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ـــســـؤولـــيـــة حتت أي مـــســوغ وان ا
اليــتـرك الــفــريق في احــلك الــظـروف
التي جتاوزها  عـبرنتيـجتي التعادل
والــفـوز الــكـبــيـر الــذي اعـاد  االمـور
ــعـــقـــد لــكن الـى مــا قـــبل الـــوضع  ا
الـطـريق طـويــلـة  والتـنـتـهي بـالـفـوز
عـلى الـوصل  الـذي سيـلـتـقـيه ذهـابا
ـدرب حـكــيم شـاكـر  في خـطـوة مع ا
ـــكن من خاللـــهــا حتــديــد كـــبــيــرة 
مالمح الــصـدارة والــسـيـر بــهـا ومن
قـبل  بعدما خاللها االنـتقال لـلدور ا
جتــاوز عـقــبــة الـوصـل الـتي لـم تـكن
سهـله لكن الزوراء قـدم مردودا طـيبا
في  احــــــــرج االوقــــــــات وقــــــــلـب كل
التكهنات والتوقعات في ظل مشاكله
ـعـروفـة لـلــكل والـتي اتت في فـتـرة ا
افــتـــقـــدت فــيـــهـــا االدارة لــلـــحـــلــول
ــوقف خــصـــوصــا فــيــمــا يــتــعــلق 
يـزانية ـاليـة  وا اوديشـيو واالزمة ا
اخلــــاويـــة  الــــتي كـــانـت وراء فـــشل
ـدربـ ــفـاوضــات بـسـبـب عـقــود ا ا
الـــعـــالــيـــة من دون مـــراعـــاة لــوضع
الـنـادي الـذي قـام بـالـعمـل الـصحـيح
ـدرب حــيـنــمـا تـوجـه لـلــتـعـاقــد مع ا
حكـيم شاكـر الذي اصـر على قـبولـها
دون تـردد والـدعـوة الى دعم الـنـادي
بــنـفـس الـوقـت في تـصــرف نــادر مـا
ن ولـدوا يـقـوم به  اآلخــرون حـتى 
كــرويــا في اعــرق االنــديــة الــكــرويــة
احملـليـة حـيث صـاحب األلـقـاب الذي
ذاق الــفـــوز االحــلى من الـــشــهــد في

قـبل ان يـنـهي الـشـوط األول مـتـقـدمـا
بهـدفـ دون رد وفي افضـلـية في كل
شيء واسـس لــلــفــوز بـــشــكل واضح
بـعــدمـا عـزز من الــتـقـدم والــسـيـطـرة
الـتي حتكم فـيـهـا  واالستـحـواذ على
الــكــرة وحـرمــان العــبي الــوصل  من
الـكـرة وفي حــالـة تـفـوق كـبـيـرة وفي
اداء لم  يـقـدمه الـفـريق من مـدة لـكنه
ـدرب عمال كـان في  يـومه وقـدم مع ا
مــهــمــا في احلــصــة االولى   واحــكم
السيطـرة واالداء والفرص واالهداف
عـبـر مواصـلـة اخـتـراق دفـاع الوصل
الـذي كــان بـعـيـدا عن احــداث الـلـقـاء
وتـاثـرا كـثــيـرا في الـطـرد وبـات غـيـر
قـــادر عـــلى اداء ابـــسـط الـــواجـــبــات
بــسـبـب عـلــو كــعب الــزوراء وقـدراته
الفـنية الـكبـيرة وظـهر مرشـحا لـلفوز
بعـدما دخل اكـثر ثـقة وتـركيـز ورغبة
بـزيادة عـدد االهـداف وهـو مـا حصل
بعـدما ظـهر الـفريق االمـاراتي مفـككا
د بشـكل غـريب وفـشل في مواجـهـة ا
الــهــجــومي الــزوراء  وفــرض نـفــسه
عــلى مـنــطـقــة الـوصل  وسط تــخـبط
الالعب  ومحـاولة مواجـهة الضغط
الـهـجـومي  الـزورائي  الـذي تـواصل
في تهديد مرمى الضيوف  باستمرار
قـــبل ان يــســـجل عالء عــبـــاس هــدفه
الثاني والثـالث لفريقه د  51 ليغيب
بــــعـــدهــــا الــــوصل البـل اســــتـــســــلم
وتراجع للدفـاع في محاولـة للحد من
خــــطـــورة الــــزوراء واخلــــروج بـــاقل
اإلضـرار لـكــنه بـقي تـائــهـا ولم تـاتي
ردة فــعل  عــنــدمــا فــشل في حتــقــيق
هــجــمـــة واحــدة خــطــرة عــلى مــرمى
الزوراء  قـبل تلـقي الهـدف الرابع من
ـتـالق مـهـنـد عـبـد الرحـيم د75 قـبل ا
ـسـتمـر من الـوسط واثـمـر الـضـغط ا
واجلـــــوانب فـي احــــداث حـــــالــــة من
االربـاك فـي دفـاع الــوصل مـا تــسـبب
بـاحــتـسـاب ركــلـة جـزاء تــصـدى لـهـا
حـسـ جـويـد ووضـعـهـا عـلى يـسـار
احلارس  د85 ليـختـتم بهـا مهـرجان
االهداف  ليحقق الـزوراء فوزا نوعيا
بــكل مـا تــعـنــيه الـكــلـمـة ويــطـوي به
صـفــحـة الــتـراجع  األخــيـرة  قـبل ان
يظهر في افضل حاالته  وكان االحثر
خطورة من البدايـة وفي حالة هجوم
واضـحـة تـصــاعـدت مع مـرور الـوقت
بـــســـبب تـــراجع الـــوصل الـــذي كــان
ـؤثرة صيـدا سـهال  امـام االنطالقـة ا
في مهـمـة لم تكن سـهـلة مع الـظروف
ـــر بـــهـــا الـــزوراء نـــفـــســـيــا الـــتي 
ومعنويا وماليا حتى انه لم يقنع في
ادا تــــــوب اهــــــ وكــــــادان يــــــعـــــود
بـاخلـسـارة  لـكـنه عـكس حـالـة جـيـدة
امس االول عــاقب فــيـهــا احـد الــفـرق
االمـاراتـيـة واالســيـويـة الـتي تـتـمـتع
بـامـكـانــات كـبـيـرة لـكن الـزوراء لـعب
بشـكل  مخـتلف تـمامـا عن التـوقعات
بــعــد  الــوضـع الــصــعب الــذي واجه
االدارة وتـرك اوديـشـيــو لـلـمـهـمـة في
وقت حرج جدا وكان عليه ان يتحمل

لــلـــفــريق  خـالل الــفـــتــرة احلـــالــيــة
ـهـمة بـالـتـعادل والـنـتيـجـة  االولى ا
مـع تــــوب اهــــ   لـــيــــرفـع الـــزوراء
رصــيــده الـى اربع نــقــاط مــتــصــدرا
اجملمـوعة بعـدما  اجـاد الالعب من
خالل خـــطــوط الـــلــعب الـــتي قــدمت
ـــدعـــوم بـــاالهـــداف افـــضـل االداء  ا
والــنـــتــيــجــة الــتـي القت صــدا عــلى
مستوى البطولـة بعدما عاد  الفريق
 من خالل جـهـود عـنـاصـره الـفـرديـة
واالداء اجلمـاعي  اجلـيد عـلى عكس
ـــر به الـــوضع الـــفـــني الـــذي كــان 
الـفريق الـى ما قـبل دخـول مـبـاريات
البطولة  والتحول السريع من حيث
التفـوق الفني والـبدني  بعـدما وجد
الـطـريق مـفـتـوحـا  وظـهـور اكثـر من
ثغرة في الدفاع  سـهلت من  تسهيل
مــــامــــوريــــة الــــزوراء  الــــذي اجـــاد
كــــثـــــيــــرافـي  االدوار الــــدفـــــاعــــيــــة
ــبـاراة والــهــجـومــيــة  مـنــذ بــدايـة ا
والــضــغط عــلـى مــرمى الــوصل  من
خالل انـــــطالقــــات الــــهـــــجــــومــــيــــة
والـعكـسـية الـتي  اسـتمـرت ضـعيـفة
قــبل ان تــتالش في الــشــوط الــثـاني
قـبل ان يثـمـر ضـغط الزوراء  بـعـدما
اربك دفاع الوصل  ويسـتغله  بشكل
سـريع ويـفتـتح بـاب الـتـسـجيل د22
عن طــريـق ســامــال ســعــيــد من كــرة
صـاروخـية  جـمـيـلة حـقـقت الـتـحول
ومنـحت الـفريق وأنـصـاره االريحـية
فـي فــرض الــســيــطــرة كــامــلــة عــلى
ـــبــاراة اجلــمــيــلــة بــفــضل اجــواء ا
احلضـور اجلمـاهيـري  الكـبيـر  احد
اهم اسباب دعم مهـمة االبيض الذي
واصل ضـــغـــطه وخـــطــورتـه وخــلق
الـفرص احلـقـيـقـية عـنـدمـا عزز عالء
عبـاس هدف الـتـقدم  بـهدفه اجلـميل
االخـر مـن كـرة بـعــيـدة اســتـقـرت في
شباك الوصل  د36 قبل ان يتعرض
العب الوصل احملترف البرازيلي
فــابـيــو دي لـيــمــا لـلــطـرد في
قرار متسـرع للحـكم ليزيد
من  مشاكـل الوصل قبل
ان  يــسـتــفــيــد الـزوراء
من الـــنــفص الـــعــددي
في االسـتــحـواذ عـلى
الكرة ونـقلـها كيـفما
يشاء خصوصا من
اجلـــهــة الـــيـــمــنى
حيث احمد جالل
بحالة هـجومية
ـيــزة وشـكل
خــطـــرا عــلى
الوصل قبل
ان يــــــدعم
مــــهــــمـــة
فـــــريـــــقه
الذي كاد
ان يــزيــد
غــــــــلــــــــة
األهـــداف

اكبـر من االهداف الـذي انتـهت عنده
ـبـاراة الـتي استـعـاد فـيـها نـتـيجـة ا
الزوراء عافـيته قـبل ان تعـطي زخما
لــلــمــدرب  حــكــيم شــاكــر الــذي عــاد
للـتدريـب من اوسع االبواب واسـتلم
الـــفــريق في حــالـــة غــيــر مــســتــقــرة
ـــــشــــاكـل مــــرة واحــــدة وواجـه كل ا
وطهرت في غير وقـتها واصبح امام
فترة عمل قصيـرة بالكاد تعرف على
الالعـب وحتـديـد مواقـعـهم وحـثهم
تـلك ـطـلـوب لـكـنه  يـبـدو  لـلـعـمل ا
القـدرة الكـبيـرة في اتخـاذ القرار في
مهمـة غاية في الـصعوبـة امام فريق
مــتـاخــر في الـدوري احملــلي وتــلـقي
خسـارة اربيل  الـثـقيـلة وجـاءت قبل
اقل من اسبوع على افتـتاح البطولة
األسيوية  وكان واضحا ان الالعب
يعانـون من عدم صرف مـستحـقاتهم
كمـا فقـدوا التـركيـز وتراجع  احلـالة
الفنية والـبدنية والنـفسية  واهتزت
االمــال في الــدفــاع عن لــقب الـدوري
وكـان حــكـيم يــعـلم انه امـام بــطـولـة
تــضم فــرق  كــبـيــرة ولــديــهـا
امــكـــانــات تــفــوق الــزوراء
بكل الـتـفاصـيل   بـنفس
الـــوقت يـــجـــد نــفـــسه
امـام فـرصــة  كـبـيـرة
لــــــيــــــرد عــــــلـى كل
شكك بقدراته ا
من خالل الـعمل
مع احـــــد ابـــــرز
الفرق  احملـلية وفي
واحـــــــــــــدة مـن اهـم
الـــــــــبــــــــــطـــــــــوالت
االسـيـويـة مـحـقـقـا
افـــضل نـــتـــيـــجــة
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قــدم فـــريق الــزوراء ومــدربـه حــكــيم
ـا هـو االفـضل ـيـزا ر شـاكـر اداءً 
ــوسم وقــبــلـهــا بــفـتــرة  اهـداه في ا
فـوزا مـسـتـحـقـا علـى ضيـفه الـوصل
االمـــارتي بـــخــــمـــاســـيـــة نـــظـــيـــفـــة
والصـدارة بـفـارق االهـداف عن توب
اهـن االيــــراني الــــذي تــــغــــلب عــــلى
الــنـصــر الـســعــودي بـثالثــة اهـداف
لـهــدفـ في اطـار مـبــاريـات اجلـولـة
الـثـانـيـة لـفـرق اجملـمـوعـة االولى من
بطولة دوري ابطال اسيا بكرة القدم
 حتت انـظار جـمـهـوره الكـبـيـر الذي
غص به مــلـعب كــربالء  الــذي شـهـد
تــــالــــقـــا واداء واهــــدافــــا وكل شيء
لفريق ظهر بشـكل مختلف تماما عن
الـــفــتــرة االخـــيــرة  ولــيـــخــرج الــكل
بــســـعـــادة غــامـــرة في نـــتـــيـــجــة لم
ـتـفـائـلـ بـالزوراء يـتـوقـعـها اشـد ا
رغم  أجواء اللعب اجلمـيلة وروحية
تـشائمـ بالوصل الالعب  ولـكل ا
ـكن الحد الـتقلـيل من شانه الذي ال

حتت أي مسـوغ لكـنه عاد
ل بـخـيـبـة بعـد اداء 
وواجه صــعــوبـات
كــبــيـرة البـل كـان
في اسوء حاالته
ســــــــــــــــــــواء فـي
الـــــــــــــدفـــــــــــــاع
والــــــهـــــجـــــوم
وعـانى كـثـيـرا
وكـــــــــــــــــــاد ان
يــخــرج بــعــدد
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نتـخبنـا الوطني الـتي ستشـارك في بطـولة الصـداقة الدوليـة الثانـية والتي أعلن مدرب مـنتخـبنا الـوطني لكـرة القدم الـسلوفـيني ستـريشكـو كاتانـيتش القـائمة الـرسميـة 
ستحتضنها محافظة البصرة خالل الشهر احلالي في العشرين من الشهر اجلاري .

رمى وللدفـاع سامح سعيـد وعالء مهاوي وريب وقال االحتـاد في بيان ان قـائمة كاتـانيتش ضمت 23 العبا هم: جالل حـسن ومحمد حـميد ومحـمد صالح حلراسـة ا
سوالقا واحمـد ابراهيم وسعد ناطق وميثم جـبار وحسام كاظم وضرغام اسـماعيل وللوسط احمد ياسـ وهمام طارق وصفاء هادي وامجـد عطوان وحس علي وبشار

. ن حس رسن وجس ميرام وجيلوان حمد وكرار نبيل وللهجوم مهند علي وعالء عباس وا
نـتخب السـوري يوم السبت ؤمل ان يصل ا وافق للـسابع عشر من هـذا الشهـر ومن ا قـبل ا يـشار الى ان منـتخبنـا الوطني سـيتجمع في مـحافظـة البصرة يـوم االحد ا

وافق للسابع عشر من الشهر ذاته. قبل ا نتخب االردني يوم الثالثاء بعد ا قبل فيما يصل ا ا
يذكر ان منـتخبنـا الوطني سيالقي نظـيره السوري في افـتتاح البـطولة في العشـرين من الشهر اجلـاري على ان جتري في الثـالث والعشرين مـنه مباراة االردن وسوريا

باراة العراق واالردن التي ستجري في السادس والعشرين منه. وتختتم البطولة 
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بدأ العد التنازلي خلتام بطولة غرب
اسـيا لالنـديـة بـنسـخـتـها احلـالـية (
 ( 13التي تضيفها العاصمة بغداد
اذ جتـــري الــيـــوم االربـــعــاء مـــاقــبل
باراة االولى جتمع االخير للختام ا
قـلـنـديـا الـفـلـسـطـيـني وبـتـروشـيـمي
االيـراني يـعـقـبـهـا  لـقـاء  شـيـمـيـدور
االيراني مع اجليش السوري بينما
يـتـمـتع الــنـفط الـعـراقي بـيـوم راحـة
ـباريـات على كمـا مثـبت في جدول ا
ان يـــعــــاود مـــرة اخـــرى في الـــيـــوم
اخلـتـامي لـلـبـطـولـة اخلـمـيس بـلـقاء
عــلى قـدر كــبــيـر من االهــمـيــة حتـدد
مـــوقــفـه مع شــيـــمــيـــدور االيــراني .
وبـانـتـهـاء الـيـوم الـثانـي من بـطـولة
غـرب اســيـا لالنـديــة الـتي يـنــظـمـهـا
االحتـــاد الـــعـــراقـي لـــكـــرة الـــســـلـــة
وتـرعـاها وزارة الـشـبـاب والـريـاضة
تكـون جمـيع فـرق البـطولـة اخلمـسة
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قد خاضت مبارياتهـا ومعها تكتمل
حلـقات الـنجـاح في التـنظيـم الدقيق
والـرعــايـة وتــطـبـيـق لـوائح االحتـاد
الـــدولـي لـــكـــرة الــــســـلـــة بــــجـــمـــيع
واتــضـــحت مــعـــهــا تــفـــاصــيـــلــهـــا 
شخـصـية الـتفـوق الى حـدود بعـيدة
بعـد فوز نـادي بتـروشيـمي االيراني
عـلى نـادي الـنفط الـعـراقي بـنـتـيـجة
 77مقابل  67في مباراة قمة في
االثـارة والنـديـة اجتـهـد فـيهـا الـنفط
كثيرة وحاول خالل الـفترات االربعة
لـلمـباراة الـتـمسـك بالـفارق الـبـسيط
بالـتنـقيط بـ الفـريقـ اال ان خبرة
تـوج بكـاس اسيا الفـريق االيراني ا
ــبــاراة كــانـت حــاضــرة وحــســمت ا

للفريق الضيف .
يحيى : احلظ عاندنا

مــدرب نــادي الـنــفط الــكـابــ خــالـد
يحـيى اوضح خالل الـصـحـفي الذي
بـاراة ان فـريق بـيـروشـيمي اعـقب ا
االيــراني من الــفــرق الــكــبــيـرة عــلى

ـلك مـجـمـوعة من مـسـتوى اسـيـا و
الالعـبـ احملتـرفـ واحملـلـيـ على
مــســـتــوى كـــبــيـــر جــدا وخـــبــرة في
الــبـــطــوالت اخلــارجـــيــة ووصل الى
بغـداد وهـو مكـتـمل الـصفـوف وناور
باراة معنا بعشرة العب مع خالل ا
انـه االفــــضل في جــــمــــيـع االحـــوال
واضاف ان فريق النفط اجتهد كثيرا
ولـــعب بــــالـــدفــــاع الـــضــــاغط الـــذي
اســــتــــطــــاع ان يـــــحــــد من هــــجــــوم
بيتـروشيمي كـما اننـا فرطنـا بفرص
سهلـة للتهـديف بالسـلة ولم يحـالفنا
ـنـاسـبات الـتي احلظ في كـثـيـر من ا
كانت ستفضي الى نـتيجة اخرى مع
العلم انـنا واجهنـاهم بسبـعة العب
فــــقط بـــســــبب االصـــابــــات وبـــعض
االخــطــاء االداريـــة الــتي حــالت دون
تسـجيل اسـماء العبـ اثنـ نعـتمد

عليهم كثيرا .
دي ماريو : الفرصة مازالت قائمة

العب الـنــفط احملـتــرف االمـيـركي دي

ـباراة كـانت قوية ماريو اوضح ان ا
مـع فــريق كــبـــيــر له ســمـــعــة قــاريــة
تلك العب ببنية جسمانية قوية و
وتمكنا من مـجاراتهم ولكن هذه هي
كـرة الـسـلـة حتتـاج الـكـثـيـر لـتـكسب
نـــقـــاطــهـــا  وثـــمن دي مـــاريــو اداء
الالعـبــ قـائال الـفـرصــة بـالـتـتـويج
ـكـنـة فـلـديـنـا مـبـاراتـان مع الزالت 
اجلـــيـش وفـــريق ايـــراني اخـــر هـــو
شيـمـيدور  وبـتـروشيـمي كـذلك وقد
ــواجــهه بــ تــخــدمــنـــا نــتــيــجـــة ا
النـادي االيـراني وكـل شيء جائز

.
حاتمي يثني على التنظيم

ـــدرب االيــــراني مـــهـــران حـــاتـــمي ا
حتــــدث اوال عن روعــــة الـــتــــنــــظـــيم
ومدينة بغداد التي وصفها بالرائعة
ــســتــقـــرة في كل شيء وانه كــان وا
عــلى ثـقــة من جنــاح الـتــنـظــيم عـلى

ستويات. اعلى ا
بـاراة امام النفط وتابع بالـقول ان ا

العراقي لم تكن سهـلة ابدا واتسمت
ـلك بـاالثــارة والـنــديـة الن الـفــريق 
العـــبــــ جـــيـــديـن بـــاالضــــافـــة الى
احملـتــرفـ االثــنـ وخــصـوصـا دي
مـــاريـــو الـــذي ابـــدع فـي االخـــتــراق
والتحول السريع والتهديف الثالثي
وقد اعتـمدنا في خـطتنـا على ايقاف
هــــذين الالعــــبــــ بــــدفــــاع مـــنــــظم
وواجــبــات دقـيــقــة وضـغط مــبــاشـر
بــتـقــيـيــد احلــركـة وجنــحـنــا بـذلك 
مـــشــيــرا الى ان الــبـــطــولــة مــازالت
مسـتمـرة وتنتـظرنـا مبـاريات مـهمة
ـتـمـيـز ارسالن كـاظمي امـا الالعب ا
ـباراة مع الـنفط فقـد اقر بـصعـوبة ا
تطـور كثيـرا بتحـركاتهم الـسريعة ا
ــــوجــــود لـــديــــهم  ودافع الــــفـــوز ا
مــضـيـفــا ان دفـاع بــتـروشــيـمي كـان
جيدا وهو نقطة الـتحول نحو الفوز
ــبــاراة نــكــون قـد وبــانــتــهــاء هـذه ا
قطـعـنا شـوطـا كبـيرا نـحـو التـتويج

ببطولتها .
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ـهم لــلـمـدرب لـلــزوراء حـيث الــدور ا
والـقــيـادة الـنـاجــحـة عـبـر الــنـتـيـجـة
ـشـكـكـ بـعد ـهـمـة في الـرد عـلى ا ا
فترة انـقطاع عن الـتدريب  بعـد فترة
الــعـمـل بــســلــطــنـة عــمــان لــيــعــكس
ــوعـد  عـنـدمـا حـبــراته  وكـان عـلى ا

طلوبة. حقق النتيجة  ا
استجابة الالعب  لتطبيق ادوارهم
عـبـر طــريـقـة الـلـعب الــتي اعـتـمـدهـا
ـدرب من حـيث الـظـهـور الـهجـومي ا
والدفاعي والتركـيز  من البداية وفي
عـمل ظـهـرت فـيه الـفـاعلـيـة من خالل
ــبــاراة الــتي اســتــمــر فــيــهــا وقـت ا
الالعبـ  عبـر توزيع اجلـهد الـبدني
واللـيـاقة  والـتفـكيـر بـالنـتيـجة  وكل
شيء كان لهم. الدور الكبير جلمهور
الــفـريق ومن تــابع الــلـقــاء مـيــدانـيـا
ودعم جـهـود الالعـبـ لـلـنـهـايـة  في
مــشـهــد جـمــيل  شـارك بـه الـكل وفي

صناعة الفوز. 
ـهــزوز لالعــبي الــوصل ــســتــوى ا ا
ـــرور بـــصـــدارة والـــتـــفــــكـــيـــر فـي ا
اجملـمـوعـة فـانـعـدم الـتـركـيز  وغـابت
جــهــود الـالعــبــ وانــحــصــار دوره
خـصــوصـا بــعـد تـلــقي الـهـدف االول
والطـريقة اجلـميـلة الـتي سجل فـيها
ـعــنـويـة مــا عـكس حـالــة الالعـبــ ا
عـــلـى عــكـس مـــا كــان عـــلـــيه العـــبي
الـــفـــريق الـــضــــــــيف الـــذي لم يـــكن
بيومه ودفع فـاتوة الـلقاء  من  تـلقاء

نفسه.

الى ملـعب كربالء الذي شـهد كـرنفال
فرح  يبقى احلديث عنه لفترة طويلة
بـــعــدمــا كـــفــر الالعــبـــ عن تــراجع
ـستـوى مـحـليـا والـتـقهـقـر في اخر ا
ـرحـلــة االولى قـبل نـتـيـجـة جـوالت ا
االنقاذ والسمعـة األسيوية والتحدي
لفـرق اجملـموعـة والـتصـدي لـها عـبر
ــــدرب الـــذي جـــهــــود الالعــــبــــ وا
شاهدنا كل شيء في متابعاته الدارة
ـشـهودة الـلقـاء فـقط غـابت رقصـته ا
ـــنــتـــخـــبــات لـــكـــنه اســـعــد مع مع ا
ــلـعب ومن اشـبــاله كل من كــان في ا
تــابع الــلـقــاء تــلـفــازيــا والن الـزوراء
تـلك اكـبر قـاعـدة جمـاهيـريـة تمـتد
من  العـاصمة الى جـميع احملـافظات
والـكل  امـظـوا لــيـلـة جـمـيـلـة قـبل ان
يذهب الوصل وأنصاره لـلنوم مبكرا
بـسبب تـعـثـرهم الـغيـر مـحـسوب في
كل الــــتــــفــــاصــــيـل قــــبل ان  حتــــلق
الــنــوارس عــالــيــا في ســمــاء مـلــعب
كربالء  الذي شهد احداهم  االحداث
الــكـرويــة  رغم مــرور فـتــرة قـصــيـرة
عـلى افتـتـاحه. احلـضور اجلـمـاهري
الــكــبـيــر يــدعـونــا مــطـالــبــة االحتـاد
الدولي الفيفـا لالسراع لرفع احلضر
الـكـروي الـذي انـتـهت مـسـوغـاته مع
دن ـستقـرة في جميع ا حالة االمن ا
الـعراقـيـة خصـوصـا الـعاصـمـة التي
مــــهم جــــدا ان تــــشــــهـــد مــــثـل هـــذه
التظاهرة الكروية اسباب الفوز

كن تلخيص أسباب الفوز الكبير و

ـنتـظر قبل  ان وقت تعـقدت االمور ا
تـنـفـرج مع نـتـيـجـة الـوصل الـغـالـية
والـثـمـيـنـة واالنـعـطـافـة في مـشواره
ـهـمــة االسـيــويـة الـتي احلـالـي في ا
تـــوطــدت من الــعـالقــة بــشـــكل غــيــر
مسـبوق مع االنـصار الـذين يعـلمون
كــــيـف جتــــري االمــــور في الــــنــــادي
والـــفــريـق  وبــعـــد الــذي حـــصل من
مـشـاكل مـالـيـة الزالت عـالـقـة ويـعود
ـهـمة مـبـاشرة ذلك لـقبـول احلـكيم  ا
تــاركــا حتــديــد مــبــلغ الــعـقــدلالدارة
نـفـسـهــا في خـطـوة وقـرار يـسـتـحق
االحتـرام  االمـر لـذي زاد من حـماس
االدارة فـي  الــتـــعـــاقـــد  وهـــو الــذي
انعـكس عـلى الالعـب  في الـتـعاون
تـلك سمـعة جـيدة مع الرجل الـذي 
ـــســـتـــوى احملــــلي من خالل عـــلـى ا
نـتخبات الـوطنية العمل لـفترة مع ا
جنح في اغــلـبــهــا  وتـعــززت قـدراته
الـتـدريــبـيـة كـمـا حـصـل قـبـلـهـا عـلى
فرصة احتراف في عمان  ويبدو انه
مـتابع  وغـيـر مـنقـطع لـكل جـديد في
عـالم الـتـدريب  ومـعـروف بـروحـيـته
الطيبة  والعالقة مع الكل  ويامل ان
ـرة في مشـاركة يكـرر النـجـاح هذه ا
كبـيرة  من خالل قـيادة الـزوراء احد
ابــرز الـفــريق الـعــراقـيــة في اصـعب
ظروف النادي والبـطولة التي يطرق
ابوبها الفـريق  اخملتلفة عن االخرى
ــاضي ــوسم ا االحتــاداالســيـــوي  ا
والنه الــزوراء فـقــد اجتـهت االنــظـار
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شيميدور يتغلب على قلنديا
بـاراة االولى تغـلب شيـميدور وفي ا
في اول ظـــهــــور له عــــلى قـــلــــنـــديـــا
الفـلسـطـيني بـفارق كـبيـر من النـقاط
وجــرى الـهـيــمـنـة عــلـيــهـا  من طـرف
واحد  اذ انـتـهت للـفـريق االيراني (
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فريق مـركز قلـنديا الـفلـسطيـني لكرة
ــؤتـمـر الــصـحـفي ان الـســلـة خالل ا
خــسـارتــهم امـام شــمـيــدور االيـراني
بهذا الـفارق الكـبير من الـنقاط كانت
طبيعية جدا ولم استغربها شخصيا
ـقـارنـة مع فـريـقـنـا الـغـيـر مـكتـمل بـا
الـعدد فـضال عن انـنـا نـلـعب بدوري
هـــواة ال يــــرقى الى مـــســـتـــوى كـــرة
تـطـورة عـمـومـا في الـشرق الـسـلـة ا
االوسط وفي إيـران بــصـورة خـاصـة
راتب االولى في حيث تـنال فـرقـهم ا
الــتـنــصـيف االســيــوي. مع ذلك هـذه
ـــبــاراة ومــا قــبــلـــهــا ال تــخــلــو من ا
الفائدة لالعـب الشبـاب الذين يلعب

بــعــضــهم الول مــرة واالحــتـكــاك مع
الـفــرق الـكـبـيــرة سـيـكـســبـهم خـبـرة
اضــافــيـــة عــولــنـــا عــلــيــهـــا كــثــيــرا
بحضورنا إلى بغداد والسبب االخر
شاركـة االخوة العـراقي جناح هو 
هذه البطولـة التي لم تقام في بغداد
مـنذ فـتـرة طـويـلـة. من جـهته اوضح
العب قـلـنـديـا  ادهم عـبـد الـقادر : ان
مـجرد مـشـاركتـنـا كانت ال تـخـلو من
الـصعـوبـة من جتـمـيع الالعـب الى
الـــســـفــــر والـــوصـــول إلـى بـــغـــداد
باالضافة الى الـظروف االخرى التي
نعيـشهـا حتت االحتالل وكان هـدفنا
االحــتـكــاك والــتـطــور الــذي نـنــشـده
ـجــاراة فـرق كـبــيـرة نـلـعـب مـعـهـا

للمرة االولى.
اسالمي : القادم أفضل

مـدرب فـريق شـيـمـدور مـحـمـد رضـا
إسالمي قـال: كـنت اتـمـنى ان تـكون
القاة فرق من لبنان شاركة اوسع  ا
واالردن الــــتـي تـــــزدان بـــــاخلـــــبــــرة

االســـــيـــــويـــــة وجـــــودة الالعـــــبـــــ
احملـــتــرفـــ ومع ذلك انـــنــا نـــلــعب
ـــبــاريـــات بـــهــدف الـــفــوز جــمـــيع ا
والتفوق هنـاك بتروشيمي واجليش
الـــســـوري والـــنـــفط الـــعـــراقـي وقــد
الحـظنـا بـعـد ان انهت جـمـيع الـفرق
ستويات رحلة االولى ان ا خوض ا
مــتــبــايـنــة من جــانب كــمــا في لــقـاء
الـيـوم ومـتــقـاربـة في اجلـانب االخـر
ــقــبـلــة مع تــفـوقــنـا ــبــاريـات ا في ا
الـــيـــوم اال انـــنـــا عـــلـى ثـــقـــة من ان
ـباريـات جـيدة الـبطـولـة ستـحـفل 
فــريــقــنــا اســتــعــد لــهــذه الــبــطــولـة
ولـــبــطـــوالت اخــرى مــنـــهــا الــدوري
ـتـازة ووصـلـنـا االيـراني بـصــورة 
حـد الــولع بـكـرة الــسـلـة والــتـمـارين
ـكـثـفة الـيـومـيـة وهـذه اضـافت لـنا ا
ــطــلــوب واالحــســاس االنــســـجــام ا
لعب وهذه ميزة لالعب كرة بزاويا ا
الـسـلـة الـذي يـريـد تـطـويـر مـسـتواه

والتغلب على الفرق االكبر.
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