـات الـبـطـولـة
الــتي تـــمــثـل حتــديـــا لــلـــفــريق رغم
ـتـلـكه من العـبـ مـهـمـ حـيث مـا
جـالل  حـــــــــسـن وعـالء عـــــــــبـــــــــاس
ومحـدرضا  اضـافة الى مـهدي كامل
وفهد  طالب ومـهم ان  يلعب الفريق
ــذكــورة  من اجل الــفــوز مــبــاراتـه ا
وان يكون عنـدرغبة جمهـوره الكبير
الــذي يـامل ان يــسـتــمـر الــفـريق في
الـبـطولـة وان يـلـبي طـمـوحـاتهم في
الـلـقاء األول النـه سيـكـون امـام لـقاء
قــــوي   وفي مـــــشــــوار صـــــعب  في
البطولة الوحـيدة واهمية ان يعكس

لــلــفــريق قــد طــالب عــدة مـرات عــلى
ــمـتـاز  قـبل ان اسـتــئـنـاف الـدوري ا
ـسابقـات  عدم امكـانية تعـلن جلنة ا
ذلك فـي الــوقت احلــالي مــا يــتــحــتم
عـلى مــدرب الـفـريق بــاسم قـاسم في
أهــمــيــة الــتـنــســيق مع اإلدارة عــلى
ضـــرورة اعـــتـــمـــاد بـــرنـــامج إعـــداد
لـلـفـريق ألهـمـيـة  الـلـقـاء االول  وهو
يـعــلم صــعـوبــة األمــر في الــبـطــولـة
ــوسم الــتي ســبـق وشــارك فــيـــهــا ا
ــاضي مــا يـــتــطــلب ان تـــتــضــافــر ا
اجلـــهـــود من اجل  إكـــمـــال مـــهـــمــة
اإلعــداد لـكي تــاتي األمـور بــاالجتـاه
الـصـحـيح والنه فـريق الـزوراء الذي
يتمـتع بشعـبية كـبيرة  سـيكون امام
مــهـــمــة صـــعــبــة النـه ســيـــلــعب كال
ــبــاراة وأفــضل مــا تـقــوم به ادارة ا
الـنــادي هــو ايــجــاد وســيــلــة اعـداد

الــفــني والــتــعــامل مع االمــور بــدقـة
وان يـكـون الــقـرار بـيـد الالعـبـ من
خالل الظـهور  والـتفـكيـر باحلـصول
عــلى  لـقب الــبـطــولـة االولى ومن ثم
البطـولة األسـيوية  لـكن  يبقى االهم
هـو الــتــفــكــيــر في مــواجــهـة تــوقف
الـدوري وتأثـيـره عـلى مهـمـة اإلعداد
الــتـي تــاتي بــوقت صــعب وحتــتــاج
الــعـمـلـيــة الى وضع بـرنــامج عـمـلي
واضح  وسط حتديات جديـدة تظهر
ـشاركـة والبـد من دعم مـهـمة امـام  ا
ــدرب  والـــفـــريق  فـي رفع لـــيـــاقــة ا
الالعب البـدنية السالح األهم الذي
اكثر  مـا يعاني مـنه الالعب  الذين
يــدركــون انـــهم ســيـــواجــهــون فــرق
حتــضى بالعــبـ مــحــتـرفــ وفـرق
ــنــتـخب مــعــروفــة كـمــا حــصل مع ا
الــوطــني حــيث االجــهــادعـلـى اغـلب
الالعـبـ  كـمـا تـتـطـلع ادارة الـنادي
في ان يـكــون الـفـريق عــلى مـسـتـوى
طــمـوحـات جـمـهـور الــفـريق الـكـبـيـر
الـذي يــتـابع اخـبـار الــفـريق بـشـغف
وشــغــلــهــا الـشــاغـل ان يــكــون عــنـد
اهــتـمـام الــكل ولـيس جــمـهـوره رغم
ـشاركة الـتي التظـهر سـهلة ظروف ا
كـــمـــا  اإلشـــارة لــــهـــا في ســـيـــاق
الــتـــقـــريـــر ومــهـم ان  تــقـــيم اإلدارة
ـدرب واقع األمـور امـام تـطـلـعـات وا
نافسات اخلارجية وفي مواجهات ا
غـيــر  مـتـوقع ان  تـشــكل حـمال عـلى
الالعب بـسبب قوتـها والنه اجتري
خــارج مــلــعــبــهم فــضال عـن ارتــبـاك
عــمــلــيـة االعــداد و ومــا يـحــصل من
إصــابـــات الالعــبـــ  بــســـبب  قــوة
ـــبـــاريـــات وأهــمـــيـــة االســـتـــمــرار ا
بــالــبــطــولــتــ إضــافــة الى ظــروف
الـنـادي  ومـدى تـأثـيـر الـنـتـائج عـلى
الــعالقـة مــعـهــا والـفـريـق واألنـصـار
ـــشـــاركـــتــ إضـــافـــة الى ظـــروف ا
وأهمـية ان تـقودا الى ما يـرغب اليه
ـهم ـمـثل ا  الـشـرطـة فـي ان يـكـون ا
ؤثـر في كال  البـطولـت   واالهم وا
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عـلى صـعـيـد مـتـصل  يـخوض فـريق
ـلحق الـزوراء بـطل ألكـاس مـبـاراة ا
لــــدوري إبــــطــــال اســــيــــا مع فــــريق
بـــونــيــونــكـــر االوزبــكي في احلــادي
والـعشـرين من الـشـهـر الـقادم   وفي
ذكور سيلعب حال فوزه في اللقـاء ا
لــقـاء اخــر واذا مـا تــمـكن مـن الـفـوز
أيضـا سـيدخل مـنـافسـات اجملمـوعة
الـتـي  جـرى تــســمــيــة فــرقـهــا امس
ا تـظـهر ضـمن قرعـة الـبطـولـة.  ور
ظـروف مـشـاركـة الـزوراء اصـعب من
ـالية الشـرطة كمـا يبـدو امام الزمة ا
الـتي تـواجـه الـنـادي والـفـريق الـذي
كـــان قــدخـــرج من بـــطــولـــة مــحـــمــد
السـادس ولم يـبقى امـامه اال جتاوز
لحق  وكان اجلهاز الفني مباراتي ا

أهداف دون رد  وانتقل للدور الرابع
الـنـهـائي لـلـبـطـولـة  عـنـدمـا سـيلـعب
مـبـاراته االولى  في الـسـعـوديـة  في
الــثـــالث و الــعـــشــريـن من  الــشـــهــر
ـقـبل احلــالي   ثم يـنـتــقل  الـشـهــر ا
للـبحرين خلـوض لقـاء اإلياب ويأمل
ان يــنــتــقـل الى الــدور الــنــصف  مع
حتسن يظهر عـلى مجمل الفريق من
ــلك إضــافـة خـالل نـتــائج بــطــولــة ا
للظهـور اجليد لالعـبي الفريق ضمن
نـتخب الـوطني  مـايجـعله تشـكيـل ا
قويـا وقـادرا على حتـقـيق طمـوحاته
ــشـاركــات اخلــارجــيــة عــنــدمـا في ا
يـنــطـلق بـالـبـطــولـة األسـيـويـة األهم
واألكبر في ظل مشاركة فرق محترفة
وتـهـتم فـيـهـا عـنـدمـا سـيـخوض اول
لــقــاءاته في الــعــشــرين من الــشــهــر

احلالي.
œ«bŽù« WOKLŽ 

ومـؤكـد ان إدارة الـنادي وضـعت في
حساباتها عمـلية اعداد الفريق التي
مـــهـم جـــدا ان تــــأتي  مـــتــــواصـــلـــة
ــواجــهـات ــسـتــوى الن ا وعــالــيــة ا
القـادمة في كال الـبطـولتـ  ستـكون
ــقــايــيس وعــلى مـخــتــلــفــة في كل ا
ـدرب  ايـلـتـيش ان يـقـارن مـسـتوى ا
الشـرطـة  بفـرق اجملمـوعـة األسيـوية
ضــمن فــرق مـجــمـوعــته   لــتـحــقـيق
الــنــتــائج الــتي تــنـعــكس عــلى واقع
ـتـوقع ان يـخـوض  جـمـيع الـفـريق ا
مبارياته  خارج بغداد رغم انه يضم
مـجـمـوعة العـبـ   بـضـمـنهـم  سبق
ـنـتــخب الـوطــني أي يـجـمع ومــثل ا
ـتـد في بـبـ اخلـبـرة والـشـبـاب  و
ذلك الى دكـــة االحــــتـــيـــاط وبـــشـــكل
واضح وفي مـفـارز فـاعـلة بـإمـكـانـها
ان تمثل خطوط قوية وفاعلة وقادرة
على الـتـحدي  وهي تـدركمـا مطـلوب
مــنـهـا بـعـد عـودة الـفــريق لـلـبـطـولـة
الـتي ابـتـعـد عـنـهـا لـعـقود  ومـهم ان
يـز  وبإمكـان الفريق يظـهر بشـكل 
ان يـظـهــر   بـجـديـة عـنـاصـره في ان
تـمــثل بـطل الـدوري  عــلى أفـضل مـا
يـرام  وان يــفـرض شـخــصـيـته وهـو
امام فـرصتـ كبـيرتـ حيث بـطولة
ــلـك والــدوري االســيــوي وأهــمــيـة ا
اسـتـغالل ظـروف الـفـريق  ومـوجـود
رور درب من اجل ا الالعب ودور ا
ــطــلـــوب  والــبــقــاء في  بــاالجتــاه ا
نـافـستـ البعـد درجـة  وبصـراحة ا
ان الشرطة تـمتلك فريـقا هو األفضل
من فـتـرة لــيـست قـصـيـرة  والبـد من
ـشـاركـت اسـتـغالله وتـعـزيـز زخم ا
ـلك وهــو يـقف امـام حــيث بـطـولــة ا
خـــطـــوة  االنـــتــــقـــال لـــلـــدور الـــربع
النهـائي التي مـهم ان تأتي ضمن
مــــــــســــــــعى االدارة
والـالعــــــبـــــ
وجـــــــهـــــــاز
الـــــفــــريق
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ـسـابـقـات  واالحتاد خلـصت جلـنة ا
الــعـــراقي   لـــكــرة الـــقــدم صـــعــوبــة
اســتــئــنــاف مـســابــقــة الـدوري  البل
جــمـيع الـبــطـوالت الـكــرويـة  في ظل
ر بها البلد ما يضع الظروف التي 
الفرق إمام مهـمة البحث عن البدائل
 من خالل  إقـامـة أنـشـطـة  مـخـتـلـفـة
فـيمـا بيـنـها  في الـوقت احلـالي قبل
ان تـظــهــر تــأثـيــر اســتــمــرار تـوقف
الــدوري عــلى فــرق الـشــرطــة   الـذي
انــتـقـل لـلــعب بـدور الــربع الـنــهـائي
لبطولـة محمد الـسادس في مواجهة
شباب جـدة  إضافـة  الى ما ينـتظره
الــــشــــرطــــة بــــطل الــــدوري احملــــلي
ــواجــهــة  نــظــيــره في أول لــقــاء له
ــشــاركـة في بــدوري إبــطــال أسـيــا ا
حفل  إجراء قرعة  الـنسخة اجلديدة
وسم 2020السحبة التي للمسابقة 
تـكـون قد جـرت عـصـر امس الـثالثاء
اليزية.  بور بالعاصمة ا في  كوال 
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وســيــتـــعــرف الــشــرطـــة  عــلى فــرق
ـقـرران يـخوض  اول مـجـموعـته  وا
مــــبــــاريــــاته فــــيــــهـــا فـي   احلـــادي
والـــعـــشـــرين مـن الـــشـــهـــر  الـــقــادم
ويخشى ان تـظهر رغـبة الفـرق بعدم
الــلــعب  في الــعـراق كــمــا حـصل مع
ــنــتــخب الــوطــنـي بـســبـب ظـروف ا
الـبـلـد كمـا مـتـوقع ان تـظهـر مـشـكـلة
تقنيـة الفيديو مـرة أخرى وقد تلزمه
خوض جميع مبارياته خارج ميدانه
 ان يــلـــعب اذا مــا ذهـــبت الــلـــجــنــة
ــواجــهــات ــنــظــمــة الـى  مــســار ا ا
ـقـررة  حــيث الـلـعب ذهـابـا وإيـابـا ا
في مـهمـة غيـر سـهله   عـنـدما يـلعب
مع فـرق مـجـمـوعـة غـرب اسـيـا الـتي
تــتــمـتع بــإمــكــانــات فـنــيــة ومــالــيـة
ومنشات الى اخـر متطلـبات  األندية
ــنــطـــقــة  ولــو ــوجــودة فـي دول ا ا
الشرطة يـتمتع بقـدرات مالية ويضم
 ثــمــانــيــة  العـــبــ تــمــثل مــرتــكــزا
شكلة التي للمنتخب الوطـني  لكن ا
تـواجه الفـريق امـام توقف األنـشـطة
الــكـرويـة احملــلـيـة حــيث مـســابـقـتي
ألكاس والدوري  امام  مهمة اإلعداد
التي تـظهر صـعبـة جدا   امام مـهمة
ـتــابـعــة اإلعـداد ألنه الــتـحــضـيــر وا
سـيـلــعب مـبـاريـات صـعـبـة  تـتـطـلب
ستوى  وعكس واقع الفريق تقد ا
والكـرة العراقـية والنه احـد أقطـابها
على الدوام قـبل ان يعـكس نفسه في
ـــــوسـم األخـــــيــــر عـــــنـــــدمـــــا جنح ا
بـاحلـصـول عـلى الـلـقب مـا جعـله ان
يــدخل ويــخــوض غــمــار بــطــولــتـ
كـبـيــرتـ مـهـمـتـ األولى  الزال
يــــســــيــــر بـــهــــا فـي االجتـــاه
الـــصـــحـــيح  بـــعـــد فـــوزه
الـــكــاسـح عــلى نـــيــبــوذا
ــوريـتــاني  بــخـمــسـة ا
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أعـلـنت إدارة نـادي الـشـرطـة الـعراقي
إضــافـة الـالعب مــازن فـيــاض بــشـكل
رســــمـي إلى قــــائــــمـــة الــــفــــريق الــــتي
سـتخوض مـنافسـات ذهاب ربع نهائي
بـطـولـة كـأس مـحـمـد الـسـادس لألنـدية
ـواجـهة الـشبـاب السـعودي. األبـطال 
وقـال مـدير الـكـرة في الشـرطـة هاشم
رضـا في تــصـريـحـات صـحـفـيـة  إن
اإلدارة أضــافت الالعب مــازن فــيـاض
بـشـكل رسـمـي لـقـائـمـة الـفـريق حـسب
لوائح البطولة. وأضاف فياض سيكون
ـواجــهـة في قــائـمــة الـفــريق الـعــراقي 
الــشـــبــاب الـــســعـــودي في ذهــاب ربع
نـهـائي الــبـطـولـة. وأوضح أن الـشـرطـة
اخـتار ملعب حمد الكبير في البحرين
السـتضـافـة لقـاء اإلياب أمـام الشـباب.
ونـــوه إصــرار االحتـــاد الـــعــربـي عــلى
تـطــبـيق تــقـنــيـة الــفـيــديـو في الــبـطــولـة
ورفض الـشـبـاب الـسـعـودي اللـعب في
أربـيل دون تـقنـيـة الـفيـديـو حـتم علـيـنا
اخـتيـار ستـاد بديل لـيكـون ملـعب حمد

خيارنا األنسب.

فـي مـوعــد أقـصــاه تـشــرين ثـان 2020
كي يـتسنى للدولة التحضير كما يجب
السـتضافة البطولة وإخراجها بصورة
أفـضل حـتى من الـنـسـخـة احلـالـية ألن
هـدفنا دائمـا هو التطـور والتقدم. وفاز
الــعــراق رســمــيـا بــشــرف اســتــضــافـة
الـنسخة  25 بـاإلجمـاع من قبل رؤساء
االحتــادات اخلـلــيـجــيـة وأمــنـاء الــسـر
ـؤتمر الـعام للـبطولـة الذي عقد خالل ا

اضي. في  28تشرين الثاني ا

األصـل في الـبـطــولـة وبــتـوافق رؤسـاء
االحتــادات أن تـقـام في شــهـري كـانـون
أول وكـانـون ثـان ولـكـن  تـقـد هذه
الـنسخة بسـبب استضافة قـطر لبطولة
كــأس الـعـالم لألنــديـة.  وأردف سـتـقـام
ـعتمدة الـنسخـة القادمة خالل الـفترة ا
وتــنـطـلق في أواخـر كـانـون أول 2021
وتـــخــــتـــتم فـي كـــانـــون ثـــاني . 2022
وواصـل الشـكـيـلي يـجب أن يـتم اتـخاذ
ضيفة الـقرار النهائي لـتحديد الدولـة ا
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أكـــــد نـــــائب
رئــــــــــــــــــيـس
االحتـــــــــــــــــاد
اخلــــلــــيـــجي
لـــكــرة الـــقــدم
جـــــــــــــــــــــاســم
الـــشــكــيــلي أن
الـنـسـخـة الـ24
مـن بطـولة كأس
اخلــــــــــــــلـــــــــــــيـج
خـــــلــــيـــــجـــي 24
حـــــقــــقت األهــــداف
ــنـشــودة بـلم شـمل ا
ـنـتـخبـات اخلـليـجـية ا
بـغض النظر عن اجلانب التنافسي
والــــفـــوز واخلــــســــارة.  وعن بـــدء
اإلجــراءات الـتي تـخص تـضـيـيف
ـقــبـلــة من الــبـطــولـة الــنـســخــة ا
ـقررة في الـبصرة خـليجي  25 ا
قـــال الـــشــكـــيـــلي: فــور انـــتـــهــاء
الـــبـــطــولـــة احلـــالـــيــة ســـتـــبــدأ
اإلجـراءات اخلاصـة باسـتضـافة
ـقبـلـة. وحـول مـوعد الـبـطـولـة ا
الــبــطــولــة قــال الــشــكــيــلي ان
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الالعب محمد عباس وكان قريباً من
ـزيـد عن طـريق الالعب عدي حصـد ا
ـنافس عـبـد الوهـاب لـكـنه اصـطـدم 
ياباني قـوي في دور نصف الـنهائي.
نتخب من دون تمويل وشارك وفد ا
فـالـوفــد تـوجه عـلى نــفـقـته اخلـاصـة
ي لــلـمــشـاركــة في هــذا احملـفل الــعـا
الــــــــذي ضـم عــــــــدد كــــــــبـــــــــيــــــــر من
الدول.واقيـمت البطـولة للـفترة من 3
الى  9كانون االول اجلاري. ويستعد
ـشـاركـة في ـنـتــخب الـوطـني الـى ا ا
بـطــولـة اوروبـا نــهـايـة شــهـر كـانـون

االول اجلاري.
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ــنـتـخب الــوطـني لـلــعـبـة اســتـطـاع ا
يـدالـية الـكيـوكـوشـنكـاي ان يـحـقق ا
الـبـرونـزيـة في بـطـولـة العـالم والـتي
اقـيـمت مـنـافسـاتـهـا في كـازخـسـتان.
الــــعــــراق شــــارك بــــوفـــد ضـم كل من
: حـمـزة ثـامـر شلب وزن 65 الالعـب
مـــصــطـــفى مـــحــمـــد وهــيب وزن 75
ومحـمـد عمـار عـدنان وزن  85 ورعد
اسـعد وزن  90 وعـدي عـبـد الـوهاب
وزن  95 ومــحــمــد عــبــاس مــفــتـوح.
وجنـح الالعب مـــحــــمـــد عـــبـــاس في
يدالـية الـبرونـزية عن طريق حصـد ا

جانب من منافسات الكيوكوشنكاي في بطولة العالم
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