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نـتخب األشـبال الذي ـعسكـر التـدريبي  ـقبل ا حتتضن الـعاصـمة القـطريـة الدوحة األسـبوع ا
سـائيـة بقـيادة سـتتـخلـله مبـاريات جتـريبـية بـاإلضافـة الى الوحـدات التـدريبـية الـصبـاحيـة وا
ساعد.  وقال مدرب مـنتخب األشبال حسن ؤلف من حسن كمـال ومالكه ا الك التـدريبي ا ا
ـعـدّ من قبل اجلـهـاز الـفني ـعسـكـر يـأتي ضمن الـبـرنـامج الـسنـوي ا كـمال فـي بيـان إن"هـذا ا
ـعسـكر مـباريـات جتريـبية فـضالً عن الوحـدات التـدريبـية و اخـتيار لـلمـنتـخب وستـتخلل ا
الك الــفـني ـنـتــخب الى قــطـر. وأضـاف كــمـال أن ا الالعــبـ الــذين سـيــكـونــون ضـمن وفــد ا
وهب ووفر الفرصة للجميع دون أن يغ حق اَي للمنتخب أعد مجموعة جيدة من الالعب ا
نتخب العب حـيث كانت البداية  بـ 200 العب واآلن الـقائمـة مكونة من  33 العـبا مؤكـدا أن ا

اصبح االن جاهزاً خلوض اية منافسة مقبلة.
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يـقـوم التـقـرير الـتالـي بإلـقاء الـضـوء على أهم
اإلحــصـائـيـات مع انـطالق مــنـافـسـات بـطـولـة
آســــيـــا حتت  23عــــامـــاً  2020فـي تـــايالنـــد.
وشـكـلت هذه الـبطـولـة محـطة انـطالق لـلعـديد
مـن الــنــجـــوم الــذيـن بــرزوا خالل الـــســنــوات
العب اآلسيويـة. وتقام مباريات األخـيرة في ا
هــذه الــنــســخـــة عــلى أربــعــة مالعب في مــدن
بــانـكـوك وبـوريــرام وسـونـغـكـال عـلى امـتـداد

ثالثة أسابيع.
 1- خــاض مــنــتــخـب الــعـراق  16مــبــاراة في
تـاريخ البـطولـة وكانت خـسارته الـوحيدة في
الــــوقت األصـــلي عـــام  2016 فـي الـــدور قـــبل
الــنـهـائي أمـام الـيـابـان  2-1بــعـدمـا كـان تـوج
بـاللقب فـي نسخة  2013وخـسر بفارق ركالت

الترجيح عام .2018
 3- تـتـأهل ثالثـة منـتـخبـات في هـذه البـطـولة
من أجـل االنـضـمام إلـى الـيـابـان لتـمـثـيـل قارة
ــبــيـة  2020في آســيــا في دورة األلــعــاب األو

طوكيو.
 5- تـــشـــهــد الـــبـــطــولـــة حـــضــور  5 مــدربـ
لـلـمنـتـخبـات الـوطنـيـة األولى الذيـن يشـرفون

عـلى منـتخبـات بالدهم في تايالنـد وهم أكيرا
نـيشـينـو مدرب تـايالند غـراهام آرنـولد مدرب
أسـترالـيا هـاجيـمي موريـاسو مـدرب اليـابان
بــارك هـانغ-ســيـو مــدرب فـيــتـنــام وفـيـلــيـكس

سانشيز مدرب قطر.
 6- تــضم تـشــكـيــلـة مــنـتــخب أوزبـكــسـتـان 6
العــبـ فــازوا بــلـقب الــبــطـولــة في الــنـســخـة
ــــاضـــيــــة عـــام  2018وهـم خـــوجــــيـــأكــــبـــر ا
عـليجـانوف وإسالم كوبيـلوف وعزيـز غانييف
وبـــوبـــيـــر عـــبـــداخلـــالـــقـــوف وجـــاســـوربـــيك

ياخشيبوييف وأيبك رستموف.
 15- تـضم تشـكيـلة مـنتـخب الـيابان  15العب
نتخب الوطني األول شاركة مع ا سـبق لهم ا
ــنــتــخــبـات وهــو الــرقم األعــلى بــ جــمــيع ا

شاركة في البطولة. ا
 17- أصـغر العب في الـبطولـة هو الـتايالندي
سـوفـانات مـويـانـتا حـيث يـبلغ من الـعـمر 17

عاماً و 159يوم.
 21-  كــان مــنـتــخب الــيــابـان صــاحب الــعـدد
األكــبـر من األهــداف خالل الـتــصـفــيـات حـيث
ـبــاريـات أمـام ســجل الــفـريق  21 هــدفـاً فـي ا
ـــار مـاكاو 0-8 وتـيـمور الـشرقـية 0-6 ومـيـا

1-9 علماً بأنه فاز على جـــــــــــــــامايكا   7-0
فــــــــي مباراة ودية قبل البطولة.

 36- جنح مـــنــتـــخب كــوريـــا اجلــنــوبـــيــة في
بية الـتأهل إلى جميع نسخ دورة األلعاب األو
يدالية طوال  36عـاماً علماً بأنه حصل على ا

بياد لندن 2012 .  البرونزية في أو
 225- خـاض الصربي ليـوبينكـو درولوفيتش
مـنتخب أوزبـكستان مـا مجموعه  225مباراة
مع نــادي بــورتــو الــبــرتــغــالي حــيث فــاز مع
الـــفـــريق بـــلـــقب الـــدوري خــمـس مــرات عـــلى
الــتــوالـي في عــقــد الــتــســعــيــنــات من الــقــرن

اضي. ا
 80000- الــــرقم الــــقــــيــــاسي فـي احلــــضـــور
اجلــــمـــاهـــيـــري كـــان  80,000خـالل مـــبـــاراة
تـــصـــفـــيـــات نـــســـخـــة عــام  2016بــ إيـران
وأفــغـانـســتـان في طـهــران حـيث فـازت إيـران

يومها بنتيجة 6-0 .
 750994-يـــــبـــــلغ عـــــدد مـــــتـــــابـــــعـي الالعب
الــفــيـتــنــامي نـغــوين كــوانغ هــاي عـلـى مـوقع
انــســتــغــرام  750,994مــتــابع حــيث يــطــمح
الـالعب في تــمـرار جنــاحــاته خالل الــنــســخـة

اضية عام  2018. ا
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أنهى منتخبنا
بي لقائه األول األو
في نهائيات آسيا
بالتعادل مع
أستراليا

كــوريــا الـشــمــالــيــة واالردن عـنــد الــرابــعـة
والربع عصرا.
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اعالن ادارة نــادي الـزوراء الــغـاء مـعــسـكـر
قـرر في تـركيـا  وقبـلـها  الـتـفكـير الـفريـق ا
بـاالنسحاب من مـواجهة فريق بـونيو دكور
قررلها ان جتري في ـلحق االسيوي ا في ا
احلــادي والــعــشــرين من الــشــهــر احلــالي
يـعـكس فـقـدان االدارة  خلـيـاراتـهـا  في حل
مـشاكل الفريق الواحد نعم الفريق الوحيد
الـذي يعاني من عدة مـواسم من ازمة مالية
اخـذت تتـصاعـد  قبل ان تـظهـر مؤثـرة هذه
ـرة ومع كل الذي يـحصل في مـثل كل مرة ا
لـكن لم تـاتي ردة فـعل االدارة كـمـا يجب بل
اجتــهت جــريـا عــلى الــعـادة لــطــرق ابـواب
اجلــهــة الــراعــيــة  الـتـي فــضــلت الــظــهـور
االعالمي امـــام الــشــارع الــريــاضي واكــبــر
قدمـة محليا من دون جـمهور  الحد انـدية ا
الـدخـول في مـعاجلـات حـقـيقـيـة تـدعم عمل
االدارة  الـعـاطـلـة ومـحـاولـة اعـادة  تـفـعـيل
دورهــا الــغـــائب مــا جـــعــلـــهــا ان تــفـــتــقــد
لــوجــودهــا وبــاتـت اســمــا الغــيــر حــتى لم
تـشـغل نـفـسـهـا ولـو االعالن اعالمـيـا بـحـثا
عن مـنافذ لتدارك االمور لـكنها لم تتعلم من
واسم الـدروس وتتجاوز نفس مـشكلة كل ا
لــعـدم قـدرة االدارة الــتي تـعــيش في الـوهم
عـلى تـقـد االمـور الـتي اخـتـلت في جـميع
جـوانبـها وجتد نـفسهـا وسط ازمة خـطيرة
لـيس مـالـيـة بـانـتـظـار حـلـهـا في   ان تـاتي
زكــاة  اجلـهـة الــراعـيــة اذا  كـانـت مـحــقـقـة
ــاذا لالربــاح  وقـــد يــســال ســـائل ويــقــول 
حتـــمــلـــون االدارة وحـــدهــا ازمـــة الـــنــادي
ـالـية اقـول وبـلمىء الـفم هي من تـتـحمل ا
ما يجري ويحصل للفريق الوحيد من تعثر
وتــراجع النـهــا التـمــتــلك قـراءة صــحـيــحـة
لـعملـها الن عنـصر التـغير بـيدها لكـنها  لم
تـقـدر على عـكس نفـسـها في االزمـات  التي

تـمـريـرة طـويلـة وصـلت إلى الـبـديل مـحـمد
قـاسم لـيـتقـدم داخل مـنـطقـة اجلـزاء قبل أن
يـسدد دون تـركيـز خارج اخلـشبـات الثالث.

ويــشـــارك في الــبــطــولــة  16مــنــتــخــبــا 
تـقـسـيـمـهـا عـلى أربع مـجـمـوعـات ويتـأهل
أول فـريق في كل مجـموعة إلى الدور ربع
ـنـتـخـبـات احلـاصـلة الـنـهـائي عـلـمـاً بأن ا
راكز الـثالثة األولى تتأهل إلى دورة عـلى ا

بية  2020في طوكيو. األلعاب األو
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بي مـباراته الثـانية يـخوض منـتخبـنا االو
ضـمن تـصفـيات اجملـموعـة االولى  لـبطـولة
اســيــا بــكـــرة الــقــدم الــتي انـــطــلــقت امس
ـواجـهـة االربــعـاء في تـايالنــد 
مــنــتـــخب الــبــحـــرين  بــعــد غــد
الـسبت احلادي عشر من الشهر
احلـــالي وذلك عـــنـــد الــســـاعــة
الـــواحـــدة والــربـع ظــهـــرا في
مـهمة سيكون لها تاثير  كبير
عـــلـى مـــوقف الـــفــــريق بـــعـــد
الـتــعـادل مع اسـتـرايـا بـهـدف
ــثـله وجتـري الـيــوم اخلـمـيس اربع
مـبــاريـات في الـبـطــولـة عـنـدمــا يـلـتـقي
فـريــقـا اوزبـكـسـتــان وايـران عـنـد الـواحـدة
والــربع في لــقــاء مــتـوقـع ان يـكــون مــهــمـا
وقـويــا عـلى الـفـريـقـن في حتـقـيق اخلـطـوة
ـطلـوبة كـما يـلـتقي بـنفس الـوقت  فريـقا ا
قـطر وسوريا وسط تطـلعات احلصول على
ـكـن لـهــا ان تــلـعب دورا اول ثالث نــقــاط 
كـبـيـرا في الـصراع عـلى صـدارة اجملـمـوعة
الـثـانـيـة الـصـعــبـة وفـيـهـا سـيـلـعب فـريـقـا
الـسعودية واليابان وفي اجملـموعة الثالثة
سـيلعـب منتـخبا كـوريا اجلـنوبيـة والص
عـنــد الـسـاعـة الـرابــعـة والـربع ووتـواصل
ـباريـات يوم غد اجلـمعة عـندمـا يلعب في ا
اجملـمـوعة الـرابعـة  فـيتـنـام واالمارلت عـند
الـواحدة والربع ظهرا عـلى ان تقام مباراة

سـجل كـونور مـيتـكـليف هـدفـاً ألغي بـسبب
الــتــسـلل 18 وبــعــد أن هـدأ إيــقــاع الــلـعب
قـليالً بدأ مـنتخب العـراق في الضغط على
العـبي أسـترالـيـا وسنـحت لالعـبي الـفريق
أكـثـر من فرصـة نـتيـجة قـطع الـكرة من خط

رمى. الوسط واالنطالق بسرعة نحو ا
w «dŽ ◊uý

في الـشـوط الـثـاني واصل مـنـتـخب الـعراق
عــلى ذات الـنــسق من خـالل الـضــغط عـلى
العــبي أســتـرالــيــا ومـحــاولــة االنـطالق في
هـجمات سريعة ومن إحدى هذه احملاوالت
وصـلت الـكـرة إلى عـبـد الـعـبـاس ايـاد عـلى
رمى نـقطة اجلزاء لكنه سـدد بتسرع فوق ا
( .(52ولـكن منـتخب أستـراليـا خطف هدف
الـتـقـدم في الـدقـيـقـة  61 عـبـر تـسـديـدة من
ضـربة حرة مباشرة نفذها بيسكوبو متقنة
وقـويـة بـعيـداً عن مـتـنـاول احلارس
الـعـراقي عـلي كـاظم. وضـغط
ـنتخب العراقي بعد ذلك ا
لـيسـجل هدف الـتعادل
بـــواســـطـــة الـــبـــديل
مــحـمــد قـاسم الـذي
اســتـلـم الـكــرة عـلى
قــــوس مـــــنــــطــــقــــة
اجلـزاء وتخلص من
مــــــــــدافـع قــــــــــبل أن
يــــســـــددهــــا قـــــويــــة
لـــتـــرتـــطـم بـــالـــقـــائم
وتـتابع طريـقها داخل
الـــــشـــــبــــاك  76 وفي
ـــتـــبــقـــيــة الـــدقــائق ا
حــاول الــفــريق خــطف
الــــــنــــــقــــــاط الــــــثالث
وضـاعت علـى أستـراليا
أخــطــر الــفــرص عــنــدمـا
ارتـــــــــــقـى ديـالن رايــــــــــان
لـتمـريـرة اليـكس غيـرباتش
من اجلـهــة الـيـسـرى لـيـلـعب
كــرة رأسـيــة ارتـدت من الــقـائم
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بـي العـراقي ونـظـيره تـعـادل مـنتـخـبـا االو
االسـتـرالي بـنـتـيـجـة  1-1 في الـلـقـاء الـذي
جـرى امس االربـعـاء عـلى مـلـعب تـامـاسات
في بــانــكــوك وكــان خــالــيــا من اجلــمــهــور
بـاسـتثـناء مـايـقارب اخلـمـس أو االربـع
ـبــاراة ضـمن بــ مـقــيم وسـائح عــراقي 
مـنـافـسـات اجلـولـة االولى لـفـرق اجملـمـوعة
االولى بـالـنهـائيـات االسـيويـة لـلمـنـتخـبات
حتـت سن  .23وكــــانت أولـى الـــفــــرص في
ــبـاراة لــصــالح أســتــرالـيــا في الــدقــيــقـة ا
الـثـامـنـة عـبـر ضـربـة حـرة مـبـاشـرة نـفـذها
ريـنو بيسكوبو ومـرت قريبة بجوار القائم.
ـنتـخب العـراقي عبـر انطالقـة حس ورد ا
جـبار على اجلـهة اليـسرى لكن الـكرة طالت
عــلــيـه في مــواجــهـــة احلــارس األســتــرالي

ثـومـاس غـلـوفـر ثم تـابـع صادق
زامل ركـــلـــة ركـــنـــيـــة في
رمى ليلعب مواجهة ا
كـرة رأسـيـة خـطـيرة
ذهــــــبـت بــــــجـــــوار
ـــــــــــــــــرمـى 12  ا
وتـواصـلت الـفرق
ـــتـــبـــادلـــة بـــ ا
الــفـريـقــ فـهـيـأ
األسترالي ترينت
بـوهـاغـيـار الـكـرة
أمــام بــيـســكــوبـو
فـي مــــــواجــــــهـــــة
ـــرمى لــيـــســدد ا
مـــحـــاولـــة مـــرت
خــطـيـرة بـجـوار
ـــــــــــــــرمـى ثـم ا

ــرة ولــيس هــذا اجــتـــاحت الــنــادي هـــذه ا
شكلة الفنـية بعدما فضل ثالثة حـسب بل ا
العــبـ تــرك الـفــريق والــتـحــاق اربــعـة مع
ـبي ما ادى الى خلل في التشكيل لعدم االو
درب  باسم وجـود البدائل كمـا اعلن ذلك  ا
ــكن  لـــفــريق مـــثل الــزوراء ان قــاسـم  وال
يـتـاثـر بـهذا الـوضع  ولـنـفـتـرض ان هـنالك
اصــابـات مع كل الــذي يـحـصل مـن مـشـاكل
فـنية  وقد يحـصل ذلك مع العديد من الفرق
ـشـاركـة في واحدة من لـكـنـهـا قد التـعـوق ا
ـهمـة اعلن عن مـوعد الـبطـوالت االسيـوية ا
لـحق  في التاسع من ـقررة في ا ـباراة  ا ا
ـشـاركـة ـاضي مع عــلم االدارة  الـشــهـر ا
ـبي ولــفــريق مــثل الـزوراء العــبـ مـع االو
عـلى اقل تقدير  يكون لديه  22العـبا جهازا
ـذكـورة ـا انه يــنـافس عـلى الـبـطـولـة ا  طـا
واالخـرى احملـليـة والن االنـظار تـبقـة مـتجه
الـــيه لـــيس مـن جـــمـــهـــوره بل من الـــوسط
الـكـروي فـي نـاد تـغـاضت ادارته  عن بـقـيـة
الـفرق الـتي كـانت تنـافس لوقت قـريب على
مـختلف البـطوالت قبل ان تؤكـدعجزها  من
تـدبــيـر امـور الـفـريـق الـكـروي االول الـتـائه
ـعــاجلـات الـوقـتـيـة بـقي يــسـيـر في نـفق  ا
ولـيس الـتـرقـيعـيـة ومع مـا يـنـسـجم ومزاج
رئـيس اجلـهــة الـراعـيـة وهـذا يـنـطـبق عـلى
الـكـثــيـر من االنـديـة الـتـي تـدار اغـلـبـهـا من
ـكـلـون تــصـورا ولـو عـلى ن ال الـدخـالء 
بـعـدامتـار لـتطـويـر الـعمل في االنـديـة التي
ــقـابل  لم تــواجه الـعــنـاء الــشـديــد لـكـن بـا
تـــتـــجـــرا ولـــو ادارة واحـــدة عـــلى تـــقـــد
االسـتـقــالـة  قـبل ان تـكـرر في مـثل كل دورة
انـتـخـابـيـة عـنـدمـا حتـدد اعـضـاء الـهـيـئات
شرفة الـعامة في عمل يـتكرر امام اللـجان ا
عـلى االنـتــخـابـات  الـتي تـرى امـامـهـا قـلب
رتبك االمور من دون حتريك شيء. العمل ا
في الـزوراء هو نفـسه اذا لم يكن اسوء منه
في الـطـلـبــة  وهـنـالك انـديـة التـمـتـلك حـتى

مـواقــعـا لــهـا وهـو مــا يـجــري حتت انـظـار
الـوزارة وعـيـون مـديـريـاتـهـا التـي خضـعت
لـصـالحـيـات احملــافـظــ الـذين لم  يــخـطـر
ـمثلي االندية في بـبالهم يومـا ان  يلتقوا 
مـدنهم وكل ما يجري االن فـي االندية خيبة
بية امل وسط تـواصل خالفات اللجـنة االو
ووزارة الـشــبـاب  الـلــذين الـتـزمــا الـصـمت
البل هـــمــشـــا االنــديـــة والزاال من بــ  اهم
اســبـاب تــدهــورهـا وتــراجــعـهــا رغم انــهـا
حتــتــاج  الى هــزة عـنــيــفــة العــادة تــرتـيب
اوراقـهـا البل الى حـمـلـة  حكـومـيـة لـلـغربل
والـتصفـية ولـلنوعـية قبل كل شيء مـرجعة
االمـور من كل اجلـوانـب واالهم اخـضـاعـها
والـتاسـيس الى عملـية انـتخـابية  حـقيـقية
وان تـمـر اســمـاء الالعـبـ عـبـر االحتـادات
ــنح االدارات ــركــزيــة ولــيـس الــفــرعــيــة  ا
شـرعيـة الدخـول مرة ثـانيـة في االنتـخابات
قـتر حنـا  في الذهاب ـطالـبة  كـما جندد ا
لـتـعـديل قـانـون االنـتـخـابـات  في ان جتري
االمــور عن طـريق االنــتـخــابـات والــتـعــيـ
ولـوضع حـدا لالنتـخـابـات التـقـليـديـة التي
كـانت وراء  وصـول اشـخـاص غـيـر قـادرين
عـلى  تـطـويـر الـعـمل والـنـهـوض بـهـا وهي
الــتي بــقــيت لــوقت قــريب مــكــانــا شــريــفـا
لـلمـنافسـة قبل ان تـخرج االسمـاء واالبطال
اخلـالدة في ذاكـرة الـرياضـة العـراقيـة التي
لالسف تـعيش صراعات علنية ليست خفية
مـا ب من يـهمـهم االمر الـذي اليحـتاج الى
تــعــلـيـق. وسـيــكــون الــزوراء مــرغــمـا عــلى
خـــوض مـــبـــاراتـه االســـيـــويـــة والن االمـــر
ـالــيـة بل النه اليــتـعـلـق بـفـرض الــغـرامــة ا
الــزوراء احـــد اقـــطــاب الـــكـــرة الــعـــراقـــيــة
وصـاحـب اكـبـر الــقـاب الــبـطـوالت احملــلـيـة
واجـد ان جـمـهـور الـفـريق سـيـجـد سعـادته
بـاستقـالة ادارة  فالح حسن واحلـال الندية
اخـرى النهـا عاجزة وغـير قـادرة على كسب

ثقة هيئاتها العامة.
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فـيما يعيش العـراق حالة حداد وقصف واجواء حرب
وتـرقب وتهديد وحذر ومجهول عند الله تفسيره وسر
نــهــايـاته .. لــنــا أبــنـاء ورسل سـالم يـتــواجــدون عـلى
ارض بـانكـوك هـناك في تـايلـند بـأقصى بـقاع األرض
يـرفـعون الـعـلم وتتـرقـبهم الـقـلوب وعـيـون وتتـطـلع لهم
وهم يــنـازلــون فـرق ومــنــتـخــبـات اســيـويــة أخـرى في
ـبـيـاد مـنــافـسـات الـقـبض عــلى بـطـاقـات الـتــاهـيل الو
طـوكـيو الـذي سيـقـام الصـيف القـادم .. في مـجمـوعة
لـيـس من الـعـقــول واالنـصـاف وصـفــهـا بـالــسـهـلـة او
ـنـصـفـة فـهي تـظم أقـويـاء اسـيـا والـطـامـحـ اجلدد ا
ـهـمة ـا يـجـعـل ا لـنـيل شـرف الـتـمـثـيل االسـيـوي .. 

العراقية ليست باليسيرة وال مجرد نزهة.
ـنتـخب الـعراقي بـصورة بـهيـة امام الـكنـغر وقـد بدا ا
ـية فضال عن هارته وسـمعـته العا األسـترالي الـذي 
قـواه اجلـسـمـيـة وارتفـاعـات قـامـة العـبـيه الـتي ال تدل
عـلى سن مـلـتزم بـه باحلـذافـيـر كمـا يـدعي الـبعض ..
جنـد ان أوالد غني شهد كـما يحلـو للبعض تـسميتهم
ــا يـدر عـلى قــدرتـهم في مــواصـلـة قــدمـوا الـكــثـيـر 
ـــامــول بــاذن الـــله ســـيــمــا وان ــشـــوار وحتــقـــيق ا ا
األصـــفـــر مـن الـــفـــرق األقـــوى فـي الـــقـــارة وهـــو من
ـرشح الـساخـن للـظفر بـبطـاقات التـاهل ..معزز ا
ــا لـدى بــظــروف لـيـس من االنـصــاف ان نــقــارنـهــا 
العـبينا وابنـاؤنا الغيارى الذين يـقدمون كل ما عندهم
وهم يــدركــون ان ماليــ الـقــلــوب الـعــراقــيـة واالكف
تـنـتــظـر مـنـهم مـا يـسـعــدهم عـبـر نـافـذة امل مـا زالت
ـسـتـوى مـتـقارب بـحـمـد الـله مـفـتـوحـة .. فـنـيـا بـدى ا
بـرغم ما يعـانيه ال عبـينا من ظـروف عصيـة وينفردون
ــنــافـســ من تــوقف دوري وظـروف بــهـا عـن بـقــيـة ا
نـفسـية ضـاربـة بالـصمـيم جراء مـا يجـري على ارض
ـواطن من حــزن شـديـد الــوطن وفي صـلب ضــمـيــر ا
واخـبــار مـتــضـاربـة ومــسـتـقــبل مـجــلـود بـكل تــهـديـد
الشرق والغرب بشكل يؤثر على احلجر وليس البشر
والعـبينا ووفـدنا وابناؤنـا بالتأكـيد يسمـعون ويتاثرون
ويــتـفــاعـلـون مـع كل مـا يــجـري .. مع ذاك قــدمـوا مـا
ـكن ان نحق عـليـهم واظـهروا من الـكفـاءة الفـنيـة ما 
ـطـلـوب بـقلـيل من تـخـفـيف الـعبء الـنـفسي واإلدارة ا
ـعنوية وتـقوية اإلرادة في ظل قيادة فـنية أظهرت من ا
احلـكـمـة والـبـصمـة مـا يـكـفي الثـبـات حـسن دورها ..
طـاف ... كانوا وكنـا قريب من الـتعادل ليس نـهاية ا
شوار لم يزاته ومعطياته .. وا الـثالث نقاط وكل له 
كن ان يـنته بهذه النـتيجة .. فـالنقطة من فم الـكنغر 
نـبـني علـيـها بـشـكل افـضل .. وتسـجـيل األهداف في
ا هي قـادم األيـام مـهم واسـتـغالل الـفرص اهـم .. ر
من ستحسم بطاقات التاهل .. وعندنا بفضل الله من
يـجـيــد الـتـسـجـيل ويـحـسـن االسـتـثـمـار .. نـعـتـقـد ان
الـنــقـطـة هـي الـبـدايــة ولـيـست الــنـهـايــة وعـلى االخـوة
ـبـاراة األعـزاء شـهــد ومالكه الـتـدريـبي ان يـدرسـوا ا
من كل تــفـاصـيـلـهــا وإعـادة الـنـظـر بـبــعض جـوانـبـهـا
وتـعــزيـز خـيــارتـهـا .. والـلـه ونـحن سـنــكـون مـعـكم ..
ونـنـتــظـر لـقـادم افـضل ال نـريـده يـكـتـفي
بـالـنـقطـة .. وال يـتـحـسر عـلى بـقـية
الــنــقــطــتــ .. فــالـهــدف واضح
تـلك من اإلمكـانات ومـنتـخـبنـا 
ومــا اظــهــره امـام الــكــنــغــر مـا
جـــعــلـه يــســـتـــحق وقـــادر عــلى

حتقيقه والله ولي التوفيق..
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خــاض العب فـريق الــزوراء الــسـابق
عماد محسن حصة تـدريبية بقميص
فـــريـق الـــهالل الـــســـوداني بـــعـــد أن
اجـتـاز الـفـحص الـطـبي بـنـجـاح قـبل
الــــتـــوقــــيـع الـــرســــمـي مع الــــنـــادي
السوداني . واجرى مـحترف الدوري
الـــســـوداني تـــمـــاريـن اجلـــري حــول
ـدرب حـمادة ـلـعب حتت إشـراف ا ا
صـــدقي وقـــد أظــهـــر الالعب مـــعــدالً
بـدنــيـاً عـالــيـاً القـنـاع اجلــهـاز الـفـني
لــلــفـريق ". ويُــتــوقع أن يــكـون عــمـاد
مــحـسـن أول الـصــفـقــات األجــنـبــيـة
للهالل هذا الـشتاء على أمل إحلاقه
بالكـشف األفريقي قـبل مباراة الهالل
أمــام الــنـــجم الــســاحــلي الــتــونــسي
ـقبل زمع قـيامـها مـساء الـسبت ا وا
في اجلـــولــة الـــرابـــعـــة من مـــرحـــلــة
ــسـابــقـة دوري أبــطـال اجملــمـوعــات 
إفـــريــقــيــا حــيث يـــتــواجــد الــفــريق
الـســوداني في مـجـمــوعـة قـويـة إلى
ـــصـــري والـــنـــجم جـــانـب األهـــلي ا

الــسـاحــلي الـتــونـسي وبـالتـيــنـيـوم
ـبـابـوي. وكان مـحـسن قد وصل الز
الـعاصـمـة اخلـرطـوم فـجر اول امس
الــثـالثــاء قــادمــا من الــعــراق. وقــال
محسن انا سـعيد بالتـجربة اجلديدة
مـع الــهـالل الــذي يـــتـــمــتـع بــقـــاعــدة
جماهيـرية كبيـرة في السودان وعلى
مـستـوى الـقـارة السـمـراء. وزاد: أعد
اجلــمـاهــيـر بـتــقـد كـل مـا لـدي وأن
أجتـهـد ألكون إضـافـة نوعـيـة للـفريق
ـقـبــلـة وأنه قــادر عـلى في الــفـتــرة ا
التـأقلم سـريـعا مع أي بـطولـة وكذلك
األجواء اخملتلفة وسأجتهد من أجل
الــتـأقــلم مع زمالئي بــالـفــريق حـيث
سأبـاشـر التـدريبـات سـريعـا وأسعى
ــقـبـلـة وأن ـبـاراة ا لـلــمـشـاركــة في ا
يـزة. يشار أساهم بـتحقـيق نتـائج 
إلى أن جتـربـة عـمــاد مـحـسن لـيـست
األولى مـن نــــــوعـــــهــــــا فـي الـــــدوري
الـســوداني حـيث ســبق وأن احـتـرف
سـعــد عـطـيـة وعالء عــبـد الـزهـرة في

ريخ. ا
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W∫ خاض العراق 16 مباراة في نهائيات آسيا حتت 23 عاماً —UA

ـــبــاراة الــشـــهـــر اجلـــاري انـــتـــهت ا
لـصـالـــــــــح الـبـحـرين بـنـتـيـجة -31

25. 

ــؤهــلــة لــلــتــصـــفــيــات االســيـــويــة ا
زمع أقامتها لنهائيات كأس الـعالم ا
في الــكـويت في الــنـصف الــثـاني من
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ـنــتـخب الـوطـني لـكـرة الـيـد تـلـقى ا
خــســـارة ثـــانـــيـــة خالل مـــعـــســـكــره
الــتـدريــبي في الــبــحـريـن اسـتــعـداداً

للبطولة االسيوية. 
ــنـسق االعالمي الحتــاد الـيـد وقـال ا
حــســام عــبـد الــرضــا إن مــنـتــخــبــنـا
الوطنـي خسر في ثـاني مبـارياتة مع
نـتخب الـبـحريـني لكـرة اليـد ضمن ا
ــنــامـة.  واوضح ان مــعــسـكــره في ا
ـــبــاراة الــتي اقـــيــمت عـــلى صــالــة ا
االحتـاد الـبـحـريـني انـتـهت بـنـتـيـجة
هدفا مبيناً ان هذه اخلسارة 32-22
هي الـــثــــانـــيـــة لــــلـــمـــنــــتـــخب خالل

عســكر.  ا
ــبـاراة الـتـجـريــبـيـة الـوديـة وكـانت ا
االولـى في اطــــــــار االســــــــتــــــــعـــــــداد
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بــدأ فـريـق نـادي الــشــرطـة الــعــراقي لــكـرة
الـقـدم مـعسـكـره الـتـدريـبي في عـمـان الذي
عسـكر لفريق يـستمر لـ  12 يومـا. ويأتي ا
الـشــرطـة اسـتـعــدادا لـلـقـاء فــريق الـشـبـاب
الـــســـعــودي في  20 الــشـــهــر احلـــالي في
لك عـبدالله بـاراة التي تـقام عـلى ملعـب ا ا
الــثــاني بـــالــقــويــســمــة في لــقــاء إيــاب دور
ــلك مــحــمـد الــثــمـانــيــة من بــطــولـة كــأس ا
الــســادس لألنــديــة االبــطــال. ويــبــدأ فــريق
الشـرطـة الـذي وصل إلى عمـان مـساء اول
أمس الــثـالثــاء مـــعـــســكـــره بــلـــقـــاء فــريق
الفـيصلي وديا قبل أن يواصل تدريباته في
عـمـان. ويتـضمن مـعـسكـر الـفريق الـعراقي
في عـمـان ايـضــا خـوض مـبـاراتـ وديـتـ
أمــــام فــــريــــقي الــــســــلـط وشــــبـــاب األردن

يــــــومي  13و  17 احلالي.

مـع فــريق الــتــضــامـن الــنــجــفي. وقــرر
االحتــاد الـعـراقي لـكـرة الــسـلـة حتـريـر
ــنــسـحــبـة من جــمـيـع العـبي األنــديـة ا
متـاز للموسم 2020 / 2019 الـدوري ا
حـسـب الالئـحـة واالنـتـقـال الى األنـديـة
ــنـافــســة. وقـال بــيـان ــســتـمــرة في ا ا
ـركزي لـلعـبة أن من لالحتـاد الـعراقي ا
حـق الالعــبــ الــذيـن قــررت أنــديــتــهم
ـمتاز االنـسحـاب من منـافسـة الدوري ا
أن يـنـفكـوا عن أنديـتهم والـسمـاح لهم
بـــاالنــتـــقـــال الى األنــديـــة الـــتي قــررت
ـسـابقـة احملـليـة. وب االسـتـمرار في ا
ـــســتــمــرة في أن"كــشـــوفــات األنــديــة ا
ـمـتـاز سـتـكـون من  15العـبـاً الــدوري ا
بـدآل من 14 العــبـاً أي الـسـمـاح بـزيـادة
قـائمة كشف األنـدية بالعب واحد. يذكر
أن فــريق دهــوك يــتـصــدر تــرتــيب فـرق
ـــمــتــاز بــرصــيــد  10نــقــاط. الــدوري ا

بــاإلصالح. وأصـدر احتــاد كـرة الــسـلـة
ـــرحـــلــة جـــدول الـــدور اخلـــامس مـن ا
ــمــتــاز الــذي األولـى لــدوري الــســلـــة ا
يـتضمن إقـامة أربع مباريـات على قاعة
نــادي دهــوك الــريــاضي في مــحــافــظـة
ــشــاركــة دهــوك بــاقـــلــيم كــردســتــان 
ثــمــانـــيــة فــرق من الــعــاصــمــة بــغــداد
واحملـافـظات بـعد انـسحـاب فرق احلـلة
واخلـــطـــوط اجلـــويــة وغـــاز الـــشـــمــال
ـباراة األولى واالعـظـميـة . وستـجرى ا
بـ فريقي الـكهربـاء ونفط اجلنوب في
الــسـاعـة الــثـانـيــة ظـهــراً تـعـقــبـهـا في
باراة الـثانية الـساعة الـرابعة عصـراً ا
الـتي جتمع فريق الـشرطة وزاخـو فيما
سـيكون الـساعة الـسادسة مـساءً موعد
ـبـاراة الثـالثـة ب فـريق النـفط حامل ا
ـيناء الـبصـري ويلـتقي الـلقب وفـريق ا
فـريق دهوك في الـساعـة الثـامنـة مساءً

لــلــمـوسم  2020-2019 الــذي تــوقـفت
مـنافـساته يوم الـسادس والـعشرين من
ــاضي عــلى إثـر شــهــر تـشــرين األول ا
ــطــالــبـة االحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة ا
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ـســابــقــات في االحتـاد حــدّدت جلــنــة ا
الـعـراقي لـكـرة الـسـلـة الـيـوم اخلـمـيس
ــمــتــاز مــوعــداً الســتــئــنــاف الــدوري ا
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