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اجلماهيـرية في ان تتنافس من
اجل حتقيق مشـاركات خارجية
وألنـــــهـــــا في وضـع أفـــــضل من
غـــيـــرهـــا مـن الـــفـــرق الـــتي قـــد
تــواجه تــهــديـــدا حــقــيــقــيــا قــد
ـــشـــاركـــة يـــجـــرهـــا الـى عـــدم ا
حتـت ضـــــــــغـط  الـالعــــــــــبـــــــــ
ـــدربــــ لـــلــــحـــصــــول عـــلى وا
مـسـتــحـقـاتــهم  كـمــا عـلـمت من
ـؤسسـاتـية مـدرب احـد الفـرق ا
الـــذي اعـــرب عن مـــخـــاوفه  من
عـــــدم الــــــتـــــحــــــاق الالعــــــبـــــ
واالســــتــــجــــابـــــة لــــطــــلـــــبه في
االلـتحـاق بالـوحدات الـتدريـبية
امـام تـسـديـد مسـتـحـقـاتهم  من

لليوم.
‚d  W Lš

شـاركة ان  رفض خمـسة فـرق ا
بـالـبـطـولة  الـبـديـلـة  رغـم قـصر
فترة تنظيمـها عندما ستقام في
مـكان واحـد ومـباريـات مـعدودة
أي كـل فــــريق ســــيـــــلــــعب  اربع
ــ مـــبـــاريـــات  وعـــلى االكـــاد
واخملـتـصـ  يـقـدروا  مـا فـائدة
اربع خـوض  مبـاريات  يـلـعبـها
الـالعــب فـي مـــــــــــوسـم كـــــــــــامـل
ومـنـافـسـات شـبه وديـة صـحيح
ــر به ان  وقــتــا اســتــثــنــائــيـا 
الـــبـــلــد انـــعـــكس عـــلـى مــجـــمل
كن ان جـوانب  احلـيـاة لكـن ال
ـسـابـقـة بـهـذه الـطـريـقة تهـمل ا
حتى يأتي القرار من قبل احتاد
من حل البل اليوجد احتاد وهو
الـذي فـشل في تـنـظـيم الـبـطـولة
بـــــكـل جـــــهـــــوده وجـــــــــــــمـــــيع
أعضائه   واجتـه نحو  إلـغائها
قبل ان  يـعلن عن تـنظيـمها  في
ـذكورة ومـحـاولة اقـناع اإللـية ا

الفرق  بذلك.
5³Žö « —dCð 

ــتـضــرر من عــدم مــشــاركـة ان ا
الــفــرق اخلــمــســة هم الالعــبــ
فـــقط  امـــام انــــقـــطـــاع مـــصـــدر
مـعيـشتـهم حيث االعـتمـاد  على
مـــســـتـــحـــقـــاتـــهم مـن الـــعـــقــود
والرواتب  ومنهم لم يستلموها
لفترة موسمـ كما اشتكى عدد
من الـالعـــــبــــــ لـــــدى االحتـــــاد
احملــــلي واألســــيــــوي والــــدولي
وكـــان ان   تـــرفض حـــالـــة عــدم
ـشـاركـة  حتت أي مـسـوغ كان ا
وهــذا األمـر  ســيــدفع الـالعــبـ
الى عـدم تــمـثل فـرقـهم حتت أي
مــســوغ اذا لم  تــصــرف الــفــرق
رواتبـهم ومستـحقاتـهم وهو ما
ـنسحبة يهدد فـرق أخرى غير ا
اخلمسـة  في ان  تترك الـبطولة
الـتي اتـت من مـصــلــحـة الــفـرق

بطريقـة الدوري على ان تترشح
ســتــتـه فــرق خلــوض الــنــهــائي
لتـحديد الـبطل  عـلى ان يترشح
فــــريــــقــــان من الــــدرجــــة االولى
للموسم القادم مقابل عدم نزول
أي فــريق عـلـى ان تـهـبـط اربـعـة

Æ2021 فرق في موسم
‚dH « W³ſ—

ونـــــعــــود ونــــقـــــول ان األهم في
إقـامـة الـبطـوالت واألنـشـطـة هو
ان  تختـار أوقات تنـظيمـها عبر
الــطــريــقــة  الــتي تــخــدم الــفـرق
صلـحة  ورغبـتها في صاحـبة ا
مــشــاركــة نــافــعــة  واهــمــيــتــهـا
اليوم بعدما خرج فريقا اجلوية
والـــــزوراء من االســـــتـــــحـــــقــــاق
العربي واألسيوي  وكان افضل
لو أقيمت البـطولة  بوقت كانت
الفرق قد اعلنت  وضغطت على
االحتــاد بـان يــسـتــأنف الـدوري
او إيـجـاد البـديل عـنـهـا  قبل ان
تــمـــر فــتــرة طــويـــلــة لــيـــتــفــطن
االحتـــــاد ويــــــرجع مـن جـــــديـــــد
ويـقـرر الـية اخـتـيـاريـة   رفضت
ــشــاركــة فــيــهــا خــمــســة فــرق ا
حــتى لـم يــعـــلن ان جتــري وفق
ـــــرحـــــلــــة او نـــــظـــــام الــــدوري 

. مرحلت
ـشــاركــة لــلــفـرق ان قــرار تــرك ا
نــفــســهــا قــرار مــتــســرع وغــيــر
صـحـيح وكـان ان يـرفض  حتت
أي مــســوغ كــان لــعــدة اســبــاب
منـها ان الفـرق  جميـعا  كان قد
اسـتـعـدت لـلدوري
وفقـا لـتقـديرات
مالـية وإدارية
وهــــذا يـــعـــني
انـــــــــــــــــهــــــــــــــــا
قـــــدخــــــطـــــطت
شـاركـة موسم
بــــأكــــمـــــله حــــتى
الــلـحــظـة ويــفـتــــــــــــرض ان
ــشـــاركــة تـــكــون  قـــادرة عـــلى ا
وهي تـعـلم مـسـبـقـا ان مـسـابـقة
الــــدوري الحـــــدود له مـن حــــيث
الوقت حتى اطلق علـيها بطولة
ــــــواســــــــــــم األربــــــعــــــة  ولم ا
تتمكن من إنـهائها ضـــــــــمن
وقـت  تــــــقـــــــبل بـه الــــــفــــــرق
التــــــــي الزالـــــــــت لـليوم
تـــعــانـي  هــذا االمــور  الن
الـلـجــــــــــــنـة لم  حتدد
وقـتـا ثـابـتـا النـطالقة
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوري
واالنــــتـــــــــــــهــــاء
مــــــنـه  كــــــمــــــــــــا
يجري في جـميع االحتادات
احمللية األخرى رغم ما نادت به
الــــفـــــرق ووســـــائل اإلعــــــــــالم
لـتــبــقى الــعــمــلــيــة ســائــــــــــبـة

ــشــاركــة األول وتــتــرك خـــيــار ا
لــلـفــرق  نـفــسـهــا لـتــجـد الــفـرق
ـا غـيـر نـفـسـهـا امـام بـطـولـة ر
مضـمونـة من حيث اإلبـقاء على
عـــدد الــفـــرق اخلـــمـــســـة عـــشــر
بــسـبب  نــظـام الــبــطـولــة وعـدم
نــــزول  فـــريق لــــلـــدرجـــة األدنى
يعـني ترك األمر لـلفـرق في تقرر
ما تـريد   سـيشـجع  فرق أخرى
االنــســحــاب من الــبــطــولـة قــبل
مـــوعــدهــا النــهـــا تــرى المــعــنى
لـلمـشـاركة بل األمـور كـلهـا  تهم
الــفــرق اجلــمــاهــيـريــة نــفــســهـا
إضـافــة الى فـرق الـنـفط واربـيل
ـيـناء واألمـانة ونـفط الوسط وا
ــنـافـسـة عـلى صـدارة من اجل ا
الــبــطــولــة لــتــحــقــيق مــشــاركــة
خــارجـيــة وهـو مــا يـهم االحتـاد
نــفـسـه في ان يــذهب لـلــطــريــقـة
ــذكــورة لــتــحــقـــيق مــســابــقــة ا
ـــا قـــد يــــذهب الى ـــوسـم ور ا
تـنــظـيم  بـطــولـة ألــكـاس اذا مـا
اســـــتــــقــــرت األمــــور االمــــنــــيــــة
لــــغـــــرض حتــــقــــيق مــــشــــاركــــة
لـلـبـطولـة الـثـانـيـة الـتي وصـلت
الـى دورهــــــــــــــا  الـ 16 وفـي كـل
األحـوال سـتـكون مـجـرد بـطـولة
إلسقـاط فرض امام
تــــقـــســـيـم الـــفـــرق
ــــــشـــــاركــــــة الى ا
ثالث مــجـمـوعـات
سـتـلعـب  في مدن
اقــلــيـم كــردســتـان
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ـؤهلة الى ـزدوجة ا نـتخب الـوطني امام مـضيـفه هونغ كونغ فـي التصـفيات ا باتت مـباراة ا
نـهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 مهـددة باقامتها على ارض االخير بسبب
انتشـار "فايروس كورونا" فـي دول شرق آسيا.وأعلـنت الرئيسة الـتنفيذيـة لهونغ كونغ كاري
الم الـيـوم السـبت حـالة الـطوار بـسـبب فيـروس كـورونا واتـخاذ مـجـموعـة من اإلجراءات
دينة والبر الـرئيسي الصيني مبينـة انه سيتم إلغاء جميع الزيارات للحـد من الصالت ب ا
الـرسـمـيـة لـلـبـر الـرئـيـسي وكـذلك احـتـفـاالت الـسـنـة الـقـمـريـة اجلـديـدة علـى الـفور.وسـتـظل
ناسبـة السنـة القمريـة اجلديدة مغـلقة حتى 17 شباط في ح دارس الـتي بدأت عطلـة  ا
سـيـتم وقف رحالت الطـيـران من وإلى مديـنـة ووهان الـصيـنـية ورحالت الـقطـارات الـسريـعة

منها وإليها.
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الـتي من شـانـهــا عـرقـلـة مـسـيـرة
الـكـرة الـعـراقـيـة لـذلك أثـرنـا على
أنــفــســنــا تـقــد االســتــقــالـة في
ســبــيل الــبـدء بــصــفـحــة جــديـدة

للكرة العراقية.
 «u _« bŽ WM'

 اخــتــيــار بــعــد ذلك جلــنــة عــد
األصــوات اذ  اخـتـيــار الـسـادة
ـثل نـادي الـنفط مـشـتاق كـاظم 
ــثل نـادي وابــراهــيم دحـلــوس 
نفط اجلنوب وجليل زغير رئيس

االحتاد الفرعي في الناصرية .
WLN   UEŠö

وقـدم ثالثــة من أعـضــاء الـهــيـئـة
الـعــامـة مــقـتـرحــات مـهــمـة حـول
الي اجاب التـقريـرين االداري وا
ـــا عــــنـــهــــمـــا احــــمـــد وعــــداي 
تلـكونه من مبررات مـقنعة ناال
عــلى أثـرهـمـا قـنـاعـة احلـاضـرين
صادقة باإلجماع بعد ان بددا وا

كل عالمات التساؤل .
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علق احلكم السـلوي نائل طالب
عـلى قـرار اســتـبـعــاده من قـيـادة
متاز مباريـات الدوري العـراقي ا
2020. وقــال طــالب في تــصـريح
صحفي “قرار ابعادي من حتكيم
ـمتاز هو مباريـات دوري السلة ا
قــرار مــجــحف بــاعــتــبـاري حــكم
دولـي مـــنـــذ عـــام 2007ومــــثـــلت
الـعــراق في الــعــديـد مـن احملـافل

تد تاريخها الى عام  1982 ان عاق في العـراق والتي   لم يسـبق لرياضة ا
ـواصفات ومعاييـر دولية مثلما ـفردها او خاصة بها و امتلـكت قاعة رياضية 
بية العراقـية تمتك مثل هذه الـقاعة التي كانت يوما من اليوم بـاتت اللجنة البـارا

االيام (حلما) يقترب من اجلفون وسرعان ما تبعده احالم اليقضة !
بية الـعراقية  والتي افـتتحت قبيل ايام التمـيز الذي جاءت به قاعـة اللجنة الـبارا
ـوذج والتي اسـرت نـاظر من كـان يـتأمـلـها مـنـذ النـظـرة االولى وهو قـاعـتهـا اال

يتطلع ب زوايا جدرانها وتصميمها
ؤسـسات الريـاضية اقول هذا الـتمـيز يتـضج جلـيا عنـدما نـقول وال ندعي بـان ا
وعـلى اخـتالفـهـا لم تـسـتـطـع الـشـروع بـبـنـاء مـنـشـأة او مـلـعب او اي من الـبـنى
ـا تـبقى تـعاني وتـعاني الـتحـتيـة الـتي تعـاني منـها الـريـاضة الـعراقـية الـيوم ور
لعقود اخرى النعرف اين نهايتها حتى تبقى رياضتنا كما هي االن تراوح بذات
كان دون ان نـكتشف السبب احلقيقي الهمال التفكير ومجرد التفكير في بناء ا

منشآت رياضية هي بامس احلاجة اليها اليوم قبل الغد.
بـيـة لم تـعـتمـد عـلى هـبات او مـنح او مـسـاعـدات من احد بل هي الـلـجنـة الـبـارا
اعتمـدت على ذاتـها فـمولت نـفسهـا ذاتيـا وبقـيت هكـذا سنوات طـويلـة تنـتظر ان
تـكتـمل الـقـاعـة حـتى بـات يـحلـم اجلمـيع في افـتـتـاح الـقـاعـة الريـاضـيـة مـتـعددة
بية االغراض يوما ما سوفعال كـما وصفها احد الزمالء بان قاعـة اللجنة البارا
حتفـة معـماريـة سيـزيد جـمالـها من رغـبة الالعـب في الـتمـرين واالعداد بـشكل
صــحـيح لـلـوصــول الى اجلـاهـزيـة الــعـالـيـة لــتـحـقـيق االجنــاز الـذي هـو الـهـدف
االسمى الذي تبحث عنه رياضة متحدي االعاقة العتالء منصات الفوز والتألق.
ـنـجز سـنـوات طـويـلة اسـتـغـرق زمن االجنـاز وامـوال كـثيـرة صـرفت عـلى هـذا ا
الذي عجزت على حتقيقه الكثير من الكيانات االخرى حتى اصبحنا نعلن يوميا
بـان هـذه القـاعـة اسكـتت أفـواه كـثيـرة كـانت تـدعي  حتقـيق مـا في خـيالـهـا لكن

ا هي مجرد احالم في خيال. على ارض الواقع لم يكن هنالك شيئا يذكر وا
ن يدعي االجناز دون االعتماد وذجا حيا  بية اعطت  اليـوم قاعة اللجنة البارا
ا اعـتمدت بشكل مبـاشر على قدراتها صدر او ذاك من االموال  ا على هـذا ا
نجـز الذي كان يحلم به الذاتـية وان تعطلت فـي الوقت ولكن في احملصلـة جاء ا
اجلمـيع وينتظره كل يوم فـكانت الفرحة احلـقيقية واجلـميع يراقب ويشاهد قص
شـريط االفـتـتـاح وسط حـفل مـهيـب دعم بحـضـور رسـمي وعـدد اشـاد به جـميع
الصـحـفيـ واالعالمـي من حـضـور اعالمي الفت لـتغـطـية احلـدث الـذي حتقق
دون ضجـيج.جاءت القاعة الرياضية اجلديـدة لتكون اضافة نوعية الى اجنازات
ـبيـة االعـراقـية في ظل ظـروف صـعبـة التـتوفـر فـيهـا ادنى مـعايـير الـلجـنـة البـارا
واصفات الدولية التي حملتها هذه القاعة غلقة والتقترب من ا قاعات الـتدريب ا
لـتـكــون واحـدة من االسـبــاب الـرئـيــسـيـة لــتـطـويــر ريـاضـة
عـاقـ في الـعـراق والـتي حتـتاج اضـافـة الى الـقـاعة ا
الـكـثـيـر من الـدعم واالسـنـاد مـن قـبل الـدولـة لـتـطـوير
ــواهب وحتــقـــيق االجنــازات الـــتي يــســعـى الــيــهــا ا

الالعبون العراقيون .. الستم معي .?
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صـادقت الــهـيــئـة الــعـامــة الحتـاد
ــالي الــكـــرة عــلى الـــتــقـــريــريـن ا
ــــــؤتــــــمـــــر واإلداري  وذلـك فـي ا
العادي الـذي انعقد الـيوم السبت
ـوافق لـلـخـامس والـعـشـرين من ا
الــشـهــر اجلــاري في قـاعــة تــمـوز
بفندق عـشتار شيـراتون بحضور
ـثـلون الـعـمومـية من 50عـضوًا 

اصل 52.
ونــــال الـــتــــقـــريــــرين أعاله ثــــقـــة
العمومية باإلجماع بعد ان اجاب
ـــالي طــارق االمـــيــنـــ الــعــام وا
احــمــد وكــامـل عــداي  عن بــعض
الحــظـــات الــتـي وردت من قــبل ا

بعض أعضاء الهيئة العامة .
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ـكــتب االعالمي واســتــهل مـديــر ا
لالحتــاد مــحــمــد خــلف اجلــلــسـة
بـالـوقــوف دقــــيـقــة حـداد وقـراءة
سورة الفاحتة على ارواح شهداء

العراق .
rN  —uCŠ

ـيـزا االجـتـمــاع شـهـد حــضـورا 
تـقـدمه مــسـتـشــار رئـيس الـوزراء
ـثل وزير الـشـباب إيـاد بـنيـان و
ثل والـريـاضـة مـحـمـود خلـف و
ــبـــيــة الـــوطــنـــيــة الـــلــجـــنـــة االو
الـــعـــراقــــيـــة جــــمـــيل الــــعـــبـــادي
وشـخصـيات رياضـية فـضلًـا على
عـدد كـبـيـر من رجـاالت الـصـحـافة

واإلعالم .
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السيد رئيس االحتاد عبد اخلالق
ـؤتـمـر مـسـعـود اسـتـهل قـيـادته ا
ــــعـــتـــمـــدة عـــلى وفـق االلـــيـــات ا
بـتقـد الشـكر والـعرفـان العضاء
ـواقفـهم الـكبـيرة الـهـيئـة الـعامـة 
خلــدمــة الــكــرة الــعـراقــيــة طــيــلـة

اضية . السن ا
وأوضـح مـــــســــعـــــود ان االحتــــاد
يــسـعى إلـى تـصـفــيـر كل األزمـات

بشبابه.
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وبــعـــد كـــان عــلـى الــلـــجـــنــة ان
نـسحبة تسمح لالعـبي الفرق ا
في االنــتــقــال مــبـاشــرة لــبــقــيـة
الـــــفـــــرق  ومـن دون  حـــــصــــول
موافقة فرقهم  التي مثلوها في
وسم  لتـتاح لهم فرصة بداية ا
 تـــعــــويض فــــقــــدان رواتـــبــــهم
وعـقـودهم   مع فرقـهم األصـلـية
الــــتي تـــــعــــامــــلـت مع  شــــروط
الـبطـولة   خـارج رغـبة العـبيـها
وجـمـاهيـريـهـا خصـوصـا زاخو
وانــسـحــابه  رغـم انه ســيـلــعب
ـا تـقـام  إحدى في اإلقـلـيم  ور
اجملــــمـــوعــــات في زاخــــر الـــتي
تـمتـلك مـلعـبا  نـظـاميـا وحديـثا
واليعرف سر االنـسحاب  وقبله
ـــدرب عــلـي هــادي تــرك اعــلن ا

همة  وعاد الى بغداد. ا
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بـاخـتـصـار ان قـرار تـرك  حـريـة
شاركة بالبطولة غير مدروس ا
 ألنـه ســيـــخـــرج الــبـــطـــولــة من
ـنـافـسـة  الـفـائـدة األهم جـديـة ا
واألكـبــر  الـتي تـبــغـيـهــا الـفـرق
ويـبـحث عـنـهـا الالعـبـ  الذين
سيمثلون فـرقهم في بطولة كان
ا لها ان تقـام بوقت سابق   ر
كـــانت فــرق اجلـــويـــة والــزوراء
والـشــرطـة قـد اســتـفـادت مــنـهـا
قــــــــــبـل ان حتــــــــــمـل االحتــــــــــاد

قـبل  مؤسـسـة تمـاطل  في  هذا
االمــــر  عـــلى حــــد قـــوله .وهـــذا
ـــــكن ان يــــحــــصـل مع فــــرق ال
تــــلــــعب فـي اكـــبــــر مــــســـابــــقـــة
وجــمــيـــعــهــا فــرق عــادت بــشق
األنفس لـلدوري حـيث السـماوة
الـــذي عــاد قـــبل ثـالثــة مـــواسم
وبالكاد بقي في البطولة  خالل
ـوســمـ األخــيـرين واســتـهل ا
ـوسم بخـوض ثالث مـبـاريات ا
ـوقع السـادس عـشر ويـقع في ا
ــــوقع  ثـم  الــــديـــوانــــيــــة  في ا
ـشاركة الرابع عـشر  ومعـاناة ا
األخـيـرة  الـتي كـادت ان تـعـيده
لـلدرجـة األولى فـيمـا عـاد زاخو
ـركـز األخـيـر ومعه الـقـابع في ا
ــــشــــارك الول مـــــرة الــــقــــاسم ا
ــوسـم احلـالـي  خــامس عــشـر ا
الـترتـيب   ويـبدو ان الـقاسم لم
يـقـدر حجم األمـور  إمـام الـلعب
ـــــــمــــــــتـــــــازة  فـي وقت ان فـي ا
مـــشـــاركـــة زاخــو تـــكـــررت عــدة
مـرات لكن يـبـدو إدارته لم تـقدر
ـشـاركـة األخـيــرة   لـيـنـسـحب ا
الـفــريق بـهـذه األوقـات.الـسـؤال
ــهم يــطـــرح عــلى إدارة شــرار ا
حيدر عن سبب انسحاب  فريق
ـوقف بـعد الـكـرخ  ثالـث عشـر ا
مـوسم جـيـد بـكل معـنى الـكـلـمة
وسم االخير  تعد في مشاركة ا
األفــــضل في الــــعــــقــــد احلــــالي
وأكــثـر  وكــان مــهـمــا ان يــلـعب

مـسؤولـية خـروج فريـقا اجلـوية
ـــلك والـــشـــرطــــة من بـــطــــولـــة ا
ـر لـلزوراء وبـعـدهـمـا اخلـروج ا
ومـهــمـا كــان تــاثـر الــدوري لـكن
ـــكن ان تــأتي مـــشــاركـــاتــهــا ال
بـالـطـريـقـة الـتي انـتـهت عـنـدهـا
وكانت مخيبة بكل معنى الكلمة
خـصـوصـا الـشــرطـة والـنـتـيـجـة
الــقـــاســـيــة الـــتي عـــاد بـــهــا من
الشبـاب السعـودي قبل ان تأتي
احلاسمة  الـتي زادت الط بله
ــر من بــطــولــة وسط اخلــروج ا
ــلـك  الــتي أربـــكت حـــســابــات ا
الـــنـــادي  الـــبـــاحث عـن العـــبــ
مـــحـــتـــرفـــ كـــان يـــفـــتــرض ان
يـــكــونــوا مـع الــفــرق مـن بــدايــة
ــوسـم وهي تــعـــلم انـه مــوسم ا
طويل امام  مـشاركت  مـهمت
وان اليـجـري الـبـحث عـنـهم االن
ــدو لــلــفـريق وبــعــد الــسـقــوط أ
وسط إصالحـات  مرتـبكـة     ما
يـــتــوجـب عــلى اجلـــهــاز الـــفــني
الـــبــــحث في  األمــــور بـــجــــديـــة
ولـيس اتـخــاذ حـلـوال تـرقــيـعـيـة
كــمــا حـصـل  بـعــد الــلــقـاء االول
وكـيف جـرت االمـور بـعـدهـا قبل
ان حتــــــبط اجلــــــهــــــود  عــــــنــــــد
اخلسارة الـثانية    االهم كـيفية
تـعـلم الـدرس  امـام مـا تبـقى من
ـشـاركـة الـفـريق بـدوري الـوقـت 
إبـطـال أســيـا في الـســابع عـشـر
مـن الـــشـــهـــر الـــقـــادم والبـــد من
تـــضـــافـــر اجلـــهـــود لـــتــحـــقـــيق
مــشــاركــة تــلـيـق بــبـطـل الـدوري
الــعـــراقي ومــا يــضـــمه من عــدد
ــــنـــتــــخب كــــبــــيـــر مـن العــــبي ا

الوطني.
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ـا تأخرت الـبطولـة  ولغرض طا
حتـقـيق الــفـوائـد مــنـهـا اجـد ان
تـــنـــطـــلق فـي اخلـــامس من اذار
ــنـاسـبــة حـيث الـقــادم الـفــتـرة ا
رحـلة األولى انـتهـاء مبـاريـات ا
لــــدوري إبــــطــــال أســــيــــا حــــيث
مشـاركة الـشرطة واالهم من ذلك
ـبــاريــات في الــفــتـرة ان تــقــام ا
ذكورة تأتي ضـمن فترة إعداد ا
ــنـتـخب  الـوطـني واالسـتـفـادة ا
منـها فنـيا  إمام خـوض مباراته
الـرسمـية فـي احلادي والـثالث
من اذار القادم عندما يخرج الى
هـونغ كــونغ في مــهـمــة تـتــطـلب
ـطلوب إعداد الـفريق بـالشـكل  ا
ــــنــــتــــخب من لــــكي يــــتــــمــــكن ا
مـــواصـــلـــة حتـــقــــيق الـــنـــتـــائج
والــــــــصــــــــدارة  الــــــــتـي تــــــــدفع
نـتخب  انـهـاء مهـمة  الـتأهل بـا
لـــلـــتـــصـــفـــيـــات احلــاســـمـــة من
ــزدوجــة لــكــاس الــتــصــفــيــات ا

العالم وأ  أسيا.
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ــســـابــقــات في ال زالت جلـــنــة ا
احتـــاد الـــكـــرة لم تـــتـــعـــامل مع
الـــوقـت كـــمـــا يـــجب رغم فـــتـــرة
الــعــمـل الــطــويــلــة  في تــنــظــيم
الـبطـوالت اخملـتلـفـة  كمـالم تكن
لـديـهـا الـرغـبـة في تـمـريـراالمور
كـــمــا يـــجب  خـــصـــوصـــا عـــنــد
ـنـطق إمـام األزمـات وهــذا هـو ا
عمل يجب ان يتغير ويخرج من
سـيـاقـاته الـتـقـليـديـة وان تـظـهر
خـيـاراتـهـا في تـدارك األمـور في
كل األوقـات هـذا هو الـعـمل كـما
يفـهم اليـوم   وليـس كمـا يجري
في االحتـــاد والــلــجــنــة عــنــدمــا
قترحات رفضت التعامل  مع  ا
ـــقــدمـــة ســواء من الـــفــرق او  ا
اخملـــــــتــــــصــــــ واإلعـالم   وفي
اعتمـاد  الية من الـلجنة نـفسها
 خالل اخـــر اجـــتـــمــاع مـع فــرق
الـــدوري  بـــديـــلــــة عن بـــطـــولـــة
الدوري الذي  توقف  بعد إقامة
أربــــــــــعـــــــــــة ادوار بــــــــــســــــــــبـب
االحـتجـاجات اجلـمـاهيـرية  في
العاصمة واحملـافظات الوسطى

واجلنوبية.
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وكـــان  مـــهـــمــــا ان تـــنـــطـــلق
الــبـطــولــة بـاي الــيــة كـانت
ـاضي  بعد بداية الـشهر ا
انــتــهـاء بــطــولــة اخلــلـيج
الـعـربي لـكي تخـدم فـريـقا
اجلـويـة والـشـرطـة وكـذلك
اجلـويـة  من خالل  الـلـعب
بـاريات  لرفع عدد من ا

 لــيــاقــة الالعــبـ
الــفـــنـــيــة
لــــتـــعـــود
أمــــــــــس

باسم قاسم

جانب من
تدريبات منتخب
االشبال في

قطر

الـدولــيـة. واضـاف ان “الـقـاصي
ـــســــتـــواي والــــداني يــــشـــهــــد 
التـحـكـيـمي فـمـا يـحـدث يـحـتاج
ـــعــنـــيــ الـى وقــفـــة جــادة من ا
لــتــدارك االمــر وانــصـاف جــمــيع

احلكام دون استثناء.”
جتـــدر االشــــارة الـى ان الـــدوري
متاز  استـئنافه خالل الشهر ا
اجلـــاري بـــعـــد تـــوقــــفه بـــســـبب

التظاهرات.
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بــــغــــيــــة اعــــادة الـــنــــشــــاط الى
الالعــبــ ومــا يــحــتــاجــوه من
تمارين قوة وهم بهذه األعمار 
ــران ــنــتــخب ا فــيــمـــا خــاض ا
ـسـائـيـة الــثـاني له في الـفـتـرة ا
فـي مـلـعب اجلـامــعـة اسـتـعـدادًا

القاة فريق ناشئي الوكرة .
ــســاعـد مــحــمـد ـدرب ا وقــال ا
: لـدينـا بـرنـامج ثابت عـلي كـر
ــنــتــخب نــســيــر عــلــيه وهــذا ا
ســيـــكــون الـــنــواة احلـــقــيـــقــيــة
لـلــمــنــتــخــبـات الــوطــنــيــة ومـا
يتـواجد به من مـواهب وطاقات
واعـــدة فــضال عـن انه خــالٍ من
الــتــزويـر وجــمــيـعــهم بــأعــمـار
حـقـيـقـية ولـيس مـثـلمـا يـتـحدث
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يـلـتـقي الـيوم  االثـنـ مـنـتخب
االشــبـال فــريق نـاشــئي الـوكـرة
جتـريبـيا في مـلعب األخـير عـند
الـسـاعة الـرابـعة عـصـرًا وتأتي
الك باراة ضمن منهاج ا هذه ا
ؤمل التدريبي للمنتخب ومن ا
ان يـــواجه احــد فـــرق اســبـــايــر

خالل تواجد الوفد في قطر.
الفترة الصباحية

ـنـتخب خـصص اجلهـاز الـفني 
االشــبــال الــفــتــرة الــصــبــاحــيـة
لليوم السبت لتمارين القوة في
قاعة احلـديد بفـندق ( راديسون
ــدة سـاعـة كـامــلـة فـضال بـلـو) 
عن تمارين (االحمـاء والتمطية)

ـنتـخب اول مباراة سيـخوض ا
جتــريــبــيـــة له يــوم االثــنــ مع

الـــبـــعض  فـــالــذي يـــتــكـــلم عن
الـتزويـر  يـجب ان يكـون داعـما
لـنــا في هـذه الــفـتــرة واذا كـان
لــديه الـدلــيل الـدامغ فــلـيـأتِ به
ـطار ودخـولـنا وخـروجـنـا من ا
خــيــر دلــيـل نــعم اآلن ســنــركــز
عـلى عـملـنـا من اجل خـلق جيل

جديد للكرة العراقية.
ـعـسـكـر مـثـمر واضـاف عـلي: ا
وخـــــاض الـــــفـــــريـق وحـــــدتــــ
تـدريــبـيـتــ وفـتـرة صــبـاحـيـة
لـــتــمـــارين الـــقـــوة وشـــاهـــدنــا
انــــضـــبــــاطـــا عـــالــــيـــا مـن قـــبل
الـالعــبــ والــتــزامـــا بــجــمــيع
ـــنـــاطـــة لـــهم من قـــبل االمـــور ا
اجلـــــهـــــاز الـــــفـــــني او االداري

فريق ناشئي الوكرة وبالتأكيد
ـبـاريــات الـتـجـريــبـيـة هي من ا

تـضع اجلـهـاز الـفـني بـالـصورة
. احلقيقية عن الالعب

لقطة جتمع
االقطاب اخملتلفة
في احتاد كرة

القدم


