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شاركة العراقيـة في بطولة كأس العرب من أهم مراحل اإلعداد اجليدة لالعب في الفترة احلالية. وقال جثير في نتخب الشباب بكرة القدم قحطان جثير ا دير الفـني  عدّ ا
ستـوى األدائي لالعب مبيناً أن ظروف االحـتجاجات الشعبية نـتخبات وبالتالي رفع ا شاركة في البطـولة هو االحتكاك با تصريح امس األربعـاء إن الهدف األساس من ا
عسكرات خـارجية ومباريات ودية للوصول الى اجلاهزية التي في البلد وقـفت حائالً دون إجراء التمارين بشكل متواصل. وأضاف جثير أن اجلـهاز الفني للمنتخب طالب 
ـنافـسة إال أن احتاد الـكرة لم يتـمكن من تـوفير أي مـعسكـر خارجي أو داخلـي األمر الذي يـجبر الـوفد من الدخـول بشـكل مباشـر في أجواء البـطولة. تـؤهل الالعب من ا
نتخب الكويـتي الذي واجهناه في الـتصفيات اآلسيـوية. يذكر أن قرعة نتخبـات التي سيواجهـها باستثنـاء ا تلـك معلومات كافـية عن ا وأشار جثير الى أن اجلـهاز الفني ال
بطـولة كأس العـرب للمنـتخبات حتت 20عـاماً للعام  2020التي  سحـبها بالعـاصمة السـعودية الريـاض وضعت منتخـبنا على رئـاسة اجملموعة األولـى التي تضمّ الى جانبه
شاركة  16مـنتخباً من عرب آسيا قبل  منتخـبات تونس وموريتانيا والكـويت التي ستجري خالل الفترة من السابع عـشر من شهر شباط ولغاية اخلـامس من شهر آذار ا

وأفريقيا.
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ÃËdš∫ ودع الزوراء دوري األبطال من األمتار األولى بخسارة قاسية

وانـــعـــكــــاس االمـــر عـــلى  رفـع لـــيـــاقـــة
الالعــبـ وإعــدادهم فــنــيــا  ونــفــســيـا
ــبـاريـات الـدوري الـذي يـبـدو مـرهـون 
ســـيــصـــار الى اســـتــئـــنـــافه بـــطــريـــقــة
اجملــــمــــوعـــات ولــــو لم تــــعــــلن جلــــنـــة
ــسـابــقـات عن أي شيء يــتـعــلق بـهـذا ا
هم البل اهم شيء بـعمل االحتاد االمر ا
وسط تــصــاعــد رائـحــة اإلحــبــاط وعـدم
التـمكن من العـمل  بسـبب الوضع الذي
وجــد نـــفــسه به وقــد اليــرون األعــضــاء
أنفسهم  يدخلـون مرة أخرى جلمهورية
كـان الذي حاولـت كل إدارة بعد القـدم ا
إدارة ان تـــبـــقـى به لألبـــد حتـت غـــطــاء
ـقــراطـيـة وسط انــتـخـابـات ووجـه لـلـد
أبواق  للدعايـة حتت سقف حرية الرأي

لم نراها من قبل.
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ال يخـتلف عن تـأثير الـدوري  في عمـلية
طلوب نتخب بالشكل ا جتهيز العب ا
وقــد تــتــاح الــفــرصـــة لالعــبــ اخــرين
لالنضـمام لصـفوفه كـما يـعمل على ذلك
ـدرب كاتـايـنـتش الذي جنـحت طـريـقة ا
عــمــله فـي الــتــوجه نــحـــو اســتــقــطــاب
الـوجـوه الـشـابـة من دون تـوقف عـنـدما
بي في مشـاركاته األخيرة في رافق االو
ـنـتخب تـايالنـد من اجل  تـعزيـز بـنـاء ا
في حــالـة انــضــبــاط عــالــيــة وإخــضـاع
الالعب ألوامره في االلـتزام بالوحدات
التـدريـبيـة وما يـتـعلق بـإعداد الالعـب
ــنــهج الــعـمل وثــقــته بــهم لــيـعــكس و
الــــواضـح والــــصــــريـح في إبـــــقــــاء من
ـنتـخب الذي يـنتـظر يـستـحق لتـمثـيل ا
ان يــــواصـل مــــســـــيــــرته وحـــــسم امــــر
ــزدوجـة اجملــمــوعــة في الــتــصـفــيــات ا
لــكــاس الــعــالم واســيــا امـام اخــر ثالث
مــبــاريــات مــقــبـــلــة اولــهــا في احلــادي
ــقـبل بــعـدمــا قـطع والــثالثـ من آذار ا
ـبـاريـات اخلـمس األولى من ـنـتـخـب ا ا
دون خـــســـارة وهـــو امـــر  جــيـــد في ان
جتـــري األمــور بـــهـــذا االجتــاه  وفي ان
يقـطع الفـريق طريق التـأهل للـتصـفيات
احلــاسـمـة ومـهــمـة الـدوري كــمـا يـراهـا
الــكل في جـــمــيع إرجــاء الـــدنــيــا تــأتي
وتــقف في مــقــدمــة كل األشــيـاء وكــلــمـا
انــحــرفـت من حــيث ضـــعف الــتـــنــظــيم
وكـثــرة فـتـرات الـتـأجــيل يـعـني حـرمـان
شـــعـب كــــامل عن هــــوايــــته ســــواء في
ـتـابـعـة والـتـشـجـيع وألنـنا ـمـارسـةوا ا
هنا في الـعراق اختـزلنا ريـاضتنـا بكرة
الـقدم ولـنـتتـرككـم للـعودة الـى مبـاريات
اجلــويـة والـزوراء واجلــويـة والــشـرطـة
والـــــطـالب وكـــــيـف جـــــرت األمــــــور في
ـيـنـاء الهـمال الـبـصرة بـعـدمـا تـعرض ا
جـــهــته الــراعــيـــة قــبل مــوسم  واحلــال
لـلــنـجف وكـيف شـجع جــمـهـور الـقـاسم

فريقه وقبله الديوانية وزاخو.
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الــكل يــتــرك  جـمــيع اإلعــمــال وتــتـوقف
احلـــيــاة  ويــعم الــصــمـت في كل مــكــان
ـنـتـخب الـوطـني  الـذي عـنـدمـا يــلـعب ا
يـســتـمـد قـوته وعـنـفــوانه ونـتـائـجه من
الـــدوري هي ايــامــا مــشــهــودة  بــســبب
معشوقـة الكل كرة القـدم  التي أصبحت
جـزءا مـن احلـيـاة الــيـومـيــة  لـيس عـلى
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ودّع نــادي الـــزوراء لــكــرة الــقــدم امس
األربـــعـــاء دوري أبـــطـــال آســـيـــا بـــعــد
خـــســـارتـه أمـــام فـــريـق بـــونـــيـــودكـــور
األوزبكي برباعية مقابل هدف وحيد في
لحق اآلسيوي  واعتمد مدرب مباراة ا
الزوراء باسم قاسم على تشـكيلة مكونة
ـــرمى مـن جالل حـــسـن في حـــراســــة ا
وخلط الــدفـاع عــبــاس قـاسم واحلــبـيب
حسن ومـصطـفى محـمد ونـزامبي وفي
خط الـوسط احمـد فـاضل ومحـمـد رضا
ومهدي كـامل وحسـ علي اما في خط
قدمـة فلعب كل من مـهند عـبد الرحيم ا
وسـلمـون. مع بـدايـة اللـقـاء بكـر الـفريق
ـضــيف بـونـيـودكــور االوزبـكي بـهـدف ا
التـقدم جـاء من ركلة جـزاء عنـد الدقـيقة
وحاول الـزوراء الـضغط عـلى خـطوط 9
ـهـنـد عـبـد الـفـريق االوزبــكي وسـنـحت 
الـرحـيم فـرصـة التـعـديل نـهـايـة الـشوط
ـنــافس لــيـنــتـهي لــوال بــسـالــة مـدافـع ا
الـشــوط االول اوزبـكي  -1صـفــر. وعـاد
الفريق االوزبـكي ليضـاعف النتـيجة في
الـشــوط الــثــاني عــنــد الــدقــيــقـة 62عن
طــريق مــرتــزويف لــيــضــيف االوزبــكي
هدفا ثـالثا في الـدقيقة  80احلقه برابع
ـهرجـان االوزبكي عند الـ  85وخاتـمة ا
وهــدف تــقـلــيص الــفـارق لــلـزوراء عــنـد
الــدقــيــقـة  89بــواســطــة عــبــاس قــاسم
لـيخـرج مـهـزوما  بـربـاعـية مـقـابل هدف
زورائي وحيـد  لـيودع الـزوراء االبـطال
ــــلـــحق ـــبــــاراة االولى لـه في ا مـــنــــذ ا
بحسب نظـام البطولـة. وسيواجه فريق
بــودنـيــودكـور األوزبـكي نــظـيــره الـعـ
اإلمـــاراتي في اإلمـــارات عـــلى بـــطـــاقـــة
ـرور لـدور اجملـمـوعـات بـدوري أبـطـال ا

آسيا.
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ــســـابــقــات في االحتــاد الزالـت جلــنــة ا
العـراقي لـكرة الـقدم  لـم حتدد بـعد إلـية
ـقــتـرح إقـامــته كـمـا وطــريـقـة الــدوري ا
اعلـنت وقـالت هي من حتـدد اإلليـة قبل
ان حتدد مـوعدا جديـدا الفتـتاح الدوري
قبل وقد حيث السابع عشر من شباط ا
ــوعـد اجلــديـد بــســبب تـصــاعـد يــاتي ا
االحـتـجـاجات الـشـعـبـية الـتي تـشـهـدها
العاصمة ومحـافظات الوسط واجلنوب
سابقات ذكور من قبل  جلـنة ا وعد ا ا
وهـو نـفس وقت إقـامـة مـبـاراة الـشـرطة
والوحدة االماراتي في مستهل مباريات

دوري إبطال أسيا  بكرة القدم.
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وجنـد من األفـضل ان يـسـتـأنف الدوري
ــوعــده الــسـابـق اخلـامـس من شــبـاط
كـمـا كان مـقـرر إلقـامـة مبـاريـات اجلـولة
السادسـة وهذا سيـكون منـاسبا ومـهما
نـتخب الـوطني ولـفريق العداد العـبي ا
ـنتخب في رفع لياقتهم الشرطة ركيزة ا
ولــتــحـقــيق الــفــائـدة قــبل  الــدخـول في
تـصفـيـات مـجمـوعـة دوري إبطـال أسـيا
الـتي ســتـنـطـلق في الــعـاشـر من شـبـاط
عنـدما يواجه الـشرطة الـفائـز من ملحق
( الـكويت  الـكـويتـي ولفـيـصلي األردني
والــريــان الــقــطــري واســتــقـالل طــهـران
ـنتـخب الـوطني اإليـراني ) وان مهـمـة ا
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منـذ سنوات ريـاضتنا عـامة وكرتـنا خاصـة تعاني الـكثير
ا انعكس بشكل صريح على مجمل من التراجع الفني 
ؤسسـاتي والبنيـوي فضال عما لف الـرياضي بشـقيه ا ا
الت الـــيه الـــنـــتــائـج وهي تـــعــبـــر عن ســـوء حـــال الــواقع
ــقــدمـة تــعـد من مــسـلــمـات ال وضــرورة إصالحه. هـذه ا
ـعـرفة يـخـتـلف عـليـهـا اثـن من اهل اخلـبـرة والـكفـاءة وا
احلـقـة الـتي تعـرف الـريـاضة : بـانـهـا هويـة وطـنـية تـظـهر
مـدى حتـضـر الـبـلـد.  سيـمـا بـعـد ان غـدت مـلـفـا حـيـاتـيا
مــهــمــا ال يـخــتــلف عـن بـقــيــة قــطــاعــات الــدولــة األمــنــيـة
كن ان ا  واالقتـصادية والـصحيـة والتجـارية وغيـرها 
ــثـل بــجـــزء مــهـم فــيه مـن خالل الــقـــطــاع يـــخــتـــزل او 
الرياضي الذي اصبح يتمترس خلف عنوان الدبلوماسية
العب وادارتـهـا في الـنـاعـمـة كـاهـمـيـة قـصـوى بـلـغـتـهـا ا
ة. صناعة احلدث وحتريك الراي العام في ظل قرية العو
ـثـلـيـات لـهـا في احملـافـظات او فـروع االحتادات او أي 
األقالـيم باي مـكان بـالعالم هي جـزء أساس من الـرياضة
العـامة بل هي شـريك في عمـليـة صنـاعتـها وتـطويـرها او
انـحـطـاطـهـا وذلـك يـتـوقف عـلى مـدى إمـكـانـيـة الـشـخص
ـنـتـخب الداء هـذا الـدور واحـساسـه بأهـمـيـة مـسـؤولـيته ا
مكـنة وفقا وقعه لـتفعيل كل الـسبل اإليجابـية ا الكـبرى 
لــنــشــاط واضـح يــتــشــابك ويــتــواصل  –عــمــلــيــا ولــيس
ؤسسات الـرسمية واألهلـية منها. شعـاراتيا - مع بقيـة ا
مـثل في الفرع ـكن ان يجـعل من ا بهـذه الصـورة فقط 
ـسؤلـيـاته الـتي يتـحـمل كـافة مـسـؤوال وامـينـا لـلنـهـوض 
ــكن ان يــكـون تــوابـعــهــا في الــســلب وااليــجــاب. اذ ال 
سـؤول باي زمكان مجرد رقم هامـشي ينتظر سفرة ... ا
او فائـدة شخصيـة ما. حتى لو عـلى شكل راتب زهيد او
عالقـة مـركــزيـة يـسـخـرهــا لـنـفـسه عــلى حـسـاب ريـاضـة
ـلف من خطورة واهمية منـطقته وشبابهـا وما يعنيه هذا ا
تـسـتـوجب مـعاجلـتـهـا بـسـرعة وجـديـة تـتـناسـب مع حجم

لقات على العاتق. سؤولية ا ا
ـحافـظات ـستـوى من الـعمل  قطـعا انـنـا لم نلـحظ هذا ا
ؤسسة الـفرعية العـراق اجلديد في األقل عـلى مستـوى ا
ـا هـنــاك جـهـود فـرديــة قـد ال تـســتـطـيع الــتـصـفـيق – ر
وحدها  –وذاك مـا يشرحه حال الريـاضة في احملافظات
ؤسـسات الـفرعـية الذي ال يـختـلف سـوء حاله عن بـقيـة ا
سـؤولية عمن ا يجـعل تخفـيف وطاة حتمل ا ركـزية  وا
شغـلهـا سابـقا وفـقا لـقـاعدة عـفى الله عـما سـلف ونحن
نـعـيش عـلـى اعـتـاب اإلصالح الـعـام الـذي تـعـد الـريـاضة
ومؤسساتها جزء اساس منه شريطة ان ال يبق معشعش
كـنة في ظل اإلصالحات ـزاجية لم تـعد  يفـرخ ويوبخ 

واالدوار القادمة.
الـــيــوم يـــجب ان نـــبـــحث عن افـــضل الـــســبـل الخــتـــيــار
ـناصب الـكبرى ريـاضيا الشـخصيـات التي تـشغل تلك ا
ـا تـمـثـلـه من بـعـد اجـتـمـاعي وتـربـوي وثـقـافي وصـحي
واعالمي حـتى امني واقتصادي ال يعيش ويعتاش على
ـثـلـه من تـعـايش وتـواصل ـؤسـسـات بــقـدر مـا  بـقـيــة ا
وتفـاعل وانسجام لرفع مستـوى الوعي العام للفرع الذي
ـركز وهـويته وهـيـبته الـتي ينـبغي جـمـوعه قوة ا يشـكل 
لهـا ان تخـرج للعـلن على شـكل منـافسـات ونتـائج محـلية
او إقلـيمـية او دولـية هنـا لب إشكـاليـة وعلـة ملف ما زال
الـبـعض يـعـتـقـده مـجرد تـرف او مـغـنم ومـصـالح ضـيـقة
فــضال عن نـظـرة احلـكـومــة الـسـلـبـيـة
الـيه الـتي تركـته تـائـهـة دون رقـابة
وتـوجـيه وتـخطـيط وبال دعـم مالي
ومــعـنـوي كــبـيـر يـتــنـاسب مع مـا

ثله في عالم اليوم.
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أعــلن نــادي األنــصــار الــلـبــنــاني امس
ـدرب الــعـراقي االربــعــاء تـعــاقـده مـع ا
عـــبـــد الـــوهــــاب أبـــو الـــهـــيل بـــدالً من
الـسـوري نـزار محـروس لـيشـرف عـليه
فـي مـســابـقــة كــأس االحتـاد اآلســيـوي
لـــكـــرة الـــقــدم. ويـــســـتـــهل "االخـــضــر"
مـشـواره السـادس في البـطولـة القـارية
الـرديفـة في العـاصمـة الكـويتـية بـلقاء
ـتـأهل من مـواجـهـة نـادي الكـويت مع ا
ــيـة. وكـتب نــادي الـعــاصـمـة في الــسـا
صـفحـته الرسـميـة على مـوقع فيـسبوك
"تــــعـــاقـــدت إدارة نــــادي األنـــصـــار مع
ـدرب العراقي عـبد الوهـاب أبو الهيل ا
قــادمــاً من اإلخــاء األهــلي عــالــيه وذلك
ـقــبــلـة ــرحــلــة ا لــقــيـادة الــفــريق في ا
وحتــديــداً في كــأس االحتـاد اآلســيـوي
الــذي يــنـطــلق في الــعـاشــر من شــبـاط
ــــقــــبـل. أضــــاف كــــانت إدارة نــــادي ا
دير األنـصار قد وافـقت على استقـالة ا
الـفني السابق نـزار محروس ومساعده
مـحــمـد سـائـد سـويـدان الـلـذين الـتـقـيـا
رئـيس النادي نبيل بدر قبل مغادرتهما
لـبـنـان. وتولى مـحـروس االدارة الفـنـية
ـاضي إال انه لم فـي نـهـايــة حـزيــران ا
ـأمــول مـنه إذ خــسـر الــفـريق يــحـقـق ا

نـهـائي كـأس الـنـخـبـة الـتـنـشـيـطيـة ثم
الــكـأس الـسـوبـر أمـام الــعـهـد. وافـتـتح
الـدوري بخسارة أمـام الغر التـقليدي
الـــنــجــمــة صــفــر- ?1قـــبل ان تــتــوقف
ـرحـلـة الـثـالـثـة بسـبب الـبـطـولـة اثـر ا
ـطلـبيـة التي عـمت البالد الـتظـاهرات ا

اضي. منذ  17تشرين األول ا
وكـان االحتـاد الـسـوري قـد شـكـل جلـنة
جـديدة للمـنتخبـات برئاسة عـبد القادر
درب نزار كـردغلي ومن ب أعضائها ا

محروس.
ويُــعـد ابــو الـهـيل ( 44عــامـا) من ابـرز
العـبي التـسعيـنيـات ومطلع األلـفية في
الـكرة العـراقية حـيث بدأ مسـيرته عام
مـع نـادي الــطــلـبــة. احــتـرف في 1992
لـبنان مع االخاء األهـلي عاليه ثم انتقل
الـى الــشــبــاب والــشــعب اإلمــاراتــيــ

العب وخـــاض جتـــربــة طـــويـــلـــة في ا
االيـرانية حيث دافع عن ألوان استقالل
أهـــواز وســبـــاهــان أصـــفــهـــان وفــوالذ
نتـخب العراقي في خـوزستان. ومـثل ا
8مـــبــاراة دولـــيــة ســـجل خاللـــهــا  66
أهـداف. وال تـعـتـبـر مـسـيـرة أبـو الهـيل
الـتـدريـبيـة طـويـلة فـبـدأها مـع الطـلـبة
( ?(2015-2013قــبل ان يـعـود لالخـاء
األهـلي عالـيه مدربا مـنذ موسم -2016

حـيث قـدم مـستـويـات مقـبـولة. ?2017
نافسة على لقب ويطمح األنصار الى ا
كـــأس االحتــاد اآلســيـــوي والــتي تــوج
ـوسم بــلـقـبــهـا الــعـهـد الــلـبـنــاني في ا
ـــاضـي بـــعـــد فـــوزه عـــلى  25أبـــريل ا
الــــكـــوري الـــشــــمـــالـي في الـــنــــهـــائي.
ــســابــقـة ضــمن ويــخــوض األنــصــار ا
اجملــمـوعـة الـثــانـيـة الـتـي تـضم أيـضـاً
الــفـيــصـلي األردني والــوثـبــة الـسـوي
ــثل لــلـــكــرة الــكــويــتــيــة. فــضـالً عن 
وتـــأثــرت حتــضــيـــرات األنــصــار بــعــد
تـــعــلـــيق الـــبـــطــولـــة احملــلـــيـــة حــيث
ــبــاريــات الـوديــة ومن اســتــعــاض بــا
ـعسكر في ـتوقع ان ينـخرط الفريق  ا
الـعاصمة الـقطرية الـدوحة قبل التوجه

باراة األولى. الى الكويت خلوض ا
عــلى صـعــيـد آخـر يــواصل مـنــتـخــبـنـا
الـوطني بـكرة الـصاالت مـرانه في قاعة
نـادي الــكـويت اسـتـعـدادا لـلـمـبـاراتـ
الـتجـريـبيـت الـتي سيـخوضـهمـا امام
ــنــتــخب الــكـويــتي الــيــوم اخلــمـيس ا
ـقـبل. وقدم مـديـر مـنتـخـبـنا والـسـبت ا
الــوطـني عـلي عـيـسـى شـكـره وتـقـديـره
الـى جلــنــة االحتــاد الــكــويــتي وجلــنــة
الـصاالت عـلى حفـاوة االستقـبال لـلوفد
مـنتخبنا فضال عن توفير جميع االمور

الـلوجـستـية الـتي يحتـاجهـا منـتخـبنا
حـــيث خــاض مـــنــتـــخــبـــنــا وحـــدتــيت
تــدريـبــيــتـ في قــاعــة نـادي الــكـويت
ـبــاراة الـتـجـريــبـيـة الـيـوم اســتـعـدادًا 
اخلـمـيس امـام مـنـتخب الـكـويت فـيـما
ـبـاراة الـثـانـيـة يـوم الـسـبت سـتـكـون ا
ـقـبل. يـشـار الى ان االحتـاد الـكـويتي ا
لــكــرة الــقــدم قــدم دعــوة رســمــيــة الى
االحتــاد الـعـراقي لـكـرة الـقـدم من اجل
اقــامـة مــبـاراتــ وديـتــ بـ الــعـراق
والــكـويت اضــافـة الى دعــوتـ اخـرى

وجــــــهـــــــة من االحتــــــاد
التايلند لبطولة ودية.

خـــــرج مـن دور ربع الـــــنـــــهـــــائـي من
الـبطـولـة العـربـية بـعـدما خـسـر امام
الــشــبـاب الــســعــودي ذهـابــاً وايــابـاً

بنتجية  .7-0
من جـــانب اخـــر اعــلـن نــادي الـــقــوة
اجلـوية تـأجـيل مـباراته الـوديـة امام
قبل. منتخب الشـباب الى األسبوع ا
ـنـسق اإلعالمي لـنـادي الـقوة وقـال ا
اجلـويـة عالء مـحـمـد إن نـادي الـقـوة
اجلــويــة يــواصل مــبــاريــاته الــوديـة
مـتـاز من خالل اسـتـعـداداً لـلـدوري ا
إقــامــة مـــبــاريــات وديــة. وأوضح أن
ـفـتـرض ان الـقـوة اجلـويــة كـان من ا
يـواجه مــنـتـخب الـشــبـاب وديـاً عـلى
مـــلـــعب اجلـــويـــة ظــهـــر امس إال ان
قـبل ـبـاراة تـأجـلت الى األسـبـوع ا ا
بسبب االمطار. جتدر اإلشارة الى ان
ـمتـاز سيـنطلـق خالل شهر الدوري ا

قبل. شباط ا
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بــدأ نـادي الــشـرطــة مـفــاوضـاته مع
مدرب اثـن من اجل قيـادة الفريق
ــوسم اجلــاري خــلـفــاً لــلــمـدرب في ا
الـكــسـنـدر الــيـتش. وقــال مـصـدر في
ادارة الـنــادي إن نـادي الـشــرطـة قـرر
التخلي عـن مدربه الصربي الـكسندر
الــيـتش بــعـد االخــفـاق في الــبـطــولـة
العربـية لالنديـة االبطال. واوضح ان
درب عـبـد الـغني الـشرطـة يـفـاوض ا
ـدرب حـكـيم شـاكر من شـهد وكـذلك ا
اجل التـوصل الى اتفـاق مع احدهـما
لقـيـادة الفـريق خـلفـاً الليـتش مـبيـناً
ان شـــهــــد هـــو
االوفــــر حــــظـــاً
لـــــــــــتـــــــــــدريـب
الـــفــريـق. جتــدر
االشــــــــارة الى
ان الــشــرطـة
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نـتخب الـوطني فـي تصـفيات حدّد االحتـاد اآلسيوي لـكرة الـسلـة مواعـيد مـباريـات ا
كـأس آسيا لكـرة السلة 2021 التي سـتنطلق يـوم احلادي والعشـرين من شهر شباط
ـقبـل والسيـمـا بـعـد أن أوقعـته الـقـرعـة في اجملـموعـة الـرابـعـة الى جانب مـنـتـخـبات ا
البـحـرين ولـبنـان والـهنـد. وسـيـحل منـتـخـبنـا الـوطني لـكـرة الـسلـة ضـيفـاً ثـقـيالً على
ـقـبل في افـتـتاح ـنـتـخب الـلبـنـاني في بـيـروت يـوم احلـادي والـعـشـرين من شـبـاط ا ا
اجلـولـة األولى من مرحـلة الـذهاب حلـسـاب اجملمـوعة الـرابعـة فيـمـا سيـلعب مـباراته
الـثانـية بـعد ثـالثة أيـام أمام نـظيـره الهـندي ضـمن اجلولـة الـثانـية ويـلتـقي مع شقـيقه
ـنـامـة يـوم السـادس والـعـشريـن من شهـر تـشـرين الـثاني الـبـحريـني في الـعـاصـمة ا
قبـل ضمن اجلولة الـثالثـة واألخيرة من مـرحلة الذهـاب ضمن التـصفيـات اآلسيوية ا
ـؤهلة الى النـهائيات الـقارية عام  .2021ويسـتقبل منـتخبنـا الوطني لكـرة السلة يوم ا
قـبل عـلى أرضه شقـيـقه اللـبـناني في الـتـاسع والعـشـرين من شهـر تـشرين الـثـاني ا
افتتـاح منافـسات اإلياب بـاجملموعة الـرابعة في حـ سيكـون التاسع عـشر من شهر
ـنتخب الـهنـدي بالعـاصمة شـباط  2021موعداً لـلمـباراة التي سـتجـمعه مع مضـيفه ا
نـيـودلـهي في حـ سـتـقام يـوم الـثـاني والـعـشـرين من الـشـهـر ذاته مـبـاراته األخـيرة

بالتصفيات أمام شقيقه البحريني.
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أكــد وزيــر الـــشــبــاب والــريـــاضــة احــمــد
العـبـيـدي اول امس الـثالثـاء ان الوزارة
ـتـابعـة قـضـيـة استـقـالـة احتاد ماضـيـة 
الــكــرة وتــشــكــيـل هــيــئــة مــؤقــتــة. وقــال
الـعـبـيدي عـلـى هـامش اجـتـمـاعا عـقـد في
نـقـابـة الـصـحـفــيـ الـعـراقـيـ انـاحتـاد
الكرة قدم استقالتـه لرئيس جلنة الشباب
والرياضة عبـاس عليوي اجلهـة الضامنة
ـتابعـة القـضية فـيما والوزارة ماضـية 
ـرشح لـرئـاسـة احتـاد الـكرة كـشف ا
عـــدنــــان درجــــال عن ســــبب
جلــوءه الى الــقــضــاء
في قـــــــضـــــــيــــــة

انتخابات االحتاد. وقال درجال ان مشكلة
احتاد الكرة لم تكن سهلة بل انها معقدة
جدا لكن التعاون واهتمام اجلميع ساهم
في حل االزمة. واضاف: تـوجهت للـقضاء
دفاعا عـن اسمي كـوني اتهـمت بالـتزوير
وطــلــبت من اعـــضــاء االحتــاد االعــتــراف
بــاخلــطــأ لـــوضع احلــلــول لـــلــمــوضــوع
والتوجد اي مصلحة لتـسقيط بعضنا في
االعالم وان االوان ان نبدأ صفـحة جديدة
ـا بـدر مـني من اخـطـاء حـصـلت واعـتـذر 
رحـلة. وتـابع: لم اشتكي بسبب ظـروف ا
على سـتار زويـر واالحتاد يتـحمل سـجنه
واحلكـم عـليـه وهـو من قـدم اوراق مزورة
تـسـبـبـت في احلـكم عـلـى هـذا الـرجل. من

سـتـقيل جانـبه قـال عـضو احتـاد الـكـرة ا
غالب الـزامـلي: اتفـقـنا عـلى تـعهـد عـدنان
درجال على التنازل عن الدعوة وحلد االن
لم يــقــدم اي تــنــازل عن رئــيس واعــضــاء
االحتاد. وبشـأن ذلك قال مـستـشار رئيس
الوزراء لـشـؤون الريـاضـة اياد بـنـيان ان
التـعهـد فـيه توقـيتـات زمـنيـة وانا تـابعت
الـقـضـيـة واليـوجـد في االتـفـاق اي تـنـازل
عن االشـخـاص االربـعـة. واضـاف بـنـيـان
ان عــدنــان درجــال مـلــزم بــاالتــفــاق لــكن
قضية صباح رضا نبدأ فيها وقرار العفو
جـاهـز ورئــيس الـوزراء عــازم عـلى حـسم
الـقـضــيـة وقـال اقــبل يـد الــقـاضي حلـسم

وضوع. ا

ومـواعـيـد  مـبـاريـات فـريق الـشرطـة في
دوري إبـطـال أسـيا  اخملـتـصـرة لـلـفـترة
من  الـعـاشـر من  شـباط الـى الثـاني من
اذار وان تــلــتــقي الــلـجــنــة بــســرعـة مع
ـثـلي الـفـرق الن األمر يـهـمـهـا أسـاسا
فيما يتعلق بظروف عملها احلالي  وما
مـــر ذكـــره  امــام اخـــطــر مـــفــردة الزالت
تـســيـر عـكس رغـبــة الـكل قـبل ان يـدخل
االحتـاد بـرمـتـه في عـمـلـيـة لم يـقـدروهـا

مستوى دوريـنا احمللي ومنتـخبنا اجد
ـسـابـقـات مـهم جــدا ان  حتـسم جلـنــة ا
مـوعـد استـئـنـاف الـدوري الن هـذا األمر
يتعلق باألنديـة التي تعيش فترة صراع
مـع جـهــاتـهــا الـراعــيـة والــتـحــايل عـلى
فرقـها بسـبب توقف الـدوري  وكما قـلنا
بوقت سابق ان الالعب هم اخلاسرون
وحـــدهم بــســـبب نــقـص األمــوال  الــتي
تــواجه الـفــرق عـمـلــيـة حتـديــد طـريـقـة
الــدوري تـعـطي الــفـرصـة لــلـفـرق في ان
طـلوبـة والتـوجه لطـلبـها تقـدر األمـور ا
من جـهـاتـها الـداعـمـة اخملـتـلفـة امال في
ن يــقـدم ــتـزامــنـة  ــشـكــلـة ا حـل هـذه ا
الــدعم لــلــفــرق بــدون اســتــثــنــاء سـواء
ؤسساتية التي بقيت تشارك األهلية وا
بـهـذه الــطـريـقــة النـهـا افــتـقـدت لــلـعـمل
ـــســـتــــقـــبـــلي ـــهـــنـي والـــتـــفـــكــــيـــر ا ا
والــسـتــراتــيـجـي لـعــمــلـهــا الــتـقــلــيـدي
شاركة بكرة القدم اذا ما قتصر على ا ا
استـثـنيـنا انـدية التـتجـاوز أصابع الـيد
فـي مــشــاركــات اخــرى   مــحــدودة جــدا
وسـط أســبـــاب مـــشـــتــركـــة من اإلدارات
ـؤســسـات الـتي ــمـسـكــة بـالـبــقـاء  وا ا
تــعــمل لــيــومـــهــا قــبل ان تــغــيب وزارة
ـبيـة في تـقد الـشبـاب او الـلجـنـة االو
مشاريع او أفكـار لتدبيـر األمور  وعبور

رحلة احلالية. ا
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مـــا يـــهــــمـــنـــا ان تـــراع
الــلـجــنــة مـشــاركـة

لـكـنـهـا انـقلـبت عـلـيـهم ومـؤكـد مـا جرى
باربيل اخـذ الكثيـر من رغبة الـعمل عند
االعـضــاء البل قـتـلــهـا الن األمـور خـارج
الــســيــطـرة االن امــام اعــتــراف ضــمـني
لألخطاء التي رافقت عمـلية االنتخابات
الــتي مـرت وفـق إرادتـهم وإطـالق يـدهم
لألمور  بشكل  واضح ولكن ? وفي حال
إصـرار الـلـجـنـة عـلى إقـامـة الـدوري في
الـسـابع عشـر من الـشـهـر القـادم فـنـعود

ـتضمن مرة أخرى  لـتحـريك مقتـرحنا ا
إقــامــة مــبــاريــات الـدور 16من بــطــولـة
الـــكــــاس ان تـــقـــام في األول من آذار او
ــذكـور اخلــامس واالنـتــهــاء من الـدور ا
بــيــوم واحــد ومن ثم الــدور الــذي يـلــيه
نح فرصـة للفرق بعد ثالثـة ايام  وذلك 
لالســتـعــداد لـبـطــولـة الـدوري وعــنـدهـا
سـيـنــتـهي االحتـاد الـبـطـولـتـ بـأقـصـر

هم. وقت  وهو ا

بي مدرب األو
عبد الغني شهد


